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ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิด 

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และความปลอดภัยในการทํางาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๑๕๙  บัญญัติให้บรรดาความผิด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เว้นแต่ความผิดตามมาตรา  ๑๕๗  เป็นความผิด 
ที่สามารถเปรียบเทียบได้  และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาตรา  ๔๙  
บัญญัติให้บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นความผิด
ที่สามารถเปรียบเทียบได้  โดยความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครให้เป็นอํานาจของอธิบดี 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมาย  สําหรับ
ความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่ืนให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  มาตรา  ๗๑  บัญญัติให้ความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้  โดยความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร   
ให้เป็นอํานาจของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่ืนให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซ่ึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  และมาตรา  ๗๒  บัญญัติให้ความผิดตามมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นอํานาจของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบในการดําเนินคดีเปรียบเทียบ 

เพื่อให้การดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน   
พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนิน
คดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และความปลอดภัย
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา 
และการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัด 
หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ขอ้ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การดําเนินคดี”  หมายความว่า  การดําเนินคดีโดยการเปรียบเทียบ  รวมทั้งการร้องทุกข์หรือ

กล่าวโทษผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับ
งานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑”  หมายความว่า  พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓”  หมายความว่า  พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔”  
หมายความว่า  พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“นิติกร”  หมายความว่า  ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งนิติกร  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานตรวจแรงงาน  พนักงานตรวจความปลอดภัย  

และนิติกร 
“ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซ่ึง

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร   
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายสําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่ืน 

“คณะกรรมการเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๗๒  
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจ

ตีความ  วินิจฉัยปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การพิจารณาดําเนินคดี 

 

 

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐาน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  
ดังนี้ 
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(๑) บันทึกวัน  เวลา  สถานที่เกิดเหตุ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  และที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด  
หากผู้ถูกกล่าวหาเป็นนิติบุคคลให้ระบุชื่อผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลในขณะกระทําความผิด  
และในขณะที่บันทึกข้อเท็จจริง 

(๒) บันทึกรายละเอียดแห่งการกระทําทั้งหลายที่อ้างว่า  ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําความผิดทั้ง
บุคคลและสิ่งของที่เก่ียวข้องและตรวจพบ  หรือพบเห็นพยานหลักฐาน  และให้บันทึกไว้ด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหา
ยอมรับหรือไม่ว่าได้กระทําความผิด 

(๓) สอบถามบุคคลที่เก่ียวข้อง  หรือเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําและบันทึกรายละเอียดไว้ 
(๔) บันทึกจะต้องระบุสถานที่  วัน  เดือน  ปี  ที่ทําบันทึก  ชื่อ  และตําแหน่งของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้บันทึก  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทําบันทึกลงลายมือชื่อของตนในบันทึกนั้น 
การบันทึกถ้ามีผิดที่ใดห้ามมิให้ลบออก  ให้ขีดฆ่าคําผิดนั้นแล้วเขียนใหม่  และให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ทําบันทกึและผู้ให้ถ้อยคําลงนามย่อรับรอง  แต่ถ้าผู้ให้ถ้อยคําไม่ยินยอมลงลายมือชื่อให้บันทึก
เหตุนั้นไว้ 

(๕) อ่านบันทึกให้ผู้ให้ถ้อยคําฟัง  หรือให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านด้วยตนเอง  ถ้ามีข้อความแก้ไข
ทักท้วง  หรือเพิ่มเติม  ให้แก้ไขให้ถูกต้อง  หรือมิฉะนั้นให้บันทึกไว้และให้ผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อรับรอง
ว่าถูกต้อง  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้ผู้นั้นพิมพ์ลายนิ้วมือแทน  แต่ถ้าผู้ให้ถ้อยคํา
ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อให้บันทึกเหตุนั้นไว้  และให้เจ้าหน้าที่ที่ทราบเหตุดังกล่าวจํานวนหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
เป็นพยาน 

(๖) มีหนังสือเรียกพยานหลักฐาน  หรือเอกสารที่เก่ียวข้องจากผู้ครอบครองมารวบรวมไว้ใน
สํานวน  โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานที่นายจ้างจะต้องจัดทําไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน   
พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รวมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และมีหมายเลข
ประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร  สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หรือเอกสารอ่ืนใดที่เก่ียวกับคดี 

