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คำานำา

 ด้วยมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๙ ก วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มีผลใช้
บังคับเมื่อพ้นกำาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๙ ก วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปน็ตน้ไป  พระราชบญัญตัคุ้ิมครองแรงงาน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก 
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ 
ตอนที่ ๑๐ ก วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำาหนดสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ 
ตอนที่ ๘๘ ก วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก 
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับเม่ือพ้นกำาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นอกจากน้ี มีกฎหมายของหน่วยงานอื่น ๆ 
เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำางานของพนักงานตรวจแรงงานจึงจำาเป็นต้องมี
การปรับปรุงคู่มือการตรวจแรงงานและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเห็นสมควรปรับปรุงคู่มือการตรวจ
แรงงาน สำาหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน
มีความชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยหวังว่าคู่มือการตรวจแรงงานน้ี จะเป็นประโยชน์และเสริมสร้างศักยภาพของ
พนักงานตรวจแรงงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 กันยายน ๒๕๖๒



หมวดที่ 1  การตรวจแรงงานและนโยบายการตรวจแรงงาน 1

  ความหมาย ๑

  หน้าที่หลักในการตรวจแรงงาน ๑

  วัตถุประสงค์ ๒

  นโยบายการตรวจแรงงาน ๓

หมวดที่ 2  พนักงานตรวจแรงงาน 5

  บทบาทของพนักงานตรวจแรงงาน ๖

  หน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงาน ๖

  คุณสมบัติของพนักงานตรวจแรงงาน ๘

  เทคนิคในการตรวจแรงงาน ๙

  ความประพฤติและข้อเตือนใจ ๙

  พฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำาของพนักงานตรวจแรงงาน ๑๒

  ในการตรวจแรงงาน 

  สิ่งที่พนักงานตรวจแรงงานไม่ควรกระทำาฯ    ๑๓

  ข้อแนะนำาเกี่ยวกับการตรวจแรงงาน ๑๓

หมวดที่ 3  แผนการตรวจแรงงาน และขั้นตอนในการตรวจแรงงาน 17

  การกำาหนดแผนการตรวจแรงงาน ๑๗

  ๑. การวางแผนการตรวจแรงงาน ๑๗

  ๒. แนวการเตรียมแผนการตรวจแรงงาน ๑๙

  ๓. ข้อมูลการวางแผนการตรวจแรงงาน ๒๐

  ๔. รูปแบบของการปฏิบัติงาน ๒๐

   ประเภทการตรวจแรงงาน ๒๒

สารบัญ
หน้า



   ขั้นตอนการตรวจแรงงาน ๒๓

  ๑. ขั้นเตรียมการ ๒๓

  ๒. การเข้าไปในสถานประกอบกิจการ ๒๓

  ๓. การสอบข้อเท็จจริง ๒๕

    การสอบข้อเท็จจริงจากลูกจ้าง - นายจ้าง ๒๕

     การรวบรวมพยานหลักฐานและการชั่งนำ้าหนัก  ๓๑

     พยานหลักฐาน ๓๒

     การชั่งนำ้าหนัก ๓๕

     การสอบพยานบุคคล ๓๖

     การรวบรวมพยานหลักฐาน ๓๗

  ๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ    ๓๗

    ประเภทของข้อมูลข่าวสาร   ๓๗

    ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่อาจเปิดเผยได้   ๓๙

    เอกสารหรือพยานหลักฐานที่ไม่ต้องเปิดเผย   ๓๙

  ๕. การแจ้งผลการดำาเนินการ ๔๑

  ๖. การออกคำาสั่ง ๔๑

    กรณีมีคำาสั่ง ๔๒

    กรณีไม่ต้องมีคำาสั่ง ๔๒

     รูปแบบคำาสั่ง ๔๔

     ข้อปฏิบัติในการออกคำาสั่ง ๔๕

           การส่งคำาสั่งและการส่งหนังสือ ๔๕

     การเพิกถอนหรือการแก้ไขเพิ่มเติมคำาสั่ง    ๔๖

  ๗. การอุทธรณ์คำาสั่ง ๔๗

  ๘. การดำาเนินคดี ๔๘

สารบัญ (ต่อ)
หน้า



  ๙. การดำาเนินการหลังตรวจแรงงาน ๔๘

    การบันทึกแบบรายงานการตรวจแรงงาน (ตร.๑)   ๔๙

    การรายงานผลการตรวจแรงงาน ๕๐

หมวดที่ 4  แนวการตรวจแรงงานเฉพาะด้าน 51

 ๑. แนวปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๕/๑ ๕๑

 ๒. มาตรการการตรวจอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ      ๕๒

 ๓. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม       ๕๖

  และช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

  ด้านแรงงาน

 ๔. แนวปฏิบัติของพนักงานตรวจแรงงาน ๖๑

  ตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  ว่าด้วยการตรวจแรงงาน และการดำาเนินคดีอาญา 

  ผู้กระทำาความผิดตามกฎกระทรวงว่าด้วย

  การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๖๑

     

หมวดที่ 5  แบบพิมพ์เอกสารต่างๆ 79

 ๑. แบบรายงานการตรวจแรงงาน (ตร.๑/๒๕๕๔)    ๘๐

 ๒. แบบสรุปผลรายงานการตรวจแรงงาน ๘๐

 ๓. แบบหนังสือเชิญพบ (ตร.๒) ๘๐

 ๔. แบบหนังสือเรียกให้ไปพบ (ตร.๓) 

 ๕. คำาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน (ตร.๔) ๘๒

 ๖. แบบบันทึกคำาให้การนายจ้าง/ลูกจ้าง ๘๓

 ๗. ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน ๘๔

สารบัญ (ต่อ)
หน้า



 ๘. ตัวอย่างทะเบียนลูกจ้าง ๘๔

 ๙. ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ฯลฯ    ๘๖

 ๑๐. ตัวอย่างคำาร้องเรียน ๘๗

ภาคผนวก

  รายงานการตรวจแรงงาน (แบบ ตร.๑) ๙๑

  คำาอธิบายการกรอกแบบรายงานการตรวจแรงงาน (ตร.๑) ๙๙

  หนังสือเชิญพบ (แบบ ตร.๒) ๑๑๖

  หนังสือให้ไปพบ (แบบ ตร.๓) ๑๑๘

  คำาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน (แบบ ตร.๔) ๑๒๐

  คำาชี้แจงการเขียนหรือการทำาคำาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน      ๑๒๒

  บันทึกคำาให้การ ๑๒๖

  ตัวอย่างทะเบียนลูกจ้าง ๑๒๘

  ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ๑๒๙

  ตัวอย่างทะเบียนเวลาทำางาน ๑๓๐

  แบบคำาร้องเรียนงานตรวจแรงงาน ๑๓๑

  แบบ คร.๑๑  ๑๓๒

  คำาอธิบายและวิธีการกรอก แบบ คร.๑๑ ๑๓๓

  หนังสือเตือนให้ยื่น แบบ คร.๑๑ ๑๔๒

  แบบคำาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน (ไทย-อังกฤษ) (แบบ คร.๗) ๑๔๔

  ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจ  ๑๕๐

 สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

 พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วย             ๑๕๔

 การตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ

 คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

สารบัญ (ต่อ)
หน้า



  ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                     ๑๕๖

 ว่าด้วยการดำาเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำาความผิด 

 ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย

 ในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๘

 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๑๖๗

 ว่าด้วยการดำาเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำาความผิด 

 ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย

 ในการทำางาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 คำาสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๓๗๐/๒๕๕๘ ๑๗๐

 เรื่อง มอบหมายอำานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

 พ.ศ. ๒๕๔๑  

  คำาสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๓/๒๕๖๐ ๑๗๕

 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติ

 คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  

 อนุสัญญาฉบับที่ ๘๑ ว่าด้วยการตรวจแรงงาน ๑๘๐

 ในงานอุตสาหกรรมและการพาณิชย์

สารบัญ (ต่อ)
หน้า



1

คูมือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ความหมาย

 การตรวจแรงงาน คือ การท่ีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจในสถาน

ประกอบกิจการของนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คนข้ึนไป เพ่ือดูแลให้

นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และคุ้มครอง

ให้ลูกจ้างมีสภาพการจ้าง ค่าตอบแทนในการทำางาน สิทธิประโยชน์

และสวัสดิการที่ดีจากนายจ้าง อย่างน้อยตามที่กฎหมายกำาหนด รวมถึง

สภาพการทำางาน ความปลอดภัยในการทำางานให้ถูกต้องเหมาะสม 

ในขณะที่ลูกจ้างปฏิบัติงานให้แก่นายจ้าง

หน้าที่หลักในการตรวจแรงงาน

 ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี ๘๑ 

งานตรวจแรงงานประกอบด้วยหน้าที่หลัก ๓ ประการ คือ 

 ๑. การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อตรวจสอบนายจ้างให้ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็มีมาตรการ

บังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสมแก่สภาวการณ์

 ๒. การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้คำาแนะนำา เผยแพร่ให้ลูกจ้าง           

และนายจ้างได้รู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

หมวดที่

๑ การตรวจแรงงาน และ
นโยบายการตรวจแรงงาน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 ๓.  การศึกษาข้อเท็จจริง เพื่อศึกษาสภาพการทำางาน  

สภาพการจ้าง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจน 

กฎระเบียบ คำาสั่งและมาตรฐานแรงงานต่างๆ ในอันที่จะหาแนวทาง 

ท่ีจะนำาไปสูก่ารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมายคุม้ครองแรงงานใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้

วัตถุประสงค์

 ๑.  เพื่อคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน โดยใหน้ายจา้งปฏิบัตติามกฎหมายอยา่งถกูต้อง  

สมำ่าเสมอและด้วยความสมัครใจ

 ๒. เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างปรับปรุงสภาพการจ้าง สภาพ 

การทำางาน และสวัสดิการที่ดีขึ้น

 ๓. เพื่อให้คำาแนะนำาและให้ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ

กฎหมาย แนวปฏิบัติ และข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าใจวัตถุประสงค์ 

และเห็นประโยชน์ท่ีท้ังนายจ้างและลูกจ้างจะได้รับจากการปฏิบัติตาม

กฎหมาย

 ๔. ศึกษา รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสภาพการทำางาน สภาพการจ้าง   

ปญัหาอุปสรรคตา่ง ๆ  ในการปฏบัิตติามกฎหมายและมาตรฐานแรงงานตา่ง ๆ  

เพื่อประกอบการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย 

การคุ้มครองแรงงาน และพัฒนาการคุ้มครองแรงงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

 ๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ให้เกิด 

ความร่วมมือร่วมใจในการทำางานลดความขัดแย้ง และมีความมั่นคง 

ในการทำางานยิ่งขึ้น

 ความสำาคัญของการตรวจแรงงาน คือ การทำาให้ลูกจ้าง 

รู้ถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง และการแนะนำานายจ้างให้ปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานได้อย่างถูกต้อง ทำาให้ทุกฝ่ายได้รับ

ประโยชน์จากการบริหารกฎหมายได้อย่างทั่วถึง
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 ประโยชน์ที่นายจ้างและลูกจ้างได้รับก็เป็นประโยชน์ของ 

สังคมไทยโดยส่วนรวมด้วย เพราะเป็นการเพิ่มผลผลิต เป็นการส่งเสริม

สนัตสิขุในวงการแรงงาน และเปน็การพฒันาความเปน็อยูข่องสงัคมให้ดขีึน้

นโยบายการตรวจแรงงาน

 นโยบายเป็นสิ่งที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน 

กำาหนดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เป็นแนวทางเดียวกัน  

และเกิดผลสำาเร็จของงานสูงสุด การตรวจแรงงานต้องปฏิบัติตามนโยบาย

และเป้าหมายที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำาหนด ในแต่ละช่วง

และสภาวการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงแรงงาน และนโยบาย

รัฐบาล โดยพิจารณากำาหนดนโยบายการตรวจว่าควรให้ความสำาคัญ 

แก่ปัญหาประเด็นใดก่อน ข้ึนอยู่กับสถานการณ์หรือความจำาเป็นในช่วง

เวลานั้น ๆ ภายใต้ขอบเขตของการตรวจแรงงานท่ีมีการตรวจสอบสภาพ

การจา้ง สภาพการทำางานภายในสถานประกอบกจิการหรอืสถานทีท่ำางาน 

การบังคับใช้กฎหมาย คำาสั่ง กฎ ระเบียบ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ           

อนามัย และความปลอดภัยในการทำางาน เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง            

แล้วหน่วยงานปฏิบัตินำานโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำา

แผนกลยุทธ์ในการตรวจแรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุ 

เป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ยังประโยชน์ต่อวงการ

แรงงานและการพัฒนาประเทศในที่สุด   
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คูมือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 พนักงานตรวจแรงงาน หมายถึง ผู้ ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงานแตง่ตัง้ตามมาตรา ๖ แหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ.๒๕๔๑ ทั้งนี้ เพื่อบริหาร ส่งเสริมหรือบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองแรงงานโดยให้พนักงานตรวจแรงงานดังกล่าวมีอำานาจเข้าไป

ในสถานประกอบกิจการเพื่อตรวจตรา สอบถามข้อเท็จจริง และมีอำานาจ

เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง รวมทั้งส่งหลักฐานหรือเอกสารต่าง ๆ 

เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

 พนักงานตรวจแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานแต่งตั้งให้เป็น

พนักงานตรวจแรงงานในท้องท่ีใดย่อมมีอำานาจในการปฏิบัติงาน

ตรวจแรงงานในท้องที่นั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 

มาตรา ๑๓๙ กำาหนดอำานาจพนักงานตรวจแรงงานไว้ ดังนี้

 ๑.  เขา้ไปในสถานประกอบกจิการ หรอืสำานกังานของนายจา้ง 

และสถานที่ทำางานของลูกจ้างในเวลาทำาการ เพื่อตรวจสภาพการทำางาน

ของลูกจ้างและสภาพการจ้าง สอบถามข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายสำาเนา

เอกสารทีเ่ก่ียวกับการจา้ง การจา่ยคา่จา้ง คา่ลว่งเวลา คา่ทำางานในวนัหยดุ 

และทะเบยีนลกูจา้ง เกบ็ตวัอยา่งวสัด ุหรอืผลติภัณฑเ์พือ่วเิคราะห์เกีย่วกับ

ความปลอดภยัในการทำางาน และกระทำาการอยา่งอืน่เพ่ือใหไ้ด้ขอ้เทจ็จริง

ในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

 ๒. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคล

ซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ส่งสิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เพื่อประกอบการพิจารณา

พนักงานตรวจแรงงาน

 พนักงานตรวจแรงงาน หมายถึง ผู้ ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการ

หมวดที่

๒
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 ๓. มีคำาสั่งเป็นหนังสือให้นายจ้างหรือลูกจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัตินี้

บทบาทของพนักงานตรวจแรงงาน

 การตรวจแรงงานถือว่าเป็นภาระหน้าท่ีอันย่ิงใหญ่ท่ีจะต้องออกไป 

เยีย่มเยอืนสถานประกอบกจิการและสถานทีท่ำางานของลกูจา้ง เพือ่สงัเกต

และพิจารณาสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการจ้างแรงงาน ตลอดจน 

การปฏิบตัติามกฎหมาย กลา่วโดยท่ัวไป บทบาทของพนกังานตรวจแรงงาน

มีบทบาทที่เด่นชัด ดังนี้ คือ

 ๑.  เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๒. แสวงหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

เพ่ือส่งเสริม แนะนำาแก่นายจ้างและลูกจ้างท่ีจะต้องปรับปรุงให้เหมาะสม

กับสภาวการณ์

 ๓. มีคำาสั่งเป็นหนังสืออันเป็นมาตรการบังคับให้นายจ้าง 

ปฏิบัติต่อลูกจ้างโดยถูกต้องตามกฎหมาย

หน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงาน

 ๑. เยี่ยมและตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการและ 

สถานท่ีทำางานเพือ่ใหน้ายจา้งและลกูจา้งปฏบัิตติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 

คำาสั่ง และมาตรฐานแรงงานต่าง ๆ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ จะต้องตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนตามนโยบาย ข้อสั่งการ โดยเฉพาะการตรวจ

ตามคำาร้องเรียนจะต้องได้ข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนทุกเรื่อง และจะ

ต้องทำาการตรวจสอบให้เรียบร้อยตามแผนงาน หรือตามช่วงระยะเวลา 

ที่กำาหนดไว้
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 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างนายจ้างและ

ลูกจ้าง  โดยการให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่และบทบาทภายใต้

กฎหมายของแต่ละฝ่าย

 ๓. ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหาร

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น เอกสารเก่ียวกับการจ่ายค่าจ้าง ทะเบียน

ลูกจ้าง ฯลฯ ตามที่กฎหมายกำาหนด

 ๔. ตรวจการคำานวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด 

ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  ที่เป็นตัวเงินเพื่อให้ลูกจ้าง

ได้รับสิทธิตามกฎหมาย

 ๕. สอบปากคำาลกูจ้าง ณ สถานท่ีทำางาน หรอืทีบ่า้นของลกูจา้ง

ตามที่ลูกจ้างสะดวก เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

มากที่สุด

 ๖. แนะนำานายจา้งและลกูจา้งเกีย่วกับการปฏบัิติตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ คำาสั่ง และมาตรฐานแรงงานต่าง ๆ

 ๗. รายงานการตรวจแรงงานที่ถูกต้องสมบูรณ์

 ๘. รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  

กฎ ระเบียบ คำาสั่ง เพื่อสอบสวนหรือดำาเนินคดี

 ๙. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และองค์การอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง

 ๑๐. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้าง เวลาทำางาน และอื่น ๆ  

เพื่อประโยชน์ทางการรวบรวมสถิติหรือทางวิชาการ

 ๑๑.  รายงานการกระทำาผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการดำาเนินการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คุณสมบัติของพนักงานตรวจแรงงาน

 การตรวจแรงงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น  

ควรให้ความสำาคัญแกก่ารรว่มมอืกนั ความใกลชิ้ดสนทิสนม และการทำางาน

เป็นหมู่คณะระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานตรวจแรงงาน

 คุณสมบัติของพนักงานตรวจแรงงานที่พึงมี คือ 

 ๑.  ความซื่อตรง ยุติธรรม 

 ๒.  อุทิศเวลาให้แก่งานในหน้าที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใด  

 ๓.  มีสำานึกดีพร้อมแก้ไขปัญหาของสังคมโดยปฏิบัติหน้าที่ 

ด้วยความเที่ยงธรรมเต็มความสามารถ   

 ๔. มกีารตดัสนิใจทีด่ ีมคีวามเขา้ใจปญัหาต่าง ๆ  และมอีธัยาศยัดี  

เพือ่ใหง้านก้าวหนา้และบรรลวุตัถปุระสงค์ตามนโยบายของกรมสวสัดกิาร

และคุ้มครองแรงงาน

 พนักงานตรวจแรงงานต้องเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจ

ปัญหาของสังคม เศรษฐกิจของประเทศและเข้าใจผลกระทบของปัญหา 

ต่าง ๆ ต่อวงการแรงงาน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาแรงงาน 

อย่างชาญฉลาดมีประสิทธิผล เนื่องจากการท่ีต้องติดต่อและพูดคุยกับ 

คนทุกระดับชั้น ตั้งแต่เจ้าของกิจการจนถึงลูกจ้าง  พนักงานตรวจแรงงาน

จึงจำาเป็นต้องมีความรู้รอบตัวไม่เฉพาะแต่เรื่องของกฎหมาย แต่รวมถึง 

การจดัการงานธรุกจิหรอืความรูใ้นทางอุตสาหกรรมตา่ง ๆ  สามารถสนทนา 

เรื่องรอบตัวเพื่อให้ผู้ที่ติดต่อด้วยเกิดความคุ้นเคยและพอใจ ทั้งนี้ เป็นส่วน 

ช่วยให้การตรวจแรงงานได้ผลดียิ่งขึ้น

 ลักษณะของพนักงานตรวจแรงงานต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

และมีความเป็นกลาง ซึ่งจะต้องมิใช่บุคคลที่กฎหมายห้ามมิให้พิจารณา 

คำาสั่งทางปกครองตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ คือ
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 ๑. เป็นคู่กรณี (นายจ้างหรือลูกจ้าง)

 ๒. เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี (นายจ้างหรือลูกจ้าง)

 ๓. เป็นญาติของคู่กรณี ไม่ว่าจะเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน

ไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้อง นับได้เพียงภายในสามชั้น 

หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น

 ๔. เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

 ๕. เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือ 

ผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี

เทคนิคในการตรวจแรงงาน มีดังนี้

 ๑. ให้ความสำาคัญแก่นายจ้าง

 ๒. ไม่แสดงการคอยจับผิดนายจ้าง

 ๓. อาจใช้การแสดงหลักฐานแทนการแจ้งให้นายจ้างทราบ

โดยตรงว่ากระทำาผิด

 ๔. ไม่ใช้ลูกจ้างยืนยันการกระทำาผิดของนายจ้างต่อหน้านายจ้าง  

เพราะอาจเป็นผลร้ายต่อลูกจ้าง

 ๕. ไม่กล่าวซำ้าเติมให้นายจ้างหมดกำาลังใจ

 ๖. ส่วนใดที่นายจ้างทำาดีถูกต้อง หาโอกาสชมเชย

 ๗. ถ้านายจ้าง ลูกจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หาทาง

ให้คำาแนะนำาด้วยคำาพูดและจังหวะที่เหมาะสม

ความประพฤติและข้อเตือนใจ

 พนกังานตรวจแรงงานมบีทบาทใกลช้ดิกบันายจา้งและลกูจา้ง

มากทีส่ดุ จนเป็นท่ีเขา้ใจวา่พนกังานตรวจแรงงานเปน็ผูร้บัผดิชอบโดยตรง 

ที่จะตัดสินปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้ พนักงานตรวจแรงงานจึงต้อง 
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เป็นหูเป็นตาและเป็นเสียงของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ฉะนั้น 

พฤติกรรมต่าง ๆ  จะสะท้อนกลับมายังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

พนักงานตรวจแรงงานจึงต้องระวังตัวอยู่เสมอเกี่ยวกับกริยามารยาท

และอัธยาศัยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บุคคลที่ติดต่อเกิด 

ความเช่ือม่ันในความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ  มีความสามารถ ความพร้อม 

ในทุกสถานการณ์ตลอดจนการมีบุคลิกท่ีชวนให้ติดต่อด้วย งานหลักงานหน่ึง 

ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คือ การจูงใจนายจ้างและลูกจ้าง

ใหป้ฏิบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน ฉะนัน้ ความรบัผดิชอบ 

ท่ีสำาคัญของพนักงานตรวจแรงงานก็คือการชนะใจนายจ้างและลูกจ้าง 

เสียก่อนจึงจะได้รับความร่วมมือและปฏิบัติตาม ทั้งนี้ควรท่ีจะต้อง

สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คือ  

ผู้ คุ้มครองและเป็นกลางเพื่อสร้างความยุติธรรมในวงการแรงงาน  

จึงจะทำาให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างร่วมมือให้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับ 

สถานประกอบกิจการของตน

 นอกจากน้ีพนักงานตรวจแรงงานจะต้องมีข้อเตือนใจ 

ดังต่อไปนี้ คือ

 ๑. พนักงานตรวจแรงงานต้องไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือ 

แสดงความคิดเห็นขัดแย้งเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้เอง

ต่อหน้านายจ้างหรือลูกจ้าง การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ควรเสนอต่อ 

ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนที่เหมาะสม

 ๒. พนักงานตรวจแรงงานต้องระลึกไว้เสมอว่าบทบัญญัติ 

ของกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานเป็นมาตรฐานขัน้ตำา่ จะมกีารตกลง

กันเองเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ต่ำากว่ามาตรฐานข้ันตำ่าไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น 

ข้อตกลงร่วมกันหรือการตกลงเป็นรายบุคคล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ย่อมเป็นการขัดต่อกฎหมาย
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 ๓. พนักงานตรวจแรงงานต้องตั้งใจอุทิศตนเองให้แก่งาน 

ในหน้าที่อย่างดีที่สุด ฉะนั้นจึงต้องไม่มีอาชีพหรือประกอบกิจการอื่น ๆ 

เพราะจะเปน็การแบง่เวลาอนัควรในการปฏิบตัริาชการไปเสีย ยิง่ไปกวา่นัน้ 

พนักงานตรวจแรงงานต้องปฏิบัติงานซึ่งได้รับมอบหมายอย่างเต็ม 

ความสามารถและสนใจงานในความรับผิดชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 ๔.  พนักงานตรวจแรงงานต้องถือว่าข้อมูลเก่ียวกับการผลิต 

หรือการค้าเป็นความลับของนายจ้างซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะเปิดเผย 

โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากนายจ้างตามมาตรา ๒๔  

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และการที่

พนักงานตรวจแรงงานเปิดเผยข้อเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจ้าง

อันเปน็ขอ้เทจ็จรงิทีน่ายจา้งจะพงึสงวนไวไ้มเ่ปดิเผย ซ่ึงตนไดม้าหรือล่วงรู้ 

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับ

ไมเ่กนิสองพนับาทหรอืทัง้จำาทัง้ปรบั ตามมาตรา ๑๕๗ แหง่พระราชบญัญตั ิ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และนายจ้างอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐ 

หรือพนักงานตรวจแรงงานตามมูลแห่งละเมิด ที่พนักงานตรวจแรงงาน 

ไดก้ระทำาในการปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ตามพระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

 ๕.  พนักงานตรวจแรงงาน  ต้องไมเ่ปิดเผยทีม่าของการรอ้งเรยีน 

หรือช้ีตัวผู้ร้องเรียนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมให้นายจ้างหรือตัวแทนทราบว่า  

พนักงานตรวจแรงงานมาตรวจเนื่องจากมีการร้องเรียน ซึ่งจะเป็นเหตุให้

นายจ้างกล่ันแกล้งหรือลงโทษผู้ร้องเรียนนั้น ๆ นอกจากว่าการเปิดเผย 

ชื่อผู้ร้องเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ร้องเอง หรือพนักงานตรวจแรงงาน

พิจารณาแล้วเห็นว่าจำาเป็นต้องเปิดเผยชื่อผู้ร้อง กรณีนี้ต้องได้รับอนุญาต

เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ร้องเสียก่อนจึงจะกระทำาได้ตามมาตรา ๒๔  

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 ๖. พนักงานตรวจแรงงานต้องไม่รับของกำานัล บริการ หรือ

ผลประโยชน์ใด ๆ จากนายจ้างหรือลูกจ้างเพราะจะเป็นเคร่ืองแสดงถึง

การปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและความยุติธรรม การรับของกำานัล 

ไม่ว่าจะมากหรือน้อยล้วนเป็นข้อเสียสำาหรับตัวเองและเป็นผลสะท้อน 

ในทางไม่ดีต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ของกำานัลต่าง ๆ  

ที่นายจ้างให้น้ัน คือ ผลประโยชน์ส่วนท่ีลูกจ้างควรได้รับ ซึ่งเท่ากับ 

เป็นการเบียดเบียนลูกจ้างโดยอ้อม

พฤติกรรมท่ีไม่ควรกระทำาของพนักงานตรวจแรงงานในการตรวจ

แรงงาน

 ๑.  ตรวจโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า

 ๒.  ให้นายจ้างทราบว่าการตรวจเป็นผลมาจากการร้องเรียน

 ๓.  แจ้งชื่อลูกจ้างผู้ร้องเรียนให้นายจ้างทราบ

 ๔.  ให้นายจ้างทราบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้าง

รายอื่น

 ๕.  เปิดเผยความลับในทางการค้าของนายจ้าง

 ๖.  ไม่บันทึกผลการตรวจ

 ๗.  ตรวจแล้วขาดการติดตามผล

 ๘.  ตรวจโดยไมม่กีารดำาเนนิคดีเลย เมือ่นายจา้งมเีจตนาฝา่ฝนื

กฎหมายและสมควรดำาเนินคดีตามขั้นตอน

 ๙.  ให้ข่าวหรือข้อมูลโดยขาดวิจารณญาณ

 ๑๐. เข้าทำาการตรวจแรงงานด้วยอาการมึนเมา โอ้อวด ข่มขู่ 

บังคับ เคี่ยวเข็ญ และกระทำาการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม

 ๑๑. นำาบคุคลภายนอกทีม่ไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้งร่วมในการตรวจ

แรงงาน
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 ๑๒. ทำาการตรวจแรงงานโดยมอีคต ิปราศจากความเปน็ธรรม 

เอนเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

สิ่งที่พนักงานตรวจแรงงานไม่ควรกระทำาเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ 

พวกพ้อง ได้แก่

 ๑. ขอสิ่งของจากนายจ้าง

 ๒.  ขอยืมยานพาหนะจากนายจ้าง

 ๓.  รับเลี้ยงอาหารจากนายจ้าง

 ๔.  รับของกำานัลจากนายจ้าง

 ๕.  ฝากคนเข้าทำางานกับนายจ้าง

 ๖.  เรี่ยไรนายจ้าง

 ๗.  สรวลเสกับลูกจ้างหรือนายจ้างเกินสมควร

 ๘.  มุ่งช่วยฝ่ายลูกจ้างโดยไม่คำานึงถึงความถูกต้อง

ข้อแนะนำาเกี่ยวกับการตรวจแรงงาน

 ๑.  รู้กฎหมาย กฎหมายท่ีพนักงานตรวจแรงงานต้องรู้ คือ  

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เช่น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติธุรกิจ

รกัษาความปลอดภยั พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติ 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 

ของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ พระราชบัญญัติ 



14

คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข 

เพิ่มเติม รวมถึงแนวคำาพิพากษาที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.  รู้เรื่อง หมายถึง เรื่องเดิม ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานจำาเป็น

ต้องรู้ก่อนออกไปตรวจ คือช่ือและรายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้าง นายจ้าง 

พบยากหรือง่ายเพียงใด มีการตรวจแล้วกี่ครั้ง ตรวจเป็นลำาดับอย่างไร 

อุปสรรคในการตรวจมีอย่างไร ยังมีอะไรที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง และได้แนะนำา

วิธีปฏิบัติตามกฎหมายไว้อย่างไรและต่อมานายจ้างปฏิบัติไปแล้วเพียงใด

 ๓.  รู้ที่ หมายถึง สถานที่ที่จะไปตรวจนั้นเป็นอย่างไร กล่าวคือ 

สถานประกอบกจิการอยูใ่กลห้รอืไกลมขีนาดใหญห่รือเลก็ เคยถูกร้องเรียน

หรือไม่ มีท่าทียอมปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ มีสภาพการทำางานอย่างไร  

มีอันตรายเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือไม่ และหนทางที่จะไปสู่ที่นั้นเป็นอย่างไร

 ๔.  รู้ เวลา หมายถึง การรู้กาลเทศะในการเข้าไปตรวจ 

ให้เหมาะสม

 ๕. รู้บุคคล หมายถึง นายจ้างที่พนักงานตรวจแรงงาน 

จะไปพบว่ามีท่าทีต่อเจ้าหน้าท่ีทางราชการอย่างไร มีท่าทีต่อลูกจ้างดี 

หรือไม่ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็นอย่างไรและ 

พดูคยุดว้ยมลัีกษณะอยา่งใด เชน่ การปกครองลกูจา้งเปน็แบบใด มพ้ืีนฐาน 

การศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไร มีความเข้าใจในเร่ืองงานอย่างไร  

มีความสนใจเรื่องใด มีความตั้งใจ หรือนโยบาย จะปฏิบัติอย่างไร  

มีพื้นฐานอารมณ์ท่ีมีแนวโน้มทางพฤติกรรมรุนแรงหรือไม่อย่างไร 

ไปในทางเย็นหรือร้อน 

 ๖. รู้พูด พนักงานตรวจแรงงานควรรู้จักพูดให้เหมาะสม 

และได้ประโยชน์ เช่น อธิบายให้เข้าใจได้ พูดอย่างเห็นอกเห็นใจ  

พูดโน้มน้าวจิตใจ เ น้นจุดสำาคัญให้ เห็นได้ ชี้อันตรายให้ เห็นได้   
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ชี้ความรับผิดชอบให้ตระหนักได้ พูดอย่างเป็นการเป็นงาน และยกการ 

ทำาถูกทำาดีของที่อื่นให้เป็นตัวอย่างได้

 ๗.  รูป้ญัหา พนักงานตรวจแรงงานจะตอ้งรูป้ญัหาในการตรวจ

ให้ถ่องแท้ เช่น นายจ้างไม่รู้ ไม่เข้าใจเรื่องอะไร นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง

เรื่องอะไร นายจ้างปฏิบัติในเรื่องที่แก้ยากหรือง่าย นายจ้างปฏิบัติหรือไม่

ปฏิบัติเพราะอะไร นายจ้างปฏิบัติแล้วไม่ถูกต้องเพราะอะไร และลูกจ้าง

ให้ความร่วมมือหรือไม่

 ๘. รู้แก้ปัญหา หมายถึง การรู้วิธีที่จะแก้ปัญหาให้หมดไป

ได้ เช่น การจัดลำาดับปัญหา การแนะนำาชี้แจงแก่นายจ้าง ชี้จุดสำาคัญ  

การชี้ประโยชน์ การสั่งการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย การให้ระยะเวลาแก้ไข 

การติดตามผลที่แนะนำาหรือสั่งไป การดำาเนินคดี และการทำาความเข้าใจ

กับลูกจ้าง

 ๙. รู้รายงาน หมายถึง พนักงานตรวจแรงงานรู้เร่ืองท่ีควร

รายงานให้ครบถ้วน คือ รู้สภาพทั่วไปของสถานประกอบกิจการของ

นายจ้างและสถานที่ทำางานของลูกจ้าง นโยบายของนายจ้างในการปฏิบัติ

ต่อลูกจ้าง การแนะนำาวิธีป้องกันอันตราย ท่าทีความสนใจของนายจ้าง  

การปฏิบัติที่ยังผิดกฎหมายอยู่ เหตุท่ีปฏิบัติผิดหรือยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง  

การดำาเนินการจนปฏิบัติได้ถูกต้อง และเรื่องการใช้แรงงานท่ีไม่เหมาะสม

แต่กฎหมายยังครอบคลุมไปไม่ถึง
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การกำาหนดแผนการตรวจแรงงาน

 การกำาหนดแผนและข้ันตอนในการตรวจแรงงาน คือ การเตรียมตัว

ศึกษาสถานการณ์ท่ัว ๆ  ไปโดยรอบคอบก่อนโดยการต้ังคำาถามว่า จะตรวจใคร

ทำาอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร ซึ่งจะช่วยปรับปรุงวิธีการและระบบ

การตรวจแรงงานในแต่ละคร้ัง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

1. การวางแผนการตรวจแรงงาน 

 พนักงานตรวจแรงงานต้องวางแผนการตรวจแรงงานล่วงหน้า     

ทุกเดือนหรือทุก ๒ เดือน เพื่อพนักงานตรวจแรงงานจะได้มีโอกาสศึกษา

ข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูล พยานหลักฐานต่างๆ เก่ียวกับสถานประกอบกิจการ

ก่อนการตรวจ ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น

ในการตรวจแรงงาน   ครัง้กอ่น แลว้นำามาวเิคราะหห์าทางแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง

ทีเ่คยเกิดขึน้ สำาหรบัสถานประกอบกจิการท่ีเคยมกีารตรวจแรงงานมากอ่น 

ซึ่งในการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานนั้น พนักงานตรวจแรงงาน

ต้องพิเคราะห์ว่าตนเองควรจะแสวงหาข้อเท็จจริงจากที่ไหนได้บ้าง 

หรือว่าควรรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใดหรือควรตรวจสอบเอกสารชนิดใด

แผนการตรวจแรงงาน และ
ขั้นตอนในการตรวจแรงงาน

หมวดที่

๓
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แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการ

 การดำาเนินการเพื่อการตรวจแรงงาน พนักงานตรวจแรงงาน

ตอ้งรวบรวมขอ้มูลตลอดจนพยานหลกัฐาน เพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิ๑ เกีย่วกับ 

บุคคลซึ่งอาจเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับสถานประกอบกิจการซึ่งอาจเป็นท่ีตั้ง ประเภท หรือลักษณะ 

การดำาเนินการ เนื่องจากการแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นกระบวนการเริ่มต้น 

ในการตรวจแรงงาน๒ ไม่ว่าจะเป็นกรณีพนักงานตรวจแรงงาน จะเริ่ม 

ดำาเนินการเอง หรือดำาเนินการเนื่องจากมีบุคคลร้องเรียน หรือดำาเนินการ 

เนื่องจากมีบุคคลอื่น มายื่นคำาขอให้ดำาเนินการ เช่น การขออนุญาต 

ใช้แรงงานเด็กอายุตำ่ากว่า ๑๘ ปี ทำางานระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ ถึงเวลา 

๐๖.๐๐ นาฬิกา ซึ่งในลักษณะนี้พนักงานตรวจแรงงานไม่อาจเตรียมการ

ไวล้ว่งหน้าได ้โดยทัว่ไปแลว้พนกังานตรวจแรงงานอาจรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ

ตลอดจนพยานหลักฐานได้จากแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้

 ๑.๑ ข้อมูลการตรวจแรงงาน สำ ารวจ หรือทะเบียน 

สถานประกอบกิจการ จากสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่

หรือสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือข้อมูลจากการ

สำารวจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 ๑.๒ นายจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนลูกจ้าง สหภาพแรงงาน สมาคม  

หรือบุคคลที่ เ ก่ียวข้อง ซ่ึงอาจเป็นบุคคลในเขตบริ เวณของที่ตั้ ง 

สถานประกอบกิจการ ตลอดจนกลุ่มเครือข่ายอื่น ๆ

๑  โปรดดูพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕
๒  โปรดดูพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๘
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   ๑.๓ หน่วยราชการต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

หรือมีหน้าที่ออกใบอนุญาตหรือจดทะเบียนให้แก่สถานประกอบกิจการ 

ไม่ว่าจะเป็นสำานักงานบริการข้อมูลธุรกิจ (ส่วนกลาง) และสำานักงานข้อมูลธุรกิจ  

(ส่วนภูมิภาค) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำานักงานทะเบียนราษฎร  

กรมสรรพากร กรมการจัดหางาน สำานักงานประกันสังคม กรมเจ้าท่า  

กรมประมง ฯลฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีข้อมูลเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์

ต่อการตรวจแรงงาน

 ๑.๔ หน่วยงานเอกชน  เช่น ธนาคาร เป็นต้น

 ๑.๕ แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น สมุดโทรศัพท์ สื่อต่างๆ

 ขอ้สงัเกต  การบนัทกึรายละเอียดเกีย่วกับสถานประกอบกจิการ 

จากรายงานการตรวจแรงงานลงในทะเบียนสถานประกอบกิจการ 

และจัดระบบ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและ

ค้นหา สำาหรับส่วนที่เพิ่มเติมจากการตรวจครั้งต่อๆ ไปก็ให้บันทึกเพิ่มเติม 

ในทะเบียนสถานประกอบกิจการดังกล่าวด้วยและต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาและแก้ไข

 

2. แนวการเตรียมแผนการตรวจแรงงาน

 ในการเตรียมแผนการตรวจแรงงาน พนักงานตรวจแรงงาน 

ต้องพิจารณาหัวข้อต่อไปนี้

 ๒.๑ เพื่อให้การตรวจแรงงานมีประสิทธิภาพ แผนการ 

ตรวจแรงงาน ต้องกำาหนดขอบเขตของการตรวจในแผนการตรวจแรงงาน

ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมฯ

 ๒.๒ ให้ความสำาคัญแก่สถานประกอบกิจการซ่ึงฝ่าฝืน 

หรือเลี่ยงกฎหมายอยู่เสมอ
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               ๒.๓ ให้ความสำาคัญแก่สถานประกอบกิจการหรือสถานท่ีทำางาน 

ตามความจำาเป็นของสถานการณ์แรงงานในแต่ละพื้นที่

3. ข้อมูลการวางแผนการตรวจแรงงาน

 แผนการตรวจแรงงานต้องคำานึงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ 

เรื่องต่อไปนี้ด้วย

 ๓.๑  การแยกประเภทกจิการ เช่น อุตสาหกรรม พาณชิยกรรม      

งานขนส่งหรืองานอื่น ที่อยู่ในข่ายบังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

     ๓.๒  ประมาณจำานวนของสถานประกอบกิจการและจำานวน

ลูกจ้างซึ่งอยู่ในแผน

 ๓.๓  ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้ง และประเภทกิจการ

 ๓.๔  ประมาณการตรวจแรงงานสำาหรบัพนกังานตรวจแรงงาน

แต่ละคน

 ๓.๕  ประมาณค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ

4. รูปแบบของการปฏิบัติงาน

 ในการตรวจแรงงานแต่ละครั้ง ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน 

และพนักงานตรวจแรงงานในท้องที่ที่ รับผิดชอบจะต้องพิจารณา 

การใช้รูปแบบท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์ภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าท่ี๓  

รวมทัง้การดำาเนนิการใด ๆ  ในเชงิการบรหิารของผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงาน  

เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ตรวจแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล อันได้แก่

 ๔.๑  การเข้าไปตรวจในสถานประกอบกิจการ

๓  โปรดดู รายละเอียดในเรื่องอำานาจหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงาน ในหมวดที่ ๒ หน้า ๕ ถึงหน้า ๖
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 ๔.๒  มีหนังสือเรียกหรือสอบถามบุคคล หรือให้ส่งสิ่งของ 

หรือเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

 ๔.๓  มีคำาแนะนำาหรือคำาสั่งเป็นหนังสือให้นายจ้างหรือลูกจ้าง

ปฏิบัติให้ถูกต้อง

 ๔.๔  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยการขอความ

รว่มมอื การเชญิประชุมชีแ้จงนายจา้ง องคก์ารนายจ้าง กลุ่มประเภทกจิการ

ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ  

และประโยชน์ที่จะได้รับ จากการปฏิบัติท่ีถูกต้อง หรือดำาเนินการ 

อย่างเดียวกันกับองค์การลูกจ้างเพื่อสร้างแนวร่วมอีกทางหนึ่งด้วย  

ตลอดจนการขอความรว่มมอืใหน้ายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบกจิการ

รายงานการใช้แรงงานตามแบบรายงานการใช้แรงงาน ทั้งนี้ พนักงาน 

ตรวจแรงงานจะต้องเข้าตรวจสอบอีกครั้ง ตามข้อ ๔.๑ ด้วย

 ท้ังน้ี วิธีการตรวจแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ จะต้องประกอบด้วย

 ๑)  สอบถามนายจา้งเกีย่วกบัการปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ครอง

แรงงาน และบันทึกข้อเท็จจริงจากการสอบถามดังกล่าว

 ๒) ตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานที่กฎหมายกำาหนดให้

นายจ้างต้องจัดทำา อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน ประกาศกำาหนด 

วันหยุดตามประเพณี ทะเบียนลูกจ้าง เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง  

ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด เป็นต้น

 ๓)  บนัทกึผลการตรวจสอบหลกัฐานดงักลา่ว อาท ิไมป่รากฏวา่ 

นายจ้างได้ปิดประกาศข้อบังคับเก่ียวกับการทำางาน ไม่ปรากฏการจ่าย 

ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี ค่าจ้างในวันลาป่วย ค่าล่วงเวลา ค่าทำางาน

ในวันหยุด ในหลักฐานการจ่ายค่าจ้างประจำาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ 

เป็นต้น ทั้งนี้เห็นควรขอสำาเนาเอกสารดังกล่าวแนบบันทึกไว้ด้วย
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 ๔) ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนตามนโยบาย ข้อสั่งการ 

โดยเฉพาะการตรวจตามคำารอ้งเรยีน จะตอ้งไดข้อ้เทจ็จรงิตามขอ้รอ้งเรยีน

ทุกเรื่อง

 ๕) ตรวจสอบสภาพการทำางานของลูกจ้าง เพื่อทราบรูปแบบ 

วิธีการ ขั้นตอนการทำางานของลูกจ้าง (ไม่ควรบันทึกต่อหน้านายจ้าง) 

 ๖) จะต้องทำาการตรวจสอบให้เสร็จเรียบร้อยตามแผนงาน 

หรือตามช่วงระยะเวลาที่กำาหนด

ประเภทการตรวจแรงงาน 

 แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ๔ 

 1. การตรวจปกติ เป็นการตรวจสถานประกอบกิจการ 

ครั้งแรกที่ยังไม่เคยผ่านการตรวจ หรือสถานประกอบกิจการที่เปิด

ดำาเนินกิจการใหม่ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกฎหมายทุกเรื่อง  

หากพบว่า นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง พนักงานตรวจแรงงานอาจมีคำาสั่ง 

ใหน้ายจ้างปฏิบตัใิหถ้กูตอ้งกไ็ด ้ทัง้นี ้การดำาเนนิการใหป้ฏบิตัติามระเบยีบ

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานวา่ดว้ยการตรวจสถานประกอบกจิการ

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

 2. การตรวจตามคำารอ้ง เป็นการตรวจสถานประกอบกจิการ 

ท่ีมีคำาร้องเรียนว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายซ่ึงจะต้องดำาเนินการ 

โดยเร็ว หากพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้มีคำาสั่ง 

ให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำาหนด

 ๔ โปรดดูระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการ

 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
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 3. การตรวจพิเศษ เป็นการตรวจแรงงานเป็นกรณีพิเศษ 

ทีมี่ลกัษณะแตกตา่งจากการตรวจปกต ิซ่ึงจะมุง่ตรวจสถานประกอบกจิการ 

ที่มีสถานการณ์ หรือเหตุการณ์เป็นการเฉพาะ เช่น การนัดชุมนุมเรียกร้อง 

ของลูกจ้าง เป็นต้น หากพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ให้มีคำาสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งนี้ พนักงานตรวจแรงงานจะต้อง

ปฏิบัติงานโดยทันที

 4. การตรวจติดตามผล เป็นการตรวจสถานประกอบกิจการ 

ท่ีเคยผ่านการตรวจปกติ การตรวจตามคำาร้องและการตรวจพิเศษแล้ว  

เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายของนายจ้าง

ขั้นตอนการตรวจแรงงาน

 1.  ขั้นเตรียมการ

  พนักงานตรวจแรงงานควรวางแผนการตรวจไว้ล่วงหน้า 

เพือ่ตรวจสถานประกอบกจิการใดตามเป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณ

ทีก่รมฯ กำาหนด และจดัเตรยีมอุปกรณ์ในการตรวจแรงงาน ไดแ้ก่ กฎหมาย

ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สำาเนาคำาสั่ง กฎ ระเบียบและแบบพิมพ์ต่าง ๆ   

เช่น หนังสือเชิญพบ แบบคำาส่ัง ตัวอย่างแบบทะเบียนต่าง ๆ ข้อบังคับ 

เกี่ยวกับการทำางาน และเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิทินพก 

เป็นต้น

 2. การเข้าไปในสถานประกอบกิจการ

  การตรวจแรงงานโดยการเข้าไปตรวจยังสถานประกอบกิจการ 

ของนายจ้างเป็นสิ่งท่ีสำาคัญมากเพราะพนักงานตรวจแรงงานจะได้เห็น

สภาพจริงในการปฏิบัติงานของนายจ้าง ลูกจ้าง เกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

และสภาพการทำางานของลูกจ้าง การเข้าไปตรวจสถานประกอบกิจการ  
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พนักงานตรวจแรงงานดำาเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากท้ังฝ่ายลูกจ้าง  

นายจ้าง ตลอดจนตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานท้ังท่ีนายจ้างได้จัดทำาข้ึน 

ตามที่กฎหมายกำาหนด หรือนายจ้างจัดทำาข้ึนเอง เพื่อประโยชน์ในการ

จ้างงานหรือเอกสารหลักฐานที่ลูกจ้างจัดทำาขึ้น พนักงานตรวจแรงงาน 

ควรดำาเนินการโดยการประสานขอความร่วมมือจากทั้ง ฝ่ายนายจ้าง และ

ฝา่ยลกูจา้งเสยีกอ่น เวน้แตไ่มอ่าจสอบขอ้เทจ็จริง หรอืไมส่ามารถตรวจสอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ พนักงานตรวจแรงงานก็อาจใช้อำานาจตามกฎหมาย

เรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาพบ หรือเพื่อส่งเอกสารใด ๆ ซ่ึงเกี่ยวข้อง 

มาตรวจสอบ โดยพนักงานตรวจแรงงานต้องปฏิบัติ ดังนี้๕

  ๒.๑ ต้องแสดงบัตรประจำาตัวประจำาตัวพนักงานตรวจแรงงาน๖ 

แล้วแจ้งความจำานงพร้อมกับขอพบนายจ้าง ผู้จัดการ หรือผู้มีอำานาจ 

กระทำาการแทนของสถานประกอบกิจการแห่งนั้น เพื่อขอตรวจสภาพ 

การทำางาน และตรวจสอบหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการทำางาน นายจ้าง

หรือผู้จัดการอาจชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ด้วยตนเองหรือมอบหมาย 

