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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วิสัยทัศน์
เป็ น องค์ ก รหลั ก มื อ อาชี พ ในการคุ้ ม ครองแรงงาน   พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงาน
อย่างเป็นมาตรฐาน และสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม

อำ�นาจหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. กำ�หนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริมกำ�กับดูแลให้การรับรอง
สถานประกอบกิจการที่มีการบริการจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
2. คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่
กฎหมายกำ�หนด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ดำ�เนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการรับงานไปทำ�ทีบ่ า้ น
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ดำ�เนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน
5. ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา และเผยแพร่ ค วามรู้ ความเข้ า ใจในด้ า นมาตรฐานแรงงาน
คุม้ ครองแรงงาน  ความปลอดภัยในการทำ�งาน แรงงานสัมพันธ์  แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
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6. ส่งเสริมและดำ�เนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
7. ดำ�เนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบ
ด้านแรงงาน
8. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำ�แผนงาน
และประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานของกระทรวง
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าที่ของกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
2. มีจิตบริการ ยึดหลักความเสมอภาค ถูกต้อง รวดเร็ว
3. มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน พัฒนาตนเองและองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
4. มีความสามัคคี ศรัทธาในองค์กร รักษาเกียรติของตนเอง และดำ�รงชีวติ อย่างเหมาะสม
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หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี (Good Governance)
ทั้ง 6 ประการ ได้แก่

หลักนิติธรรม
การใช้ กฎ ระเบียบ ที่เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับได้ไม่ตามกระแส
หรือ อำานาจ ตัวบุคคลเสมอภาค

หลักคุณธรรม
การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ประพฤติตนเป็นตัวอย่างแก่สังคม
ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน

หลักความโปร่งใส
การทำางานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้

หลักความมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้ เสนอความเห็น

หลักความรับผิดชอบ
ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีความสำานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
มุ่งแก้ปัญหา กล้ายอมรับผลการกระทำาของตน

หลักความคุ้มค่า

บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด
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ข้อควรรู้สำ�หรับประช�ชน
ในการติดตอราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

การขอทราบข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. ด้านคุ้มครองแรงงาน
ส่งเสริม พัฒนาและกำากับดูแลแรงงานทัง้ ในระบบและนอกระบบ รวมทัง้ แรงงานหญิงและเด็ก
ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ได้รบั การคุม้ ครอง และได้รบั สิทธิประโยชน์ตามทีก่ ฎหมายกำาหนด
ติดต่อ : สำานักคุม้ ครองแรงงาน โทร. 0 2246 2938, 0 2246 3192 โทรสาร 0 2245 0998
และที่สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ (10 พื้นที่)
สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
2. ด้านความปลอดภัยในการทำางาน
บริหารจัดการ และส่งเสริม พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน เพือ่ ให้แรงงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ติดต่อ : สำานักความปลอดภัยแรงงาน โทร. 0 2448 8338, 0 2448 9128-39, 0 2448 9141
โทรสาร 0 2448 9143 และที่ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต (12 เขต)
สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
3. ด้านแรงงานสัมพันธ์
ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงานด้วยความเป็นธรรมโดยยึดมั่น
หลักสุจริตใจ กำากับ ดูแล องค์กรด้านแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ติดต่อ : สำานักแรงงานสัมพันธ์ โทร. 0 2246 8393, 0 2246 8455 โทรสาร 0 2246 8393
สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
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4. ด้านพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กำาหนดการพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านมาตรฐานแรงงาน ให้การรับรองสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ติดต่อ : สำานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โทร. 0 2246 8370, 0 2354 1652-3
โทรสาร 0 2245 4986 สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
5. ด้านสวัสดิการแรงงาน
กำาหนดและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน ส่งเสริม สนับสนุนและดำาเนินการ
ให้สถานประกอบกิจการมีการจัดสวัสดิการที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมให้กับผู้ใช้แรงงาน
ติดต่อ : กองสวัสดิการแรงงาน โทร. 0 2245 6774, 0 2246 0383
สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
6. ด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
กำาหนดและพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานและกำาหนดแนวทาง มาตรการ และ
วิธีปฏิบัติด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
ติดต่อ : กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โทร. 0 2245 7170,0 2246 2707
สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
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7. ด้านกฎหมาย
ดำาเนินงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานด้านคดี พัฒนาและปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ติดต่อ : กองนิติการ โทร. 0 2246 7039,0 2246 7601

ข้อมูลทั่วไป : ฝายประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม
ชั้น 4 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทร. 0 2245 8932, 0 2245 8915 โทรสาร 0 2245 8556

สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน :

Call center 1546
เว็บไซต์กรม :

www.labour.go.th

6

ระยะเวลา
ภายใน
9 วันทำ�การ

(กรณีผู้ร้องเรียนระบุชื่อ
และที่อยู่ที่ติดต่อได้)

แจ้งผลดำ�เนินการ
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

ดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ

(กรณีผู้ร้องเรียนระบุชื่อ
และที่อยู่ที่ติดต่อได้)

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ในเบื้องต้น

รับเรื่องไว้พิจารณา  

ร้องเรียนที่ปรากฏ
ผู้ร้องชัดเจน

รับเรื่องร้องเรียน
(กองการเจ้าหน้าที่)
ระบุ
พยานหลักฐานชัดเจน

ไม่ระบุ
พยานหลักฐานชัดเจน  

ส่งให้ผู้ตรวจราชการกรม
เป็นข้อมูลในการตรวจราชการ  

กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

1. กองการเจ้าหน้าที่   โทรศัพท์ 0 2245 1091 โทรสาร 0 2246 3541
2. หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ไปยังผู้บังคับบัญชา หรือ กองการเจ้าหน้าที่
3. กล่องรับความคิดเห็น
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  personnel@labour.mail.go.th
5. เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  www.labour.go.th
6. ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายด่วนแรงงาน  (Call Center 1546)
7. ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12

เรื่องร้องเรียน
ที่ไม่ปรากฏผู้ร้องชัดเจน
(บัตรสนเท่ห์)

ระยะเวลาดำ�เนินการภายใน 15 วัน

การจัดการข้อร้องเรียน

ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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ช่องทางแจ้งเบาะแสร้องเรียนเจ้าหน้าที่
กรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่ของกรม ทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จ
ภายในเวลาที่กำ�หนด
1. ร้องเรียนได้ด้วยตนเองหรือร้องเรียนเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่
2. กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร.0 2245 1091,
0 2246 3541
3. E-mail
4. สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน Call center 1546
5. ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน
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การยื่นคำ�ร้องต่อเจ้าหน้าที่
กรณีนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
เมื่อนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำ�งานในวันหยุด ค่าชดเชย วันหยุด วันลา สวัสดิการ
หรือนายจ้างไม่จัดอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ลูกจ้างหรือกรณีอื่น ๆ สามารถดำ�เนินการได้ดังนี้
1. กรณีนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ลูกจ้างยื่นคำ�ร้องต่อเจ้าหน้าที่
ด้วยตนเองโดยนำ�ข้อมูลและเอกสารประกอบการยื่นคำ�ร้อง ดังต่อไปนี้
1.1 บัตรประจำ�ตัวประชาชน
1.2 ข้อมูลเกีย่ วกับนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการ เช่น ชือ่ ทีอ่ ยู่ สถานทีท่ �ำ งาน
สถานที่ใกล้เคียงที่สังเกตง่าย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง
1.3 หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ยื่นคำ�ร้อง เช่น หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง
สัญญาจ้างแรงงาน บัตรประจำ�ตัวพนักงาน ฯลฯ
2. กรณี ไ ด้ รั บ การปฏิ บั ติ จ ากนายจ้ า งไม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายสามารถร้ อ งเรี ย น
ด้วยตนเองทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ผูร้ อ้ งอาจไม่เปิดเผยชือ่ ก็ได้หากเกรงว่าจะทำ�ให้ได้รบั ผลกระทบ แต่ถา้ ผูร้ อ้ งต้องการ
ทราบผลดำ�เนินการ ควรแจ้งชือ่ ทีอ่ ยูใ่ ห้ชดั เจนเพือ่ เจ้าหน้าทีจ่ ะได้แจ้งผลการดำ�เนินการให้ทราบ
ผู้ประสงค์จะยื่นคำ�ร้องสามารถยื่นคำ�ร้องได้ที่
1. สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ หรือสำ�นักงาน
สวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด ที่ ส ถานประกอบการนั้ น ตั้ ง อยู่
(โปรดดูรายละเอียดในหน้า 73-74 และหน้า 76-80)
2. กองคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน ชัน้ 11 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2246 2938, 0 2246 3192 โทรสาร 0 2246 3192.
3. กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ส่วนแยกตลิ่งชัน ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทร. 0 2448 9128-39,0 2448 9141 โทรสาร 0 2448 9143 หรือ
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำ�งานเขต (โปรดดูรายละเอียดในหน้า 72
และหน้า 74-75)
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ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีการกำ�หนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อราชการของนายจ้าง ลูกจ้าง และ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติดังนี้

งานคุ้มครองแรงงาน
1. การตรวจแรงงานตามคำ�ร้อง
กรณีที่ 1 (เวลา 3 ชั่วโมง)
ลูกจ้างยื่นคำ�ร้องด้วยตัวเอง
ณ ท้องที่เกิดเหตุ และเจ้าหน้าที่
รับคำ�ร้องและสอบถามข้อมูลเบื้องต้น

กรณีที่ 2 (เวลา 1 วันทำ�การ)
เจ้าหน้าที่รับคำ�ร้องทางโทรศัพท์
หนังสือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หรืออื่น ๆ ผ่านกรม

เจ้าหน้าที่สอบข้อเท็จจริงและดำ�เนินการตรวจแรงงาน ตามคำ�ร้องเรียน
ณ สถานประกอบกิจการ และออกคำ�สั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง
(ใช้เวลา 28 วัน)
แจ้งผลการตรวจแรงงานตามคำ�ร้องให้ลูกจ้างที่ยื่นคำ�ร้องในกรณีที่ 1
หรือลูกจ้าง/บุคคลอื่น ที่ยื่นคำ�ร้องในกรณีที่ 2 ทราบ (กรณีที่ระบุชื่อผู้ร้องเรียน)
(ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)
สรุป : 1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ
กรณีที่ 1 : ลูกจ้างยื่นคำ�ร้องด้วยตัวเอง รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง
กรณีที่ 2 : เจ้าหน้าที่รับคำ�ร้องทางโทรศัพท์ หนังสือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หรืออื่นๆ รวมระยะเวลาทำ�การ 1 วันทำ�การ
         2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอ) 2 ขั้นตอน 1 จุดบริการ
รวมระยะเวลา 30 วันทำ�การ
หมายเหตุ เป็นกระบวนการที่มีการยื่นคำ�ร้องผ่านกรมเท่านั้น
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

2. การรับและพิจารณาวินิจฉัยคำ�ร้อง (กฎหมายคุ้มครองแรงงาน)
กรณีปกติ
เจ้าหน้าที่รับคำ�ร้องสอบถามข้อเท็จจริง
เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อมอบหมาย
(ใช้เวลา 1 วัน)
เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบดำ�เนินการสอบข้อเท็จจริง นายจ้าง ลูกจ้าง พยานทีเ่ กีย่ วข้อง  
รวบรวมพยานหลักฐาน ศึกษาข้อกฎหมาย และออกคำ�สั่ง
(ใช้เวลา 40 วัน)
แจ้งผลคำ�สั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
(ใช้เวลา 1 วัน)

สรุป : 1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วัน
        2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอ) 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ
รวมระยะเวลา 42 วันทำ�การ
หมายเหตุ การรับและวินิจฉัยคำ�ร้องตามที่กำ�หนดกรณีแสวงหาพยานหลักฐานได้ไม่ซับซ้อน
หรือคู่กรณีมาชี้แจงตามกำ�หนดและให้การครบถ้วน สามารถวินิจฉัยได้
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรณียุ่งยากซับซ้อน
เจ้าหน้าที่รับคำ�ร้องและสอบข้อเท็จจริง
เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อมอบหมาย
(ใช้เวลา 1 วัน)
เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบดำ�เนินการสอบข้อเท็จจริง นายจ้าง ลูกจ้าง พยานทีเ่ กีย่ วข้อง  
รวบรวมพยานหลักฐาน ศึกษาข้อกฎหมาย และออกคำ�สั่ง
(ใช้เวลา 58 วัน)
แจ้งผลคำ�สั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
(ใช้เวลา 1 วัน)

สรุป : 1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วัน
        2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอ) 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ
รวมระยะเวลา 60 วันทำ�การ
หมายเหตุ การรับและวินจิ ฉัยคำ�ร้องตามทีก่ �ำ หนดเป็นกรณี ยุง่ ยากซับซ้อน กล่าวคือ แสวงหา
พยานหลักฐานไม่ได้ หรือคูก่ รณีไม่มาชีแ้ จงตามกำ�หนด และให้การไม่ครบถ้วน และ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

3. การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย)
ลูกจ้างยื่นคำ�ขอรับเงินกองทุน/เจ้าหน้าที่รับคำ�ขอ/ตรวจสอบเอกสาร
(ใช้เวลา 30 นาที)

กคร./สสค. รวบรวมเอกสารและสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบความถูกต้องตาม
ระเบียบเพื่อเสนอผู้มีอำ�นาจอนุมัติจ่ายเงินกองทุน
(ใช้เวลา 6 วัน)

อธิบดี/ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย พิจารณาอนุมัติ
(ใช้เวลา 2 วัน)
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับบริการทราบ
(ใช้เวลา 2 วัน)
สรุป : 1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน จุดบริการ 30 นาที
         2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลายื่นคำ�ขอ) 7 ขั้นตอน 7 จุดบริการ
รวม 10 วันทำ�การ
หมายเหตุ สคร. หมายถึง สำ�นักคุ้มครองแรงงาน
              สสค. หมายถึง สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

(กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย)
ลูกจ้างยื่นคำ�ขอรับเงินกองทุน/เจ้าหน้าที่รับคำ�ขอ/ตรวจสอบเอกสาร
(ใช้เวลา 30 นาที)
กคร.รวบรวมเอกสารและสอบข้อเท็จจริง ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง                         
ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
(ใช้เวลา 30 วัน)
คณะกรรมการกองทุนฯ ประชุมพิจารณา
(ใช้เวลา 1 วัน)
คณะกรรมการกองทุนฯ
มีมติ เห็นชอบ
(ใช้เวลา 7 วัน)
กคร.มีหนังสือแจ้งการอนุมัติ                   
(ใช้เวลา 5 วันนับแต่ทราบ
การอนุมัติ)

คณะกรรมการกองทุนฯ มีมติ เห็นชอบ
(ใช้เวลา 7 วัน)
กคร.เสนอคำ�ขอต่อผูม้ อี �ำ นาจอนุมตั จิ า่ ยเงิน
(ใช้เวลา 7 วันนับแต่ทราบมติ)
ผูม้ อี �ำ นาจอนุมตั พิ จิ ารณาอนุมตั จิ า่ ยเงิน
ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำ�หนด
(ใช้เวลา 7 วันนับแต่เสนอ)
กคร.มีหนังสือแจ้งการอนุมัติ
(ใช้เวลา 5 วันนับแต่ทราบการอนุมัติ)
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งานความปลอดภัยในการทำ�งาน
4. การตรวจความปลอดภัยในการทำ�งานตามคำ�ร้อง (ส่วนกลาง)
รับคำ�ร้องตรวจสอบ (ใช้เวลา 10 นาที)
สอบถามข้อเท็จจริง (ใช้เวลา 30 นาที)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักความปลอดภัยแรงงาน พิจารณาสั่งการ (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)
วางแผนการตรวจ (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)
ดำ�เนินการตรวจสถานประกอบกิจการ (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)
จัดทำ�สรุปผลการตรวจ (ใช้เวลา 1 / 2 วันทำ�การ)
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำ�งานเขต ตรวจสอบ (ใช้เวลา 1 / 2 วันทำ�การ)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักความปลอดภัยแรงงาน พิจารณา (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)
อธิบดีลงนาม (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)
แจ้งผลการพิจารณา (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)
สรุป   1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 2 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 40 ชั่วโมง
        2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำ�ขอ) 10 ขัน้ ตอน 1 จุดบริการ
รวมระยะเวลา 8 วันทำ�การ
หมายเหตุ ขั้น ตอนและระยะเวลาที่กำ� หนดเป็ น การตรวจความปลอดภั ย ในการทำ � งาน
ตามคำ�ร้องปกติทไี่ ม่ตอ้ งใช้ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ สรุปผลการตรวจ
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5. การขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำ�งาน
1. ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำ�งาน
ยื่นคำ�ขอตามแบบ รสส. พร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบคำ�ขอขึ้นทะเบียน
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
(ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)
2. เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ
- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
- สรุปผลการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนเป็นผูร้ บั รองรายงาน
การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำ�งาน
(ใช้เวลา 10 วันทำ�การ)
3. อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาลงนามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฯ
และเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาและส่งมอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฯ
ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียน
(ใช้เวลา 2 วันทำ�การ)

สรุป   1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วัน
        2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอ) 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ
รวมระยะเวลา 13 วันทำ�การ
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6. การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งาน
1. นิติบุคคลประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำ�งาน ยื่นหนังสือขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการ
ขอขึน้ ทะเบียน และเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความครบถ้วนเอกสาร  (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)
2. เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติของนิติบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนฯ และเข้า
ตรวจสอบสถานที่ตั้งนิติบุคคล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม หรืออุปกรณ์
ฝึกปฏิบัติ                    (ใช้เวลา 15 วันทำ�การ)
3. เตรียมการประชุม และประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
(ใช้เวลา 11 วันทำ�การ)
4. คณะกรรมการพิ จ ารณามาตรฐานนิ ติ บุ ค คลที่ ข อเป็ น หน่ ว ยงานฝึ ก อบรม
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน รับรองรายงาน
การประชุม จัดทำ�ใบทะเบียนแสดงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ
(ใช้เวลา 15 วันทำ�การ)
5. อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาลงนามใบทะเบียนแสดงการเป็นหน่วยงาน
ฝึกอบรมฯ และเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา และส่งมอบใบทะเบียนฯ ให้แก่
ผู้ยื่นหนังสือขอขึ้นทะเบียนฯ    (ใช้เวลา 2 วันทำ�การ)
สรุป   1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วัน
        2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอ) 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ
รวมระยะเวลา 44 วันทำ�การ
หมายเหตุ ระยะเวลาดำ�เนินการนับแต่วนั ทีเ่ อกสารหลักฐานได้รบั การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์
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7. การต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำ�งาน
1. หน่วยงานฝึกอบรมฯ ประสงค์ขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งาน ยื่นหนังสือขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนฯ
พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนฯ และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนเอกสาร  (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)
2. เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติของหน่วยงานฝึกอบรมฯ ผู้ขอต่ออายุ
การขึ้นทะเบียนฯ และเข้าตรวจสอบสถานที่ตั้งหน่วยงานฝึกอบรมฯ พร้อมอุปกรณ์
ประกอบการฝึกอบรม หรืออุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ  (ใช้เวลา 15 วันทำ�การ)
3. สรุ ป ผลการตรวจสอบ และจั ด ทำ � ใบทะเบี ย นแสดงการต่ อ อายุ ก ารขึ้ น ทะเบี ย น
เป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ  (ใช้เวลา 4 วันทำ�การ)
4. อธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ซ่ึ ง อธิ บ ดี ม อบหมาย พิ จ ารณาลงนามใบทะเบี ย นแสดงการต่ อ อายุ
เป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา และส่งมอบใบทะเบียนฯ
ให้แก่ผู้ยื่นหนังสือขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนฯ  (ใช้เวลา 2 วันทำ�การ)
สรุป