เอกสารที่ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ใ ห้จัดทําเป็นภาษาไทย  ถ้าเป็นเอกสารที่ทําขึ้น 
เป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ผู้ยื่นจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายใน
ระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด  ในกรณีนี้ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวได้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําแปลนั้น  เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้น 
เป็นภาษาต่างประเทศ  และในกรณีนี้  ให้ถือว่าวันที่ได้ยื่นเอกสารฉบับที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ 
เป็นวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารนั้น  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองความถูกต้องของคําแปล
เป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
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(๗) กระทําการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้อํานาจไว้โดยให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใช้บังคับโดยอนโุลมเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อเท็จจริงแน่ชัดในการกระทําความผิด 

การบันทึกตาม  (๑)  ถึง  (๔)  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อ่ืนทําการบันทึก
แทนได้  ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในฐานะผู้เขียนหรือพิมพ์แล้วให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มอบหมายลงลายมือชื่อในบันทึกนั้น  และให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มอบหมายเป็นผู้ทํา
บันทึกนั้น   

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ความผิดตามข้อ  ๙  (๒)  (๓)  และ  (๗)   
ข้อ ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะสามารถทําได้   

เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ  อันเก่ียวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา  และเพื่อจะรู้ตัวหรือยืนยัน
หรือชี้ชัดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดของผู้กระทําความผิด 

เม่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําความเห็นว่าควรดําเนินคดี
หรือไม่ดําเนินคดีแล้วส่งพร้อมกับสํานวนไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าผู้บังคับบัญชา 
เห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าควรดําเนินคดี  ให้ผู้บังคับบัญชานั้นสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดําเนินคดีต่อไป 

สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร  ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วยกับความเห็น 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดี 
หรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ดําเนินคดีต่อไปหรือให้งดการดําเนินคดี 

สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่ืน  ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วยกับความเห็นของพนักงาน
เจา้หน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชานั้นเป็นที่สุด 

ผู้ใดจะเป็นผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด 
ข้อ ๘ เม่ือมีคําส่ังให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีตามข้อ  ๗  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก

รายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินคดีในทะเบียนการดําเนินคดีอาญาแล้วเร่งรัดดําเนินคดีอาญาต่อไปโดย 
ไม่ชักช้า  ทั้งนี้  ภายในกําหนดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา 

ข้อ ๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่สามารถเปรียบเทียบได้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดําเนินคดีตามขั้นตอนการเปรียบเทียบก่อน  เว้นแต่ความผิดดังต่อไปนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดี
โดยการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเปรียบเทียบ 
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(๑) ความผิดที่มีพฤติการณ์พิเศษ  หรือเกิดผลกระทบกับลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้าน
จํานวนมาก 

(๒) ความผิดเก่ียวกับการใช้แรงงานเด็กโดยมีการทารุณ  หน่วงเหนี่ยว  กักขัง  หรือมีการ
กระทําความผิดอาญาฐานอ่ืนรวมอยู่ด้วย 

(๓) ความผิดตามมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑   
(๔) ความผิดตาม  ๑๓๙  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือ

ความผิดตามมาตรา  ๓๗  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
(๕) ความผิดตามมาตรา  ๑๕๐  หรือมาตรา  ๑๕๑  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือความผิดตามมาตรา  ๔๕  หรือมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน 
ไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เฉพาะความผิดที่กระทําต่อพนักงานตรวจแรงงาน  หรือความผิดตามมาตรา  ๖๔  
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
เฉพาะความผิดที่กระทําต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย 

(๖) ความผิดตามมาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๓๙/๑  มาตรา  ๔๒  
มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  หรือมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน   
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และความผิดตามมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซ่ึงเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้ลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้านได้รับอันตรายสาหัส 
หรือถึงแก่ความตาย   

(๗) ความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  หรือความผิดตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  หรือมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซ่ึงเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้ลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทํา 
ที่บ้านได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย 