ให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงแทนก็ได้ 

  ๒.๒ กรณีไม่พบนายจ้างให้พนักงานตรวจแรงงานออก

หนังสือเชิญหรือเรียกให้นายจ้างมาพบ

๕ การสอบข้อเท็จจริง มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 -  การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการทำางานว่ามีการจัดทำาขึ้นถูกต้องตรงกับความจริงหรือไม่เพียงไร

 -  ยืนยันความผิดตามบันทึกที่พนักงานตรวจแรงงานตรวจพบให้โอกาสนายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

  ในการให้ปากคำาและชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำางาน

 -  ให้แน่ใจว่านายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
๖ โปรดดู พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔๐
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 3. การสอบข้อเท็จจริง

  3.1 การสอบข้อเท็จจริงจากลูกจ้าง - นายจ้าง

  การสอบข้อเท็จจริงจากลูกจ้าง

  ข้อเท็จจริงจากลูกจ้างถือเป็นหลักฐานเบื้องต้นที่แสดง 

ให้ เห็นถึงการปฏิ บัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของนายจ้าง  

พนกังานตรวจแรงงานจงึตอ้งสอบถามขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งใหค้รอบคลมุ

ถึงสิทธิหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำาหนดไว้ทุก ๆ เรื่อง ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว 

ในการสอบข้อเท็จจริงจากลูกจ้าง พนักงานตรวจแรงงานควรปฏิบัติดังนี้

     ๑. พนกังานตรวจแรงงานตอ้งสอบข้อเท็จจริงเกีย่วกบั

สถานะของลูกจ้างให้ครบถ้วน หากลูกจ้างมีเอกสารประจำาตัว ก็ให้บันทึก

ข้อเท็จจริงดังกล่าวไว้ด้วย การสอบข้อเท็จจริงจากลูกจ้างควรต้ังคำาถาม 

ท่ีง่ายและชัดเจนตรงไปตรงมาเพื่อจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง การใช้คำาถาม

ท่ีคลุมเครือหรือเข้าใจยากอาจทำาให้พนักงานตรวจแรงงานได้รับข้อมูล 

ทีไ่ม่ถกูตอ้ง เน่ืองจากลกูจา้งสำาคญัผดิในคำาถามของพนกังานตรวจแรงงาน 

     ๒. พนักงานตรวจแรงงานต้องพิจารณาว่าสภาพการ

จ้าง สภาพการทำางานของสถานประกอบกจิการมลีกัษณะอยา่งไร หากสภาพ 

ในการจา้งและสภาพการทำางานของลกูจ้างมลัีกษณะทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละ

แผนกหรือแต่ละหน่วยงาน พนักงานตรวจแรงงานต้องสอบข้อเท็จจริง 

ให้ชัดเจนว่าในแต่ละแผนกหรือหน่วยงาน นายจ้างปฏิบัติถูกต้องตาม

กฎหมายหรือไม่ เช่น สถานประกอบกิจการ  ที่มีทั้งกระบวนการผลิตและ

การพาณชิยอ์ยูร่วมกนัหรอืเปน็กรณเีพศ อาย ุภาวะทางร่างกายของลูกจ้าง

ทีต่า่งกนั ดงันัน้ พนักงานตรวจแรงงานตอ้งสอบข้อเทจ็จรงิในกรณดัีงกลา่ว

ให้ครบถ้วน
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     ๓. พนักงานตรวจแรงงานต้องพึงระมัดระวังไม่ให้

ลูกจ้างต้องได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจ

แรงงาน โดยพนกังานตรวจแรงงานอาจสอบข้อเท็จจรงิจากลกูจา้งในสถาน

ประกอบกิจการหลาย ๆ  คน หรอืสอบถามตวัแทนลกูจา้ง แทนการสอบถาม

ลูกจ้างเพียงหนึ่งคนหรือสองคน

       พนักงานตรวจแรงงานไม่ควรสอบข้อเท็จจริง 

จากลกูจา้งตอ่หนา้นายจา้งหรอืตวัแทนนายจา้ง หากพนกังานตรวจแรงงาน

เหน็ว่าการสอบขอ้เทจ็จรงิในลกัษณะดังกลา่วจะเปน็การสรา้งความกดดนั 

ให้แก่ลูกจ้างอันเป็นผลให้ลูกจ้าง ไม่กล้าให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตาม 

ความเป็นจริง พนักงานตรวจแรงงานต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม 

เกี่ยวกับสถานที่ที่จะบันทึกคำาให้การของลูกจ้าง โดยอาจสอบข้อเท็จจริง  

ณ ที่พักของลูกจ้าง สำานักงานของพนักงานตรวจแรงงาน หรือท่ีอื่น 

ตามแต่ความสะดวกของลูกจ้าง

     ๔. พนักงานตรวจแรงงานควรให้ความรู้และให้การ 

แนะนำาแก่ลูกจ้างเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน พร้อมกับ 

การสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากลูกจ้างย่อมมีสิทธิที่จะทราบสิทธิและหน้าที่

ของตนเองตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานอาจแจ้งให้

ลกูจา้งทราบเอง หรอืจากการถามปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งโดยลูกจ้าง แต่พนกังาน

ตรวจแรงงานต้องไม่เปิดเผยผลการตรวจแรงงานให้ลูกจ้างทราบ

  การสอบข้อเท็จจริงจากนายจ้าง๗ 

  ขอ้เทจ็จรงิของนายจา้งและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเปน็หลกัฐาน 

ทีส่ำาคัญเทา่ ๆ  กับขอ้เทจ็จรงิของลกูจ้าง ซึง่พนกังานตรวจแรงงานตอ้งนำามา 

ประกอบกันในการตรวจแรงงาน การสอบข้อเท็จจริงจากนายจ้างและ 

๗ โปรดดู พระราชบัญญัติคุ้มรองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งนิยามคำาว่า “นายจ้าง” ไว้หลายกรณี 

 พนักงานตรวจแรงงานต้องตรวจสอบในเบื้องต้นเสียก่อนว่าเป็นนายจ้างหรือไม่ หรือเป็นนายจ้างลักษณะใด 

 และมาตรา ๑๑/๑ กรณีสถานประกอบกิจการนั้นว่าจ้างผู้รับเหมาค่าแรง
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ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องพนักงานตรวจแรงงานต้องสอบถามให้ครอบคลุมสิทธิหน้าที่

ตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ กล่าวคือ ในการสอบข้อเท็จจริงจากนายจ้าง

ตอ้งให้ได ้ขอ้เทจ็จรงิทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัสภาพการทำางานและสภาพการจา้ง 

ทั้งหมด

  (๑)  กรณีนายจ้างมาพบตามวันนัดด้วยตนเอง

       การสอบข้อเท็จจริงนายจ้างให้พนักงานตรวจแรงงาน 

ทำาการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยการเปิดเผย ในการนี้นายจ้างมีสิทธิ

นำาทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้าร่วมได้กรณี ท่ีทนายความ 

หรือที่ปรึกษาให้ข้อเท็จจริงโดยที่นายจ้างไม่คัดค้านให้บันทึกไว้โดยถือว่า

เป็นคำาให้การของนายจ้าง เนื่องจากถ้อยคำา หรือข้อชี้แจงของทนายความ

หรือที่ปรึกษาซึ่งแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานต่อหน้านายจ้างถือเป็น 

การกระทำาของนายจ้างนั้นด้วย แต่ถ้านายจ้างไม่ยอมรับข้อเท็จจริงใด 

ซึ่งทนายความหรือที่ปรึกษาชี้แจง และได้คัดค้านในขณะนั้น ก็ให้พนักงาน

ตรวจแรงงานบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย

       กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้บันทึกฐานะของนายจ้าง 

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมทั้งตรวจสอบผู้ให้ถ้อยคำาในฐานะนายจ้าง 

จากหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลว่าบุคคลนั้นมีอำานาจ 

กระทำาการแทนนิติบุคคลนั้นหรือไม่

       ภูมิลำาเนาของนิติบุคคล คือ ถิ่นอันเป็นที่ตั้ง

สำานักงานใหญ่ หรือถ่ินอันเป็นท่ีตั้งท่ีทำาการ หรือถิ่นที่ได้เลือกเอาเป็น

ภูมิลำาเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดต้ัง ในกรณีที่นิติบุคคล

ที่ตั้งที่ทำาการหลายแห่งหรือมีสำานักงานสาขา ให้ถือว่าถิ่นอันเป็นที่ตั้งของ

ท่ีทำาการหรอืของสำานกังานสาขาเปน็ภมูลิำาเนาในส่วนกจิการอันได้กระทำา 

ณ ที่นั้นด้วย เช่น กรณีที่ลูกจ้างทำางานที่สำานักงานสาขาก็ถือสถานที่นั้น 

เป็นภูมิลำาเนาของนายจ้าง๘

๘  โปรดดู ป.พ.พ. มาตรา ๓๗,๔๐ และมาตรา ๖๘,๖๙
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       ภมูลิำาเนาของบคุคลธรรมดา คอื สถานทีบ่คุคลนัน้ 

พักอาศัยเป็นแหล่งสำาคัญ ถ้าเป็นบุคคลท่ีไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่ใดเป็น 

หลักแหล่ง พบตัวที่ไหนให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิลำาเนา

       บันทึกสภาพการจ้างลูกจ้างเบื้องต้นจากนายจ้าง 

เชน่ วันทีเ่ริม่จ้าง สถานทีร่บัสมคัรงานของลกูจา้ง สญัญาจา้ง อตัราการจา้ง  

วันเวลาทำางาน วันหยุดต่าง ๆ เป็นต้น

       สอบข้อเท็จจริงนายจ้าง โดยต้องตั้งประเด็น 

ว่าจะต้องสอบในเร่ืองใดบ้าง เช่น ความสัมพันธ์ในฐานะลูกจ้าง นายจ้าง 

สถานทีท่ำางาน วนัทีเ่ริม่จา้ง วนัเวลาทำางาน ตำาแหนง่หนา้ทีแ่ละลักษณะงาน 

ที่ลูกจ้างทำา อัตราค่าจ้าง กำาหนดงวดการจ่ายค่าจ้าง สถานที่จ่ายค่าจ้าง  

ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

       ให้สอบถามนายจ้างว่ามีพยานหลักฐานเอกสาร 

อื่นใดนอกเหนือ จากที่ได้ยื่นไว้แล้วหรือไม่ และให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน

       การบันทึกการสอบข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือ 

คลาดเคลื่อน ให้ขีดฆ่า (ห้ามใช้นำ้ายาลบคำาผิด) พร้อมทั้งให้นายจ้าง 

ลงลายมือชื่อกำากับไว้ด้วย

       อ่านบันทึกการสอบสวนข้อเท็จจริงให้นายจ้างฟัง 

หรือให้นายจ้างอ่านข้อความทั้งหมด

       ให้นายจ้างลงลายมือช่ือในบันทึกการสอบข้อเท็จจริง 

ทุกแผ่น ทุกครั้ง หากนายจ้างไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกการสอบ 

ข้อเท็จจริง โดยจดแจ้งเหตุและให้มีเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อไว้เป็นพยาน 

พร้อมระบุวัน เดือน ปี และตำาแหน่งของผู้จดบันทึกไว้ด้วย
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  (๒)  กรณีที่นายจ้างมิได้มาพบด้วยตนเอง และมอบหมาย 

ให้ตัวแทนมาพบ ซึ่งตัวแทนจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว๙

       ให้ตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลผู้ ได้รับ 

มอบอำานาจตามหนังสือมอบอำานาจ

        กรณีท่ีนายจ้างเป็นนิติบุคคล ตัวแทนต้องได้รับ

มอบอำานาจจากผู้มีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคล

        หนังสือมอบอำานาจต้องลงลายมือชื่อนายจ้าง 

ในฐานะผู้มอบอำานาจ กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อผู้ที่มีอำานาจ

กระทำาการแทนนิติบุคคลในฐานะผู้มอบอำานาจ ตรวจสอบได้จากหนังสือ 

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ว่าได้ระบุไว้อย่างไร ผู้ใดมีอำานาจลงลายมือช่ือ  

มีจำานวนกี่คน และจะต้องประทับตราสำาคัญของนิติบุคคลด้วยหรือไม่  

และหนังสือมอบอำานาจนั้นจะต้องมีการลงลายมือชื่อผู้มอบอำานาจ  

ผู้รับมอบอำานาจและพยานบุคคล (เพื่อประโยชน์ในการรับฟังข้อเท็จจริง

และพยานหลักฐาน และเพื่อมีผลผูกพันผู้มอบอำานาจ)

       อำานาจทีไ่ดร้บัมอบ กำาหนดไวอ้ยา่งไร ถ้าเปน็ไปได้ 

ผู้รับมอบควรจะเป็นผู้ท่ีได้รับการมอบในการแจงข้อเท็จจริงพร้อมทั้ง

สามารถตัดสินใจและกระทำาการแทนจนเสร็จสิ้น ผู้มีอำานาจกระทำาการ

แทนนายจ้าง จะมอบอำานาจช่วงให้ผู้อ่ืนกระทำาการแทนได้นั้น นายจ้าง

จะต้องระบุไว้ในหนังสือมอบอำานาจว่า ผู้มีอำานาจกระทำาการแทนดังกล่าว 

สามารถที่จะมอบอำานาจช่วงได้

๙ โปรดดู พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ (๒) กับกรณีบุคคลใดซึ่งได้รับมอบอำานาจ

 ในฐานะตัวแทน ให้พนักงานตรวจแรงงานศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งสองประเภทจาก

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๗ ถึงมาตรา ๘๐๖ ประกอบพระราชบัญญัติ

 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๒
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       พนกังานตรวจแรงงานตอ้งดำาเนนิการตามอำานาจ

หน้าที่ต่อบุคคล ผู้เป็นตัวแทนโดยตรง จะเรียกให้นายจ้างผู้มอบอำานาจ 

มาดำาเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่ไม่ได ้เวน้แตจ่ะเปน็กรณทีีน่ายจ้างมหีนา้ที่

โดยตรงทีจ่ะตอ้งทำาการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดว้ยตนเอง พนกังานตรวจแรงงาน

ต้องแจ้งให้บุคคลผู้เป็นตัวแทนทราบ

       หากการดำาเนินการของตัวแทนมีความผิดพลาด

หรือบกพร่อง เช่น กรณีท่ีตัวแทนไม่ทราบข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือไม่

สามารถอธิบายเอกสารซึ่งนำามาส่งได้ หรือมีเหตุเกี่ยวกับความสามารถ 

ของตัวแทน๑๐ พนักงานตรวจแรงงานต้องแจ้งให้นายจ้างทราบ๑๑ 

       การติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำานาจ 

ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำาหนด (มอบอำานาจให้กระทำาการครั้งเดียว 

ปดิอากรแสตมป ์๑๐ บาท มอบใหก้ระทำาการมากกวา่ครัง้เดียวปดิ ๓๐ บาท)๑๒   

และพนักงานตรวจแรงงานควรขีดฆ่าและลงวันที่กำากับไว้ที่อากรแสตมป์

  (๓)  กรณีที่นายจ้างให้ผู้แทนมาพบแต่ไม่มีหนัง สือ 

มอบอำานาจหรือหนังสือมอบอำานาจไม่ติดอากรแสตมป์

        กรณไีมม่หีนงัสอืมอบอำานาจควรรบัฟงัขอ้เทจ็จรงิ

จากผู้แทนนายจ้างก่อนแม้จะไม่มีอำานาจตามกฎหมายสามารถจะรับฟัง 

ในฐานะเป็นพยานได้ จึงต้องสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดไว้ก่อน ไม่ควร

ปฏิเสธไม่รับฟังคำาชี้แจงหรือไม่รับเอกสารใด ๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าวนำามายื่น

หรือแสดง๑๓

๑๐ โปรดดู ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙ ถึง มาตรา ๓๖
๑๑ โปรดดู พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔
๑๒ โปรดดู ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๑๘ กล่าวคือ ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉบับ 

 หรือสำาเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำานวนและ

 ขีดฆ่าแล้ว
๑๓ โปรดดู ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และโปรดดู ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๙๘
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       กรณีหลงลืมปิดอากรแสตมป์  ให้พนักงาน 

ตรวจแรงงานแจ้งขอให้ส่งหลักฐานการมอบอำานาจหรือนำาอากรแสตมป์ 

มาปิดหนังสือมอบอำานาจในภายหลัง

  (๔)  กรณีท่ีนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างมิได้มาชี้แจง 

ข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีนายจ้างหลบหนีหรือจงใจประวิงการชี้แจง 

ข้อเท็จจริงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้พนักงานตรวจแรงงานทำาการ 

สอบสวนข้อเท็จจริงจากลูกจ้าง พยาน รวมตลอดถึงพยานหลักฐาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งและรวมตลอดถงึการแสวงหาพยานหลกัฐานทกุอยา่งท่ีเกีย่วขอ้ง

และพิจารณาดำาเนินการต่อไป

  3.2 การรวบรวมพยานหลักฐานและการชั่งนำ้าหนัก๑๔

  เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงชัดเจนและเป็นอันยุติ พนักงาน 

ตรวจแรงงานจะต้องพิจารณาพยานหลักฐานท่ีจำาเป็นพิสูจน์ข้อเท็จจริง  

รวมทั้งการดำาเนินการดังต่อไปนี้   

       แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่ เกี่ยวข้อง 

ไมว่า่จะเปน็พยานบุคคล พยานเอกสาร และวัตถุพยาน ทัง้ทีอ่ยูใ่นหรอืนอก 

สถานประกอบกิจการของนายจ้าง

       รับฟังพยานบุคคล เอกสาร หลักฐาน คำาชี้แจง  

หรือความเห็นของคู่กรณี พยาน หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ คู่กรณีกล่าวอ้าง 

เวน้แตพ่นกังานตรวจแรงงานเหน็วา่เปน็การกลา่วอา้งทีไ่มจ่ำาเปน็ฟุ่มเฟือย 

หรือเพื่อประวิงเวลา

       ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล  

หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ

๑๔ โปรดดู  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๙ และโปรดดู กฎกระทรวง 

 ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ข้อ ๑ เกี่ยวกับ

 ความหมายของเอกสารประกอบ
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       ขอให้ผู้ครอบครองเอกสาร ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

       ออกไปตรวจสอบสถานที่ 

  3.3 พยานหลักฐาน

  พยานหลักฐานเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งในการใช้ยืนยัน 

ความถกูตอ้งขอ้เทจ็จรงิทีน่ายจา้ง ลกูจา้งกลา่วอา้ง พนกังานตรวจแรงงาน 

จะต้องแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงชัดเจนและมีนำ้าหนัก  

ซึ่งจำาแนกพยานหลักฐานได้เป็น ๓ ประเภทดังนี้

     ๑. พยานบุคคล

     ๒. พยานเอกสาร

     ๓. วัตถุพยาน

     3.3.1 พยานบุคคล แยกได้เป็น 3 กรณี คือ

     ๑) ประจักษ์พยาน หมายถึง พยานบุคคลที่ได้เห็น 

หรือได้ยินกรณีพิพาทมาด้วยตนเอง เช่น เห็นลูกจ้างกำาลังเล่นการพนัน  

เห็นลูกจ้างกำาลังลักทรัพย์ของนายจ้าง หรือได้เห็นการโต้เถียงระหว่าง

นายจ้างกับลูกจ้าง เป็นต้นพยานดังกล่าวถือได้ว่าเป็นพยานชั้นหนึ่ง

     ๒) พยานบอกเล่า หมายถึง พยานบุคคลที่มิได้ยิน 

หรือมิได้เห็นเหตุการณ์มาด้วยตนเอง หากแต่ได้รับการบอกเล่ามาจากผู้รู้เห็น 

หรืออยู่ในเหตุการณ์อีกทอดหนึ่ง ซึ่งพยานในลักษณะนี้ตามหลักกฎหมาย

แล้วถือว่าเป็นพยานที่มีนำ้าหนักหรือคุณค่าในการรับฟังน้อยที่สุด  

เพราะผู้ที่มาเป็นพยานมีโอกาสปรุงแต่งข้อเท็จจริงให้ผิดไปจากเดิมได้  

และมิได้เห็นหรือได้ยินมาด้วยตนเองอีกด้วย ถ้าหากไม่มีพยานเอกสาร 

พยานวัตถุ หรือประจักษ์พยานแล้ว พยานบอกเล่า ก็สามารถรับฟัง 

ประกอบการพิจารณาได้เช่นกัน
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     ๓) พยานผู้ เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำานาญการพิเศษ  

หมายถึง ผู้ที่มีอาชีพหรือมิใช่ก็ตาม มีความชำานาญในการใดๆ เช่น ในทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งความเห็นของบุคคลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ใน

การพิจารณาวินิจฉัย

     3.3.2 พยานเอกสาร หมายถึง เอกสารต้นฉบับ 

หรือเอกสารที่ได้รับรองอย่างถูกต้องจากผู้มีหน้าที่ พยานเอกสารดังกล่าว 

นายจ้างและลกูจ้างสามารถอ้างเพือ่ประกอบการพจิารณา แตอ่ยา่งไรก็ตาม  

เจา้หนา้ทีส่ามารถใหฝ้า่ยใดฝา่ยหนึง่นำาสบืพยานเพือ่หักล้างพยานเอกสาร

ดังกล่าวได้ ถ้าแปลงหรือถูกแก้ไข เพิ่มเติมข้อความให้เป็นอย่างอ่ืน  

ซ่ึงในที่นี้อาจจะพิสูจน์เพื่อให้เชื่อว่าเอกสารนั้นปลอมทั้งฉบับหรือปลอม

เฉพาะลายมือชื่อก็ได้ แต่ห้ามนำาสืบหรือพิสูจน์เพื่อทำาลายล้างถึงการมีอยู่

ของเอกสารนัน้๑๕ ฉะนัน้ หากผูจ้ดัทำาเอกสารรบัรองขอ้ความและลายมือช่ือ 

ว่าถูกต้องแล้ว พยานเอกสารนั้นจึงเป็นพยานเอกสารที่สมบูรณ์และ 

มีนำ้าหนักควรแก่การรับฟังที่สุด ซึ่งเท่ากับห้ามคู่กรณีโต้แย้งเป็นอย่างอ่ืน 

แต่เอกสารนั้นจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับการร้องเรียนด้วย

     การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พนักงาน

ตรวจแรงงานควรสอบถามผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ใหอ้ธบิายเอกสารซึง่มคีวามซบัซอ้น 

หรือยุ่งยากในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลใด  

การตรวจสอบเอกสารนี ้พนักงานตรวจแรงงานตอ้งเรียกเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

ทั้งหมดท้ังที่กฎหมายกำาหนดและเอกสารที่นายจ้างจัดทำาขึ้นเพ่ือใช้เป็น

เอกสารในการจ้างงาน หรือเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือสภาพการทำางาน 

ไม่ควรให้นายจ้างเป็นฝ่ายคัดเลือกเอกสารบางส่วนมาให้ตรวจสอบ  

หากเอกสารมีจำานวนมาก พนักงานตรวจแรงงานอาจนัดหมายเพ่ือเข้ามา

ตรวจสอบเพิ่มเติม หรือให้นายจ้างนำาเอกสารไปแสดงเพื่อการตรวจสอบ 

ณ ที่ทำาการของพนักงานตรวจแรงงาน
๑๕ โปรดดู ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๔
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     การตรวจเอกสารท่ีเกีย่วข้องหากนายจ้าง หรอืลกูจา้ง 

หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องส่งสำาเนาเอกสาร พนักงานตรวจแรงงาน 

ต้องดำาเนินการให้มีการลงชื่อรับรองสำาเนาเอกสารทั้งหมดด้วย

     หากปรากฏว่ามีการจัดทำาเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ  

พนกังานตรวจแรงงานจะตอ้งสัง่ใหท้ำาคำาแปลเปน็ภาษาไทยทีม่กีารรับรอง

ความถูกต้องภายในระยะเวลาซึ่งกำาหนดให้ หากพนักงานตรวจแรงงาน

ยอมรบัเอกสารภาษาตา่งประเทศใหถ้อืวา่วนัทีย่ืน่เอกสารเปน็วนัทีพ่นักงาน

ตรวจแรงงานไดร้บัเอกสาร แตถ้่ากำาหนดใหบุ้คคลผูส้ง่เอกสารแปลเอกสาร

ก็จะถือเอาวันที่ได้รับคำาแปลเป็นวันที่ได้รับเอกสาร

     กรณีมีการรับรองเอกสาร ให้พนักงานตรวจแรงงาน

ตรวจสอบว่าการรับรองเอกสารดังกล่าวกระทำาโดยคนไทยที่จบการศึกษา

ในระดับทีไ่ม่ตำา่กวา่ปรญิญาตรใีนหลกัสตูรท่ีใชภ้าษาทีป่รากฏในเอกสารนัน้ 

เป็นภาษาในการเรียนการสอน หรือเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา และเป็นผู้สอนภาษาท่ีปรากฏในเอกสารน้ันในสถาบัน 

การศึกษาดังกล่าวหรือไม่ แต่พนักงานตรวจแรงงานจะยอมรับเอกสาร 

ท่ีทำาขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้โดยไม่จำาเป็นต้องจัดทำาคำาแปล 

เปน็ภาษาไทยอกี ถ้าพนักงานตรวจแรงงานเห็นวา่ตนสามารถเขา้ใจภาษาที่

ปรากฏในเอกสารนั้น หรือมีผู้ร่วมงานที่มีความรู้ในภาษาดังกล่าว๑๖

     3.3.3 วัตถุพยาน หมายถึง วัตถุซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 

การพจิารณาหรือการรอ้งเรยีนนัน้ อาท ิสถานทีเ่กดิเหต ุวสัดหุรอืทรพัยส์นิ

ที่ชำารุดเสียหาย ยานพาหนะท่ีนำาไปชนหรือเฉี่ยว เป็นต้น ซ่ึงวัตถุหรือ

ทรัพย์สินดังกล่าวคู่กรณีไม่อาจปรับปรุงแต่งให้เป็นอย่างอ่ืนในระยะเวลา

อันรวดเร็วได้ ดังนั้น นายจ้าง ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่สามารถกล่าวอ้าง 

เพื่อเป็นพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาได้และเป็นพยานหลักฐาน 

ที่ดีที่สุดประการหนึ่ง
๑๖ โปรดดู  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๖ และกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
 ออกตามความในพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
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     พยานหลักฐานที่รับฟังได้จะต้องเป็นพยานหลักฐาน 

ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการตรวจแรงงาน หรือการตรวจตามคำาร้องเรียน 

ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังพยานหลักฐาน

ดังกล่าว

  3.4 การชั่งนำ้าหนัก

  พยานท่ีไม่มีนำ้าหนักแก่การรับฟัง แม้จะเป็นพยานตาม 

หลกัเกณฑด์งักลา่วแลว้กต็าม เจา้หนา้ทีอ่าจใชด้ลุพนิจิพจิารณาว่า ถอ้ยคำา 

ที่พยานได้ให้นั้น รับฟังเป็นพยานได้หรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้

     ๑. พยานทีใ่หถ้อ้ยคำาไมอ่ยูกั่บร่องกบัรอย เชน่ พยาน 

ที่ให้ถ้อยคำากับนายจ้างอย่างหนึ่ง ให้ถ้อยคำาต่อเจ้าหน้าที่อีกอย่างหนึ่ง  

หรือให้ถ้อยคำาต่อเจ้าหน้าท่ีในครั้งเดียวกันหรือต่างคร้ังกันแต่ถ้อยคำา 

ไม่ตรงกัน เป็นต้น

     ๒. พยานที่มีสาเหตุโกรธเคืองกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

     ๓. พยานท่ีมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เช่น สามี  

ภรรยา บิดา มารดา บุตร เป็นต้น

     ๔. พยานท่ีให้ถ้อยคำาว่าเห็นเหตุการณ์เฉพาะช่วงใด 

ช่วงหนึ่ง

     ๕. พยานที่ให้ถ้อยคำาซัดทอดผู้อื่น

     ๖. พยานที่ให้ถ้อยคำาแล้วมีความเห็นเป็นอย่างหนึ่ง

อย่างใด

     ๗. พยานท่ีให้ถ้อยคำาแล้วไม่มีเหตุผลสนับสนุน เช่น  

เห็นเหตุการณ์แล้วมิได้แจ้งให้ผู้ใดทราบ ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมานาน 

จึงเล่าหรือบอกชื่อผู้กระทำาความผิด
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     ๘. พยานที่ เห็นหรือรู้ เห็นเหตุการณ์มาด้วยกัน 

แต่ให้ถ้อยคำาต่างกัน 

     ๙. พยานบอกเล่า

     พยานที่มีนำ้าหนักควรแก่การรับฟัง ได้แก่ พยานที่ให้ 

ถ้อยคำาเข้าหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

     ๑. พยานท่ีให้ถ้อยคำาเป็นกลาง ๆ ว่า ได้ยินหรือ 

เห็นเหตุการณ์มาอย่างใด

     ๒. พยานที่ให้ถ้อยคำาโดยมีเหตุผลเชื่อมโยง เช่น  

เห็นลูกจ้างแล้วจำาหน้าได้ เนื่องจากมีบาดแผลที่หน้า

     ๓. พยานท่ีให้ถ้อยคำาโดยเหตุผลแวดล้อม เช่น  

เห็นลูกจ้างออกมาจากโรงงานพร้อมทั้งทรัพย์สินของนายจ้างอยู่ในมือ  

เห็นจำาเลยถือมีดเปื้อนเลือด เป็นต้น

     ๔. พยานร่วม คือ พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตน 

และให้ข้อเท็จจริงสอดคล้องกัน

     ๕. พยานเอกสารท่ีเป็นเอกสารราชการ เอกสารมหาชน  

อาทิ สำาเนาทะเบียนบ้าน เอกสารการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เป็นต้น

  3.5 การสอบพยานบคุคล  การสอบพยานบคุคลมแีนวทาง 

ในการดำาเนินการดังนี้

       ควรชี้แจงให้พยานให้ข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องที่สุด 

เพื่อความเป็นธรรม

       คำาให้การของพยานจะต้องถือเป็นความลับ  

ควรอธิบายให้พยานได้เข้าใจ เพื่อเป็นอิสระในการแจง

       การสอบพยานเกินกว่า ๑ คน ให้ทำาการแยกสอบ

ตามลำาพงั ไมค่วรใหม้นีายจา้ง ลกูจา้ง หรือผูอ้ืน่นัง่อยู ่เพราะจะทำาใหพ้ยาน

ไม่กล้าชี้แจงความจริง
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       เมือ่มกีารสอบพยานหลายคน ควรแยกสอบปากคำา

เป็นรายบุคคลและกันผู้ที่ให้ปากคำาแล้วออก เพื่อป้องกันการสอบถามกัน

  3.6 การรวบรวมพยานหลกัฐาน  ใหพ้นกังานตรวจแรงงาน 

ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ดังนี้

       เรียกพยานหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 

ตัวบุคคลมาไว้ในสำานวน เช่น สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หากไม่มี 

ให้ใช้สำาเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ สำาเนาทะเบียนบ้าน สำาเนา 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

       เรียกเอกสารตามกฎหมายท่ีนายจ้างจะต้องจัดทำาไว้  

เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน ทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ่ายค่าจ้าง 

หนังสือให้ความยินยอมในกรณีต่าง ๆ

       เรียกเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาจ้าง  

หลักฐานการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หลักฐานการส่งเงินประกันสังคม 

สัญญารับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ

       จดัทำารายการเอกสารและลงวนัทีรั่บไวต้ามลำาดับ

ของเอกสารทุกครั้งที่ได้รับหลักฐานไม่ว่าจะได้รับจากนายจ้าง ลูกจ้าง  

หรือจากบุคคลใด ๆ

       ใหผู้อ้า้งองิเอกสารนัน้ลงชือ่รบัรองเอกสารทกุฉบบั

ด้วยในกรณีที่ส่งสำาเนาเอกสารเป็นพยานหลักฐาน

 4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ๑๗ 

  4.1 ประเภทของข้อมูลข่าวสาร

  ข้อมูลข่าวสาร แยกได้เป็น ๒ ประเภท คือ

๑๗ โปรดดู พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ และโปรดดู 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ข้อ ๒ 
 ถึงข้อ ๕  ประกอบ
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     ๑. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูล 

ขา่วสารเกีย่วกบัสิง่เฉพาะตวัของบุคคล เชน่ การศกึษา ฐานะการเงนิ ประวติั 

สขุภาพ ประวตัอิาชญากรรม หรือประวัตกิารทำางาน บรรดาทีม่ชีือ่ของผู้นัน้ 

หรือมีเลขหมายรหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนท่ีทำาให้รู้ตัวผู้น้ันได้ เช่น  

ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้

หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรม

แล้วด้วย ซึ่งจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแล

ของตน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้

ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้

     ๒. ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า ข้อมูล

ขา่วสารทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอืควบคมุดแูลของหนว่ยงานของรฐั ไมว่า่ 

จะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับเอกชน (พนักงานตรวจแรงงานมีหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ 

ในกระบวนการพจิารณาให้แก่นายจ้าง ลกูจา้ง หรอืบคุคลผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ)  

หากไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ทราบและมีความเสียหาย

เกดิขึน้ นายจา้ง ลกูจา้งหรอืผูซ้ึง่เกีย่วขอ้งสามารถรอ้งขอใหด้ำาเนนิการใหม ่

เพื่อที่ตนจะมีโอกาสต่อสู้ได้ ฉะนั้น ในการรวบรวมข้อเท็จจริงตลอดจน

พยานหลักฐาน พนักงานตรวจแรงงานต้องเปิดโอกาสให้นายจ้าง ลูกจ้าง 

หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องได้โตแ้ยง้ โดยจดัเวลาและจดัการเอกสารเพียงเทา่ทีบ่คุคล

ดังกล่าวจำาเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งหรือชี้แจงในการป้องกันสิทธิเท่านั้น  

แต่มิให้นำามาบังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่ พนักงานตรวจแรงงาน 

จะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น คือ

       (๑) เม่ือมีความจำาเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ 

เน่ินช้าไปจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงแกผู่ห้นึง่ผูใ้ด หรือกระทบ

ต่อผลประโยชน์และสาธารณะ
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       (๒) เมื่อจะมีผลทำาให้ระยะเวลาตามที่กฎหมาย

กำาหนดไว้ในการทำาคำาสั่งต้องล่าช้าออกไป

       (๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีได้ให้ไว้ในคำาร้อง  

คำาให้การหรือคำาชี้แจง

       (๔) เมือ่โดยสภาพเหน็ไดช้ดัในตัววา่การใหโ้อกาส 

ดังกล่าวไม่อาจกระทำาได้

            (๕) เปน็การเกนิความจำาเปน็ทีจ่ะใชใ้นการโต้แยง้  

หรือช้ีแจงเพื่อป้องกันสิทธิ เช่น กรณีที่นายจ้างคัดค้านเพียงบางประเด็น 

ก็ไม่มีความจำาเป็นที่พนักงานตรวจแรงงานต้องแสดงเอกสารท้ังหมด 

ให้ตรวจสอบ

       (๖) กรณีที่ยังที่ไม่ได้ทำาคำาสั่ง

  4.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่อาจเปิดเผยได้

     เม่ือพนักงานตรวจแรงงานได้รับคำาขอให้เปิดเผย 

ขอ้เทจ็จรงิใด ซ่ึงเปน็ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พนกังานตรวจแรงงาน

ต้องพิจารณาว่าคำาขอชัดเจนสามารถเข้าใจได้หรือไม่ มีเหตุอันสมควร 

หรือไม่ และเป็นข้อมูลอยู่ในการควบคุมของหน่วยงานตนหรือไม่ ถ้าเป็น 

ข้อมูลในความครอบครองของหน่วยงานอื่นก็แนะนำาให้ไปยื่นคำาขอ 

ต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลโดยไม่ชักช้า หากคำาขอมีความชัดเจน

เพียงพอและเป็นข้อมูลในความครอบครองของพนักงานตรวจแรงงาน  

ก็ให้ตรวจสอบอีกว่าเป็นกรณีที่สามารถเปิดเผยได้หรือไม่ โดยพิจารณา 

จากลักษณะของข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้

  4.3  เอกสารหรือพยานหลักฐานท่ีไม่ต้องเปิดเผย กล่าวคือ

     ๑) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำาให้การบังคับใช้

กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่า

จะเกี่ยวกับการฟ้องคดีหรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร



40

คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

     ๒) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือ 

ความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

     กรณีข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานหรือของพนักงาน

ตรวจแรงงานที่อยู่ภายใต้การครอบครองสามารถเปิดเผยได้โดยอาจ 

เปิดเผยเปน็การทัว่ไปหรอืเปดิเผยเฉพาะแกบ่คุคล หรอือาจสัง่มใิห้เปดิเผย 

ภายใต้เง่ือนไขเช่นใดก็ได้โดยพิจารณาจากเหตุสมควรหรือประโยชน์ 

ว่าการเปิดเผยอย่างไหนสำาคัญกว่ากัน หากพนักงานตรวจแรงงานมีคำาส่ัง 

ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะต้องระบุเหตุผลไว้เสมอว่าสาเหตุ 

ที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะสาเหตุใด 

แต่การสั่งเปิดเผยข้อเท็จจริงใด ๆ อันเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ  

ถือเป็นดุลยพินิจโดยเฉพาะของพนักงานตรวจแรงงานตามลำาดับ 

สายการบังคับบัญชา กรณี ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผู้ขออาจอุทธรณ์ 

ตอ่คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารได ้อยา่งไรกด็ ีพนกังาน

ตรวจแรงงานจะต้องจัดระบบคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ไม่ให้มี

การนำาข้อเท็จจริงซึ่งได้เปิดเผยแล้วไปใช้ในทางไม่เหมาะสม หรือในทาง 

ที่จะก่อให้เกิดผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล พนักงานตรวจแรงงานจะเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความควบคุมดูแลของตนเอง โดยไม่ได้รับ 

ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลไม่ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำาหนดเป็น 

การเฉพาะ แต่สำาหรับเจ้าของข้อมูลพนักงานตรวจแรงงานต้องยอมให้

เจ้าของตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้เสมอ

         ทั้งนี้  พนักงานตรวจแรงงานอาจอาศัยระเบียบ 

คณะรฐัมนตรกีำาหนดว่าดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  

เป็นแนวทางในการพิจารณาว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสาร 

ของทางราชการจะเปิดเผยต่อบุคคลได้หรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขใด๑๘ 

๑๘ โปรดดู  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา๑๒,๑๔,๑๕,๑๖ ๒๓,๒๔ และ ๒๕
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 5. การแจ้งผลการดำาเนินการ

  เมื่อพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบการดำาเนินการ 

ของสถานประกอบกิจการใดเสร็จสิ้นแล้วต้องแจ้งให้นายจ้างทราบว่า 

การปฏิบัติของนายจ้างถูกหรือไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนดไว้หรือไม่ 

เพียงใด

  กรณีที่นายจ้างปฏิบัติถูกต้องแล้ว พนักงานตรวจแรงงาน

ควรประชาสัมพันธ์และส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิดการแรงงานสัมพันธ์ท่ีดี 

อันจะก่อให้นายจ้างปฏิบัติถูกต้องต่อไป

  กรณทีีน่ายจา้งปฏบิตัไิมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย เมือ่รวบรวม

พยานหลักฐานเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายได้พอเพียงแล้ว พนักงาน 

ตรวจแรงงานต้องช้ีแจงข้อกระทำาผิดท่ีตรวจพบในเอกสารเก่ียวกับการทำางาน 

ซึ่งได้บันทึกโดยละเอียดให้นายจ้างหรือตัวแทนรับทราบ

 6. การออกคำาสั่ง

  เมื่อพนักงานตรวจแรงงานพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ให้พนักงานตรวจแรงงาน 

มีคำาสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยกำาหนดระยะเวลาตามสมควร 

ในแต่ละเรื่อง เช่น บางกรณีนายจ้างต้องอาศัยเวลาในการปฏิบัติตาม 

ให้ถูกต้องในการจัดทำาเอกสาร หรือทะเบียนตามที่กฎหมายกำาหนด  

แตพ่นักงานตรวจแรงงานไมค่วรกำาหนดระยะเวลานานเกีย่วกบัการปฏบิตัิ

ไม่ถูกต้องในเรื่องตัวเงินซึ่งนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างตำ่ากว่ามาตรฐาน 

ที่กฎหมายกำาหนด ดังนั้น การกำาหนดระยะเวลาในคำาสั่งให้นายจ้างปฏิบัติ 

ต้องกำาหนดให้ชัดเจนและดูตามสภาพการจ้างที่นายจ้างกำาหนดไว้
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  6.1 กรณีมีคำาสั่ง๑๙ 

  พนักงานตรวจแรงงานจะต้องเข้าไปตรวจติดตามผล 

อีกครั้งหนึ่ง เม่ือครบกำาหนดระยะเวลาให้นายจ้างปฏิบัติตามคำาสั่งโดย 

การสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือพิจารณาว่านายจ้าง

ปฏิบัติถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนดไว้หรือไม่ หากนายจ้างปฏิบัติถูกต้อง 

ตามคำาสั่งก็ให้ยุติการดำาเนินการ แต่ถ้ายังปฏิบัติไม่ถูกต้อง พนักงาน 

ตรวจแรงงานต้องรวบรวมพยานหลักฐานท้ังหมด เพื่อดำาเนินการ 

ตามขั้นตอนการดำาเนินคดีอาญาต่อไป๒๐

  6.2 กรณีที่ไม่ต้องมีคำาสั่ง 

  หากพบว่านายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้       

       ความผิดท่ีมีพฤติการณ์พิเศษหรือเกิดผลกระทบ

กับลูกจ้างจำานวนมาก

          ความผดิเกีย่วกบัการใช้แรงงานเด็ก โดยมกีารทารณุ 

หน่วงเหนี่ยว กักขัง หรือมีการกระทำาความผิดอาญาอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย

       ความผิดตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

       ความผิดตามมาตรา ๑๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เฉพาะกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๙(๒) 

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๙ โปรดดู ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ

 คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕ และข้อ ๗ โดยให้พนักงาน

 ตรวจแรงงานมีคำาสั่งกรณีนายจ้างฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
๒๐ โปรดดู พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔๑ พนักงานตรวจแรงงานต้องยุติการดำาเนินการ

 เนื่องจากเป็นกรณีที่การดำาเนินคดีอาญาระงับ
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       ความผิดตามมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ วรรคหน่ึง 

แหง่พระราชบัญญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เฉพาะความผิดท่ีกระทำา

ต่อพนักงานตรวจแรงงาน

       ความผิดตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙  

มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐  

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เป็นเหตุให้ลูกจ้าง 

ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือถึงแก่ความตาย

       ความผิดตามมาตรา ๑๕๔ หรือมาตรา ๑๕๕  

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

       ความผิดที่มีการกระทำาความผิดอาญาฐานอื่น 

รวมอยู่ด้วย

  พนักงานตรวจแรงงานจะต้องดำาเนินคดีทางพนักงาน

สอบสวนทันที โดยไม่ต้องมีคำาสั่ง การกระทำาดังกล่าวข้างต้นเป็นความผิด

รา้ยแรง นายจ้างมเีจตนาจะฝา่ฝนืกฎหมายอยา่งชดัเจน และเปน็การกระทำา

เพียงครั้งเดียวแต่ฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งในประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๙๐ ไดก้ำาหนดวา่ “เมือ่การกระทำาใดอนัเปน็กรรมเดียวเปน็ความผดิ 

ตอ่กฎหมายหลายบทให้ใชก้ฎหมายทีม่บีทลงโทษหนกัทีสุ่ด ลงโทษผู้กระทำา

ความผิด” ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ว่าด้วยการดำาเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำาความผิด 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานและความปลอดภยัในการทำางาน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ พนักงานตรวจแรงงานจึงต้อง

ดำาเนินคดีทางพนักงานสอบสวนด้วย
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  6.3  รูปแบบคำาสั่ง๒๑

  การออกคำาสั่ง คำาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเป็นคำาสั่ง 

ทางปกครอง ตามพระราชบญัญตัวิธีิปฏบิติัราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  

คอื ตอ้งทำาเปน็หนังสอืและจดัให้มเีหตผุลซึง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน  

พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๓๙ (๓) ให้พนักงานตรวจแรงงานมีคำาสั่งให้นายจ้าง 

ลูกจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องทำาเป็นหนังสือตามแบบคำาสั่ง 

พนักงานตรวจแรงงาน (ตร.๔) และต้องพิจารณาองค์ประกอบของ 

ความสมบูรณ์ของคำาสั่งซึ่งต้องประกอบด้วย

       ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำาคัญ๒๒    

       ข้อกฎหมายที่อ้างอิง

       ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

       วัน เดือน ปี ที่จัดทำาคำาส่ัง ชื่อตัว ชื่อสกุล  

ลายมือชื่อ ตำาแหน่ง ผู้จัดทำาคำาสั่ง

       ระบุสิทธิอุทธรณ์ หรือสิทธิโต้แย้ง และระยะเวลา

ให้ชัดเจน๒๓ 

๒๑ โปรดดู พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๔ ถึงมาตรา ๔๓
๒๒ ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเป็นฐานให้การทำาคำาสั่งเป็นไปโดยถูกต้อง ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานเองต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 ในความถูกต้องของข้อเท็จจริงที่ใช้ในการทำาคำาสั่ง ดังนั้น กระบวนการพิจารณาหรือดำาเนินการใดเพื่อจะมีคำาสั่ง 
 พนักงานตรวจแรงงานจะต้องรับฟังข้อเท็จจริงตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากนายจ้าง ลูกจ้าง หรือ
 ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพราะหากปรากฏว่ากระบวนการพิจารณาหรือขั้นตอนการดำาเนินการดังกล่าวกระทำาการ
 มาโดยไม่สมบูรณ์ ย่อมถือว่าเป็นการบกพร่องในสาระสำาคัญ แต่พนักงานตรวจแรงงานอาจเชิญบุคคลดังกล่าว
 มาแสดงความเห็นและนำาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ หากผลการพิจารณามิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงคำาสั่งเดิม
๒๓ ที่ได้กระทำาไปแล้ว ก็ถือว่าคำาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานมีการแก้ไขสมบูรณ์แล้ว พนักงานตรวจแรงงาน
 ต้องจำาว่าในการออกคำาส่ังให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายน้ัน ต้องระบุสิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้ง การย่ืนคำาอุทธรณ์ 
 และระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์โต้แย้งไว้ให้ชัดเจนเนื่องจากถ้าพนักงานตรวจแรงงานแจ้งไม่ครบถ้วน อาจทำาให้
 ต้องนับระยะเวลาอุทธรณ์ใหม่ตั้งแต่ได้รับแจ้ง หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ และถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีการแจ้ง ก็ต้องถือ 
 ระยะเวลาอุทธรณ์ ๑ ปี 
 คำาส่ังพนักงานตรวจแรงงานหากมีกรณีไม่ได้มีการระบุเหตุผลไว้ซ่ึงเป็นข้อบกพร่องอันสำาคัญ พนักงานตรวจแรงงาน
 สามารถจัดให้มีเหตุผลภายหลัง ก็จะทำาให้คำาส่ังน้ันสมบูรณ์ แต่พนักงานตรวจแรงงานจะต้องดำาเนินการแก้ไขคำาส่ัง
 ให้สมบูรณ์ก่อนเสร็จส้ินกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์เว้นแต่การแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย ซ่ึงพนักงานตรวจแรงงาน
 มีอำานาจแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวได้เสมอและมีอำานาจเรียกให้นายจ้าง ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งคำาสั่ง 
 เอกสารหรือหลักฐานประกอบการมีคำาสั่งมาแก้ไขเพิ่มเติมได้
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  6.4 ข้อปฏิบัติในการออกคำาสั่ง มีดังนี้

     ๑. ออกคำาสั่ งให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ 

พยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้

     ๒. ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายหรือล้อข้อกฎหมาย

ในข้อที่นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง

     ๓. เรื่องที่สั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องนั้นควรได้ 

ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและยุติแล้วว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องใด 

อย่างไร

     ๔. การเขียนคำาสั่งควรใช้ถ้อยคำาให้รัดกุม ไม่เปิดช่อง

ให้ผู้ปฏิบัติโต้แย้งได้

     ๕. ควรกำาหนดชื่อและฐานะของนายจ้างให้ถูกต้อง

ชัดเจน

     ๖. การกำาหนดระยะเวลาให้นายจ้างปฏิบตัใิหถ้กูตอ้ง 

ให้อยู่ในดุลพินิจ ของพนักงานตรวจแรงงาน   

  6.5 การส่งคำาสั่งและการส่งหนังสือ๒๔ 

  เมื่อทำาคำาสั่งหรือมีหนังสือแล้ว ให้พนักงานตรวจแรงงาน 

ส่งให้แก่นายจ้าง โดยอาจ   

     ๑. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

     ๒. พนักงานตรวจแรงงานนำาไปส่งเองหรือเจ้าหน้าที่

คนใดเป็นผู้นำาส่ง ณ ภูมิลำาเนาหรือถิ่นที่อยู่๒๕ หรือสำานักงานของนายจ้าง

ในเวลาทำาการของนายจ้าง หากไม่พบนายจ้างหรือพบแต่นายจ้างปฏิเสธ

ไม่ยอมรับ ให้ส่งแก่บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะซึ่งอยู่หรือทำางานในบ้าน 

