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หลายทานมีคาํ ถาม หากไมปฏิบัติตาม
กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานทีป่ ระกาศ
ออกมาบังคับใช จะถูกลงโทษหรือถูกดําเนินคดี
หรือไม อยางไร การดําเนินคดีเปนลักษณะใด
เหมือนหรือตางกับความอาญาหรือความแพง
ของกฎหมายทัว่ ไป ดวยเหตุทขี่ า วตามสือ่ ตางๆ
แทบไมไดยนิ เลยวามีการดําเนินคดีตามกฎหมาย
ความปลอดภัยในการทํางานหรือกฎหมายคุม
ครองแรงงาน จึงอยากขอขอบัญญัติในประเด็น
ดังกลาวนี้
เกีย่ วกับการลงโทษผูฝ า ฝนกฎหมายความ
ปลอดภัยในการทํางานหรือกฎหมายคุมครอง
ขอตอบวา มีบัญญัติไว ทั้ งในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ
คุม ครองผูร ับงานไปทําที่บาน พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 โดย
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ไดออกระเบียบกรมสวัสดิการและคุม
ครองแรงงานวาดวยการดําเนินคดีอาญาและ
การเปรียบเทียบผูก ระทําความผิดตามกฎหมาย
วาดวยการคุม ครองแรงงานและความปลอดภัย
ในการทํางาน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใชตั้งแต
วั นถั ด จากวั นประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา

(วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554) เปนตนไป ซึง่ มี
สาระสําคัญตอไปนี้
คํานิยาม
คํานิยามในระเบียบวาดวยการดําเนินคดี
อาญาและการเปรียบเทียบผูก ระทําความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงานและความ
ปลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. 2554 ที่ ควรรู มีดั งนี้
 การดําเนินคดี หมายถึง การดําเนิน
คดีโดยการเปรียบเทียบ รวมทั้งการรองทุกข
หรือกลาวโทษผูก ระทําผิดตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ
คุม ครองผูร ับงานไปทําที่บาน พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
 นิติกร หมายถึง ขาราชการดํารงตําแหนง
นิตกิ ร กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
 พนักงานเจาหนาที่ หมายถึง พนักงาน
ตรวจแรงงาน พนักงานตรวจความปลอดภัย
และนิตกิ ร
 ผู มี อํา นาจเปรี ยบเที ย บ หมายถึ ง
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือ
ผูซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
มอบหมาย สําหรับความผิดทีเ่ กิดขึน้ ในกรุงเทพ
มหานคร ผู วาราชการจังหวั ดหรือผู ซึ่งผูวาราชการ

จังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดอืน่
 คณะกรรมการเปรียบเทียบ หมายกึง
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา 72 แหง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
 อธิบดี หมายถึง อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุม ครองแรงงาน
ความผิดตามกฎหมายความปลอดภัย
การไมปฏิบตั ติ ามหรือการฝาฝนขอบังคับ
ตามพระราชบัญญัติ 3 ฉบับตอไปนี้ เปนความ
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ผิ ดตามกฎหมายคุ มครองแรงงานและความ
ปลอดภัยในการทํางาน โดยใหถือวาเปนความ
ผิดที่สามารถเปรียบเทียบได (มีแตโทษปรับ
ไมมีโทษจํา)
 ความผิดตามตาม พ.ร.บ. คุ มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 เวนแตความผิดตามมาตรา
157 (พนักงานเจาหนาที่เปดเผยขอเท็จจริง
เกีย่ วกับกิจการของนายจางอันเปนขอเท็จจริงที่
นายจางไมเปดเผย ซึ่งไดมาหรือลวงรูเ นือ่ งจาก
การปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน)
 ความผิดตาม พ.ร.บ. คุม
 ครองผูร บั งาน
ไปทําที่บาน พ.ศ. 2553
 ความผิดตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. 2554 ที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสี่แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ความผิดตาม พ.ร.บ. ทัง้ 3 ฉบับดังกลาว
ขางตน หากเกิดขึน้ ในกรุงเทพมหานคร อํานาจ
ในการเปรียบเทียบของอธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานหรือผูซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานมอบหมาย สวนความผิด
เกิดขึน้ ในจังหวัดอืน่ อํานาจในการเปรียบเทียบ
เปนของผูว า ราชการจังหวัดหรือผูซ งึ่ ผูว า ราชการ
จังหวัดมอบหมาย ยกเวน ความผิดตาม พ.ร.บ.
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน พ.ศ. 2554 มาตรา 66 (ผูใ ดฝาฝน
หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหสิ่งที่
พนักงานตรวจความปลอดภัยสัง่ ใหระงับการใช
หรือผูกมัดประทับตราไวกลับใชงานไดอกี ระหวาง
การปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความ
ปลอดภัยตามมาตรา 36 วรรคสอง ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินแปดแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกเปนรายวัน
ไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะดําเนินการ
ตามคําสั่ง) อํานาจในการเปรียบเทียบเปนของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบในการดําเนินคดี
เปรียบเทียบ
การพิจารณาดําเนินคดี
ตามความในข อ 6 ของระเบี ย บกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานฯ ใหพนักงาน
เจาหนาที่ (พนักงานตรวจแรงงาน พนักงาน
ตรวจความปลอดภัย และรวมถึงนิติกร) ปฏิบตั ิ
ดังตอไปนี้เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีและ
รวบรวมพยานหลักฐาน
(1) บันทึกวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ
ชื่อตัว ชื่ อสกุล และที่อยูของผู ถูกกลาวหาวา
กระทําความผิด หากผูถ กู กลาวหาเปนนิตบิ คุ คล
ใหัระบุชื่อผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
ในขณะกระทําความผิด และในขณะที่ บันทึก
ขอเท็จจริง
(2) บันทึกรายละเอียดแหงการกระทํา
ทัง้ หลายทีอ่ า งวาผูถ กู กลาวหาไดกระทําความผิด
ทั้ งบุคคลและสิ่ งของที่ เกี่ ยวของและตรวจพบ
หรือพบเห็นพยานหลักฐาน และใหบันทึกไว
ดวยวาผูถ กู กลาวหายอมรับหรือไมวาไดกระทํา
ความผิด
(3) สอบถามบุคคลทีเ่ กีย่ วของหรือเรียก
บุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําและบันทึกราย
ละเอียดไว
(4) บันทึกจะตองระบุสถานที่ วัน เดือน
ปที่ทําบันทึก ชื่ อ และตําแหนงของพนักงาน
เจาหนาที่ผูบันทึก และใหพนักงานเจาหนาที่ผู

