
 
 
 
 
 
 

ระเบียบกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 
ว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
     

  
  เพ่ือให้การปฏิบัติการตามหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงานในการตรวจสถานประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)                 
พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจ                
สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  
  ข้อ ๔  ในระเบียบน้ี 
  “พนักงานตรวจแรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างทํางาน     
อยู่ในหน่วยงานและหมายความรวมถึงสํานักงานของนายจ้างและสถานที่ทํางานของลูกจ้าง 
  “การตรวจสถานประกอบกิจการ” หมายความว่า การที่พนักงานตรวจแรงงานเข้าไป                 
ในสถานประกอบกิจการ เพ่ือตรวจสภาพการทํางานของลูกจ้างและสภาพการจ้าง สอบถามข้อเท็จจริง 
ถ่ายภาพ ถ่ายสําเนาเอกสารที่เก่ียวกับการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา                
ในวันหยุด และทะเบียนลูกจ้าง เก็บตัวอย่าง วัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือวิเคราะห์เก่ียวกับความปลอดภัยในการ
ทํางาน และกระทําการอย่างอ่ืนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ ๙ ให้พนักงานตรวจแรงงานซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานและสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งปฏิบัติงาน ณ กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอ่ืน
ดําเนินการตรวจสถานประกอบกิจการที่ต้ังอยู่ในเขตท้องที่ในความรับผิดชอบ กรณีการตรวจสถานประกอบกิจการ
แล้วพบว่านายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  ให้มีคําสั่งเป็นหนังสือ



ตามมาตรา ๑๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง                 
ตามกฎหมายและติดตามผลตามคําสั่งดังกล่าว  
 
 
 
 

-๒- 
 
ข้อ ๖ ให้พนักงานตรวจแรงงานซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดส่วนราชการอ่ืนนอกจากข้อ ๕ 

ดําเนินการตรวจสถานประกอบกิจการในลักษณะเป็นการตรวจทั่วไปตามคู่มือการตรวจสถานประกอบกิจการ
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพ่ือให้คําแนะนําแก่นายจ้างหรือลูกจ้างในการปฏิบัติตามกฎหมาย  
โดยให้จัดทําแผนการตรวจในรอบหน่ึงเดือนประสานงานกับพนักงานตรวจแรงงานตามข้อ ๕ เป็นการล่วงหน้า
เพ่ือมิให้เกิดความซ้ําซ้อนในการตรวจ  
  เมื่อได้ดําเนินการตรวจสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงานตรวจแรงงาน
ดังกล่าวประสานงานกับพนักงานตรวจแรงงานตามข้อ ๕  เพ่ือแจ้งผลการดําเนินการหรือร่วมดําเนินการ 
ในขั้นตอนต่อไปในกรณีที่นายจ้างยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  ข้อ ๗ ในกรณีที่มีคําร้องหรือความปรากฏแก่พนักงานตรวจแรงงานตามข้อ ๕ ว่า นายจ้างฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ให้พนักงานตรวจแรงงานนั้นดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยด่วน หากพบว่า
นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้มีคําสั่งเป็นหนังสือให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ติดตามผลตามคําสั่งน้ันต่อไป  เว้นแต่เป็นความผิดอย่างหน่ึงอย่างใดตามข้อ ๙  ให้ดําเนินคดีทางพนักงาน
สอบสวนโดยไม่ต้องมีคําสั่ง  
  ถ้ามีคํ าร้องหรือความปรากฏแก่พนักงานตรวจแรงงานในสั งกัดส่วนราชการ อ่ืน 
ให้ประสานงานกับพนักงานตรวจแรงงานตามข้อ ๕ โดยด่วน เพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ทั้งน้ี พนักงานตรวจ
แรงงานน้ันจะร่วมดําเนินการด้วยก็ได้ 
  กรณีตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง หากเป็นเ ร่ืองที่ เ ก่ียวกับสิทธิการได้รับเ งินตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  และลูกจ้างประสงค์ให้พนักงานตรวจแรงงานดําเนินการ 
ตามหมวด ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งให้ลูกจ้างหรือ
ทายาทโดยธรรมของลูกจ้างกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย แล้วแต่กรณี  ย่ืนคําร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน                 
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานผู้รับผิดชอบได้รับคําร้องแล้ว ให้ดําเนินการตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานว่าด้วยการรับคําร้องและการพิจารณาคําร้องของพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ข้อ ๘ ในกรณีพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งตามข้อ ๕ หรือ ข้อ ๗ วรรคหน่ึง ให้แจ้งสิทธิ
อุทธรณ์คําสั่งให้นายจ้างทราบไว้ท้ายคําสั่งเพ่ือให้นายจ้างที่ไม่เห็นด้วยกับคําสั่ง อุทธรณ์ต่ออธิบดีหรือ 
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําสั่ง  



กรณีมีการอุทธณ์คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้นําระเบียบหรือแนวปฏิบัติกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับและการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับ                 
โดยอนุโลม  
  ข้อ ๙ กรณีพนักงานตรวจแรงงานดําเนินการตรวจแรงงานตามข้อ ๕ หรือ ข้อ ๗ วรรคหน่ึง แล้ว 
ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ในกรณี
ดังต่อไปนี้  ให้ดําเนินคดีทางพนักงานสอบสวนโดยเร็ว  โดยไม่ต้องมีคําสั่งให้นายจ้างปฏิบัติ 
  (๑) ความผิดที่มีพฤติการณ์พิเศษ หรือเกิดผลกระทบกับลูกจ้างจํานวนมาก 
  (๒) ความผิดเก่ียวกับการใช้แรงงานเด็กโดยมีการทารุณ หน่วงเหน่ียว กักขัง การบังคับใช้
แรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือมีการกระทําความผิดอาญา 
ฐานอ่ืนรวมอยู่ด้วย 

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

-๓- 
    
  (๔) ความผิดตามมาตรา ๑๓๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  

(๕) ความผิดตามมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เฉพาะความผิดที่กระทําต่อพนักงานตรวจแรงงาน 
  (๖) ความผิดตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑ วรรคหน่ึง มาตรา ๔๒ 
มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้
ลูกจ้างได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย 
  การดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วย
การดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและ                 
ความปลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ข้อ ๑๐ ในกรณีที่นายจ้างได้ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามข้อ ๕ ข้อ ๗ 
วรรคหน่ึง ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือได้ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับไป  กรณีที่นายจ้างไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งให้
ถูกต้องภายในระยะที่กําหนด ให้พนักงานตรวจแรงงานใช้มาตรการบังคับตามคําสั่งด้วยการดําเนินคดีอาญา
ต่อไปโดยไม่ชักช้า ทั้งน้ี ตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและ                 
การเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ข้อ ๑๑ การตรวจสถานประกอบกิจการ การออกคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน การดําเนิน
คดีอาญา รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินการดังกล่าว ให้พนักงานตรวจแรงงานหรือนิติกร รายงาน 
ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกครั้ง 



  ข้อ ๑๒ การตรวจแรงงานของพนักงานตรวจแรงงานที่ได้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
แรงงานว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

ข้อ ๑๓ ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖. 
   โชคชัย  ศรีทอง 

   รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
   อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 