(๘) ความผิดที่มีการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอ่ืนรวมอยู่ด้วย 
ข้อ ๑๐ ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ .ศ.  ๒๕๕๔  ที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้  หรือที่สามารถ
เปรียบเทียบได้แต่ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบเห็นสมควรไม่เปรียบเทียบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดี 
ตามขั้นตอนการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ  หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับ
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๕๙  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
หรือมาตรา  ๔๙  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือ  
มาตรา  ๗๑  วรรคสี่  และมาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย   อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีตามขั้นตอนการร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 
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หมวด  ๒ 
การดําเนินคดีเปรียบเทียบ 

 

 

ข้อ ๑๑ การดําเนินคดีเปรียบเทียบ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบหรือไปพบ 
ผู้ถูกกล่าวหาด้วยตนเอง  เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือวาจาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  แล้วสอบถาม 
ผู้ถูกกล่าวหาว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ  โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกคําให้การ  ตามแบบ  
กสร.นก.  ๑  ท้ายระเบียบนี้  และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อไว้ด้วย 

การมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ถูกกล่าวหาอาจมอบอํานาจเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืน 
ซ่ึงเป็นผู้ที่รู้หรือเข้าใจในการปฏิบัติเก่ียวกับสภาพการจ้างและอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องในกิจการของผู้ถูก
กล่าวหามาพบพนักงานเจ้าหน้าที่แทนก็ได้  ทั้งนี้  ผู้รับมอบอํานาจนั้นสามารถให้การรับสารภาพ 
หรือปฏิเสธแทนผู้ถูกกล่าวหาได้ 

ในกรณีที่ ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่า 
จะยินยอมให้เปรียบเทียบหรือไม่  เม่ือผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ 
ในบันทึกคํายินยอมให้เปรียบเทียบตามแบบ  กสร.นก.  ๒  ท้ายระเบียบนี้  ทั้งนี้  ผู้รับมอบอํานาจ 
ตามวรรคสอง  จะลงลายมือชื่อในแบบ  กสร.นก.  ๒  แทนผู้ถูกกล่าวหามิได้ 

หากเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเก่ียวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใด 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  พนักงานเจ้าหน้าที่จะดําเนินคดีเปรียบเทียบได้ก็ต่อเม่ือผู้ถูกกล่าวหาได้นําเงินมาชําระ
ให้แก่ลูกจ้าง  หรือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้าง  เว้นแต่ลูกจ้างจะแจ้งการสละสิทธิ
ในการรับเงินเป็นหนังสือ 

ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่
ลูกจ้างตามมาตรา  ๑๓๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พนักงานเจ้าหน้าที่ 
จะดําเนินคดีเปรียบเทียบได้ก็ต่อเม่ือผู้ถูกกล่าวหาได้ชําระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามจํานวน 
ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างพร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่
วันที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้าง 

การลงลายมือชื่อในแบบ  กสร.นก.  ๒  ตามวรรคสาม  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นนิติบุคคล 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อในแบบ  กสร.นก.  ๒  ในฐานะนิติบุคคลและในฐานะส่วนตัว  โดยในฐานะ
นิติบุคคลนั้นให้ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลในขณะยินยอมให้เปรียบเทียบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
และประทับตราเป็นสําคัญตามที่หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกําหนดและในฐานะส่วนตัว 
ให้ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลในขณะกระทําความผิดเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
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พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าเป็นดุลพินิจของผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ 
ที่จะทําการเปรียบเทียบหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่เป็นความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเก่ียวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามพระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบจะดําเนินการเปรียบเทียบได้ก็ต่อเม่ือผู้ถูกกล่าวหาได้นําเงินมาชําระ
ให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้าน  หรือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับ
งานไปทําที่บ้าน  เว้นแต่ลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้านจะแจ้งการสละสิทธิในการรับเงินเป็นหนังสือ 

ถ้าผู้ถูกกล่าวหาตกลงกับลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่ บ้านผ่อนชําระเงินตามวรรคหนึ่ง   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุนั้นไว้  และเสนอผู้บังคับบัญชาตามข้อ  ๗  เพื่อพิจารณาสั่งให้ชะลอ 
การดําเนินคดีเปรียบเทียบจนกว่าผู้ถูกกล่าวหาจะได้ชําระเงินครบตามที่ตกลงก็ได้  แต่ทั้งนี้ระยะเวลา
ดังกล่าวต้องไม่เกินกว่ากําหนดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่
ลูกจ้างตามมาตรา  ๑๓๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ 
จะดําเนินคดีเปรียบเทียบได้ก็ต่อเม่ือผู้ถูกกล่าวหาได้ชําระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามจํานวน 
ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างพร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่
วันที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้าง 