หรือสำานักงานของนายจ้าง๒๖ 
๒๔ โปรดดู พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔๓ เกี่ยวกับวิธีการส่งและโปรดดู 
 มาตรา ๑๓๙ (๒) (๓) กรณีใดเป็นคำาสั่ง และกรณีใดเป็นหนังสือ
๒๕ โปรดดู ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔ ถึงมาตรา ๕๒ เก่ียวกับภูมิลำาเนาของบุคคลและนิติบุคคล
๒๖ โปรดดู ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙ เกี่ยวกับการบรรลุนิติภาวะของบุคคลธรรมดา
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     ๓. กรณีไม่สามารถส่งตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ได้  

ให้ปิดคำาสั่งหรือหนังสือในที่ที่เห็นได้ง่าย ยังสถานที่ดังต่อไปนี้

        สำานักงานของนายจ้าง

        ภูมิลำาเนาหรือถิ่นที่อยู่ของนายจ้าง

       โดยถือว่านายจ้างได้รับคำาสั่งหรือหนังสือ ต่อเมื่อ 

พ้น ๑๕ วันหลังจากวันที่ปิดคำาสั่ง การส่งคำาสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน 

โดยการปิดคำาสั่ง พนักงานตรวจแรงงานควรจดแจ้งข้อขัดข้องท่ีไม่อาจส่ง

คำาสั่งให้แก่นายจ้างตามปกติได้ไว้ให้ชัดเจนเพ่ือเป็นหลักฐานอันเป็นเหตุ 

ทีจ่ำาตอ้งใช้วธิปีดิคำาสัง่แทน นอกจากนัน้การปิดคำาสัง่พนกังานตรวจแรงงาน

ควรให้เจ้าหน้าที่ท่ีไปด้วยลงชื่อไว้เป็นพยาน หากไม่ได้รับความร่วมมือ 

หรือถูกขัดขวางก็ให้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำารวจซ่ึงปฏิบัติหน้าที่

ในท้องที่นั้น

  6.6  การเพิกถอนหรือการแก้ไขเพิ่มเติมคำาสั่ง๒๗ 

     6.6.1 กรณีนายจ้างหรือลูกจ้างขอให้เพิกถอน 

หรือแก้ไขเพ่ิมเติมคำาส่ัง พนักงานตรวจแรงงานอาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพ่ิมเติม 

คำาสั่งได้ เมื่อพ้นกำาหนดระยะเวลาอุทธรณ์ เนื่องจากในช่วงกำาหนด 

ระยะเวลาอุทธรณ์ นายจ้างหรือลูกจ้างมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำาส่ังพนักงาน

ตรวจแรงงานได้อยู่แล้ว คำาขอเพิกถอนและแก้ไขเพิ่มเติมคำาสั่งมีได้ในกรณี

ดังต่อไปนี้

     (๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทำาให้ข้อเท็จจริง

ที่ฟังเป็นอันยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำาคัญ

     (๒) นายจ้างท่ีแท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการ

พิจารณาคำาร้อง หรือได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาครั้งก่อนแล้ว  

แต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา

คำาร้อง
๒๗ โปรดดู พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตั้งแต่มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๔
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               (๓) พนกังานตรวจแรงงานไมม่อีำานาจท่ีจะทำาคำาส่ัง

ตามคำาร้องนั้น

               (๔)  ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งเป็นฐานในการ

มีคำาสั่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำาคัญในทางที่เป็นประโยชน์แก่คู่กรณี  

การยื่นคำาขอตาม (๑) (๒) (๓) เฉพาะกรณีนายจ้างไม่อาจทราบถึงเหตุนั้น

ในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาโดยไม่ใช่ความผิดของนายจ้าง

     การยื่นคำาขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระทำาภายใน 

เก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้

     6.6.2 กรณีพนักงานตรวจแรงงานดำาเนินการเอง

     พนกังานตรวจแรงงานหรอืผูบ้งัคบับญัชาของพนกังาน 

ตรวจแรงงานอาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมคำาส่ังของพนักงานตรวจแรงงาน 

ได้เสมอ ไม่ว่าอยู่ในช่วงอุทธรณ์นั้นหรือพ้นกำาหนดอุทธรณ์แล้วก็ตาม  

เมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดตาม ๑ ถึง ๔ ดังกล่าว

     6.6.3 ผลการเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติม

             (๑)  การเพิกถอนหรือการแก้ไขเพิ่มเติมคำาสั่ง  

เป็นผลให้ยกเลิกคำาสั่งเดิมและคำาสั่งเดิมสิ้นผลในทางกฎหมาย

     (๒)  คำาสั่ ง ท่ีมี ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือแก้ ไข 

เพื่อทำาให้คำาสั่งเดิมสมบูรณ์ ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงประเด็นคำาสั่งยังมีผล 

บังคับใช้นับแต่วันที่นายจ้างทราบหรือถือว่าได้ทราบคำาสั่งนั้น

 7.  การอุทธรณ์คำาสั่ง๒๘ 

  กรณีที่นายจ้างอุทธรณ์คำาสั่ง ให้พนักงานตรวจแรงงาน 

ผู้ทำาคำาสั่งพิจารณาคำาอุทธรณ์และแจ้งให้นายจ้างผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 

๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ดังต่อไปนี้
๒๘ โปรดดู พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตั้งแต่มาตรา ๔๔ ถึงมาตรา ๔๘ และ
 โปรดดู ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ
 คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘ ประกอบ
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   (๑)  กรณีเห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์

             ไม่ว่าพนักงานตรวจแรงงานจะเห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์ท้ังหมด 

หรือเห็นด้วยแต่เพียงบางส่วน ก็ให้ดำาเนินการเปลี่ยนแปลงคำาสั่ง

  (๒)  กรณีไม่เห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์

  ไม่ว่าพนักงานตรวจแรงงานจะไม่เห็นด้วยกับคำาอุทธรณ์

ทัง้หมดหรอืไม่เห็นดว้ยแตเ่พยีงบางส่วน กใ็หพ้นกังานตรวจแรงงานรายงาน 

ความเห็นและเหตุผลต่อผู้มีอำานาจพิจารณาอุทธรณ์๒๙ ให้ผู้มีอำานาจ

พิจารณาคำาอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน

  หากผู้มีอำานาจพิจารณาคำาอุทธรณ์ไม่อาจพิจารณา 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ให้แจ้งนายจ้างทราบก่อนครบกำาหนดเวลาดังกล่าว 

  กรณีนี้จะเป็นการขยายระยะเวลาการพิจารณาคำาอุทธรณ์

ออกไปอีกไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบกำาหนดเวลาดังกล่าว

 8.  การดำาเนินคดี

  ให้ดำาเนินการตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ว่าด้วยการดำาเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำาความผิด 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานและความปลอดภยัในการทำางาน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙

 9.  การดำาเนินการหลังการตรวจแรงงาน

  เมื่อพนักงานตรวจแรงงานรวบรวมเอกสารหลักฐาน 

ที่เกี่ยวกับการตรวจแรงงานได้แล้ว ต้องแจ้งนายจ้างทราบเมื่อพบว่า 

มีการกระทำาความผิด โดยชี้แจงลักษณะของการกระทำาความผิด 

ตลอดจนอธิบายบทบัญญัติตามกฎหมาย เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง

ต่อไป
๒๙ โปรดดู กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาราชการทางปกครอง 
 พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๒ เกี่ยวกับผู้มีอำานาจพิจารณาอุทธรณ์
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  9.1 การบนัทกึแบบรายงานการตรวจแรงงาน (ตร.1)๓๐ 

  แบบรายงานการตรวจแรงงานเป็นหลักฐานบ่งชี้ถึง

สถานภาพของสถานประกอบกิจการ และการดำาเนินการของเจ้าหน้าที่ 

พนักงานตรวจแรงงานควรปฏิบัติดังนี้

     ๑) บัน ทึกการตรวจแรงงานในแบบรายงาน 

การตรวจแรงงานทุกครั้งที่ทำาการตรวจแรงงาน

     ๒) การบันทึกในแบบรายงานการตรวจแรงงาน 

จะต้องบันทึกในสาระสำาคัญ ได้แก่

        สถานภาพการใช้แรงงานท่ัวไปของสถาน- 

ประกอบกิจการ

        การปฏิบัติตามกฎหมายของสถานประกอบ-

กิจการ

        การดำาเนินการของพนักงานตรวจแรงงาน

        บันทึกวันเดือนปีและลายมือช่ือพนักงาน 

ตรวจแรงงาน

     ๓) พนักงานตรวจแรงงานไม่พึงใช้แบบรายงาน 

การตรวจแรงงานเป็นบันทึกการสอบข้อเท็จจริงโดยเด็ดขาด

     ๔) ในกรณีทีม่กีารดำาเนนิคดฐีานขดัคำาส่ังเจ้าพนกังาน 

หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย ให้บันทึกผลคดีในแบบรายงานการตรวจแรงงาน

ด้วย

     เมื่ อบันทึกการตรวจแรงงานลงแบบรายงาน 

การตรวจแรงงาน (ตร.๑) แล้ว ให้พนักงานตรวจแรงงานสรุปผลการตรวจ

แต่ละครั้ง  แล้วบันทึกข้อมูลตามแบบรายงานฯ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ 

ON – LINE ต่อไป

๓๐ แบบรายงานการตรวจแรงงาน (ตร.๑) จะเปลี่ยนแปลงตามปีที่มีการแก้ไข
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  9.2 การรายงานผลการตรวจแรงงาน

     ๑) การรายงานผลที่ถูกต้อง จะต้องประกอบด้วย

        ต้นเรื่อง หรือเรื่องเดิม

        ขอ้รายงาน : เปน็ขอ้รายงานเกีย่วกบัสถานภาพ

ของสถานประกอบกิจการ การปฏิบัติตามกฎหมายโดยสังเขป ข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับต้นเรื่องหรือเรื่องเดิม

         การดำาเนินการของพนักงานตรวจแรงงาน

     ๒) การรายงานจะต้องบ่งชี้ถึงสาระสำาคัญของเรื่อง 

มิใช่เป็นการรายงานขั้นตอนการดำาเนินการของเจ้าหน้าท่ี ดังเช่น เชิญมา

พบเมื่อใด สั่งให้มาพบเมื่อใด ผู้ใดมาพบ

     ๓) กรณคีำารอ้งเรยีนจะตอ้งรายงานผลการดำาเนนิการ

ภายในกำาหนดตามข้อสั่งการของกรม โดยอาจเป็นรายงานตามขั้นตอน 

การปฏิบัติหรือรายงานเมื่อได้ดำาเนินการแล้วเสร็จก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้อง 

ไม่เกินระยะเวลาที่กำาหนดด้วย

   ๔)  การรายงานจะต้องแนบเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง 

ไปประกอบการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือร้องเรียน  

ขอ้สัง่การ บนัทกึการตรวจสอบ และแบบตรวจรายงาน ทัง้นี ้อาจมเีอกสาร

ที่นายจ้างมอบให้เท่าที่จำาเป็นก็ได้

   ๕)  การรายงาน

      การรายงานของสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัด จะต้องทำาเป็นหนังสือราชการภายนอกจากจังหวัด 

ถึงอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนการรายงานของ 

สำานกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรงุเทพมหานครพืน้ที ่ ทำาบนัทกึ

รายงานถึงอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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1. แนวปฏิบัติกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยขั้นตอน

การดำาเนินการตามมาตรา 115/1 แหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เพื่อให้การบังคับใช้มาตรา 115/1 แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงกำาหนด

แนวปฏิบัติ ดังนี้

  ๑.๑ เมือ่พนกังานตรวจแรงงานไดส้ง่แบบแสดงสภาพการจา้ง

และสภาพการทำางาน (แบบ คร.๑๑) ตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ 

ของแนวปฏิบัติ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองการส่งแบบ

แสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำางานแล้ว ให้ตรวจสอบหลักฐาน

การได้รับเอกสารดังกล่าวว่านายจ้างได้รับแบบแสดงสภาพการจ้างฯ 

หรือหนังสือเตือนไว้แล้วหรือไม่

  ๑.๒ ในกรณีที่นายจ้างยื่นหรือแจ้งแบบ คร.๑๑ ภายใน

เดือนมกราคม หรือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน 

ใหพ้นกังานตรวจแรงงานหรอืนติกิรตรวจสอบแบบรายงานวา่มกีารปฏบิติั

ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไข

แนวการตรวจแรงงาน
เฉพาะด้าน

หมวดที่

๔
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เพิ่มเติมในเรื่องใดบ้าง หากพบว่ายังมีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ให้พนักงาน 

ตรวจแรงงานดำาเนินการตรวจแรงงานตามระเบียบ กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราช

บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

และดำาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

  ๑.๓ หากนายจ้ า งที่ ไ ด้ รั บแบบแสดงสภาพการจ้ า ง 

ไม่ยื่นแบบดังกล่าวต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในเดือนมกราคม  

และไม่ยื่นแบบดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน  

ให้พนักงานตรวจแรงงานส่งสำานวนให้นิติกรดำาเนินคดีอาญานายจ้าง 

ตามมาตรา ๑๕๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ซึ่งมีองค์ประกอบความผิด ดังนี้

    (๑)  นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป

    (๒)  นายจ้างได้รับแบบรายงานสภาพการจ้างและ 

สภาพการทำางานแล้ว แต่ไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้าง 

และสภาพการทำางาน 

    (๓)  น ายจ้ า ง ไ ด้ รั บหนั ง สื อ เ ตื อนจากพนั ก ง าน 

ตรวจแรงงานแล้ว แต่ไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและ 

สภาพการทำางานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน

2. มาตรการการตรวจอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

  ๑. คุณสม บั ติ ข อ งลู ก จ้ า งที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า ง ต าม 

มาตรฐานฝีมือ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้าง 

ตามมาตรฐานฝีมือ 
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   ๑.๑  นายจ้างมอบหมายให้ทำางานในตำาแหน่งงานหรือ

ลักษณะงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานฝีมือ

ในสาขาอาชีพ ไม่ว่าลักษณะงานที่ลูกจ้างทำาจะครอบคลุมตามมาตรฐาน

ฝีมือในสาขาอาชีพและระดับนั้นทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม

   ๑.๒  ลูกจ้างต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน      

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

   ๑.๓  ลูกจ้างท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพ 

และระดับใดไม่ว่าก่อนหรือหลังประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 

มผีลใชบั้งคบั หากประสงคจ์ะรบัคา่จา้งตามอัตราคา่จา้งตามมาตรฐานฝมีอื  

ให้ยื่นหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ในสาขาอาชีพและระดับนั้นแก่นายจ้างโดยเร็ว

  ๒. การเตรียมการก่อนเข้าตรวจ

       ก่อนเข้าตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนการตรวจ

แรงงานประจำาปี ตรวจสอบข้อมูลว่าสถานประกอบกิจการที่จะเข้าตรวจ 

มีลูกจ้างที่ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือไม่ 

โดยตรวจสอบจากรายช่ือและท่ีอยู่ของสถานประกอบกิจการตามที่ได้

รับแจ้งจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากพนักงานตรวจแรงงานต้องการ

ทราบขอ้มลูเพิม่เตมิใหป้ระสานหนว่ยงานในสงักดักรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

ในท้องที่ที่รับผิดชอบ

  ๓.  การเข้าตรวจ

   ๓.๑  ตรวจสอบข้อมูลจากนายจ้าง

       (๑) สอบถามข้อเท็จจริงว่าได้จ้างลูกจ้างให้ทำางาน           

ในตำาแหนง่งานหรอืลกัษณะงานทีต่อ้งใชท้กัษะฝมีอื ความรู ้ความสามารถ               

ตามมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพที่กำาหนดหรือไม่ 
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       (๒)  ตรวจสอบว่าได้จ้างลูกจ้างและให้ทำางานดังกล่าว 

เมื่อใดและได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน 

ฝีมือแรงงานจากลูกจ้างเมื่อใด

       (๓)  สอบถามอตัราคา่จา้งทีน่ายจา้งจา่ยใหแ้ก่ลกูจา้ง 

กรณีนายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนข้ึนไป ให้ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ 

การจา่ยค่าจ้าง คา่ลว่งเวลา คา่ทำางานในวนัหยดุ และคา่ลว่งเวลาในวนัหยดุ 

เพื่อประกอบการดำาเนินการ

   ๓.๒  ตรวจสอบข้อมูลจากลูกจ้าง 

       (๑) สอบถามข้อเท็จจริงว่าทำางานในตำาแหน่งงาน

หรือลักษณะงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐาน

ฝีมือในสาขาอาชีพที่กำาหนดหรือไม่ 

       (๒)  ลูกจ้างได้ยื่นหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการ

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อนายจ้างเมื่อใดและนายจ้างจ่ายค่าจ้าง

ให้อัตราเท่าใด

       ๓.๓  การวิเคราะห์คุณสมบัติการมีสิทธิได้รับค่าจ้าง 

ตามมาตรฐานฝีมือ

       พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมข้อเท็จจริงและ 

พยานหลักฐานที่ได้รับจากนายจ้าง ลูกจ้างเพื่อพิจารณาว่าลูกจ้างท่ีผ่าน 

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ทำางานในสถานประกอบกิจการ 

ดังกล่าวได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตามประกาศ 

คณะกรรมการค่าจ้างกำาหนดหรือไม่

  ๔. การขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์

       กรณีมีข้อสงสัยว่านายจ้างได้ให้ลูกจ้างทำางานในตำาแหน่งงาน  

หรือลักษณะงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพและระดับ 

ตามท่ีกำาหนดในประกาศคณะกรรมการค่าจ้างหรือไม่ พนักงานตรวจแรงงาน 

อาจดำาเนินการ ดังนี้
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   ๔.๑  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวกับ 

ลักษณะงานที่นายจ้างมอบหมาย ลักษณะงานที่ลูกจ้างทำาจริงพร้อมทั้ง

หนังสือรับรองฯ ซ่ึงลูกจ้างได้ยื่นต่อนายจ้างแล้วประสานขอความร่วมมือ 

เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องที่ที่รับผิดชอบให้ความเห็น 

เปน็หนงัสอืในฐานะหนว่ยงานท่ีกำาหนดและทดสอบมาตรฐานฝมืีอแรงงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

   ๔.๒  ในกรณีมี ข้ อยุ่ งยากในการวิ นิ จฉั ย เ ก่ี ยวกับ 

ตำาแหน่งงาน หรือลักษณะงานท่ีต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ให้ประสาน 

เจา้หนา้ทีก่รมพฒันาฝมีอืแรงงานในทอ้งทีท่ีรั่บผดิชอบซ่ึงได้รับการแต่งตัง้ 

เป็นผู้เชี่ยวชาญตามมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ เข้าไปดำาเนินการร่วมในการตรวจสถานประกอบกิจการ 

หรือสำานักงานของนายจ้าง หรือสถานท่ีทำางานของลูกจ้าง เพ่ือให้ความคิดเห็น  

วิเคราะห์ หรือช่วยเหลือแก่พนักงานตรวจแรงงาน ทั้งนี้ ให้พนักงาน 

ตรวจแรงงานบันทึกความคิดเห็น การวิเคราะห์ หรือการช่วยเหลือของ 

ผู้เชี่ยวชาญไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดำาเนินการ

   ๔.๓  ในกรณีที่ท้อง ท่ี ใดไม่มี เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนา 

ฝีมือแรงงานที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ เชี่ยวชาญตามมาตรา ๑๔๒  

แหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหพ้นกังานตรวจแรงงาน 

ประสานขอความร่วมมือนายจ้างอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ในท้องท่ีท่ีรับผิดชอบเข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสำานักงานของนายจ้าง  

หรอืสถานทีท่ำางานของลกูจา้ง เพือ่ให้ความคดิเห็นวเิคราะห ์หรอืชว่ยเหลอื 

แกพ่นกังานตรวจแรงงาน ท้ังนี ้ใหพ้นกังานตรวจแรงงานบนัทกึความคดิเหน็  

การวิเคราะห์ หรือการช่วยเหลือของเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ไว้เป็นหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาดำาเนินการกรณีนายจ้างไม่อนุญาต 

ให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าไปในสถานประกอบกิจการ 
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ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสถานประกอบกิจการและดำาเนินการ 

ตามข้อ ๔.๑

  ๕. การดำาเนินการออกคำาสั่ง

   ๕.๑  การตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนการตรวจ

แรงงานประจำาปี ซึ่งเป็นการตรวจทั่วไป กรณีตรวจพบว่านายจ้างปฏิบัติ

ไม่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ให้พนักงานตรวจแรงงาน 

มีคำาสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ให้พิจารณาตามนโยบาย 

และความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป 

   ๕.๒  กรณีท่ีมีคำาร้องเรียนว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง                

ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างให้พนักงานตรวจแรงงานสอบสวน 

ข้อเท็จจริงโดยด่วน หากพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศ 

คณะกรรมการค่าจ้างให้มีคำาสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน 

ระยะเวลาที่กำาหนด

3. แนวปฏิบัติเกีย่วกบัการปอ้งกนั ปราบปราม และชว่ยเหลอืคุม้ครอง

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และช่วยเหลือ

คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มุ่งให้ใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเป็นหลัก โดยมีกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประสานการดำาเนินงาน 

และทุกฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกัน จึงได้ลงนามไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสว่นของกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานมบีทบาทหนา้ที่

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สรุปได้ดังนี้

  ๑. เมือ่ไดร้บัแจง้เหตมุกีารเอารดัเอาเปรยีบ หรอืการใช้แรงงาน 

ท่ีไม่เป็นธรรม หรือการใช้แรงงานต่างด้าวท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
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หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานบริการ  

สถานประกอบกิจการ เคหสถาน หรือสถานที่อื่นใด ให้รีบตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น

   กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  

ในส่วนภูมิภาคให้แจ้งชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

จังหวัด (ศปคม. จังหวัด) ในกรุงเทพมหานครให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

ผู้มีอำานาจ เช่น กองบังคับการปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ 

การค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) หรือเจ้าหน้าที่ตำารวจแห่งท้องที่อันเป็นที่ตั้ง 

ของสถานประกอบกิจการ หรือสถานที่ทำางาน และสำานักป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อร่วม 

ดำาเนินการช่วยเหลืออย่างรีบด่วนต่อไป

  ๒. กรณีท่ีพนักงานตรวจแรงงานออกตรวจแรงงานตามปกติ

แล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

   ๒.๑  กรณีที่เป็นแรงงานไทย ในส่วนภูมิภาคให้แจ้ง

สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)  

เพื่อประสานชุดปฏิบัติการฯ ของจังหวัด ตามบันทึกข้อตกลงฯ ระดับพื้นที่  

เพื่อช่วยเหลือออกมาจากสถานบริการ สถานประกอบกิจการ หรือ 

สถานที่ทำางาน ในกรุงเทพมหานครให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำารวจผู้มีอำานาจ 

เช่น กองบังคับการปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์  

(บก.ปคม.) หรือเจ้าหน้าที่ตำารวจแห่งท้องท่ีอันเป็นที่ตั้งของสถานบริการ 

สถานประกอบกิจการ หรือสถานที่ทำางาน และสำานักป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อร่วม 

ดำาเนินการช่วยเหลืออย่างรีบด่วนต่อไป
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      ๒.๒  กรณีที่เป็นแรงงานต่างด้าว ในส่วนภูมิภาคให้แจ้ง 

สำานักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) และสำานักงานพัฒนาสังคมและ 

ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เพื่อประสานชุดปฏิบัติการฯ  

ของจังหวัด ตามบันทึกข้อตกลงฯ ระดับพื้นท่ี เพ่ือช่วยเหลือออกมาจาก 

สถานบรกิาร สถานประกอบกจิการ หรอืสถานทีท่ำางาน ในกรงุเทพมหานคร

ให้แจ้งกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน และ 

สำานกัปอ้งกันและแกไ้ขปญัหาการคา้หญงิและเดก็ (สปป.) กรมพัฒนาสังคม

และสวสัดิการ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์(พม.) 

เพื่อร่วมดำาเนินการช่วยเหลืออย่างรีบด่วนต่อไป

   ๒.๓  กรณีแรงงานท่ีมิได้มีสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ใน

ราชอาณาจักรหรือเคยมีภูมิลำาเนาหรือมีสถานะอยู่อาศัยในราชอาณาจักร 

ในส่วนภูมิภาคให้แจ้งสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด (พมจ.) เพื่อประสานชุดปฏิบัติการฯ ของจังหวัด ตามบันทึก 

ข้อตกลงฯ ระดับพื้นที่เพื่อช่วยเหลือออกมาจากสถานประกอบกิจการ 

หรือสถานที่ทำางาน ในกรุงเทพมหานครให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำารวจผู้มีอำานาจ  

เช่น กองบังคับการปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 

(บก.ปคม.) หรือเจ้าหน้าที่ตำารวจแห่งท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสถานบริการ 

สถานประกอบกิจการ หรือสถานที่ทำางาน และสำานักป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อร่วม 

ดำาเนินการช่วยเหลืออย่างรีบด่วนต่อไป

  ๓.  พนกังานตรวจแรงงานใหค้วามรว่มมือกบัพนกังานสอบสวน 

ในการหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาของพนักงานสอบสวน 

ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อสนับสนุน 

การดำาเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ และเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงาน



59

คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แน่ใจว่าผู้เสียหายนั้นจะได้รับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติ 

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

  ๔.   พนักงานตรวจแรงงานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 

ในกรณีที่เห็นว่านายจ้างได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ต่อไป

  ๕. ในกรณีท่ีเป็นแรงงานเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยในประเทศ  

เด็กไทยในต่างประเทศ เด็กต่างด้าว หรือเด็กที่มิได้มีสัญชาติไทย  

แต่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรหรือเคยมีภูมิลำาเนาหรือมีสถานะอยู่อาศัย 

ในราชอาณาจักร หากตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

ให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานดูแลเด็กเป็นกรณีพิเศษ และจัดให้อยู่ใน 

สถานท่ีเหมาะสมไม่ปะปนกับกลุ่มแรงงานที่กระทำาผิดทั่วไป ทั้งนี้ ต้อง 

คำานึงถงึประโยชนส์งูสดุของเดก็ และประสานสง่ตอ่สำานกังานพฒันาสังคม 

และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

โดยเรว็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพือ่ดำาเนนิการตามหลกัการวา่ด้วยการคุม้ครอง

แรงงานเด็กในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

   ๕.๑  กรณทีีพ่บเดก็ทีถ่กูใชแ้รงงานโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

แม้เป็นบุคคลที่มิได้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  

ให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานดูแล และปฏิบัติเช่นเดียวกับการปฏิบัติ 

ต่อแรงงานเด็ก ตามที่กล่าวมาข้างต้น

   ๕.๒  กรณีเด็กถูกค้ามนุษย์เพื่อหาประโยชน์ด้านแรงงาน 

ให้ถือว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายที่สุด (ตามอนุสัญญา

องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบับท่ี ๑๘๒) จำาเปน็ตอ้งมกีารชว่ยเหลอืเดก็ 

อย่างเร่งด่วน และดำาเนินคดีต่อผู้กระทำาผิดโดยทันที เด็กท่ีได้รับ 

การช่วยเหลือออกมาจากสภาพการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบดังกล่าว 
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ต้องได้รับการช่วยเหลือ บำาบัด ฟ้ืนฟู ทั้ งทางร่างกายและจิตใจ 

อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อป้องกันเด็กกลุ่มนี้ไม่ให้ถูกนำาไปค้ามนุษย์ด้านแรงงานอีกต่อไป  

โดยให้ เด็กได้ รับการบริการทางการศึกษา การฝึกอบรมทักษะ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน  

ในบางกรณีอาจมีการส่งเสริมอาชีพสำาหรับครอบครัวตามความจำาเป็น  

โดยให้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    
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แนวปฏิบัติของพนักงานตรวจแรงงานตามระเบียบกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงาน และการดำาเนินคดีอาญา 

ผู้กระทำาความผิดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ในงานประมงทะเล พ.ศ. 2561

 นิยามที่สำาคัญตามข้อ ระเบียบกรมฯ ตามกฎกระทรวงฯ 

 “การตรวจแรงงานในงานประมงทะเล” หมายความว่า การที่พนักงานตรวจ
แรงงานตรวจสอบ เอกสาร ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) การตรวจบริเวณ
ท่าเรือ แพปลา การเข้าไปตรวจ ในเรือประมง ขณะ หรือระหว่างทำาการประมงในทะเลหรือ
การตรวจสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับ การทำาการประมงในทะเล เพื่อตรวจสอบสภาพ
การจ้างการทำางานของลูกจ้าง สอบถามข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายสำาเนาเอกสารที่เกี่ยวกับ
สัญญาจ้าง เอกสารการจ่ายค่าจ้าง ทะเบียนลูกจ้าง หลักฐานเวลาพัก และกระทำาการอย่าง
อืน่เพือ่ให้ได้ข้อเทจ็จรงิในอนัทีจ่ะปฏบิตักิารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย การคุม้ครอง
แรงงานในงานประมงทะเล 
 “การดำาเนินคดี” หมายความว่า การดำาเนินคดีโดยการเปรียบเทียบรวมทั้งการ
ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษผู้กระทำาผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ในงานประมงทะเล 
 “นิติกร” หมายความว่า ข้าราชการที่ดำารงตำาแหน่งนิติกรกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานตรวจแรงงานและนิติกร 
 “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือ 
ผู ้อำานวยการสำานักงานสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่และให้
หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
 “ผูม้อีำานาจเปรยีบเทยีบ” หมายความว่า อธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมายสำาหรบั
ความผิดที่เกิดขึ้น ในกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด 
มอบหมายสำาหรับความผิดที่เกิดขึ้น ในจังหวัดอื่น 
 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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 กรณีพนักงานตรวจแรงงานออกคำาสั่งให้นายจ้างปฏิบัติ ให้ตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติตามคำาสั่ง เมื่อครบกำาหนด ระยะเวลาปฏิบัติตามคำาสั่ง และรายงานหัวหน้าศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) ทันทีพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 
รายละเอียดตามหมวด ๑ แห่งระเบียบกรมฯ ตามกฎกระทรวงฯ 
 กรณีดำาเนินคดีโดยการเปรียบเทียบ ให้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วส่งสำานวน
ให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ดำาเนินคดีตามขั้นตอนการ
เปรียบเทียบต่อไป โดยไม่ต้องออกคำาส่ังทั้งนี้ ให้มีหนังสือให้นายจ้างหรือผู้แทนไปพบที่
สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทันที เพื่อดำาเนินคดีตามขั้นตอนการเปรียบเทียบต่อไป 
รายละเอียดตามหมวด ๒ แห่งระเบียบกรมฯ ตามกฎกระทรวงฯ 
 กรณดีำาเนนิคดโีดยการร้องทกุข์หรอืกล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวน ให้รวบรวม
พยานหลักฐาน และดำาเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่ความผิดเกิด
อ้างหรอืเช่ือว่าได้เกิดภายในเขตท้องทีร่วมถงึรายงานให้หัวหน้าศนูย์ควบคมุฯ เพือ่ดำาเนนิการ 
ตามอำานาจหน้าทีท่นัท ีและรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบเพือ่พจิารณามอบหมายพนกังาน
เจ้าหน้าทีด่ำาเนนิการต่อไป รายละเอยีดตามหมวด ๓ แห่งระเบยีบกรมฯ ตามกฎกระทรวงฯ 
 กรณบูีรณาการตรวจร่วมกบัหน่วยงานอืน่ เมือ่พบความผดิตามกฎหมายว่าด้วย
การคุม้ครองแรงงานทีม่กีารกระทำาความผดิอาญาตามกฎหมายอืน่รวมอยูด้่วย ให้ดำาเนนิคดี
โดยการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนเป็นคดีเดียวกันกับคดีที่หน่วยงานอื่น
ได้ดำาเนินคดีไว้แล้ว หากหน่วยงานอื่นยังไม่ได้ ดำาเนินคดีทางพนักงานสอบสวน เมื่อดำาเนิน
คดีโดยการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งพร้อมเลขคดี
ให้หน่วยงานอื่นที่พบความผิดทราบ

 แนวปฏิบัติ 
 1. เรื่อง อายุลูกจ้าง 
  1.1 ข้อกฎหมาย 
    กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    ข้อ ๔ ห้ามนายจ้างจ้างลูกจ้างที่มีอายุตำ่ากว่าสิบแปดปีทางาน 
ในเรือประมง 
  1.2 แนวปฏิบัติ 
    (๑) คูม่อืการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีซ่ึง่ปฏบิตังิานประจำาศนูย์ควบคมุ
การแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) ให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า 
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ที่ลงไปตรวจเรือประมง พร้อมตรวจสอบอายุลูกจ้างดังกล่าวจากเอกสาร ท่ีออกโดย 
หน่วยงานราชการของประเทศไทยที่ระบุอายุของลูกจ้างไว้ เช่น บัตรประจำาตัวของบุคคล
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือใบอนุญาตทำางาน หรือหนังสือคนประจำาเรือ (Seaman Book)  
หรอืหนงัสอืคนประจำาเรือแรงงานต่างด้าว (Seabook) เว้นแต่คู่มอืดงักล่าวจะกำาหนดไว้เป็น
อย่างอื่น 
    (๒) กรณพีนกังานตรวจแรงงานเหน็ว่าลกูจ้างซึง่ทำางานบนเรอืประมง
ทะเลมีรูปร่าง หน้าตาสรีระ และบุคลิกลักษณะ คล้ายคลึงเด็กอายุตำ่ากว่า ๑๘ ปี ทำางานอยู่
บนเรือประมง ให้นาลูกจ้างดังกล่าว ไปตรวจสอบเพื่อหาอายุท่ีแท้จริงโดยวิธีการทาง 
การแพทย์ 
   (๓) กรณีบัตรประจำาตัวของบุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย หรือใบอนุญาต 
ทำางาน หรือหนังสือ คนประจำาเรือ (Seaman Book)) หรือหนังสือคนประจำาเรือแรงงาน
ต่างด้าว (Seabook) หรอืเอกสารอืน่ ของลกูจ้าง แล้วแต่กรณ ีซึง่ระบวุ่าลกูจ้างมอีายมุากกว่า 
๑๘ ปี ให้เชื่อตามเอกสารนั้น 
   (๔) กรณลีกูจ้างตามข้อ (3) แจ้งต่อพนกังานตรวจแรงงานว่าตนเองมอีายุ
ตำ่ากว่า ๑๘ ปี ให้นำาลูกจ้างดังกล่าวไปตรวจสอบเพื่อหาอายุที่แท้จริงโดยวิธีการทาง 
การแพทย์ 
   (๕) กรณีมีบุคคล หรือหน่วยงานใดแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงานซึ่งมี 
สาระสำาคัญว่าลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในเรือประมงทะเลมีอายุตำ่ากว่า ๑๘ ปี แต่บุคคล หรือ
หน่วยงานดงักล่าวไม่ยอมเปิดเผยชือ่ ให้พนกังานตรวจแรงงานสอบถามรายละเอยีดให้ชดัเจน
ว่าชื่อและสังกัดหน่วยงานใดหากบุคคล หรือหน่วยงานดังกล่าวยินยอมแจ้งข้อมูลพร้อม 
ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพือ่หาอายทุีแ่ท้จรงิ ทางการแพทย์ ให้พนักงานตรวจแรงงาน
ดำาเนินการตามที่ได้รับการร้องขอต่อไป อนึ่ง สาเหตุที่ต้องสอบถาม รายละเอียดของผู้ร้อง
พร้อมให้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางธุรกิจ 
   (๖) กรณีลูกจ้างไม่มีเอกสารประจาตัวที่ทางราชการไทยออกให้ไว้เป็น
หลักฐานให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานทราบเพื่อดำาเนินการ 
และพาลูกจ้างไปตรวจสอบเพื่อหาอายุ ที่แท้จริงโดยวิธีการทางการแพทย์ 
   (๗) กรณเีอกสารทางการแพทย์ระบอุายไุม่ชัดเจนให้ถอืว่าตามอายท่ีุระบุ
ไว้สูงสุด 
   (๘) กรณีนายจ้างทราบภายหลังการจ้างว่าลูกจ้างมีอายุตำ่ากว่า ๑๘ ปี 
แต่นายจ้างนาหลกัฐานทางการแพทย์มาแสดงต่อพนกังานตรวจแรงงานว่าก่อนการจ้างงาน
ได้พาลูกจ้างไปตรวจสอบ เพือ่หาอายทุีแ่ท้จรงิโดยวธิกีารทางการแพทย์แล้ว ซึง่ระบุว่าลกูจ้าง
มีอายุเกิน ๑๘ ปี ถือว่านายจ้างไม่มีเจตนากระทำาผิด 
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   (๙) กรณพีนกังานตรวจแรงงานพบว่าลกูจ้างมเีอกสารระบอุายมุากกว่า 
๑๘ ปี เมื่อตรวจสอบโดยละเอียดพบว่านายจ้างได้ว่าจ้างลูกจ้างดังกล่าวตั้งแต่อายุตำ่ากว่า 
๑๘ ปี ถือว่านายจ้างมีเจตนากระทำาผิด 
   (๑๐) กรณีจ้างลูกจ้างสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยทางาน ข้อเท็จจริง
พบว่าเอกสารทีอ่อกโดยประเทศไทยระบวุ่าลกูจ้างฯ มอีายมุากกว่า ๑๘ ปี ต่อมามกีารพสิจูน์
สัญชาติแล้วพบว่าลูกจ้างฯ มีอายุตำ่ากว่า ๑๘ ปี โดยมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านายจ้าง 
ไม่ทราบมาก่อนว่าลูกจ้างฯ มีอายุน้อยกว่า ๑๘ ปี มาแสดงต่อพนักงานตรวจแรงงาน เช่น 
เอกสารผลตรวจสอบอายุที่แท้จริงของลูกจ้างก่อนรับเข้าทำางาน กรณีดังกล่าว จึงถือได้ว่า
นายจ้างไม่มีเจตนากระทำาผิด

  1.3 มาตรการทางปกครองและมาตรการทางอาญาตามระเบียบกรมฯ 
ตามกฎกระทรวงฯ 
    กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ ให้ดำาเนินคดีอาญาโดยการร้องทุกข์หรือ 
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกรณีนายจ้างกระทำาผิดฐานจ้างเด็กอายุตำ่ากว่า ๑๘ ปี 
  1.4 การรวบรวมพยานหลักฐาน 
    (๑) หลักฐานทางการแพทย์ 
    (๒) บันทึกคำาให้การของลูกจ้างที่มีอายุน้อยกว่า ๑๘ ปี มีสาระสำาคัญ
ว่าเป็นลูกจ้างจริง 
    (๓) บนัทกึคำาให้การของบคุคลอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง มีสาระสำาคญัว่านายจ้าง
รู้ว่าลูกจ้างมีอายุ น้อยกว่า ๑๘ ปี แต่ยังจ้างลูกจ้างดังกล่าวให้ทำางาน 

 2.  เรื่อง เวลาพัก 
  2.1  ข้อกฎหมาย 
    กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    ข้อ ๕ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมงใน 
ระยะเวลาการทำางาน ยีส่บิสีช่ัว่โมงและไม่น้อยกว่าเจด็สบิเจด็ช่ัวโมงในระยะเวลาการทำางาน
เจ็ดวันและจัดทำาหลักฐานเวลาพักไว้เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ ฯลฯ 
  2.2 แนวปฏิบัติ 
    (๑) กรณีจัดเวลาพักตามข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงฯ กำาหนดให้ลูกจ้าง
มีเวลาพักไม่น้อยกว่า สิบชั่วโมงในระยะเวลาการทำางานยี่สิบสี่ชั่วโมงและไม่น้อยกว่า 
เจ็ดสิบเจ็ดช่ัวโมงในระยะเวลาการทำางานเจ็ดวันดังน้ัน นายจ้างไม่จำาเป็นต้องจัดเวลาพัก 
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เป็นห้วงเวลาเดียวกันทุกกัน เช่น วันที่ ๑ พักเวลา ๑๒.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. วันที่ ๒ พักเวลา 
๑๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. เป็นต้น 
    (๒) กรณีพบว่ามีการกำาหนดห้วงเวลาพักเวลาเดียวกันทุกวันให้
พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบโดยละเอียดว่าลูกจ้างได้พักในห้วงเวลาดังกล่าวจริง  
หรือไม่ พร้อมทั้งสอบทานจากรายงาน การทำาการประมง ((PIPO) Log Book) ด้วย 
    (๓) กรณีการจัดเวลาพักไม่ถูกต้อง หมายถึง นายจ้างได้ให้ลูกจ้างพัก
น้อยกว่าสิบช่ัวโมง ในระยะเวลาการทำางานยี่สิบสี่ชั่วโมงและไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเจ็ดชั่วโมง 
ในระยะเวลาการทำางานเจ็ดวัน 
    (๔) วิธีการคำานวณระยะเวลาการทางานยี่สิบส่ีช่ัวโมงให้นับเวลา 
หลังจากเที่ยงคืน เป็นชั่วโมงแรกของการทำางาน 
    (๕) เวลาพักของลูกจ้าง หมายถึง เวลาพักผ่อน หรือเวลาที่ลูกจ้าง 
ไม่ได้ทำางาน 
    (๖) กรณีคำานวณเวลาพักสำาหรับเรือออกไปทำาการประมงไม่ครบ  
๒๔ ช่ัวโมง เช่น ออกไปทำาการประมงในวันที่ ๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. และกลับเข้ามาเวลา  
๑๖.๐๐ น. วันเดียวกัน มีระยะเวลาการทำางาน ไม่ครบ ๒๔ ชั่วโมง เวลาพักจึงแบ่งเป็น 
สามช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลาที่ ๑ เวลาพักก่อนเรือออกไปทำาการประมง ช่วงเวลาที่ ๒  
เวลาพักระหว่างเรือออกไปและกลับมาจากการทำาการประมง และช่วงเวลาที่ ๓ เวลาหลัง
จากเรือกลับมาจากการทำาการประมง สำาหรับเวลาพักช่วงที่หนึ่ง คือ ตั้งแต่เที่ยงคืนของ 
วันที่ ๑ เป็นต้นไปจนถึงเวลาที่เรือออกไปทำาการประมง สำาหรับเวลาพักช่วงเวลาที่สอง คือ 
ช่วงเวลาที่ลูกจ้างไม่ได้ทางานในระหว่างที่เรือออกไปทำาการประมงและกลับเข้ามาจากการ
ทำาประมง และสำาหรับเวลาพักช่วงเวลาที่สาม คือ ช่วงเวลาหลังจากเรือกลับมาจากการ 
ทำาประมงเป็นต้นไปจนถึงเวลา ๒๓.๕๙ น. ในการคำานวณเวลาพักจึงต้องนา เวลาพัก 
สามช่วงเวลาคำานวณรวมกันเพื่อหาเวลาพักของลูกจ้าง อน่ึง ข้อเท็จจริงข้างต้นใช้อธิบาย 
การคำานวณเวลาพักเท่านั้น มิใช่ข้อกำาหนดให้ต้องพักตามเวลาดังกล่าวข้างต้น  
    (๗) กรณคีำานวณเวลาพกัสำาหรบัเรอืออกไปทำาการประมง ต่อเนือ่งกนั
หลายวัน เช่น กรณีออกไปทำาการประมงเมื่อวันที่ ๑ เวลา ๒๑.๐๐ น. และกลับเข้าเทียบท่า
ในวันที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. และออกไปทำาการประมงวันเดียวกัน เวลา ๒๑.๐๐ น. และกลับ
เข้าเทียบท่าในวันถัดไป เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นประจำาเช่นนี้ทุกวันไปจนกว่าจะถึงช่วงเวลา
หยุดยาว กรณีดังกล่าว มีลักษณะเป็นการทำาประมงต่อเนื่องกันหลายวันในการคำานวณ 
เวลาพักในแต่ละวันจึงต้องคำานวณเวลาแยกออกจากกัน เพ่ือให้การคำานวณเวลาพัก
สอดคล้องกบัการนบัเวลาทำางานทีใ่ห้นบัเวลาหลงัจากเทีย่งคนืเป็นชัว่โมงแรกของการทำางาน  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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      สำาหรับเวลาพักของวันที่ ๑ แบ่งออกเป็นสองช่วง ประกอบด้วย  
ช่วงเวลาที่ ๑ คือ ตั้งแต่ เที่ยงคืนเป็นต้นไปจนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. ซึ่งเป็นเวลาที่เรือออกไป
ทำาการประมง และช่วงเวลาที ่๒ คอื ระหว่างทีเ่รอืออกไปทำาการประมงซึง่ลกูจ้างไม่ได้ทำางาน
ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๓.๕๙ น. 
      สำาหรับเวลาพักของวันที่ ๒ แบ่งออกเป็นสองช่วง ประกอบด้วย  
ช่วงเวลาที่ ๑ คือ เวลาที่ลูกจ้างไม่ได้ทำางานตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปจนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. 
ที่เรือกลับมาจากการไปทำาการประมง ช่วงเวลาที่ ๒ คือ หลังจากเวลา ๑๖.๐๐ น. ไปจนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. ซึ่งเป็นเวลาที่เรือออกไปทำาการประมง และช่วงเวลาที่ ๓ คือ ตั้งแต่เวลา 
๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไปจนถึงเวลา ๒๓.๕๙ น. ซึ่งเป็นเวลาที่เรือออกไปทำาการประมง 
      ทั้งนี้ ในการคำานวณเวลาพักในแต่ละวันให้คำานวณแยกออกจาก
กัน อนึ่ง ข้อเท็จจริงข้างต้น ใช้อธิบายการคำานวณเวลาพักเท่านั้น มิใช่ข้อกำาหนดให้ต้องพัก 
ตามเวลาดังกล่าวข้างต้น 
    (๘) กรณีการจัดทำาหลักฐานบันทึกเวลาพัก เนื่องจากกรมฯ ไม่ได้
กำาหนดแบบบันทึกเวลาพักไว้ นายจ้างจึงสามารถจัดทำาหลักฐานดังกล่าวตามความ 
เหมาะสมกับวิธีการทำาประมง และรายงานการทำาการประมง (Log Book) ซึ่งกรมประมง
กำาหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตทำาการประมงต้องบันทึกเวลาที่ดำาเนินการ จับปลาลงในแบบที่ 
กรมประมงกำาหนด เวลาที่อยู่ในรายงานการทำาการประมง (Log Book) จึงเป็นเวลาทำางาน
ของลูกจ้างซึ่งทำางานบนเรือประมง อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเวลาที่บันทึกในรายงานการ
ทำาการประมง (Log Book) เป็นเวลาทำาการประมงซึ่งเป็นเวลาทำางานของลูกจ้างซึ่งทำางาน
บนเรือประมงมิใช่เวลาที่พัก ตามกำาหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ให้พนักงานตรวจแรงงาน
สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าลูกจ้างได้พักและถูกต้องตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๕ หรือไม่ 
อย่างไร 
    (๙) กรณีเรือแจ้งออกไปทำาการประมงแล้วต้องจัดทำาหลักฐานการ 
ลงเวลาพักทุกกรณี หากข้อเท็จจริงพบว่าเมื่อเรือออกไปแล้วแต่มีเหตุจำาเป็นอันส่งผลให้ไม่
อาจออกไปทาการประมงได้ และไม่มี การทำางานบนเรือดังกล่าวให้ระบุในหลักฐานการ 
ลงเวลาพักว่าลูกจ้างพักในห้วงเวลาดังกล่าว 
    (๑๐) กรณีพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบพบหลักฐานการลงเวลา
พัก แต่ข้อเท็จจริงพบว่าลูกจ้างและพวกส่วนใหญ่ให้การว่าผู้ควบคุมเรือไม่ให้ลูกจ้างได ้
หยุดพัก ซึ่งสอดคล้องกับเวลาทำาการประมง ที่บันทึกในรายงานการทำาการประมงว่ามีการ
ทำางานตลอดเวลา จึงเป็นการไม่จัดให้ลูกจ้างมีเวลาพัก 
    (๑๑) กรณีพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบพบหลักฐานการลงเวลา
พัก ข้อเท็จจริงพบว่าลูกจ้างและพวกส่วนใหญ่ให้การว่าผู้ควบคุมเรือให้ลูกจ้างได้พักน้อย
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มากกว่าที ่๑๐ ชัว่โมงต่อวนั หรอืน้อยกว่า ๗๗ ชัว่โมง สำาหรบัการทำางานเจด็วนั ซึง่สอดคล้อง
กับเวลาทำาการประมงที่บันทึกในรายงานการทำาการประมง ว่ามีการทางานตลอดเวลา  
จึงเป็นการจัดเวลาพักให้ลูกจ้างไม่ถูกต้อง 
    (๑๑) พนักงานตรวจแรงงานเข้าตรวจเรือประมงภายหลังที่ออกไป
ทำาการประมงข้อเท็จจริงพบว่าลูกจ้างและพวกส่วนใหญ่ให้การว่าผู้ควบคุมเรือจัดเวลาพัก
ถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนด แต่ไม่พบหลักฐานการลงเวลาพักบนเรือประมง จึงเป็นการ
ไม่จัดทำาหลักฐานเวลาพัก อนึ่ง หากเรือประมงออกไปทำาการประมงแต่มีเหตุสุดวิสัยไม่อาจ
ทำาการประมงได้ ให้ระบุในหลักฐานลงเวลาพักว่าไม่มีการทำางานในช่วงวันดังกล่าว
  2.3 มาตรการทางปกครองและมาตรการทางอาญาตามระเบียบกรมฯ 
ตามกฎกระทรวงฯ 
    (๑) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕ วรรคหนึง่ ให้ดำาเนนิคดอีาญาโดยการเปรยีบ
เทียบ กรณีไม่จัด ให้ลูกจ้างมีเวลาพัก 
    (๒) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕ วรรคหนึง่ ให้ดำาเนนิคดอีาญาโดยการเปรยีบ
เทียบ กรณีจัดเวลาพัก ให้ลูกจ้าง ไม่ถูกต้อง 
    (๓) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ให้ออกคำาส่ังทางปกครอง  
ให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน ๓ วัน กรณีไม่จัดทำาหลักฐานเวลาพัก 
  2.4 การรวบรวมพยานหลักฐาน 
    (๑) ให้นำาหลักฐานการลงเวลาพักเปรียบเทียบกับรายงานการทำา 
การประมง (Log Book) ว่าสอดคล้องกัน หรือไม่ 
    (๒) บันทึกคำาให้การลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์เป็น
นายจ้าง ลูกจ้าง ให้สอบถามว่ามีการจัดเวลาพัก และได้พักมากกว่าที่ ๑๐ ชั่วโมงต่อวัน และ
น้อยกว่า ๗๗ ชั่วโมง สำาหรับ การทำางานเจ็ดวัน หรือไม่ อย่างไร 