ทําบันทึกลงลายมือชื่อของตนในบันทึกนั้น
การบันทึกถามีผดิ ทีใ่ ดหามลบออก ใหขดี
ฆา คําผิดนั้ นแล วเขีย นใหม และใหพนัก งาน
เจาหนาทีผ่ ทู าํ บันทึกและผูใ หถอ ยคําลงนามยอ
รับรอง แตถาผูใหถอยคําไมยินยอมลงลายมือ
ชื่อใหบันทึกเหตุนั้นไว
(5) อานบันทึกใหผใู หถอ ยคําฟง หรือให
ผูใหถอยคําอานดวยตนเอง ถามีขอความแกไข
ทักทวงหรือเพิม่ เติม แกไขใหถกู ตองหรือบันทึก
ไวและผูใ หถอ ยคําลงลายมือชือ่ รับรอง กรณีผใู ห
ถอยคําไมสามารถลงลายมือชือ่ ได ใหผนู นั้ พิมพ
ลายนิว้ มือแทน ถาผูใ หถอ ยคําไมยนิ ยอมลงลาย
มือชื่อใหบันทึกเหตุนั้นไว และใหเจาหนาที่ที่
ทราบเหตุดงั กลาวคนหนึง่ ลงลายมือชือ่ เปนพยาน
(6) มีหนังสือเรียกพยานหลักฐานหรือ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของจากผูค รอบครองมารวบรวม
ไวในสํานวน โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานทีน่ าย
จางจะตองจัดทําไวตามพระราชบัญญัตคิ มุ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. 2553 และพระราช
บัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 รวมทั้ง
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐาน
อืน่ ใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐทีม่ ี
รู ปถ า ยสามารถแสดงตนได และมี ห มายเลข
ประจําตัวประชาชนของผูถ อื บัตรสําเนาทะเบียน
บาน สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หรือเอกสารอืน่ ใดที่เกี่ยวกับคดี
เอกสารทีย่ นื่ ตอพนักงานเจาหนาทีใ่ หจดั
ทําเปนภาษาไทย ถาเปนเอกสารที่ทําขึ้นเปน
ภาษาตางประเทศ ใหผูยื่ นจัดทําคําแปลเปน
ภาษาไทยทีม่ กี ารรับรองความถูกตองมาใหภาย
ในระยะเวลาทีพ่ นักงานเจาหนาที่กาํ หนดฯ
(7) กระทําการอืน่ ตามที่ พ.ร.บ. คุม ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ร.บ. คุมครองผูรับงาน
ไปทําที่บาน พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน พ.ศ. 2554 ใหอาํ นาจไว โดยใหนาํ
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาใช
บังคับโดยอนุโลม เพื่ อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง
แนชัดในการกระทําความผิด
การบันทึกตาม (1) ถึง (4) พนักงาน
เจาหนาทีอ่ าจมอบหมายใหเจาหนาทีอ่ นื่ ทําการ
บันทึกแทนได ทั้งนี้ ใหเจาหนาที่ผูไดรับมอบ
หมายลงลายมือชือ่ ในฐานะผูเ ขียนหรือพิมพแลว
ใหพนักงานเจาหนาทีผ่ มู อบหมายลงลายมือชือ่
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ในบันทึกนั้น และใหถือวาพนักงานเจาหนาทีผ่ ู
มอบหมายเปนผูท าํ บันทึกนัน้ ยกเวนเปนความ
ผิดตามขอ 9 (2) (3) และ (7) ไดแก
 ความผิ ดเกี่ ยวกับการใชแรงงานเด็ก
โดยมีการทารุณ หนวงเหนี่ยว กักขัง หรือมีการ
กระทําความผิดอาญาฐานอืน่ รวมอยูดว ย
 ความผิ ดที่ นายจ า ง หั วหน า งาน ผู
ควบคุมงาน หรือผูต รวจงาน กระทําการลวงเกิน
คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศ
ตอลูกจาง และ
 ความผิดตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ
และ พ.ร.บ. คุม ครองผูร ับงานไปทําที่บานเกี่ยว
กับวัตถุอนั ตราย ความรอนจัดเย็นจัด เครือ่ งจักร
วัตถุดิบ และอืน่ ๆ ซึง่ เปนสาเหตุโดยตรงทีท่ าํ ให
ลูกจางหรือผูรับงานไปทําทีบ่ านไดรับอันตราย
สาหัสหรือถึงแกความตาย
ตามลําดับ
หลังจากการบันทึกความผิด พนักงาน
เจาหนาที่ตองรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเทาที่
สามารถทําได จากนัน้ ทําความเห็น ควรดําเนิน
คดีหรือไมดาํ เนินคดีแลวสงพรอมกับสํานวนไป
ยังผูบ งั คับบัญชาเพือ่ พิจารณาสัง่ การ ถาผูบ งั คับ
บัญชาเห็นดวยกับความเห็นของพนักงานเจาหนาที่
วาควรดําเนิ นคดี ใหผู บังคับบัญชานั้ นสั่ งให
พนักงานเจาหนาทีด่ าํ เนินคดีตอไป
สําหรับความผิดเกิดขึน้ ในกรุงเทพมหานคร
ถาผูบังคับบัญชาไมเห็นดวยกับความเห็นของ
พนักงานเจาหนาทีไ่ มวา ทัง้ หมดหรือบางสวน ให
เรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังอธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาและสั่ง
การใหดาํ เนินคดีตอ ไปหรือใหงดการดําเนินคดี
สวนความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น ถาผูบังคับ
บัญชาไมเห็นดวยกับความเห็นของพนักงาน
เจาหนาที่ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหความ
เห็นของผูบ งั คับบัญชานัน้ เปนทีส่ ดุ โดย “ผูบ ังคับ
บัญชา” ในทีน่ ี้ใหเปนไปตามทีอ่ ธิบดีกาํ หนด
กรณีมคี าํ สัง่ ใหพนักงานเจาหนาทีด่ าํ เนิน
คดี ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับการดําเนินคดีในทะเบียนการดําเนิน
คดีอาญาแลวเรงรัดดําเนินคดีอาญาตอไปโดย
ไมชักชา ทั้งนี้ ภายในกําหนดอายุความตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
ความผิด ที่ ให รองทุกข กลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวน
ความผิดตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 พ.ร.บ. คุม ครองผูร บั งานไปทําทีบ่ า น

พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.
2554 ที่สามารถเปรียบเทียบได ใหพนักงาน
เจาหนาทีด่ าํ เนินคดีตามขัน้ ตอนการเปรียบเทียบ
กอน เวนแตความผิดดังตอไปนี้ ใหพนักงาน
เจาหนาทีด่ าํ เนินคดีโดยการรองทุกขหรือกลาว
โทษตอพนักงานสอบสวนโดยไมตอ งผานขัน้ ตอน
การเปรียบเทียบโดยพนักงานเจาหนาที่
 ความผิดทีม
่ พี ฤติการณพเิ ศษหรือเกิด
ผลกระทบกับลูกจางหรือผูรับงานไปทําที่บาน
จํานวนมาก
 ความผิ ดเกี่ ยวกับการใชแรงงานเด็ก
โดยมีการทารุณ หนวงเหนี่ยว กักขัง หรือมีการ
กระทําความผิดอาญาฐานอืน่ รวมอยูดว ย
 ความผิดตามมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.
คุม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
 มาตรา 16 นายจาง หัวหนางาน ผู
ควบคุมงาน หรือผูต รวจงานกระทําการลวงเกิน
คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศ
ตอลูกจาง
 ความผิดตามมาตรา 139 (2) แหง
พ.ร.บ. คุม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
 มาตรา 139 (2) นายจาง ลูกจาง หรือ
บุคคลที่เกี่ยวของไมมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือสง
สิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวของตามที่พนักงาน
ตรวจแรงงานสอบถามเพือ่ ประกอบการพิจารณา
หรือความผิดตามมาตรา 37 (3) แหง
พ.ร.บ. คุม ครองผูร บั งานไปทําทีบ่ า น พ.ศ. 2553
 มาตรา 139 (2) บุคคลไมมาใหถอ
ย
คําหรือสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ เพื่ อประกอบ
การพิจ ารณาตามหนังสื อเรียกของพนักงาน
ตรวจแรงงาน)

หรื อความผิ ด ตามมาตรา 150 หรื อ
มาตรา 151 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541
 มาตรา 150 ผู ใดไมอํานวยความสะดวก
ไมมาใหถอ ยคํา ไมสง เอกสารหรือวัตถุใดๆ ตาม
หนังสือเรียกของคณะกรรมการคาจาง คณะ
กรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการ
ของคณะกรรมการดังกลาว หรือผูซึ่งคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการเชนวานัน้ มอบหมาย แลว
แตกรณี หรือไมอาํ นวยความสะดวกแกพนักงาน
ตรวจแรงงาน หรือแพทย นักสังคมสงเคราะห
หรือผูเชี่ยวชาญตามมาตรา 142 ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึง่ เดือนหรือปรับไมเกินสอง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 มาตรา 151 วรรคหนึ่ง ผูใดขัดขวาง
การปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการคาจาง คณะ
กรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการ
ของคณะกรรมการดังกลาว หรือผูซึ่งคณะกรรมการ
หรื อคณะอนุ กรรมการเช นว านั้ นมอบหมาย
แลวแตกรณี หรือขัดขวางการปฏิบัตหิ นาทีข่ อง
พนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย นักสังคม
สงเคราะห หรือผูเ ชีย่ วชาญตามมาตรา 142 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ)

SAFET Y LIFE 3

หรือความผิดตามมาตรา 45 หรือมาตรา 46
แหง พ.ร.บ. คุม ครองผูรบั งานไปทําทีบ่ าน พ.ศ.
2553 เฉพาะความผิดที่ กระทําตอพนักงาน
ตรวจแรงงาน
 มาตรา 45 ผูใ ดไมอา
ํ นวยความสะดวก
ไมมาใหถอ ยคํา ไมสง เอกสารหรือวัตถุใดๆ ตาม
หนังสือเรียกของกรรมการหรืออนุกรรมการ
ตามมาตรา 31 หรือพนักงานตรวจแรงงานตาม
มาตรา 37 หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
ตรวจแรงงาน แพทย นักสังคมสงเคราะห หรือ
ผูเ ชีย่ วชาญตามมาตรา 39 ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
 มาตรา 46 ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการ หรืออนุกรรมการตามมาตรา 31
หรือพนักงานตรวจแรงงาน แพทย นักสังคม
สงเคราะห หรือผูเ ชีย่ วชาญตามมาตรา 37 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ผูใดไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพนักงาน ตรวจแรงงานที่สั่งตาม
มาตรา 34 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
หรือความผิดตามมาตรา 64 แหง พ.ร.บ.
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 เฉพาะความผิดที่
กระทําตอพนักงานตรวจความปลอดภัย
 มาตรา 64 ผูใ ดขัดขวางหรือไมอา
ํ นวย
ความสะดวกในการปฏิบัติ หนาทีข่ องพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตามมาตรา 35 หรือมาตรา
36 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

ความผิดตามมาตรา 37 มาตรา 38
มาตรา 39 มาตรา 39/1 มาตรา 42 มาตรา
47 มาตรา 48มาตรา 49 หรือมาตรา 50 แหง
พ.ร.บ. คุม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
 มาตรา 37 หามมิใหนายจางใหลก
ู จาง
ทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก
เกินอัตราน้าํ หนักตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง)
 มาตรา 38 หามมิใหนายจางใหลก
ู จาง
ซึง่ เปนหญิงทํางานอยางหนึง่ อยางใดดังตอไปนี้
(1) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางทีต่ อ ง
ทําใตดนิ ใตนา้ํ ในถ้าํ ในอุโมงคหรือปลองในภูเขา
เวนแตสภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพหรือรางกายของลูกจาง
(2) งานที่ ตองทําบนนั่ งรานที่ สูงกวา
พืน้ ดินตั้งแตสบิ เมตรขึน้ ไป
(3) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือ
วัตถุไวไฟ เวนแตสภาพของการทํางานไมเปน
อันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง
(4) งานอืน่ ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
 มาตรา 39 หามมิใหนายจางใหลก
ู จาง
ซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต
ที่มีความสั่นสะเทือน
(2) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(3) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก
หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม
(4) งานทีท่ าํ ในเรือ
(5) งานอืน่ ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
 มาตรา 39/1 ห ามมิใ หนายจ างให
ลูกจางซึ่ งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวาง


เวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา
ทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุด ในกรณี
ที่ลกู จางซึง่ เปนหญิงมีครรภทาํ งานในตําแหนง
ผูบ ริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรืองานเกีย่ ว
กับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลกู จางนัน้
ทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดเทาที่ ไมมีผล
กระทบตอสุขภาพของลูกจางซึง่ เปนหญิงมีครรภ
โดยไดรั บความยิ นยอมจากลู กจ า งก อนเป น
คราวๆ ไป
 มาตรา 42 ในกรณีทล
ี่ กู จางซึง่ เปนหญิง
มีครรภมใี บรับรองของแพทยแผนปจจุบนั ชัน้ หนึง่
มาแสดงวาไมอาจทํางานในหนาทีเ่ ดิมตอไปได
ใหลกู จางนัน้ มีสทิ ธิขอใหนายจางเปลีย่ นงานใน
หนาทีเ่ ดิมเปนการชัว่ คราวกอนหรือหลังคลอดได
และใหนายจางพิจารณาเปลีย่ นงานทีเ่ หมาะสม
ใหแกลกู จางนัน้
 มาตรา 47 หามมิใหนายจางใหลก
ู จาง
ซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานในระหวาง
เวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี
หรือผูซ งึ่ อธิบดีมอบหมาย นายจางอาจใหลกู จาง
ซึง่ เปนเด็กอายุตา่ํ กวาสิบแปดปและเปนผูแ สดง
ภาพยนตร ละครหรือการแสดงอยางอืน่ ทีค่ ลาย
คลึงกันทํางานในระหวางเวลาดังกลาวได ทัง้ นี้
ใหนายจางจัดใหลกู จางซึง่ เปนเด็กนัน้ ไดพกั ผอน
ตามสมควร
 มาตรา 48 หามมิใหนายจางใหลก
ู จาง
ซึง่ เปนเด็กอายุตา่ํ กวาสิบแปดปทาํ งานลวงเวลา
หรือทํางานในวันหยุด
 มาตรา 49 หามมิใหนายจางใหลก
ู จาง
ซึ่ งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ
(2) งานปม โลหะ
(3) งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น
ความสั่นสะเทือน เสียงและแสงที่มีระดับแตก
ตางจากปกติอนั อาจเปนอันตรายตามทีก่ าํ หนด
ในกฎกระทรวง
(4) งานเกีย่ วกับสารเคมีทเี่ ปนอันตราย
ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
(5) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจ
เปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่นตามที่
กํา หนด ในกฎกระทรวง
(6) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด
หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานีบริการน้าํ มัน
เชือ้ เพลิงตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
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(7) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่น
ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
(8) งานใชเลือ่ ยเดินดวยพลังไฟฟาหรือ
เครือ่ งยนต
(9) งานที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา
อุโมงค หรือปลองในภูเขา
(10) งานเกีย่ วกับกัมมันตภาพรังสีตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
(11) งานทําความสะอาดเครือ่ งจักรหรือ
เครื่ องยนตขณะที่ เครื่องจักรหรือเครื่ องยนต
กําลังทํางาน
(12) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวา
พืน้ ดินตั้งแตสบิ เมตรขึน้ ไป
(13) งานอื่นตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง
 มาตรา 50 หามมิใหนายจางใหลก
ู จาง
ซึง่ เปนเด็กอายุตา่ํ กวาสิบแปดปทาํ งานในสถานที่
ดังตอไปนี้
(1) โรงฆาสัตว
(2) สถานทีเ่ ลนการพนัน
(3) สถานบริการตามกฎหมายวาดวย
สถานบริการ
(4) สถานที่ อื่ นตามที่ กําหนดในกฎ
กระทรวง
และความผิดตามมาตรา 20 แหง พ.ร.บ.
คุม ครองผูร บั งานไปทําทีบ่ า น พ.ศ. 2553 ซึง่ เปน
สาเหตุโดยตรงที่ทาํ ใหลูกจาง หรือผูรับงานไป
ทําที่บา นไดรบั อันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย
 มาตรา 20 หามผูใดใหหญิงมีครรภ
หรือเด็กซึง่ มีอายุตา่ํ กวาสิบหาปทํางานทีม่ ีลกั ษณะ
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของหญิงมีครรภหรือเด็กซึง่ มีอายุตา่ํ กวาสิบหาป
งานทีม่ ลี กั ษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและ
ความปลอดภัยของหญิงมีครรภหรือเด็กซึง่ มีอายุ
ต่าํ วาสิบหาปใหเปนไปตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
 ความผิดตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. 2554

ดูรายละเอียดในหมวด 8 บทกําหนด
โทษตัง้ แตมาตรา 53 จนถึงมาตรา 72
หรือความผิดตามมาตรา 21 มาตรา 22
หรือมาตรา 23 แหง พ.ร.บ. คุมครองผูรับงาน
ไปทําทีบ่ า น พ.ศ. 2553 ซึง่ เปนสาเหตุโดยตรง
ที่ทําใหลูกจางหรือผูรับงานไปทําที่บานไดรับ
อันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย
 มาตรา 21 หามผูจ
 า งงานจางผูร บั งาน
ไปทําที่บานทํางาน ดังตอไปนี้
(1) งานเกี่ ยวกั บ วั ต ถุ อั น ตรายตาม
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
(2) งานที่ ตองทําด ว ยเครื่ องมื อหรื อ
เครือ่ งจักรซึง่ ผูท าํ ไดรบั ความสัน่ สะเทือนอันอาจ
เปนอันตราย
(3) งานเกีย่ วกับความรอนจัดหรือเย็นจัด
อันอาจเปนอันตราย
(4) งานอื่ นที่ อาจกระทบต อสุ ข ภาพ
ความปลอดภัย หรือคุณภาพสิ่งแวดลอม
ลั กษณะหรื อประเภทของงานตาม (2)(3)
หรื อ (4) ใหเปนไปตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
 มาตรา 22 หามผูจางงานจัดหาหรือ
สงมอบวัตถุดิบ อุปกรณ หรือสิ่งอื่นที่ใชในการ
ทํางานที่อาจเปนอันตรายตอผูรับงานไปทําที
บาน บุคคลในบาน ผูมาติดตอ รวมทั้งชุมชน
หรือสิ่งแวดลอมใกลเคียง
 มาตรา 23 ผูจ
 างงานตองแจงเตือนให
ผูร ับงานไปทําทีบ่ านทราบถึงขอมูลเกีย่ วกับอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชวัตถุดิบ อุปกรณ และ
สิง่ อืน่ ทีใ่ ชในการทํางานตลอดจนวิธกี ารในการ
ป องกั นแก ไขอั นตรายดั งกล า ว และจั ด ให มี
อุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยในการทํางานที่
เหมาะสมกับลักษณะงานใหกบั ผูร บั งานไปทําที่
บานอยางเพียงพอ ผูรับงานไปทําที่บานตองใช
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทํางาน
ที่ผูจางงานจัดให และเมื่องานที่รับมอบหมาย
สําเร็จแลว ผูรับงานไปทําที่ บานต องสงคืนอุ ปกรณ
คุม ครองความปลอดภัยทีเ่ หลืออยูแกผจู างงาน