ข้อ ๑๓ คดีที่ ผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดทําประวัติ 
การกระทําความผิดรวมทั้งพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดพร้อมด้วยความเห็นในการเปรียบเทียบ 
เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับบันทึกคํายินยอมให้เปรียบเทียบ 

ในกรุงเทพมหานครให้ผู้อํานวยการสํานัก  หรือผู้อํานวยการกอง  ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของ
สํานวนสังกัดอยู่  ส่งสํานวนคดีที่จะทําการเปรียบเทียบให้กองนิติการเพื่อพิจารณาตรวจสํานวนคดี 
เสนอผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ  โดยนิติกรกองนิติการตรวจสํานวน  สรุปข้อเท็จจริง  และเสนอความเห็น 
ต่อผู้ อํานวยการกองนิติการพิจารณาสํานวนคดีและเสนอความเห็นในการพิจารณาเปรียบเทียบ 
พร้อมทั้งจํานวนเงินค่าปรับต่อผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ 

สําหรับจังหวัดอ่ืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
พิจารณาตรวจสํานวน  สรุปข้อเท็จจริง  และเสนอความเห็นต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
โดยไม่ชักช้าหลังจากรับสํานวนคดี  และให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจารณาสํานวนคดี 
และเสนอความเห็นในการพิจารณาเปรียบเทียบพร้อมทั้งจํานวนเงินคา่ปรับต่อผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ 

ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบให้มีอํานาจเปรียบเทียบได้เฉพาะความผิดที่มีเหตุ เกิดในท้องที่ 
ที่ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบดํารงตําแหน่งในท้องที่หรือภายในจังหวัดนั้น  ทั้งนี้  เป็นดุลพินิจของผู้มีอํานาจ
เปรียบเทียบที่จะเปรียบเทียบหรือไม่รับเปรียบเทียบก็ได ้
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การสรุปข้อเท็จจริงและความเห็นในการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามแบบ  กสร.นก.  ๓  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๔ สําหรับความผิดตามมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปสํานวนคดีแล้วส่งสํานวนคดี
ให้กองนิติการ  เพื่อสรุปข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบดําเนินการเปรียบเทียบต่อไป   
ทั้งนี้  เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการเปรียบเทียบที่จะเปรียบเทียบหรือไม่รับเปรียบเทียบก็ได้ 

ให้กองนิติการปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ข้อ ๑๕ ในการเปรียบเทียบ  ให้ดําเนินการเปรียบเทียบโดยคํานึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทํา

ความผิด  ความหนักเบาแห่งข้อหา  ฐานะของผู้กระทําความผิด  จํานวนลูกจ้าง  เหตุบรรเทาโทษ 
และเหตุเพิ่มโทษ 

ข้อ ๑๖ เม่ือผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ  หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบมีความเห็นให้เปรียบเทียบ  
ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้นิติกรกองนิติการแจ้งความเห็นให้เปรียบเทียบให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ  โดยกําหนดให้ผู้ถูกกล่าวหานําเงินค่าปรับมาชําระ  ณ  กลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง   
สํานักคุ้มครองแรงงาน  สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือกลุ่ม
งานคลัง  สํานักงานเลขานุการกรม  สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
สํานักความปลอดภัยแรงงาน  สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งความเห็น
ให้เปรียบเทียบ  หากครบกําหนดแล้วผู้ถูกกล่าวหาไม่มาชําระค่าปรับ  ให้ส่งสํานวนให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เพื่อร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  เว้นแต่กรณีมีเหตุอันสมควร  นิติกรกองนิติการ 
อาจนําคดีไปร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนต่อไป 

(๒) ในจังหวัดอ่ืน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งความเห็นให้เปรียบเทียบให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
โดยกําหนดให้ผู้ถูกกล่าวหานําเงินค่าปรับมาชําระ  ณ  ที่ทําการของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งความเห็นให้เปรียบเทียบ  หากครบกําหนดแล้วผู้ถูกกล่าวหาไม่มาชําระค่าปรับ  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําคดีไปร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนต่อไป   