1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วัน
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงที่ยื่นคำ�ขอ) 4 ขั้นตอน
1 จุดบริการ  รวมระยะเวลา 22 วันทำ�การ
หมายเหตุ ระยะเวลาดำ�เนินการนับแต่วนั ทีเ่ อกสารหลักฐานได้รบั การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ว่ามีความครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

8. การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำ�งานในที่อับอากาศ
1. นิตบิ คุ คลทีป่ ระสงค์ขอขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำ�งาน
ในที่อับอากาศ ยื่นหนังสือขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการ
ขอขึน้ ทะเบียนฯ และเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความครบถ้วนเอกสาร  (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)
2. เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ (ใช้เวลา 15 วันการ)
- ตรวจสอบคุณสมบัติของนิติบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนฯ
- เข้าตรวจสอบสถานที่ตั้งนิติบุคคล
- เข้าตรวจสอบสถานที่ฝึกปฏิบัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมและอุปกรณ์
ฝึกปฏิบัติ
3. เตรียมการประชุม และประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
(ใช้เวลา 11 วันทำ�การ)
4. คณะกรรมการพิ จ ารณามาตรฐานนิ ติ บุ ค คลที่ ข อเป็ น หน่ ว ยงานฝึ ก อบรม
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน รับรองรายงาน
การประชุม จัดทำ�ใบทะเบียนแสดงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ (ใช้เวลา 15 วันทำ�การ)
5. อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาลงนามใบทะเบียนแสดงการเป็นหน่วยงาน
ฝึ ก อบรมฯ และเจ้ า หน้ า ที่ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาและส่ ง มอบใบทะเบี ย นฯ ให้ แ ก่
ผู้ยื่นหนังสือขอขึ้นทะเบียนฯ  (ใช้เวลา 2 วันทำ�การ)
สรุป 1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วัน
2. ช่ ว งดำ � เนิ น การจนแล้ ว เสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ ว งที่ ยื่ น คำ � ขอ) 5 ขั้ น ตอน
1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 44 วันทำ�การ
หมายเหตุ ระยะเวลาดำ�เนินการนับแต่วนั ทีเ่ อกสารหลักฐานได้รบั การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ว่ามีความครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

9. การต่ อ อายุ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น หน่ ว ยงานฝึ ก อบรมความปลอดภั ย ในการทำ � งาน
ในที่อับอากาศ
1. หน่วยงานฝึกอบรมฯ ประสงค์ขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการทำ�งานในที่อับอากาศ ยื่นหนังสือขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนฯ
พร้ อ มหลั ก ฐานเอกสารประกอบการขอต่ อ อายุ ก ารขึ้ น ทะเบี ย น และเจ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบความครบถ้วนเอกสาร  (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)
2. เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ (ใช้เวลา 15 วันทำ�การ)
- ตรวจสอบคุณสมบัติของหน่วยงานฝึกอบรมฯ   
- เข้าตรวจสอบสถานที่ตั้งหน่วยงานฝึกอบรมฯ
- เข้าตรวจสอบสถานที่ฝึกปฏิบัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมและอุปกรณ์
ฝึกปฏิบัติ
3. สรุ ป ผลการตรวจสอบ และจั ด ทำ � ใบทะเบี ย นแสดงการต่ อ อายุ ก ารขึ้ น ทะเบี ย น
เป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ  (ใช้เวลา 4 วันทำ�การ)
4. อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาลงนามใบทะเบียนแสดงการเป็นหน่วยงาน
ฝึ ก อบรมฯ และเจ้ า หน้ า ที่ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาและส่ ง มอบใบทะเบี ย นฯ ให้ แ ก่
ผู้ยื่นหนังสือขอต่ออายุขึ้นทะเบียนฯ (ใช้เวลา 2 วันทำ�การ)
สรุป 1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วัน
2. ช่ ว งดำ � เนิ น การจนแล้ ว เสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ ว งที่ ยื่ น คำ � ขอ) 4 ขั้ น ตอน
1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 22 วันทำ�การ
หมายเหตุ ระยะเวลาดำ�เนินการนับแต่วนั ทีเ่ อกสารหลักฐานได้รบั การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ว่ามีความครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

10. การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งาน
1. นายจ้ า งยื่ น หนั ง สื อ แจ้ ง การขึ้ น ทะเบี ย นเจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทำ � งาน
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
(ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)

2. เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งาน
(ใช้เวลา 3 วันทำ�การ)

3. ออกเลขทะเบี ย นเจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทำ � งานและแจ้ ง เลขทะเบี ย น
ให้นายจ้างที่ยื่นหนังสือแจ้งการขึ้นทะเบียนฯ
(ใช้เวลา 2 วันทำ�การ)
สรุป 1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1  ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วัน
        2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอ) 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ
รวมระยะเวลา 6 วันทำ�การ
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

11. การขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคลผู้ยื่นคำ�ขอเป็นหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
1. นิติบุคคลยื่นแบบคำ�ขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หรือ
หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ ดพ.๑) พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการ  ขอใบอนุญาตฯ และเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความครบถ้วนเอกสาร
(ใช้เวลา 1 วัน)
2. เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ (ใช้เวลา 57 วัน)
- ตรวจสอบคุณสมบัติของนิติบุคคล
- สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำ�ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ

3. อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาลงนามใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ
และเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา และส่งมอบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ
ให้แก่ผู้ยื่นคำ�ขอใบอนุญาตฯ  (ใช้เวลา 2 วัน)

สรุป 1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วัน
2. ช่ ว งดำ � เนิ น การจนแล้ ว เสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ ว งที่ ยื่ น คำ � ขอ) 3 ขั้ น ตอน
1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 60 วันทำ�การ (กรณีมเี หตุสมควรขยายเวลาได้รวมแล้ว
ไม่เกิน 90 วัน)
หมายเหตุ ระยะเวลาดำ�เนินการนับแต่วนั ทีเ่ อกสารหลักฐานได้รบั การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ว่ามีความครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
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12. การขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคลผู้ยื่นคำ�ขอไม่เป็นหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
1. นิติบุคคลยื่นแบบคำ�ขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หรือ
หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ ดพ.๑) พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอใบอนุญาตฯ และเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความครบถ้วนเอกสาร (ใช้เวลา 1 วัน)
2. เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ (ใช้เวลา 15 วัน)
- ตรวจสอบคุณสมบัติของหน่วยงานฝึกอบรมฯ
- เข้าตรวจสอบสถานที่ตั้งหน่วยงานฝึกอบรมฯ
- เข้าตรวจสอบสถานที่ฝึกปฏิบัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมและอุปกรณ์
ฝึกปฏิบัติ
3. เตรียมการประชุมและประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
(ใช้เวลา 11 วัน)
4. คณะกรรมการพิ จ ารณามาตรฐานนิ ติ บุ ค คลที่ ข อเป็ น หน่ ว ยงานฝึ ก อบรมด้ า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน รับรองรายงาน
การประชุม จัดทำ�ใบทะเบียนแสดงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ (ใช้เวลา 15 วัน)
5. อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาลงนามใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ
และเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาและส่งมอบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ
ให้แก่ผู้ยื่นคำ�ขอใบอนุญาตฯ (ใช้เวลา 2 วัน)
สรุป 1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วัน
2. ช่ ว งดำ � เนิ น การจนแล้ ว เสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ ว งที่ ยื่ น คำ � ขอ) 5 ขั้ น ตอน
1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 60 วันทำ�การ (กรณีมีเหตุสมควรขยายเวลาได้รวม
แล้วไม่เกิน 90 วัน)
หมายเหตุ ระยะเวลาดำ�เนินการนับแต่วนั ทีเ่ อกสารหลักฐานได้รบั การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ว่ามีความครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
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13. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงาน
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคลผู้ยื่นคำ�ขอเป็นหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
1. หน่ ว ยงานฝึ ก อบรมฯ ยื่ น แบบคำ � ขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตเป็ น หน่ ว ยงานฝึ ก อบรม
การดั บ เพลิ ง ขั้ น ต้ น หรื อ หน่ ว ยงานฝึ ก ซ้ อ มดั บ เพลิ ง และฝึ ก ซ้ อ มอพยพหนี ไ ฟ
(แบบ ดพ.๒) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนเอกสาร (ใช้เวลา 1 วัน)
2. เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ (ใช้เวลา 57 วัน)
- ตรวจสอบคุณสมบัติของนิติบุคคล
- สรุปผลการตรวจสอบ และจัดทำ�การต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ
3. อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาลงนามใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงาน
ฝึกอบรมฯ และเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาและส่งมอบใบอนุญาตต่ออายุเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมฯ ให้แก่ผู้ยื่นคำ�ขอต่ออายุใบอนุญาต (ใช้เวลา 2 วัน)
สรุป 1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วัน
2. ช่ ว งดำ � เนิ น การจนแล้ ว เสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ ว งที่ ยื่ น คำ � ขอ) 3 ขั้ น ตอน
1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 60 วันทำ�การ (กรณีมีเหตุสมควรขยายเวลาได้
รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน)
หมายเหตุ ระยะเวลาดำ�เนินการนับแต่วนั ทีเ่ อกสารหลักฐานได้รบั การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ว่ามีความครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
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14. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงาน
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคลผู้ยื่นคำ�ขอไม่เป็นหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
1. หน่วยงานฝึกอบรมฯ ยืน่ แบบคำ�ขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขัน้ ต้น
หรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ ดพ.๒) พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตฯ และเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความครบถ้วนเอกสาร
(ใช้เวลา 1 วัน)
2. เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ (ใช้เวลา 53 วัน)
- ตรวจสอบคุณสมบัติของหน่วยงานฝึกอบรมฯ
- เข้าตรวจสอบสถานที่ตั้งหน่วยงานฝึกอบรมฯ
- เข้าตรวจสอบสถานที่ฝึกปฏิบัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมและอุปกรณ์
ฝึกปฏิบัติ
3. สรุ ป ผลการตรวจสอบ และจั ด ทำ � ใบอนุ ญ าตต่ อ อายุ เ ป็ น หน่ ว ยงานฝึ ก อบรมฯ
(ใช้เวลา 4 วัน)
4. อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาลงนามใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงาน
ฝึกอบรมฯ และเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาและส่งมอบใบอนุญาตต่ออายุเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมฯ ให้แก่ผู้ยื่นคำ�ขอต่ออายุใบอนุญาต (ใช้เวลา 2 วัน)
สรุป 1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วัน
2. ช่ ว งดำ � เนิ น การจนแล้ ว เสร็ จ (รวมระยะเวลาช่ ว งที่ ยื่ น คำ � ขอ) 4 ขั้ น ตอน
1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 60 วันทำ�การ (กรณีมีเหตุสมควรขยายเวลาได้
รวมแล้วไม่เกิน 90 วัน)
หมายเหตุ ระยะเวลาดำ�เนินการนับแต่วนั ทีเ่ อกสารหลักฐานได้รบั การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ว่ามีความครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
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15. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

1. นายจ้างยื่นแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมเอกสารและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)

2. เจ้าหน้าทีด่ �ำ เนินการตรวจสอบแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและเสนอ
ผู้มีอำ�นาจพิจารณา  (ใช้เวลา 7 วันทำ�การ)

3. ผู้ มี อำ� นาจให้ ความเห็น ชอบและเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิ จ ารณาฯ ให้ ผู้ ยื่ น แผนฯ
(ใช้เวลา 2 วันทำ�การ)

สรุป   1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วันทำ�การ
2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอ) 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ
รวมระยะเวลา 10 วันทำ�การ
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งานแรงงานสัมพันธ์
16. การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน)
1. นายจ้างยื่นคำ�ขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบคำ�ขอจดทะเบียน
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)

2. เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ
- ตรวจสอบรายละเอียดคำ�ขอ  
- ตรวจสอบรายละเอียดข้อตกลงฯ
- พิจารณาข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมายประกอบการจดทะเบียน
- จัดทำ�หนังสือและเอกสาร  (ใช้เวลา 10 วันทำ�การ)

3. อธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายพิ จ ารณาจดทะเบี ย น และเจ้ า หน้ า ที่ แจ้ ง ผล
การพิจารณา และส่งมอบสำ�เนาข้อตกลงฯ ให้ผู้ยื่นคำ�ขอ (ใช้เวลา 2 วันทำ�การ)

สรุป   1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1  ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วันทำ�การ
        2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอ) 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ
รวมระยะเวลา 13 วันทำ�การ เว้นแต่ ในกรณีที่คำ�ขอหรือเอกสารหลักฐาน
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และหรือมีประเด็นพิจารณาด้านกฎหมาย
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17. การจดทะเบียนที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
1. ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำ�ขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐานและเอกสาร
ประกอบคำ�ขอจดทะเบียน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสาร (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)

2. เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ
- ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร
- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียน
- สรุปเรื่องและจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวที่ปรึกษา (ใช้เวลา 4 วันทำ�การ)

3. อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาจดทะเบียน และเจ้าหน้าที่
แจ้งผลการพิจารณาและส่งมอบบัตรประจำ�ตัวที่ปรึกษาฯ ให้ผู้ขอ
จดทะเบียน (ใช้เวลา 2 วันทำ�การ)

สรุป   1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วันทำ�การ
        2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอ) 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ
รวมระยะเวลา 7 วันทำ�การ
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18. การจดทะเบียนต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
1. ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำ�ขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐานและเอกสาร
ประกอบคำ�ขอจดทะเบียน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสาร (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)

2. เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ
- ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร
- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียน
- สรุปเรื่องและจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวที่ปรึกษา  (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)

3. อธิบดีหรือผูซ้ งึ่ อธิบดีมอบหมายพิจารณาจดทะเบียน เจ้าหน้าทีแ่ จ้งผล
การพิจารณาและส่งมอบบัตรประจำ�ตัวทีป่ รึกษาฯ ให้ผขู้ อจดทะเบียน
(ใช้เวลา 2 วันทำ�การ)

สรุป   1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วันทำ�การ
        2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอ) 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ
รวมระยะเวลา 4 วันทำ�การ
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19. การจดทะเบียนจัดตัง้ องค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง (สหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้าง)
1. ผู้ ข อจดทะเบี ย นยื่ น คำ � ขอจดทะเบี ย นพร้ อ มเอกสาร
และหลั ก ฐานประกอบคำ � ขอจดทะเบี ย นและเจ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)

2. เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ
     - ตรวจสอบรายละเอียดคำ�ขอ
- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เริ่มก่อการ
- สอบข้อเท็จจริงและอบรมแนะนำ�ผู้เริ่มก่อการ
- ตรวจสอบร่างข้อบังคับ
- พิจารณาข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติ
- สรุปและจัดทำ�ใบสำ�คัญแสดงการจดทะเบียน
       (ใช้เวลา 15 วันทำ�การ)
3.   นายทะเบียนพิจารณาจดทะเบียน และเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ
- ออกเลขทะเบียน
- นำ�ส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาและส่ ง มอบใบสำ � คั ญ แสดงการ
จดทะเบียนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ขอจดทะเบียน
(ใช้เวลา 4 วันทำ�การ)
สรุป   1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วันทำ�การ
        2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอ) 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ
รวมระยะเวลา 20 วันทำ�การ
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20. การจดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง (ข้อบังคับสหภาพแรงงาน
ข้อบังคับสหพันธ์แรงงาน ข้อบังคับสภาองค์การลูกจ้าง ข้อบังคับสมาคมนายจ้าง
ข้อบังคับสหพันธ์นายจ้าง ข้อบังคับสภาองค์การนายจ้าง)

1. ผู้ขอจดทะเบียนยื่นคำ�ขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารและหลักฐาน
ประกอบคำ�ขอจดทะเบียนและเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสาร (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)

2. เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ
     - ตรวจสอบรายละเอียดคำ�ขอ
     - ตรวจสอบรายงานการประชุม
     - ตรวจสอบข้อบังคับที่ขอมติรับรอง หรือที่ขอแก้ไข
     - พิจารณาข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติ
     - สรุปเรื่องและจัดทำ�ใบสำ�คัญแสดงการจดทะเบียน
       (ใช้เวลา 20 วันทำ�การ)

3.   นายทะเบียนพิจารณาจดทะเบียน และเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ
แจ้งผลการพิจารณาและส่งมอบใบสำ�คัญแสดงการจดทะเบียน
ให้ผู้ขอจดทะเบียน (ใช้เวลา 4 วันทำ�การ)

สรุป   1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วันทำ�การ
        2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอ) 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ
รวมระยะเวลา 25 วันทำ�การ
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

21. การจดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง (กรรมการสหภาพแรงงาน
กรรมการสหพันธ์แรงงาน กรรมการสภาองค์การลูกจ้าง กรรมการสมาคมนายจ้าง
กรรมการสหพันธ์นายจ้าง กรรมการสภาองค์การนายจ้าง)
1. ผูข้ อจดทะเบียนยืน่ คำ�ขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบคำ�ขอ
จดทะเบียน (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)
2. เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการ
     - ตรวจสอบรายละเอียดคำ�ขอ
- ตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติกรรมการ
- ตรวจสอบหนังสือรับรองคุณสมบัติและตำ�แหน่ง อำ�นาจหน้าที่ของกรรมการ
- ตรวจสอบรายงานการประชุม
- พิจารณาข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติ
- สรุปเรื่องและจัดทำ�ใบสำ�คัญแสดงการจดทะเบียน
       (ใช้เวลา 20 วันทำ�การ)
3. นายทะเบียนพิจารณาจดทะเบียน เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการแจ้งผลการพิจารณา
และส่งมอบใบสำ�คัญแสดงการจดทะเบียนให้ผู้ขอจดทะเบียน (ใช้เวลา 4 วัน
ทำ�การ)

สรุป   1. ช่วงยื่นคำ�ร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วันทำ�การ
        2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอ) 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ
รวมระยะเวลา 25 วันทำ�การ
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งานนิติการ
22. การให้คำ�ปรึกษากฎหมาย
กรณีลายลักษณ์อักษรที่ไม่มีข้อยุ่งยาก และมีข้อเท็จจริง เอกสารและพยานหลักฐาน
ครบถ้วน
สำ�นักงานเลขานุการกรมรับเรื่องและส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)

หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณาดำ�เนินการ
(ใช้เวลา 15 วันทำ�การ)

อธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม
(ใช้เวลา  4 วันทำ�การ)

หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งหนังสือแจ้งผลพิจารณา
(ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)

สรุป   1. ช่วงยื่นขอคำ�ปรึกษา 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 วันทำ�การ
        2. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำ�ขอ) 4 ขั้นตอน 1 จุดบริการ
รวมระยะเวลา 21 วันทำ�การ
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อบรม
จ้างที่ปรึกษา

สสค./สรพ.             สปก.จัดจ้างที่ปรึกษา
ให้คำ�ปรึกษา              พัฒนาระบบมาตรฐาน
แนะนำ� สปก.
แรงงาน
(สปก.รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย)

ปรึกษาแนะนำ�จาก จนท.