 ความผิ ดที่ มี ก ารกระทํ า ความผิ ด
อาญาตามกฎหมายอืน่ รวมอยูด วย
ทั้งนี้ ความผิดตาม พ.ร.บ. ที่ไมสามารถ
เปรียบเทียบได หรือที่สามารถเปรียบเทียบได
แตผมู อี าํ นาจเปรียบเทียบเห็นสมควรไมเปรียบ
เที ย บ หรื อ ผู ก ระทําความผิ ด ไม ยิ นยอมให
เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชาํ ระเงิน
คาปรับภายในกําหนดเวลากําหนดตาม พ.ร.บ.
ใหพนักงานเจาหนาทีด่ าํ เนินคดีตามขัน้ ตอนการ
รองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
การดําเนินคดีเปรียบเทียบ
ตามความในหมวด 2 ของระเบียบกรม
สวัสดิการและคุม ครองแรงงานฯ การดําเนินคดี
เปรียบเทียบมีลาํ ดับขัน้ ตอนโดยสังเขป ดังนี้
 ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกผูถูกกลาว
หามาพบ หรือไปพบผูถูกกลาวหาดวยตนเอง
เพื่อแจงขอกลาวหาเปนหนังสือหรือวาจาใหผู
ถูกกลาวหาทราบ แลวสอบถามวาจะใหการรับ
สารภาพหรือปฏิเสธ โดยใหพนักงานเจาหนาที่
บันทึกคําใหการตามแบบ กสร.นก. 1 และให
ผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อไวดวย ทั้ งนี้ ผู ถูก
กลาวหาอาจมอบอํานาจเปนหนั งสือใหผู อื่ น
ดําเนินการแทนได ทัง้ การพบพนักงานเจาหนาที่
และใหการรับสารภาพหรือปฏิเสธ
กรณีผถู กู กลาวหาใหการรับสารภาพ ให
พนักงานเจาหนาทีส่ อบถามผูถูกกลาวหาวาจะ
ยินยอมใหเปรียบเทียบหรือไม หากยินยอม ให
ผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อในบันทึกคํายินยอม
ใหเปรียบเทียบตามแบบ กสร.นก. 2 โดยผูรับ
มอบอํานาจจะลงลายมือชื่อแทนผูถูกกลาวหา
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ไมได ทั้งนี้ ถาผูถูกกลาวหาเปนนิติบุคคล ใหผู
ถูกกลาวหาลงลายมือชือ่ ในแบบ กสร.นก. 2 ใน
ฐ า น ะ นิ ติ บุ ค ค ล แล ะ ใ น ฐ า น ะ ส ว น ตั ว
โดยในฐานะนิ ติ บุ คคล ให ลงลายมื อชื่ อและ
ประทับตรานิตบิ คุ คลกร
 คดีที่ผูถูกกลาวหายินยอมใหเปรียบเทียบ
ใหพนักงานเจาหนาที่จัดทําประวัติการกระทํา
ความผิดรวมทั้งพฤติการณแหงการกระทําความ
ผิดพรอมดวยความเห็นในการเปรียบเทียบเพือ่
เสนอผูบ ังคับบัญชาตามลําดับชัน้ ภายในเจ็ดวัน
นับแตวนั ทีไ่ ดรบั บันทึกคํายินยอมใหเปรียบเทียบ
ทั้งนี้ การสรุปขอเท็จจริงและความเห็นในการ
เปรียบเทียบใหเปนไปตามแบบ กสร.นก. 3
 ความผิดตามมาตรา 66 แหง พ.ร.บ.
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 (ผูใ ดฝาฝนหรือ
กระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหสิ่งที่พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยสั่งใหระงับการใชหรือผูก
มัดประทับตราไวักลับใชงานไดอกี ระหวางการ
ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของพนักงานตรวจความปลอดภัย
ตามมาตรา 36 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองปหรือปรับไมเกินแปดแสนบาท หรือ
ทั้ งจําทั้ งปรับ และปรับอีกเปนรายวันไมเกิน