 3. เรื่อง สัญญาจ้าง 
  3.1 ข้อกฎหมาย 
    กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    ข้อ ๖ ให้นายจ้างจัดทำาสัญญาจ้างเป็นหนังสือที่มีข้อความถูกต้อง 
ตรงกันจำานวนสองฉบับ โดยมอบให้ลูกจ้างเก็บไว้หน่ึงฉบับเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงาน 
ตรวจสอบ 
    สัญญาจ้างตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำาหนด 
ฯลฯ 
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  3.2 แนวปฏิบัติ 
    (๑) กรณพีนกังานตรวจแรงงานไม่พบสญัญาจ้างทีล่กูจ้าง แต่มหีลกัฐาน 
อนัควรเชือ่ได้ว่านายจ้างมอบสญัญาจ้างทีเ่ป็นคูฉ่บบัให้ลกูจ้างแล้ว กรณดีงักล่าว จึงถอืได้ว่า
นายจ้างมอบสัญญาจ้างลูกจ้างแล้ว 
    (๒) กรณีการตรวจสอบสัญญาจ้างที่ท่าเทียบเรือให้ตรวจสอบจาก
ระบบออนไลน์ ของศนูย์ควบคมุการแจ้งเข้าออกเรอืประมง (PIPO) ตามคูม่อืการปฏบิตังิาน
ของเจ้าหน้าทีศ่นูย์ควบคมุฯทัง้นี ้หากพบว่าสญัญาจ้างในระบบดงักล่าวไม่ถกูต้องให้ประสาน
เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าซึ่งปฏิบัติงาน ประจำาศูนย์ควบคุมฯ ทราบเพื่อแจ้งให้นายจ้างแก้ไข
ให้ถูกต้องต่อไป 
    (๓) กรณีสัมภาษณ์ลูกจ้างแล้วพบสัญญาจ้างไม่ถูกต้องตรงตามที่พบ
ในระบบออนไลน์ ของศูนย์ควบคุมฯ กรณีดังกล่าว ให้ถือว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
    (๔) สัญญาจ้างให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำาหนด หมายถึง  
มีข้อความตรงตาม ที่อธิบดีประกาศกำาหนด อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างประสงค์ให้ลูกจ้าง
ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าที่กฎหมายกำาหนดสามารถระบุข้อความดังกล่าวลงไว้ใน 
สัญญาจ้างดังกล่าวได้ โดยข้อความ หรือสัญลักษณ์อ่ืนใดท่ีระบุไว้ต้องไม่ส่งผลให้ลูกจ้าง 
ได้รบัสทิธปิระโยชน์ตำา่กว่าท่ีกฎหมายกำาหนด เช่น นายจ้างระบเุลขทีส่ญัญาจ้าง เพือ่กำาหนด
หมายเลขประจำาตัวลูกจ้างเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ หรือพิมพ์สัญญาจ้างออกมา
จากระบบออนไลน์แล้วมีหมายเลขกำากับไว้ในสัญญาจ้าง 
    (๕) สัญญาจ้างจะจัดทำาโดยวิธีการพิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือ 
ก็สามารถที่พนักงานตรวจแรงงานอ่านออก ซ่ึงสัญญาจ้างดังกล่าวมีกี่แผ่นก็ได้แต่ต้องมี
ข้อความครบถ้วนตามที่อธิบดีประกาศกำาหนด 
    (๖) สัญญาจ้างต้องระบุชื่อ–สกุล ตำาแหน่ง สถานที่ทำางาน อัตรา 
ค่าจ้างเป็นรายเดือนกำาหนดการจ่ายค่าจ้าง และวิธีการจ่ายค่าจ้าง 
    (๗) สัญญาจ้างจะระบุชื่อเรือกี่ลำาก็ได้ และไม่จำาเป็นต้องระบุกำาหนด
วันเลิกจ้าง
    (๘) กรณีพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบสัญญาจ้างจากระบบ
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง หรือตรวจสอบโดยวิธีการอื่น ซึ่งไม่พบสัญญาจ้างในระบบ หรือที่อื่นใด 
ถือว่านายจ้างไม่จัดทำาสัญญาจ้าง 
    (๙) กรณีลูกจ้างอ้างว่านายจ้างไม่ได้มอบสัญญาจ้าง โดยนายจ้างไม่มี
หลกัฐานมาแสดงว่า ได้มอบสญัญาจ้างแก่ลกูจ้างแล้ว จงึเป็นการไม่มอบสญัญาจ้างให้ลกูจ้าง 
อนึ่ง ให้พนักงานตรวจแรงงานแนะนานายจ้างว่าเมื่อได้ส่งมอบสัญญาจ้างแล้ว ให้จัดทำา 
หลักฐานที่มีลายมือชื่อของลูกจ้าง หรือสัญลักษณ์อื่นใด ที่ลูกจ้างลงไว้เป็นหลักฐานว่าได้รับ
สัญญาจ้างดังกล่าวไปแล้ว 
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    (๑๐) กรณีพนักงานตรวจแรงงานพบว่าสัญญาจ้างไม่มีข้อความว่า
นายจ้างตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้าง ไม่มีการกำาหนดค่าตอบแทน หรือไม่มีวิธีการ 
โอนเงนิเข้าบญัชเีงนิฝากธนาคาร ของลกูจ้างและนายจ้างเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายในการโอนเงนิ 
ไม่มีสวัสดิการ แล้วแต่กรณี จึงเป็นการจัดทำาสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบ 
    (๑๑) กรณีสัญญาจ้างที่ใช้ประกอบกับการยื่นขออนุญาตเพื่อทำางาน
บนเรือประมง เนื่องจากลูกจ้างยังไม่มีการทำางาน จึงไม่มีความจำาเป็นต้องระบุชื่อธนาคาร 
    (๑๒) กรณีลูกจ้างทำางานเมื่อถึงกำาหนดการจ่ายค่าจ้าง แต่สัญญาจ้าง
ไม่ระบุชื่อบัญชีธนาคาร ถือว่าสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบ 
  3.3 มาตรการทางปกครองและมาตรการทางอาญาตามระเบียบกรมฯ 
ตามกฎกระทรวงฯ 
    (๑) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ให้ดำาเนินคดีอาญาโดยการ 
เปรียบเทียบ กรณีไม่จัดทาสัญญาจ้าง 
    (๒) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ให้ออกคำาส่ังทางปกครอง 
ให้นายจ้างปฏิบัติ ให้ถูกต้องภายใน ๓ วัน กรณีไม่มอบสัญญาจ้างให้ลูกจ้าง 
    (๓) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๖ วรรคสอง ให้ออกคำาส่ังทางปกครอง 
ให้นายจ้างปฏิบัติ ให้ถูกต้องภายใน ๓ วัน กรณีจัดทำาสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบ 
  3.4 การรวบรวมพยานหลักฐาน 
    (๑) บันทึกคำาให้การลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์เป็น
นายจ้าง ลูกจ้าง ให้สอบถามว่าเริ่มจ้างตั้งแต่เมื่อไหร่ ตกลงค่าจ้างอย่างไร ให้ทำางานบนเรือ
ลำาใด ได้รับค่าจ้างครบถ้วนหรือไม่ 
    (๒) ให้นำาสัญญาจ้างมาเปรียบเทียบกับบันทึกคำาให้การ 

 4. เรื่อง รายงานตัว 
  4.1 ข้อกฎหมาย 
    กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    ข้อ ๖ วรรคสาม ให้นายจ้างนำาลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงาน 
ตรวจแรงงานปีละหนึ่งครั้ง นับแต่วันทำาสัญญาจ้างตามวรรคหนึ่ง 
  4.2 แนวปฏิบัติ 
    (๑) การรายงานตัว นายจ้างสามารถพาลูกจ้างไปรายงานตัวได้ที่
สำานักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก 
เรือประมงที่มีเขตอำานาจในท้องที่ท่ีลูกจ้างทำางานต่อพนักงานตรวจแรงงานปีละหนึ่งครั้ง 
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นับแต่วันทำาสัญญาจ้าง ทั้งนี้ หากสถานที่ไปรายงานตัวไม่ใช่ท้องที่ ที่จัดทำาสัญญาจ้าง  
ให้พนักงานตรวจแรงงานที่รับการรายงานประสานไปยังท้องที่ที่จัดทาสัญญาจ้าง เพื่อ
รวบรวมและใช้ดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
    (๒) กรณีสัญญาจ้างระบุไว้ว่าจัดทำาเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑  
เมื่อนายจ้างนำามารายงานตัวในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การรายงานตัวครั้งต่อไปจึง
ต้องไม่เกินวันสิ้นปี ๒๕๖๒ กรณีดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าการรายงานตัวไม่ต้องรอให้ครบ ๑ ปี 
ก็สามารถดำาเนินการได้ ทั้งนี้ กำาหนดการครบหนึ่งให้ยึดตามวันที่ท่ีระบุในสัญญาจ้าง 
ดังกล่าว
    (๓) กรณีนายจ้างนำาลูกจ้างมารายงานตัว ลูกจ้างดังกล่าวต้องมีการ
ทำางานให้นายจ้างรายน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ งวดการจ่ายค่าจ้าง อันมีลักษณะเป็นการ
ทำางานโดยได้รับค่าตอบแทนกันจริง 
    (๔) นายจ้างนำาลูกจ้างมารายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานเม่ือ 
เกินครบหนึ่งปี นับแต่ วันทำาสัญญาจ้าง โดยไม่มีเหตุอันควรอ้างได้ตามที่กฎหมายกำาหนด 
จึงเป็นการไม่นำาลูกจ้างไปรายงานตัว 
  4.3 มาตรการทางปกครองและมาตรการทางอาญาตามระเบียบกรมฯ 
ตามกฎกระทรวงฯ 
   กฎกระทรวงฯ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ให้ดำาเนินคดีอาญาโดยการเปรียบเทียบ 
กรณีไม่นำาลูกจ้างไปรายงานตัว 
  4.4 การรวบรวมพยานหลักฐาน 
    (๑) บันทึกคำาให้การลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์เป็น
นายจ้าง ลูกจ้าง ให้สอบถามว่าเริ่มจ้างตั้งแต่เมื่อไหร่ 
    (๒) ให้นาสัญญาจ้างดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับบันทึกคำาให้การเพื่อ
คำานวณว่าครบ ๑ ปีเมื่อใด 

 5. เรื่อง ทะเบียนลูกจ้าง (กรณีที่นายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป) 
  5.1 ข้อกฎหมาย 
    กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    ข้อ ๗ ในกรณีที่นายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้นายจ้างจัดทำา
ทะเบียนลูกจ้างเป็นภาษาไทยและเก็บไว้ ณ สถานท่ีทำางานของนายจ้างและลูกจ้างเพื่อให้
พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบและให้ส่งสำาเนาทะเบียนลูกจ้างให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดี
มอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มจ้างลูกจ้างเข้าทำางาน 
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    ทะเบียนลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กำาหนดให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันสิ้นสุดการจ้าง
ลูกจ้าง แต่ละราย
    เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจ้างให้นายจ้างแก้ไข 
เพ่ิมเตมิทะเบยีนลกูจ้าง ให้แล้วเสรจ็ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงและแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี มอบหมายทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  5.2 แนวปฏิบัติ 
    (๑) กรณทีีน่ายจ้างมลีกูจ้างตัง้แต่สบิคนขึน้ไปให้นายจ้างจดัทำาทะเบยีน
ลูกจ้างเป็นภาษาไทยและเก็บไว้บนเรือเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 
    (๒) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบทะเบียน
ลูกจ้างในงานประมงทะเลเป็นการกำาหนดรายละเอียดที่ต้องมีในทะเบียนลูกจ้าง อย่างไร
ก็ตาม หากข้อมูลใดซำ้ากัน เช่น ภูมิลำาเนา ตามทะเบียนราษฎร์ และที่อยู่ตามภูมิลำาเนาหาก
เป็นท่ีอยู่เดียวกันให้ระบุที่อยู่ภูมิลำาเนาตามทะเบียนราษฎร์ช่องเดียว สำาหรับที่อยู่ปัจจุบัน
ให้ระบุว่าที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือนายจ้างจะเพิ่มเติมข้อความ ที่จะเป็นประโยชน์ใน
การบรหิารจดัการกท็ำาได้ แต่ข้อความหรอืสญัลกัษณ์อืน่ใดทีร่ะบุไว้ต้องไม่ส่งผลให้ลกูจ้างได้
รับสิทธิประโยชน์ตำ่ากว่าที่กฎหมายกำาหนด ทั้งนี้ จะเขียนด้วยลายมือ หรือจัดทำาพิมพ์ก็ได้ 
  5.3 มาตรการทางปกครองและมาตรการทางอาญาตามระเบียบกรมฯ 
ตามกฎกระทรวงฯ 
    (๑) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ให้ออกคำาส่ังทางปกครอง 
ให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายใน ๓ วัน กรณีไม่จัดทำาทะเบียนลูกจ้าง 
    (๒) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ให้ออกคำาส่ังทางปกครอง  
ให้นายจ้างปฏบิตัใิห้ถกูต้องภายใน ๓ วนั กรณไีม่จดัเกบ็ทะเบยีนลกูจ้างไว้ ณ สถานทีท่ำางาน
ของลูกจ้าง 
    (๓) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๗ วรรคสอง ให้ออกคำาส่ังทางปกครอง  
ให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน ๓ วัน ทะเบียนลูกจ้างไม่เป็นตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กำาหนด
    (๔) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๗ วรรคสี่ ให้ดำาเนินคดีอาญาโดยการ 
เปรียบเทียบ กรณีไม่แจ้ง การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจ้าง 
  5.4 การรวบรวมพยานหลักฐาน 
    บันทึกคำาให้การลูกจ้างและบุคคลที่เก่ียวข้องที่มีนิติสัมพันธ์เป็น
นายจ้าง ลูกจ้าง ให้สอบถามว่าปัจจุบันนายจ้างมีลูกจ้าง ๑๐ คนขึ้นไป หรือไม่ 
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 6. เรื่อง เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าทำางานในวันหยุด 
  6.1 ข้อกฎหมาย 
    กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    ข้อ ๘ ให้นายจ้างจัดทำาเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าทำางาน
ในวันหยดุเป็นภาษาไทยและเกบ็ไว้ ณ สถานทีท่ำางานของนายจ้างและลกูจ้างเพ่ือให้พนกังาน
ตรวจแรงงานตรวจสอบและอย่างน้อย ต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
    (๑) ชื่อตัวและชื่อสกุล 
    (๒) ตำาแหน่งหน้าที่ในงานประมงทะเล 
    (๓) อัตราค่าจ้างและค่าทำางานในวันหยุดที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่
ลูกจ้างและจำานวนค่าจ้างและค่าทำางานในวันหยุดที่ลูกจ้างแต่ละคนได้รับ 
    เมื่อมีการจ่ายค่าจ้างและค่าทำางานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างให้นายจ้าง
จัดให้ลูกจ้างลงลายมือช่ือในเอกสารตามวรรคหน่ึงไว้เป็นหลักฐานให้นายจ้างเก็บรักษา
เอกสารตามวรรคหนึ่งไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจ่ายเงิน 
  6.2 แนวปฏิบัติ 
    (๑) บัญชีธนาคารไม่ใช่เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าทำางาน
ในวันหยุดตาม ข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงฯ แต่นายจ้างสามารถอ้างเป็นหลักฐานประกอบการ
พิจารณาว่ามีการจ่ายค่าจ้างได้ 
    (๒) กรณีนายจ้างมีเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าทำางาน 
ในวันหยุดมาแสดง ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ซ่ึงพบว่าลูกจ้างลงลายมือชื่อไม่ครบ หาก 
ข้อเท็จจรงิพบว่าการทีไ่ม่มลีายมอืชือ่ ในเอกสารดงักล่าวมเีหตมุาจากลกูจ้างไม่ยนิยอมลงชือ่ 
หรือหลงลืม กรณีดังกล่าว จึงไม่ใช่กรณีไม่จัดให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอกสารเกี่ยวกับ 
การจ่ายค่าจ้างฯ 
    (๓) กรณีลูกจ้างไม่ได้ลงชื่อในเอกสารเก่ียวกับการจ่ายค่าจ้างและ 
ค่าทำางาน ในวันหยุดเนื่องจากนายจ้างไม่จัดทำา หรือจัดทำา แต่ยังไม่แล้วเสร็จ กรณีดังกล่าว 
จึงเป็นกรณีไม่จัดให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างฯ 
  6.3 มาตรการทางปกครองและมาตรการทางอาญาตามระเบียบกรมฯ 
ตามกฎกระทรวงฯ 
    (๑) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ให้ออกคำาส่ังทางปกครอง 
ให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน ๓ วัน กรณีไม่จัดทำาเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและ
ค่าทำางานในวันหยุด 
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    (๒) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘ วรรคสอง ให้ออกคำาสั่งทางปกครองให้
นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน ๓ วัน กรณีไม่จัดให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอกสารเกี่ยวกับ
การจ่ายค่าจ้างและค่าทางานในวันหยุด 
  6.4 การรวบรวมพยานหลักฐาน 
    (๑) บันทึกคำาให้การลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์เป็น
นายจ้าง ลูกจ้าง ให้สอบถามว่านายจ้างได้ให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อรับเงิน หรือไม่ อย่างไร 
    (๒) เมือ่ลกูจ้างลงลายมอืชือ่แล้วได้รบัเอกสารเกีย่วกบัการจ่ายค่าจ้าง
และค่าทำางานในวนัหยดุหรอืไม่ พร้อมขอเอกสารดงักล่าวมาตรวจสอบว่าเป็นไปตามแบบที่
กำาหนดไว้ในกฎหมาย หรือไม่

 7. เรื่อง ค่าจ้าง 
  7.1 ข้อกฎหมาย 
    กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าทำางานในวนัหยดุให้ถกูต้องและ
ตามกำาหนดเวลา ที่ตกลงกันแต่ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 
    ในกรณีที่เป็นเงินส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามมูลค่า
สัตว์นำ้าที่จับได้ ให้จ่ายตามกำาหนดเวลาที่ตกลงกันแต่ต้องไม่เกินสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง 
    ข้อ ๑๐/๑  ให้นายจ้างกำาหนดค่าจ้างให้แก่ลกูจ้างเป็นค่าจ้างรายเดอืน
โดยให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นตำ่ารายวันตามที่คณะกรรมการค่าจ้าง
ประกาศกำาหนดคูณด้วยสามสิบ 
    ข้อ ๑๐/๒ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าทำางานในวนัหยดุให้แก่ลกูจ้าง
ผ่านบัญชีธนาคาร ของลกูจ้างโดยนายจ้างเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายในการโอนเงนิเข้าบญัชธีนาคาร
ของลูกจ้าง 
  7.2 แนวปฏิบัติ 
    (๑) กรณีนายจ้างกำาหนดวันที่จะจ่ายค่าจ้าง คือ ทุกวันส้ินเดือน  
แต่นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ให้ลูกจ้างก่อนถึงวันสิ้นเดือน กรณีดังกล่าว ถือว่านายจ้างปฏิบัติ
สอดคล้องตามข้อ ๑๐ วรรคหน่ึง แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  
พ.ศ. ๒๕๕๗ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ เนือ่งจากลกูจ้างได้รบัค่าจ้างก่อนกำาหนดอนัเป็นประโยชน์
มากกว่าที่กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานฯ กำาหนด 
    (๒) กรณีนายจ้างกำาหนดจ่ายค่าจ้างอย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง  
แต่นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ให้ลกูจ้างมากกว่าเดอืนละหนึง่ครัง้ กรณดีงักล่าว ถอืว่านายจ้างปฏบิติั
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สอดคล้องตามข้อ ๑๐ วรรคหน่ึง แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานฯ เน่ืองจากการจ่าย 
ค่าจ้างให้มากกว่าเดือนละหน่ึงครั้ง มีผลให้ลูกจ้าง ที่มีรายได้น้อยที่มีภาระหน้าที่ต้องดูแล
ครอบครัว ซึ่งอาจมีความจำาเป็นต้องใช้เงินในระหว่างงวดการจ่ายค่าจ้างไม่ต้องไปพึ่งพา 
เงินกู้นอกระบบ อันเป็นประโยชน์มากกว่าที่กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานฯ 
    (๓) กรณีนายจ้างกำาหนดจ่ายเงินส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่
ลูกจ้างตามมูลค่าสัตว์นำ้า ที่จับได้ คือ สามเดือนต่อหนึ่งครั้ง แต่นายจ้างจ่ายเงินส่วนแบ่งฯ 
ให้ลูกจ้างก่อนถึงกำาหนด กรณดีงักล่าว ถอืว่านายจ้างปฏบิติัสอดคล้องตามข้อ ๑๐ วรรคสอง  
แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานฯ 
    (๔) กรณีนายจ้างกำาหนดจ่ายเงินส่วนแบ่งฯ อย่างน้อยสามเดือน 
ต่อหนึ่งครั้ง แต่นายจ้างจ่ายเงินส่วนแบ่งฯ ให้ลูกจ้างมากกว่าสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง กรณี 
ดงักล่าว จงึถอืว่านายจ้างปฏบิตัสิอดคล้อง ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงคุม้ครอง
แรงงานฯ 
    (๕) กรณีการพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ันตำ่า แนวทางสำาหรับเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการบังคับใช้อัตราค่าจ้างข้ันตำ่าตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ รง ๐๕๐๒/ว ๑๙๖๕  
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มีสาระสำาคัญ ดังนี้ 
      กรณีลูกจ้างลงเรือประมงเพ่ือไปทำาการประมงในอีกจังหวัด
เดียวกัน ให้ยึดตามอัตราค่าจ้างขั้นตำ่าในท้องที่จังหวัดดังกล่าว ซึ่งเป็นท้องที่ที่ลูกจ้างทำางาน
บนเรือทำาการประมง 
      กรณลีกูจ้างลงเรอืประมงในจงัหวดัหนึง่ เพ่ือไปทำาการประมงเป็น
ประจำาในอีกท้องที่จังหวัดหน่ึง โดยไม่ได้กลับเข้ามาที่จังหวัด ซ่ึงเป็นท้องที่ที่ลูกจ้างลงเรือ
ประมง กรณดีงักล่าว ให้ยดึอตัราค่าจ้างขัน้ตำา่ตามท้องทีท่ีเ่รอืประมงทำาการประมงเป็นประจำา 
      กรณีลูกจ้างลงเรือประมงจังหวัดหนึ่ง เพื่อออกไปทำาการประมง
หลายท้องท่ี โดยไม่ได้ทำาการประมงในท้องท่ีจังหวัดใดเป็นการเฉพาะ ให้ยึดอัตราค่าจ้าง 
ข้ันตำ่าตามท้องที่ที่ลูกจ้างลงเรือประมง ซ่ึงเป็นสถานที่นายจ้างตกลงรับลูกจ้างเข้าทำางาน 
บนเรือประมงดังกล่าว เนื่องจากการนำาเรือเข้าท่าเทียบ ในจังหวัดต่าง ๆ  มีลักษณะเป็นการ
บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของนายจ้าง 
      กรณีลูกจ้างได้รับอัตราค่าจ้างตามสัญญาจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้าง
ขัน้ตำา่ในท้องทีท่ีลู่กจ้างทำางานบนเรอืทำาการประมง ให้ยดึอัตราค่าจ้างขัน้ตำา่ตามทีร่ะบไุว้ใน 
สัญญาจ้าง
    (๖) กรณลีกูจ้างได้รบัค่าจ้างเฉพาะวนัทีม่าทำางาน ถอืว่านายจ้างปฏิบตัิ
ไม่ถูกต้อง เว้นแต่นายจ้างส่ังให้มาทำางาน แต่ลูกจ้างไม่มาทำางานโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
กรณีดังกล่าว เนื่องจากสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างจึงอาจจ่าย 
ค่าจ้างให้ตามที่ลูกจ้างมาทำางานจริงได้ 
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    (๗) กรณีจ่ายค่าจ้างและค่าทำางานในวันหยุดให้ถูกต้อง และเงินส่วน
แบ่งทีน่ายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลกูจ้างตามมลูค่าสตัว์นำา้ทีจ่บัได้ให้จ่ายผ่านบญัชธีนาคารของ
ลูกจ้างเท่านั้น 
    (๘) กรณีจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร หากนายจ้างหักค่าธรรมเนียม 
ในการโอนเงินจากลูกจ้าง ซ่ึงมีผลให้ลูกจ้างได้รับเงินจากนายจ้างไม่ครบถ้วนตามสิทธิ  
กรณีดังกล่าว ถือว่านายจ้างจ่ายค่าจ้าง หรือหักค่าจ้างไม่สอดคล้องตามที่กฎหมายกำาหนด 
    (๙) กรณีจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า เมื่อมีการจัดทำาจ้างอันมีนิติสัมพันธ ์
เป็นนายจ้าง ลูกจ้างกันแล้ว นายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างได้ โดยการ
จ่ายผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น กรณีดังกล่าว นายจ้างไม่ต้องรอให้ถึงกำาหนดการจ่ายค่าจ้าง
ก็สามารถดำาเนนิการได้ทนัที ซึง่ในแต่ละเดอืน เมือ่ถงึกำาหนดการจ่ายค่าจ้าง ให้นายจ้างออก
เอกสารเก่ียวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าทำางานในวันหยุดให้ลูกจ้างและระบุให้ลูกจ้างทราบ
ว่าได้จ่ายล่วงหน้าแล้ว 
    (๑๐) กรณีเบิกค่าจ้างระหว่างงวด เน่ืองจากลูกจ้างมีความจำาเป็นที่
ต้องใช้เงินก่อนถึงกำาหนดการจ่ายค่าจ้าง เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างฝ่ายเดียว นายจ้างจึงจัด
สวัสดิการให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย และจ่ายเงินสดให้ลูกจ้างไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าจ้าง 
กรณีดังกล่าว นายจ้างสามารถดำาเนินการได้ 
    (๑๑) กรณีเบิกค่าจ้างระหว่างงวดโดยการจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร  
เงนิดงักล่าวจงึมลีกัษณะ เป็นค่าจ้างล่วงหน้า ดงันัน้ เมือ่ถงึกำาหนดการจ่ายค่าจ้าง ให้นายจ้าง
ออกเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง และค่าทำางานในวันหยุดให้ลูกจ้างและระบุให้ลูกจ้าง
ทราบว่าได้จ่ายล่วงหน้าแล้ว 
    (๑๒) กรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบว่าเรือประมงลำาใดมีการจ่าย 
ค่าจ้างล่วงหน้า หรือเบกิเงนิระหว่างงวด หรอืกระทำาการอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิของลกูจ้าง 
ให้แนะนำานายจ้างว่าให้แจกแจง ลงในเอกสารเก่ียวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าทำางานใน 
วันหยุดให้ลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างทราบ 
    (๑๓) กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสด ซ่ึงไม่ใช่การเบิกค่าจ้าง
ระหว่างงวด หรือการกู้ยืมเงิน จากนายจ้างที่มีลักษณะเป็นสวัสดิการต่อลูกจ้างฝ่ายเดียว 
กรณดีงักล่าว เมือ่นายจ้างมเีจตนาไม่จ่ายค่าจ้าง และค่าทำางานในวนัหยดุผ่านบญัชธีนาคาร
ของลูกจ้าง ถือนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนด 
    (๑๔) กรณีหักค่าจ้างของลูกจ้าง อันเนื่องมาจากการกู้ยืมเงินนายจ้าง
ที่มีการคิดดอกเบี้ย หรือเพื่อชดใช้เงินกู้บุคคลภายนอก หรือเหตุอื่นที่ไม่ใช่ตามมาตรา ๗๖ 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม กรณีดังกล่าว  
ถือนายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนด 
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  7.3 มาตรการทางปกครองและมาตรการทางอาญาตามระเบียบกรมฯ 
ตามกฎกระทรวงฯ 
    (๑) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ให้ดำาเนินคดีอาญาโดยการ
เปรียบเทียบ กรณีจ่ายค่าจ้าง และค่าทำางาน ในวันหยุดไม่ถูกต้อง 
    (๒) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ให้ดำาเนินคดีอาญาโดยการ
เปรียบเทียบ กรณีจ่ายค่าจ้าง และค่าทำางาน ในวันหยุดไม่ตรงตามกำาหนดเวลา 
    (๓) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐ วรรคสอง ให้ดำาเนนิคดอีาญาโดยการเปรยีบ
เทียบ กรณีจ่ายเงินส่วนแบ่งตามมูลค่าสัตว์นำ้าที่จับได้ไม่ตรงตามกำาหนดเวลา 
    (๔) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐/๑ ให้ดำาเนนิคดอีาญาโดยการเปรยีบเทยีบ 
กรณีไม่ได้กำาหนดค่าจ้างให้ลูกจ้างเป็นรายเดือน 
    (๕) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐/๑ ให้ดำาเนนิคดอีาญาโดยการเปรยีบเทยีบ 
กรณีได้รับค่าจ้าง น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นตำ่า
    (๖) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐/๒ ให้ดำาเนนิคดอีาญาโดยการเปรยีบเทยีบ 
กรณีให้ลูกจ้าง ออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้าง 
    (๗) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐/๒ ให้ดำาเนนิคดอีาญาโดยการเปรยีบเทยีบ 
กรณีไม่จ่ายค่าจ้าง และค่าทำางานในวันหยุดผ่านบัญชีธนาคารของลูกจ้าง 
    (๘) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓ ประกอบมาตรา ๒๒ และมาตรา ๗๖  
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำาเนินคดีอาญา 
โดยการเปรียบเทียบ กรณีหักค่าจ้าง (ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด) 
  7.4 การรวบรวมพยานหลักฐาน 
ให้บันทึกคำาให้การลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้าง ลูกจ้าง มีสาระ
สำาคัญ ดังนี้ 
    (๑) นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าทำางานในวนัหยดุ และจ่ายเงินส่วนแบ่ง
ตามมลูค่าสตัว์นำา้ ทีจั่บได้มจีำานวนเท่าไหร่ และนายจ้างจ่ายตรงตามกำาหนดเวลาทีร่ะบไุว้ใน
สัญญาจ้าง หรือไม่ 
    (๒) ให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อรับเงิน หรือไม่ 
    (๓) มีการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า หรือลูกจ้างมีการเบิกเงินระหว่างงวด
การทำางาน หรือไม่ 
    (๔) มกีารจ่ายเงินผ่านบญัชีไหม และค่าธรรมเนยีมในการโอนฝ่ายใดออก 
    (๕) มีการหักค่าจ้าง หรือไม่ หากมีหักค่าอะไรบ้าง 
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 8. เรื่อง วันหยุดและวันลา 
  8.1  ข้อกฎหมาย  
    กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจดัให้ลกูจ้างมวีนัหยดุประจำาปีในปีหนึง่ไม่น้อยกว่า
สามสบิวนัทัง้นี ้ให้นายจ้างเป็นผูก้ำาหนดล่วงหน้าหรอืกำาหนดตามทีน่ายจ้างและลกูจ้างตกลง
กันโดยให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นตำ่าเว้นแต่ในกรณีที่นายจ้างตกลง
จ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่าก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้น 
    ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างทำางานในวันหยุดประจำาปีตามวรรคหนึ่งให้
นายจ้างจ่ายค่าทำางาน ในวันหยุดแก่ลูกจ้างเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้างตาม
วรรคหนึ่ง 
    ข้อ ๑๓ ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง และให้นายจ้างจ่าย 
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ในวันลาป่วยเท่ากับค่าจ้างในวันทำางานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ปีหนึ่ง
ต้องไม่เกินสามสิบวัน 
  8.2 แนวปฏิบัติ 
    (๑) กรณีแจ้งให้ลูกจ้างหยุดประจำาปี เนื่องจากเวลาทำางานบน 
เรือประมงนับแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไป นายจ้างจึงต้องให้ลูกจ้างทราบถึงวันหยุดประจำาปี
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งวันก่อนถึงวันหยุดดังกล่าว 
    (๒) กรณีจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำาปี ช่วงที่มีการปิดอ่าว หรือเกิด
มรสุมไม่สามารถออกไปทำาการประมง นายจ้างสามารถกำาหนดวันดังกล่าวให้เป็นวันหยุด
ประจำาปีได้ ซึ่งเม่ือคำานวณวันหยุดดังกล่าวแล้ว ปีหนึ่งลูกจ้างต้องได้หยุดไม่น้อยกว่า 
สามสิบวัน 
    (๓) กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างมาทำางานในวันหยุดประจำาปี เนื่องจาก 
คลื่นลมยุติเร็วกว่า ท่ีนายจ้างคาดการณ์ไว้ นายจ้างต้องจ่ายค่าทำางานในวันหยุดแก่ลูกจ้าง
เพ่ิมข้ึนอกีไม่น้อยกว่าหนึง่เท่าของค่าจ้างทีล่กูจ้างมีสทิธไิด้รบัต่อวนั อนึง่ ในการนำามาคำานวณ
ค่าทำางานในวันหยุดให้นำาค่าจ้างรายเดือนมาหารสามสิบแล้วคูณจำานวนวันที่นายจ้างให้
ทำางาน 
    (๔) กรณีลูกจ้างหยุดประจำาปี นายจ้างจ่ายค่าจ้างไม่เกินสามสิบวัน 
ต่อปี จะจ่ายมากกว่าก็ได้
    (๕) กรณีลาป่วยลูกจ้างไม่จาเป็นต้องมีเอกสารมาแสดงว่าป่วยจริง  
เว้นแต่นายจ้างมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าลูกจ้างไม่ได้ป่วยจริง
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  8.3 มาตรการทางปกครองและมาตรการทางอาญาตามระเบียบกรมฯ 
ตามกฎกระทรวงฯ
    (๑) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ให้ดำาเนินคดีอาญาโดยการ
เปรียบเทียบ กรณีไม่จัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำาปี 
    (๒) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ให้ดำาเนินคดีอาญาโดยการ
เปรียบเทียบ กรณีไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุด 
    (๓) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๒ วรรคสอง ให้ดำาเนนิคดอีาญาโดยการเปรยีบ
เทียบ กรณีได้รับค่าทำางานในวันหยุดน้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนด 
    (๔) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๓ ให้ดำาเนินคดีอาญาโดยการเปรียบเทียบ 
กรณีไม่จ่ายค่าจ้าง ในวันลาป่วย 
    (๕) กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๓ ให้ดำาเนินคดีอาญาโดยการเปรียบเทียบ 
กรณีไม่ให้ลูกจ้างลาป่วย เมื่อลูกจ้างป่วยจริง 
  8.4 การรวบรวมพยานหลักฐาน 
    ให้บันทึกคำาให้การลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์เป็น
นายจ้าง ลูกจ้าง มีสาระสำาคัญว่า ลูกจ้างมีสิทธิหยุดโดยได้รับค่าจ้างกี่วัน และทราบหรือไม่
ว่านายจ้างกำาหนดให้มีวันหยุดประจำาปีกี่วัน ทั้งน้ี หากหยุดแล้วมีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือไม่ 
ทั้งนี้ สำาหรับการลาป่วย หากลูกจ้างอ้างว่าเคยป่วย ต้องถามต่อไปว่าป่วยก่อนลงเรือ  
หรือขณะทำาการประมง กรณีดังกล่าว นายจ้างให้ลูกจ้างหยุดทำางาน หรือไม่ 

 ๙. เรื่อง สวัสดิการ กรณีอาหาร นำ้าด่ืม ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำาศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (PIPO) ซึ่งกำาหนดให้
สอบถามจากเจ้าหน้าที่กรมประมง ทั้งน้ีสำาหรับเครื่องมือสื่อสารให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 
ที่เกี่ยวข้องกำาหนดต่อโดยจะตรวจเฉพาะเรือที่จะออกไป ทำาการประมงนอกน่านนำ้าเท่านั้น 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
กองคุ้มครองแรงงาน 
กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
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 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำาหนด

อำานาจของพนักงานตรวจแรงงานในการเข้าตรวจสถานประกอบกิจการ  

การสอบถามหรือเรียกนายจ้าง ลูกจ้าง บุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาชี้แจง

ข้อเท็จจริงหรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ

พิจารณาการออกคำาสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  รวมทั้ง

กำาหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องจัดทำา

เอกสารเกี่ยวกับการจ้างงาน  เอกสารเกี่ยวกับการทำางานไว้รวม ๓ เรื่อง 

คือ การจัดทำาทะเบียนลูกจ้าง,เอกสารการคำานวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา 

ค่าทำางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด และข้อบังคับเกี่ยวกับ

การทำางาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานดำาเนินการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองคุ้มครองแรงงาน ได้จัดทำาเอกสารที่พนักงาน

ตรวจแรงงาน จะต้องใช้ประกอบการดำาเนินการตรวจแรงงาน คือ แบบ

รายงานการตรวจแรงงาน (ตร.๑) หนังสือเชิญพบ (ตร.๒) หนังสือเรียก

ใหไ้ปพบพนักงานตรวจแงงาน (ตร.๓)  คำาสัง่พนกังานตรวจแรงงาน (ตร.๔) 

แบบรับสำาเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน (ตร.๖)  บันทึกคำาให้การ  

แบบรบัคำารอ้งเรียน  ตวัอยา่งขอ้บังคบัเกีย่วกบัการทำางาน ตวัอยา่งทะเบยีน

ลูกจ้าง ตัวอย่างเอกสารการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด  

และคา่ลว่งเวลาในวันหยดุ ตวัอยา่งทะเบยีนลงเวลาทำางานและแบบสรุปผล

รายงานการตรวจแรงงาน ซึ่งกองคุ้มครองแรงงานได้จัดพิมพ์แบบเอกสาร

ต่างๆ ดังกล่าวแล้ว เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานใช้แบบเอกสารดังกล่าว

ได้ถูกต้อง จึงขออธิบายการใช้แบบพิมพ์ดังกล่าว ดังนี้

แบบพิมพเอกสารตางๆหมวดที่

๕



80

คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

1. แบบรายงานการตรวจแรงงาน (ตร.1) 

 การตรวจแรงงานแต่ละครั้งพนักงานตรวจแรงงานจะต้องมี

บันทึกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานประกอบกิจการโดยใช้ 

แบบรายงานการตรวจแรงงาน (ตร.๑) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  

สภาพการทำางานของแตล่ะสถานประกอบกจิการ ซึง่เปน็ขอ้มูลพืน้ฐานของ 

สถานประกอบกิจการน้ันๆ และจะต้องนำาไปใช้เป็นข้อมูลในการตรวจแรงงาน 

ครั้งต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้แก้ไขข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง 

ลงในแบบ ตร.๑ ที่มีอยู่แล้ว โดยให้ลงบันทึกในหัวข้อรายงานการบรรยาย 

ทั้งนี้ ไม่จำาเป็นต้องบันทึกข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวลงในแบบ ตร.๑ ฉบับใหม่

ทุกครัง้ทีเ่ขา้ตรวจ และพนกังานตรวจแรงานจะตอ้งนำาขอ้มลูในแบบ ตร.๑ 

บันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ ON - LINE ด้วย

 แบบตัวอยา่งและรายละเอยีดการกรอกแบบใหดู้ในภาคผนวก

2. แบบสรุปผลรายงานการตรวจแรงงาน

 ให้พนักงานตรวจแรงงานสรุปผลการตรวจแรงานทุกคร้ัง

ที่ทำาการตรวจสถานประกอบกิจการแต่ละแห่ง โดยให้ใส่เครื่องหมาย 3 
หรือ 5 ลงในช่อง q เรื่องที่เห็นว่าถูกหรือผิดตามที่กำาหนดไว้ในแบบ 

พร้อมสรุปผลการดำาเนินการของเจ้าหน้าที่และชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจ  

ปิดหน้าแฟ้มสถานประกอบกิจการแต่ละแห่งเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ 

และดำาเนินการตรวจแรงงานในครั้งต่อไป

3. แบบหนังสือเชิญพบ (ตร.2) 

 เป็นแบบท่ีพนักงานตรวจแรงงานใช้เมื่อประสงค์จะสอบถาม

หรือเรียกให้นายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง  

หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาหรือ 
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ตรวจสอบการปฏิบัติของนายจ้างเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนดหรือไม่  

ซึ่งจะใช้ในกรณี

  เมือ่เขา้ตรวจแรงงานในสถานประกอบกจิการแล้ว ปรากฏวา่ 

ไม่พบนายจ้าง และผู้ให้ข้อเท็จจริงไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงได้หรือ 

ไม่สามารถแสดงเอกสารการจ้างได้ หรือพบนายจ้างแต่ไม่สามารถ

แสดงเอกสารได้ หรือไม่มีผู้ใดให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานตรวจแรงงานได้  

ให้พนักงานตรวจแรงงานใช้แบบ ตร.๒ ในการทำาหนังสือเชิญพบต้องเขียน

สองฉบับมอบแก่นายจ้างหรือตัวแทนฉบับหนึ่งและเก็บสำาเนาไว้ฉบับหนึ่ง  

โดยให้ผู้รับหนังสือ ลงลายมือชื่อ ลงวันที่กำากับการรับไว้ทุกครั้งที่ทำา

หนังสือเรียกตามมาตรา ๑๓๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ. ๒๕๔๑  

  หรือใช้ในกรณีมีคำาร้องด่วน แต่พนักงานตรวจแรงงาน 

ไมส่ามารถดำาเนนิการตรวจไดท้นัที ซึง่จะตอ้งทำาเปน็สองฉบับเชน่เดียวกัน  

และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 แบบตัวอยา่งและรายละเอยีดการกรอกแบบใหดู้ในภาคผนวก

4. แบบหนังสือเรียกให้ไปพบ (ตร.3) 

 เป็นแบบท่ีพนักงานตรวจแรงงาน ใช้กรณีท่ีพนักงานตรวจแรงาน 

มหีนงัสือเชญิพบตามแบบ ตร.๒ เพือ่เรยีกใหน้ายจ้าง ลูกจ้าง หรือบคุคลอืน่ 

ทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรา ๑๓๙ (๒) แลว้ แตน่ายจา้งไม่ไปพบตามนดั โดยไมแ่จ้ง 

เหตุขัดข้องแต่ประการใด จึงมีหนังสือเรียกให้ไปพบตามแบบ ตร.๓  

โดยสง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั หากมกีารฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบิติัตาม  

ซ่ึงมโีทษตามมาตรา ๑๔๖ แหง่พระราชบัญญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  

ให้พนักงานตรวจแรงงานดำาเนินคดีทางพนักงานสอบสวน

 แบบตัวอยา่งและรายละเอยีดการกรอกแบบใหดู้ในภาคผนวก
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5. คำาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน (ตร.4) 

 เปน็แบบคำาสัง่ทีพ่นกังานตรวจแรงงานใชก้รณทีีพ่บวา่นายจา้ง             

ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

กำาหนดจึงมีคำาสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกำาหนด  

โดยอาศัยอำานาจตามมาตรา ๑๓๙ (๓)  ซ่ึงในการทำาคำาส่ัง พนักงานตรวจแรงงาน 

จะต้องระบุความผิดของนายจ้างว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องใด โดยจะต้อง 

สรุปสาระสำาคัญของข้อเท็จจริง อ้างอิงข้อกฎหมาย พิจารณาและมี 

ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ แล้ววินิจฉัยสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ในเรื่องใด อย่างไร ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำาหนด และกำาหนด 

ระยะเวลาให้นายจ้างปฏิบัติ ในการทำาคำาสั่งต้องเขียนข้อความให้ชัดเจน 

เข้าใจง่าย กะทัดรัดตรงประเด็น อ่านง่าย ชัดเจน และต้องจัดทำาสองฉบับ 

ฉบับหนึ่งมอบให้นายจ้าง และเก็บสำาเนาไว้ฉบับหนึ่ง 

 รายละเอียดการกรอกแบบให้ดูในภาคผนวก

 การส่งคำาสั่งสามารถส่งมอบคำาสั่งให้แก่นายจ้างดังนี้

  สง่มอบคำาสัง่ใหแ้กน่ายจา้งโดยนายจา้งหรอืผูแ้ทนนายจา้ง

เปน็ผู้รบัมอบดว้ยตนเอง ใหผู้ร้บัลงลายมอืชือ่ ตำาแหนง่ของผูร้บั และกำากบั

วันที่รับไว้ทุกครั้ง

  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

  กรณีที่ไม่สามารถส่งในวิธีดังกล่าวข้างต้นได้ ให้พนักงาน

ตรวจแรงงานปิดคำาสั่งไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ 

หรือถิ่นที่อยู่ของนายจ้าง โดยให้พ้นระยะเวลา ๑๕ วัน ให้ถือว่านายจ้าง

ได้รับคำาสั่งแล้ว

 กรณีนายจ้างหรือลูกจ้างปฏิบัติตามคำาส่ังพนักงานตรวจแรงงาน 

ภายในระยะเวลาที่กำาหนด การดำาเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป
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 กรณีนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำาส่ังพนักงานตรวจแรงงาน 

มีโทษตามมาตรา ๑๔๖ ให้พนักงานตรวจแรงงานดำาเนินคดีโดยการ 

เปรียบเทียบหรือทางพนักงานสอบสวน

 กรณีนายจ้าง ลูกจ้าง ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้พนักงานตรวจแรงงาน 

รอผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ก่อน

6. แบบบันทึกคำาให้การนายจ้าง/ลูกจ้าง

 เปน็แบบบนัทกึการตรวจสภาพทัว่ ๆ  ไปในสถานประกอบกจิการ 

โดยจะใช้บันทึกคำาให้การของนายจ้างหรือลูกจ้างก็ได้ ผู้ให้ถ้อยคำาต้องให้

ถอ้ยคำาดว้ยความสตัยจ์รงิ ในกรณมีขีอ้ความทีต่อ้งบันทึกมากไมอ่าจบนัทึก

ให้หมดในแบบพิมพ์แผ่นเดียวได้ให้ใช้บันทึกแผ่นต่อ หรือแผ่นอื่นเขียน 

เพิ่มเติม และให้ผู้บันทึกและผู้ให้ถ้อยคำาลงลายมือชื่อกำากับไว้ในกระดาษ

บนัทกึทกุแผ่น หากในการบันทึกมกีารแก้ไขข้อความให้ใชว้ธีิขดีฆา่ขอ้ความ

ที่ต้องการแก้ไข และลงข้อความที่ต้องการบันทึกลงเหนือข้อความที่ขีดฆ่า

และให้ผู้บันทึก และผู้ให้ถ้อยคำาลงลายมือชื่อกำากับ ที่มีการแก้ไข

 ในการบันทึกคำาใหก้ารนายจา้ง จะชว่ยใหพ้นกังานตรวจแรงงาน 

พจิารณาปญัหาการปฏบิตัดิา้นแรงงานของนายจา้งได้เร็วขึน้ และทราบวา่ 

ควรดำาเนินการอย่างไรต่อไป การบันทึกจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การจ้างงานที่นายจ้างปฏิบัติให้ชัดเจน ตามประเด็นที่กฎหมายกำาหนด 

เป็นเรื่อง ๆ ไป (ผู้บันทึกจะต้องทราบว่าในแต่ละเร่ืองท่ีกฎหมายกำาหนด 

มีองค์ประกอบอะไรบา้ง นายจา้งปฏบิตัคิรบตามองคป์ระกอบของกฎหมาย

หรอืไม ่เพือ่ประโยชนใ์นการวนิจิฉยัวา่นายจา้งปฏิบติัถูกต้องตามทีก่ฎหมาย

กำาหนดหรือไม่) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีการตรวจแรงงานตามคำาร้อง 