อบรม

สสค./สรพ.ดำ�เนินการ
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
(สสค./สรพ./สปก.
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)

พัฒนาตนเอง

จ้างที่ปรึกษา
สสค./สรพ.             สปก.จัดจ้างที่ปรึกษา
ให้คำ�ปรึกษา              พัฒนาระบบมาตรฐาน
แนะนำ� สปก.
แรงงาน
(สปก.รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย)

ปรึกษาแนะนำ�จาก จนท.

พัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน

สถานประกอบกิจการขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) หรือประกาศแสดงตนเอง

สพม.ดำ�เนินการ
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สพม../สปก.
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

พัฒนาตนเอง

พัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์

พัฒนาศักยภาพตามข้อกำ�หนดมาตรฐานแรงงานไทย

สถานประกอบกิจการ (สปก.) สมัครใจเข้ารับการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553

เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการรณรงค์ให้จัดทำ�มาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ

23. การพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 ในสถานประกอบกิจการ

งานมาตรฐานแรงงาน

ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

24. การรับรอง มรท.8001-2553 ระดับพื้นฐานและระดับสมบูรณ์ (ตรวจประเมินโดย
ภาคเอกชน)
หน่วยตรวจประเมินภาคเอกชนรับคำ�ขอการรับรองของสถานประกอบกิจการ
และตรวจสอบความครบถ้วนกรณีมีเอกสารประกอบ
นัดหมายประเมินกับสถานประกอบกิจการ
แจ้งการนัดหมายการประเมินสถานประกอบกิจการให้กรมทราบ
ระยะเวลา
หน่วยตรวจ
ภาคเอกชน
ดำ�เนินการ

ดำ�เนินการประเมินสถานประกอบกิจการตามที่นัดหมาย
กรณีไม่พบข้อบกพร่อง
จัดทำ�รายงานสรุปผล
กรณีพบข้อบกพร่องย่อย
การประเมินเสนอกรม                 ส่งแผนการแก้ไขเสนอกรม
ภายใน 30 วัน
ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่มีการประเมิน

กรณีพบข้อบกพร่อง
กรณีพบข้อบกพร่องสำ�คัญ
ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง
และจัดทำ�รายงานผลการประเมิน
และการแก้ไขข้อบกพร่องเสนอกรม
ภายใน 180 วัน
นับแต่วันที่มีการประเมิน

เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการจัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงาน
(ใช้เวลา 5 วันทำ�การ)
ระยะเวลา
ภาครัฐ
ดำ�เนินการ

คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานพิจารณาเสนอให้อนุมัติการรับรอง จัดทำ�รายงาน
การประชุมและเวียนคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม (ใช้เวลา 8 วันทำ�การ)
จัดทำ�ประกาศและใบรับรอง (ใช้เวลา 2 วันทำ�การ)
อธิบดีอนุมัติ และลงนามประกาศการรับรองและลงนามใบรับรองและรายงานผลการรับรอง
ให้ สสค./สรพ. รับทราบ (ใช้เวลา 5 วันทำ�การ)
แจ้งผลและจัดส่งใบรับรองทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งนำ�ประกาศลงเว็บไซต์ (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สรุป   1. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืน่ คำ�ขอ) 10 ขัน้ ตอน รวมระยะเวลา
21 วันทำ�การ (ไม่รวมระยะเวลาดำ�เนินการของหน่วยตรวจภาคเอกชน)
2. ช่วงดำ�เนินการขั้นตอนที่ 1-5 เป็นการดำ�เนินการของหน่วยตรวจภาคเอกชน
3. ช่วงดำ�เนินการขั้นตอนที่ 6-10 เป็นการดำ�เนินการของ กรร.
หมายเหตุ 1. สถานประกอบกิ จ การที่ จั ด จ้ า งหน่ ว ยตรวจภาคเอกชนต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง
2. สถานประกอบกิจการมีเอกสารประกอบคำ�ขอครบถ้วน และประเมินแล้ว
ไม่พบข้อบกพร่อง  
3. ในขัน้ ตอนที่ 2 ไม่รวมระยะเวลาทีร่ อให้สถานประกอบกิจการพร้อมทีจ่ ะรับการ
ประเมิน
4. สสค. หมายถึง สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สรพ. หมายถึง สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่
กรร. หมายถึง กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

25. การรับรอง มรท.8001-2553 ระดับพืน้ ฐานและระดับสมบูรณ์ (ตรวจประเมินโดยภาครัฐ)
สรพ./สสค.รับคำ�ขอการรับรองของสถานประกอบกิจการและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร                                          
(กรณีมีเอกสารประกอบครบ ใช้เวลา 30 นาที)
ระยะเวลา
หน่วยปฏิบัติ
(สรพ/สสค.)
ดำ�เนินการ

เสนอผู้อำ�นวยการ สรพ./สสค. แต่งตั้งคณะผู้ประเมินและติดต่อสถานประกอบกิจการ
เพื่อนัดหมายประเมิน (ใช้เวลา 3 วันทำ�การ)
ดำ�เนินการประเมินสถานประกอบกิจการที่นัดหมาย (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)
จัดทำ�รายงานผลการประเมิน (กรณีมีข้อบกพร่องให้แนบแผนการแก้ไขด้วย) (ใช้เวลา 3 วันทำ�การ)
ส่งเรื่องให้ กรร. ทางไปรษณีย์ (ใช้เวลา 2 วันทำ�การ)
มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และรวบรวมรายงานผลการประเมินอย่างน้อย 10 แห่ง
เสนอเข้าที่ประชุม (ใช้เวลา 20 วันทำ�การ)
เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการจัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงาน
(ใช้เวลา 5 วันทำ�การ)

ระยะเวลา
ส่วนกลาง
ดำ�เนินการ

คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานพิจารณาเสนอให้อนุมัติการรับรอง จัดทำ�รายงาน
การประชุม และเวียนคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
(ใช้เวลา 8 วันทำ�การ)
จัดทำ�ประกาศและใบรับรอง (ใช้เวลา 2 วันทำ�การ)
อธิบดีอนุมัติ และลงนามประกาศการรับรองและลงนามใบรับรองและรายงานผลการรับรองให้
สสค./สรพ. รับทราบ (ใช้เวลา 5 วันทำ�การ)
แจ้งผลและจัดส่งใบรับรองทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งนำ�ประกาศลงเว็บไซต์ (ใช้เวลา 1 วันทำ�การ)
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สรุป 1. ช่วงดำ�เนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาการยืน่ คำ�ขอ) 11 ขัน้ ตอน รวมระยะเวลา
51 วันทำ�การ (ไม่นับรวมระยะเวลารอคอย)
2. ช่วงดำ�เนินการขัน้ ตอนที่ 1-5 เป็นการดำ�เนินการของหน่วยปฏิบตั ิ คือ สรพ./สสค.
3. ช่วงดำ�เนินการขั้นตอนที่ 6-11 เป็นการดำ�เนินการของ กรร.
หมายเหตุ 1. เป็นกรณีทสี่ ถานประกอบกิจการมีเอกสารประกอบคำ�ขอครบถ้วน และประเมิน
แล้วไม่พบข้อบกพร่อง
2. ในขัน้ ตอนที่ 2 ไม่รวมระยะเวลาทีร่ อให้สถานประกอบกิจการพร้อมทีจ่ ะรับการ
ประเมิน
3. สสค. หมายถึง สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สรพ. หมายถึง สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่
กรร. หมายถึง กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สาระน่ารูเ้ กี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้าง
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
การใช้แรงงานทั่วไป
1. เวลาทำ�งานปกติ
งานทั่วไปไม่เกิน 8 ชม./วัน และไม่เกิน 48 ชม./สัปดาห์ เว้นแต่งานที่กำ�หนด
ในกฎกระทรวง นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันกำ�หนดเวลาทำ�งานปกติวันหนึ่ง
กี่ชั่วโมงก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 48 ชม./สัปดาห์
งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพความปลอดภัยของลูกจ้างไม่เกิน 7 ชม./วัน
และไม่เกิน 42 ชม./สัปดาห์
งานในกิจการปิโตรเลียมไม่เกิน 12 ชม./วัน และต้องไม่เกิน 48 ชม./สัปดาห์
2. เวลาพัก

กำ�หนดเวลาพักระหว่างทำ�งานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ชม. นายจ้างและลูกจ้าง
อาจตกลงกันล่วงหน้าพักน้อยกว่าครัง้ ละ 1 ชม. ก็ได้ แต่รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ชม./วัน
นายจ้างต้องจัดเวลาพักก่อนการทำ�งานล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที ในกรณีที่มี
การทำ�งานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำ�งานปกติไม่น้อยกว่า 2 ชม.
กรณีงานในร้านขายอาหารหรือร้านขายเครื่องดื่มที่เปิดจำ�หน่ายหรือให้บริการ
ไม่ติดต่อกันในแต่ละวัน นายจ้างจะจัดให้มีเวลาพักระหว่างการทำ�งานวันหนึ่งเกิน
2 ชม.ก็ได้

3. การเรียกเก็บหลักประกัน
นายจ้างต้องไม่เรียกหรือรับหลักประกันการทำ�งาน หรือหลักประกันความเสียหาย
ในการทำ�งานจากลูกจ้าง ไม่วา่ จะเป็นเงิน ทรัพย์สนิ หรือการคํา้ ประกันด้วยบุคคล
เว้นแต่งานที่ทำ�ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง
นายจ้างต้องคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาประกัน
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4. การจัดวันหยุด
นายจ้างต้องจัดให้มีวันหยุดประจำ�สัปดาห์ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกำ�หนดให้มี
ระยะห่างไม่เกิน 6 วัน
นายจ้างต้องกำ�หนดให้มีวันหยุดตามประเพณีปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวม
วันแรงงานแห่งชาติ และต้องกำ�หนดวันหยุดดังกล่าวจากวันหยุดราชการประจำ�ปี
วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น
นายจ้างต้องประกาศวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า และต้องจ่าย
ค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำ�งาน
นายจ้างต้องจัดให้ลกู จ้างหยุดชดเชยในวันทำ�งานถัดไป กรณีวนั หยุดตามประเพณี
ตรงกับวันหยุดประจำ�สัปดาห์
ลูกจ้างซึง่ ทำ�งานติดต่อกันมาแล้วครบหนึง่ ปี นายจ้างต้องจัดให้ลกู จ้างหยุดพักผ่อน
ประจำ�ปี ปีละไม่น้อยกว่า 6 วันทำ�งาน โดยนายจ้างเป็นผู้กำ�หนดล่วงหน้าหรือ
ตามแต่ น ายจ้ า งและลู ก จ้ า งตกลงกั น นายจ้ า งต้ อ งจ่ า ยค่ า จ้ า งเท่ า กั บ ค่ า จ้ า ง
ในวันทำ�งาน ทั้งนี้นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมหรือเลื่อน
วันหยุดพักผ่อนประจำ�ปีได้
5. การลา
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การลาป่วย นายจ้างต้องให้ลูกจ้างลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง และต้องจ่ายค่าจ้าง
เท่ากับค่าจ้างในวันทำ�งาน ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันทำ�งาน ทั้งนี้ วันลาป่วยตั้งแต่ 3 วัน
ทำ�งานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์ก็ได้ แต่ถ้าลูกจ้างไม่อาจ
แสดงได้ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ
การลาทำ�หมัน นายจ้างต้องให้ลูกจ้างลาทำ�หมันตามระยะเวลาที่แพทย์กำ�หนด
และออกใบรับรอง โดยต้องจ่ายค่าจ้างในวันลาดังกล่าว
การลากิจ ลูกจ้างลาเพื่อกิจธุระอันจำ�เป็นได้ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำ�งาน
การลาเพื่อคลอดบุตร นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหญิงลาเพื่อคลอดบุตร ครรภ์หนึ่ง
ไม่เกิน 90 วัน โดยให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย และนายจ้างต้องจ่าย
ค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำ�งานตลอดระยะเวลาทีล่ า แต่ไม่เกิน 45 วัน ไม่วา่ ลูกจ้าง
จะทำ�งานเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ตาม โดยลูกจ้างนั้นไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์
การลาเพือ่ รับราชการทหาร ลูกจ้างมีสทิ ธิลาเพือ่ รับราชการทหารโดยได้รบั ค่าจ้าง
ไม่เกิน 60 วัน ต่อปี
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การลาเพื่อฝึกอบรม นายจ้างต้องให้ลูกจ้างลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้
ตามที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น โดยลูกจ้างต้องแจ้งถึงสาเหตุที่ลา
โดยชัดแจ้ง พร้อมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้นายจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนวันลา นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างหรือไม่ก็ได้ ตามที่กำ�หนดไว้หรือตามที่มี
การตกลงกัน
6. ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างไม่ตํ่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า กรณีมีการจ่ายค่าจ้างเป็น
รายเดือน ให้คำ�นวณ 1 เดือนมี 30 วัน
การที่นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำ�งานล่วงเวลาในวันทำ�งานได้ต้องได้รับความยินยอม
จากลูกจ้างเป็นคราวๆ ไป
เมื่อทำ�งานเกินเวลาทำ�งานปกติของวันทำ�งาน ลูกจ้างได้รับค่าล่วงเวลา 1.5 เท่า
ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง
ทำ�งานในวันหยุดในเวลาปกติได้รับ 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำ�งาน
สำ�หรับลูกจ้างที่ไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ทำ�งานในวันหยุดในเวลาปกติได้ รับ 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำ�งาน
สำ�หรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ทำ � งานล่ ว งเวลาในวั น หยุ ด ได้ รั บ ค่ า ล่ ว งเวลาในวั น หยุ ด ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 เท่ า
ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำ�งานตามชั่วโมงที่ทำ�
7. การพักงาน									
นายจ้างจะสั่งพักงานลูกจ้างเพื่อสอบสวนความผิดได้ต่อเมื่อได้กำ�หนดอำ�นาจ
พักงานไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ต้ อ งมี คำ � สั่ ง พั ก งานเป็ น หนั ง สื อ ระบุ ค วามผิ ด และกำ � หนดระยะเวลาพั ก งาน
ไม่เกิน 7 วัน โดยต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อน และต้องจ่ายเงินไม่น้อยกว่า 50%
ของค่าจ้างในวันทำ�งานที่ลูกจ้างได้รับ ก่อนถูกพักงานในระหว่างการพักงาน
หากผลการสอบสวนเสร็จสิ้นปรากฏว่าลูกจ้างไม่มีความผิด ให้จ่ายค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำ�งานนับแต่วันที่พักงานพร้อมดอกเบี้ย 15% ต่อปี
โดยคำ�นวณเงินที่จ่ายให้ระหว่างพักงานเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง
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8. ค่าชดเชย
การจ่ายค่าชดเชยปกติ ให้ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างกรณี
1. ทำ�งานครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 30 วัน
2. ทำ�งานครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 90 วัน
3. ทำ�งานครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 180 วัน
4. ทำ�งานครบ 6 ปีแต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 240 วัน
5. ทำ�งานครบ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 300 วัน
การจ่ายค่าชดเชยพิเศษ กรณีเลิกจ้างลูกจ้างเพราะปรับปรุงหน่วยงานกระบวน
การผลิต อันเนื่องมาจากการนำ�เครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
หากนายจ้างไม่แจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานและแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า
น้อยกว่า 60 วันก่อนเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ ดังนี้
1. จ่ายค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
2. จ่ายไม่เกิน 360 วัน เมื่อทำ�งานเกิน 6 ปีขึ้นไป
กรณียา้ ยสถานประกอบกิจการ นายจ้างต้องแจ้งให้ลกู จ้างทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน หากมีผลกระทบสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวติ ตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว
เมื่ อ ลู ก จ้ า งไม่ ต้ อ งการไปทำ � งานด้ ว ย ลู ก จ้ า งมี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาโดยได้ รั บ
ค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยปกติที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
9. ข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
ลูกจ้างลาออกเองโดยสมัครใจ
ลูกจ้างที่มีกำ�หนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และเลิกจ้างตามกำ�หนด สำ�หรับ
งานที่ต้องแล้วเสร็จภายใน 2 ปี โดยนายจ้างและลูกจ้างทำ�สัญญาเป็นหนังสือไว้
ตั้งแต่เริ่มจ้าง และเป็นการจ้างงานโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจ
หรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน
หรืองานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีก�ำ หนดการสิ้นสุดหรือความสำ�เร็จของงาน
หรืองานที่เป็นไปตามฤดูกาล และได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น
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ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำ�ความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง
จงใจทำ�ให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
ฝ่าฝืนข้อบังคับเกีย่ วกับการทำ�งานหรือระเบียบหรือคำ�สัง่ ของนายจ้างอันชอบด้วย
กฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว หนังสือเตือน
มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่กระทำ�ผิด เว้นแต่กรณีร้ายแรงนายจ้างไม่จำ�เป็น
ต้องตักเตือน
ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำ�การติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ได้รับโทษจำ�คุกตามคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำ�
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
10. สวัสดิการ
นายจ้างต้องจัดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้แก่ลูกจ้าง เช่น นํ้าสะอาด
สำ�หรับดื่ม ห้องนํ้า ห้องส้วม และปัจจัยปฐมพยาบาลให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายกำ�หนด
นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือกับนายจ้างเกี่ยวกับการ
จัดสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการและควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการ
ที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นอันมีผลกระทบสำ�คัญ
ต่อการดำ�รงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้าง
ทราบ ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทำ�งานด้วย และบอกเลิกสัญญาจ้าง ให้นายจ้าง
จ่ายค่าชดเชยพิเศษให้แก่ลูกจ้างในอัตราที่กฎหมายกำ�หนด
11. อัตราโทษ
		 กรณีนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีโทษตามความหนักเบาของความผิด ตั้งแต่ปรับไม่เกิน
2,000 บาท ถึงจำ�คุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 800,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท
หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
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การใช้แรงงานหญิง
1. ห้ามลูกจ้างหญิงทำ�งานที่มีลักษณะอันตรายต่อสุขภาพและร่างกาย 4 ประการ
2. การคุ้มครองหญิงมีครรภ์
		 ห้ามลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทำ�งานระหว่าง 22.00 – 06.00 น.
		 ห้ามทำ�งานล่วงเวลา ทำ�งานในวันหยุด เว้นแต่ลูกจ้างทำ�งานในตำ�แหน่งผู้บริหาร
งานวิชาการ งานธุรการ งานการเงินหรือบัญชี
		 ห้ามทำ�งานทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ รวม 4 ประการ ได้แก่ งานทีเ่ กีย่ วกับ
เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับ
ยานพาหนะ งานยก แบกหาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม
และงานที่ทำ�ในเรือ
		 ห้ามเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์