วันละหาพันบาทจนกวาจะดําเนินการตามคําสั่ง)
ใหพนักงานเจาหนาที่สรุปสํานวนคดีแลวสงให
กองนิตกิ ารเพือ่ เสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ซึ่งเปนดุลพินิจของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ที่จะเปรียบเทียบหรือไมรับเปรียบเทียบก็ได
 ในการเปรียบเทียบ ใหดา
ํ เนินการโดย
คํานึงถึงพฤติ การณแหงการกระทําความผิ ด
ความหนักเบาแห งขอหา ฐานะของผู กระทํา
ความผิด จํานวนลูกจาง เหตุบรรเทาโทษ และ
เหตุเพิม่ โทษ
 เมื่ อผูมีอํานาจเปรียบเทียบหรือคณะ
กรรมการเปรียบเทียบมีความเห็นใหเปรียบเทียบ
ใหดาํ เนินการดังตอไปนี้
 ในกรุงเทพมหานคร ใหนิติกรกองนิติการ
แจงความเห็นใหเปรียบเทียบใหผถู กู กลาวหาทราบ
โดยกําหนดใหผูถูกกลาวหานําเงินคาปรับมา
ชําระ ณ สถานที่ซึ่งกําหนดไวตามความผิดตอ
พ.ร.บ. 3 ฉบับ ภายในสามสิบวันนับแตวนั ไดรบั
หนังสือแจงความเห็นใหเปรียบเทียบ หากครบ
กําหนดแลวผูถ ูกกลาวหาไมมาชําระคาปรับ ให
สงสํานวนใหหนวยงานเจาของเรือ่ งเพือ่ รองทุกข
หรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน เวนแตกรณี
มีเหตุอนั สมควร นิตกิ รกองนิตกิ ารอาจเปนผูน าํ
คดีไปรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
 ในจังหวัดอื่ น ใหพ นักงานเจา หนา ที่
แจงความเห็นใหเปรียบเทียบใหผถู กู กลาวหาทราบ
โดยกําหนดใหผูถูกกลาวหานําเงินคาปรับมา
ชําระ ณ ทีท่ าํ การของพนักงานเจาหนาทีภ่ ายใน
สามสิบวันนับแตวนั ไดรับหนังสือแจงความเห็นให
เปรียบเทียบ หากครบกําหนดแลวผูถ กู กลาวหา
ไมมาชําระคาปรับ ใหพนักงานเจาหนาทีน่ าํ คดี

ไปรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
ตอไป กรณีผกู ระทําความผิดไดกระทําความผิด
ในหลายทองที่หรือหลายจังหวัด ใหพนักงาน
เจาหนาที่ในทองที่หรือจังหวัดที่พบการกระทํา
ความผิดกอนเปนผูรับผิดชอบดําเนินคดี
 กรณี เ ป น ความผิ ด ที่ น ายจ า งฝ า ฝ น
หรือไมปฏิบัติตามขอบงคับเกี่ยวกับสิทธิไดรับ
เงินอยางใดอยางหนึง่ ของลูกจาง (มาตรา 123
พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ มาตรา 33 พ.ร.บ.
คุม ครองผูร บั งานไปทําทีบ่ า นฯ หรือ มาตรา 39
พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ) ใหพนักงานเจาหนาที่
ในทองทีท่ อี่ อกคําสัง่ เปนผูร ับผิดชอบดําเนินคดี
 ใหพนักงานเจาหนาทีผ
่ รู บั ชําระเงินคา
ปรับออกใบเสร็จรับเงินกองทุนสงเคราะหลกู จาง
หรือใบเสร็จรับเงินในราชการกรมสวัสดิการ
และคุม ครองแรงงาน หรือใบเสร็จรับเงินกองทุน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในการทํางาน และนําเงินคาปรับสงเปน
รายไดของกองทุนสงเคราะหลูกจางหรือรายได
แผนดิน หรือรายไดของกองทุนความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
แลวแตกรณี
การดําเนินคดีชนั้ พนักงานสอบสวน
ตามความในหมวด 3 ของระเบียบกรม
สวัสดิการและคุม ครองแรงงานฯ การดําเนินคดี
ชัน้ พนักงานสอบสวนมีขนั้ ตอนโดยสังเขปดังนี้
 ใหพนักงานเจาหนาที่ดา
ํ เนินการรอง
ทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเมือ่
 มี ค วามผิ ด เกิ ดขึ้ น อ า ง หรื อเชื่ อ ว า
ความ ผิดไดเกิดภายในเขตทองที่ และ
 นํา พยานหลั ก ฐานที่ ร วบรวมได อั น
เกีย่ วกับการกระทําความผิดพรอมบันทึกเหตุที่
ผูก ระทําความผิดไมยนิ ยอมใหเปรียบเทียบหรือ
ไมชาํ ระคาปรับภายในสามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ด
รับแจงความเห็นใหเปรียบเทียบ หรือผูม อี าํ นาจ
เปรียบเทียบมีความเห็นไมเปรียบเทียบ หรือ
กรณีความผิดที่มีพฤติการณพิเศษหรือเกิดผล
กระทบกับลูกจางหรือผูร บั งานไปทําทีบ่ า นจํานวน
มากไปมอบใหพนักงานสอบสวนผูรับเรื่องรอง
ทุกขหรือกลาวโทษ
กรณีลกู จางหรือผูร บั งานไปทําทีบ่ า นเปน
ผูรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเอง
เมื่อไดรับการรองขอจากพนักงานสอบสวน ให
พนักงานเจาหนาทีเ่ รงตรวจสอบขอเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานเทาทีม่ มี อบใหพนักงาน
สอบสวนโดยเร็ว ใหพนักงานเจาหนาทีต่ ิดตาม
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ผลการดําเนินคดี ของพนั กงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการเปนระยะจนกวาคดีจะถึงที่สดุ
 ความผิดเกี่ ย วกับการใชแรงงานเด็ก
โดยมีการทารุณ หนวงเหนี่ยว กักขัง หรือมีการ
กระทําความผิดอาญาฐานอื่นรวมอยูดวย หรือ
ความผิดตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
หรือความผิดตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือ
มาตรา 23 แหง พ.ร.บ. คุมครองผูรบั งานไปทํา
ทีบ่ า น พ.ศ. 2553 (ดูรายละเอียดระบุไวขา งตน)
ใหพนักงานเจาหนาทีร่ อ งทุกขหรือกลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวนทันทีเมื่อทราบหรือพบวามี
การกระทําความผิดเกิดขึ้น ทั้งนี้ ใหพนักงาน
เจาหนาทีร่ วบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เบื้องตนเกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อใชใน
การรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
 ความผิดตามมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.
คุม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (นายจาง หัวหนา
งาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงาน กระทําการ
ลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอน รําคาญ
ทางเพศต อลู ก จ า ง) ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่
ดําเนินการสอบสวนเบื้ องตนกอนนําเรื่ องไป
รองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนโดย
มีลกู จางผูถ กู ลวงเกินทางเพศเปนผูเ สียหายรวม
และพยานในคดี
 ความผิดตามมาตรา 150 หรือมาตรา
151 วรรคหนึง่ แหง พ.ร.บ. คุม ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 หรือความผิดตามมาตรา 45 หรือมาตรา
46 แหง พ.ร.บ. คุมครองผูรับงานไปทําที่บาน
พ.ศ. 2553 เฉพาะความผิดทีก่ ระทําตอพนักงาน
ตรวจแรงงาน หรือความผิดตามมาตรา 64 แหง
พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 เฉพาะ
ความผิดกระทําตอพนักงานตรวจความปลอดภัย
(ดูรายละเอียดที่ระบุไวขางตน) ใหพนักงาน
ตรวจแรงงานหรือพนักงานตรวจความปลอดภัย
ซึง่ มิไดรบั การอํานวยความสะดวกหรือถูกขัดขวาง