พนกังานตรวจแรงงานจะตอ้งบนัทกึในประเดน็ทีม่กีารร้องเรียนใหค้รบถว้น
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ทุกเรื่องที่ร้องเรียนในการบันทึกจะต้องกระทำาต่อหน้าผู้ให้ถ้อยคำา และให้ 

ผู้ให้ถ้อยคำาอ่านก่อนจึงให้ลงลายมือชื่อกำากับ

 การบันทึกคำาให้การลูกจ้าง พนักงานตรวจแรงงานต้องต้ังคำาถาม 

โดยมีหลักในการตั้งคำาถามว่า ใคร ทำาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำาไม  

เพือ่ใหล้กูจา้งตอบเป็นประเดน็ท่ีกฎหมายกำาหนดใหช้ดัเจน เชน่ เรือ่งวนัหยดุ  

สิทธิการลา ค่าจ้างข้ันตำ่า ฯลฯ เพื่อให้เป็นหลักฐานแน่ชัดว่านายจ้าง 

ปฏบิตัไิมถ่กูตอ้งตามกฎหมายเรือ่งใด  ตัง้แตเ่มือ่ใดถึงเมือ่ใด และมลัีกษณะ

ขอ้เทจ็จรงิของการไมป่ฏิบตัอิยา่งไร หากเปน็การตรวจแรงงานตามคำาร้อง 

ให้บันทึกให้ครบถ้วนทุกเรื่องที่ร้องเรียน

 การบันทึกปากคำาลูกจ้างควรบันทึกไว้อย่างน้อย ๒ คน  

โดยเลอืกจากผูท้ีอ่ยูใ่กลช้ดิเหตกุารณ์นัน้มากท่ีสดุ การบนัทกึควรใหช้ดัเจน  

และให้ลูกจ้างอ่านก่อนหรืออ่านข้อความที่บันทึกให้ลูกจ้างฟังก่อน  

(กรณีลูกจ้างอ่านหนังสือไม่ได้) แล้วลงลายมือชื่อไว้ทุกแผ่น

7. ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน

 ให้พนักงานตรวจแรงงานศึกษารายละเอียดเก่ียวกับตัวอย่าง

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๘  

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และการใช้แบบ ตร.๕ 

และแบบ ตร.๖  

8. ตัวอย่างทะเบียนลูกจ้าง

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำาหนดให้

นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนข้ึนไปจัดทำาทะเบียนลูกจ้างเป็นภาษาไทย 

และเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำานักงานของนายจ้าง พร้อมให้

พนักงานตรวจแรงงานได้ในเวลาทำาการ ซึ่งรายการที่ปรากฏในทะเบียน
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ลกูจา้งอยา่งนอ้ยจะตอ้งมรีายการทีก่ฎหมายกำาหนด คอื ชือ่ตวัและชือ่สกลุ 

เพศ สัญชาติ วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน วันที่เริ่มจ้าง ตำาแหน่ง หรือ 

งานในหน้าที่  อัตราค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่นายจ้าง 

ตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างวันสิ้นสุดการจ้าง กล่าวโดยสรุปว่า นายจ้างมีหน้าที่ 

ต้องจัดทำาทะเบียนลูกจ้าง ตามที่กฎหมายกำาหนดดังกล่าวก็ต่อเมื่อ 

นายจ้างนั้น

  มีลูกจ้างครบ ๑๐ คนข้ึนไป และต้องจัดทำาเมื่อลูกจ้าง 

เข้าทำางานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เข้าทำางาน และเมื่อออกจากงาน

   มีความจำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจ้าง  

ให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ัน  

หรือวันที่ลูกจ้างแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้นายจ้างทราบ

 การเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างให้นายจ้างจัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่า

สองป ีนบัแตว่นัสิน้สดุการจา้งลกูจา้งแตล่ะราย ในกรณมีกีารยืน่คำาร้องทุกข ์ 

หรือมีข้อพิพาทแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ หรือมี 

การฟ้องร้องคดีในศาลแรงงาน ให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้าง 

ไว้จนกว่าจะมีคำาสั่งหรือคำาพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

 ทะเบียนลูกจ้างเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ

สภาพบุคคล สถานที่อยู่ วันเข้าทำางาน ค่าตอบแทนที่ได้รับ และวันสิ้นสุด

การจ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นายจ้าง หากเกิดปัญหาระหว่าง

นายจา้งลกูจา้ง ในการเรยีกรอ้งสทิธทิีเ่ก่ียวกบัตวัเงิน เชน่  การนบัอายงุาน 

ในการคำานวณค่าชดเชย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้

แรงงานหญิง แรงงานเด็ก และการใช้แรงงานต่างด้าว และปัญหาอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนายจ้างสามารถใช้ทะเบียนลูกจ้างในการแสดงเจตนา  

โดยสุจริตในการปฏิบัติตามกฎหมาย พนักงานตรวจแรงงานควรชี้แจง

แนะนำาให้นายจ้างเข้าถึงประโยชน์ดังกล่าวและนายจ้างยินดีที่จะปฏิบัติ

 แบบตัวอย่างดูในภาคผนวก
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9. ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำางาน 

ในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำาหนดให้

นายจ้างที่มีลูกจ้างครบ ๑๐ คนข้ึนไป มีหน้าที่จัดทำาเอกสารเกี่ยวกับ 

การจา่ยค่าจ้าง คา่ลว่งเวลา คา่ทำางานในวนัหยดุ และคา่ลว่งเวลาในวนัหยดุ  

โดยมีรายการที่กฎหมายกำาหนดไว้เป็นอย่างน้อย คือ วันและเวลาทำางาน 

ผลงานที่ทำาได้สำาหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำานวณ 

เป็นหน่วย อัตราและจำานวนค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำางาน ในวันหยุด  

และค่าล่วงเวลาในวันหยุดที่ลูกจ้างแต่ละคนได้รับ ซึ่งรายงานเอกสาร 

ดังกล่าวจะรวมอยู่ในฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้

 กรณีมีรายการหักค่าจ้าง  ให้นายจ้างจัดทำาช่องรายการหักไว้ด้วย  

เช่น หักภาษี หักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และรายการหักอ่ืนๆ  

(ถา้มี) และควรมีชอ่งยอดเงนิคงเหลอืสทุธวิา่ลกูจา้งมสีทิธริบัเทา่ไร สดุทา้ย

เป็นช่องลงลายมือชื่อลูกจ้าง

 เมื่อมีการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด และ 

ค่าลว่งเวลาในวนัหยดุ ใหแ้ก่ลกูจา้ง นายจา้งตอ้งจดัใหลู้กจ้างลงลายมอืชือ่ 

ในเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน กรณีนายจ้างใช้วิธีการโอนเงินเข้า 

บัญชีเงินฝากของลูกจ้างในธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอื่นๆ  

ให้ถือว่าเอกสารการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้าง เป็นหลักฐาน 

การจ่ายค่าจ้าง

 การเกบ็รักษาเอกสาร ใหน้ายจา้งเกบ็เอกสารเกีย่วกบัการจา่ย 

ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดไว้ 

ไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วันจ่ายเงินดังกล่าว กรณีมีการยื่นคำาร้อง หรือ 

ฟ้องร้องคดีในศาลแรงงาน ให้นายจ้างเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการจ่าย 

ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด  
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ไว้จนกว่าพนักงานตรวจแรงงานมีคำาสั่งให้นายจ้างปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ

อย่างหนึ่งอย่างใด หรือจนกว่าจะมีคำาพิพากษาถึงที่สุด

 หากนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษปรับ 

ไมเ่กินสองหม่ืนบาท ตามมาตรา ๑๔๖ แหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑  

 เอกสารการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด และ          

ค่าล่วงเวลาในวันหยุด นับเป็นเอกสารที่มีความสำาคัญยิ่งสำาหรับนายจ้าง 

ที่แสดงให้เห็นว่านายจ้างได้จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด  

และค่าล่วงเวลาในวันหยุด หรือผลประโยชน์อื่น ให้แก่ลูกจ้างแล้ว  

โดยมหีลกัฐานการลงลายมอืชือ่รบัเงนิของลูกจ้าง หากมกีารใชสิ้ทธเิกีย่วกบั 

ตัวเงินหรือฟ้องร้องคดี นายจ้างสามารถนำาหลักฐานดังกล่าวแสดงได้  

หากไม่มีก็ไม่อาจหาหลักฐานมานำาสืบได้ว่านายจ้างจ่ายค่าจ้างแล้ว  

นายจ้างอาจแพ้คดีในท่ีสุด พนักงานตรวจแรงงาน จึงควรแนะนำาให้ 

นายจ้างได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ดังกล่าว นายจ้างก็จะยินดีปฏิบัติ                                                           

 แบบตัวอย่างดูในภาคผนวก

10. ตัวอย่างคำาร้องเรียน

 กรณีลูกจ้างหรือญาติของลูกจ้าง หรือประชาชน มาร้องเรียน 

ด้วยตนเอง หรือร้องเรียนทางโทรศัพท์ หนังสือ จดหมาย พนักงาน 

ตรวจแรงงานผู้รับรู้เร่ืองราว จะต้องบันทึกคำาร้องเรียนดังกล่าวตามแบบคำาร้อง  

หากลูกจ้างมาร้องเรียนด้วยตนเอง ควรบันทึกถ้อยคำาลูกจ้างในประเด็น 

ที่ร้องเรียน และสภาพการจ้างให้ชัดเจน ประกอบคำาร้องด้วย เพื่อสะดวก 

แก่พนักงานตรวจแรงงานเจ้าของเรื่องหรือเจ้าของท้องที่ออกปฏิบัติงาน

ต่อไป

 แบบตัวอย่างดูในภาคผนวก





ภาคผนวก
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รายงานการตรวจแรงงาน 

 
ชื่อหน่วยงาน............................................................................................ผู้ตรวจ.......................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ.................................................................................ตามโครงการ................................................................................ 
ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................................................................................................................................... 
ชื่อทางการค้า................................................................................................................................................................................................ 
ที่ตั้ง.........................................หมู่ที่...........................ซอย................................................ถนน.................................................................... 
แขวง/ที่ตั้ง........................................................เขต/อ าเภอ....................................................จังหวัด........................................................... 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร......................................................E-mail Address........................................................... 
ประเภทกิจการ.............................................................................................  ส่งออก   ส่งเสริมการลงทุน 
ประเภทส านักงาน     ส านักงานใหญ ่  ส านักงานสาขา  ส านักงานเดียว   แผงลอยหรือแผงตั้ง 
      ส านักงานชัว่คราว     วนัที่เร่ิมโครงการ........................................วันที่สิ้นสุดโครงการ.................................... 
เจ้าของกิจการ/กรรมการผู้จัดการ...............................................................................................สัญชาติ...................................................... 
เลขบัตรประจ าตวัประชาชน     
หรือบัตรอื่น (ระบุ)........................................................................................................................................................................................ 
เลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม..........................................................................................ลงวันที่..................................................................... 
หนังสือรับรองนิติบุคคลเลขที่......................................................................................ลงวันที่..................................................................... 
บุคคลที่ติดต่อ..........................................................................................................ต าแหน่ง....................................................................... 
การส่งมอบงานให้ผู้รับงานไปท าที่บา้น  มี   ไม่มี 
กรณีมีผู้รับเหมา 
- ผู้รับเหมาค่าแรง  จ านวน.........................ราย 1. ชื่อ................................................................................................... 
      2. ชื่อ................................................................................................... 
- ผู้รับเหมาช่วงงาน จ านวน.........................ราย 1. ชื่อ................................................................................................... 
      2. ชื่อ................................................................................................... 
1. ตรวจสอบสถานประกอบกิจการแล้วพบวา่   หยุดชั่วคราว   ย้ายตั้งแต่วันที่.............................  เลิกกิจการ   ไม่มีลูกจ้าง 
2. ประเภทการตรวจแรงงาน    ปกติ   ค าร้อง  ติดตามผล  พิเศษ 
3. จ านวนลูกจ้างทัง้หมด (รวมลกูจ้างต่างด้าวและคนพิการ) 
 

รายการ อายุต่ ากว่า 15 ป ี อายุ 15 ปี – ต่ ากว่า 18 ป ี อายุ 18 - 60 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

รายเดือน          
รายวัน          
รายชั่วโมง          
ตามผลงาน          
ตามมาตรฐานฝีมือ          
รวม          

 
 
 
 
 

ตร.1/25.. 
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- 2 - 

 
มีการแจ้งการจ้างลูกจา้ง  เด็กชาย..........................คน เด็กหญิง.............................คน 
  จ านวนลูกจ้างต่างด้าว 

สัญชาต ิ อายุต่ ากว่า 15 ป ี อายุ 15 ปี – ต่ ากว่า 18 ป ี อายุ 18 - 60 ปี รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เมียนมา        
ลาว        
กัมพูชา        
เวียดนาม        
อื่นๆ        
รวม        

 
  จ านวนลูกจ้างคนพิการ 

รายการ อายุต่ ากว่า 15 ป ี อายุ 15 ปี – ต่ ากว่า 18 ป ี อายุ 18 - 60 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ลูกจ้างฯ          
 
4. วันท างาน – เวลาพัก 

ลักษณะงาน จ านวนวันท างาน จ านวนเวลาท างาน จ านวนเวลาพัก 
วัน ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ชั่วโมง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ชั่วโมง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ไม่ระบุ (00)          
งานส านักงาน (01)          
งานผลิต (02)          
งานกะ 1 (03)          
งานกะ 2 (04)          
งานกะ 3 (05)          
งานบริการ (06)          
งานพาณิชยกรรม (07)          
งานเฝา้ดูแลทรัพยส์ิน (08)          
งานขนส่งทางบก (09)          
งานก่อสร้าง (10)          
งานอันตราย (11)          
อื่นๆ ................................          

 
 
 
 
. 
 
 

* บันทึกการแจ้งการจ้างลูกจ้างเดก็ (คร.2) 
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5. หลักประกันในการท างาน 
 5.1 หลักประกันที่เป็นเงิน   มี    ไม่มี    ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง (....................คน) 
 5.2 หลักประกันที่เป็นทรัพย์สนิ   มี    ไม่มี    ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง (....................คน) 
 5.3 ค้ าประกันโดยบุคคล   มี    ไม่มี    ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง (....................คน) 
6. การจัดวันหยุด 
 6.1 วันหยุดประจ าสปัดาห ์   มี.................วัน   ไม่มี    ประกาศ   ไม่ประกาศ 
       ก าหนดแน่นอน   หมุนเวียนกันหยุด  อื่นๆ (ระบุ) ................................... 
       ถูกต้อง    ไม่ถูกต้อง (..........................คน) 
          ค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์     จ่ายค่าจ้าง   ไม่จ่ายค่าจา้ง      ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง (................คน) 
 6.2 วันหยุดตามประเพณ ี   มี...............วัน   ไม่มี       ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง 
       ก าหนดแน่นอน   ก าหนดเป็นรายป ี
     วันขึ้นปีใหม่     วันมาฆบชูา     วันจักรี 
     วันสงกรานต ์    วันแรงงานแห่งชาติ    วันฉัตรมงคล 
     วันวิสาขบชูา     วันอาสาฬหบูชา    วันเข้าพรรษา 
     วันเฉลิมฯ 12 สิงหาคม   วันปิยมหาราช    วันเฉลิมฯ 5 ธันวาคม 
     วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม   วันสิ้นป ี
     อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................................................................... 
     อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................................................................... 
 ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี       จ่ายค่าจ้าง   ไม่จ่ายค่าจา้ง       ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง (...............คน) 
 6.3 วันหยุดพักผ่อนประจ าป ี          มี........วันท างาน   ไม่จ่ายค่าจา้ง       ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง (...............คน) 
  ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจ าปี   จ่ายค่าจา้ง   ไม่จ่ายค่าจา้ง       ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง (...............คน) 
7. วันลา 
 7.1 ลาป่วย     มี    ไม่มี             ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง 
 ค่าจ้างในวันลาปว่ย   จ่ายค่าจ้าง..........วันท างาน       ไม่จ่ายค่าจา้ง   ถูกต้อง    ไม่ถูกต้อง (............คน) 
 7.2 ลาท าหมัน     มี    ไม่มี             ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง 
  ค่าจ้างในวันลาท าหมัน   จ่ายค่าจ้าง..........วันท างาน       ไม่จ่ายค่าจา้ง   ถูกต้อง    ไม่ถูกต้อง (............คน) 
 7.3 ลากิจ     มี................วันท างาน             ไม่มี 
  ค่าจ้างในวันลากิจ    จ่ายค่าจ้าง..........วันท างาน       ไม่จ่ายค่าจา้ง 
 7.4 ลาคลอด     มี........วัน   ไม่มี             ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง 
  ค่าจ้างในวันลาคลอด   จ่ายค่าจ้าง..........วัน    ไม่จ่ายค่าจา้ง   ถูกต้อง    ไม่ถูกต้อง (............คน) 
 7.5 ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล    มี........วัน    ไม่มี             ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง 
  ค่าจ้างในวันลาเพื่อรับราชการทหารในเรียกพล    จ่ายค่าจ้าง..........วัน      ไม่จ่ายค่าจา้ง 
          ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง (...............คน) 
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 7.6 ลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้   มี........วัน   ไม่มี             ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง 
        หรือ (ระบุ).............................................................................................................. 
  ค่าจ้างในวันลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้   จ่ายค่าจา้ง.............วัน  ไม่จ่ายค่าจา้ง   ถูกต้อง  ไม่
ถูกต้อง 
 7.7 ลาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท างานของลูกจ้างเด็ก 
     มี...............วัน   ไม่มี    ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง (.............คน) 
  ค่าจ้างในวันลาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท างานของลูกจา้งเด็ก 
     จ่ายค่าจ้าง..........วัน   ไม่จ่ายค่าจา้ง   ถูกต้อง     ไม่ถูกต้อง (...............คน) 
 7.8 วันลาอื่นๆ (ระบุ......................................) 
  ...........................................................   มี...........วัน   ไม่มี     จ่ายค่าจ้าง..........วันท างาน  ไม่จ่ายค่าจา้ง 
  ...........................................................   มี...........วัน   ไม่มี     จ่ายค่าจ้าง..........วันท างาน  ไม่จ่ายค่าจา้ง 
  ...........................................................   มี...........วัน   ไม่มี     จ่ายค่าจ้าง..........วันท างาน  ไม่จ่ายค่าจา้ง 
  ...........................................................   มี...........วัน   ไม่มี     จ่ายค่าจ้าง..........วันท างาน  ไม่จ่ายค่าจา้ง 
8. อัตราค่าจ้างขั้นต่ า *** บันทึกข้อมูลเฉพาะลูกจ้างทีไ่ด้รับค่าจา้งต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเท่านั้น *** 

ประเภทการจ้าง ค่าจ้าง 
(บาท) 

อายุ 18 ปีขึ้นไป อายุ 15 ปี – ต่ ากว่า 18 ป ี อายุต่ ากว่า 15 ป ี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

รายเดือน              เดือนละ        
รายวัน                 วนัละ        
รายชั่วโมง             ชั่วโมงละ        
ตามผลงาน            วันละ        
ตามมาตรฐานฝีมือ   วนัละ        

   
  - อัตราค่าจ้างขั้นต่ า เท่ากับ.....................................บาท/วนั 
 
9. การจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าท างานในวนัหยุด 
 9.1 ค่าล่วงเวลาในวนัท างาน   จ่าย...........เท่า    ไม่จ่าย    ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง (.............คน) 
 9.2 ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด   จ่าย...........เท่า    ไม่จ่าย    ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง (.............คน) 
 9.3 ค่าท างานในวันหยุด    จ่าย...........เท่า    ไม่จ่าย    ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง (.............คน) 
10. การจ่ายค่าจ้าง 
 10.1 สถานที่จ่ายค่าจ้าง    สถานที่ท างานของลูกจ้าง   ถูกต้อง     ไม่ถูกต้อง 
       อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................... 
  โดยจ่าย     เงินสด   โอนเข้าบัญชีธนาคาร   อื่นๆ (ระบุ)............................................  
 10.2 ระยะเวลาการจ่ายค่าจา้ง   1 สัปดาห์/คร้ัง  15 วัน/ครั้ง   1 เดือน/คร้ัง 
       อื่นๆ (ระบุ)......................................คร้ัง  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
11. หลักฐานเก่ียวกับการท างาน 
 11.1 ข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน   มี   ไม่มี     ไม่ต้องมี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
  ปิดประกาศ     ประกาศ     ไม่ประกาศ   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
  การส่งส าเนา     ส่งส าเนา     ไม่ส่งส าเนา   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
 11.2 ทะเบียนลูกจ้าง     มี   ไม่มี     ไม่ต้องมี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
 11.3 ทะเบียนเวลาท างาน    มี   ไม่มี     ไม่ต้องมี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
 11.4 ทะเบียนจ่ายค่าจ้าง    มี   ไม่มี     ไม่ต้องมี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
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- การยื่นแบบแสดงสภาพการจา้งและสภาพการท างานของสถานประกอบกิจการ (แบบ คร.11) ประจ าปี พ.ศ. .............. 
      ยื่นแบบฯ   ไม่ยื่นแบบฯ      ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง 
12. สวัสดิการที่จัดให้ตามกฎหมาย 

สวัสดิการ มีจ านวน ไม่ม ี ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
น้ าสะอาดส าหรับดื่ม     
ห้องน้ าชาย     
ห้องน้ าหญิง     
ห้องส้วมชาย     
ห้องส้วมหญิง     
ยานพาหนะทีจ่ะน าลูกจา้งสง่สถานพยาบาล     
ห้องรักษาพยาบาล     
พยาบาลประจ าตลอดเวลาท างาน     
แพทย์แผนปัจจุบนัชัน้หนึ่งเพื่อตรวจรักษาพยาบาล     
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ     
เวชภัณฑ์และยาเพื่อในการปฐมพยาบาล     
การจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ     
การปิดประกาศการจัดสวัสดิการตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 95 หรือตามที่มีข้อตกลงกับลูกจ้าง 

    

การท าความตกลงกับสถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อ
ตรวจรักษาพยาบาล 

    

อื่นๆ (ระบุ).................................................................................     
 

  อนึ่ ง  การตรวจแรงงานของเจ้าหน้าที่ครั้ งนี้  เจ้าหน้าที่ทั้ งหมดได้ปฏิบัติอย่างสุภาพ ตามอ านาจหน้าที่  
มิได้บังคับขู่เข็ญหรือกระท าอันเป็นการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจต่อผู้หนึ่งผู้ใดในเรือ หรือท าให้ทรัพย์สินของผู้หนึ่งผู้ใดสูญหาย 
แต่อย่างใดอีกทั้งมิได้เรียกร้องทรัพย์สินจากบุคคลใด หรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ใดมาเป็นประโยชน์ส่วนตัว 

  เจ้าหน้าที่ได้อ่านผลการตรวจแรงงานตามข้างต้นให้ฟังโดยละเอียด รับว่าเข้าใจถูกต้องเป็นจริงทุ กประการ  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานร่วมกัน 
 
 
        (ลงชื่อ)....................................................ผู้ตรวจ 
               (....................................................) 
        ต าแหน่ง................................................... 
 
        (ลงชื่อ)....................................................ผู้รับการตรวจ 
               (....................................................) 
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13. สรุปผลการตรวจ    ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง 
14. การด าเนินการของเจ้าหน้าที่  กรณีสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
   ออกหนังสือเรียกพบ    ออกค าสั่งให้ปฏิบัต ิ   เปรียบเทียบปรับ   ด าเนินคดีชัน้พนักงานสอบสวน 
15. ท่าทีของนายจา้ง..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
16. ท่าทีของลูกจ้าง..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
17. รายงานการบรรยาย 
 ให้กล่าวถึงสภาพการท างาน กระบวนการผลิต สภาพการจ้าง การกระท าความผิด การแก้ไขปรับปรุง รายละเอียดที่เกี่ยวกับ  
การด าเนินการของเจ้าหน้าที่และรายงานความเห็น 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
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รายงานการตรวจแรงงานหญิงและเด็ก 
การใช้แรงงานหญิง 
1. งานที่กฎหมายห้าม         จ านวนลูกจ้างกรณีไม่ถูกต้อง 
 1.1 ................................................................................................................    จ านวน...............คน 
 1.2 ................................................................................................................    จ านวน...............คน 
 1.3 ................................................................................................................    จ านวน...............คน 
2. ท างานระหว่างเวลา 
 2.1 .......................................................................  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
 2.2 .......................................................................  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
 2.3 .......................................................................  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
3. การท างานล่วงเวลา  มี    ไม่มี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
4. งานยกของหนัก  มี    ไม่มี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
5. การล่วงเกินทางเพศ  มี    ไม่มี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
6. การเลือกปฏิบัติ 
 6.1 ค่าจ้าง   มี    ไม่มี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
 6.2 การเลื่อนต าแหน่ง  มี    ไม่มี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
 6.3 อ่ืนๆ......................  มี    ไม่มี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
การแรงงานหญิงมีครรภ์ 
1. งานที่กฎหมายห้าม         จ านวนลูกจ้างกรณีไม่ถูกต้อง 
 1.1 ................................................................................................................    จ านวน...............คน 
 1.2 ................................................................................................................    จ านวน...............คน 
 1.3 ................................................................................................................    จ านวน...............คน 
2. ท างานระหว่างเวลา 
 2.1 .......................................................................  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
 2.2 .......................................................................  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
 2.3 .......................................................................  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
3. การท างานล่วงเวลา  มี    ไม่มี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
4. ท างานในวันหยุด  มี    ไม่มี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
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การใช้แรงงานเด็ก 
            จ านวนลูกจ้างกรณีไม่ถูกต้อง 
1. ใช้แรงงานเด็กอายุต่ ากวา่ 15 ปี   มี    ไม่มี   ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
 กรณีพบการใช้แรงงานเด็กอายุ 15 ปี – ต่ ากว่า 18 ปี ขอให้บันทึกข้อมูลลงในข้อ 2 – 13 
2. งานที่กฎหมายห้าม 
 2.1 ................................................................................................................    จ านวน...............คน 
 2.2 ................................................................................................................    จ านวน...............คน 
 2.3 ................................................................................................................    จ านวน...............คน 
3. ท างานในสถานที่กฎหมายห้าม 
 3.1 ................................................................................................................    จ านวน...............คน 
 3.2 ................................................................................................................    จ านวน...............คน 
 3.3 ................................................................................................................    จ านวน...............คน 
4. การเรียกรับหลักประกัน  มี    ไม่มี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
5. การล่วงเกินทางเพศ  มี    ไม่มี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
6. การแจ้งการจ้าง  มี    ไม่มี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
7. บันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง   มี   ไม่มี    ถูกต้อง     ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
8. ท างานระหว่างเวลา 
 8.1 .......................................................................  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
 8.2 .......................................................................  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
 8.3 .......................................................................  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
9. การท างานล่วงเวลา  มี    ไม่มี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
10. การท างานในวันหยุด  มี    ไม่มี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
11. จ านวนชัว่โมงท างานปกติตอ่วัน 
 - 8 ชั่วโมง      ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
 - เกิน 8 ชั่วโมง – 10 ชั่วโมง    ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
 - เกิน 10 ชั่วโมงขึ้นไป     ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
 - อื่นๆ......................     ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
12. เวลาพัก 
 3.1 .......................................................................  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
 3.2 .......................................................................  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
 3.3 .......................................................................  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
13. งานยกของหนัก  มี    ไม่มี   ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง   จ านวน...............คน 
 

-------------------------------------------- 



99
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คำาอธิบายการกรอกแบบรายงานการตรวจแรงงาน (ตร.1)

 

 การอธบิายแบบตรวจแรงงาน (ตร.๑) แบง่เปน็ ๒ ส่วน ส่วนที ่๑  

เป็นเร่ืองการคุ้มครองแรงงานทัว่ไป สว่นที ่๒ เปน็เรือ่งการคุม้ครองแรงงาน

หญิงและเด็ก โดยอธิบายเรียงตามหัวข้อตามแบบดังนี้

ส่วนที่ 1 การคุ้มครองแรงงานทั่วไป   

 ก. ส่วนข้อมูลทั่วไป

  พนักงานตรวจแรงงานต้องบันทึกรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ 

สถานประกอบกิจการ โดยใช้ถ้อยคำาที่อ่านแล้วได้ความชัดเจนกรอกลงใน

แบบรายงานการตรวจแรงงาน (ตร.๑) ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

  ๑. ช่องช่ือหน่วยงาน ให้ระบุช่ือของ สรพ. หรือ สสค.  

ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่

   ช่องผู้ตรวจ  ให้ระบุชื่อพนักงานตรวจแรงงาน

   ช่องวัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ ให้ระบุให้ชัดเจน

   ช่องตรวจตามโครงการ ให้ระบุช่ือโครงการตามนโยบาย 

กำาหนด (ถ้ามี)

   ช่องชื่อสถานประกอบกิจการ ให้ระบุชื่อสถาน- 

ประกอบกิจการให้ชัดเจน หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

นิติบุคคลประเภทใด

   ช่องชื่อทางการค้า กรณีสถานประกอบกิจการ

มีชื่อทางการค้าแตกต่างกับชื่อสถานประกอบกิจการ เช่น สถานบริการ 

ร้านอาหาร ที่มีทางการค้าต่างจากชื่อที่จดทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น
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   ช่องท่ีตั้ง ให้ระบุท่ีตั้งของสถานประกอบกิจการ 

ที่เข้าตรวจให้ชัดเจนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อ 

   ช่องประเภทกิจการ ให้ระบุว่าเป็นกิจการประเภทใด 

ถา้เปน็กจิการทีผ่ลติสนิคา้เพือ่การส่งออก  หรอืไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

ให้ขีดเครื่องหมาย 3 ลงในช่องดังกล่าวด้วย

   ช่องประเภทสำานักงาน ให้ขีดเคร่ืองหมาย 3 ลงในช่อง 

ที่กำาหนดไว้  ส่วนช่องสำานักงานชั่วคราว เช่น หน่วยงานก่อสร้างให้ใส่ 

วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการด้วย

     ช่องเจ้าของกิจการ/กรรมการผู้จัดการ ให้ระบุชื่อ 

นามสกุลของเจ้าของกิจการหรือผู้มีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลนั้น 

พร้อมระบุสัญชาติ และเลขบัตรประจำาตัวประชาชน (ถ้ามี) หรือบัตรอื่น ๆ  

(ให้ระบุ) ของบุคคลดังกล่าว

   ช่องเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ระบุเลขทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมของสถานประกอบกิจการท่ีเข้าตรวจ และวันท่ีท่ีกรมสรรพากร 

ออกให้ ซึ่งจะดูได้จาก ภงด. ๒๐

   ช่องหนังสือรับรองนิติ บุคคลเลขที่  ให้ระบุเลข 

การจดทะเบียนนิติบุคคลและวันท่ีท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

ออกให้แก่สถานประกอบกิจการท่ีเข้าตรวจ ซึ่งจะดูได้จากหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล

   ช่องประกันสังคม ให้ระบุเลขทะเบียนกองทุน 

ประกันสังคม ที่นายจ้างได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าว 
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   ช่องกองทุนเ งินทดแทน ให้ระบุ เลขทะเบียน 

กองทุนเงินทดแทนที่นายจ้างได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนดังกล่าว

   ช่องกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ให้ระบุเลขทะเบียน 

ที่ขึ้นทะเบียนไว้กองทุนดังกล่าว

   ช่องบุคคลที่ติดต่อ ให้ระบุชื่อ นามสกุล ของผู้ติดต่อ/

ให้ข้อมูล พร้อมตำาแหน่งของบุคคลนั้นว่ามีตำาแหน่งใดในสถานประกอบ

กิจการ  

   ชอ่งการสง่มอบงานใหผู้ร้บังานไปทำาทีบ่า้น หากพบวา่ 

สถานประกอบกิจการมีหรือไม่มีการส่งมอบงานให้ผู้รับงานไปทำาที่บ้าน  

ให้ขีดเครื่องหมาย 3 ลงในช่องดังกล่าว

   ชอ่งกรณมีผีูร้บัเหมา จะแยกเปน็ชอ่งผูร้บัเหมาคา่แรง 

ให้ระบุจำานวนของผู้รับเหมา พร้อมชื่อ นามสกุล ของผู้รับเหมาค่าแรง   

สว่นชอ่งผูร้บัเหมาชว่งงาน ใหร้ะบจุำานวน และชือ่ นามสกลุ ของผู้รับเหมา

ช่วงทุกราย     

  ๒.  ในหัวข้อ ๑. ตรวจสถานประกอบกิจการแล้วพบว่า   

ใหท้ำาเครือ่งหมาย 3 ลงในชอ่งหยดุกจิการชัว่คราว เลิกกจิการ ไมม่ลูีกจ้าง 

หรือย้ายกิจการ ซึ่งต้องระบุวันที่ย้ายให้ชัดเจนด้วย  

  ๓.  ในหัวข้อ ๒. ประเภทการตรวจแรงงาน ให้ทำา

เครื่องหมาย 3 ลงในช่องที่กำาหนด

  ๔.  ในหัวขอ้ ๓. จำานวนลกูจ้างทัง้หมด (รวมลูกจ้างต่างด้าว

และคนพิการ) ให้จดจำานวนลูกจ้างทั้งหมด โดยจำาแนกเป็นอายุและเพศ

ชาย/หญิง ตามประเภทของลูกจ้างและตามการจ่ายค่าจ้างรายเดือน/ 
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รายวัน/รายชั่วโมง/ตามผลงาน/ตามมาตรฐานฝีมือและจำานวนรวม 

ของลูกจ้างให้ตรงกับรายการค่าจ้าง ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานอาจจะนับ

ด้วยตนเอง หรือตรวจจากเอกสารการจ่ายค่าจ้างหรือตรวจจากทะเบียน

ลูกจ้างหรือสอบถามจากลูกจ้าง ทั้งนี้ พนักงานตรวจแรงงานจำาเป็นต้องใช้  

ความระมดัระวงัเปน็พเิศษ นายจา้งบางรายอาจแจ้งจำานวนลูกจา้งนอ้ยกวา่

ความเป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น ข้อบังคับเก่ียวกับการทำางาน 

เอกสารการจ่ายค่าจ้าง ฯลฯ และเหตุผลอื่น ๆ 

   ในช่องการแจ้งการจ้างลูกจ้าง หากพบว่านายจ้าง 

แจ้งการจ้างแรงงานเด็ก ให้ระบุจำานวนเด็กชาย / เด็กหญิง  

   จำานวนลูกจ้างต่างด้าว ให้จดจำานวนลูกจ้างต่างด้าว

โดยแยกเป็นสัญชาติ/อายุ/เพศ และจำานวนรวมของลูกจ้างต่างด้าว 

ให้ตรงกับช่องสัญชาติแต่ละสัญชาติของลูกจ้าง

   จำานวนลูกจ้างคนพิการ ให้จดจำานวนลูกจ้างคนพิการ

โดยแยกเป็นอายุ/เพศ และจำานวนรวมของลูกจ้างคนพิการ

 ข. การคุ้มครองแรงงาน

  ๕.  ในหัวข้อ ๔. วันทำางาน เวลาทำางาน และเวลาพัก  

ให้กรอกข้อมูลเก่ียวกับการทำางาน ให้ระบุจำานวนวันทำางาน เวลาทำางาน 

และเวลาพัก ที่นายจ้างกำาหนดให้ลูกจ้างตามลักษณะงาน ลงในช่อง

จำานวนวันทำางาน ช่องจำานวนเวลาทำางาน และช่องจำานวนเวลาพัก  

แล้วทำาเครื่องหมาย 3 ลงในช่องว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
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  ๖.  ในหัวข้อ ๕. หลกัประกนัการทำางาน นายจา้งมกีารเรยีก 

หรือรับหลักประกันที่เป็นเงิน/หลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน/คำ้าประกัน 

โดยบุคคลหรือไม่ ให้ทำาเครื่องหมาย 3 ลงในช่อง มี หรือไม่มี และ 

การเรียกหรือรับหลักประกันที่เป็นเงิน/หลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน/ 

คำ้าประกันโดยบุคคล ถูกต้องตามกฎหมายที่กำาหนดหรือไม่ ให้ทำา

เครื่องหมาย 3 ลงในช่องถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง (ถ้าไม่ถูกต้องให้ระบุ

จำานวนคน)  

  ๗.  ในหัวข้อ ๖. การจัดวันหยุด

    ข้อ ๖.๑ วันหยุดประจำาสัปดาห์ ให้ทำาเคร่ืองหมาย 

3 ในช่องว่า มี หรือไม่มี (ถ้ามีให้ระบุจำานวนวัน) และนายจ้างประกาศ 

หรอืไม่ประกาศ ลกัษณะการจดั จดัใหอ้ยา่งไร  ถกูตอ้งหรอืไม ่ถา้ไมถ่กูตอ้ง

ใหร้ะบจุำานวนคน รวมทัง้นายจา้งจ่ายคา่จา้งใหห้รอืไม ่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง 

กรณีไม่ถูกต้องให้ระบุจำานวนลูกจ้างที่ไม่ได้รับค่าจ้างในวันดังกล่าว 

ให้ทำาเครื่องหมายดังกล่าวในช่องที่กำาหนด  

     ข้อ ๖.๒ วันหยุดตามประเพณี ให้ทำาเคร่ืองหมาย 

3 ในช่องว่า มีหรือไม่มี  ถ้ามีให้ระบุจำานวนวัน และนายจ้างได้ประกาศ 

หรือไม่ ลักษณะการจัด จัดให้อย่างไร ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และ 

ทำาเครื่องหมายดังกล่าวในช่องวันหยุดตามประเพณีที่กำาหนดและอื่น ๆ  

(ให้ระบุคือวันอะไร) รวมทั้งนายจ้างจ่ายค่าจ้าง ให้หรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ 

กรณีไม่ถูกต้องให้ระบุจำานวนลูกจ้างที่ไม่ได้รับค่าจ้างในวันดังกล่าว 
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   ข้อ ๖.๓ วันหยุดพักผ่อนประจำาปี ให้ทำาเคร่ืองหมาย 

3 ในช่องว่า มีหรือไม่มี ถ้ามีให้ระบุจำานวนวัน ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง  

ถ้าไม่ถูกต้องให้ระบุจำานวนคน รวมท้ังนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้หรือไม่  

ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง กรณีไม่ถูกต้องให้ระบุจำานวนลูกจ้างที่ไม่ได้รับ 

ค่าจ้างในวันดังกล่าว

  ๘.  ในหัวข้อ ๗. วันลา

   ข้อ ๗.๑ – ๗.๘ ให้ทำาเครื่องหมาย 3  ในช่อง 

ว่านายจ้างจัดให้มีหรือไม่มี ถ้ามี (ข้อ ๗.๓ – ๗.๘ ) ให้ระบุจำานวนวัน  

ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง จ่ายค่าจ้างหรือไม่ ถ้าจ่ายให้ระบุจำานวนวัน 

ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง กรณีท่ีไม่ถูกต้องให้ระบุจำานวนลูกจ้างที่ไม่ได้รับ 

ค่าจ้าง (ยกเว้นข้อ ๗.๓  ข้อ ๗.๖  และข้อ ๗.๘ ไม่ต้องระบุ)

  ๙.  ในหัวข้อ ๘. อัตราค่าจ้างขั้นตำ่า 

    ***  ให้บันทึกข้อมูลเฉพาะลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้าง ตำ่ากว่า 

อัตราค่าจ้างขั้นตำ่าเท่านั้น***  

   - ให้ระบุจำานวนค่าจ้างที่ได้รับต่ำากว่าอัตราค่าจ้าง 

ขั้นตำ่า โดยแยกตามประเภทของค่าจ้างรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง  

ตามผลงาน และมาตรฐานฝมีอื รวมท้ังให้ระบุจำานวนลกูจา้งโดยจำาแนกเปน็ 

อายุและเพศชาย/หญิง  

   -  อตัราคา่จา้งขัน้ตำา่ ใหร้ะบอุตัราค่าจ้างขัน้ตำา่ตอ่วนั

  ๑๐. ในหัวข้อ ๙. การจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าทำางาน 

ในวันหยุด
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   ข้อ ๙.๑ – ข้อ ๙.๓  ให้ทำาเครื่องหมาย 3 ลงในช่อง 

ว่านายจ้างจ่ายให้หรือไม่จ่าย ถ้าจ่ายให้ในอัตราเท่าใด ถูกต้องหรือไม่  

กรณีไม่ถูกต้องให้ระบุจำานวนลูกจ้าง

  ๑๑. ในหัวข้อ ๑๐. การจ่ายค่าจ้าง

    ข้อ ๑๐.๑ – ข้อ ๑๐.๒ สถานท่ีจ่ายค่าจ้าง ให้ทำา 

เครื่องหมาย 3 ลงในช่องว่าง นายจ้างกำาหนดสถานที่ทำางานของลูกจ้าง

เป็นสถานที่จ่ายค่าจ้างหรือไม่ ถ้าไม่ให้ระบุสถานที่จ่ายค่าจ้าง เช่น  

การจ่ายค่าจ้างผ่านธนาคารให้ระบุว่าเป็นธนาคารใด สาขาใด เป็นต้น  

รวมทัง้ระยะเวลาการจา่ยคา่จา้ง นายจา้งกำาหนดการจา่ยอยา่งใด โดยระบ ุ

ข้อมูลกำาหนดการจ่ายค่าจ้างให้ชัดเจน เช่น นายจ้างกำาหนดระยะเวลา 

การจ่าย ๑๕ วัน/ครั้ง ทุกวันท่ี ๒๐ และวันที่ ๕ ของเดือน เป็นต้น   

นายจ้างปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ สำาหรับลูกจ้างที่ไม่ได้รับสิทธิตามที่กฎหมาย

กำาหนด ให้นำาไปเขียนในรายงานการบรรยายตอนท้ายของแบบ ตร.๑   

  ๑๒. ในหัวข้อ ๑๑. หลักฐานเกี่ยวกับการทำางาน

    ข้อ ๑๑.๑ – ข้อ ๑๑.๔  ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน  

ทะเบียนลูกจ้าง ทะเบียนลงเวลาทำางาน และทะเบียนจ่ายค่าจ้าง  

ให้ทำาเคร่ืองหมาย 3 ลงในช่อง ว่านายจ้างจัดให้มีหรือไม่ หรือนายจ้าง

ไม่ต้องจัดให้มี นายจ้างปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามที่กำาหนดไว้ใน 

ข้อ ๑๑.๑ – ข้อ ๑๑.๔  ตามลำาดับ

  ๑๓. การยืน่แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำางาน

ของสถานประกอบกิจการ (แบบ คร.๑๑) ประจำาปี พ.ศ. .... โดยให้ระบุว่า  

ปี พ.ศ. อะไร และให้ทำาเครื่องหมาย 3 ลงในช่องว่า ยื่นแบบหรือ 

ไม่ยื่นแบบ ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง   
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 ค. สวัสดิการแรงงาน 

  ๑๔. ในหัวข้อ ๑๒ สวัสดิการที่จัดให้ตามกฎหมาย

    ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบสวัสดิการ 

ที่นายจ้างจัดให้ตามท่ีกฎหมายกำาหนด ตามประเภทของสวัสดิการที่ระบุ

ไว้ในแบบว่า นายจ้างจัดให้มีหรือไม่มี ถ้ามีให้ระบุจำานวนและสรุปว่า 

ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

 ง.  สรุปผลการตรวจ

  ๑๕. ในหัวข้อ ๑๓  สรุปผลการตรวจ ให้สรุปผลการตรวจ

สถานประกอบกิจการที่เข้าตรวจว่า ผลการตรวจนายจ้างปฏิบัติถูกต้อง 

หรือไม่ถูกต้อง โดยทำาเครื่องหมาย 3 ลงในช่องดังกล่าว

  ๑๖. ในหัวข้อ ๑๔ การดำาเนินการของเจ้าหน้าที่ กรณี 

สถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ให้พนักงานตรวจแรงงาน 

ทำาเครื่องหมาย 3 ลงในช่องที่กำาหนดไว้

 จ. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ๑๗. ในหัวข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ท่าทีของนายจ้างและ

ลกูจ้างใหพ้นักงานตรวจแรงงานเขยีนสรปุทา่ทขีองนายจา้งและลกูจา้งลงใน 

ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ตามลำาดับ เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ในการปรับเปลี่ยนเทคนิคในการตรวจแรงงานในครั้งต่อไป
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 ฉ.  รายงานการบรรยาย

  ในหน้า ๖ หัวข้อการบรรยาย ให้พนักงานตรวจแรงงาน

บรรยายสรุปถึง

  - สภาพการทำางาน ให้บรรยายเกี่ยวกับสถานประกอบ 

กจิการวา่มสีภาพการทำางาน สภาพแวดลอ้มในสถานทีท่ำางาน เปน็อยา่งไร  

เช่น จำานวนพื้นที่ จำานวนอาคาร  ลักษณะอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ทำางาน 

ระบบที่ใช้ในการบริหารงาน เช่น บริหารแบบระบบครอบครัว เป็นต้น

  -  กระบวนการผลิต ให้บรรยายถึงลักษณะและ

กระบวนการผลิต เช่น วิธีการ ขั้นตอน และกรรมวิธีต่างๆ ต้ังแต่เร่ิมต้น 

จนสิ้นสุด รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ด้วย

  -  สภาพการจ้าง ให้บรรยายถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกจ้าง 

รายวนั รายเดือน  อตัราคา่จ้าง  อาหาร  ท่ีพกั  ผลประโยชนอ์ืน่ๆ สวัสดิการ  

รวมทัง้ขอ้มูลจำานวนลกูจา้ง ทีไ่มไ่ดร้บัสทิธติามกฎหมายกำาหนด ซึง่จะตอ้ง

เป็นข้อมูลที่พนักงานตรวจแรงงานไม่สามารถลงข้อมูลในข้อ ๔ – ข้อ ๑๒  

ข้างต้นได้

  -  การกระทำาผิด  ให้บรรยายรายละเอียดของการกระทำาผิด   

ระบุหัวข้อ ให้ชัดเจน พนักงานตรวจแรงงานต้องระบุว่าในการตรวจ 

ครัง้น้ัน ๆ  ไดด้ำาเนินการอยา่งไรบ้าง  เชน่  การใหแ้บบพมิพ ์ การออกหนงัสือ

เรียกพบในวันใด ที่ไหน การออกคำาสั่งให้ปฏิบัติเมื่อใด ภายในกำาหนด 

ระยะเวลาเท่าใด เป็นต้น รวมท้ังรายงาน ความเห็น และข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับนายจ้างรายนั้น ๆ ในการตรวจแรงงานเพื่อติดตามผลครั้งต่อไป
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  - การแก้ไขปรับปรุง ในการตรวจแรงงานเพ่ือติดตาม

ผลครั้งต่อไป ถ้านายจ้างดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามท่ีให้คำาแนะนำา  

ให้ระบุรายละเอียดไว้ด้วย ท้ังน้ี ในการรายงานการบรรยายให้เพ่ิมเติมข้อมูลท่ีมี  

การเปล่ียนแปลงไปเท่านั้น และให้ระบุประเภทการตรวจ ครั้งที่ตรวจ  

และวันที่ตรวจ ในการบรรยายไว้แต่ละครั้งด้วย  เพื่อให้ทราบว่าเป็นข้อมูล

ในการตรวจครั้งใดบ้าง

ส่วนที่ 2  การคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก

 ก. การใช้แรงงานหญิง

  ๑. งานที่กฎหมายห้าม

    ให้บันทึกเฉพาะลักษณะงานตามมาตรา ๓๘ ที่ห้าม

นายจ้างให้ลูกจ้างหญิงทำางาน ในลำาดับท่ี ๑.๑ เป็นต้นไป เช่น ทำางาน 

บนนั่งร้านสูงกว่า ๑๕ เมตร เป็นต้น

   หากมีมากกว่า ๓ งาน  ให้เพิ่มข้อมูลในลำาดับที่ ๑.๔ , 

๑.๕ ...  เปน็ตน้ไป  และใหร้ะบจุำานวนลกูจา้งหญงิซึง่ทำางานตามท่ีกฎหมาย

ห้ามในแต่ละงาน  ถ้าไม่มีให้ทำาเครื่องหมาย – ในลำาดับที่ ๑.๑ – ๑.๓  

  ๒.  ทำางานระหว่างเวลา

    ให้บันทึกช่วงเวลาทำางานปกติ หรืองานกะ ถ้ามี

มากกว่า ๑ ช่วงเวลา ให้บันทึกเวลาทำางานในแต่ละช่วง ในลำาดับที่ ๒.๑  

๒.๒ และ ๒.๓  ต่อไป เช่น ลำาดับที่ ๒.๑  ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ตามลำาดับ

ที่ ๒.๒ ๑๗.๐๐ – ๐๒.๐๐ น. เป็นต้น
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    หากเห็นว่าช่วงเวลาทำางานปกติของลูกจ้างหญิง 