การใช้แรงงานเด็ก
1. ห้ามจ้างเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปีเข้าทำ�งาน
2. การจ้างลูกจ้างเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี นายจ้างต้องปฏิบัติ ดังนี้
		 แจ้งการจ้างเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็ก
เข้าทำ�งาน
		 ทำ � บั น ทึ ก สภาพการจ้ า ง กรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม โดยเก็ บ ไว้
ณ สถานประกอบกิ จ การหรื อ สำ � นั ก งานของนายจ้ า งพร้ อ มให้ พ นั ก งาน
ตรวจแรงงานตรวจได้ในเวลาทำ�การ
		 แจ้งการสิ้นสุดการจ้างเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เด็ก
ออกจากงาน
3. เวลาพัก เมือ่ เด็กทำ�งานมาแล้วไม่เกิน 4 ชัว่ โมง ต้องพักไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง และใน 4 ชัว่ โมง
ต้องจัดเวลาพักให้ตามที่นายจ้างกำ�หนด
4. การคุ้มครองแรงงานเด็ก
		 ห้ามให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 18 ปีท�ำ งานในวันหยุด ทำ�งานล่วงเวลาหรือทำ�งานระหว่าง
เวลา 22.00 – 06.00 น.
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ห้ามให้เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ทำ�งานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของเด็ก
12 ประเภท รวมตลอดถึงทำ�งานในสถานที่ซึ่งล่อแหลมต่อความเสื่อมทราม
ทางศีลธรรม

การคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม
1. กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ใช้ตั้งแต่วันที่ 22
ธันวาคม 2557
2. งานเกษตรกรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การป่าไม้
การทำ�นาเกลือสมุทร และการประมงที่มิใช่การประมงทะเล โดยกำ�หนดให้การคุ้มครอง
ลูกจ้างในงานเกษตรกรรมที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ซึ่งมิได้จ้างลูกจ้างตลอดปี และมิได้
ให้ลูกจ้างทำ�งานในลักษณะที่เป็นงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากงานดังกล่าว
3. หน้าที่ของนายจ้าง
3.1 จ่ายค่าจ้างภายในกำ�หนดตามที่ตกลงกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ถ้าผิดนัดจ่าย
ดอกเบีย้ ร้อยละ 15 ต่อปี และห้ามหักค่าจ้าง เว้นแต่เป็นการหักตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด
3.2 ห้ามเรียกหรือรับเงินประกันการทำ�งาน หรือเงินประกันความเสียหายในการทำ�งานจาก
ลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำ�นั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเงิน
หรือทรัพย์สินของนายจ้าง
3.3 ห้ามนายจ้างให้ลกู จ้างทำ�งาน ยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินอัตรานาํ้ หนัก
ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง คือ อัตรากำ�หนดสำ�หรับลูกจ้างชายไม่เกิน 55 กิโลกรัม
ลูกจ้างหญิงและลูกจ้างเด็กชายไม่เกิน 25 กิโลกรัม ลูกจ้างเด็กหญิงไม่เกิน 20 กิโลกรัม
และลูกจ้างหญิงมีครรภ์ ไม่เกิน 15 กิโลกรัม
3.4 ห้ามมิให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทำ�งานในระหว่างเวลา 22.00 ถึง 06.00 น. ทำ�งาน
ล่วงเวลา ทำ�งานในวันหยุด หรือทำ�งานอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
1. งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
2. งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
3. งานที่ทำ�ในเรือ
3.5 ให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน
3.6 ห้ามเลิกจ้างลูกจ้างหญิงมีครรภ์
3.7 ห้ามจ้างเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง
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3.8 ห้ามให้ลูกจ้างเด็กทำ�งานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย สารกัมมันตภาพรังสี
3.9 ต้องจัดนํ้าดื่มที่สะอาดและเพียงพอ ถ้าหากลูกจ้างพักอาศัยอยู่กับนายจ้างด้วย
ที่พักที่จัดให้ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ
3.10 จัดให้ลกู จ้างเด็กมีเวลาพักไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมงติดต่อกันหลังจากลูกจ้างทำ�งานมาแล้ว
ไม่เกิน 4 ชั่วโมง และใน 4 ชั่วโมงนั้นให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กได้มีเวลาพักตามที่นายจ้าง
กำ�หนด
4. สิทธิของลูกจ้าง
4.1 ลูกจ้างทีท่ �ำ งานติดต่อกันครบ 180 วัน มีสทิ ธิได้รบั วันหยุดพักผ่อนไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทำ�งาน
                    หากนายจ้างให้ท�ำ งานในวันหยุดหรือไม่จดั วันหยุดให้ ต้องจ่ายค่าจ้างเพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า
1 เท่า ของอัตราค่าจ้าง
4.2 มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 15 วัน
4.3 กรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำ�ร้องต่อพนักงาน
ตรวจแรงงานในท้องที่ที่ลูกจ้างทำ�งานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำ�เนาอยู่ก็ได้
5. ความรับผิดชอบของผู้รับเหมา กฎหมายกำ�หนดให้ผู้รับเหมาชั้นต้น ผู้รับเหมาช่วงต้องร่วม
รับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้าง ค่าทำ�งานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างร่วมกับผู้รับเหมาช่วง
ซึ่งเป็นนายจ้าง

การคุ้มครองผู้รับงานไปทำ�ที่บ้าน
การคุ้มครองแรงงานผู้รับงานไปทำ�ที่บ้านมีกฎหมายให้การคุ้มครอง 2 ฉบับ ประกอบด้วย
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำ�ที่บ้าน พ.ศ. 2553
ใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ขอบเขตการคุ้มครอง คือ งานที่ผู้จ้างงานในกิจการ
อุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปทำ�ที่บ้านเพื่อนำ�ไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบ
กิจการของผู้จ้างงานหรืองานอื่นที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
2. กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำ�ที่บ้าน พ.ศ. 2547
ใช้บังคับเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2547 ขอบเขตการคุ้มครอง คือ งานที่ลูกจ้างรับจากนายจ้าง
ไปผลิ ต ประกอบบรรจุ ซ่ อ ม หรื อ แปรรู ป สิ่ ง ของในบ้ า นของลู ก จ้ า งหรื อ ที่ อื่ น ที่ มิ ใช่
สถานประกอบกิจการ ของนายจ้างตามที่ได้ตกลงกันเพื่อรับค่าจ้าง โดยใช้วัตถุดิบหรือ
อุปกรณ์ในการผลิตของนายจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนและโดยปกติการทำ�งานนั้นเป็น
ส่วนหนึง่ ส่วนใดหรือทัง้ หมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของนายจ้าง
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การคุ้มครองแรงงานทำ�งานบ้าน
กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ใช้บังคับแก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทำ�งานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมด้วย
ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
สิทธิของลูกจ้างทำ�งานบ้านตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) มีดังนี้
		 ห้ามไม่ให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำ�งาน เว้นแต่สภาพของงาน
ที่ทำ�นั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้
		 ลูกจ้างชายและหญิงมีความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน
		 ห้ามมิให้นายจ้างล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อน รำ�คาญทางเพศต่อลูกจ้าง
		 กรณี สั ญ ญาจ้ า งไม่ มี กำ � หนดระยะเวลา นายจ้ า งต้ อ งบอกกล่ า วล่ ว งหน้ า เพื่ อ
เลิกสัญญาจ้างเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
		 นายจ้างต้องจัดให้มีวันหยุดประจำ�สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยต้องมีระยะห่าง
ไม่เกิน 6 วัน นายจ้าง-ลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้ากำ�หนดให้มีวันหยุดประจำ�
สัปดาห์วันใดก็ได้
		 ให้นายจ้างประกาศกำ�หนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้า
1 ปีไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ
		 ลูกจ้างซึง่ ทำ�งานติดต่อกันมาแล้วครบ 1 ปี มีสทิ ธิหยุดพักผ่อนประจำ�ปีไม่นอ้ ยกว่า
6 วัน
		 ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง
		 ห้ามไม่ให้นายจ้างจ้างเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีทำ�งาน
		 ห้ามไม่ให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันจากฝ่ายลูกจ้างซึง่ เป็นเด็ก และห้ามไม่ให้
นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่ผู้อื่น
		 นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำ�งานสำ�หรับวันหยุด ดังนี้
			 วันหยุดประจำ�สัปดาห์ เว้นแต่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือ
ตามผลงานโดยคำ�นวณเป็นหน่วย
			 วันหยุดตามประเพณี
			 วันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี
		 นายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย แต่ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันทำ�งาน
		 กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทำ�งานในวันหยุดประจำ�สัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี
วันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี ให้นายจ้างจ่ายค่าทำ�งานในอัตราดังนี้
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(1) ลูกจ้างซึง่ มีสทิ ธิได้รบั ค่าจ้างในวันหยุด ให้จา่ ยเพิม่ ขึน้ จากค่าจ้างอีกไม่นอ้ ยกว่า
1 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำ�งานตามจำ�นวนชั่วโมงที่ทำ� หรือ
ไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำ�งานตามจำ�นวนผลงาน
ที่ทำ�ได้สำ�หรับลูกจ้าง
(2) ลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่าของ
อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำ�งานตามจำ�นวนชั่วโมงที่ทำ�  หรือไม่น้อยกว่า
2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำ�งานตามจำ�นวนผลงานที่ทำ�ได้สำ�หรับ
ลูกจ้าง
ค่าทำ�งานในวันหยุด กรณีที่นายจ้างมิได้จัดให้ลูกจ้างหยุดงาน หรือจัดให้ลูกจ้าง
หยุดงานน้อยกว่าทีก่ ฎหมายกำ�หนด (วันหยุดประจำ�สัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี
และวันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี)  ให้นายจ้างจ่ายค่าทำ�งานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
ในวันหยุดแก่ลกู จ้างตามอัตราทีก่ �ำ หนดตาม (1) (2) ข้างต้น รวมถึงกรณีคา่ ล่วงเวลา
ในวันหยุดในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำ�งาน
ตามจำ � นวนชั่ ว โมงที่ ทำ � หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 เท่ า ของอั ต ราค่ า จ้ า งต่ อ หน่ ว ย
ในวันทำ�งานตามจำ�นวนผลงานที่ทำ�ได้สำ�หรับลูกจ้างเสมือนว่านายจ้างให้ลูกจ้าง
ทำ�งานในวันหยุด
กรณีเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำ�ความผิด (ตามมาตรา 119) ให้จ่ายค่าจ้าง
สำ�หรับวันหยุดพักผ่อนประจำ�ปีตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจำ�ปีที่ลูกจ้าง
พึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามเกีย่ วกับสิทธิได้รบั เงินอย่างหนึง่ อย่างใด และลูกจ้าง
มีความประสงค์ให้พนักงานตรวจแรงงานดำ�เนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ลูกจ้าง
มีสิทธิยื่นคำ�ร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทำ�งานอยู่หรือที่
นายจ้างมีภูมิลำ�เนาอยู่

การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใช้บังคับกับการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลหรือ
เรือที่เกี่ยวข้องกับการประมงที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30
ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
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มีดังนี้
		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		

สิทธิของลูกจ้างตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
ห้ามจ้างเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ทำ�งานประมงทะเล
จัดให้ลกู จ้างมีเวลาพักไม่นอ้ ยกว่า 10 ชัว่ โมงต่อการทำ�งาน 24 ชัว่ โมง และไม่นอ้ ยกว่า
77 ชัว่ โมงต่อการทำ�งาน 7 วัน กรณีฉกุ เฉินหรือจำ�เป็นอาจให้ลกู จ้างทำ�งานในเวลาพัก
ได้โดยต้องจัดให้มีเวลาพักชดเชยโดยเร็วและทำ�หลักฐานเวลาพักไว้
จัดให้มีวันหยุดประจำ�ปีไม่น้อยกว่า 30 วัน/ปี โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นตํ่า
ให้ลกู จ้างลาป่วยได้เท่าทีป่ ว่ ยจริง และมีสทิ ธิได้รบั ค่าจ้างในระหว่างทีล่ าปีละไม่เกิน
30 วัน
ให้ท�ำ สัญญาจ้างเป็นหนังสือให้ลกู จ้างและนายจ้างเก็บไว้คนละฉบับโดยมีขอ้ ความ
ถูกต้องตรงกัน
ให้นายจ้างพาลูกจ้างมารายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานปีละ 1 ครัง้ นับแต่วนั
ทำ�สัญญาจ้าง
กรณีมีลูกจ้างมากกว่า 10 คน นายจ้างต้องจัดทำ�ทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ่าย
ค่าจ้างและค่าทำ�งานในวันหยุดเป็นภาษาไทย เก็บไว้ในสถานที่ทำ�งานของลูกจ้าง
และนายจ้าง และหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทะเบียนลูกจ้างให้แจ้งอธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน 60 วัน กรณีมีการฟ้องคดีจะต้องเก็บไว้จนกว่าคดี
จะถึงที่สุด
ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า
นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างและค่าทำ�งานในวันหยุดประจำ�ปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
หากไม่จ่ายตามกำ�หนดจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ลูกจ้างร้อยละ 15 ต่อปี และในกรณี
จงใจไม่จ่ายต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 15 ของเงินที่ค้างทุก 7 วัน
กรณีมีส่วนแบ่งจากการจับสัตว์นํ้าให้จ่ายตามที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน 3 เดือน/ครั้ง
ห้ามหักค่าจ้างลูกจ้าง ยกเว้นเป็นการหักตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำ�หนด
และต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง
ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำ�งานหรือหลักประกันความเสียหาย
ในการทำ�งานของลูกจ้าง เว้นแต่เป็นตามลักษณะหรือสภาพของงานตามทีก่ ฎหมาย
กำ�หนด
กรณีลูกจ้างตกค้างในต่างประเทศเนื่องจากการทำ�งาน ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าตลอดระยะเวลาที่ตกค้าง
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กรณีเรืออับปาง ลูกจ้างประสบอันตราย บาดเจ็บ หรือเสียชีวติ ให้นายจ้างดำ�เนินการ
หรือออกค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับยังสถานที่รับเข้าทำ�งาน และในกรณีที่
หน่วยราชการเป็นผู้ดำ�เนินการ สามารถไล่เบี้ยเงินคืนจากนายจ้างได้
ให้นายจ้างจัดสวัสดิการนํ้าดื่มสะอาด ห้องส้วม เวชภัณฑ์และยาปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในจำ�นวนที่เพียงพอ เหมาะสมกับการทำ�งานและระยะเวลาการออกเรือ
ให้นายจ้างให้ความรู้แก่ลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการทำ�งาน การใช้เครื่องมือ สุขภาพ
อนามัย สภาพความเป็นอยู่และอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือ ก่อนการทำ�งาน