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิด  ได้กระทําความผิดในหลายท้องที่หรือหลายจังหวัด  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในท้องที่หรือจังหวัดที่พบการกระทําความผิดก่อนเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินคดี 

ในกรณีที่ลูกจ้างยื่นคําร้องตามมาตรา  ๑๒๓  และพนักงานตรวจแรงงานมีคําส่ังตามมาตรา  ๑๒๔  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือในกรณีที่ผู้รับงานไปทําที่บ้านยื่นคําร้อง 
ตามมาตรา  ๓๓  และพนักงานตรวจแรงงานมีคําส่ังตามมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําส่ังตามมาตรา  ๓๖  
วรรคหนึ่ง  ส่ังให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ที่ออกคําส่ัง
เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินคดี 
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ข้อ ๑๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับชําระเงินค่าปรับออกใบเสร็จรับเงินกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้าง  หรือใบเสร็จรับเงินในราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  หรือใบเสร็จรับเงินกองทุน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานแล้วแต่กรณี  ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา   
และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวนทราบ  เพื่อบันทึกหมายเหตุการชําระค่าปรับไว้ท้าย
บันทึกความเห็นของผู้มีอํานาจเปรียบเทียบในแบบ  กสร.นก.  ๓ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับชําระค่าปรับนําเงินค่าปรับส่งเป็นรายได้ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  
หรือรายได้แผ่นดิน  หรือรายได้ของกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  หรือระเบียบ
กระทรวงการคลัง  หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานกําหนด  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๓ 
การดําเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน 

 

 

ข้อ ๑๘ การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน   ให้ดําเนินการร้องทุกข์   
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่ความผิดเกิด  อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตท้องที่  และนํา
พยานหลักฐานที่รวบรวมได้อันเก่ียวกับการกระทําความผิด  พร้อมบันทึกเหตุที่ผู้กระทําความผิด 
ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือไม่ชําระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งความเห็น 
ให้เปรียบเทียบหรือกรณีที่ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบมีความเห็นไม่เปรียบเทียบหรือกรณีความผิดตามข้อ  ๙  (๑)  
ไปมอบให้พนักงานสอบสวนผู้รับเรื่องร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ   

ในกรณีลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้านเป็นผู้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเอง  
เม่ือได้รับการร้องขอจากพนักงานสอบสวน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานเท่าที่มีมอบให้พนักงานสอบสวนโดยเร็ว 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 
เป็นระยะจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

ข้อ ๑๙ ความผิดตามข้อ  ๙  (๒)  และ  (๗)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 
ต่อพนักงานสอบสวนทันทีเม่ือทราบหรือพบว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น  ทั้งนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบ้ืองต้นเก่ียวกับการกระทําความผิดเพื่อใช้ในการร้องทุกข์ 
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

ความผิดตามข้อ  ๙  (๓)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบสวนเบื้องต้นก่อนนําเรื่องไปร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  โดยมีลูกจ้างผู้ถูกล่วงเกินทางเพศเป็นผู้เสียหายร่วมและพยานในคดี 

ความผิดตามข้อ  ๙  (๕)  ให้พนักงานตรวจแรงงาน  หรือพนักงานตรวจความปลอดภัยซ่ึงมิได้
รับการอํานวยความสะดวกหรือถูกขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นผู้ดําเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 
ต่อพนักงานสอบสวน 



  หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว  
พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือพระราชบัญญัติความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ  
เม่ือพนักงานสอบสวนได้ส่งสํานวนการสอบสวนพร้อมหนังสือส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหานั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๕๙  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๔๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ .ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีตามขั้นตอนเปรียบเทียบตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒  โดยไม่ต้อง
ดําเนินการบันทึกคําให้การตามแบบ  กสร.นก.  ๑  และบันทึกคํายินยอมให้เปรียบเทียบตามแบบ   
กสร.นก.  ๒  สําหรับความผิดตามมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปสํานวนคดีและส่งให้กองนิติการ 
เพื่อสรุปข้อเท็จจริงตามแบบ  กสร.นก.  ๓  เสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบดําเนินการเปรียบเทียบต่อไป 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีหนังสือส่งตัวผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อเปรียบเทียบโดยมิได้ส่งสํานวน
การสอบสวนมาด้วย  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีตามขั้นตอนการเปรียบเทียบตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบในชั้นพนักงานอัยการ  และพนักงาน
อัยการได้ส่งตัวผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อเปรียบเทียบ  ให้นําความในข้อ  ๒๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ ผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้ เปรียบเทียบในชั้นพนักงานสอบสวนหรือ 
ชั้นพนักงานอัยการ  เม่ือผู้ถูกกล่าวหาชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง 
ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการทราบว่าคดี เลิกกันตามมาตรา   ๑๕๙   วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือมาตรา  ๔๙  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือมาตรา  ๗๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี  ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๓๗  (๔) 