ถกูตอ้งหรือไม่ถกูตอ้ง ใหใ้สเ่ครือ่งหมาย 3 ในช่องดงักลา่ว กรณไีมถ่กูตอ้ง

ให้ระบุจำานวนลูกจ้างหญิงที่ทำางานในช่วงเวลาไม่ถูกต้อง

  ๓.  การทำางานล่วงเวลา

     หากพบลูกจ้างหญิงมีการทำางานล่วงเวลาให้ใส่

เครือ่งหมาย 3 ในช่องว่า “ม”ี และถา้การทำางานลว่งเวลาของลกูจา้งหญงินัน้ 

ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด ให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “ถูกต้อง”  

หากเกนิกวา่กฎหมายกำาหนด ใหใ้สเ่ครือ่งหมาย 3 ในชอ่งวา่ “ไมถู่กต้อง”  

และให้ระบุจำานวนลูกจ้างหญิงท่ีทำางานล่วงเวลาไม่ถูกต้อง หากพบว่า 

ไม่มีการทำางานล่วงเวลาให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “ไม่มี”   

  ๔.  งานยกของหนัก

    หากพบว่านายจ้างให้ลูกจ้างหญิงทำางานยกของหนัก 

ใหใ้สเ่ครือ่งหมาย 3 ในชอ่งวา่ “ม”ี  และการยกของหนกัของลกูจา้งหญงินัน้ 

ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำาหนดทุกคน ให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า  

“ถูกต้อง” หากยกเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำาหนด ให้ใส่เครื่องหมาย 3  

ในช่องว่า “ไม่ถูกต้อง” และให้ระบุจำานวนลูกจ้างหญิงที่ยกของหนัก 

เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำาหนด หากพบว่าการทำางานของลูกจ้างหญิง 

ไม่มียกของหนักให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “ไม่มี”   

  ๕.  การล่วงเกินทางเพศ     

    ใหต้รวจสอบดขูอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทำางานวา่ กำาหนด

ในเรื่องการล่วงเกินทางเพศไว้หรือไม่ ถ้ากำาหนดไว้ให้ใส่เคร่ืองหมาย 3  

ในช่องว่า “มี” และให้ใส่ให้ใส่เครื่องหมาย 3 ถ้ากำาหนดไว้ถูกต้องหรือ

ไม่ถูกต้อง ตามแต่กรณี ถ้าไม่กำาหนดไว้ให้ใส่เคร่ืองหมาย 3 ในช่องว่า 
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“ไม่มี” และใส่เคร่ืองหมาย 3 ในช่องว่า “ไม่ถูกต้อง” กรณีไม่ถูกต้อง 

ให้ระบุจำานวนลูกจ้างหญิงด้วย

  ๖.  การเลือกปฏิบัติทางเพศ

    ถ้าตรวจสอบดูข้อบังคับเก่ียวกับการทำางานแล้ว 

ปรากฏว่า ไม่มีการเลือกปฏิบัติระหว่างหญิงชาย ให้ใส่เครื่องหมาย 3  

ในช่องว่า “ไม่มี” ให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “ถูกต้อง”  หากพบว่า 

มีข้อความใดบอกถึงการเลือกปฏิบัติตามข้อ ๖.๑ – ข้อ ๖.๒ ให้ใส่ 

เครือ่งหมาย 3 ในชอ่งวา่ “ม”ี และใสเ่ครือ่งหมาย 3 ในชอ่งวา่ “ไมถ่กูต้อง”  

และใส่จำานวนลูกจ้างหญิงที่เกี่ยวข้อง (สำาหรับข้อ ๖.๓ ให้กรอกเรื่อง 

ที่นายจ้างเลือกปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๖.๑ – ข้อ ๖.๒)

 ข.  การใช้แรงงานหญิงมีครรภ์  

  ๑.  งานที่กฎหมายห้าม 

    ใหบั้นทึกเฉพาะลกัษณะงานมาตรา ๓๙ ทีห่า้มนายจ้าง

ให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทำา เช่น ข้อ ๑.๑ งานขับยานพาหนะ ข้อ ๑.๒  

งานทำาในเรือ ข้อ ๑.๓ งานยก แบก หาม ของท่ีมีอัตรานำ้าหนักเกิน  

๑๕ กิโลกรัม เป็นต้น หากมีมากกว่า ๓ งานให้เพิ่มข้อมูล ในลำาดับที่ ๑.๔, 

๑.๕ ...ต่อไป และให้ระบุจำานวนลูกจ้างหญิงซ่ึงทำางานที่กฎหมายห้าม 

ในแต่ละงาน

  ๒.  ทำางานระหว่างเวลา

    ให้บันทึกเช่นเดียวกับข้อ ๒ ของหัวข้อ ก เพียงแต่ 

การพจิารณาใหพ้จิารณาวา่ชว่งเวลาทำางานนัน้ เปน็ชว่งทีห่า้มหญงิมคีรรภ์

ทำาตามกฎหมายหรือไม่
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  ๓.  การทำางานล่วงเวลา

    กรณีพบลูกจ้ างมีครรภ์ทำ างานล่ วง เวลาให้ ใ ส่

เครือ่งหมาย 3 ในชอ่งวา่ “ม”ี และใหพ้จิารณาว่างานทีลู่กจ้างหญงิมคีรรภ ์

ทำานั้นเป็นงานที่กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ ๗ ท่ีอนุญาตให้ทำางานล่วงเวลา 

ได้หรือไม่ ถ้าเป็นงานตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ ๗ ให้ใส่เครื่องหมาย 

ในช่องว่า “ถูกต้อง” ถ้าไม่ใช่ให้ใส่เครื่องหมาย 3 ช่องว่า “ไม่ถูกต้อง”  

และให้ระบุจำานวนลูกจ้างหญิงมีครรภ์ท่ีทำางานล่วงเวลาไม่ถูกต้อง ถ้าไม่มี

การทำางานลว่งเวลาของหญงิมคีรรภใ์หใ้สเ่ครือ่งหมาย 3 ในชอ่งวา่ “ไมม่”ี 

  ๔.  การทำางานในวันหยุด

    กรณีพบลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทำางานในวันหยุด ให้ใส่ 

เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “มี” และให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า  

“ไม่ถูกต้อง” และให้ระบุจำานวนลูกจ้างหญิงมีครรภ์ที่ทำางานในวันหยุด  

หากไมพ่บวา่มลีกูจ้างหญงิมคีรรภก์ารทำางานในวันหยดุ ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย 3  

ในช่องว่า “ไม่มี”   

 ค. การใช้แรงงานเด็ก

  ๑.  ใช้แรงงานเด็กอายุตำ่ากว่า ๑๕ ปี

    หากพบการใช้แรงงานเด็กอายุตำ่ากว่า ๑๕ ปี ให้ใส่

เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “มี” และให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “ไม่

ถูกตอ้ง” โดยใหร้ะบุจำานวนลกูจ้างเดก็อายตุ่ำากวา่ ๑๕ ป ีหากไมพ่บวา่มกีาร

จ้างลูกจ้างเด็กอายุตำ่ากว่า ๑๕ ปี ให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “ไม่มี”
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  ๒. งานที่กฎหมายห้าม

   ให้บันทึกเฉพาะงานห้ามตามมาตรา ๔๙ ที่นายจ้างให้

ลูกจ้างเด็กทำา  เช่น ในข้อ ๒.๑ ขับรถยก ข้อ ๒.๒  ปั๊มโลหะ  ข้อ ๓ งานใช้

เลื่อยไฟฟ้า เป็นต้น หากมีมากกว่า 

  ๓ งาน ใหเ้พิม่ขอ้มลูในข้อ ๒.๔, ๒.๕, ...  ต่อไป และใหร้ะบุ

จำานวนลูกจ้างเด็กซึ่งทำางานที่กฎหมายห้ามในแต่ละงาน 

  ๓. ทำางานในสถานที่กฎหมายห้าม

    ให้บันทึกเฉพาะสถานที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กตาม

มาตรา ๕๐ เช่น ในข้อ ๓.๑  โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น และให้ระบุจำานวนลูกจ้าง

เด็กซึ่งทำางานในสถานที่ที่กฎหมายห้าม

  ๔. การเรียกรับหลักประกัน  

   หากพบวา่นายจ้างเรยีกหรอืรบัหลักประกนัจากลูกจ้างเด็ก 

ให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “มี” และให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า 

“ไม่ถูกต้อง” โดยให้ระบุจำานวนลูกจ้างเด็กที่ถูกนายจ้างเรียกหรือรับหลัก

ประกัน  หากไม่พบว่า นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้างเด็ก ให้

ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “ไม่มี”   

  ๕. การล่วงเกินทางเพศ

   วิธีการกรอกข้อมูล  ให้นำาวิธีการกรอกในหัวข้อ ก  

การใช้แรงงานหญิง ข้อ ๕ มาใช้เป็นแนวทาง

    ๖. การแจ้งการจ้าง

   หากพบว่านายจ้างไม่มีการแจ้งการจ้างลูกจ้างเด็ก  

ใหใ้สเ่คร่ืองหมาย 3 ในชอ่งวา่ “ไมมี่”  และใหใ้สเ่คร่ืองหมาย 3 ในชอ่งวา่  
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“ไม่ถูกต้อง” โดยให้ระบุจำานวนลูกจ้างเด็กที่นายจ้างยังมิได้แจ้งการจ้าง  

หากพบว่านายจ้างได้มีการแจ้งการจ้างลูกจ้างเด็ก ให้ใส่เครื่องหมาย 3 

ในช่องว่า “มี”

  ๗. บันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

    กรณีพบลูกจ้างเด็กมีสภาพการจ้างเปลี่ยนแปลงไปจาก

ครั้งแรกที่เข้าทำางานตามที่บันทึกไว้ในทะเบียนลูกจ้าง หรือเปลี่ยนแปลง

ไปจากที่เคยแจ้งการจ้างไว้ต่อพนักงานตรวจแรงงาน หรือจากการตรวจ

พบ เช่น การเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน การเปลี่ยนเวลาทำางาน หรือการ

เปลีย่นแปลงคา่จา้ง  และนายจา้งไดบั้นทกึการเปลีย่นแปลงสภาพการจ้าง

นั้นตามมาตรา ๔๕ (๒) ไว้เรียบร้อยแล้ว  ให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า 

“มี” และให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “ถูกต้อง” หากพบว่านายจ้าง

ยังไม่ได้จัดทำาบันทึกให้ใส่เคร่ืองหมาย 3 ในช่องว่า “ไม่มี” และให้ใส่

เครื่องหมายในช่องว่า “ไม่ถูกต้อง” โดยระบุจำานวนลูกจ้างเด็กที่นายจ้าง

ยังมิได้จัดทำาบันทึกเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

  ๘. ทำางานระหว่างเวลา

   ให้บันทึกช่วงเวลาทำางานปกติ หรืองานกะที่นายจ้าง 

ให้ลูกจ้างเด็กทำาในข้อ ๘.๑ ถ้ามีมากกว่า ๑ ช่วงเวลา ให้บันทึกเวลาทำางาน

ในแตล่ะช่วงในขอ้ ๘.๑, ๘.๒, ๘.๓, ...  ตอ่ไป หากพบวา่ชว่งเวลาทำางานปกต ิ

ของลูกจ้างเด็กถูกต้องตามกฎหมาย (ไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง ไม่อยู่ 

ในระหว่าง ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. หรอือยูร่ะหวา่งเวลา ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.  

แต่ได้ขอและรับอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แล้ว) ให้ใส่เครื่องหมาย 3 

ในช่องว่า “ถูกต้อง” ถ้าไม่ถูกต้องให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า  
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“ไม่ถูกต้อง” และระบุจำานวนลูกจ้างเด็กท่ีนายจ้างให้ทำางานในช่วงเวลา

ทำางานปกติไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

  ๙.  การทำางานล่วงเวลา    

     กรณีพบลูกจ้างเด็กทำางานล่วงเวลาให้ใส่เคร่ืองหมาย 3  

ในช่องว่า “มี” และให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “ไม่ถูกต้อง” โดยให้

ระบุจำานวนลูกจ้างเด็กท่ีนายจ้างให้ทำางานล่วงเวลา หากพบว่านายจ้าง

ปฏิบัติถูกต้องมิได้ให้เด็กทำางานล่วงเวลา ให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า 

“ไม่มี” และให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “ถูกต้อง”

  ๑๐. การทำางานในวันหยุด

    กรณพีบลกูจา้งเดก็ทำางานในวนัหยดุใหใ้ส่เคร่ืองหมาย 

3 ในช่องว่า “มี” และให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “ไม่ถูกต้อง”  

โดยให้ระบุจำานวนลูกจ้างเด็กที่นายจ้างให้ทำางานในวันหยุด หากพบว่า

นายจ้างปฏิบัติถูกต้องมิได้ให้เด็กทำางานในวันหยุด ให้ใส่เครื่องหมาย 3 

ในช่องว่า “ไม่มี” และให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “ถูกต้อง”

  ๑๑. จำานวนชั่วโมงทำางานปกติต่อวัน

      ให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “ถูกต้อง” ในหัวข้อ 

ที่ตรงกับชั่วโมงการทำางานของลูกจ้าง ซึ่งรวมแล้วไม่เกินสัปดาห์ละ  

๔๘ ชั่วโมง หรือให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “ไม่ถูกต้อง”  ในหัวข้อ

ท่ีตรงกับชั่วโมงการทำางานซึ่งรวมแล้วเกินสัปดาห์ละ ๔๘ ชั่วโมง ให้ใส่

เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “ถูกต้อง” หรือให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า  

“ไม่ถกูตอ้ง” และใหร้ะบุจำานวนลกูจา้งเดก็ทีท่ำางานเกนิสปัดาห์ละ ๔๘ ชัว่โมง  

หมายเหตุ คำาว่าอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ระบุ เช่น ๗ ชั่วโมงทำางาน เป็นต้น
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  ๑๒. เวลาพัก

       ให้บันทึกเวลาพกัแตล่ะช่วงทีน่ายจา้งจดัใหล้กูจา้งเดก็  

ตามมาตรา ๔๖ ในหัวข้อ ๑๒.๑ หากมีมากกว่า ๑ ช่วง ให้บันทึกเวลาพัก 

ในแต่ละช่วงในหัวข้อที่ ๑๒.๑, ๑๒.๒, และข้อ ๑๒.๓ ต่อไป เช่น ข้อ ๑๒.๑  

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ข้อ ๑๒.๒ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. และข้อ ๑๒.๓  

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ น. เป็นต้น หากเวลาพักของลูกจ้างเด็กถูกต้องตาม 

มาตรา ๔๖ แลว้ใหใ้สเ่ครือ่งหมาย 3 ในชอ่งวา่ “ถกูต้อง” หากยงัไมถ่กูต้อง 

ใหใ้สเ่ครือ่งหมาย 3 ในชอ่งวา่ “ไมถู่กตอ้ง” และใหร้ะบจุำานวนลกูจา้งเด็ก 

ที่นายจ้างจัดเวลาให้ไม่ถูกต้อง

  ๑๓. งานยกของหนัก

       หากพบว่านายจ้างให้ลูกจ้างเด็กทำางานยกของหนัก 

ให้ใส่เคร่ืองหมาย 3 ในช่องว่า “มี” กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กยกของ

หนกัไมเ่กินอตัรานำา้หนกัท่ีกฎหมายกำาหนดใหใ้สเ่ครือ่งหมาย 3 ในชอ่งวา่  

“ถูกต้อง” หากนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กยกของหนักเกินอัตรานำ้าหนัก 

ที่กฎหมายกำาหนดให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “ไม่ถูกต้อง” และระบุ

จำานวนของลูกจ้างเด็กที่ยกของหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำาหนด ถ้าไม่มี 

การใช้แรงงานเด็กยกของหนักให้ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่องว่า “ไม่มี”  
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๗๕ 
 

 
                    แบบ ตร.๒ 

ที่ ..................                ส านกังานสวัสดิการ 
                                                                    และคุ้มครองแรงงานจังหวัด............... 
      .................................................... 

เร่ือง เชิญพบพนักงานตรวจแรงงาน 

เรียน ............................................... 

 ตามที่พนักงานตรวจแรงงานได้ตรวจสภาพการท างานของลูกจ้างและสภาพการจ้าง  
ณ สถานประกอบกิจการของท่านในวันที่........................................................ซ่ึงพนักงานตรวจ
แรงงานไม่ได้พบและสอบถามข้อเท็จจริงจากท่านในวันดังกล่าว 

 เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๒)  พนักงานตรวจแรงงานจึงเชิญท่านไป
พบในวันที่..................................................เวลา....................... ...........น. ณ ส านักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน.......................................... เลขที่.................หมู่...........................ถนน
..........................................ต าบล/แขวง........................... อ าเภอ/เขต.................. .................
จังหวัด..................................................... พร้อมทั้งน าเอกสารไปให้พนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบด้วย ดังนี้ 

๑....................................................................................................................... ............
๒............................................................................................................................ ....... 
๓.............................................................................................................. ..................... 
๔............................................................................................................................ ....... 
๕................................................................................................................................... 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

              ขอแสดงความนับถือ 

         (.........................................................) 
     ต าแหน่ง....................................................... 
         พนักงานตรวจแรงงาน 
                 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
................................................... 
โทร............................................    

 (โปรดอ่านหมายเหตุดา้นหลัง) 
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๗๖ 
 

 
 
หมายเหต ุ ๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  มาตรา ๑๓๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจ
ดังต่อไปนี้ 

     ฯลฯ    ฯลฯ 
  (๒)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจ้าง  ลูกจ้าง  หรือบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้อง
มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา 

ฯลฯ    ฯลฯ 
  มาตรา ๑๔๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา... มาตรา ๑๓๙ (๒) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
  ๒. หากท่านมีความจ าเป็นไม่สามารถไปพบพนักงานตรวจแรงงานด้วย
ตนเองได้จะมอบหมายให้บุคคลอื่นไปแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นผู้ซ่ึงทราบเรื่องเกี่ยวกับการนี้เป็น
อย่างดี  โดยต้องมีหนังสือมอบอ านาจที่ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายไปแสดงด้วย 
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๗๗ 
 
                แบบ ตร.๓ 
ที่ ..................    ส านักงาน..........................................                                                      
                   ......................................................... 
        .............................................. 

เร่ือง ให้ไปพบพนักงานตรวจแรงงาน 

เรียน ............................................... 

อ้างถึง หนังสือเชิญพบพนักงานตรวจแรงงาน ที่ ............... ลงวันที่....................................... 

 ตามหนังสือที่อ้างถึงพนักงานตรวจแรงงานที่............ลงวันท่ี....................................
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในวันที่...............................เวลา.............น.  
ณ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.......... ....... พร้อมทั้งน าเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้
ตรวจสอบด้วยแต่ท่านมิได้ไปพบพนักงานตรวจแรงงานโดยมิได้ชี้แจงเหตุผลขัดข้องให้ทราบ นั้น 

 ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือฉบับนี้เรียกท่านให้ไปพบพนักงานตรวจ
แรงงานเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา ในวันที่...........................................เวลา
....................น. ณ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.......................................... เลขท่ี
..........หมู่ .........ถนน.... ..........................ต าบล/แขวง................................ อ าเภอ/เขต
...................................จังหวัด............................................ พร้อมท้ังน าเอกสารไปให้พนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจสอบด้วย ดังนี้ 
 ๑................................................................................................................................
 ๒................................................................................................................................
 ๓................................................................................................................................
 ๔................................................................................................................................
 ๕............................................................................................................................... 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

         ขอแสดงความนับถือ 

     (.........................................................) 
         ต าแหน่ง......................................................... 
          พนักงานตรวจแรงงาน 
                 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
................................................... 
โทร.......................................... ..         (โปรดอ่านหมายเหตุด้านหลัง) 
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๗๘ 
 
 
 
 
หมายเหต ุ ๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  มาตรา ๑๓๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจ
ดังต่อไปนี้ 

   ฯลฯ              ฯลฯ 
  (๒)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้อง
มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา 

         ฯลฯ   ฯลฯ 
  มาตรา ๑๔๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ... มาตรา ๑๓๙ (๒) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
 ๒. หากท่านมีความจ าเป็นไม่สามารถไปพบพนักงานตรวจแรงงานด้วยตนเองได้จะ
มอบหมายให้บุคคลอื่นไปแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นผู้ซ่ึงทราบเร่ืองเกี่ยวกับการนี้เป็นอย่างดี  โดยต้อง
มีหนังสือมอบอ านาจที่ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายไปแสดงด้วย 
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๗๙ 
 

แบบ ตร.๔ 
 
 

ค าสั่งพนักงานตรวจแรงงาน 
ที่............./๒๕............(๑) 

เร่ือง  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
____________________ 

 
 พนักงานตรวจแรงงาน ส านักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กลุ่มงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานพื้นที่.................................(๒)................. ได้ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ของ......................(๓).............ตั้งอยู่
ที่เลขที่........หมู่......ถนน....................ต าบล/แขวง...................อ าเภอ/เขต................จังหวัด
.......................ปรากฏขอ้เท็จจริง ดังต่อไปนี้ 
๑...............................(๔)........................................................................... 
๒................................................................................................................ 

  พนักงานตรวจแรงงานพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบกับข้อ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้ว เห็นว่า............................
(๕)...................................ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ดังต่อไปนี้ 
๑............................ (๖).............................................................................. 
............................................................................................................................................ 
๒........................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
พนักงานตรวจแรงงาน จึงสั่งให้..........................(๗)....................................นายจ้าง/ลูกจ้าง 
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้ 
๑............................ (๘)........................................................................... 
ภายในก าหนด................(๙)...........วัน 
๒.............................................................................................................. 
ภายในก าหนด................................วัน 
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๘๐ 
 
  ทั้งนี้  ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติตามค าสั่งในแต่ละกรณีข้างต้น                
ให้นับตั้งแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบค าสั่ง  เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่..............เดือน.......................พ.ศ. ๒๕.........(๑๐) 

 

    ลงชื่อ.................................(๑๑)........................... 
          (..................................................................) 
             พนักงานตรวจแรงงาน 
                 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
 
ลงชื่อ....................(๑๑).....................ผู้รับ 
      (................................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
วันที่..............เดือน......................พ.ศ. ๒๕....... 
 
หมายเหตุ  
 กรณีนายจ้างหรือลูกจ้างไม่พอใจค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานในกรณีใดให้อุทธรณ์
ต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย (ในกรณีที่เป็นค าสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ ๑ ถึง ๑๐ อธิบดี
มอบหมายให้อุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการส านักคุ้มครองแรงงาน และในกรณีที่เป็นค าสั่งของพนักงาน
ตรวจแรงงาน ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อธิบดีมอบหมายให้อุทธรณ์ต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด) ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในค าสั่งในแต่ละกรณี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๔๑แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๘๑ 
 

ค าชี้แจงการเขียนหรือการท าค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน 
 ตามมาตรา ๑๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 (๑) ให้ระบุเลขที่ค าสั่ง ซึ่งควรก าหนดจากเลขน้อยไปหามากในแต่ละปี
ปฏิทิน โดยเริ่มต้อนนับเรียงล าดับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี เป็นต้นไป            
และให้ระบุปี พ.ศ. ของปีท่ีออกค าสั่ง เช่น ที่ ๑/๒๕๕๑  หรือที่ ๑๓๕/๒๕๕๑ เป็นต้น 
 (๒) ให้ระบุ ช่ือของส านักงานที่พนักงานตรวจแรงงานผู้ออกค าสั่ ง
ปฏิบัติงานอยู่  เช่น  ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี หรือ
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี ๗ เป็นต้น 
 (๓) ให้ระบุช่ือของนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้ระบุช่ือ 
ของนายจ้างตามที่ได้จดทะเบียนไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
และหากเป็นกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเข้าไปตรวจสถานประกอบกิจการ 
ส านักงานของนายจ้าง หรือสถานที่ท างานของลูกจ้าง ตามมาตรา ๑๓๙ (๑)      
อาจระบุรายละเอียดของสถานที่ดังกล่าวต่อท้ายช่ือของนิติบุคคลเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น นางสาวขนิษฐา  บันเทิงทอง  นายจ้าง หรือบริษัท ........... จ ากัด 
นายจ้าง หรือบริษัท ............ จ ากัด นายจ้างส านักงานสาขา อ าเภอศรีราชา เป็นต้น 
 (๔) ให้ระบุข้อเท็จจริงที่นายจ้าง หรือลูกจ้างฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งควรระบุข้อเท็จจริงให้ครบ
องค์ประกอบความผิดในแต่ละประเด็นและควรแยกระบุข้อเท็จจริงในแต่ละ
ประเด็นเป็นข้อๆ ไป เช่น 
 ๑. บริษัท …….. จ ากัด นายจ้าง เรียกหรือรับหลักประกันการท างานหรือ
หลักประกันความเสียหายในการท างาน เป็นเงินจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน) จากนางสาวแพรว ลูกจ้าง ซึ่งลักษณะหรือสภาพของงานที่นางสาวแพรว 
ลูกจ้างท าไม่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง 
 ๒. บริษัท ……….. จ ากัด นายจ้าง จ่ายค่าจ้างให้แก่นางสาวแพร ลูกจ้าง         
น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามที่คณะกรรมการค่าจางประกาศก าหนด กล่าวคือ 
คณะกรรมการค่าจ้างประกาศก าหนดให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ าในท้องที่จังหวัดชลบุรี             
เป็นเงินวันละ  ๑๘๐  บาท (หนึ่งร้องแปดสิบบาทถ้วน) โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่  ๑  
มิถุนายน  ๒๕๕๑ เป็นต้นไป 
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๘๒ 
 
 แต่เมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ บริษัท …………. จ ากัด นายจ้าง
จ่ายเงินค่าจ้างประจ างวดวันที่ ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ให้แก่นางสาวแพรว 
ลูกจ้าง เพียงวันละ ๑๗๕ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  
 ๓. บริษัท ................ จ ากัด นายจ้างไม่ได้ประกาศก าหนดวันหยุด            
ตามประเพณีส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้า เป็นต้น 
 (๕) ให้ระบุชื่อของนายจ้างเช่นเดียวกับกรณีตาม (ภ) หรือช่ือของลูกจ้าง 
 (๖)ให้ระบุการวินิจฉัยว่า  ข้อเท็จจริ งตามข้อ (๔) เป็นความผิด               
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อย่างไร และมาตราใด โดยควร
พิจารณาวินิจฉัยเรียงตามล าดับข้อเท็จจริงตามข้อ (๔) เช่น  
 ๑. การที่บริษัท .............. จ ากัด  นายจ้าง เรียกหรือรับหลักประกัน          
การท างาน หรือหลักประกันความเสียหายในการท างานจากนางสาวแพรว ลูกจ้าง 
ซึ่งลักษณะหรือสภาพของงานที่นางสาวแพรว ลูกจ้างท าไม่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้างเป็นการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐            
แห่ งพระราชบัญญัติ คุ้ มครองแรงงาน พ.ศ .  ๒๕๔๑  ซึ่ งแก้ ไข เพิ่ ม เติ ม                
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๒. การที่บริษัท ............. จ ากัด นายจ้าง จ่ายค่าจ้างให้แก่นางสาวแพรว 
ลูกจ้าง น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามที่คณะกรรมการค่าจ้างประกาศก าหนด 
กล่าวคือ  คณะกรรมการค่าจ้างประกาศก าหนดให้อัตราค่าจ้างข้ันต่ า ในท้องที่
จังหวัดชลบุรี เป็นเงินวันละ ๑๘๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยมีผล
นับตั้งแต่วันที่ ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป แต่เมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน  
๒๕๕๑ บริษัท ........... จ ากัด นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างประจ างวดวันที่  ๑ ถึง ๓๐ 
มิถุนายน  ๒๕๕๑ ให้แก่นางสาวแพรว ลูกจ้ าง เพียงวันละ ๑๗๕ บาท               
(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เป็นการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๐                 
แห่ งพระราชบัญญัติ คุ้ ม ครองแรงงาน พ .ศ .  ๒๕๔๑ ซึ่ งแก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม                 
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๓. การที่บริษัท ............... จ ากัด  นายจ้างไม่ได้ประกาศก าหนดวันหยุดตาม
ประเพณีส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าเป็นการฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เป็นต้นไป 
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๘๓ 
 
 (๗) ให้ระบุชื่อของนายจ้าง หรือลูกจ้าง เช่นเดียวกับข้อ (๕)  
 (๘) ให้ระบุเนื้อหาของค าสั่งที่สั่งให้นายจ้าง หรือลูกจ้างปฏิบัติตาม              
ให้ชัดเจนและควรเรียงล าดับค าสั่งตามค าวินิจฉัยในข้อ (๖) เช่น  
 ๑. ให้บริษัท ............. จ ากัด  นายจ้าง คืนหลักประกันการท างาน            
หรือหลักประกันความเสียหายในการท างานให้แก่นางสาวแพรว ลูกจ้าง 
 ๒. ให้บริษัท ............. จ ากัด นายจ้าง จ่ายค่าจ้างให้แก่นางสาวแพร 
ลูกจ้าง น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างประกาศก าหนด 
กล่าวคือ คณะกรรมการค่าจ้างประกาศก าหนดให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ าในท้องที่
จังหวัดชลบุรี เป็นเงินวันละ ๑๘๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ส าหรับค่าจ้าง
ประจ างวดวันท่ี  ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๑  
 ๓. ให้บริษัท ... . . . . . . . . . . . จ ากัด  นายจ้างประกาศก าหนดวันหยุด           
ตามประเพณีส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้า เป็นต้น 
 (๙) ให้ระบุก าหนดระยะเวลาที่นายจ้าง หรือลูกจ้างปฏิบัติตามค าสั่ง             
ในแต่ละข้อให้ขัดเจน ซึ่งก าหนดระยะเวลาในแต่ละข้อดังกล่าวอาจไม่เท่ากันก็ได้  
ทั้งนี้  ให้พิจารณาจากความเร่งด่วนในการแก้ไขหรือเยียวยาให้แก่ลูกจ้าง หรือ             
ความเสี่ยงภัยที่นายจ้างอาจได้รับจากการฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ของนายจ้างหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณีเป็นส าคัญ เช่น 
 ๑.  ๗  วัน 
 ๒.  ๗  วัน 
 ๓.  ๑๐  วัน  เป็นต้น 
 (๑๐) ให้ระบุวันเดือนปีท่ีท าค าสั่ง เช่น วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  
เป็นต้น 
 (๑๑) ให้พนักงานตรวจแรงงานผู้ท าค าสั่งลงลายมือช่ือ และลงช่ือตัว                
ช่ือนามสกุล ให้ชัดเจน 
 (๑๒) ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานผู้ท าค าสั่ง หรือเจ้าหน้าที่น าค าสั่งนี้
ไปส่งให้แก่นายจ้าง หรือลูกจ้างเอง พนักงานตรวจแรงงานอาจให้นายจ้าง               
หรือบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่หรือท างานในบ้าน หรือส านักงานที่เป็น
ของนายจ้างนั้น หรือลูกจ้างแล้วแต่กรณี ลงลายมือช่ือ และลงช่ือ เป็นผู้รับค าสั่งนี้ 
ก็ได้ พร้อมทั้งให้ระบุต าแหน่ง หรือความเกี่ยวพันธ์กับนายจ้าง และให้ระบุวันเดือนปี           
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๘๔ 
 
ที่รับค าสั่งนี้ไว้ด้วย เช่น นายแรงงาน  นานมาก ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ วันที่  
๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น 
 
   ---------------------------- 
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๘๕ 
 
 
 
                                          
 
 
                                             บนัทึกค าให้การของ............................................................ 

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

 ต่อหน้า......................................................................................พนักงานตรวจแรงงาน 
  ข้าพเจ้า...............................................................อายุ........สัญชาติ.............................. 
อาชีพ...................... ..........ที่อยู่ปัจจุบัน.....................................หมู่ที่........ซอย............................. 
ถนน..........................แขวง.............................เขต.......................จังหวัด......................................... 
โทรศัพท์.........................ถือบัตร........................................เลขที่.................................................... 
วันออกบัตร......................................สถานที่ออกบัตร.................................................................... 
 ข้าพเจ้าจอให้ถ้อยค าในฐานะ.......................................................... ด้วยความจรงิดังนี้ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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๘๖ 
 
 บันทึกค าให้การของ.............................................................................แผ่นที่.............. 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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๘๗ 
 

ตัวอยา่ง 
ทะเบียนลูกจา้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  
              

      

ที่ ชื่อ-
สกุล เพศ สัญชาติ 

วัน 
เดือน  

อายุ ที่อยู่
ปัจจุบัน 

วันที่ ต าแหน่ง/ ค่าจ้าง   ประ 
โยชน์  
อื่น 

วัน
สิ้นสุด 

ปี 
เกิด 

เริ่ม
จ้าง 

งานใน
หน้าที่ 

วัน
ละ

 

เดือ
นล

ะ 

ชิ้น
ละ

 

อื่น
ๆ 

ของ
การ
จ้าง 
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๘๘ 
 

 
 

ตัวอยา่ง 
บัญชีจ านวนค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าลว่งเวลาในวันหยดุ 

ประจ าเดือน..........................พ.ศ......................... 

                 

ที่ 
ชื่อ 
- 

สกุล 

ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาปกติ ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
รวม
เงิน

ทั้งสิ้น 

ลายมือ
ชื่อ 

หมาย
เหตุ 

หน
่วย

ละ
 

จ า
นว

นห
น่ว

ย  

รว
มเงิ

น 

หน
่วย

ละ
 

จ า
นว

นห
น่ว

ย  

รว
มเงิ

น 

หน
่วย

ละ
 

จ า
นว

นห
น่ว

ย  

รว
มเงิ

น 

หน
่วย

ละ
 

จ า
นว

นห
น่ว

ย  

รว
มเงิ

น 

ผู้รับ
เงิน 
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๘๙ 

 
 

ตัวอย่าง 
ทะเบียนเวลาท างาน 

ประจ าวันที่.................เดือน....................................พ.ศ............................. 

       ล าดับที่ ชื่อ - สกุล เวลาท างานปกติ เวลาท างานล่วงเวลา หมายเหตุ 
    เข้า ออก เข้า ออก   
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๙๐ 
 

ค าร้องเรียน 
งานตรวจแรงงาน 

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

ความเกี่ยวข้องของผู้ร้อง  ลูกจา้งร้องเอง จ านวน........คน  บุคคลอื่นร้องแทน  
                               หนว่ยงานอื่นแจ้ง 
ร้องโดย      มาด้วยตนเอง       โทรศัพท์       หนังสือ       อื่นๆ 
  ๑) ชื่อผู้ร้อง.................................อายุ......ปี อยู่บ้านเลขที่.........ตรอก/ซอย
............ถนน...................แขวง.....................เขต.........................จังหวัด...............................
โทรศัพท์............................ถ้าเป็นลูกจ้างมีต าแหน่งงานหรือหน้าท่ี................................. อายุการ
ท างาน.......ปี.....เดือน  อัตราค่าจ้าง   วันละ.....บาท   เดือนละ............บาท 
  ตามผลงาน  หนว่ยละ......................บาท 
  ๒) นายจ้าง/สถานประกอบการชื่อ..........................................เลขที่.......
หมู่.......ซอย......................ถนน.........................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต
....................จังหวัด.........................โทรศัพท์............................กิจการ................................ 
จ านวนลูกจ้าง.....................คน  สถานทีใ่กล้เคียง................................(หรือแผนที่ด้านหลัง) 
  ๓) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ร้อง (นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องใดบ้าง 
ระบุข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องอย่างไร) 
.............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
  ๔) เร่ืองร้องเรียนที่ผู้ร้องประสงค์ให้กรมด าเนินการ ดังนี้ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 

  ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาด าเนินการให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และรับรองว่า ข้อความในบันทึกค าร้องนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

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

แผนที่ด้านหลัง...........................> 
(กรณีผู้ร้องไม่ประสงค์เปิดเผยตัว ไม่ต้องเขียนชื่อ-สกุล ลงในค าร้องเรียน) 
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   แบบแสดงสภาพการจ�างและสภาพการท�างานของสถานประกอบก�จการ    ประจ�าป� พ.ศ. …........… 
(แบบ คร.๑๑)      

แบบแสดงสภาพการจ�างและสภาพการท�างานของสถานประกอบก�จการ ประจ�าป� พ .ศ. ….. 
(แบบ คร. ๑๑) จ!ดท�าข"#นตามพระราชบ!ญญ!ต�ค(�มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  แก�ไขเพ�.มเต�มโดยพระราชบ!ญญ!ต�
ค(�มครองแรงงาน (ฉบ!บท2. ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๑๑๕/๑  ให�นายจ�างซ".งม2ล7กจ�างรวมก!นต!#งแต9ส�บคนข"#นไปย:.นแบบ
แสดงสภาพการจ�างและสภาพการท�างาน ต9ออธ�บด2หร:อผ7�ซ".งอธ�บด2มอบหมายภายในเด:อนมกราคมของท(กป�

กรมสว!สด�การและค(�มครองแรงงาน  จ"งขอความร9วมม:อสถานประกอบก�จการกรอกแบบแสดง
สภาพการจ�างและสภาพการท�างาน  (แบบ คร. ๑๑)  โดยให�ศ"กษาว�ธ2การกรอกแบบด!งกล9าวตามค�าอธ�บายซ".งได�
จ!ดท�าไว�ในตอนท�ายของเอกสารน2#  และกรอกข�อม7ลตามความเป>นจร�งอย9างครบถ�วน

สถานประกอบก�จการซ".งไม9ย:.นหร:อไม9แจ�งแบบแสดงสภาพการจ�างและสภาพการท�างาน (แบบ คร. ๑๑) 
ภายในระยะเวลาท2.ก�าหนด  ต�องระวางโทษปร!บไม9เก�นสองหม:.นบาท ตามมาตรา ๑๕๕/๑  แห9งพระราชบ!ญญ!ต�
ค(�มครองแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก�ไขเพ�.มเต�มโดยพระราชบ!ญญ!ต�ค(�มครองแรงงาน (ฉบ!บท2. ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  และ
หากกรอกข�อความอ!นเป>นเท?จ  ต�องระวางโทษจ�าค(กไม9เก�นหกเด:อนหร:อปร!บไม9เก�นหน".งพ!นบาทหร:อท!#งจ�าท!#งปร!บ  
ตามมาตรา  ๑๓๗  แห9งประมวลกฎหมายอาญา

กรมสว!สด�การและค(�มครองแรงงาน
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ค�าอธ�บายการกรอกแบบแสดงสภาพการจ�างและสภาพการท�างานของสถานประกอบก�จการ  
ประจ�าป� พ.ศ. …......  (แบบ คร. ๑๑)

แบบแสดงสภาพการจ�างและสภาพการท�างานของสถานประกอบก�จการ  (แบบ คร. ๑๑) แบ9งเป>น 
๔  หมวด  ได�แก9  หมวดท2.  ๑  ข�อม7ลท!.วไป  หมวดท2.  ๒  สภาพการจ�าง  หมวดท2.  ๓  การใช�แรงงานหญ�งและเด?ก
และ หมวดท2.  ๔  สว!สด�การ  โดยม2รายละเอ2ยด  ด!งน2#

หมวด  ๑  ข�อม&ลท'(วไป
๑.  ช+(อสถานประกอบก�จการ

ช+(อสถานประกอบก�จการ  ให�ระบ(ช:.อสถานประกอบก�จการให�ช!ดเจน  หากเป>นน�ต�บ(คคลให�ระบ(ว9าเป>น
น�ต�บ(คคลประเภทใด  เช9น  บร�ษ!ท  ห�างห(�นส9วนจ�าก!ด  ห�างห(�นส9วนสาม!ญน�ต�บ(คคล  ม7ลน�ธ�  สมาคม  สหกรณD 
เป>นต�น  หากเป>นบ(คคลธรรมดา  ให�ระบ(ช:.อ  -  นามสก(ล  ของบ(คคลท2.เป>นเจ�าของสถานประกอบก�จการ  

ช+(อทางการค�า  กรณ2สถานประกอบก�จการม2ช:.อทางการค�าแตกต9างจากช:.อสถานประกอบก�จการ ให�กรอก
ช:.อทางการค�าท2.ใช�อย79  เช9น  ๑) ร�าน  ข  การค�า  เป>นช:.อทางการค�าของสถานประกอบก�จการซ".งม2  นาย  ก  เก9งด2  
เป>นเจ�าของ  ๒) โรงแรมอย79ด2ม2ส(ข  เป>นช:.อทางการค�าของบร�ษ!ท  เก9งด2  จ�าก!ด  เป>นต�น  หากไม9ม2ช:.อทางการค�า
ไม9ต�องกรอกข�อความในช9องน2#

ท,(ต'.ง  ให�ระบ(สถานท2.ต!#งสถานประกอบก�จการท2.เป>นท2.ท�างานให�ช!ดเจน
ประกอบก�จการ  ให�ระบ(ว9าเป>นก�จการประเภทใด  เช9น  ผล�ตเส:#อผ�าส9งออก  สถาน2บร�การน#�าม!น  โรงกล"ง 

ร�านจ�าหน9ายอาหาร  ร!บเหมาก9อสร�าง  เป>นต�น  และถ�าเป>นก�จการท2.ผล�ตส�นค�าเพ:.อการส9งออกหร:อได�ร!บการส9งเสร�ม
การลงท(น  ให�ข2ดเคร:.องหมายถ7ก  √ ในช9อง  ท2.ต�องการ

ประเภทส�าน'กงาน  ให�เล:อกท�าเคร:.องหมาย √ ในช9อง  ท2.ก�าหนดไว� ว9าสถานประกอบก�จการน2#
เป>นส�าน!กงานประเภทใด  ส9วนช9อง ส�าน!กงานช!.วคราว / หน9วยงานก9อสร�าง  ให�ระบ(ว!นท2.เร�.มโครงการและว!นส�#นส(ด
โครงการด�วย

เจ�าของก�จการ  ให�ระบ( ช:.อ-นามสก(ลของเจ�าของก�จการ  หร:อผ7�ม2อ�านาจกระท�าการแทนน�ต�บ(คคลน!#น
พร�อมระบ(ส!ญชาต�และเลขบ!ตรประจ�าต!วประชาชนหร:อบ!ตรอ:.นท2.ทางราชการออกให�

หน'งส+อร'บรองน�ต�บ0คคล/ทะเบ,ยนการค�า  ให�ระบ(เลขการจดทะเบ2ยนน�ต�บ(คคลหร:อทะเบ2ยนการค�า  และ
ว!นท2.ซ".งกรมพ!ฒนาธ(รก�จการค�า  กระทรวงพาณ�ชยDออกให�แก9สถานประกอบก�จการ

เลขทะเบ,ยนประก'นส'งคม  ให�ระบ(เลขการข"#นทะเบ2ยนประก!นส!งคม

๒.  จ�านวนล&กจ�าง
จ�านวนล7กจ�าง  ให�ระบ(จ�านวนล7กจ�างท!#งหมดท2.ม2ในสถานประกอบก�จการ  โดยแยกประเภทลงในตารางท2.ก�าหนด

๓. จ�านวนล&กจ�างพ�การ หากม2การจ�างล7กจ�างพ�การให�ระบ(ด�วย ท!#งน2#จ�านวนล7กจ�างจะรวมอย79ในข�อ ๒ ด�วย
    กรณ,ม,ผ&�ร'บเหมา

ให�แยกเป>นผ7�ร!บเหมาค9าแรง  หร:อผ7�ร!บเหมาช9วงงาน  โดยระบ(จ�านวนของผ7�ร!บเหมา
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- ๒  -

๔.  ม,งานท,(ส7งไปท�านอกสถานประกอบก�จการหร+อไม7  (การร'บงานไปท�าท,(บ�าน)
หมายถ"ง  การส9งงานในกระบวนการผล�ตหร:อธ(รก�จของนายจ�างไปให�ผ7�อ:.นท�านอกสถานประกอบก�จการของ

นายจ�าง
หมวด  ๒  สภาพการจ�าง

๕.  ว'นท�างาน  เวลาท�างาน  เวลาพ'ก ล'กษณะงาน
ให�ระบ(เก2.ยวก!บจ�านวนว!นท�างานต9อส!ปดาหD  เวลาท�างานปกต�  และจ�านวนเวลาพ!กต9อว!นท2.นายจ�างก�าหนด

ให�ล7กจ�างตามล!กษณะงานลงในตาราง

๖.  การจ'ดว'นหย0ด
๖.๑ ว'นหย0ดประจ�าส'ปดาห;  ให�ท�าเคร:.องหมาย √ ในช9อง   ว9าม2หร:อไม9อย9างไร
๖.๒ ว'นหย0ดตามประเพณ,  ให�ท�าเคร:.องหมาย √  ในช9อง  ว9าม2หร:อไม9  ถ�าม2ให�ระบ(ว9าเป>นว!นใดบ�าง 

และม2การประกาศให�ล7กจ�างทราบหร:อไม9
๖.๓ ว'นหย0ดพ'กผ7อนประจ�าป�  ให�ท�าเคร:.องหมาย √  ในช9อง  ว9าม2หร:อไม9  อย9างไร

๗.  ส�ทธ�การลา
ข�อ  ๗.๑-๗.๘  ให�ท�าเคร:.องหมาย √ ในช9อง  ว9าม2หร:อไม9  หากม2ให�ระบ(จ�านวนว!นท2.จ9ายค9าจ�างตาม

ประเภทการลา

๘.  การเร,ยกหร+อร'บหล'กประก'นการท�างานจากล&กจ�าง
นายจ�างได�เร2ยกหร:อร!บหล!กประก!นการท�างานจากล7กจ�างหร:อไม9  ให�ท�าเคร:.องหมาย √ ในช9อง  ว9าม2หร:อไม9 

หากม2ให�ระบ(จ�านวนล7กจ�างท2.นายจ�างเร2ยกหร:อร!บหล!กประก!น

๙.  การจ7ายค7าจ�าง
ข�อ ๙.๑ ให�ระบ(รายละเอ2ยดการจ9ายค9าจ�าง  ของล7กจ�างรายเด:อนและรายว!น  หร:ออ:.น ๆ พร�อมท!#งระบ(ค9าจ�าง

ท2.ได�ร!บต.�าส(ดและส7งส(ด
ข�อ ๙.๒-๙.๓ สถานท2.จ9ายค9าจ�าง  และก�าหนดเวลาการจ9ายค9าจ�าง  ให�ท�าเคร:.องหมาย √ ในช9อง  

ตามล!กษณะของสถานท2.และก�าหนดเวลาการจ9ายค9าจ�าง

๑๐.  การจ7ายค7าล7วงเวลาและค7าท�างานในว'นหย0ด
ม2การจ9ายให�หร:อไม9  ถ�าจ9าย  จ9ายให�อย9างไร

๑๑.  หล'กฐานเก,(ยวก'บการท�างาน
นายจ�างจ!ดให�ม2หร:อไม9  และด�าเน�นการอย9างไร
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-๓-

หมวด  ๓  การใช�แรงงานหญ�งและเดCก

๑๒.  การใช�แรงงานหญ�ง
๑๒.๑  ให�ท�าเคร:.องหมาย √  ในช9อง  ว9าม2การใช�แรงงานหญ�งหร:อไม9  หากม2ให�ท�าเคร:.องหมาย √ ในช9อง  

ว9าม2งานล!กษณะใดบ�าง
๑๒.๒  ให�ท�าเคร:.องหมาย √ ในช9อง  ว9าม2การใช�แรงงานหญ�งม2ครรภDหร:อไม9  หากม2ให�ท�าเคร:.องหมาย √ 

ในช9อง  ว9าม2งานล!กษณะใดบ�าง  และม2การท�างานในข�อ  ๑๒.๒.๒-๑๒.๒.๔  หร:อไม9

๑๓.  การใช�แรงงานเดCก  (อาย0 ๑๕ - ต(�ากว7า  ๑๘ ป�)
๑๓.๑  ให�ท�าเคร:.องหมาย √  ในช9อง  ว9าม2การใช�แรงงานเด?กหร:อไม9  หากม2ให�ท�าเคร:.องหมาย √ 

ในช9อง  ว9าม2งานล!กษณะงานใดบ�าง
๑๓.๒  ให�ท�าเคร:.องหมาย √  ในช9อง  ว9าม2การใช�แรงงานเด?กในสถานท2.น2#หร:อไม9  หากม2ให�ท�าเคร:.องหมาย √ 

ในช9อง  ว9าม2ท2.ใดบ�าง
          ๑๓.๓ - ๑๓.๕ ให�ท�าเคร:.องหมาย √  ในช9อง  ว9าม2การใช�แรงงานเด?กหร:อไม9  หากม2ให�ท�าเคร:.องหมาย √  
ในช9อง  ว9าม2ล!กษณะใดบ�าง  

หมวด  ๔  สว'สด�การ

๑๔.  สว'สด�การ
๑๔.๑  สว'สด�การท,(จ'ดให�ล&กจ�าง  ให�ระบ(ว9าม2การจ!ดสว!สด�การให�ล7กจ�างหร:อไม9  หากม2ให�ระบ(จ�านวน

ตามประเภทของสว!สด�การ
๑๔.๒  คณะกรรมการสว'สด�การในสถานประกอบก�จการ  ให�ระบ(ว9าม2คณะกรรมการสว!สด�การในสถาน

ประกอบก�จการหร:อไม9  หากม2ให�ระบ(จ�านวนคน  ว!นเด:อนป�ท2.แต9งต!#งและครบวาระ

๑๕. บรรยายท,(ต'.งสถานประกอบก�จการโดยส'งเขป หร+อแนบแผนท,(แสดงท,(ต'.ง 

หล!งจากรายงานข�อม7ลครบถ�วนตามแบบแล�ว ให�ลงช:.อ ผ7�แจ�ง ต�าแหน9ง และว!นท2.
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            แบบแสดงสภาพการจ�างและสภาพการท�างานของสถานประกอบก�จการ ประจ�าป� พ.ศ.............
หมวดท�� ๑ ข�อม"ลท#�วไป

๑. ช&�อสถานประกอบก�จการ ........................................................................................................................................................
ช��อทางการค�า ...............................................................................................................................................................................
ท��ต��งเลขท�� ......................... หม�� ........................ ซอย ......................................... ถนน ................................................................
แขวง/ต!าบล .................................... เขต/อ!าเภอ ................................ จ�งหว�ด .............................รห�สไปรษณ�ย+........................
โทรศ�พท+ ........................................ โทรสาร ..................................................... E-mail …..........................................................
ประกอบก7จการ …................................................................................... ส�งออก                  ส�งเสร7มการลงท9น
ประเภทส!าน�กงาน  ส!าน�กงานใหญ�         ส!าน�กงานสาขา         ส!าน�กงานเด�ยว         แผงลอย/แผงต��ง
ประเภทส!าน�กงาน  ส!าน�กงานช��วคราว/หน�วยงานก�อสร�าง (ว�นท��เร7�มโครงการ …........................ ว�นท��ส7�นส9ด ….................... )
เจ�าของก7จการ/กรรมการผ��จ�ดการ/ห9�นส�วนผ��จ�ดการ .................................................................... ส�ญชาต7 ...................................
เลขบ�ตรประจ!าต�วประชาชน/หร�อบ�ตรอ��น(ระบ9) …........................................................................................................................
หน�งส�อร�บรองน7ต7บ9คคล/ทะเบ�ยนการค�า เลขท�� …................................................................ ลงว�นท�� …........................................
เลขทะเบ�ยนประก�นส�งคม ….............................................................................................................................................................
๒. จ�านวนล"กจ�าง 

ส#ญชาต�
ต��ากว*า ๑๕ ป� ๑๕-ต��ากว*า ๑๘ ป� ๑๘-ต��ากว*า ๖๐ ป� ๖๐ ป�ข01นไป รวม

ชาย หญ�ง ชาย หญ�ง ชาย หญ�ง ชาย หญ�ง
ไทย

พม�า
ลาว
ก�มพ�ชา

อ��น ๆ ระบ9.......................