สิทธิหน้าที่ระหว่างเจ้าของเรือ กับคนประจำ�เรือ
ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
1. บทนิยาม
กำ�หนดความหมายของคำ�ทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงานทางทะเลเพือ่ ความสะดวกในการใช้บงั คับ
กฎหมาย เช่น เรือ คนประจำ�เรือ เจ้าของเรือ เป็นต้น
2. ขอบเขตการบังคับใช้
กำ�หนดให้การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำ�เรือตามพระราชบัญญัตินี้ไม่อยู่
ภายใต้ บั ง คั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองแรงงาน กฎหมายว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน โดยเจ้าของเรือต้องจัดให้มีการคุ้มครองด้านประกันสังคม
และเงินทดแทน โดยให้คนประจำ�เรือได้รับสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำ�หนด
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กำ�หนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอำ�นาจหน้าที่ตามที่กำ�หนดเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำ�นาจหน้าที่ของตน
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4. สาระสำ�คัญ
4.1 หมวด 1 บททั่ ว ไป กำ � หนดให้ นำ � หลั ก จารี ต ประเพณี เ กี่ ย วกั บ การทำ � งานของ
คนประจำ�เรือ การเดินเรือทะเล และข้อกำ�หนดหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้อง มาใช้บงั คับในกรณีทมี่ ไิ ด้มกี ารกำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้ และกำ�หนด
ให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงานทางทะเลอยู่ในเขตอำ�นาจของศาลแรงงาน
4.2 หมวด 2 เงื่อนไขในการทำ�งานในเรือ กำ�หนดห้ามเจ้าของเรือให้บุคคลอายุตํ่ากว่า
16 ปีบริบรู ณ์ท�ำ งานบนเรือ และห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำ�เรือทีม่ อี ายุตาํ่ กว่า 18 ปี
บริบรู ณ์ ทำ�งานทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย และคนประจำ�เรือ
ต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงว่ามีความพร้อมด้านสุขภาพในการทำ�งานบนเรือ
4.3 หมวด 3 การจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำ�งานเป็นคนประจำ�เรือ กำ�หนดให้ผู้ที่
จะให้บริการจัดหางานแก่คนหางานเพือ่ ไปทำ�งานเป็นคนประจำ�เรือต้องได้รบั อนุญาต
จากนายทะเบียน และกำ�หนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาต
จัดหางานห้ามผู้รับใบอนุญาตจัดหางานเรียก หรือรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจาก
คนหางานเว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่กฎหมายกำ�หนด กรณีคนหางานไม่ได้ทำ�งานตรง
ตามทีก่ �ำ หนดและไม่ประสงค์จะทำ�งานนัน้ ให้ผรู้ บั ใบอนุญาตออกค่าพาหนะค่าทีพ่ กั
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นในการเดินทางกลับ
4.4 หมวด 4  สภาพการจ้าง กำ�หนดให้เจ้าของเรือทำ�ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจำ�เรือ
เป็นหนังสือ โดยให้มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำ�หนด กำ�หนดให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงานกำ�หนดอัตราค่าจ้างขัน้ ตา่ํ กำ�หนดจำ�นวนวันลาป่วยทีค่ นประจำ�เรือ
มีสทิ ธิได้รบั ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาให้จา่ ยเดือนหนึง่ ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ครัง้ กำ�หนดระยะเวลา
การทำ�งานในวันทำ�งานปกติและการทำ�งานล่วงเวลาของคนประจำ�เรือ และกำ�หนด
จำ�นวนวันหยุดประจำ�ปีของคนประจำ�เรือปีหนึง่ ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน กรณีการบอกเลิก
ข้อตกลงให้เป็นไปตามที่คนประจำ�เรือและเจ้าของเรือตกลงกันและเป็นไปตามที่
กฎหมายกำ�หนด
4.5 หมวด 5  การส่งตัวกลับ กำ�หนดให้เจ้าของเรือเป็นผู้ดำ�เนินการส่งกลับออกค่าใช้จ่าย
ในการส่งตัวกลับ และจัดทำ�ประกันภัยเพื่อส่งคนประจำ�เรือกลับในกรณีต่างๆ ตามที่
กฎหมายกำ�หนด
4.6 หมวด 6 ค่าสินไหมทดแทนกรณีเรือเสียหายหรือเรือจม กำ�หนดให้เจ้าของเรือ
ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเมื่อคนประจำ�เรือได้รับผลกระทบจากกรณีที่เรือเสียหาย
หรือเรือจม
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4.7 หมวด 7 อัตรากำ�ลัง กำ�หนดให้เจ้าของเรือมีหน้าที่จัดหาคนประจำ�เรือทำ�งานบนเรือ
ในจำ�นวนที่เหมาะสมและเพียงพอ
4.8 หมวด 8 มาตรฐานที่พักอาศัย สิ่งอำ�นวยความสะดวก อาหาร และโภชนาการบนเรือ
กำ�หนดให้เจ้าของเรือจัดที่พักอาศัยและสถานที่บนเรือให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กำ�หนด กำ�หนดห้ามเจ้าของเรือให้คนอายุต่ำ�กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์เป็นคนครัว และ
ต้องจ้างคนครัวที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำ�แหน่ง
4.9 หมวด 9 การจัดให้มีการรักษาพยาบาล การคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย
ของคนประจำ�เรือ กำ�หนดให้เจ้าของเรือต้องจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำ�นวยความสะดวก
ทางด้านการรักษาพยาบาลบนเรือการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และแพทย์ หรือ
คนประจำ�เรือผูท้ �ำ หน้าทีด่ า้ นการรักษาพยาบาลให้เจ้าของเรือออกค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
การเจ็บป่วยและการได้รับบาดเจ็บของคนประจำ�เรือที่ทำ�งานบนเรือซึ่งเกิดขึ้น
นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่จนถึงกำ�หนดวันส่งตัวกลับ ให้เจ้าของเรือออกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดให้ทำ�ประกันภัยทางทะเล และให้เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการบริหาร
จัดการ และดำ�เนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำ�หนด
4.10 หมวด 10 ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงาน
ทางทะเล กำ�หนดให้เรือเดินทะเลระหว่างประเทศที่มีขนาดตั้งแต่ห้าร้อยตันกรอสส์
ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงาน
ทางทะเล
4.11 หมวด 11 การร้ อ งเรี ย นบนเรื อ กำ � หนดให้ เจ้ า ของเรื อ จั ด เอกสารที่ มี ขั้ น ตอน
การร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการทำ�งาน และสภาพความเป็นอยู่ของ
คนประจำ�เรือ
4.12 หมวด 12 สิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง กำ�หนดให้คนประจำ�เรือและ
เจ้าของเรือมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อเจรจาต่อรองหรือเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
สภาพการทำ�งาน และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
4.13 หมวด 13 พนักงานเจ้าหน้าที่ กำ�หนดให้อำ�นาจพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำ�นาจขึ้นไป
บนเรือเพื่อตรวจสภาพการทำ�งาน สภาพการจ้าง และสภาพความเป็นอยู่ของ
คนประจำ�เรือ เรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ส่งเอกสารหรือสิ่งของ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา และมีคำ�สั่งให้เจ้าของเรือ หรือคนประจำ�เรือ
ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามพระราชบัญญัตนิ ี้ รวมทัง้ กำ�หนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี �ำ นาจ
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ขึ้นไปบนเรือต่างประเทศและตรวจเรือ ออกคำ�สั่งให้นายเรือแก้ไขในกรณีที่ปฏิบัติ
ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ กักเรือไว้จนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือ
ให้จัดทำ�แผนแก้ไขจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบ
4.14 หมวด 14 คณะกรรมการแรงงานทางทะเล กำ�หนดให้มีคณะกรรมการแรงงาน
ทางทะเล โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน โดยให้คณะกรรมการแรงงาน
ทางทะเลมีอำ�นาจหน้าที่เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงาน
ทางทะเล เกี่ยวกับการออกกฎหมายลำ�ดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ และการแก้ไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาแรงงานทางทะเล ชีข้ าดข้อพิพาท
แรงงานทางทะเลหรื อ การกระทำ � อั น ไม่ เ ป็ น ธรรม และปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
4.15 หมวด 15 บทกำ � หนดโทษ กำ � หนดความผิ ด และโทษแก่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ซึ่งเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นข้อเท็จจริงที่เจ้าของเรือ
สงวนไว้ไม่เปิดเผย กำ�หนดความรับผิดและโทษสำ�หรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ และกำ�หนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบ
มีอำ�นาจเปรียบเทียบความผิดบางมาตราได้
4.16 บทเฉพาะกาล เพือ่ รองรับใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล และใบประกาศการปฏิบตั ิ
ด้านแรงงานทางทะเล ที่ออกตามประกาศกระทรวงแรงงาน และเพื่อรองรับให้
ผู้รับใบอนุญาตจัดหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. 2528 สามารถดำ � เนิ น การจั ด หางานให้ แ ก่ ค นหางานเพื่ อ ไปทำ � งานเป็ น
คนประจำ�เรือตามพระราชบัญญัตินี้ได้จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
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สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้าง
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน พ.ศ. 2554
1. บุคลากร องค์กร และกองทุนที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน พ.ศ. 2554 กำ�หนดเพือ่ การดูแลความปลอดภัยในการทำ�งาน
1.1 พนักงานตรวจความปลอดภัย มีอำ�นาจหน้าที่ในการเข้าตรวจความปลอดภัยใน
สถานประกอบกิจการในเวลาทำ�การ หรือเมือ่ เกิดอุบตั ภิ ยั และในกรณีทพี่ บว่านายจ้าง
ลูกจ้างหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยฯ
และกฎลำ � ดั บ รองที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย ฯ พนั ก งานตรวจ
ความปลอดภัยมีอำ�นาจสั่งให้หยุดการกระทำ�ที่ฝ่าฝืน แก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้
ถูกต้อง
1.2 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
เป็นคณะกรรมการระดับชาติที่มีบทบาทในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
แผนงาน มาตรการ มาตรฐานและการส่งเสริมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
1.3 กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน จัดตั้งขึ้น
เป็ น ทุ น ใช้ จ่ า ยในการดำ � เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย ฯ ส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนการศึกษาวิจัย และการดำ�เนินงานเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย
หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือโรคจากการทำ�งาน ซึ่งปัจจุบันมีการให้บริการ
เงินกู้ดอกเบี้ยตํ่าสำ�หรับนายจ้าง เพื่อนำ�ไปปรับปรุงแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย
ในการทำ�งานในสถานประกอบกิจการ
1.4 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
เป็นองค์การมหาชนภายใต้กำ�กับดูแลของกระทรวงแรงงานที่ตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม
และแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำ�มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ
2. การคุ้มครองความปลอดภัยในการทำ�งาน
2.1 นายจ้างมีหน้าที่บริหารจัดการดำ�เนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานตามมาตรฐานที่กำ�หนด เช่น ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
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เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อนํ้า ไฟฟ้า งานก่อสร้าง ความร้อน แสงสว่าง เสียง รังสีชนิด
ก่อไอออน สารเคมีอันตราย งานในที่อับอากาศ งานประดานํ้า การตรวจสุขภาพ
ตามปัจจัยเสี่ยง การป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกอบรมการจัดทำ�คู่มือและ
ข้อบังคับการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การรายงานอุบัติเหตุ
เป็นต้น
2.2 นายจ้างมีหน้าที่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งาน คณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการ และหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการทำ � งานของสถานประกอบกิ จ การตามมาตรา 13
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ซึ่งปัจจุบันมีการกำ�หนดตามกฎกระทรวง ดังนี้
1. ให้สถานประกอบกิจการจัดให้ผบู้ ริหารทุกคนเป็นเจ้าหน้าทีป่ ลอดภัยในการทำ�งาน
ระดับบริหาร และจัดให้หวั หน้างานทุกคนเป็นเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทำ�งาน
ระดั บ หั ว หน้ า งาน โดยเงื่ อ นไขในการจั ด ขึ้ น อยู่ กั บ ประเภทกิ จ การที่ กำ � หนด
ในกฎกระทรวงฯ และจำ�นวนลูกจ้าง
2. ให้สถานประกอบกิจการประเภทที่กำ�หนด จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำ�งานระดับเทคนิค ระดับขัน้ สูง หรือระดับวิชาชีพ แล้วแต่กรณี โดยเงือ่ นไข
ในการจัดขึ้นอยู่กับประเภทกิจการที่กำ�หนดในกฎกระทรวงฯ และจำ�นวนลูกจ้าง
3. ให้สถานประกอบกิจการประเภทที่กำ�หนด ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จัดให้มี
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ของสถานประกอบกิจการ
4. ให้สถานประกอบกิจการ ประเภททำ�เหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียม
หรือปิโตรเคมีที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการประเภท
ที่กำ�หนดที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป จัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยขึ้นตรง
กับผู้บริหารสูงสุดในสถานประกอบกิจการ
3. สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง ด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน
3.1 นายจ้ า งและลู ก จ้ า งมี ห น้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน พ.ศ. 2554
3.2 นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำ�งาน
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ป ลอดภั ย และถู ก สุ ข ลั ก ษณะรวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้าง มิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย
จิตใจ และสุขภาพอนามัย
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3.3 นายจ้ า งมี ห น้ า ที่ จั ด และดู แ ลให้ ลู ก จ้ า งสวมใส่ อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย
ส่วนบุคคลทีไ่ ด้มาตรฐานตามทีก่ �ำ หนด ถ้าลูกจ้างไม่สวมใส่อปุ กรณ์ดงั กล่าวให้นายจ้าง
สั่งให้หยุดการทำ�งานจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์นั้น
3.4 นายจ้างมีหน้าที่จัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม
ให้สามารถบริหารจัดการและดำ�เนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานได้อย่างปลอดภัย ก่อนการเข้าทำ�งาน เปลี่ยนงาน
เปลี่ยนสถานที่ทำ�งาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
3.5 นายจ้างมีหน้าที่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ�งานและ
แจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำ�งาน เปลี่ยนงานหรือ
เปลี่ยนสถานที่ทำ�งาน
3.6 นายจ้างมีหน้าที่ติดประกาศ คำ�เตือน คำ�สั่ง หรือคำ�วินิจฉัยของอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน พนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน แล้วแต่กรณี
3.7 นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
3.8 ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดำ�เนินการและส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยคำ�นึงถึงสภาพของงาน
และหน้าที่รับผิดชอบ
3.9 ลูกจ้างมีหน้าทีแ่ จ้งข้อบกพร่องของสภาพการทำ�งานหรือการชำ�รุดเสียหายของอาคาร
สถานที่ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำ�งาน หัวหน้างานหรือผู้บริหาร
3.10 ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่นายจ้างจัดให้
และดูแลให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำ�งาน
3.11 ในสถานที่ที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกีย่ วกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของนายจ้าง
และสถานประกอบกิจการอื่นที่ไม่ใช่ของนายจ้างด้วย
3.12 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการเลิกจ้าง หรือถูกโยกย้ายหน้าที่การงาน
เพราะเหตุที่ฟ้องร้องเป็นพยานให้หลักฐาน หรือให้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน หรือศาล
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3.13 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด ในระหว่างหยุดการทำ�งาน
หรือหยุดกระบวนการผลิตตามคำ�สั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย เว้นแต่
ลูกจ้างที่จงใจกระทำ�การอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการทำ�งานหรือหยุดกระบวน
การผลิต

กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
1. เมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้างและนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยลูกจ้างยื่นคำ�ขอรับเงินสงเคราะห์ได้
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำ�สั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยและนายจ้างมิได้จ่ายเงิน
ตามคำ�สั่งภายในกำ�หนดซึ่งนายจ้างมิได้นำ�คดีไปสู่ศาล (พ้นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วัน
ทราบคำ�สั่ง)
2. เมือ่ นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างหรือเงินอืน่ ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ลูกจ้างยื่นคำ�ขอรับเงินสงเคราะห์ได้เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำ�สั่งให้
นายจ้างจ่ายเงิน และนายจ้างมิได้จ่ายเงินตามคำ�สั่งภายในกำ�หนด
กองทุ น สงเคราะห์ลูก จ้างได้กำ�หนดหลัก เกณฑ์ และอั ตราการจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์
ไว้ 2 กรณี คือ
1. เงินสงเคราะห์ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย จะให้การสงเคราะห์
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานมีคำ�สั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยแล้ว และนายจ้างไม่ฟ้อง
เพิกถอนคำ�สั่ง โดยจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้บางส่วนหรือไม่เต็มสิทธิตามกฎหมาย
กำ�หนด คือ จ่ายให้ลูกจ้างผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ตามอัตราดังต่อไปนี้
1.1 สามสิบเท่าของอัตราค่าจ้างขั้นตํ่ารายวันที่ลูกจ้างพึงได้รับตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 สำ�หรับลูกจ้าง ซึ่งทำ�งานติดต่อกันครบ 120 วัน
แต่ไม่ครบ 3 ปี
1.2 หกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างขั้นตํ่ารายวันที่ลูกจ้างพึงได้รับตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 สำ�หรับลูกจ้าง ซึ่งทำ�งานติดต่อกันครบ 3 ปี
แต่ไม่ครบ 10 ปี
1.3 เก้าสิบเท่าของอัตราค่าจ้างขั้นตํ่ารายวันที่ลูกจ้างพึงได้รับตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 สำ�หรับลูกจ้าง ซึ่งทำ�งานติดต่อกันครบ 10 ปี ขึ้นไป
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2. เงินสงเคราะห์ในกรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย เช่น ค่าจ้างค้างจ่าย ฯลฯ จะให้การ
สงเคราะห์เมื่อนายจ้างมิได้จ่ายเงินตามสั่งพนักงานงานตรวจแรงงาน และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้างเป็นราย ๆ ไป สำ�หรับอัตรา
เงินทีจ่ ะจ่ายให้แก่ลกู จ้างจะจ่ายในอัตราไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างขัน้ ตํา่ รายวัน
ของลูกจ้างที่พึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
กองทุนเพือ่ ผูใ้ ช้แรงงาน เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัตเิ งินคงคลัง พ.ศ. 2491
ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 สำ�หรับเป็นแหล่งเงินทุนให้
ผูใ้ ช้แรงงานหรือลูกจ้างกูย้ มื โดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
ในอัตราดอกเบี้ยขั้นตํ่า เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน
ในการปลดเปลือ้ งหนีส้ นิ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูใ้ ช้แรงงานและครอบครัวให้มคี วามมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
เพือ่ เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได้แก่ผใู้ ช้แรงงาน และเพือ่ การออมทรัพย์ และ
ปลดเปลื้องหนี้สินของผู้ใช้แรงงาน โดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์
ผู้มีสิทธิกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่มีระยะเวลาดำ�เนินการ
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งรอบปีบัญชี
วงเงินกู้สูงสุด
ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุน้ รวมเงินทุนสำ�รองเมือ่ หักหนีอ้ นื่ ทีส่ หกรณ์มอี ยูแ่ ล้วต้อง
ไม่เกินวงเงินกู้ยืมประจำ�ปีที่นายทะเบียนเห็นชอบ และกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน
1. คำ�ขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
2. สำ�เนาใบสำ�คัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์
3. สำ�เนาหนังสือวงเงินกู้ยืมประจำ�ปีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
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4. สำ�เนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีมติอนุมัติให้กู้
ตามระเบียบวาระการประชุม
5. โครงการที่ขอกู้
6. สำ�เนางบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปีหนึ่งปีที่ล่วงมาแล้ว
7. สำ�เนางบทดลอง หรือรายงานการเงินสามเดือนสุดท้ายก่อนยื่นคำ�ขอกู้
8. สำ�เนาระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และการชำ�ระหนี้พร้อมประกาศ
อัตราดอกเบี้ย ฉบับที่สหกรณ์ใช้อยู่ในปัจจุบันล่าสุด
9. หนังสือรับรองชื่อพร้อมรายมือชื่อคณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์
10. สำ�เนาสัญญากู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่น (ถ้ามี)
11. ประมาณการรับ – จ่ายเงินล่วงหน้า (ตามระยะเวลาชำ�ระคืนเงินกู้)
12. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
13. หนังสือมอบอำ�นาจจากผูม้ อี �ำ นาจของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้บคุ คลใด ๆ ทำ�นิตกิ รรม
กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
14. สำ�เนาเอกสารประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และข้อมูลการจัดขนาดตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
15. รายชื่อสมาชิกที่ขึ้นบัญชีขอกู้เงินที่มีข้อมูลเงินเดือน จำ�นวนเงินที่ขอกู้ จำ�นวนหนี้
และเงินคงเหลือสำ�หรับการดำ�รงชีพรายเดือน และวัตถุประสงค์การกู้ของสมาชิก
สหกรณ์
การคํ้าประกัน
ให้มีหลักประกันอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งคณะคํ้าประกัน
2. พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือเงินฝากในธนาคารของสหกรณ์ผกู้ ู้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส่ บิ
ของวงเงิน กู้ โดยนำ�พัน ธบัต รหรือบัญ ชี เ งิ น ฝากมาจำ � นำ � ไว้ กั บกรมสวั ส ดิ ก าร
และคุ้มครองแรงงาน
3. ทรัพย์สนิ คํา้ ประกัน ได้แก่ อาคาร สิง่ ปลูกสร้าง ทีด่ นิ หนังสือคาํ้ ประกันของธนาคาร
ที่จดทะเบียนภายในประเทศ
การชำ�ระเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
ชำ�ระคืนเป็นงวดรายเดือนรวมระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
กำ�หนดสูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสหกรณ์
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ออมทรัพย์ผู้กู้ตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท
ดังนี้
1. ประเภทเงินกู้ระยะยาว ชำ�ระคืน 1 – 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
2. ประเภทเงินกู้ระยะสั้น ชำ�ระคืน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี
สถานที่ยื่นคำ�ขอกู้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นคำ�ขอกู้พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น สามารถยื่นคำ�ขอกู้พร้อมเอกสาร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ที่ สำ � นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด ที่ ส หกรณ์
ออมทรัพย์นั้นตั้งอยู่

กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เป็นกองทุน
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
พ.ศ. 2554
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน
เพื่ อ เป็ น ทุ น ใช้ จ่ า ยในการดำ � เนิ น การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานเงินกองทุนใช้จ่ายเพื่อ
1. การรณรงค์สง่ เสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
และการพั ฒ นา แก้ ไขและบริ ห ารงานความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
2. ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชน หรือบุคคล
ที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดำ�เนินการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัย
และการพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนตามมาตรา 30  
4. สนับสนุนการดำ�เนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานตามความเหมาะสมเป็นรายปี
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5. ให้นายจ้างกูย้ มื เพือ่ แก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพือ่ ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ
และโรคอันเนื่องจากการทำ�งาน
6. เงินทดรองจ่ายในการดำ�เนินการตามมาตรา 37
การให้บริการเงินกู้ยืมจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน
ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
นายจ้าง (บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล)
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
เพื่ อ แก้ ไขสภาพความไม่ ป ลอดภั ย หรื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ หรื อ
โรคอันเนื่องจากการทำ�งาน
วงเงินกู้ยืม
รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือเป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานเห็นชอบ
ระยะเวลาการให้กู้ยืม
ไม่เกิน ๕ ปี
อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ ๒ ต่อปี
การปลอดการชำ�ระคืนเงินต้น
ปลอดการชำ�ระเงินต้นในปีแรกให้ชำ�ระเฉพาะดอกเบี้ย
หลักทรัพย์คํ้าประกัน
1. หนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่จดทะเบียนภายในประเทศ
2. หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากในธนาคารภายในประเทศของผู้กู้
และหนังสือให้ความยินยอมของธนาคาร
เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน
1. แบบคำ�ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กทภ.4)
2. รายละเอียดประกอบคำ�ขอกู้ยืมเงิน
3. เอกสารอื่น ๆ
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กรณีบุคคลธรรมดา
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใบเสนอราคาอย่างน้อย 1 ราย
แผนผังแบบแปลนการปรับปรุงแก้ไขโดยวิศวกรรับรอง (ถ้ามี)
หลักฐานทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 ปี
สำ�เนาบัตรประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำ�ขอกู้ยืมเงิน
สำ�เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
หนั ง สื อ มอบอำ � นาจซึ่ ง ปิ ด อากรแสตมป์ ต ามกฎหมายพร้ อ มสำ � เนาบั ต ร
ประจำ�ตัวประชาชนและสำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอำ�นาจ
(กรณีมอบอำ�นาจ)
กรณีนิติบุคคล
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย
ใบเสนอราคาอย่างน้อย 1 ราย
แผนผังแบบแปลนการปรับปรุงแก้ไขโดยวิศวกรรับรอง (ถ้ามี)
งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
หลักฐานทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 ปี
สำ�เนาบัตรประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำ�ขอกู้ยืมเงิน
สำ�เนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภงด.50)
ย้อนหลัง 2 ปี
หนั ง สื อ มอบอำ � นาจซึ่ ง ปิ ด อากรแสตมป์ ต ามกฎหมายพร้ อ มสำ � เนาบั ต ร
ประจำ�ตัวประชาชนและสำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอำ�นาจ
(กรณีมอบอำ�นาจ)

สถานที่ยื่นคำ�ขอกู้
ส่วนกลาง
ยืน่ คำ�ขอได้ทกี่ ลุม่ งานกองทุนความปลอดภัยแรงงาน สำ�นักความปลอดภัยแรงงาน
ส่วนภูมิภาค
ยืน่ คำ�ขอได้ทส่ี �ำ นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดทีส่ ถานประกอบกิจการ
ตั้งอยู่
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ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
การเรียกร้องขอปรับปรุงสภาพการจ้าง
กรณีที่นายจ้างหรือลูกจ้างเห็นว่าสภาพการจ้าง เช่น ค่าจ้าง สวัสดิการ วันเวลาทำ�งาน
ไม่เหมาะสม พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 บัญญัติให้ลูกจ้างหรือนายจ้างมีสิทธิ์
ยื่นข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้ เช่น ปรับค่าจ้าง เงินเดือน จัดรถรับส่ง ชุดทำ�งาน วันเวลา
ทำ�งาน เป็นต้น และให้ทั้งสองฝ่ายตั้งผู้แทนมาเจรจาต่อรองกัน เมื่อตกลงกันได้ สภาพการจ้าง
ก็เป็นไปตามข้อตกลงนั้น ซึ่งเรียกว่า “ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง”
เมื่อไรจึงจะยื่นข้อเรียกร้องได้
		 กรณีที่ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างมาก่อนจะยื่นเมื่อใดก็ได้
		 กรณีมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมาก่อน ให้ยื่นก่อนข้อตกลงเดิมจะหมดอายุ
ภายใน 60 วัน
ข้อเรียกร้องที่ถูกต้อง
		 ต้องทำ�ข้อเรียกร้องเป็นหนังสือ
		 กรณีลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้อง ต้องมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องร่วมลงรายชื่อ
และลายมือชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของลูกจ้างทั้งหมด
ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น
		 กรณีสหภาพแรงงานยืน่ ข้อเรียกร้อง ต้องมีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของลูกจ้าง
ทั้งหมดในสถานประกอบกิจการนั้น โดยไม่ต้องแนบรายชื่อของสมาชิก
		 ระบุชื่อผู้แทนในการเจรจาจำ�นวนไม่เกิน 7 คน
การเจรจาต่อรอง
		 ต้องเริ่มเจรจากันครั้งแรกภายในเวลา 3 วัน โดยฝ่ายที่รับข้อเรียกร้องต้องแจ้งชื่อ
ผู้แทนในการเจรจาและเริ่มต้นเจรจาต่อรองกัน
		 ถ้าตกลงกันได้ให้ทำ�ข้อตกลงเป็นหนังสือ และผู้แทนของทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน ให้นายจ้างปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบ และนำ�ข้อตกลงไปจดทะเบียน
ต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 วัน นับแต่ตกลงกันได้

63

ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน
		 เมื่อเจรจากันแล้ว ตกลงกันไม่ได้ หรือไม่มีการเจรจากันภายใน 3 วัน ให้ฝ่ายที่แจ้ง
ข้อเรียกร้องแจ้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบโดยด่วนภายใน 24 ชัว่ โมง
		 พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจะนัดผู้แทนทั้งสองฝ่ายไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุด
โดยมีระยะเวลา 5 วัน
		 ตลอดระยะเวลาที่ดำ�เนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ห้ามนัดหยุดงานหรือปิดงาน
ถ้ า ลู ก จ้ า งนั ด หยุ ด งานเป็ น การฝ่ า ฝื น กฎหมายอาจถู ก เลิ ก จ้ า ง โดยไม่ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนใด ๆ เลย และถ้านายจ้างปิดงานก็เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย อาจมีโทษ
ทางอาญาได้
		 ถ้าพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันได้ให้ทำ�ข้อตกลงเป็น
หนังสือ และให้นายจ้างนำ�ไปจดทะเบียนต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
ภายใน 15 วัน
		 สำ�หรับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ในกิจการที่สำ�คัญ เช่น การผลิตจำ�หน่าย
นาํ้ มันเชือ้ เพลิง โรงพยาบาล สหกรณ์ การขนส่ง เป็นต้น ลูกจ้างไม่มสี ทิ ธินดั หยุดงาน
และนายจ้างไม่มีสิทธิปิดงาน พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจะส่งข้อพิพาท
แรงงานทีต่ กลงกันไม่ได้นนั้ ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัย
และหากคูก่ รณีไม่พอใจคำ�วินจิ ฉัยมีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานได้
เมื่อรัฐมนตรีฯ วินิจฉัยอุทธรณ์แล้วถือเป็นยุติทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตาม
การนัดหยุดงานหรือปิดงาน
		 หากพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานไกล่เกลี่ยแล้วตกลงกันไม่ได้ ลูกจ้างมีสิทธิ
นัดหยุดงาน นายจ้างมีสิทธิปิดงาน เพื่อกดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อเรียกร้อง
ของตน สำ�หรับลูกจ้างที่ต้องการนัดหยุดงาน หรือนายจ้างต้องการปิดงาน ต้องทำ�
หนังสือแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งและพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบโดยด่วน
หลังจากแจ้งแล้ว 24 ชั่วโมง จึงจะนัดหยุดงาน หรือปิดงานได้
		 ในกรณีทส่ี หภาพแรงงานเป็นผูย้ น่ื ข้อเรียกร้องและจะนัดหยุดงานต้องจัดประชุมใหญ่
ลงคะแนนเสียงโดยวิธลี บั เพือ่ ขอความเห็นชอบจากสมาชิกและต้องได้คะแนนเสียง
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดตามทะเบียนจึงจะหยุดงานได้
		 ระหว่างนัดหยุดงานหรือการปิดงาน ลูกจ้างจะไม่ได้รบั ค่าจ้างจากนายจ้าง เนือ่ งจาก
ไม่มีการทำ�งานเกิดขึ้น
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หากไม่ต้องการนัดหยุดงาน ทั้งสองฝ่ายจะเจรจากันต่อไป หรือแจ้งพนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงานเข้าไกล่เกลีย่ ต่อไปจนกว่าจะตกลงกันก็ได้หรืออาจใช้วธิ ี
การตั้งผู้ชี้ขาด โดยคำ�ชี้ขาดดังกล่าวคู่กรณีต้องปฏิบัติตาม
หากท่านไม่เข้าใจในขั้นตอนข้างต้น ห้ามปิดงานหรือนัดหยุดงานเด็ดขาด โปรด
ปรึกษาพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทีก่ ลุม่ งานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
พื้นที่ทุกพื้นที่ สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ
ที่สำ�นักแรงงานสัมพันธ์

ถ้าเกิดข้อขัดแย้งจะทำ�อย่างไร
		 ปรึกษาหารืออีกฝ่ายหนึ่งด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา เพราะผู้ที่รู้
ปัญหาดีทสี่ ดุ และจะได้รบั ผลกระทบโดยตรงก็คอื ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างนัน่ เอง
		 ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับ หรือร้องผ่านคณะกรรมการลูกจ้าง
		 ปรึกษาหารือกับพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานที่รับผิดชอบหรืออยู่ใกล้
สถานประกอบกิจการของท่าน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ
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หน่วยงานในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2245 4310 – 4   สายด่วน 1546
E-mail address : pr_webmaster@labour.go.th
สำ�นักอธิบดี (ชั้น 8)
โทร. 0 2245 7787

สำ�นักตรวจราชการ (ชั้น 9)
โทร. 0 2246 9034

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ชั้น 9)
โทร. 0 2245 7019

กองคุ้มครองแรงงาน (ชั้น 10,11)
โทร. 0 2246 3192

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ชั้น 9)
โทร. 0 2245 6380

สำ�นักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
(ชั้น 13,14,15) โทร. 0 2245 4986

กองบริหารการคลัง (ชั้น 4)
โทร. 0 2245 8556

สำ�นักแรงงานสัมพันธ์ (ชั้น 2,3)
โทร. 0 2246 8393

สำ�นักงานเลขานุการกรม (ชั้น 4)
โทร. 0 2245 8556

กองสวัสดิการแรงงาน (ชั้น 3)
โทร. 0 2246 0383

กองนิติการ (ชั้น 12)
โทร. 0 2246 7039

(อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วนแยกตลิ่งชัน)

กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
(ชั้น 12)  โทร. 0 2246 3541

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต
(12 เขต)

กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 12)
โทร. 0 2246 3541

สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ (10 พื้นที่)

กองความปลอดภัยแรงงาน
โทร. 0 2448 9128-39

สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (76 จังหวัด)
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of labour Protection and Welfare

ถนนมิตรไมตรี  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0 2245 4310 – 11 , 13 – 14   สายด่วน 1546
www.labour.go.th , e-mail address : info@labour.mail.go.th
หน่วยงาน
ชื่อ – นามสกุล

ตำ�แหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ภายใน

ที่ทำ�งาน

บ้านพัก/มือถือ

e-mail

กลุ่มตรวจสอบภายใน (Internal Audit Group)  ชั้น 9 อาคาร กสร.
kannarat.a
ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 2100 0 2246 6340 085 480 3528 @labour.mail.go.th
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Administrative System Development Group)  ชั้น 9 อาคาร กสร.
sumanee.n
นางสาวสุมาณี  ณ อัมพร
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2143 0 2246 0363 085 483 8677 @labour.mail.go.th
สำ�นักงานเลขานุการกรม  (The Office of the Secretary) ชั้น 4  อาคาร กสร.
smoryadee
นายสมหวัง  หมอยาดี
เลขานุการกรม
2083 0 2245 8541 081 927 6522 @gmail.com
กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการและประสานราชการ    ชั้น 4  อาคาร กสร.
2245 8685       081 839 1315
นายอาทร  นุ่นสังข์
หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำ�นวยการฯ 2141 002245
8685/F
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์    ชั้น 4  อาคาร กสร.
ปฏิบัติราชการแทน
info@labour.mail.go.th
นายพงษ์พัฒนา สุทธิพันธุ์
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงาน
2135 0 2245 9133 089 500 2370 pongpattana.s
ประชาสัมพันธ์
@labour.mail.go.th
กองบริหารการคลัง    ชั้น 4  อาคาร กสร.
watcharee.m
นางวัชรี  มากหวาน
ผู้อำ�นวยการกองบริหารการคลัง 2093 0 2245 6680 081 829 4891 @labour.mail.go.th
กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Administration Division)   ชั้น 12 อาคาร กสร.
http://personnel.labour.go.th   e-mail : personnel@labour.mail.go.th
Walaiporn.l
นางวลัยพร  เหล่าวานิช
ผู้อำ�นวยการกองการเจ้าหน้าที่ 2210 0 2246 3541 081 928 5163 @labour.mail.go.th
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำ�ลัง  ชั้น 12 อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานพัฒนา
Pimon.t
นางสาวพิมล ทวิพฤกษ์สิริกุล
2224 0-2245-6939 090 197 8220 @labour.mail.go.th
ระบบงานและอัตรากำ�ลัง
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ชั้น 12 อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานสรรหา
jawan.s
นายจะวัน  สุนันท์กิ่งเพชร
2214 0 2246 2770 090 197 8215 @labour.mail.go.th
และบรรจุแต่งตั้ง
นางกรรณารัตน์  อรรจน์สาธิต
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หน่วยงาน
ชื่อ – นามสกุล

ตำ�แหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ภายใน

ที่ท�ำ งาน

บ้านพัก/มือถือ

e-mail

กลุ่มงานสวัสดิการและบำ�เหน็จความชอบ  ชั้น 12 อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานสวัสดิการ 2227 0 2245 5867 090 197 8216
ว่าง
และบำ�เหน็จความชอบ
กลุ่มงานวินัยและทะเบียนประวัต  ิ ชั้น 12 อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานวินัย  
นายไชยยศ สว่างจันทร์
2218 0 2245 1091 090 197 8218
และทะเบียนประวัติ
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคาร กสร.
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
Siriporn.b
นางสาวสิริพร  บุญเรือง
2230 0 2246 3475 090 197 8217 @labour.mail.go.th
ทรัพยากรบุคคล
กองนิติการ (Legal Affairs Division)  ชั้น 12  อาคาร กสร.  e-mail  legal@labour.mail.go.th
Iyara.nid
นางนิตยา  อัยราวงศ์
ผู้อ�ำ นวยการกองนิติการ
2255 0 2246 7589 081 752 5973 @gmail.com
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ชั้น 12 อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานพัฒนา      2253 0 2246 7601 082 667 0664 Narongrit.w
นายณรงค์ฤทธิ์  วรรณโส
กฎหมาย
@labour.mail.go.th
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา  ชั้น 12 อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานที่ปรึกษา 2258 0 2246 7039 081 869 7803 Montree.maneerat1964
นายมนตรี  มณีรัตน์
@gmail.com
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
กลุ่มงานคดีอาญา  ชั้น  12   อาคาร กสร.
thitiphan.t
ว่าง
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานคดีอาญา 2249 0 2245 7773 092 263 4135 @labour.mail.go.th
กลุ่มงานคดีแพ่ง  ชั้น  12   อาคาร กสร.
jaray.p
นายจเร  พูลช่วย
ผู้อ�ำ นวยการกลุ่มงานคดีแพ่ง
2245 0 2248 6585 089 120 2291 @labour.mail.go.th
กลุ่มงานอุทธรณ์และยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ชั้น 12 อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานอุทธรณ์
Uttakorn.n
นายอรรถกร  นวลกระจ่าง
และยึด อายัด ขายทอดตลาด
3010 0 2246 2124 092 263 4127 @labour.mail.go.th
ทรัพย์สิน

กองสวัสดิการแรงงาน  (Labour Welfare Division)  ชั้น  3   อาคาร กสร.
http:// welfare.labour.go.th  e-mail  welfare@labour.mail.go.th
ผู้อำ�นวยการกองสวัสดิการ
manoch.s
นายมโนชญ์  แสงแก้ว
2040-1 0 2248 6786
แรงงาน
@labour.mail.go.th
กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน
ผู้อ�ำ นวยการกลุ่มงานส่งเสริม
6774
Ngoenyoung.m
นางเงินยวง  มหาวงษ์
2045 00 2245
สวัสดิการแรงงาน
2246 0383
@labour. mail.go.th
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หน่วยงาน
ชื่อ – นามสกุล

ตำ�แหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ภายใน

ที่ทำ�งาน

บ้านพัก/มือถือ

e-mail

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สวัสดิการแรงงาน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ 3011     0 2246 0080 081 837 5925
nittaya.po
นางนิตยา  โพธิ์สุข
สวัสดิการแรงงาน
2050
@labour.mail.go.th
กลุ่มงานคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
้อำ�นวยการกลุ่มงาน                2048 0 2245 6774 081 752 7405 Yaowaluk.c
นางสาวเยาวลักษณ์  ฉันทอมรเลิศกุล ผูคณะกรรมการสวั
สดิการแรงงาน
@labour.mail.go.th
กลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
หัวหน้ากลุ่มงาน                              2053-4 0 2246 0383 081 931 1326 nattaporn.p
นางสาวณัฐพร  พิชยภิญโญ
กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
@labour.mail.go.th
กองคุ้มครองแรงงาน (Labour Protection Bereau)  ชั้น 10  อาคาร กสร.
http://protection@labour.go.th     e-mail : protection@labour.mail.go.th
ผู้อำ�นวยการสำ�นักคุ้มครอง
Somboon.t
นายสมบูรณ์  ตรัยศิลานันท์
2995 0 2246 1622      063 270 4851 @labour.mail.
แรงงาน
go.th
รักษาการในตำ�แหน่งผู้เชี่ยวชาญ 2270 0 2246 6916      092 260 2342
นางสาวกาญจนา  พูลแก้ว
เฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน
0 2246 6857/F
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงาน   ชั้น 10  อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ 2272 0 2246 6398      081 809 9365
Nongluk.v
นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์
การคุ้มครองแรงงาน
0 2246 6376/F
@labour.mail.go.th
กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน    ชั้น 11  อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานแรงงาน
ว่าง
หญิง เด็ก และเครือข่าย
2060 0 2246 7858 081 847 5931
การคุ้มครองแรงงาน
กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน    ชั้น 11   อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานป้องกันและ 2200 0 2246 6398       081 809 9365
Saichon.j
นายสายชล  แจ่มแจ้ง
แก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน
0 2245 6696/F
@labour.mail.go.th
กลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง    ชั้น 10   อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงาน
2246 2565       098 646 6369
นางสาวเกษร  เกิดหลำ�
2284 002245
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
6881/F 081 775 1904
กลุ่มงานคุ้มครองแรงงานทางทะเล  ชั้น 11   อาคาร กสร.
Maritimelabour.dlpw
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานคุ้มครอง 2064 0 2245 6520
นางนํ้าทิพย์  อภิชัย
@gmail.com
แรงงานทางทะเล
กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ (Protection informal worker Division)  ชั้น 11   อาคาร กสร.
http://informal.labour.go.th   e-mail  informal@labour.mail.go.th
นายครรชิต  มโนวรางกูร