การปฏิบัติหนาที่นั้นเปนผูดําเนินการรองทุกข
หรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
 เมื่ อพนักงานเจา หนา ที่รองทุกขหรือ
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนแลวพนักงาน
สอบสวนพบวาผูถ กู กลาวหากระทําความผิดตาม
พ.ร.บ. (ฉบับใดฉบับหนึง่ ใน 3 ฉบับ) และผูถูก
กลาวหายินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงาน
เจาหนาทีส่ รุปสํานวนคดีและสงใหกองนิตกิ ารเพือ่
สรุปขอเท็จจริงตามแบบ กสร.นก. 3 เสนอคณะ
กรรมการเปรียบเทียบดําเนินการเปรียบเทียบตอไป
 กรณีผู ถูกกลา วหายินยอมให เ ปรีย บ
เที ย บในชั้ นพนั ก งานอั ย การ และพนั ก งาน
อัยการไดสง ตัวผูถ กู กลาวหามาเพือ่ เปรียบเทียบ
ให พนักงานเจ าหน าที่ สรุปสํานวนคดีและสง
ให ก องนิ ติ ก ารเพื่ อสรุ ปข อเท็ จจริ งตามแบบ
กสร.นก. 3 เสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ดําเนินการเปรียบเทียบตอไปโดยอนุโลม
 กรณีผู ถูกกลา วหายินยอมให เ ปรีย บ
เทียบในชัน้ พนักงานสอบสวนหรือชัน้ พนักงาน
อัยการ เมื่ อผูถูกกลาวหาชําระคาปรับตามที่
เปรียบเทียบแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงให
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการทราบวา
คดีเลิกกันตามความในมาตราที่เกี่ยวของของ
พ.ร.บ. ฉบับที่ใชรองทุกขกลาวโทษประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา
37 (4) (คดีอาญาเลิกกันไดในคดีซงึ่ เปรียบเทียบ
ไดตามกฎหมายอืน่ เมือ่ ผูต อ งหาไดชาํ ระคาปรับ
ตามคําเปรียบเทียบของพนักงานเจาหนาทีแ่ ลว)
 ในการดําเนิ นคดี ท างพนั กงานสอบ
สวนซึง่ พนักงานสอบสวนมีอาํ นาจเปรียบเทียบ
หรือนําคดีไปสูศาล หากศาลมีคาํ พิพากษาให

ปรับผูก ระทําความผิด ใหพนักงานเจาหนาทีแ่ จง
ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานศาลสง
เงินคาปรับเขากองทุนสงเคราะหลูกจางหรือ
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน แลวแตกรณี
การรายงานผลการดําเนินคดี
 ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ร ายงานการ
ดําเนินคดี การชําระคาปรับ และการสงเงินคา
ปรับเขากองทุนสงเคราะหลูกจาง หรือสงเปน
รายได แผ นดิ น หรื อกองทุ นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ใหอธิบดีกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงานโดย
ผานกองนิตกิ ารทราบทันทีทมี่ กี ารดําเนินคดี โดย
สงสําเนาแบบ กสร.นก.1 กสร.นก.2 กสร.นก.3
หลักฐานการสงเงินคาปรับ หลักฐานการรองทุกข
หรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน หมายจับ
สําเนาคําฟองตอศาลและสําเนาคําพิพากษาของ
ศาลประกอบการรายงาน สวนสํานวนคดีใหเก็บ
รักษาไวทสี่ าํ นักงานของพนักงานเจาหนาที่ และ
ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกผลการดําเนินคดี
ผานระบบคอมพิวเตอรของกรมสวัสดิการและ
คุม ครองแรงงานทันทีทมี่ กี ารดําเนินคดี
 ในกรณีพนักงานสอบสวนมีความเห็น
ควรสั่งไมฟองคดี และหรือ พนักงานอัยการมี
คําสัง่ ไมฟองคดี หรือในกรณีศาลมีคาํ พิพากษา
ยกฟอง ใหพนักงานเจาหนาที่สรุปขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานรายงานผลคดีให
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานทราบทันที
ทั้งนี้ ใหกองนิติการตรวจสํานวนคดีพรอมทั้ง
สรุปและวิเคราะหผลคดีเพื่อหาแนวทางแกไข
เสนอตออธิบดีโดยไมชักชา
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บทสรุป
จากเนือ้ หาในระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุม ครองแรงงานวาดวยการดําเนินคดีอาญาและ
การเปรียบเทียบผูก ระทําความผิดตามกฎหมาย
วาดวยการคุม ครองแรงงานและความปลอดภัย
ในการทํางาน พ.ศ. 2554 สามารถสรุปสาระ
สําคัญเกีย่ วกับการกระทําผิดและการลงโทษได
ดังตอไปนี้
 การกระทําความผิดตามกฎหมายวา
ดวยการคุม ครองแรงงานและความปลอดภัยใน
การทํางาน หมายถึง การกระทําความผิดตาม
พ.ร.บ. 3 ฉบับ ไดแก พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 พ.ร.บ. คุมครองผูรับงานไปทําที่
บาน พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. 2554 ตามมาตราที่ระบุถึงความผิดและ
บทลงโทษใน พ.ร.บ. แตละฉบับ
 ความผิดตามตาม พ.ร.บ. คุ มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 (เวนมาตรา 157) ความผิด
ตาม พ.ร.บ. คุม ครองผูร ับงานไปทําทีบ่ าน พ.ศ.
2553 และความผิดตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. 2554 ที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เปนความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได (มีแต
โทษปรับ ไมมีโทษจํา) ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ นั่นหมายถึง บรรดา
ความผิดเกือบทัง้ หมดตาม พ.ร.บ. ทั้งสามฉบับ
[ยกเวน มาตรา 157 พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน
(ผูท าํ ผิดไมใชนายจางแตเปนพนักงานเจาหนาที)่
และมาตรา 66 ของ พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ
(มีโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินแปด
แสนบาท หรื อทั้ งจําทั้ งปรับ และมีโทษปรับ
เพิม่ เติม)] เปนความผิดทีไ่ มตองถูกจําคุก เพียง
แตเสียคาปรับตามระเบียบของกรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน ทั้งนี้ การดําเนินคดีเพื่อ
เปรียบเทียบ (ปรับ) ทําโดยพนักงานเจาหนาที่
สั ง กั ด กรมสวั สดิ ก ารและคุ มครองแรงงาน
(พนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจความ
ปลอดภัย และนิตกิ ร) และเจาพนักงานสอบสวน
ที่ ได รับการร องทุ กข กลา วโทษจากพนักงาน
เจาหนาทีห่ รือลูกจาง
 การดํา เนิ น คดี กั บ ผู ก ระทํา ผิ ด ตาม
พ.ร.บ. ขางตนเพื่อเปรียบเทียบโดยพนักงาน
เจาหนาทีส่ งั กัดกรมสวัสดิการและคุม ครองแรง
งาน เริ่มที่การบันทึกขอกลาวหาและรวบรวม
ขอมูลหลักฐาน จากนัน้ ทําความเห็นควรดําเนิน
คดีหรือไมดาํ เนินคดีแลวสงใหผบู งั คับบัญชาเพือ่
พิจารณาสั่งการ ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาควร
ดําเนินคดี ใหผูบังคับบัญชานั้นสั่งใหพนักงาน
เจาหนาที่ ดําเนินคดีตอไป แตถาไมเห็นดวย
หากเปนคดีเกิดในกรุงเทพมหานคร ใหสง เรือ่ ง
ไปยังอธิบดีกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
เพือ่ ใหมีคาํ สัง่ ดําเนินคดีหรืองดดําเนินคดี สวน
คดีเกิดขึน้ ในตางจังหวัดใหความเห็นของผูบ งั คับ
บัญชาเปนที่สุด
เมือ่ มีคาํ สัง่ ใหดาํ เนินคดีกบั ผูก ระทําความ
ผิด พนักงานเจาหนาทีต่ อ งเรงรัดการดําเนินคดี
ภายในกําหนดอายุความของประมวลกฎหมาย
อาญา โดยเปนไปตามขัน้ ตอนการเปรียบเทียบ
หากพบวาผู ถูก กลาวมีความผิดจริงและยอม
ใหเปรียบเทียบใหพนักงานเจาหนาทีส่ ง เรือ่ งขึน้
ไปยังผูบงั คับบัญชาตามลําดับชัน้ ภายในเจ็ดวัน
จากนัน้ จะมีการเสนอใหผมู อี าํ นาจเปรียบเทียบ
พิจารณาวาจะเปรียบเทียบหรือไม ถาเปรียบ
เทียบ ผูทาํ ความผิดจะตองจายคาปรับจํานวน
เทาใด หากมีความเห็นใหทาํ การเปรียบเทียบ
พนักงานเจาหนาที่จะตองแจงใหผูทาํ ความผิด
นําเงินคาปรับมาชําระภายใน 30 วัน นับแต
วันไดรับแจง ซึ่งเมื่อจายเงินคาปรับเรียบรอย

แลว ถือวาคดีอาญาเปนอันเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา 37 (4)
 การดําเนินคดีกบ
ั ผูก ระทําผิดโดยการ
รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน ใหทาํ
ในกรณีตอไปนี้
 ผูทําความผิดไมยอมถูกเปรียบเทียบ
หรือยอมแตไมจายคาปรับตามกําหนดเวลา
 กระทํา ความผิ ด มาตราต า งๆ ของ
พ.ร.บ. 3 ฉบับ ซึ่งระบุไววาเปนความผิดที่ให
พนักงานเจาหนาที่ดาํ เนินคดีโดยการรองทุกข
หรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนโดยไมตอ ง
ผานขัน้ ตอนการเปรียบเทียบ (อานรายละเอียด
ใหหวั ขอ “ความผิดทีใ่ หรอ งทุกขกลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวน” ขางตน)
 กระทําความผิดมาตราที่ไมสามารถ
เปรียบเทียบโดยพนักงานเจาหนาที่ได หรือที่
สามารถเปรียบเทียบไดแตผมู อี าํ นาจเปรียบเทียบ
พิจารณาไมใหเปรียบเทียบ
 ในชั้ นพนั กงานสอบสวนหรื อในชั้ น
อัยการ เมื่อผูถูกกลาวหากระทําความผิดจริง
และยอมถูกเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการสงเรื่องมายังอธิบดีกรม
สวัสดิการและคุม ครองแรงงานหรือผูว า ราชการ
จังหวัด แลวแตกรณี ภายใน 7 วัน เพื่อใหมกี าร
เปรียบเทียบ (ปรับ) ตามกฎหมายกําหนด
 หลังจากมีการจายเงินคา ปรับตามที่
เปรียบเทียบแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงไป
ยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพือ่ ให
ทราบวาคดีมีการเลิกกันตาม พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงานและความปลอดภัย และตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา 37 (4)
 หากผูกระทําความผิดสูคดีถึงชั้นศาล
และศาลสัง่ ใหผกู ระทําความผิดตองเสียคาปรับ
พนักงานเจาหนาทีต่ อ งแจงใหพนักงานสอบสวน
หรือเจาพนักงานศาลสงเงินคาปรับเขากองทุน
สงเคราะหลูกจาง หรือกองทุนความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
แลวแตกรณี
 ในกรณี พ นักงานสอบสวนสั่ งไม ฟอง
คดี และหรือ พนักงานอัยการมีคาํ สัง่ ไมฟองคดี
หรือศาลมี คําพิพากษายกฟอง พนั กงานเจาหน าที่
ตองรายงานผลคดีใหกรมสวัสดิการและคุม ครอง
แรงงานทราบทันที โดยใหกองนิติการตรวจ
สํานวนคดีพรอมทัง้ สรุปและวิเคราะหผลคดีเพือ่
หาแนวทางแกไขเสนอตออธิบดีเพือ่ ดําเนินการ
ที่เหมาะสมตอไป
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