๓. จ�านวนล"กจ�างพ�การ
                                    ผ��ร�บเหมาค�าแรง  จ!านวน ................... ราย  

ผ��ร�บเหมาช�วงงาน จ!านวน ................... ราย 
๔. ม�งานท��ส*งไปท�านอกสถานประกอบก�จการหร&อไม*      ม� จ!านวน ................... ราย    ไม�ม�

หมวดท�� ๒ สภาพการจ�าง
๕. ว#นท�างาน เวลาท�างาน เวลาพ#ก ล#กษณะงาน

ล#กษณะงาน จ�านวนว#นท�างาน
ต*อส#ปดาห8 

เวลาท�างานปกต� จ�านวนเวลาพ#กต*อว#น
(ช#�วโมง) เร��มต�น ส�1นส<ด

งานส!าน�กงาน
งานผล7ต
งานกะ ๑
งานกะ ๒
งานกะ ๓

งานบร7การ
งานพาณ7ชยกรรม
งานเฝDาด�แลทร�พย+ส7น

งานขนส�งทางบก
งานก�อสร�าง
งานอ�นตราย
งานอ��นๆ (ระบ9)

แบบ คร. ๑๑
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- ๒ -

๖. การจ#ดว#นหย<ด   
๖.๑ ว�นหย9ดประจ!าส�ปดาห+       ม� ................ ว�น  ไม�ม� ประกาศ       ไม�ประกาศ

ก!าหนดแน�นอน หม9นเว�ยนก�นหย9ด อ��นๆ ระบ9 .............................
๖.๒ ว�นหย9ดตามประเพณ� ม� ................ ว�น ไม�ม� ประกาศ ไม�ประกาศ  

ก!าหนดแน�นอน ก!าหนดรายปF
(๑) ว�นแรงงานแห�งชาต7........................... (๒) ..................................................  (๓)....................................................
(๔) .......................................................... (๕)...................................................  (๖) ....................................................
(๗) .......................................................... (๘) ..................................................  (๙) ....................................................
(๑๐) ....................................................... (๑๑) ...............................................  (๑๒) ..................................................
(๑๓) ....................................................... (๑๔) ................................................. (๑๕) ..................................................

การจ�ายค�าจ�างในว�นหย9ดตามประเพณ� จ�าย ไม�จ�าย
๖.๓ ว�นหย9ดพ�กผ�อนประจ!าปF ม� ............... ว�น ไม�ม�

การจ�ายค�าจ�างในว�นหย9ดพ�กผ�อนประจ!าปF จ�าย            ไม�จ�าย
๗. ส�ทธ�ว#นลา

๗.๑ ว�นลาปMวย ม� ไม�ม�  
การจ�ายค�าจ�างในว�นลาปMวย จ�าย ................ว�นท!างานต�อปF ไม�จ�าย

๗.๒ ว�นลาท!าหม�น ม� ไม�ม�  
การจ�ายค�าจ�างในว�นลาท!าหม�น จ�าย ไม�จ�าย

๗.๓ ว�นลาก7จ ม� ...................ว�นท!างานต�อปF ไม�ม�  
การจ�ายค�าจ�างในว�นลาก7จ จ�าย ...............ว�นท!างานต�อปF ไม�จ�าย                           

๗.๔ ว�นลาคลอด   ม�...........ว�น  ไม�ม�
การจ�ายค�าจ�างในว�นลาคลอด  จ�าย.......ว�น  ไม�จ�าย

๗.๕ ว�นลาเพ��อร�บราชการทหารในการเร�ยกพล  ม�  ไม�ม�
การจ�ายค�าจ�างในว�นลาเพ��อร�บราชการทหารในการเร�ยกพล  จ�าย  ไม�จ�าย

๗.๖ ว�นลาเพ��อฝNกอบรมหร�อพ�ฒนาความร��  ม�  ไม�ม�
การจ�ายค�าจ�างในว�นลาเพ��อฝNกอบรมหร�อพ�ฒนาความร��  จ�าย  ไม�จ�าย

๗.๗ ว�นลาเพ��อประโยชน+ในการพ�ฒนาและส�งเสร7มค9ณภาพช�ว7ตและการท!างานของล�กจ�างเดPก  ม�  ไม�ม�
การจ�ายค�าจ�างในว�นลาเพ��อประโยชน+ในการพ�ฒนาค9ณภาพช�ว7ตฯ  จ�าย  ไม�จ�าย

๗.๘ ว�นลาอ��นๆ.............................................................................................................  ม�  ไม�ม�
       จ�าย  ไม�จ�าย

๘. การเร�ยกหร&อร#บหล#กประก#นการท�างานจากล"กจ�าง
๘.๑ หล�กประก�นท��เปRนเง7น  ม� จ!านวน........คน  ไม�ม�
๘.๒ หล�กประก�นท��เปRนทร�พย+ส7น  ม� จ!านวน........คน  ไม�ม�
๘.๓ การค�!าประก�นโดยบ9คคล  ม� จ!านวน........คน  ไม�ม�

๙. การจ*ายค*าจ�าง
๙.๑ ประเภทค�าจ�าง

- ค�าจ�างรายเด�อน ต�!าส9ด.................................บาท ส�งส9ด......................................บาท
- ค�าจ�างรายว�น ต�!าส9ด.................................บาท ส�งส9ด......................................บาท

           - อ��น ๆ ระบ9    (รายช��วโมง  เฉล��ยต�!าส9ด….............................บาท/ว�น  เฉล��ยส�งส9ด…….........................บาท/ว�น           
                              งานเหมา    เฉล��ยต�!าส9ด….............................บาท/ว�น  เฉล��ยส�งส9ด…….........................บาท/ว�น)         

๙.๒ สถานท��จ�ายค�าจ�าง      สถานท��ท!างานของล�กจ�าง     ผ�านธนาคาร         อ��นๆ (ระบ9).................
๙.๓ ก!าหนดเวลาการจ�ายค�าจ�าง      เด�อน/คร��ง        ๑๕ ว�น/คร��ง         ๑ ส�ปดาห+/คร��ง  

 อ��นๆ(ระบ9).......................................
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- ๓ -

๑๐. การจ*ายค*าล*วงเวลาและค*าท�างานในว#นหย<ด
๑๐.๑ ค�าล�วงเวลาในว�นท!างานปกต7  จ�าย .........เท�า  ไม�จ�าย
๑๐.๒ ค�าท!างานในว�นหย9ด  จ�าย ..........เท�า  ไม�จ�าย
๑๐.๓ ค�าล�วงเวลาในว�นหย9ด  จ�าย ..........เท�า  ไม�จ�าย

๑๑. หล#กฐานเก��ยวก#บการท�างาน
๑๑.๑ ข�อบ�งค�บเก��ยวก�บการท!างาน  ม�  ไม�ม�

   - การปUดประกาศให�ล�กจ�างทราบ  ปUดประกาศ  ไม�ปUดประกาศ
   - การส�งส!าเนาให�พน�กงานตรวจแรงงาน  ส�ง  ไม�ส�ง

๑๑.๒ ทะเบ�ยนล�กจ�าง  ม�  ไม�ม�
๑๑.๓ เอกสารการจ�ายค�าจ�าง  ม�  ไม�ม�
๑๑.๔ การลงเวลาท!างาน  ม�  ไม�ม�

หมวดท�� ๓ การใช�แรงงานหญ�งและเดCก
๑๒. การใช�แรงงานหญ�ง

๑๒.๑ ม�การใช�ล�กจ�างท!างานในล�กษณะน��หร�อไม�  ม� (ระบ9ได�มากกว�า ๑ ข�อ)  ไม�ม� 
 งานเหม�องแร�หร�อก�อสร�างใต�ด7น ใต�น�!า ในถ�!า ในอ9โมงค+หร�อปล�องในภ�เขา
 งานท��ต�องท!าบนน��งร�านท��ส�งกว�าพ��นด7นต��งแต� ๑๐ เมตรขV�นไป
 งานผล7ตหร�อขนส�งว�ตถ9ระเบ7ดหร�อว�ตถ9ไวไฟ
 งานยก แบก หาบ หาม ท�น ลาก หร�อเขPนของหน�กเก7น ๒๕ ก7โลกร�ม

 ๑๒.๒ การใช�ล�กจ�างหญ7งม�ครรภ+
    ๑๒.๒.๑ ม�การท!างานในล�กษณะน��หร�อไม�  ม� (ระบ9ได�มากกว�า ๑ ข�อ)  ไม�ม�   

 งานเก��ยวก�บเคร��องจ�กรหร�อเคร��องยนต+ท��ม�ความส��นสะเท�อน
 งานข�บเคล��อนหร�อต7ดไปก�บยานพาหนะ
 งานยก แบก หาบ หาม ท�น ลาก หร�อเขPนของหน�กเก7น ๑๕ ก7โลกร�ม
 งานท��ท!าในเร�อ

    ๑๒.๒.๒  ม�การท!างานระหว�างเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.  ม�  ไม�ม�
    ๑๒.๒.๓  ม�การท!างานล�วงเวลา  ม�  ไม�ม�
    ๑๒.๒.๔  ม�การท!างานในว�นหย9ด  ม�  ไม�ม�

๑๓. การใช�แรงงานเดCก (อาย< ๑๕ - ต��ากว*า ๑๘ ป�)
๑๓.๑ ม�การใช�ล�กจ�างเดPกท!างานในล�กษณะน��หร�อไม�  ม� (ระบ9ได�มากกว�า ๑ ข�อ) ไม�ม� 

 งานหลอม เปMา ร�ด หร�อปXYมโลหะ
 งานเก��ยวก�บความร�อน ความเยPน ความส��นสะเท�อน เส�ยง และแสงท��ม�ระด�บแตกต�างจากปกต7
 งานเก��ยวก�บสารเคม�ท��เปRนอ�นตราย
 งานท��ท!าใต�ด7น ใต�น�!า ในถ�!า ในอ9โมงค+หร�อปล�องในภ�เขา
 งานเก��ยวก�บจ9ลช�ว�นท��เปRนพ7ษ
 งานเก��ยวก�บว�ตถ9ม�พ7ษ ว�ตถ9ระเบ7ด ว�ตถ9ไวไฟ ซV�งม7ใช�งานในสถาน�บร7การน�!าม�นเช��อเพล7ง
 งานข�บหร�อบ�งค�บรถยกหร�อปXZนจ��น
 งานใช�เล��อยไฟฟDาหร�อเล��อยเคร��องยนต+
 งานท��ต�องท!าบนน��งร�านท��ส�งกว�าพ��นด7นต��งแต� ๑๐ เมตรขV�นไป
 งานผล7ตหร�อขนส�งว�ตถ9ระเบ7ดหร�อว�ตถ9ไวไฟ
 งานเก��ยวก�บก�มม�นตภาพร�งส�
 งานท!าความสะอาดเคร��องจ�กร หร�อเคร��องยนต+ท��ก!าล�งท!างาน
 งานยก แบก หาบ หาม ท�น ลาก หร�อเขPนของหน�ก/ส!าหร�บเดPกหญ7งเก7น ๒๐ ก7โลกร�ม/ ๒๕ ก7โลกร�มส!าหร�บเดPกชาย
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- ๔ -
๑๓.๒ ม�การใช�ล�กจ�างเดPกท!างานในสถานท��น��หร�อไม� ม�  ไม�ม� 

 โรงฆ�าส�ตว+
 สถานท��เล�นการพน�น
 สถานบร7การตามกฎหมายว�าด�วยสถานบร7การ

๑๓.๓ ม�การท!างานระหว�างเวลา ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.  ม�  ไม�ม� 
๑๓.๔ ม�การท!างานล�วงเวลา   ม�  ไม�ม�
๑๓.๕ ม�การท!างานในว�นหย9ด  ม�  ไม�ม�

หมวดท�� ๔  สว#สด�การ
 ๑๔. สว#สด�การ

๑๔.๑ สว�สด7การท��จ�ดให�ล�กจ�าง
ประเภทสว#สด�การ ม� (ระบ<จ�านวน) ไม*ม�

น�!าด��ม
ห�องน�!า - ห�องส�วมชาย
ห�องน�!า - ห�องส�วมหญ7ง
ปXจจ�ยในการปฐมพยาบาล

ห�องร�กษาพยาบาล
ยานพาหนะน!าส�งล�กจ�างเพ��อการร�กษาพยาบาล

พยาบาล
แพทย+
การใช�สถานพยาบาลแทนการจ�ดแพทย+เพ��อตรวจร�กษา
อาหาร
ท��พ�ก
ช9ดท!างาน

พาหนะร�บส�ง
สหกรณ+ออมทร�พย+ในสถานประกอบก7จการ
อ��นๆ ระบ9.....................................................................

๑๔.๒ คณะกรรมการสว�สด7การในสถานประกอบก7จการ  ม� จ!านวน......คน แต�งต��งว�นท��..........................ครบวาระว�นท��..........................
 ไม�ม�

๑๕. โปรดบรรยายท��ต#1งสถานประกอบก�จการโดยส#งเขป / แนบแผนท��แสดงท��ต#1งสถานประกอบก�จการ

ลงช��อ.............................................................ผ��แจ�ง
                 (…..........................................................)
       ต!าแหน�ง........................................................................
            ว�นท��......................................................................
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๙๙ 
 

ค าอธิบายและวิธีการกรอกแบบแสดงสภาพการจ้างแลสภาพการท างานของ 
สถานประกอบกจิการ ประจ าปี พ.ศ. ................. (คร.๑๑) 

วิธีการกอบรายละเอียด 
 ก.ให้เติมค าลงในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมาย “___” กรณีไม่มีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการตอบค าถามนั้น 
 ข. กาเครื่องหมาย   ในช่อง   ที่ต้องการ 
 ค. ปี พ.ศ. ให้กรอกปี พ.ศ. ปัจจุบัน  
ค าอธิบาย 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ๑. ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ  กรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุช่ือ          
นิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีไม่เป็นนิติบุคคลแต่เป็น
ห้างหุ้นส่วนสามัญให้ระบุช่ือห้างหุ้นส่วนสามัญ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุ             
ช่ือ – นามสกุล ของนายจ้าง 
 ที่ต้ัง  ให้ระบุรายละเอียดของสถานท่ีตั้ง 
 ประกอบกิจการ  ให้ระบุประเภทกิจการที่ด าเนินกิจการ เช่น ผลิตเสื้อผ้า
ส่งออก โรงกลึง เป็นต้น 
 เจ้าของกิจการ/ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
 กรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุชื่อผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลทุกคน 
 กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญให้ระบุผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
 กรณีเป็นบุคคลธรรมให้ระบุช่ือ – สกุล เจ้าของกิจการ 
 เลขประจ าตัวประชาชน  ให้ระบุเลขประจ าตัวท่ีปรากฏในบัตร 
 บัตรอื่นที่ราชการออกให ้ ให้ระบุช่ือบัตร  หน่วยงานที่ออก  พร้อมเลขที่บัตร  
วันท่ีออก และวันหมดอายุของบัตร 
 ๒. ประเภทส านักงาน  ให้ระบุสถานะของสถานประกอบกิจการเป็น
ส านักงานใหญ่ ส านักงานเดียว ส านักงานสาขา โรงงาน หรืออ่ืนๆ  
 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลจ านวนลูกจ้าง  ให้ระบุจ านวนลูกจ้างทั้งหมด  แยก
จ านวนลูกจ้างชาย หญิง และเด็ก 
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๑๐๐ 
 
 ส่วนที่ ๓ ข้อมูลสภาพการจ้างและสภาพการท างาน (ข้อมูลในส่วนที่ 
๓ หากต่อมามีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือเฉพาะเร่ืองที่
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือต่ออธิบดี หรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในเดือน
ถัดจากที่มีการเปลี่ยนแปลง) 
๑. วันท างานและเวลาท างาน หมายถึง การก าหนดวันท างานและเวลาท างานปกติ
ของสถานประกอบกิจการของท่าน โดยให้ระบุ 
 ๑.๑ วันท างาน ให้ระบุว่าสัปดาห์หนึ่งลูกจ้างท างานกี่วัน 
 ๑.๒ เวลาท างานปกติ ให้ระบุว่าวันหน่ึงลูกจ้างท างานกี่ช่ัวโมง 
 ๑.๓ เวลาพัก ให้ระบุว่าวันหน่ึงลูกจ้างมีเวลาพักก่ีช่ัวโมง 
 ๑.๔ วันหยุดประจ าสัปดาห์ ให้ระบุว่าสัปดาห์หนึ่งลูกจ้างมีวันหยุดกี่วัน 
 ๑.๕ วันหยุดตามประเพณี ให้ระบุว่าปีหนึ่งลูกจ้างมีวันหยุดตาม
ประเพณีกี่วัน 
 ๑.๖ วันหยุดพักผ่อนประจ าปี ให้ระบุว่าปีหนึ่งลูกจ้างมีสิทธิหยุด
พักผ่อนประจ าปีกี่วัน 
 ๒. อัตราค่าจ้าง ให้ระบุค่าจ้างต่ าสุด - สูงสุดของแต่ละประเภทการจ้างงาน 
 ๓. ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ให้ระบุว่ามีหรือไม่ 
 ๔. นโยบายที่จะเพิ่มหรือลดจ านวนลูกจ้าง ให้แจ้งแนวนโยบายเกี่ยวกับ
การจ้างงานในปีท่ีกรอกแบบในแต่ละประเภทกิจการและแต่ละพื้นท่ี 
 ๕. ผู้ลงช่ือผู้แจ้งสภาพการจ้างและสภาพการท างาน ไม่จ าเป็นต้องเป็น
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการ แต่ต้องเป็นผู้มีอ านาจที่จะลงช่ือได้ เช่น 
ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝุายบุคคล เป็นต้น 
 

----------------------------------- 
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๑๐๑ 
 

                                                             
ที่…………….                                                ..     ...................................................... 
                                                                       ...................................................... 
                                                          ........................................   
เร่ือง    เตอืนให้ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างานของสถานประกอบกจิการประจ าปี …. 

เรียน    ............................................................................................   

อ้างถึง   ...........................................................................................   

 ตามที่พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม             
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๕/๑  ก าหนดให้
นายจ้างซ่ึงมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป  ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างาน            
ต่ออธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกปี  ซ่ึงพนักงานตรวจแรงงานได้จัดส่ง
แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างานของสถานประกอบกิจการ  ประจ าปี ........................            
ให้ท่านด าเนินการตามหนังสือที่อ้างถึงแล้ว นั้น 

 บัดนี้ เวลาได้ลว่งเลยก าหนดการยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างาน
ดังกล่าวแล้ว แต่ท่านยังมิได้ยื่นแบบฯ แต่อย่างใด  พนักงานตรวจแรงงาน ส านักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัด/ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 
............. จึงขอให้ท่านยื่นแบบฯ ส่งให้ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/         
กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ตั้ งอยู่ เลขที่ . . . . . . . . . . . . . . . 
.................................................................... ..................ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
เตือนฉบับนี้  หากท่านมิได้ด าเนินการดังกล่าวพนักงานตรวจแรงงาน จะด าเนินการ ตามขั้นตอน
ของกฎหมายต่อไป   

 จึงเรียนมาเพื่อด าเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                               (....................................................) 
                                           ต าแหน่ง................................................... 
                                                        พนักงานตรวจแรงงาน 
                                       ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
สสค./สรพ. .............................................................. 
โทร./โทรสาร  ..........................................................                      
              (โปรดอ่านหมายเหตุด้านหลัง) 
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หมายเหตุ   พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑   
               มาตรา ๑๕๕/๑  นายจ้างผู้ใดไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้าง และสภาพ
การท างานตามมาตรา ๑๑๕/๑  และได้รับหนังสือเตือนจากพนักงานตรวจแรงงานแล้วยังไม่ยื่น
หรือไม่แจ้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
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       แบบ คร. ๗ 
 
             

แบบค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน 
                         ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

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

๑. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................... .... 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน......................................................................................................................................  
ออกให้ ณ .........................................................................วนัออกบัตร................................วันหมดอายุ...................... 
สัญชาติ..............................หมายเลขใบอนุญาตท างาน (ถ้ามี)................................................................................ ...... 
อายุ.............ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที.่...................ถนน.................................................................... 
ต าบล/แขวง............................................................อ าเภอ/เขต............................................................................... ..... 
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์..........................................................
โดยมีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านอยู่บ้านเลขที่..............................หมู่ที.่..................ถนน.............................................
ต าบล/แขวง...............................................................อ าเภอ/เขต.................................................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์..........................................................
ขอยื่นค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานในฐานะ 
                  (  ) ลูกจ้าง 
                  (  ) ทายาทโดยธรรมของลูกจ้าง ชื่อ นาย/นาง/นางสาว....................................................................... 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน............................................................................................................................. ......... 
ใบมรณบัตรเลขที่.............................................................ออกให้ ณ........................................................................ ..... 
สัญชาติ..................................หมายเลขใบอนุญาตท างาน (ถ้ามี)............................................................................ ...... 
ซึ่งเก่ียวข้องเป็น.............................................................................ของลูกจ้าง 
 ๒. ลูกจ้างท างานในสถานประกอบกิจการชื่อ............................................................................................ ...... 
เจ้าของ/ผู้จัดการชื่อ    นาย/นาง/นางสาว.....................................................ประกอบกิจการ..................................... 
ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี..........หมู่ที่......................................ถนน.........................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.........................................
โทรศัพท์......................................................ใกล้เคียงกับ...............................................................................................  
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- ๒ - 

สถานที่ท างานของลูกจ้างตั้งอยู่ที่...............หมู่ที่............ถนน..........................ต าบล/แขวง.......................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.............................................
โทรศัพท์.................................................................ใกล้เคียงกับ...................................................................... .............. 
 ๓. ลูกจ้างท างานตั้งแต่วันที่.........................................................ถึงวันที่........................................................ 
ท างานในหน้าที่.......................................................................ฝ่าย/แผนก.................................................................... 
หัวหน้างานชื่อ นาย/นาง/นางสาว...........................................ได้รับค่าจ้าง..............................บาท/ชั่วโมง/วัน/เดือน 
หรือตามผลงาน หน่วยละ....................................................บาท และได้รับเงินอ่ืน....................................................... 
ที่ตกลงเป็นค่าจ้าง...................................................บาท/ชั่วโมง/วัน/เดือน 

๔. ลูกจ้างท างานสัปดาห์ละ...............วัน วันละ.............ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา...........................น.                
ถึงเวลา........................น. เวลาพักตั้งแต่เวลา...................น. ถึงเวลา.................................น. 
 ๕. ก าหนดเวลาในการจ่ายเงินต่าง ๆ ดังนี้ 
     ๕.๑ ค่าจ้าง     ก าหนดจ่าย.......................................................... ........ 
     ๕.๒ ค่าล่วงเวลา    ก าหนดจ่าย............................................................ ...... 
     ๕.๓ ค่าท างานในวันหยุด   ก าหนดจ่าย............................................................... ... 
     ๕.๔ ค่าล่วงเวลาในวันท างาน   ก าหนดจ่าย................................................................ .. 
 ๖. สาเหตุการยื่นค าร้อง  เนื่องจาก........................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 ๗. ข้าพเจ้าเรียกร้องให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า ดังนี้ 
 ๗.๑ ค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่.....................................................................ถึงวันที่.............................................. 
เป็นเงิน........................................บาท (............................................................................................. ..........................) 
     ๗.๒ ค่าจ้างข้ันต่ า เป็นเงิน ..............................บาท (....................................................... ........................) 

    ๗.๓ ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เป็นเงิน ........................บาท (.................................................................) 
    ๗.๔ ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นเงิน ...............................................................................บาท 

(............................................................................................ .........) 
    ๗.๕ ค่าล่วงเวลาในวันท างาน ตั้งแต่วันที่ ..............................ถึงวันที่........................................................ 

เป็นเงิน........................................................บาท (.......................................................................................................) 
              ๗.๖ ค่าท างานในวันหยุด ตั้งแต่วันที่............................ถึงวันที่...................................................................
เป็นเงิน........................................บาท (.......................................................................................................................) 

   ๗.๗ ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตั้งแต่วันที่...........................................ถึงวันที่.................................................
เป็นเงิน........................................บาท (....................................................................................................................... ) 
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 - ๓ - 

  ๗.๘ ค่าชดเชยการเลิกจ้าง ส าหรับการท างาน ตั้งแต่วันที่........................................................................ 
ถึงวันที่.................................เป็นเงิน...............................บาท (...................................................................................)  

   ๗.๙  ค่าชดเชยพิเศษ การเลิกจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างปรับปรุงหน่วยงาน   กระบวนการผลิต                   
การจ าหน่ายหรือการบริการ อันเนื่องมาจากการน าเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี
ส าหรับการท างานตั้งแต่วันที่................................ถึงวันที่..............................เป็นเงิน........................................บาท  
(..................................... .....................................) 

   ๗.๑๐ ค่ าชดเชยพิ เศษ แทนการบอกกล่ าวล่ วงหน้ า  เพราะเหตุที่ นายจ้ างปรับปรุ งหน่ วยงาน                        
กระบวนการผลิต การจ าหน่ายหรือการบริการ อันเนื่องมาจากการน าเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร      
หรือเทคโนโลยี เท่ากับค่าจ้าง.................................วัน  เป็นเงิน ..................................................................บาท 
(.................................... ..................................................................) 

   ๗.๑๑  หลักประกันที่เป็นเงินสด........................................บาท (..............................................................) 
   ๗.๑๒  เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................................................................... ..................... 

............................................................................................................................. .........................................................

................................................................................................................................................................................. .....

............................................................................................................................. ......................................................... 
      ๗.๑๓ ดอกเบี้ย เป็นเงิน.....................................บาท (............................................................................) 
      ๗.๑๔ เงินเพ่ิม เป็นเงิน......................................บาท (............................................................................) 
 ๘. ข้าพเจ้าประสงค์ให้นายจ้างจ่ายเงินตามที่เรียกร้องให้แก่ข้าพเจ้า ณ สถานที่ดังต่อไปนี้                                         
              (  ) สถานที่ท างานของลูกจ้างตามท่ีระบุในข้อ ๒ 
              ( ) ส านักงานของพนักงานตรวจแรงงาน  ได้แก่ กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                 
พ้ืนที.่................/ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด.............................................................................. 
              (  ) อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................................................................................................ .............. 
.............................................................. ........................................................................................................................  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถูกต้องและเป็นความจริงตามค าร้องทุกประการ 
                                                 (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยื่นค าร้อง 
            (.............................................................)  
หมายเหตุ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของท่านที่ปรากฏตามค าร้องนี้จะน าไปใช้ในการพิจารราค าร้อง และมีค าสั่ง           
ตามมาตรา ๑๒๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ             
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และอาจส่งไปยังส านักประกันสังคมเพ่ือใช้ประกอบการ                       
พิจารณาค าร้องกรณีขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 
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         Khor Ror. 7   
 

Form of Petition Submitted to the Labour Inspector 
Under the Labour Protection Act B.E. 2541 

 

 Written at ………………………………………………….. 
Date ………………………………………………………………….. 

 

1. I, Mr./Mrs./Miss ……………………………………………..……………………………………………………………………………… 
ID No. .......................………………………………………………………………………………………..…………………………………….……. 
Issued at …………………………….……………. Date of Issue ……………………….…Date of Expiry ……….……..……….…… 
Nationality ………………………………….…… Work Permit No. (if any) …………………..….…………………………..………….. 
Aged …………. years old. Present address: House No. ………………......... Moo (Village No.) …………….……..…. 
Road ……………..…………………..…………….. Sub - district/ Sub - area …………………………..………………………..………. 
District/ Area ……………..……………..……………….. Province ………………..……………… Postal Code ……….……....……  
Tel. No. …………………………………………..…………….. Mobile Tel. No. …………………….….……………………...……….……..    
Domicile: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………… Postal Code ………..…….… Tel. No. ……………..…..………………..………; 
Hereby submits the petition to the labour inspector, as 
 [   ] an employee 
 [   ] statutory heir of an employee whose name is  
Mr./Mrs./Miss ………………………………………………………………………………………………………..………….………………………… 
ID No. ...............................................………………………………………………………………………………………………………….……. 
Death certificate No. ……………………………………………..… Issued at …………………………………………..…………………. 
Nationality ………………………………………………………… Work Permit No. (if any) .…………..……………………………….. 
and having a relationship as ……………………………………………..………………………………………. of the employee. 

2. Name of establishment is …………………………………………………….…….……..………………………………..……….. 
Name of business owner/manager is Mr./Mrs./Miss ……………………….………………………………..………………….…….. 
Type of business ……………………………………. Office is located at No. ……………...……… Moo (Village No.)…… 
Road ……………..……………………..………….. Sub - district/ Sub - area …………………………..………………………..……….. 
District/ Area ………………..……………..…………….. Province …………………..…………… Postal Code ……….……..……..  
Tel. No. …………………………………………..……………. Mobile Tel. No. …………………….….……………………...……….……..    
The office is located near ………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
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Workplace of the employee is located at No. ……....……………………..…… Moo (Village No.) …………………… 
Road ……………..……………………..…………….. Sub - district/ Sub - area ………………………..…………………………………. 
District/ Area ………………..……………..……………….. Province …………………..……………… Postal Code ….……..……..  
Tel. No. ……………………………………………..……………. Mobile Tel. No. ………………….….……………………...……….……..    
The workplace is located near…………………………………………………………………….……………………………………………. 

3. The employee commenced the work from the date of ….……………..………. to …..………..…………… 
on the duty of …………………………………………………….. in department/section: ..…………………………………………. 
Name of supervisor: Mr./Mrs./Miss ………………..…….…..………………………………………………………………………………. 
The employee receives wages of …............................. Baht per hour/ day/ month, or ……………….. Baht 
on the basis of piecework done and other payment for ….………………………..……………….………………… that 
agreed to be regarded as wages of …..………………….……….. Baht per hour/ day/ month. 

4. The employee works ………….…. days a week, ……….……. hours a day. Working time is between  
.….................... a.m./ p.m. and ......…............... a.m./ p.m.  with rest period during ..........…........ am./ pm.  
and ...……........…….... am./pm. 

5. Time of payments: 
5.1 wages           due date ……………………………………………. 
5.2 overtime pay      due date ……………………………………………. 
5.3 holiday pay    due date ……………………………………………. 
5.4 holiday overtime pay   due date ……………………………………………. 

6. Causes of Petition: ………………………………………………..………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

7. I hereby demand the employer to make the following payments to me: 
7.1 wages of working days from the date of ………………..………………. to ……..….……………………………      

in amount of …………..…………………………… Baht (………….…………………………………….………………………………………) 
7.2 minimum wages in amount of .…………..…… Baht (…………………….……….…………………………………) 
7.3 wages on skill standard in amount of …………………………..……………..…….… Baht  

(……………………………….…………………………………..…………………………) 
7.4 advance notice pay in amount of ……………………………….………………………… Baht 

(…………………..………………………………………………..………..………………) 
7.5 overtime of working days from the date of ........................................... to ................................... 

in amount of ………..……………………………… Baht (………….…………………………………….………………………………………) 
7.6 holiday pay from the date of ……………….……………………….. to …..………..….………………………………     

in amount of ………..……………………………… Baht (………….…………………………………….………………………………………) 
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7.7 holiday overtime pay from the date of …………………….…..……….. to …..….………………………………     
in amount of …………..……………………………… Baht (………….…………………………………….…………….………………………) 

7.8 severance pay for a period of work from the date of ……………………………….…………….…………..  
to …………………………….…………… in amount of ………………………… Baht (………….………..…………………………………) 

7.9 Special Severance Pay from the date of ………………….…...……….. to …..….………………………………     
in amount of …………..………………………… Baht (………….………………….………………………………………), as a result 
of the reorganization of undertaking, production line, sale or service due to the adoption of 
machinery or the change of machinery or technology  

7.10 Special Severance Pay in lieu of advance notice in equivalent to the employee’s          
last rate of wages for ………..…………. days in amount of …………..………………..……………………… Baht  
(………….……………………………..………………………………………………………), as a result of the reorganization of  
undertaking, production line, sale or service due to the adoption of machinery or the change of 
machinery or technology. 

7.11 A security deposit in cash in amount of ..……………………………………………………….. Baht  
(…………………..…………………………………………………………………………….) 

7.12 Others (Please specify) ………………………………………………………………………………………........……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

7.13 Interest in amount of ……………….…………… Baht (………….………………………..….…………………………) 
7.14 Additional money in amount of …………………………………………..……………………………… Baht  

(………….………………………..….………………………………………………………………………) 
8. I request the employer to pay money as claimed to me at any of the following places: 

(  ) The workplace of the employee as referred in item 2) 
(  ) The office of the labour inspector, ie., Bangkok Metropolitan office of Labour Protection and  

Welfare Area …… / …………………………………………… Provincial Office of Labour Protection and Welfare 
(  ) Others (Please specify) …………………………………………………………………………….…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I hereby confirm that the above statement in the petition is true and correct in all respects. 
 

Signed ……………………………………………………………. Petitioner 
                                                            (………………………………………………………………) 
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ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิด 

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๑๕๙  บัญญัติให้บรรดาความผิด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เว้นแต่ความผิดตามมาตรา  ๑๕๗  เป็นความผิด 
ที่สามารถเปรียบเทียบได้  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาตรา  ๔๙  บัญญัติ
ให้บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นความผิด 
ที่สามารถเปรียบเทียบได้  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม   
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มาตรา  ๗๑  บัญญัติให้ความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือ
ปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้  และมาตรา  ๗๒  
บัญญัติให้ความผิดตามมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นอํานาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบในการดําเนินคดี
เปรียบเทียบ 

เพื่อให้การดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและ
การเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายดังกล่าว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนิน
คดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและ 
ความปลอดภัยในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา

และการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
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บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด 
หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การดําเนินคดี”  หมายความว่า  การดําเนินคดีโดยการเปรียบเทียบ  รวมทั้งการร้องทุกข์ 

หรือกล่าวโทษผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ .ศ .  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

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

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

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

“นิติกร”  หมายความว่า  ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งนิติกร  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานตรวจแรงงาน  พนักงานตรวจความปลอดภัย  และนิติกร 
“ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  หรือผู้ซึ่ง

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น 

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

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจ  

ตีความ  วินิจฉัยปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๑ 

การพิจารณาดําเนินคดี 
 

 

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐาน  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  ดังนี้ 
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(๑) บันทึกวัน  เวลา  สถานที่เกิดเหตุ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  และที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ความผิด  หากผู้ถูกกล่าวหาเป็นนิติบุคคลให้ระบุชื่อผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลในขณะกระทํา
ความผิดและในขณะที่บันทึกข้อเท็จจริง 

(๒) บันทึกรายละเอียดแห่งการกระทําทั้งหลายท่ีอ้างว่า  ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําความผิด 
ทั้งบุคคลและสิ่งของที่เก่ียวข้องและตรวจพบ  หรือพบเห็นพยานหลักฐาน  และให้บันทึกไว้ด้วยว่า 
ผู้ถูกกล่าวหายอมรับหรือไม่ว่าได้กระทําความผิด 

(๓) สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  หรือเรียกบุคคลที่ เ ก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําและบันทึก
รายละเอียดไว้ 

(๔) บันทึกจะต้องระบุสถานที่  วัน  เดือน  ปี  ที่ทําบันทึก  ชื่อ  และตําแหน่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้บันทึก  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทําบันทึกลงลายมือชื่อของตนในบันทึกนั้น 

การบันทึก  ถ้ามีผิดที่ใดห้ามมิให้ลบออก  ให้ขีดฆ่าคําผิดนั้นแล้วเขียนใหม่  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ทําบันทึกและผู้ให้ถ้อยคําลงนามย่อรับรอง  แต่ถ้าผู้ให้ถ้อยคําไม่ยินยอมลงลายมือชื่อให้บันทึกเหตุนั้นไว้ 

(๕) อ่านบันทึกให้ผู้ให้ถ้อยคําฟัง  หรือให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านด้วยตนเอง  ถ้ามีข้อความแก้ไข
ทักท้วง  หรือเพิ่มเติม  ให้แก้ไขให้ถูกต้อง  หรือมิฉะนั้นให้บันทึกไว้และให้ผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อรับรอง
ว่าถูกต้อง  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้ผู้นั้นพิมพ์ลายนิ้วมือแทน  แต่ถ้า 
ผู้ให้ถ้อยคําไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ  ให้บันทึกเหตุนั้นไว้  และให้เจ้าหน้าที่ที่ทราบเหตุดังกล่าวจํานวนหน่ึง
คนลงลายมือชื่อเป็นพยาน 

(๖) มีหนังสือเรียกพยานหลักฐาน  หรือเอกสารที่เก่ียวข้องจากผู้ครอบครองมารวบรวมไว้ในสํานวน  
โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานที่นายจ้างจะต้องจัดทําไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รวมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใด
ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และมีหมายเลขประจําตัว 
ประชาชนของผู้ถือบัตร  สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับคดี 

เอกสารที่ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้จัดทําเ ป็นภาษาไทย   ถ้าเป็นเอกสารท่ีทําขึ้น 
เป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ผู้ยื่นจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายใน
ระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด  ในกรณีนี้ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวได้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําแปลน้ัน  เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้น 
เป็นภาษาต่างประเทศ  และในกรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ได้ยื่นเอกสารฉบับที่ทําข้ึนเป็นภาษาต่างประเทศ 
เป็นวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารน้ัน  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองความถูกต้องของคําแปล
เป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามที่ กําหนด 
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

   หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๗) กระทําการอื่นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติ  
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้อํานาจไว้  โดยให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใช้บังคับโดยอนุโลมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงแน่ชัดในการกระทําความผิด 

การบันทึกตาม  (๑)  ถึง  (๔)  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นทําการบันทึกแทนได้  
ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในฐานะผู้เขียนหรือพิมพ์แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้มอบหมายลงลายมือชื่อในบันทึกนั้น  และให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มอบหมายเป็นผู้ทําบันทึกนั้น   

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ความผิดตามข้อ  ๙  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๗)   
ข้อ ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะสามารถทําได้ 

เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ  อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา  และเพื่อจะรู้ตวั  หรือยืนยัน
หรือชี้ชัด  และพิสูจน์ให้เห็นความผิดของผู้กระทําความผิด 

เม่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําความเห็นว่าควรดําเนินคดี
หรือไม่ดําเนินคดีแล้วส่งพร้อมกับสํานวนไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นด้วย
กับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าควรดําเนินคดี  ให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่ังให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดําเนินคดีต่อไป 

สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร  ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วยกับความเห็น 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีหรือ 
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาและสั่งการให้ดําเนินคดีต่อไปหรือให้งดการดําเนินคดี 

สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น  ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วยกับความเห็นของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชานั้นเปน็ที่สุด 

ผู้ใดจะเป็นผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด 
ข้อ ๘ เม่ือมีคําสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีตามข้อ  ๗  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก

รายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินคดีในทะเบียนการดําเนินคดีอาญาแล้วเร่งรัดดําเนินคดีอาญาต่อไป 
โดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้  ภายในกําหนดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา 

ข้อ ๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติ  
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ท่ีสามารถเปรียบเทียบได้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดี
ตามขั้นตอนการเปรียบเทียบก่อน  เว้นแต่ความผิดดังต่อไปนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีโดยการร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเปรียบเทียบ 

(๑) ความผิดที่มีพฤติการณ์พิเศษ  หรือเกิดผลกระทบกับลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
จํานวนมาก 

(๒) ความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กโดยมีการทารุณ  หน่วงเหนี่ยว  กักขัง  หรือมีการกระทํา
ความผิดอาญาฐานอื่นรวมอยู่ด้วย 
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   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๓) ความผิดตามมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติ  
คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

(๔) ความผิดตามมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบ
ข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และความผิดตามมาตรา  ๒๒  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน
ในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เฉพาะมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

(๕) ความผิดตาม  ๑๓๙  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และ
ความผิดตามมาตรา  ๓๗  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

(๖) ความผิดตามมาตรา  ๑๕๐  หรือมาตรา  ๑๕๑  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือความผิดตามมาตรา  ๔๕  หรือมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เฉพาะความผิดที่กระทําต่อพนักงานตรวจแรงงานหรือความผิด 
ตามมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  เฉพาะความผิดที่กระทําต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย 

(๗) ความผิดตามมาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๓๙/๑  มาตรา  ๔๒  
มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และความผิดตามมาตรา  ๒๐  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้ลูกจ้าง
หรือผู้รับงานไปทําที่บ้านได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย 

(๘) ความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  หรือความผิดตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติ  
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้ลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทํา 
ที่บ้านได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย 

(๙) ความผิดที่มีการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นรวมอยู่ด้วย 
ข้อ ๑๐ ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้  หรือที่สามารถเปรียบเทียบได้  
แต่ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบเห็นสมควรไม่เปรียบเทียบ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีตามขั้นตอนการร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ  หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับ
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๕๙  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
หรือมาตรา  ๔๙  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือ
มาตรา  ๗๑  วรรคสี่  และมาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีตามข้ันตอนการร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

   หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

หมวด  ๒ 
การดําเนินคดีเปรียบเทียบ 

 
 

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

การมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  ผู้ถูกกล่าวหาอาจมอบอํานาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่น 
ซึ่งเป็นผู้ที่รู้หรือเข้าใจในการปฏิบัติเก่ียวกับสภาพการจ้างและอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องในกิจการของผู้ถูกกล่าวหา 
มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่แทนก็ได้  ท้ังนี้  ผู้รับมอบอํานาจนั้นสามารถให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธแทน 
ผู้ถูกกล่าวหาได้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่า 
จะยินยอมให้เปรียบเทียบหรือไม่  เม่ือผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ
ในบันทึกคํายินยอมให้เปรียบเทียบตามแบบ  กสร.นก.  ๒  ท้ายระเบียบนี้  ทั้งนี้  ผู้รับมอบอํานาจตามวรรคสอง 
จะลงลายมือชื่อในแบบ  กสร.นก.  ๒  แทนผู้ถูกกล่าวหามิได้ 

หากเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเก่ียวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหน่ึงอย่างใด 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานพ.ศ.  ๒๕๕๔  
พนักงานเจ้าหน้าที่จะดําเนินคดีเปรียบเทียบได้ก็ต่อเม่ือผู้ถูกกล่าวหาได้นําเงินมาชําระให้แก่ลูกจ้างหรือ
ผู้รับงานไปทําที่บ้าน  หรือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
เว้นแต่ลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้านจะแจ้งการสละสิทธิในการรับเงินเป็นหนังสือ 

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

การลงลายมือชื่อในแบบ  กสร.นก.  ๒  ตามวรรคสาม  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นนิติบุคคล 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อในแบบ  กสร.นก.  ๒  ในฐานะนิติบุคคลและในฐานะส่วนตัวโดยในฐานะ 
นิติบุคคลนั้น  ให้ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลในขณะยินยอมให้เปรียบเทียบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และประทับตราเป็นสําคัญตามท่ีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกําหนดและในฐานะส่วนตัว 
ให้ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลในขณะกระทําความผิดเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
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   หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าเป็นดุลพินิจของผู้มีอํานาจเปรียบเทียบที่จะ
ทําการเปรียบเทียบหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่เป็นความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหน่ึง
อย่างใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทํา 
ที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบจะดําเนินการเปรียบเทียบได้ก็ต่อเม่ือผู้ถูกกล่าวหานําเงินมาชําระ
ให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้าน  หรือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับงาน 
ไปทําที่บ้าน  เว้นแต่ลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้านจะแจ้งการสละสิทธิในการรับเงินเป็นหนังสือ 

ถ้าผู้ถูกกล่าวหาตกลงกับลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้านผ่อนชําระเงินตามวรรคหนึ่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกเหตนุั้นไว้  และเสนอผู้บังคับบัญชาตามข้อ  ๗  เพื่อพิจารณาสั่งให้ชะลอการดําเนินคดี
เปรียบเทียบจนกว่าผู้ถูกกล่าวหาจะได้ชําระเงินครบตามที่ตกลงก็ได้  แต่ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินกว่า
กําหนดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้าง 
ตามมาตรา  ๑๓๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบจะ
ดําเนินคดีเปรียบเทียบได้ก็ต่อเม่ือผู้ถูกกล่าวหาได้ชําระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามจํานวนที่ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างพร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่
วันที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้าง 

ข้อ ๑๓ คดีที่ผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําประวัติ   
การกระทําความผิดรวมทั้งพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดพร้อมด้วยความเห็นในการเปรียบเทียบ 
เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับบันทึกคํายินยอมให้เปรียบเทียบ 

ในกรุงเทพมหานคร  ให้ผู้อํานวยการสํานักหรือผู้อํานวยการกองท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของสํานวน
สังกัดอยู่  ส่งสํานวนคดีที่จะทําการเปรียบเทียบให้กองนิติการเพื่อพิจารณาตรวจสํานวนคดี  เสนอผู้มีอํานาจ
เปรียบเทียบ  โดยนิติกรกองนิติการตรวจสํานวน  สรุปข้อเท็จจริง  และเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการ
กองนิติการพิจารณาสํานวนคดีและเสนอความเห็นในการพิจารณาเปรียบเทียบพร้อมทั้งจํานวนเงิน
ค่าปรับต่อผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ  เว้นแต่คดีที่อยู่ในอํานาจของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่พิจารณาตรวจสํานวน  สรุปข้อเท็จจริง  และเสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจเปรียบเทียบโดยส่งเร่ือง
ผ่านกองนิติการเพื่อให้ความเห็นประกอบการเปรียบเทียบของผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ 

สําหรับจังหวัดอื่น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
พิจารณาตรวจสํานวน  สรุปข้อเท็จจริง  และเสนอความเห็นต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
โดยไม่ชักช้าหลงัจากรับสํานวนคดี  และให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจารณาสํานวนคดีและ
เสนอความเห็นในการพิจารณาเปรียบเทียบพร้อมทั้งจํานวนเงินค่าปรับต่อผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ   
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

   หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบให้มีอํานาจเปรียบเทียบได้เฉพาะความผิดที่มีเหตุเกิดในท้องที่ที่ผู้มีอํานาจ
เปรียบเทียบดํารงตําแหน่งในท้องที่หรือภายในจังหวัดนั้น  ท้ังนี้  เป็นดุลพินิจของผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ 
ที่จะเปรียบเทียบหรือไม่รบัเปรียบเทียบก็ได้ 

การสรุปข้อเท็จจริงและความเห็นในการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามแบบ  กสร.นก.  ๓  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๔ สําหรับความผิดตามมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปสํานวนคดีแล้วส่งสํานวนคดี
ให้กองนิติการ  เพื่อสรุปข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบดําเนินการเปรียบเทียบต่อไป  ทั้งนี้  
เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการเปรียบเทียบที่จะเปรียบเทียบหรือไม่รับเปรียบเทียบก็ได้ 