ผู้อำ�นวยการกองคุ้มครองแรงงาน               2270 0 2246 2707       089 891 9741
informal
นอกระบบ
0 2245 7170/F
@labour.mail.go.th
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ชื่อ – นามสกุล

ตำ�แหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ภายใน

ที่ทำ�งาน

บ้านพัก/มือถือ

e-mail

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
เรือเอกจักรทิพย์ กลํ่าเสือ

ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์              2269 0 2245 7170 081 854 5541
informal
การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
@labour.mail.go.th
กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

นางณัฐนรี  บัวเหลือง

นักวิชาการแรงงานชำ�นาญการ

informal
2266 0 2245 7170 090 987 5541 @labour.mail.go.th

กลุ่มงานส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
informal
2266 0 2245 7170 086 774 0435 @labour.mail.go.th
สำ�นักพัฒนามาตรฐานแรงงาน (Labour Standard Development Bereau)   ชั้น 14  อาคาร กสร.
http:// tls@labour.go.th     e-mail : tls@labour.mail.go.th
ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนา
2307     0 2245 4987       081 875 0801 Sopa.k@gmail.com
นางโสภา  เกียรตินิรชา
มาตรฐานแรงงาน
2292 0 2245 4986/F
ผู
เ
้
ชี
ย
่
วชาญเฉพาะด้
า
นพั
ฒ
นา
2245 7175       092 260 0726 Benjamas.j
นางสาวเบญจมาศ  จัตตานนท์ มาตรฐานแรงงาน
2151 002245
4986/F
@labour.mail.go.th
กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน    ชั้น 13   อาคาร กสร.
นายสุกิจ ครุฑคง
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานพัฒนา
korrawan.c
2158 0 2245 7211 081 854 3534 @labour.mail.go.th
ระบบมาตรฐานแรงงาน
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน    ชั้น 14   อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานนโยบาย           2293 0 2245 5188       084 438 0803
นายอุริศ  แช่มสุวรรณวงษ์
และแผนงาน
2304 0 2245 5226/F
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน   ชั้น 13   อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานรับรอง
นางศิริพร  วัฒนจันทร์
2009 0 2354 1642 081 938 7614
มาตรฐานแรงงาน
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน   ชั้น 13   อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานพัฒนา
sak.s
นายศักดิ์  เศวตวงศ์
2328 0 2245 1371 081 931 1348 @labour.mail.go.th
ทรัพยากรแรงงาน
กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ     ชั้น 14   อาคาร กสร.
นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์ ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานมาตรฐาน 2190 0 2246 5828      081 920 9452
แรงงานระหว่างประเทศ
0 2354 1783/F
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ชั้น 15   อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานเทคโนโลยี 2312 0 2245 5981/F 089 931 1349
ว่าง
สารสนเทศ
นายบุรัชย์  จันทรักษ์
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หน่วยงาน
ชื่อ – นามสกุล

ตำ�แหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ภายใน

ที่ทำ�งาน

บ้านพัก/มือถือ

e-mail

ห้องสมุด กสร.    ชั้น 15   อาคาร กสร.
นางสาวกมลชนก  ตาดสุวรรณ์

บรรณารักษ์

2318 0 2245 5310 089 512 3482

-

สำ�นักแรงงานสัมพันธ์  (Labour Relations Bureau)   ชั้น 2   อาคาร กสร.
http:// relation@labour.go.th     e-mail : relation@labour.mail.go.th
นายอนันต์  บวรเนาวรักษ์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักแรงงานสัมพันธ์ 2010 0 2246 8392 098 253 1742

-

กลุ่มงานพัฒนาแรงงานสัมพันธ์     ชั้น 2   อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานพัฒนา      2022 0 2246 8825 086 606 9231  
Vittaya.l
นายวิทยา  เลิศปีติโกวิท
แรงงานสัมพันธ์
081 831 5727 @labour.mail.go.th
กลุ่มงานทะเบียนกลาง      ชั้น 2   อาคาร กสร.
้อำ�นวยการกลุ่มงานทะเบียน 2025 0 2246 8993 089 924 3581 Noawarat.m
นางสาวเนาวรัตน์  มานิตยกูล ผูกลาง
@labour.mail.go.th
กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์      ชั้น 3   อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานส่งเสริม
4470      
Kunnuttha.s
นางสาวกุนณัทฐา ศรีม่วง
3014 00 2643
แรงงานสัมพันธ์
2643 4471 085 834 4433 @labour.mail.go.th
กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง     ชั้น 2   อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานประนอม 2032 0 2246 8455 081 734 0438 Paleun_prasw
นายประสิทธิ์  ปาตังคะโร
ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง
@hotmail.com
กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์      ชั้น 3   อาคาร กสร.
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานรัฐวิสาหกิจ 2170 0 2245 9209 081 833 0157 chaloemthat.t
นายพัฒนชาต  ชุมทอง
สัมพันธ์
@labour.mail.go.th
กลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์    ชั้น 1 และชั้น 5
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงาน
2805           0 2246 1725-8    081 837 5917 Pattanachat.c
นายประสพชัย สินธุเสน
@labour.mail.go.th
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ต่อ 13
ต่อ 13
ศูนย์อำ�นวยการแรงงานสัมพันธ์     ชั้น 2  สำ�นักแรงงานสัมพันธ์   อาคาร  กสร.
เลขานุการศูนย์อำ�นวยการ
นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์
2010 0 2246 8392 098 253 1742
แรงงานสัมพันธ์
ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์
7704     
สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครอง ผู้อำ�นวยการศูนย์ปฏิบัติการ            - 00 5353
Lampoon
5309
6005      081 884 6606 @labour.mail.go.th
แรงงานจังหวัดลำ�พูน
แรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือ
0 5352 5541/F

สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครอง ผู้อำ�นวยการศูนย์ปฏิบัติการ              แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง

0 3533 6547/F   081 853 2301
Ayutthaya
0 3521 3821-3
@labour.mail.go.th
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หน่วยงาน
ชื่อ – นามสกุล

ตำ�แหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ภายใน

้อำ�นวยการศูนย์ปฏิบัติการ
สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครอง ผูแรงงานสั
มพันธ์ภาคตะวันออก
แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
เฉียงเหนือ

-

สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครอง ผู้อำ�นวยการศูนย์ปฏิบัติการ
แรงงานจังหวัดชลบุรี
แรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก

-

สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครอง ผู้อำ�นวยการศูนย์ปฏิบัติการ
แรงงานจังหวัดสงขลา
แรงงานสัมพันธ์ภาคใต้

-

ที่ทำ�งาน

บ้านพัก/มือถือ

e-mail

0 4424 2961/F   081 878 3357 Nakhonratchasima
0 4425 7102
@labour.mail.go.th
0 3831 1305     
Chonburi
0 3832 7509      081 867 5703 @labour.mail.go.th
0 3832 3665/F
Songkhla
0-7431-3056-7 081 898 1303 @labour.mail.go.th
0-7431-1435/F

กองความปลอดภัยแรงงาน  (Occupational safety and Health Bureau)

18 หมู่ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร.0-2448-9128-39 , 0-2448-8338 โทรสาร. 0-2448-9142-5 www.oshthai.org  e-mail : safety@labour.mail.go.th

ผู้อำ�นวยการสำ�นักความปลอดภัย 509 0 2448 8338       08 1371 0910
Amnuay.p
แรงงาน
0 2448 9141/F
@labour.mail. go.th
้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความ
9128 089 924 2756 peeyanun.l
นางสาวปรียานันท์  ลิขิตศานต์ ผูปลอดภั
737 0 2448
ยแรงงาน
-39
@labour.mail. go.th
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยแรงงาน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์              608 0 2448 9128 081 860 1066 Chumroen.i@
นายจำ�เริญ อินยา
ความปลอดภัยแรงงาน
-39
labour.mail.go.th
กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศความปลอดภัยในการทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานพัฒนา
2448 9151       081 374 8250 wantana.n
นางวันทนา  ณัฐพูลวัฒน์
องค์ความรู้และสารสนเทศ
505 002448
9140/F
@labour.mail.go.th
ความปลอดภัยในการทำ�งาน
นายอำ�นวย ภู่ระหงษ์

นายสุรศักดิ์  บรรลือศักดิ์

นายสานิตย์  ปั้นสังข์

นางสาวพรสิริ  เฉลิมขวัญมงคล

กลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานมาตรฐาน 399 0 2448 9149     081 854 3578
Surasak.b
ความปลอดภัยในการทำ�งาน
0 2448 9162/F
@labour.mail. go.th
กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานทะเบียน                  722 0 2448 9128 081 611 2650
Sanit.p
ความปลอดภัยแรงงาน
-39
@labour.mailgo.th
กลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน
9128
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานเครือข่าย                    709 0 2448
Pornsiri.c
-39  
098 253 1759 @labour.mail.go.th
ความปลอดภัยแรงงาน
0 2448 9143/F

กลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานกองทุน            
0 2448 9128
Khanittha.m
นางขนิษฐา  มัจฉากลํ่า
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย   804
-39
089 500 2514 @labour.mail.go.th
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
02 448 9167/F
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หน่วยงาน
ชื่อ – นามสกุล

ตำ�แหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ภายใน

ที่ทำ�งาน

บ้านพัก/มือถือ

e-mail

สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 10 พื้นที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
(Group of Labour Protection and Welfare Area)
สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1   (เขตบางรัก  ปทุมวัน  ยานนาวา  บางคอแหลม  สาทร)
อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ เลขที่ 43 ชั้น 2 ห้องเลขที่ 20-21 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
0 2212 3880
spr01
893 2742 @labour.mail.go.th
นางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- 0 2212 3880   089
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
ต่อ 25/F 089 204 0075

สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2  (เขตจอมทอง  ทุ่งครุ  บางขุนเทียน  บางบอน  ราษฎร์บูรณะ)
อาคารพิศาลพร เลขที่ 57 หมู่ 6 ถนนพระราม 2  แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กทม. 10150         
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
0 2428 9629 085 480 3530
spr02
นางสาวสุวดี  ทวีสุข
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
-33
@labour.mail.go.th
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
0 2428 9633/F      089 894 7952

สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (เขตคลองเตย  บางนา  ประเวศ  พระโขนง  วัฒนา  สวนหลวง)
สำ�นักงานเขตประเวศ ชั้น 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
0 2328 8179      894 6852
spr03
นางสาวสุนิสา  ผิวนวล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- 0 2328 7084/F      089
089
894
7014
@labour.mail.go.th
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
0 2328 7969/F  

สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (เขตคันนายาว  บางกะปิ  ลาดพร้าว บึงกุ่ม  วังทองหลาง)
72,74,76 อาคารกีรทรัพย์ ถนนนวมินทร์ 98  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กทม. 10230
0 2510 2246     
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
spr04
1685      089 894 5961 @labour.mail.go.th
นางมุกจรินทร์  สุทธิจินดาวงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- 00 2510
2510 2806      081 734 0635
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
0 2510 1321/F   
สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5  (เขตดินแดง  พญาไท   ราชเทวี  ห้วยขวาง)
อาคารสำ�นักงานประกันสังคม ชั้น 8 ในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม.
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
spr05
2247 7903 089 893 2742 @labour.mail.go.th
นายธานี  ศิริล้น
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- 002245
8743/F 089 204 0075
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6  (เขตคลองสาน  ธนบุรี  บางพลัด  บางกอกน้อย บางกอกใหญ่)
ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำ�กัด สำ�นักงานลาดหญ้า ชั้น 3 เลขที่ 308 ถนนลาดหญ้า แขวง/เขตคลองสาน  กทม. 10600
0 2439 0771/F     894 7918
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
spr06
- 0 2439 0772        089
@labour.mail.go.th
นางระพีพรรณ  รัตนบริหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
0 2439 0766/F 089 894 8703

สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7  (เขตตลิ่งชัน  ทวีวัฒนา  บางแค  ภาษีเจริญ  หนองแขม)
อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เลขที่ 22/3 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน  กทม. 10170
0 2448 5764     
Spr07
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
0 2448 5978      089 894 8725
@labour.mail.go.th
นายสมควร  สกุลเทวัญพิทักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- 0 2448 5006/F   089 894 8371
Vipa.v
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
0 2448 9186-7   
@labour.mail.go.th
0 2884 1728/F   
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หน่วยงาน
ชื่อ – นามสกุล

ตำ�แหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ภายใน

ที่ทำ�งาน

บ้านพัก/มือถือ

e-mail

สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8   (เขตพระนคร  ดุสิต  ป้อมปราบศัตรูพ่าย  สัมพัรธ์วงศ์)
ชั้น 1,2 ภายในกระทรวงมหาดไทย  แขวงราชบพิธ  เขตพระนคร  กทม. 10200
0 2221 1893-4
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
spr08
0
0731/F 089 500 2384 @labour.mail.go.th
นางสุนีย์  ยิ้มย่อง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- 0 2221
2221 0947/F     089 893 2703
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9  (เขตจตุจักร ดอนเมือง บางเขน บางซื่อ หลักสี่)
สำ�นักงานเขตจตุจักร ชั้น 7 ซอยวิภาวดีรังสิต 34  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร  กทม.
0 2513 7922/F
0 2513 2042          
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
0
2513 5169- 089 894 7843
spr09
นายเนฑิษฐ์  ประเสริฐวงษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
@labour.mail.go.th
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กรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
0 2513 5854          
0 2513 8430/F    
สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 (เขตคลองสามวา  สายไหม  มีนบุรี  ลาดกระบัง  สะพานสูง  หนองจอก)
555/28-33 ชั้น 3 หมู่13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
0 2540 5198-9 894 7508
spr10
นายธรรมศาสตร์  ใจแก้ว
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- 0 2540 5298-9 089
089
207
3803
@labour.mail.go.th
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
0 2540 5009/F
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 12 เขต
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
168/13-15 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ผู้อำ�นวยการศูนย์ความปลอดภัย        - 0 3527 4360-2   081 854 2438
นายศราวุฒ  บัวประเสริฐ
แรงงาน เขต 1
0 3527 4363/F
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 2 (ชลบุรี )
ภายในบริเวณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 145 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ผู้อำ�นวยการศูนย์ความปลอดภัย - 0 3827 3713   081 374 8247
นายชัยวัฒน์  อางคาสัย
แรงงานเขต 2
0 3828 8560/F
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 3 ( นครราชสีมา)
2223/9-10 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ผู้อำ�นวยการศูนย์ความปลอดภัย - 0 4435 3062   081 877 9806
นายธานี พาเขียว
แรงงานเขต 3
0 4426 0685/F
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 4 (อุดรธานี)
231/83 หมู่บ้านพีเคธานี 2 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
นางวาสนา  ฤทธาภัย
ผู้อำ�นวยการศูนย์ความปลอดภัย - 0 4224 3648      081 829 4893
แรงงานเขต 4
0 4224 3644/F
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Oshregion1
@labour.mail.go.th
Oshregion2
@labour.mail.go.th
Oshregion3
@labour.mail.go.th
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หน่วยงาน
ชื่อ – นามสกุล

ตำ�แหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
ภายใน

ที่ทำ�งาน

บ้านพัก/มือถือ

e-mail

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 5 (ลำ�ปาง)
384 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำ�ปาง 52130
นายควง  ใสแจ่ม
ผู้อำ�นวยการศูนย์ความปลอดภัย - 0 5428 2010      081 374 8401 Oshregion5
แรงงานเขต 5
0 5428 2001/F
@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 6  (นครสวรรค์)
23/17-18 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 60000
นายสมเกียรติ  ห่วงสีทอง
ผู้อำ�นวยการศูนย์ความปลอดภัย - 0 5622 0504-5     081 829 5276 Oshregion6
แรงงานเขต 6
0 5622 0504/F
@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 7  (ราชบุรี )
138/1 หมู่ 4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
นายชำ�นาญ  จุลสุวรรณ
ผู้อำ�นวยการศูนย์ความปลอดภัย - 0 3232 5964       084 936 1890 Oshregion7
แรงงานเขต 7
0 3232 5965/F
@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 8 (สุราษฎร์ธานี)
15 หมู่ 1 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
นายเชาวฤทธิ์  บุญญานุกูลกิจ ผู้อำ�นวยการศูนย์ความปลอดภัย - 0 7735 5876      081 829 5277 Oshregion8
แรงงานเขต 8
0 7735 5877/F
@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 9 (สงขลา)
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2  ถ.ราชดำ�เนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
นายธุวานนท์  ดวงจักร์
ผู้อำ�นวยการศูนย์ความปลอดภัย - 0 7432 6256-7    081 926 0674 Oshregion9
แรงงานเขต 9
0 7431 4698/F
@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 10  (สมุทรปราการ)
1636 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
นางสาวฐิติญา  อินทรปัญญา
ผู้อำ�นวยการศูนย์ความปลอดภัย - 0 2380 6098-9     081 860 1022 Oshregion10
แรงงานเขต 10
0 2380 6097/F
@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 11 (ตลิ่งชัน )
อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วนแยกตลิ่งชัน ชั้น 8 22/22 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
นางปภาพร  นิลพัฒน์
ผู้อำ�นวยการศูนย์ความปลอดภัย - 0 2448 9128- 081 854 3062 Oshregion11
แรงงานเขต 11
39 ต่อ 841
@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 12  (มีนบุรี )
555/12-16 (ชั้น 2) หมู่ 13 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
นายวิโรจน์  จันทร์สุนทรภาส
ผู้อำ�นวยการศูนย์ความปลอดภัย - 0 2540 4405-6    081 901 9802 Oshregion12
แรงงานเขต 12
0 2540 4407/F
@labour.mail.go.th
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
กระบี่
นายวิสุทธิ์ คงสุจริต
กาญจนบุรี
นายชัยวัฒน์ ทิพย์ลมัย
กาฬสินธุ์
นางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์
กำ�แพงเพชร
นางอำ�ไพ อิ่มสงวนชัย
ขอนแก่น
นายวันพบ สารบรรณ
จันทบุรี
นายโสภาคย์ สัมนานนท์
ฉะเชิงเทรา
นายพงศ์ศา วงษ์วันทนีย์
ชลบุรี
นายวิเชียร  เสงี่ยม
ชัยนาท
นางสาวภัทราวรรณ
กลับกลายดี
ชัยภูมิ
นายวิชญมิตร  โรจนดิษฐ์
ชุมพร
นายศุภชัย ตรีศักดิ์ชาติ
เชียงราย
นายอรรถพล นาควิจิตร
เชียงใหม่
นายธรรศณัฎฐ์ นุชแสงพลี
ตรัง
นางจิราพันธ์ จิโรภาส
ตราด
นายประสพชัย สินธุเสน
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สถานที่ตั้ง
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ชั้น 2 ถ.ท่าเรือ ม.7 ต.ไสไทย
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
51/1 หมู่ที่ 1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
296/1 ถ.บายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2
ถ.กำ�แพงเพชร-พรานกระต่าย
ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำ�แพงเพชร
62000
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
อาคารศูนย์ราชการ 1212/21
ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
ศาลากลางจังหวัด ถ.เรืองวุฒิ
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 20110
18/1 ถ.สุชุมวิท อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ชั้น 3 เลขที่ 296 ม.6  ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
251/9 ถ.องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสาย 2 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
36000
88 หมู่ 1 ในบริเวณศูนย์ราชการ
ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

หมายเลขโทรศัพท์

e-mail
สื่อสาร
มท.
0-7561-1997/F 08-1928-5210 71151
krabi
0-7561-1798
@labour.mail.go.th
ที่ทำ�งาน

มือถือ

0-3451-1253/F 08-1853-2286 61151 kanchanaburi
0-3451-2599
@labour.mail.go.th
0-4381-1092/F 08-1873-1779 41151
kalasin
0-4381-2749
@labour.mail.go.th
0-5570-5026/F 08-1886-3489 16151 kamphaengphet@
0-5570-5027
labour.mail.go.th

0-4323-6737
0-4323-6722
0-3931-1574
ต่อ 12
0-3931-3666/F
0-3851-1600
0-3851-4760/F
0-3831-1305
0-3832-3665/F
0-5641-1202
ต่อ 21-23
0-5641-5329/F
0-4481-1738
0-4482-2449
0-4481-2906/F
0-7750-3381
0-7751-1471
0-7751-2132
417 หมู่ 6 ถ.ฝั่งหมื่น -หนองบัวแดง 0-5375-0515-6
ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 0-5315-2071
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2  ถ.โชตนา 0-5389-0472-3
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เขียงใหม่ 50000 0-5311-2720/F
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 4 0-7521-2864
ถ.พระราม 6 ต.ทับเทีย่ ง จ.ตรัง 92000 0-7521-894/F
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)     
0-3951-1942
ถ.ราษฎร์นยิ ม อ.เมือง จ.ตราด 23000

08-1873-1855 40450

khonkaen
@labour.mail.go.th
08-1853-2824 34750 chanthaburi
@labour.mail.go.th
08-1853-2397 32950 chachoengsao
@labour.mail.go.th
08-1867-5703 30450
chonburi
@labour.mail.go.th
08-1886-3089 18562
chainat
@labour.mail.go.th
08-1878-2972 42950

chaiyaphum
@labour.mail.go.th

08-1893-8554 66151

chumphon
@labour.mail.go.th

08-1884-6673 26150 chiangrai@ labour.
mail.go.th
08-5480-3536 25450 chiangmai
@labour.mail.go.th
08-1893-8453 72352
trg
@labour.mail.go.th
08-1853-2839 35349
trad
@labour.mail.go.th

ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานที่ตั้ง

หมายเลขโทรศัพท์

e-mail
สื่อสาร
มท.
ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่)  ชั้น 1 0-5551-1505 08-1886-3649 23551
tak
ตาก
ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 0-5513-642/F
@labour.mail.go.th
นายอำ�นวย  มากทรัพย์
นครนายก
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.สุวรรณศร 0-3731-1683/F 08-1867-9305 31151 nakhonnayok
นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา
ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
@ labour.mail.go.th
นครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 0-3434-0067/F 08-1853-2260 60050 nakhonpathom
นางจิรภา ดวงดี
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
0-3434-0068-9
@labour.mail.go.th
นครพนม
อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2 ต.ในเมือง 0-4251-1390 08-1873-1845 47950 nakhonphanom
นางสาวกรวรรณ  จงสถาพรพันธ์ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
0-4252-0952/F
@labour.mail.go.th
นครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
0-4424-2961/F 08-1878-3357 36450 nakhonratchasima
นายพันธ์ศักดิ์ ศรีนุชศาสตร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
0-4425-7102
@labour.mail. go.th
นครศรีธรรมราช
90 หมู่ 1 ต.นาเคียน อ.เมือง
0-7535-6534 08-1893-8544 70451 nakhonsitha marat
นายพงศ์เทพ  เพชรโสม
จ.นครศรีธรรมราช 80000
0-7534-7300
@labour.mail.go.th
0-7535-6534 ต่อ 5
นครสวรรค์
400/72 ถ.สวรรค์วถิ ี ต.นครสวรรค์ตก 0-5622-3922 08-1886-3795 15550 nakhonsawan
นางนภาพรรณ  พิมพิสุทธิ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
0-5622-2766/F
@labour.mail.go.th
ต่อ11,13
นนทบุรี
ศาลากลางจังหวัด ถ.รัตนธิเบศร์
0-2580-0716-8 08-1834-2374 14151 nonthaburi
นางสาวนงนุช จิตรปฏิมา
ต.บางละสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
0-2580-0716/F
@labour.mail.go.th
11000
ต่อ 21,23
นราธิวาส
อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 3
0-7353-2101 08-1898-1328 76050 narathiwat
ว่าที่ พ.ต.ยุทธการ โกษากุล บริเวณศูนย์ราชการ อ.เมือง
@ labour.mail.go.th
จ.นราธิวาส 96000
33/29-30 ต.ในเวียง อ.เมือง
0-5471-0957/F 08-1884-6652 21151
น่าน
nan
0-5475-1024
นายสมเกียรติ คมนศุภสวัสดิ์ จ.น่าน 55000
@labour.mail.go.th
บึงกาฬ
15 หมู่ 1 ถ.มีชัย ต.บึงกาฬ
0-4249-2244-5 09-0197-8221
bungkan
นายธานินทร์ พุ่มอรุณ
อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ 38000
0-4249-2266
@labour.mail.go.th
บุรีรัมย์
67/21 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง
0-4461-1462/F 08-1878-3011 37151
buriram
นายประภาส ศิลปรัศมี
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
0-4461-8762
@labour.mail.go.th
ปทุมธานี
64 หมู่ 7 ซ.วัดเสด็จ ถ.ปทุม-รังสิต 0-2567-5101-2 08-1853-2283 13551 pathumtani
นายประดิษฐ์ สุรชัย
ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 0-2567-0804/F
@labour.mail.go.th
12000
ประจวบคีรีขันธ์
63/1 ถ.สุขใจ อ.เมือง
0-3261-1354 08-1853-2289 64150 prachuapkhirikhan
นายกรุณา แก้วน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
0-3260-4011
@labour.mail.go.th
ปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 2
0-3745-4019 08-1834-2325 31750 prachinburi
นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว
ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 0-3745-4020/F
@labour.mail.go.th
ปัตตานี
197 หมู่ 1 ถ.โรงเหล้า สาย ข
0-7346-0125 08-1898-1345 74750
pattani
นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
@labour.mail.go.th
ที่ทำ�งาน

มือถือ
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สถานที่ตั้ง

หมายเลขโทรศัพท์

สื่อสาร
มท.
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3               0-73446-0125 08-1853-2301 10450
พระนครศรีอยุธยา
ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู
นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
พะเยา
ศาลากลางจังหวัด ถ.พหลโยธิน ชั้น 1 0-5444-9551-3 08-1884-6703 26750
นางนิลวรรณ ระพิพงษ์
ต.บ้านต้อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
พังงา
0-7641-2142/F 08-1893-8475 67351
1/2-3 ซ.โลหะกิจ ต.ทายชาง
นายอุดม หฤษฎ์วงศ์
0-7641-1532
อ.เมือง จ.พังงา 8000
พัทลุง
16/1 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์
0-7461-1958/F 08-1898-1293 71750
นายสุระ ว่องไพบูลย์
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
พิจิตร
152/36 ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง
0-5661-2034/F 08-1886-3565 16750
นายเกริกไกร นาสมยนต์
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
พิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัด ชัน้ 3 ถ.วังจันทน์
0-5525-8869 08-1886-3486 20450
นายยุทธการ โอวาสิทธิ์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
0-5528-2191
6 หมู 5 บมจ.ทีโอที (สาขาเพชรบุร)ี 0-3248-8211-2 08-1853-2287 63550
เพชรบุรี
ชั้น 2 ถ.บันไดอิฐ ต.บานหมอ
นางสาวนวลศรี อํ่าพันธุ์
0-3248-8213/F
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เพชรบูรณ์
108 หมู่ 10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
0-5673-7055-6 08-1886-3902 17351
นายสมภพ มาลีแก้ว
ต.สะเตียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
แพร่
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2
0-5451-1634 08-1884-6689 21750
นางชนิตา ศรีวงศ์
ถ.ไชยสมบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 0-5453-4424/F
188 ถ.ศักดิเดช ซ.1 ต.วิชิต
0-7621-1995/F 08-1893-8517 67951
ภูเก็ต
0-7622-0760
นายเกรียงไกร อาภาบุษยพันธ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
42 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน 0-4397-1318-9 08-1873-1804 41750
มหาสารคาม
ต.แก่งเลิงจาน  อ.เมือง                   
0-4377-7265
นายสว่าง วีรกิจบริการ
จ.มหาสารคาม  44000
0-4377-7530
มุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.วิวิธสุรการ 0-4261-1535 08-1872-1758 49150
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
นางสาวสุกัลยา  แก้วสม
0-5361-1300 08-1884-6710 26954
แม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
0-5361-2603
26955
นางสาวศิริลักษณ์  
ตั้งวรปัญญากุล
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 3 0-7327-4485-6 08-1898-1286 75352
ยะลา
ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
นายนิสัย  สุขระ
95000
ศาลากลางจังหวัด ต.ในเมือง
0-4571-1654/F 08-1878-3041 43550
ยโสธร
นายธิติพันธ์  ไตรธนสมบัติ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
15/17 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์
0-7782-6303/F 08-1893-9034 66751
ระนอง
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
0-7781-1558
นายศักดิ์ศิลป์  ตุลาธร
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท 0-3869-4117-9 08-1853-2810 34151
ระยอง
นางเกิดศิริ เศวตมาลานนท์ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 0-3869-4118/F
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ที่ทำ�งาน

มือถือ

e-mail
ayutthaya
@labour.mail.go.th
phayao
@labour.mail.go.th
phangnga
@labour.mail.go.th
phathalung
@labour.mail.go.th
phichit
@labour.mail.go.th
phitsanulok
@labour.mail.go.th
phetchaburi
@labour.mail.go.th
phetchabun
@labour.mail.go.th
phrae
@labour.mail.go.th
phuket
@labour.mail.go.th
mahasarakham
@ abour.mail.go.th
mukdahan
@labour.mail.go.th
maehongson
@labour.mail.go.th
yala
@labour.mail.go.th
yasothon
@labour.mail.go.th
ranong
@labour.mail.go.th
rayong
@labour.mail.go.th

ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด

สถานที่ตั้ง

หมายเลขโทรศัพท์

e-mail
สื่อสาร
มท.
0-4351-3019 08-1873-1757 42350
roiet
0-4351-1452
@labour.mail.go.th
ที่ทำ�งาน

มือถือ

ร้อยเอ็ด
นางเจริญพิศ เอกอุรุ

33/27 ถ.รัชชูปการ อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000

ราชบุรี
นายนรินทร์ บุญพร้อม

สสค.ราชบุรี ถ.เขาวัง-บ้านนํ้าพุ
0-3233-7307 08-1853-2331 61750 ratchaburi
ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0-3232-1756
@labour.mail.go.th

ลพบุรี
นายสมพจน์ กวางแก้ว

ศาลากลางจังหวัด ถ.นารายณ์
มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

0-3677-0214-5 08-1853-2305 19151
lopburi
0-3641-2385
@labour.mail.go.th

ลำ�ปาง
นางวันทนา จันทร์เกตุ

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3          
ถ.ลำ�ปาง-เด่นชัย ต.พระบาท
อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52000
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 3
ถ.เชียงใหม่-ลำ�ปาง อ.เมือง จ.ลำ�พูน
51000

lampang
0-5426-5037 08-1884-6696 82550
0-5426-5025-6
@labour.mail.go.th
0-5352-5541/F
lampoon
0-5352-5541 08-1884-6606
0-5352-5541/F
@labour.mail.go.th

เลย
นางวันเพ็ญ วิถีเทพ

ศาลากลางจังหวัด ถ.มลิวรรณ
ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

0-4281-1212/F 08-1873-1828 46751 lei@labour.mail.
0-4283-3298
go.th

ศรีสะเกษ
นายวิชิต เอื้อสมานจิต

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2               0-4561-2569/F 08-1878-3032 38351
sisaket
ถ.เทพา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 0-4561-2524
@labour.mail.go.th

สกลนคร
นายดุสิต สระแก้ว

1767/20 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม 0-4271-1088 08-1873-1810 48550 sakonnakhon
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
0-4271-2960/F
@labour.mail.go.th

สงขลา
นายเวียง สุวรรณะ

9 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000

0-7431-3056-7 08-1898-1303 73450
songkhla
0-7431-1435/F
@labour.mail.go.th

สตูล
นายสุรสิงห์ จุนณศักดิ์ศรี
สมุทรปราการ
นายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป์

หมู่ 2 ถ.บ้านคลองขุด-บ้านนาแค
ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
1635 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์
จ.สมุทรปราการ 10270

0-7471-1162 08-1898-1346 74152
satun
0-7473-0983
@labour.mail.go.th
0-2394-6972 08-1853-2298 33550 samutprakan
0-2394-6645-7
@ labour.mail.go.th

ลำ�พูน
นายเฉลิมพล กู้เกียรติ

สมุทรสาคร
ถ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย
นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

0-3441-1040 08-1853-2346 62350 samutsakhon
0-3442-5951/F
@labour.mail.go.th

สมุทรสงคราม
นางสาวอำ�ไพ ศรีเริงหล้า

188 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.รากใหญ่
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

0-3471-1899 08-1853-2352 62950 Samutsongkhram
@labour.mail.go.th

สระบุรี
นายอนุชา จันทรเกษร

673/1 ถ.พิชัยณรงค์สงคราม
0-3623-0348 08-1853-2326 12950
saraburi
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 0-3621-2553/F
@labour.mail.go.th

สระแก้ว
นายกันตพิชญ์ ประดับการ

ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร
0-3742-5034-5 08-1853-2368 32351
sakeaw
ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 0-3742-5035/F
@labour.mail.go.th

สิงห์บุรี
นางสาวพรประไพ อัศวเหม

ศาลากลางจังหวัด
ถ.สิงห์บุรี-บางพาน อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000

0-3651-2098 08-1853-2327 11150
singburi
0-3650-7200/F
@labour.mail.go.th
0-3650-7297-8
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
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สถานที่ตั้ง
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สื่อสาร
มท.
0-5561-1481/F 08-1886-3683 22962
ที่ทำ�งาน

มือถือ

e-mail

สุโขทัย
นายชื่น โต๊ะทรัพย์

21/4 หมู่ 1 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000

สุพรรณบุรี
นางอรัชพร เทพวัลย์

ศาลากลางจังหวัด ต.สนามชัย
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

สุราษฎร์ธานี
นายปรีชา เจ๊ะสา

15 หมู่ 1 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน 0-7735-5414 08-1893-8529 65550 suratthani
ชั้น 3 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล 0-7735-5415/F
@labour.mail.go.th
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

สุรินทร์
นายสิทธินิจ บุญยะส่ง

273/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

หนองคาย
นายเกษมสันต์ เครือเจริญ

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.มีชัย
0-4241-2547/F 08-1873-1861 46151
nongkhai
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 0-4242-0701
@labour.mail.go.th

หนองบัวลำ�ภู
นายชัยวัธน์ ศรมณี

ศาลากลางจังหวัด ต.ลำ�ภู
อ.เมือง จ.หนองบัวลำ�ภู 39000

อ่างทอง
นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ

ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1 0-3561-1331/F 08-1853-2304 11750
angthong
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
@labour.mail.go.th

อุดรธานี
นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์

25 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

0-42243329/F 08-1873-1841 45450 udonthani
0-4222-2284
@labour.mail.go.th

อุตรดิตถ์
นางทัดดาว วงษ์ทัต

135 หมู่ 1 ต.ท่าเสา
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

uttaradit
0-5544-2535/F 08-1834-2430 22351
@labour.mail.go.th
0-5540-7800

อุทัยธานี
นางสาวสุนัน เพชรชู

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ต.อุทัยใหม่ 0-5651-1907/F 08-1887-8327 17951 uthaithani
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
0-5652-0844/F
@labour.mail.go.th

อุบลราชธานี
นายวิเชียร กระบวนศรี

บริเวณศาลากลางจังหวัด ถ.อุปราช 0-4525-5459/F 08-1878-3019 38950 ubonratchathani
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
@labour.mail.go.th

อำ�นาจเจริญ
นายสมใจ อภิรมณ์

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ต.โนนหนาม 0-45523037-8 08-1878-0043 44151 amnatcharoen
แท่ง อ.เมือง จ.อำ�นาจเจริญ 37000
@labour.mail.go.th
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sukhothai
@labour.mail.go.th

0-3553-5694 08-1928-5204 12350 suphanburi
0-3553-5392
@labour.mail.go.th

0-4451-8890/F 08-1878-3345 37751
surin
0-4451-3981
@labour.mail.go.th

0-4231-6742-3 08-1873-1819 47250 nongbualamphu
@labour.mail.go.th

ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ส่วนราชการกระทรวงแรงงาน
สำ�นักงานรัฐมนตรี

โทร 0-2232-1066, 0-2232-1054
สายด่วน www.mol.go.th

สำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

โทร 0-2232-1421-22
สายด่วน 1506
www.mol.go.th

กรมการจัดหางาน

โทร 0-2247-9423,0-2245-2085
สายด่วน 1694
www.doe.go.th

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โทร 0-2245-1707, 0-2248-3393
สายด่วน www.dsd.go.th

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โทร 0-2245-4310-4
สายด่วน 1546
www.labour.go.th

สำ�นักงานประกันสังคม

โทร 0-2956-2345
สายด่วน 1506
www.sso.go.th
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ข้อควรรู้สำ�หรับประชาชน
ในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
นายสุเมธ
นายสุวิทยา
นายอภิญญา
นายทศพล

มโหสถ
จันทวงศ์
สุจริตตานันท์
กฤตวงศ์วิมาน

ผู้จัดทำ�
นางวลัยพร
เหล่าวานิช
(ว่าง)
นายไชยยศ  
สว่างจันทร์
นายจะวัน
สุนันท์กิ่งเพชร
นางสาวพิมล
ทวิพฤกษ์สิริกุล
นางเจริญ
บุญส่ง
นางสาวจงรักษ์   เกื้อก่อบุญ
นายประสิทธิ์   แก้วเทวา
นางสาวสิริพร บุญเรือง
นางสาวศิรัสริญญ์ ทองสกุล
นางสาวจินตนา   น้อยจำ�รัส
นางสาวรัฐติยาภรณ์  ขุนศรี
นายธวัชชัย  
เพชรวิเชียร

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผู้อำ�นวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ งานสวัสดิการและบำ�เหน็จความชอบ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานวินัยและทะเบียนประวัติ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำ�ลัง
นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ
นิติกรชำ�นาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ
นิติกรชำ�นาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำ�นาญงาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานแรงงาน

http://personnel.labour.go.th
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