ข้อ ๒๓ ในการดําเนินคดีทางพนักงานสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบ 
หรือมีการนําคดีไปสู่ศาล  หากศาลมีคําพิพากษาให้ปรับผู้กระทําความผิด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
แจ้งให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้ าพนักงานศาลส่ง เงิ นค่าปรับเข้ากองทุนสงเคราะห์ ลูกจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี 



  หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
     การรายงานผลการดําเนินคดี  

 

 

ข้อ ๒๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการดําเนินคดี  การชําระค่าปรับและการส่งเงินค่าปรับ
เข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  หรือส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  หรือกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยผ่านกองนิติการทราบทันที
ที่มีการดําเนินคดี  โดยส่งสําเนาแบบ  กสร.นก.  ๑  กสร.นก.  ๒  กสร.นก.  ๓  หลักฐานการส่งเงิน
ค่าปรับ  หลักฐานการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  หมายจับ  สําเนาคําฟ้องต่อศาล  
และสําเนาคําพิพากษาของศาลประกอบการรายงาน  ส่วนสํานวนคดีให้เก็บรักษาไว้ที่สํานักงาน 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่และให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกผลการดําเนินคดีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทันทีที่มีการดําเนินคดี 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องคดี  และหรือพนักงานอัยการมีคําส่ัง 
ไม่ฟ้องคดี  หรือในกรณีศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปข้อเท็จจริง  และรวบรวม
พยานหลักฐานรายงานผลคดีให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทราบทันที  ทั้งนี้  ให้กองนิติการ 
ตรวจสํานวนคดี  พร้อมทั้งสรุปและวิเคราะห์ผลคดีเพื่อหาแนวทางแก้ไข  เสนอต่ออธิบดีโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๕ การดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้ดําเนินการตามระเบียบกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน   พ .ศ .   ๒๕๔๑  พ.ศ .   ๒๕๔๗  ก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ   
ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อาทิตย์  อิสโม 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



แบบ  กสร.นก. ๑ 

 
 
 
 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
บันทึกคําให้การของผู้ถูกกล่าวหา 

 
บันทึกที.่................................. 

วันที่ .........  เดือน .........................  พ.ศ. .............. 
 

      ........................................................  ผู้กล่าวหา 
   ระหว่าง   .........................................................  ผู้ถูกกล่าวหา
      .........................................................  ผู้ถูกกล่าวหา 
ต่อหน้า  ..................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้า  ...........................................................  เช้ือชาติ ......................................  สัญชาติ .................. 
ศาสนา  .............................  อาชีพ  ............................................  ตําแหน่ง ............................................ 
ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ .......................................................  ออกให้  ณ .................................. 
..............................  วันที่ออกบัตร .............................................  บัตรหมดอายุ ...................................... 
มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ .............................  หมู่ที่ ................  ตรอก/ซอย ............................................. 
ถนน .............................................................  ตําบล/แขวง  ..................................................................... 
อําเภอ/เขต ............................................  จังหวัด  .....................................  รหสัไปรษณีย์ ..................... 
สถานประกอบกิจการของผู้ถูกกล่าวหาต้ังอยู่เลขที่ .................................  หมู่ที่ ....................................... 
ตรอก/ซอย ......................................  ถนน  ....................................  ตําบล/แขวง .................................. 
อําเภอ/เขต ..........................................  จังหวัด ...................................... รหสัไปรษณีย์ ......................... 
  นิติกร/พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจง้ให้ข้าพเจ้าทราบว่า  ข้าพเจา้/ผู้ถูกกล่าวหา   
ถูกกล่าวหาว่ากระทาํความผิดตามพระราชบญัญัติ ..................................................................  มาตรา......... 
ซึ่งมีโทษตามมาตรา .....................  ต้องระวางโทษ ................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 



  

- ๒ - 
และแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่า  ถ้อยคําที่ข้าพเจ้าได้ให้การไว้น้ีเป็นพยานหลักฐานยันข้าพเจ้าในช้ัน
พนักงานสอบสวนและชั้นศาลหากมีการดําเนินคดีต่อไป  ข้าพเจ้าทราบแล้ว  และขอให้การด้วยความ
เต็มใจดังน้ี 
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....................................................................................................................................................................



แบบ  กสร.นก. ๒ 

 
 
 
 

บันทึกความยินยอมให้เปรียบเทียบ 
 

เขียนที่.......................................... 
วันที่ .........  เดือน .........................  พ.ศ. .............. 

 
 ตามที่ข้าพเจ้า .............................................................................................................................. 
โดย ............................................................................................................................................................ 
เกี่ยวข้องเป็น ................................................  ในฐานะ ............................................................................ 
ภูมิลําเนา/สถานประกอบกิจการต้ังอยู่บ้านเลขที่ ........................................  หมู่ที่ ..................................  
ตรอก/ซอย .................................. ถนน ......................................  ตําบล/แขวง  ..................................... 
อําเภอ/เขต ..........................................  จังหวัด  .....................................  โทรศัพท์ .............................. 
ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ............................................................. มาตรา............ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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 ข้าพเจ้าใหก้ารรบัสารภาพว่าได้กระทําความผิดตามข้อกล่าวหาจริง  คือ 
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.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 



  

- ๒ - 
โดยได้กระทําความผิดเมื่อวันที่ .............  เดือน .........................................  พ.ศ. .......................  ซึ่งเป็น
การกระทําความผิดครั้งที่ ........................ 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูม้ีอํานาจเปรียบเทียบตามพระราชบญัญติั...................................................... 
มาตรา .....................  เปรียบเทียบในความผิดที่ข้าพเจ้าได้กระทําโดยจะชําระเงินค่าปรับตามคําเปรียบเทยีบ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนิติกร/พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
    ลงช่ือ ..................................................  ผู้ถูกกล่าวหา 
           (................................................) 
 
    ลงช่ือ ..................................................  นิติกร/พนักงานเจ้าหน้าที ่
           (................................................) 
 



แบบ กสร. นก. ๓ 
สรุปข้อเท็จจริงและความเห็นในการเปรียบเทียบ 

คดีเปรียบเทียบที่         /๒๕   
 .......................................................................................................................  ผู้กล่าวหา 
 ......................................................................................................................  ผู้ถูกกล่าวหา 
 ......................................................................................................................  ผู้ถูกกล่าวหา 
ข้อหา  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ................................................ มาตรา...... 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
ข้อเท็จจริงโดยย่อ ๑. .............................................................................................................. 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
   ๒. .............................................................................................................. 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
   ๓. .............................................................................................................. 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
   ๔. .............................................................................................................. 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
 
 



  

- ๒ - 
 ความเห็นในการพิจารณาเปรียบเทียบ  ............................................................................ 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 

ลงชื่อ ........................................... 
(...........................................) 

                  ผอ.กน./สรจ.  
ความเห็นของผู้มีอาํนาจเปรียบเทียบ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ..............................  แห่งพระราชบัญญัติ ....................... 
 ...............................................  ให้เปรยีบเทียบผู้กระทําความผิด  จํานวน ..................... ราย 
 เป็นเงินรายละ ...............................  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ................................... บาท 
 (.................................................)  ทั้งนี้เม่ือผู้กระทําความผิดชําระค่าปรับภายใน  ๓๐  วัน 
 นับแต่วันได้รับทราบความเห็นเปรียบเทียบให้คดีเป็นอันเลิกกัน  หากผู้กระทําความผิดไม่ 
 ชําระค่าปรับภายในกําหนดให้ดําเนินคดีต่อไปตามกฎหมาย 
 
    ลงชื่อ ................................................ ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ 
          (................................................) 
    ตําแหน่ง............................................. 
 
ผู้ถูกกล่าวหาได้ชําระเงินค่าปรับแล้ว 
ตามใบเสร็จเล่มที่....................  เลขที่ ..................... 
วันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. ................. 
 
  (.....................................................) 
        นิติกร/พนักงานเจ้าหน้าที่ 