ให้กองนิติการปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ข้อ ๑๕ ในการเปรียบเทียบ  ให้ดําเนินการเปรียบเทียบโดยคํานึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทํา

ความผิด  ความหนักเบาแห่งข้อหา  ฐานะของผู้กระทําความผิด  จํานวนลูกจ้าง  เหตุบรรเทาโทษ  และ
เหตุเพิ่มโทษ 

ข้อ ๑๖ เม่ือผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ  หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบมีความเห็นให้เปรียบเทียบ  
ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้นิติกรกองนิติการหรือนิติกรสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่แจ้งความเห็นให้เปรียบเทียบให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  โดยกําหนดให้ผู้ถูกกล่าวหา
นําเงินค่าปรับมาชําระ  ณ  กลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  สํานักคุ้มครองแรงงาน  สําหรับความผิด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือกองบริหารการคลัง  สําหรับความผิด 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  สํานักความปลอดภัยแรงงาน  สําหรับความผิด 
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งความเห็นให้เปรียบเทียบ  หากครบกําหนดแล้วผู้ถูกกล่าวหา
ไม่มาชําระค่าปรับ  ให้หน่วยงานเจ้าของเร่ืองร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  เว้นแต่กรณี 
มีเหตุอันสมควร  นิติกรกองนิติการอาจนําคดีไปร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนต่อไป 

(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งความเห็นให้เปรียบเทียบให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
โดยกําหนดให้ผู้ถูกกล่าวหานําเงินค่าปรับมาชําระ  ณ  ท่ีทําการของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งความเห็นให้เปรียบเทียบ  หากครบกําหนดแล้วผู้ถูกกล่าวหาไม่มาชําระค่าปรับ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําคดีไปร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนต่อไป   

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดได้กระทําความผิดในหลายท้องที่หรือหลายจังหวัดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในท้องที่หรือจังหวัดที่พบการกระทําความผิดก่อนเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินคดี 

ในกรณีที่ลูกจ้างยื่นคําร้องตามมาตรา  ๑๒๓  และพนักงานตรวจแรงงานมีคําส่ังตามมาตรา  ๑๒๔  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือในกรณีที่ผู้รับงานไปทําที่บ้านยื่นคําร้อง 
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
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   หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ตามมาตรา  ๓๓  และพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งตามมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน 
ไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําสั่งตามมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง  
สั่งให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ที่ออกคําสั่งเป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินคดี 

ข้อ ๑๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับชําระเงินค่าปรับออกใบเสร็จรับเงินกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้าง  หรือใบเสร็จรับเงินในราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  หรือใบเสร็จรับเงินกองทุน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานแล้วแต่กรณี  ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาและแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวนทราบ  เพื่อบันทึกหมายเหตุการชําระค่าปรับไว้ท้ายบันทึก
ความเห็นของผู้มีอํานาจเปรียบเทียบในแบบ  กสร.นก.  ๓ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับชําระค่าปรับนําเงินค่าปรับส่งเป็นรายได้ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  
หรือรายได้แผน่ดิน  หรือรายได้ของกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
แล้วแต่กรณี   ทั้ งนี้   ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง   หรือระเบียบ
กระทรวงการคลัง  หรือระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานกําหนด  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๓ 
การดําเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน 

 
 

ข้อ ๑๘ การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  ให้ดําเนินการร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนท่ีความผิดเกิด  อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตท้องที่  และนํา
พยานหลักฐานท่ีรวบรวมได้อันเก่ียวกับการกระทําความผิด  พร้อมบันทึกเหตุที่ผู้กระทําความผิด 
ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือไม่ชําระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งความเห็น 
ให้เปรียบเทียบหรือกรณีที่ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบมีความเห็นไม่เปรียบเทียบหรือกรณีความผิดตามข้อ  ๙  (๑)  
ไปมอบให้พนักงานสอบสวนผู้รับเร่ืองร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ   

ในกรณีลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้านเป็นผู้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเอง  
เม่ือได้รับการร้องขอจากพนักงานสอบสวน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานเท่าที่มีมอบให้พนักงานสอบสวนโดยเร็ว 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 
เป็นระยะจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

ข้อ ๑๙ ความผิดตามข้อ  ๙  (๒)  (๔)  และ  (๘)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนทันที เ ม่ือทราบหรือพบว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น  ทั้งนี้   
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   หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้นเก่ียวกับการกระทําความผิดเพื่อใช้ 
ในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

ความผิดตามข้อ  ๙  (๓)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบสวนเบ้ืองต้นก่อนนําเรื่องไปร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  โดยมีลูกจ้างผู้ถูกล่วงเกินทางเพศเป็นผูเ้สียหายร่วมและพยานในคดี 

ความผิดตามข้อ  ๙  (๖)  ให้พนักงานตรวจแรงงาน  หรือพนักงานตรวจความปลอดภัยซึ่งมิได้รับ
การอํานวยความสะดวกหรือถูกขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นผู้ดําเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 
ต่อพนักงานสอบสวน 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว  
พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือพระราชบัญญัติความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ  
เมื่อพนักงานสอบสวนได้ส่งสํานวนการสอบสวนพร้อมหนังสือส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาให้อธิบดหีรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหานั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๕๙  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๔๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณีให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดําเนินคดีตามขั้นตอนเปรียบเทียบตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒  โดยไม่ต้องดําเนินการบันทึกคําให้การ
ตามแบบ  กสร.นก.  ๑  และบันทึกคํายินยอมให้เปรียบเทียบตามแบบ  กสร.นก.  ๒  สําหรับความผิด
ตามมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปสํานวนคดีส่งให้กองนิติการ  เพื่อสรุปข้อเท็จจริงตามแบบ  กสร.นก.  ๓  
เสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบดําเนินการเปรียบเทียบต่อไป 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีหนังสือส่งตัวผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อเปรียบเทียบโดยมิได้ส่งสํานวน
การสอบสวนมาด้วย  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีตามข้ันตอนการเปรียบเทียบตามท่ีกําหนดไว้ 
ในหมวด  ๒ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบในชั้นพนักงานอัยการและพนักงานอัยการ
ได้ส่งตัวผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อเปรียบเทียบ  ให้นําความในข้อ  ๒๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบในชั้นพนักงานสอบสวนหรือ 
ชั้นพนักงานอัยการ  เม่ือผู้ถูกกล่าวหาชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการทราบว่าคดีเลิกกันตามมาตรา  ๑๕๙  วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือมาตรา  ๔๙  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน 
ไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือมาตรา  ๗๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี  ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา  ๓๗  (๔) 
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   หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๒๓ ในการดําเนินคดีทางพนักงานสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบ  
หรือมีการนําคดีไปสู่ศาล  หากศาลมีคําพิพากษาให้ปรับผู้กระทําความผิด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้
พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานศาลส่งเงินค่าปรับเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๔ 
การรายงานผลการดําเนินคดี 

 
 

ข้อ ๒๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการดําเนินคดี  การชําระค่าปรับและการส่งเงิน
ค่าปรับเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  หรือส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  หรือกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้อธิบดีโดยผ่านกองนิติการทราบทันทีที่มีการดําเนินคดี  โดยส่ง
สําเนาแบบ  กสร.นก.  ๑  กสร.นก.  ๒  กสร.นก.  ๓  หลักฐานการส่งเงินค่าปรับ  หลักฐานการร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  หมายจับสําเนาคําฟ้องต่อศาลและสําเนาคําพิพากษาของศาล
ประกอบการรายงาน  ส่วนสํานวนคดีให้เก็บรักษาไว้ที่สํานักงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกผลการดําเนินคดีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทันทีที่ 
มีการดําเนินคดี 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องคดี  และหรือพนักงานอัยการมีคําส่ัง 
ไม่ฟ้องคดี  หรือในกรณีศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปข้อเท็จจริง  และรวบรวม
พยานหลักฐานรายงานผลคดีให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทราบทันที  ทั้งนี้  ให้กองนิติการตรวจ
สํานวนคดี  พร้อมทั้งสรุปและวิเคราะห์ผลคดีเพื่อหาแนวทางแก้ไข  เสนอต่ออธิบดีโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๕ การดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้ดําเนินการตามระเบียบกรมสวัสดิการ  
และคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และความปลอดภัยในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  
ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 236 ง  ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิด 

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนิน
คดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อให้การดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและทําให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา
และการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและ

การเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

ข้อ ๔ ให้เพิ่มเติมความต่อไปน้ีเป็นข้อ  ๙  แห่งระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และความปลอดภัยในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ข้อ  ๙  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่สามารถเปรียบเทียบได้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีตามข้ันตอน 
การเปรียบเทียบก่อน  เว้นแต่ความผิดดังต่อไปนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีโดยการร้องทุกข์ 
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว  โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเปรียบเทียบ 

(๑) ความผิดที่มีพฤติการณ์พิเศษ  หรือเกิดผลกระทบกับลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
จํานวนมาก 

(๒) ความผิดเก่ียวกับการใช้แรงงานเด็กโดยมีการทารุณ  หน่วงเหน่ียว  กักขัง  หรือการบังคับ
ใช้แรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) ความผิดตามมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๔๕  (๑)  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

(๔) ความผิดตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๒๒  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน 
ในงานประมงทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ประกอบข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เฉพาะมาตรา  ๔๔  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

(๕) ความผิดตามมาตรา  ๑๓๙  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และความผิดตามมาตรา  ๓๗  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

(๖) ความผิดตามมาตรา  ๑๕๐  หรือมาตรา  ๑๕๑  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือความผิดตามมาตรา  ๔๕  หรือมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน 
ไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เฉพาะความผิดที่กระทําต่อพนักงานตรวจแรงงานหรือความผิดตามมาตรา  ๖๔  
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
เฉพาะความผิดที่กระทําต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย 

(๗) ความผิดตามมาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๓๙/๑  มาตรา  ๔๒   
มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และความผิดตามมาตรา  ๒๐  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้ลูกจ้าง 
หรือผู้รับงานไปทําที่บ้านได้รับอันตรายสาหัส  หรือถึงแก่ความตาย 

(๘) ความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  หรือความผิดตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซ่ึงเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้ลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้านได้รับ
อันตรายสาหัส  หรือถึงแก่ความตาย 

(๙) ความผิดตามมาตรา  ๗๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๒๒  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน
ในงานประมงทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ประกอบข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เฉพาะมาตรา  ๗๐  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  โดยมีเจตนาท่ีจะหน่วงเหน่ียวให้ลูกจ้างทํางานต่อไป
โดยลูกจ้างไม่ยินยอม 

(๑๐) ความผิดตามมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๒๒  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน 
ในงานประมงทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เฉพาะมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวง
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

คุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เฉพาะมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อันมีลักษณะเป็นการหักเพื่อชําระหนี้ที่เป็นค่าใช้จ่ายหรือที่ทดรองจ่ายอันเนื่องมาจาก 
การนําลูกจ้างมาทํางาน  ไม่ว่าหนี้นั้นจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ตาม  หรือมีลักษณะเป็นการหักค่าจ้างอันเนื่องมาจาก
การหลอกลวงให้ลูกจ้างเป็นหนี้เกินกว่ามูลหนี้ที่แท้จริง 

(๑๑) ความผิดตามมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  โดยเรียกเก็บ
บัตรประจําตัวประชาชนของลูกจ้าง  หนังสือเดินทาง  หนังสือเดินทางชั่วคราว  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  
เอกสารรับรองบุคคล  ใบอนุญาตทํางาน  และบัตรประจําตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยของลูกจ้าง  เป็นหลักประกัน
การทํางาน 

(๑๒) ความผิดที่มีการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นรวมอยู่ด้วย” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พรรณี  ศรียุทธศักดิ์ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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คูมือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



171

คูมือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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คูมือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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คูมือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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คูมือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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คูมือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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คูมือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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คูมือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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คูมือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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คูมือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๑๓๙ 
 

 
อนุสัญญาฉบบัท่ี ๘๑ ว่าด้วยการตรวจแรงงานในงานอุตสาหกรรมและการพาณิชย ์
 ที่ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมขึ้น ณ นครเจนีวา โดยคณะประศาสน์การของ
ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ เป็นการประชุมสมัยที่ ๓๐ เมื่อวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๔๗ และ 
 ได้มีมติรับเอาข้อเสนอบางประการเกี่ยวกับองค์การการตรวจแรงงานใน
งานอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ซึ่งบรรจุอยู่ในวาระที่ ๔ ของระเบียบวาระการ
ประชุม และ 
 ได้ก าหนดว่าข้อเสนอเหล่านี้ ควรอยู่ในรูปของอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
 ได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๔๗ รับเอาอนุสัญญาต่อไปนี้ ซึ่ง
อาจเรียกได้ว่า อนุสัญญาว่าด้วยการตรวจแรงงาน ค.ศ. ๑๙๔๗ 
 
 ส่วนท่ี ๑  การตรวจแรงงานในงานอุตสาหกรรม 

มาตรา ๑ 
 ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่ง
อนุสัญญานี้มีผลบังคับ จะต้องคงไว้ซึ่งระบบการตรวจแรงงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม 

มาตรา ๒ 
 ๑. ระบบการตรวจแรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม จะต้องน ามาใช้
กับสถานประกอบการทุกแห่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมายด้านสภาพการ
ท างานและการคุ้มครองคนงานขณะรับจ้างท างาน ซึ่งสารวัตรแรงงานเป็นผู้บังคับใช้ 
 ๒. กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของประเทศ อาจเว้นกิจการเหมืองแร่และ
การขนส่ง หรือบางส่วนของกิจการดังกล่าวออกจากการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ได้ 

มาตรา ๓ 
 ๑. การหน้าที่ของระบบการตรวจแรงงาน ควรจะ 
  ก) คุ้มครองการบังคับใช้บทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับสภาพ
การท างานและการคุ้มครองคนงาน คณะรับจ้างท างาน เป็นต้นว่า บทบัญญัติ
เกี่ยวกับช่ัวโมงการท างาน ค่าจ้าง ความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิการการว่าจ้าง

๑๔๐ 
 
เด็กและเยาวชน ตลอดจนกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เท่าที่บทบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ
โดยสารวัตรแรงงาน 
  ข) จัดหาข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่นายจ้าง
และลูกจ้างเกี่ยวกับแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด ที่อนุโลมตามบทบัญญัติทาง
กฎหมาย 
  ค) ช้ีให้เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอ านาจให้ความใส่ใจต่อข้อบกพร้อง หรือ
ข้อผิดพลาดที่มีขึ้น โดยเฉพาะที่มิได้ระบุอยู่ในบทบัญญัติทางกฎหมายที่มีอยู่ 
 ๒. หน้าที่อื่นๆ ซึ่งอาจมอบหมายต่อสารวัตรแรงงานจะต้องไม่เป็นการ
ขัดขวางต่อการปฏิบัติภาระหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในหน้าที่ขั้นต้นของเขา หรือ
ท าให้เสียอ านาจและความยุติธรรมอันเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสารวัตรแรงงานในด้าน
ความสัมพันธ์กับนายจ้างและลูกจ้าง ไม่ว่าจะโดยทางใด 

มาตรา ๔ 
 ๑. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการบริหารของประเทศสมาชิก 
การตรวจแรงงานควรจะได้รับการก าหนดให้อยู่ภายใต้การอ านวยการและควบคุม
ของเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง 
 ๒. ในกรณีสหพันธรัฐ ค าว่า“เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง” อาจหมายถึงเจ้าหน้าที่
ของสหพันธ์ หรือเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของหน่วยงานที่รวมกันเป็นสหพันธ์ 

มาตรา ๕ 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ทรงอ านาจจะต้องก าหนดข้อตกลงอันเหมาะสมเพื่อส่งเสริม 
 
 ก) การประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานตรวจ
แรงงาน กับหน่วยราชการอื่นๆ ตลอดจนสถาบันของรัฐ หรือเอกชน ที่ท างานใน
ประเภทท่ีคล้ายคลึงกันและ 
 ข) ความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจแรงงานกับนายจ้าง
และลูกจ้าง หรือองค์การนายจ้างและลูกจ้าง 
 

มาตรา ๖ 
 คณะตรวจแรงงาน ต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งสถานภาพและสภาพ
การท างานของเขา ท าให้มัน่ใจถึงความมัน่คงของการมีงานท า และเปน็อสิระต่อการ
เปลี่ยนแปลงของรัฐบาล ตลอดจนอิทธิพลจากภายนอกทีไ่มส่มควร 
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๑๔๐ 
 
เด็กและเยาวชน ตลอดจนกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เท่าที่บทบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ
โดยสารวัตรแรงงาน 
  ข) จัดหาข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่นายจ้าง
และลูกจ้างเกี่ยวกับแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด ที่อนุโลมตามบทบัญญัติทาง
กฎหมาย 
  ค) ช้ีให้เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอ านาจให้ความใส่ใจต่อข้อบกพร้อง หรือ
ข้อผิดพลาดที่มีขึ้น โดยเฉพาะที่มิได้ระบุอยู่ในบทบัญญัติทางกฎหมายที่มีอยู่ 
 ๒. หน้าที่อื่นๆ ซึ่งอาจมอบหมายต่อสารวัตรแรงงานจะต้องไม่เป็นการ
ขัดขวางต่อการปฏิบัติภาระหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในหน้าที่ขั้นต้นของเขา หรือ
ท าให้เสียอ านาจและความยุติธรรมอันเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสารวัตรแรงงานในด้าน
ความสัมพันธ์กับนายจ้างและลูกจ้าง ไม่ว่าจะโดยทางใด 

มาตรา ๔ 
 ๑. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการบริหารของประเทศสมาชิก 
การตรวจแรงงานควรจะได้รับการก าหนดให้อยู่ภายใต้การอ านวยการและควบคุม
ของเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง 
 ๒. ในกรณีสหพันธรัฐ ค าว่า“เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง” อาจหมายถึงเจ้าหน้าที่
ของสหพันธ์ หรือเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของหน่วยงานที่รวมกันเป็นสหพันธ์ 

มาตรา ๕ 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ทรงอ านาจจะต้องก าหนดข้อตกลงอันเหมาะสมเพื่อส่งเสริม 
 
 ก) การประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานตรวจ
แรงงาน กับหน่วยราชการอ่ืนๆ ตลอดจนสถาบันของรัฐ หรือเอกชน ที่ท างานใน
ประเภทท่ีคล้ายคลึงกันและ 
 ข) ความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจแรงงานกับนายจ้าง
และลูกจ้าง หรือองค์การนายจ้างและลูกจ้าง 
 

มาตรา ๖ 
 คณะตรวจแรงงาน ต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งสถานภาพและสภาพ
การท างานของเขา ท าให้มัน่ใจถึงความมัน่คงของการมีงานท า และเปน็อสิระต่อการ
เปลี่ยนแปลงของรัฐบาล ตลอดจนอิทธิพลจากภายนอกทีไ่มส่มควร 

๑๔๐ 
 
เด็กและเยาวชน ตลอดจนกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เท่าที่บทบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ
โดยสารวัตรแรงงาน 
  ข) จัดหาข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่นายจ้าง
และลูกจ้างเกี่ยวกับแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด ที่อนุโลมตามบทบัญญัติทาง
กฎหมาย 
  ค) ช้ีให้เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอ านาจให้ความใส่ใจต่อข้อบกพร้อง หรือ
ข้อผิดพลาดที่มีขึ้น โดยเฉพาะที่มิได้ระบุอยู่ในบทบัญญัติทางกฎหมายที่มีอยู่ 
 ๒. หน้าที่อื่นๆ ซึ่งอาจมอบหมายต่อสารวัตรแรงงานจะต้องไม่เป็นการ
ขัดขวางต่อการปฏิบัติภาระหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในหน้าที่ขั้นต้นของเขา หรือ
ท าให้เสียอ านาจและความยุติธรรมอันเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสารวัตรแรงงานในด้าน
ความสัมพันธ์กับนายจ้างและลูกจ้าง ไม่ว่าจะโดยทางใด 

มาตรา ๔ 
 ๑. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการบริหารของประเทศสมาชิก 
การตรวจแรงงานควรจะได้รับการก าหนดให้อยู่ภายใต้การอ านวยการและควบคุม
ของเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง 
 ๒. ในกรณีสหพันธรัฐ ค าว่า“เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง” อาจหมายถึงเจ้าหน้าที่
ของสหพันธ์ หรือเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของหน่วยงานที่รวมกันเป็นสหพันธ์ 

มาตรา ๕ 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ทรงอ านาจจะต้องก าหนดข้อตกลงอันเหมาะสมเพื่อส่งเสริม 
 
 ก) การประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานตรวจ
แรงงาน กับหน่วยราชการอ่ืนๆ ตลอดจนสถาบันของรัฐ หรือเอกชน ที่ท างานใน
ประเภทท่ีคล้ายคลึงกันและ 
 ข) ความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจแรงงานกับนายจ้าง
และลูกจ้าง หรือองค์การนายจ้างและลูกจ้าง 
 

มาตรา ๖ 
 คณะตรวจแรงงาน ต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งสถานภาพและสภาพ
การท างานของเขา ท าให้มัน่ใจถึงความมัน่คงของการมีงานท า และเปน็อสิระต่อการ
เปลี่ยนแปลงของรัฐบาล ตลอดจนอิทธิพลจากภายนอกทีไ่มส่มควร 
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๑๔๑ 
 

มาตรา ๗ 
๑. ขึ้นอยู่กับสภาพการรับคนเข้าท างานในหน่วยราชการ ซึ่งอาจก าหนดไว้ใน
กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ ของประเทศ การรับสารวัตรแรงงาน ควรพิจารณา
เฉพาะคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของเขา 
๒. วิธีการที่ท าให้แน่ใจในคุณสมบัติดังกล่าว จะต้องก าหนดโดยเจ้าหน้าที่ผู้ทรง
อ านาจ 
๓. สารวัตรแรงงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างพอเพียง เพื่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของตน 

มาตรา ๘ 
       ทั้งชายและหญิงย่อมมีสิทธิได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในคณะ
ตรวจแรงงานได้ หากจ าเป็นจะระบุหน้าที่พิเศษที่มอบหมายให้แก่สารวัตรแรงงานชาย
และหญิงด้วยก็ได้ 
    มาตรา ๙ 
       ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ อาจด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้
ผู้ เ ช่ียวชาญทางวิชาการที่มีคุณวุฒิ รวมทั้งผู้ เ ช่ียวชาญในสาขาแพทย์ศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟูาและเคมี เข้าร่วมปฏิบัติในงานตรวจแรงงาน ในลักษณะที่เห็น
ว่าเหมาะสมที่สุดภายใต้สภาพการณ์ของประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของคนงานใน
ระหว่างที่ท างาน และเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบสวนเกี่ยวกับผลจากขบวนการผลิต 
วัสดุ และวิธีการท างาน ที่มีต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน 

มาตรา ๑๐ 
       สารวัตรแรงงานจะต้องมีจ านวนเพียงพอที่จะรับภาระหน้าที่การตรวจ
แรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรจะก าหนดจ านวนสารวัตรแรงงานโดย
ค านึงถึง 
       ก) ความส าคัญของหน้าที่ซึ่งสารวัตรแรงงานต้องปฏิบัติ โดยเฉพาะ 
  ๑. จ านวน  ลักษณะ  ขนาด  และสภาพของสถานประกอบการที่
ต้องท าการตรวจสอบ 
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๑๔๒ 
 
 
  ๒. จ านวนและประเภทของคนงานที่ รับจ้างท างานในสถาน
ประกอบการดังกล่าว และ 
  ๓. จ านวนและความซับซ้อนของบทบัญญัติทางกฎหมายที่ใช้บังคับ 
     ข) อุปกรณ์ที่จัดให้เพื่อการใช้งานของสารวัตรแรงงาน และ 
     ค) สภาพการณ์ในทางปฏิบัติภายใต้การตรวจเยี่ยมแรงงาน จะต้อง
ด าเนินการเพื่อให้เกิดผล 

มาตรา ๑๑ 
 ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ทร งอ านาจต้องจัดเตรียมสิ่งอันจ าเป็นให้แก่สารวัตรา
แรงงานด้วย 
  ก. ส านักงานท้องถิ่น ซึ่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ตามความต้องการของ
การให้บริการ และสามารถเข้าถึงบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ 
  ข. ความสะดวกทางด้านการเดินทางอันจ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของสารวัตรแรงงานในกรณีไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง
ราชการ 
 ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอ านาจต้องวางข้อตกลงที่จ าเป็น เพื่อการคืนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่สารวัตรแรงงาน อันเนื่องมาจากความ
จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 

มาตรา ๑๒ 
 ๑. สารวัตรแรงงานจะต้องมีหนังสือแนะน าตัวโดยเฉพาะ เพื่อให้อ านาจ 
  ก. เข้าไปในสถานประกอบการ เพื่อท าการตรวจสอบได้อย่างเสรี
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงเหน้า ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน 
  ข. เพื่อเข้าไปในสถานประกอบการได้ในเวลากลางวัน โดยมี
หลักฐานที่เช่ือได้ว่าควรมีการตรวจสอบ และ 
  ค. เพื่อด าเนินการตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบถาม หากเห็นว่า
จ าเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายอย่างเคร่งคัดและ
โดยเฉพาะ 
  ๑. ซักถามนายจ้างหรือผู้ร่วมงานในสถานประกอบการในเรื่องอัน
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมาย ทั้งโดยซักถามตามล าพัง หรือต่อ
หน้าพยาน 

 ๑. เจ้าหน้าท่ีผู้ทรงอำานาจต้องจัดเตรียมสิ่งอันจำาเป็นให้แก่สารวัตร

แรงงานด้วย
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  ๒. ให้สถานประกอบการจัดท าหนังสือ ทะเบียน หรือเอกสาร
อื่นๆ โดยเก็บรักษาไว้ ตามที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของประเทศก าหนด
เกี่ยวกับสภาพการท างาน เพื่อตรวจดูว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติทางกฎหมาย และเพื่อคัดลอกเอกสารดังกล่าว หรือเพื่อจับใจความออกมา 
๓. บังคับให้มีการปิดใบประกาศตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
๔. การน าหรือเคลื่อนย้ายไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ตัวอย่างของวัสดุหรือ
สารประกอบที่ใช้หรือจับถือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างได้รับแจ้ง
เกี่ยวกับตัวอย่าง หรือสารประกอบที่ได้น าหรือเคลื่อนย้ายไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 ๒. ในโอกาสที่มีการตรวจเยี่ยมแรงงาน สารวัตรแรงงานจะต้องแจ้งต่อ
นายจ้างหรือผู้แทนของนายจ้างให้ทราบ เว้นแต่สารวัตรแรงงานพิจารณาเห็นว่าการ
แจ้งนั้นอาจจะเป็นผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเขา 

มาตรา ๑๓ 
 ๑. สารวัตรแรงงานมีอ านาจที่จะด าเนินการเป็นขั้นๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่สังเกตเห็นได้ในโรงงาน ในรูปแบบ หรือในวิธีการท างาน ซึ่งมีเหตุผลว่าเป็นสาเหตุที่
เช่ือได้ว่าจะสร้างอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน 
 ๒. เพื่อช่วยให้สารวัตรแรงงานด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว สารวัตร
แรงงานจะต้องมีอ านาจที่จะออกค าสั่งหรือได้ออกค าสั่งตามสิทธิการอุทธรณ์ต่อ
เจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรม หรือเจ้าหน้าที่ฝุายบริหาร ตามแต่จะก าหนดโดย
กฎหมาย 
  ก. เพื่อให้มีการแก้ไขสิ่งก่อสร้างหรือโรงงานที่จะต้องด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เท่าที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน หรือ 
  ข. ให้มีมาตรการที่มีผลบังคับในทันทีในกรณีที่มีอันตรายต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน 
 ๓. ที่ใดซึ่งวิธีการที่ก าหนดในวรรค ๒ ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้าน
การบริหาร หรือทางกฎหมายของประเทศสมาชิก สารวัตรแรงงานย่อมมีสิทธิท่ีจะ 
ร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอ านาจ เพื่อออกค าสั่งหรือวางมาตรการขั้นต้น โดยมีอ านาจ
บังคับใช้โดยทันท ี

 

๑๔๓ 
 
 
  ๒. ให้สถานประกอบการจัดท าหนังสือ ทะเบียน หรือเอกสาร
อื่นๆ โดยเก็บรักษาไว้ ตามที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของประเทศก าหนด
เกี่ยวกับสภาพการท างาน เพื่อตรวจดูว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติทางกฎหมาย และเพื่อคัดลอกเอกสารดังกล่าว หรือเพื่อจับใจความออกมา 
๓. บังคับให้มีการปิดใบประกาศตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
๔. การน าหรือเคลื่อนย้ายไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ตัวอย่างของวัสดุหรือ
สารประกอบที่ใช้หรือจับถือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างได้รับแจ้ง
เกี่ยวกับตัวอย่าง หรือสารประกอบที่ได้น าหรือเคลื่อนย้ายไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 ๒. ในโอกาสที่มีการตรวจเยี่ยมแรงงาน สารวัตรแรงงานจะต้องแจ้งต่อ
นายจ้างหรือผู้แทนของนายจ้างให้ทราบ เว้นแต่สารวัตรแรงงานพิจารณาเห็นว่าการ
แจ้งนั้นอาจจะเป็นผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเขา 

มาตรา ๑๓ 
 ๑. สารวัตรแรงงานมีอ านาจที่จะด าเนินการเป็นขั้นๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่สังเกตเห็นได้ในโรงงาน ในรูปแบบ หรือในวิธีการท างาน ซึ่งมีเหตุผลว่าเป็นสาเหตุที่
เช่ือได้ว่าจะสร้างอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน 
 ๒. เพื่อช่วยให้สารวัตรแรงงานด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว สารวัตร
แรงงานจะต้องมีอ านาจที่จะออกค าสั่งหรือได้ออกค าสั่งตามสิทธิการอุทธรณ์ต่อ
เจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรม หรือเจ้าหน้าที่ฝุายบริหาร ตามแต่จะก าหนดโดย
กฎหมาย 
  ก. เพื่อให้มีการแก้ไขสิ่งก่อสร้างหรือโรงงานที่จะต้องด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เท่าที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน หรือ 
  ข. ให้มีมาตรการที่มีผลบังคับในทันทีในกรณีที่มีอันตรายต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน 
 ๓. ที่ใดซึ่งวิธีการที่ก าหนดในวรรค ๒ ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้าน
การบริหาร หรือทางกฎหมายของประเทศสมาชิก สารวัตรแรงงานย่อมมีสิทธิท่ีจะ 
ร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอ านาจ เพื่อออกค าสั่งหรือวางมาตรการขั้นต้น โดยมีอ านาจ
บังคับใช้โดยทันท ี

 

   ๓. บังคับให้มีการปิดใบประกาศตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
   ๔. การนำาหรือเคลื่อนย้ายไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์
ตัวอย่างของวัสดุหรือสารประกอบที่ใช้หรือจับถือ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับนายจ้าง หรือ 
ผูแ้ทนนายจา้งไดร้บัแจง้เกีย่วกบัตวัอยา่ง หรอืสารประกอบทีไ่ดน้ำาหรอืเคล่ือนยา้ยไป 
เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
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๑๔๔ 
 

 
มาตรา ๑๔ 

 หน่วยตรวจแรงงานต้องได้รับแจ้งถึงอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมและกรณี
ของโรคที่เกิดจากการท างานในลักษณะและวิธีการซึ่งก าหนดในกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับของประเทศ 

มาตรา ๑๕ 
 ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้น ซึ่งอาจก าหนดโดยกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับของประเทศ สารวัตรแรงงานย่อม 
  ก. ถูกห้ามไม่ให้มีผลประโยชน์ทั้งโดยตรงหรือทางอ้อมต่อสถาน
ประกอบการที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบ 
  ข. จะต้องอยู่ ในข้อผูกมัดของบทลงโทษที่ เหมาะสม หรือ
มาตรการทางวินัยในการไม่เปิดเผยความลับใดๆ ของโรงงานผลิต หรือสถานการณ์ค้า 
หรือขบวนการท างาน ซึ่งได้รู้มาอันเนื่องมาจากในหน้าที่ แม้ว่าภายหลังจะได้ออกจาก
การท างานแล้วก็ตาม 
  ค. จะต้องรักษาเป็นความลับเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการร้องเรียน
ที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อบกพร่อง หรือการฝุาฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย และจะต้องไม่
แจ้งให้นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างทราบถึงการเยี่ยมเพื่อตรวจสอบ อันเนื่องมาจาก
ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว 

มาตรา ๑๖ 
 สถานประกอบการต้องได้รับการตรวจเยี่ยมบ่อยๆ และโดยทั่วถึงเท่าที่
จ าเป็น เพื่อประกันว่ามีการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรา ๑๗ 
 ๑. ผู้ใดฝุาฝืนหรือเพิกเฉยที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่สารวัตร
แรงงานใช้บังคับ ย่อมจะด าเนินคดีทางกฎหมายโดยทันทีโดยปราศจากการเตือน
ล่วงหน้า ทั้งนี้ กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของประเทศอาจก าหนดให้มีข้อยกเว้น
ได้ในกรณีที่มีการแจ้งล่วงหน้าให้ด าเนินมาตรการแก้ไขหรือปูองกัน 
 ๒. ให้อยู่ในดุลยพินิจของสารวัตรแรงงานท่ีจะให้ค าเตือนหรือค าปรึกษา
แทนการด าเนินคดี หรือเสนอให้มีการด าเนินคดี 
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มาตรา ๑๘ 

 บทลงโทษต่อการฝุาฝืนบทบัญญัติทางกฎหมายซึ่งบังคับใช้โดยสารวัตร
แรงงานและบทลงโทษต่อการขัดขวางสารวัตรแรงงานในการปฏิบัติหน้าที่ของเขา ต้อง
ก าหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของประเทศ และน ามาใช้บังคับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรา ๑๙ 
 ๑. สารวัตรแรงงาน หรือส านักงานตรวจแรงงานท้องถิ่น ตามแต่กรณี 
จะต้องเสนอรายงานเป็นระยะเกี่ยวกับผลของกิจกรรมการตรวจสอบของเขาต่อ
เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 
 ๒. รายงานนี้ต้องจัดท าขึ้นในลักษณะและเกี่ยวข้องกับเรื่องซึ่งเจ้าหน้าที่
ส่วนกลางระบุในระยะเวลาหนึ่งๆ รายงานเหล่านี้จะต้องเสนอเป็นประจ า อย่างน้อย
ที่สุดเท่าที่เจ้าหน้าที่สว่นกลางก าหนดและไม่ว่ากรณีใดก็ตามต้องไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง 

มาตรา ๒๐ 
 ๑. หน่วยตรวจแรงงานกลางต้องจัดพิมพ์รายงานประจ าปีเกี่ยวกับงานของ
หน่วยตรวจแรงงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตน 
 ๒. ร่ายงานประจ าปีดังกล่าวจะต้องจัดพิมพ์ขึ้นภายในระยะเวลาที่เหมาสม
ภายหลังจากสิ้นปีท่ีเกี่ยวข้อง หรือภายใน ๑๒ เดือน  
 ๓. ส าเนารายงานประจ าปีจะต้องส่งไปยังผู้อ านวยการของส านักงาน
แรงงานระหว่างประเทศ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายหลังการจัดพิมพ์ หรือ
ภายใน ๓ เดือน 

มาตรา ๒๑ 
 รายงานประจ าปีที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยหน่วยตรวจแรงงานกลาง จะต้องมีสิ่ง
เหล่านี้ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในกรณีซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
หน่วยงานดังกล่าว 
  ก. กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ตรงกับงานของหน่วย
ตรวจสอบ 
  ข. คณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบ 
  ค. สถิติของสถานประกอบการที่ต้องมีการตรวจสอบ และจ านวน
ของคนงานที่รับจ้างท างานในนั้น 
  ง. สถิติการตรวจเยี่ยมแรงงาน 
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๑๔๖ 
 
    
  จ. สถิติของการฝุาฝืนและบทลงโทษที่ก าหนด 
  ฉ. สถิติของอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม 
  ช. สถิติของโรคที่เกิดจากการท างาน 
 ส่วนที่ ๒ การตรวจแรงงานในงานพาณิชย์  

มาตรา ๒๒ 
 ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่ง
อนุสัญญาส่วนนี้มีผลบังคับใช้ จะต้องธ ารงไว้ซึ่งระบบการตรวจแรงงานในสถาน
ประกอบการพาณิชย์ 

มาตรา ๒๓ 
 ระบบการตรวจแรงงานในสถานประกอบการพาณิชย์จะต้องใช้กับสถาน
ประกอบการทุกแห่งที่สารวัตรแรงงานน าบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับสภาพการ
ท างานและการคุ้มครองคนงานขณะรับจ้างมาใช้บังคับ 

มาตรา ๒๔ 
 ระบบการตรวจแรงานในสถานประกอบการพาฯชย์ ต้องสอดคล้องกับ
ข้อบังคับของมาตรา ๓ ถึง ๒๑ แห่งอนุสัญญานี้ ในกรณีที่มีการน าข้อบังคับนั้นมาใช้ 
 ส่วนที่ ๓ บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด 

มาตรา ๒๕ 
 ๑. ประเทศสมาชิกใดๆ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งได้ให้
สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ อาจกระท าการโดยการประกาศต่อท้ายการให้สัตยาบันแห่ง
ประเทศตน ขอยกเว้นส่วนที่ ๒ ออกจากการรับเอาอนุสัญญาแห่งประเทศตนได้ 
 ๒. ประเทศสมาชิกใดๆ ซึ่งกระท าการประกาศดังกล่าว ในเวลาต่อมาอาจ
ยกเลิกประกาศนั้นโดยการออกประกาศฉบับต่อมาได้ 
 ๓. ประเทศสมาชิกทุกประเทศ ซึ่งออกประกาศตามความในวรรค ๑ แห่ง
มาตรานี้ จะต้องแสดงในรายงานประจ าปีแห่งประเทศตนในแต่ละปีถึงการปฏิบัติตาม
อนุสัญญานี้ในเรื่องสภาพของกฎหมายและแนวปฏิบัติแห่งประเทศตน เกี่ยวกับ
บทบัญญัติของอนุสัญญาส่วนที่ ๒ ตลอดจนขอบเขตการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าวที่
มีขึ้น หรือคาดว่าจะมี  
 
 

 ระบบการตรวจแรงงานในสถานประกอบการพาณิชย์ ต้องสอดคล้องกับ 
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มาตรา ๒๖ 

 ในกรณีซึ่งเป็นน่าสงสัยว่าสถานประกอบการ ฝุาย หรือการบริการของสถาน
ประกอบการ หรือสถานที่ท างานใดซึ่งคล้ายเป็นสถานประกอบการ ฝุาย สถานบริการ
หรือสถานที่ท างาน จะใช้อนุสัญญานี้บังคับใช้ได้หรือไม่ ปัญหานี้ควรจะก าหนดโดย
เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอ านาจ 

มาตรา ๒๗ 
 ในอนุสัญญาฉบับนี้ ค าว่า “บทบัญญัติทางกฎหมาย” นอกจากรวมถึง
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับแล้ว ให้รวมถึงค าวินิจฉัยช้ีขาด และข้อตกลงร่วม ซึ่งมี
ผลบังคับทางกฎหมาย และใช้บังคับโดยสารวัตรแรงงานได้ 

มาตรา ๒๘ 
 ในรายงานประจ าปีที่เสนอต่อส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ ภายใต้
มาตรา ๒๒ แห่งธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ จะต้องรวมข้อมูลโดย
ครบถ้วนเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้ังหมด ซึ่งมีผลต่อบทบัญญัติแห่ง
อนุสัญญานี ้

มาตรา ๒๙ 
 ๑. ในกรณีที่ประเทศสมาชิกมีดินแดนที่รวมพื้นที่ขนาดใหญ่ จะโดยเหตุผล
ของการกระจัดกระจ่ายของประชากร หรือโดยเหตุผลของระดับการพัฒนาในพื้นที่นั้น 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอ านาจเห็นว่าไม่อาจน าอนุสัญญานี้มาใช้บังคับได้ในทางปฏิบัติ เจา
หน้าที่ผู้ทรวงอ านาจอาจยกเว้นพื้นท่ีดังกล่าวโดยทั่วไป หรือเฉพาะกิจการหรืออาชีพ
บางอย่างที่เห็นว่าสมควร 
 ๒. ประเทศสมาชิกท่ีใช้สิทธิตามบทบัญญัติของมาตรานี้ จะต้องระบุไว้ใน
รายงานประจ าปีฉบับต่อมาเกี่ยวกับพื้นที่ได้ยกเลิกการใช้สิทธิตามบทบัญญัติแห่ง 
มาตรานี ้

มาตรา ๓๐ 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับดินแดนตามมาตรา ๓๕ แห่งธรรมนูญองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศที่ได้แก้ไขแล้วโดยตราสารเพื่อการแก้ไขธรรมนูญองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๔๖ นอกเหนือจากดินแดนที่กล่าวไว้ในวรรค ๔ และ ๕ ของ
มาตราดังกล่าว ซึ่งได้รับการแก้ไขแล้วนั้น แต่ละประเทศสมาชิกซึ่งได้ให้สัตยาบัน
อนุสัญญาฉบับนี้ภายหลังจากการให้สัตยาบันจะต้องแจ้งให้ผู้อ านวยการส านักงาน
แรงงานระหว่างประเทศทราบในทันทีท่ีสามารถกระท าได้ ถึงการประกาศรับรอง 

 ๑. ในกรณทีีป่ระเทศสมาชิกมดีนิแดนทีร่วมพืน้ทีข่นาดใหญ ่จะโดยเหตผุล 
ของการกระจดักระจายของประชากร หรอืโดยเหตผุลของระดบัการพฒันาในพืน้ท่ีนัน้ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอำานาจเห็นว่าไม่อาจนำาอนุสัญญาน้ีมาใช้บังคับได้ในทางปฏิบัติ 
เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอำานาจอาจยกเว้นพ้ืนท่ีดังกล่าวโดยท่ัวไป หรือเฉพาะกิจการหรือ 
อาชีพบางอย่างที่เห็นว่าสมควร
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๑๔๘ 
 
  ก. ดินแดนซึ่งประเทศสมาชิกจะน าบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับ
นี้มาใช้บังคับ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ  
  ข. ดินแดนซึ่งประเทศสมาชิกจะน าบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับ
นี้มาใช้บังคับโดยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข พร้อมทั้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขดังกล่าว 
  ค. ดินแดนซึ่งไม่อาจน าอนุสัญญาฉบับนี้มาใช้บังคับได้ และ
สาเหตุที่ไม่สามารถน ามาใช้บังคับได้ 
  ง. ดินแดนซึ่งประเทศสมาชิกยังสงวนได้เพื่อการตัดสินใจ 
 ๒. สถานประกอบการที่กล่าวถึงในข้อ ก และ ข ของวรรค ๑ แห่งมาตรานี้ 
จะต้องถือว่าเป็นส่วนส าคัญของการให้สัตยาบัน และจะมีผลบังคับตามการให้
สัตยาบัน 
 ๓. ในประกาศครั้งต่อไปเมื่อเวลาใดก็ตาม ประเทศสมาชิกใดๆ อาจประกาศ
บอกเบิกข้อสงวนข้อ ข ค หรือ ง แห่งวรรค ๑ ของมาตรานี้ที่ได้ท าไว้แต่ก่อนทั้งหมด
หรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ 
 ๔. ในเวลาใดก็ตาม ซึ่งอนุสัญญาก าหนดให้มีการบอกเลิกได้ตามบทบัญญัติ
มาตรา ๓๔ ประเทศสมาชิกนั้นอาจแจ้งให้ผู้อ านวยการทราบถึงการประกาศ
เปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ท่ีได้ประกาศไว้ก่อน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์
ปัจจุบันของดินแดงเช่นว่านั้น เท่าที่จะได้ระบุเจาะจงไว้ด้วย 

มาตรา ๓๑ 
 ๑. ในกรณีที่สาระส าคัญของอนุสัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้อ านาจปกครอง
ตนเองของดินแดนใดๆ ที่มิใช้เมืองหลวง ประเทศสมาชิกซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของดินแดนนั้น โดยความตกลงกับรัฐบาลของดินแดง
ดังกล่าวอาจจะแจ้งให้ผู้อ านวยการส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ ทราบถึงการ
ประกาศยอมรับข้อผูกพันของอนุสัญญาฉบับนี้ในนามของดินแดนนั้นได้ 
 ๒. การประกาศยอมรับข้อผูกพันของอนุสัญญาฉบับนี้ จะต้องแจ้งต่อ
ผู้อ านวยการใหญ่ ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ 
  ก. โดยประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศสอง
ประเทศหรือมากกว่านั้น ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการปกตรองดูแลดินแดนนั้นร่วมกัน 
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คู่มือตรวจแรงงานสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๑๔๙ 
 
  ข. โดยเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศใดๆ ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับด้าน
บริหารของดินแดนนั้นตามความในกฎบัตรสหประชาชาติ หรือกฎบัตรอื่นใดที่เกี่ยวกับ
ดินแดนเช่นว่านั้น 
 
 ๓. ประกาศท่ีแจ้งต่อผู้อ านวยการใหญ่ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ 
ตามความวรรคก่อนแห่งมานานี้ จะต้องแจ้งด้วยว่าบทบัญญัติของอนุสัญญานี้จะ
น าไปใช้บังคับในดินแดนท่ีเกี่ยวข้อง ปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ หรือโดยมี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และเมื่อประเทศว่าบทบัญญัติของอนุสัญญานั้นจะใช้บังคับโดย
มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว จะต้องให้รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวด้วย 
 ๔. ประเทศสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในเวลาใดก็
ตามอาจประกาศบอกเลิกสิทธิที่จะขอยกเว้นให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ได้ประกาศขี้
แจงไว้แต่ครั้งก่อนทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ 
 ๕. ประเทศสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในเวลาใดก็
ตาม อนุสัญญาฉบับนี้ก าหนดให้ท าการบอกเลิกได้ตามความในมาตรา ๓๔ จะต้องแจ้ง
ให้ผู้อ านวยการใหญ่ทราบถึงการประกาศเปลี่ยนแปแลแก้ไขข้อความใดๆ ที่ได้ท าไว้ใน
การประกาศครั้งก่อน และแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้บังคับ
อนุสัญญานี้ด้วย 

________________________ 
 

 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๔๙ 
 
  ข. โดยเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศใดๆ ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับด้าน
บริหารของดินแดนนั้นตามความในกฎบัตรสหประชาชาติ หรือกฎบัตรอื่นใดที่เกี่ยวกับ
ดินแดนเช่นว่านั้น 
 
 ๓. ประกาศท่ีแจ้งต่อผู้อ านวยการใหญ่ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ 
ตามความวรรคก่อนแห่งมานานี้ จะต้องแจ้งด้วยว่าบทบัญญัติของอนุสัญญานี้จะ
น าไปใช้บังคับในดินแดนท่ีเกี่ยวข้อง ปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ หรือโดยมี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และเมื่อประเทศว่าบทบัญญัติของอนุสัญญานั้นจะใช้บังคับโดย
มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว จะต้องให้รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวด้วย 
 ๔. ประเทศสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในเวลาใดก็
ตามอาจประกาศบอกเลิกสิทธิที่จะขอยกเว้นให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ได้ประกาศขี้
แจงไว้แต่ครั้งก่อนทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ 
 ๕. ประเทศสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในเวลาใดก็
ตาม อนุสัญญาฉบับนี้ก าหนดให้ท าการบอกเลิกได้ตามความในมาตรา ๓๔ จะต้องแจ้ง
ให้ผู้อ านวยการใหญ่ทราบถึงการประกาศเปลี่ยนแปแลแก้ไขข้อความใดๆ ที่ได้ท าไว้ใน
การประกาศครั้งก่อน และแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้บังคับ
อนุสัญญานี้ด้วย 

________________________ 
 

 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ๔. ประเทศสมาชิกหรือเจ้าหน้าท่ีระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องในเวลาใดก็ตาม 
อาจประกาศบอกเลกิสทิธทิีจ่ะขอยกเวน้ใหม้กีารเปลีย่นแปลงใดๆ ท่ีได้ประกาศชีแ้จง
ไว้แต่ครั้งก่อนทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้
 ๕. ประเทศสมาชิกหรือเจ้าหน้าท่ีระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องในเวลาใดก็ตาม  
อนุสัญญาฉบับนี้กำาหนดให้ทำาการบอกเลิกได้ตามความในมาตรา ๓๔ จะต้องแจ้งให้
ผู้อำานวยการใหญ่ทราบถึงการประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความใดๆ ที่ได้ทำาไว้ใน
การประกาศครั้งก่อน และแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้บังคับ
อนุสัญญานี้ด้วย
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นายจรัญชัย  ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้อำานวยการกองคุ้มครองแรงงาน
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นายปณิธาน   แก้วเซ่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นางสาวกุสุมา  เม่งพัด นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นางสาววันเพ็ญ อาภาสิริวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน


