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หลายทานมีคาํถาม หากไมปฏิบัติตาม
กฎหมายความปลอดภยัในการทาํงานทีป่ระกาศ
ออกมาบังคบัใช จะถูกลงโทษหรอืถูกดาํเนนิคดี
หรือไม อยางไร การดาํเนินคดีเปนลักษณะใด
เหมือนหรือตางกับความอาญาหรือความแพง
ของกฎหมายทัว่ไป ดวยเหตทุีข่าวตามส่ือตางๆ
แทบไมไดยนิเลยวามกีารดาํเนนิคดตีามกฎหมาย
ความปลอดภัยในการทาํงานหรือกฎหมายคุม
ครองแรงงาน จงึอยากขอขอบัญญตัิในประเด็น
ดงักลาวนี้

เกีย่วกบัการลงโทษผูฝาฝนกฎหมายความ
ปลอดภัยในการทาํงานหรือกฎหมายคุมครอง
ขอตอบวา มีบัญญัติไวทั้งในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ
คุมครองผูรับงานไปทาํที่บาน พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญตัคิวามปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอมในการทาํงาน พ.ศ. 2554 โดย
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ไดออกระเบียบกรมสวัสดิการและคุม
ครองแรงงานวาดวยการดําเนินคดีอาญาและ
การเปรยีบเทยีบผูกระทาํความผิดตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงานและความปลอดภยั
ในการทาํงาน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใชตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(วนัที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2554) เปนตนไป ซึง่มี
สาระสําคัญตอไปนี้

คํานยิาม
คาํนยิามในระเบียบวาดวยการดาํเนนิคดี

อาญาและการเปรยีบเทยีบผูกระทาํความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและความ
ปลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. 2554 ที่ควรรูมีดังนี้

 การดําเนินคดี หมายถึง การดาํเนิน
คดีโดยการเปรียบเทียบ รวมทั้งการรองทุกข
หรือกลาวโทษผูกระทาํผิดตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ
คุมครองผูรับงานไปทาํที่บาน พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทาํงาน พ.ศ. 2554

 นิติกร หมายถงึ ขาราชการดํารงตําแหนง
นิตกิร กรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน

 พนกังานเจาหนาท่ี หมายถึง พนกังาน
ตรวจแรงงาน พนักงานตรวจความปลอดภัย
และนิตกิร

 ผู มีอํานาจเปรียบเทียบ หมายถึง
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือ
ผูซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
มอบหมาย สําหรบัความผิดทีเ่กดิขึน้ในกรงุเทพ
มหานคร ผูวาราชการจังหวัดหรือผู ซ่ึงผูวาราชการ

จังหวัดมอบหมาย สําหรบัความผิดที่เกดิขึ้นใน
จงัหวัดอืน่

 คณะกรรมการเปรียบเทียบ หมายกงึ
คณะกรรมการเปรยีบเทยีบตามมาตรา 72 แหง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทาํงาน พ.ศ. 2554

 อธิบดี หมายถึง อธิบดีกรมสวัสดกิาร
และคุมครองแรงงาน

ความผิดตามกฎหมายความปลอดภัย
การไมปฏิบัตติามหรอืการฝาฝนขอบังคบั

ตามพระราชบัญญัติ 3 ฉบับตอไปนี้ เปนความ
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ผิดตามกฎหมายคุมครองแรงงานและความ
ปลอดภัยในการทาํงาน โดยใหถือวาเปนความ
ผิดที่สามารถเปรียบเทียบได (มีแตโทษปรับ
ไมมีโทษจาํ)

 ความผิดตามตาม พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 เวนแตความผิดตามมาตรา
157 (พนักงานเจาหนาที่เปดเผยขอเท็จจริง
เกีย่วกบักจิการของนายจางอนัเปนขอเทจ็จรงิที่
นายจางไมเปดเผย ซึ่งไดมาหรอืลวงรูเนือ่งจาก
การปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน)

 ความผิดตาม พ.ร.บ. คุมครองผูรบังาน
ไปทาํที่บาน พ.ศ. 2553

 ความผิดตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน
พ.ศ. 2554 ที่มีอัตราโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินส่ีแสนบาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ

ความผิดตาม พ.ร.บ. ทัง้ 3 ฉบับดงักลาว
ขางตน หากเกดิขึน้ในกรงุเทพมหานคร อาํนาจ
ในการเปรยีบเทยีบของอธิบดกีรมสวสัดกิารและ
คุมครองแรงงานหรือผูซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานมอบหมาย สวนความผิด
เกดิขึน้ในจังหวดัอืน่ อาํนาจในการเปรยีบเทยีบ
เปนของผูวาราชการจงัหวดัหรอืผูซึง่ผูวาราชการ
จังหวัดมอบหมาย ยกเวน ความผิดตาม พ.ร.บ.
ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทาํงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 66 (ผูใดฝาฝน
หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหส่ิงที่
พนกังานตรวจความปลอดภยัส่ังใหระงับการใช
หรอืผูกมดัประทบัตราไวกลบัใชงานไดอกีระหวาง
การปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความ
ปลอดภยัตามมาตรา 36 วรรคสอง ตองระวาง

โทษจาํคกุไมเกนิสองปหรอืปรบัไมเกนิแปดแสน
บาท หรอืทั้งจาํทั้งปรบั และปรับอีกเปนรายวัน
ไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะดําเนินการ
ตามคาํส่ัง) อาํนาจในการเปรียบเทียบเปนของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบในการดําเนินคดี
เปรียบเทียบ

การพิจารณาดําเนนิคดี
ตามความในขอ 6 ของระเบียบกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงานฯ ใหพนักงาน
เจาหนาที่ (พนักงานตรวจแรงงาน พนักงาน
ตรวจความปลอดภยั และรวมถึงนติิกร) ปฏิบัติ
ดังตอไปนี้เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีและ
รวบรวมพยานหลักฐาน

(1) บันทึกวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ
ช่ือตัว ช่ือสกุล และที่อยูของผูถูกกลาวหาวา
กระทาํความผิด หากผูถูกกลาวหาเปนนติบุิคคล
ใหัระบุช่ือผูมีอํานาจกระทาํการแทนนิติบุคคล
ในขณะกระทําความผิด และในขณะที่บันทึก
ขอเทจ็จรงิ

(2) บันทึกรายละเอียดแหงการกระทาํ
ทัง้หลายทีอ่างวาผูถูกกลาวหาไดกระทาํความผิด
ทั้งบุคคลและส่ิงของที่เกี่ยวของและตรวจพบ
หรือพบเห็นพยานหลักฐาน และใหบันทึกไว
ดวยวาผูถูกกลาวหายอมรบัหรือไมวาไดกระทาํ
ความผิด

(3) สอบถามบุคคลทีเ่กีย่วของหรอืเรยีก
บุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําและบันทึกราย
ละเอียดไว

(4) บันทึกจะตองระบุสถานที ่วนั เดอืน
ปที่ทําบันทึก ช่ือ และตําแหนงของพนักงาน
เจาหนาที่ผูบันทึก และใหพนักงานเจาหนาที่ผู

ทาํบันทึกลงลายมือช่ือของตนในบันทึกนั้น
การบันทกึถามผิีดทีใ่ดหามลบออก ใหขดี

ฆาคําผิดนั้นแลวเขียนใหม และใหพนักงาน
เจาหนาทีผู่ทาํบันทึกและผูใหถอยคาํลงนามยอ
รับรอง แตถาผูใหถอยคาํไมยินยอมลงลายมือ
ช่ือใหบันทึกเหตุนั้นไว

(5) อานบันทกึใหผูใหถอยคาํฟง หรอืให
ผูใหถอยคาํอานดวยตนเอง ถามีขอความแกไข
ทกัทวงหรอืเพิม่เตมิ แกไขใหถูกตองหรือบันทกึ
ไวและผูใหถอยคาํลงลายมอืช่ือรบัรอง กรณีผูให
ถอยคาํไมสามารถลงลายมอืช่ือได ใหผูนัน้พมิพ
ลายนิว้มอืแทน ถาผูใหถอยคาํไมยนิยอมลงลาย
มือช่ือใหบันทึกเหตุนั้นไว และใหเจาหนาที่ที่
ทราบเหตดุงักลาวคนหนึง่ลงลายมอืช่ือเปนพยาน

(6) มีหนังสือเรียกพยานหลักฐานหรือ
เอกสารทีเ่กีย่วของจากผูครอบครองมารวบรวม
ไวในสํานวน โดยเฉพาะเอกสารหลกัฐานทีน่าย
จางจะตองจดัทาํไวตามพระราชบัญญตัคิุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูรับงานไปทาํที่บาน พ.ศ. 2553 และพระราช
บัญญตัคิวามปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 รวมทั้ง
สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือหลักฐาน
อืน่ใดของทางราชการหรอืหนวยงานของรฐัทีม่ี
รูปถายสามารถแสดงตนไดและมีหมายเลข
ประจาํตวัประชาชนของผูถือบัตรสําเนาทะเบียน
บาน สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หรือเอกสารอืน่ใดที่เกี่ยวกบัคดี

เอกสารทีย่ืน่ตอพนกังานเจาหนาทีใ่หจดั
ทําเปนภาษาไทย ถาเปนเอกสารที่ทําขึ้นเปน
ภาษาตางประเทศ ใหผูยื่นจัดทําคําแปลเปน
ภาษาไทยทีม่กีารรบัรองความถูกตองมาใหภาย
ในระยะเวลาทีพ่นักงานเจาหนาที่กาํหนดฯ

(7) กระทาํการอืน่ตามที ่พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ร.บ. คุมครองผูรับงาน
ไปทําที่บาน พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทาํงาน พ.ศ. 2554 ใหอาํนาจไว โดยใหนาํ
ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญามาใช
บังคับโดยอนุโลม เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง
แนชัดในการกระทาํความผิด

การบันทึกตาม (1) ถึง (4) พนักงาน
เจาหนาทีอ่าจมอบหมายใหเจาหนาทีอ่ืน่ทาํการ
บันทึกแทนได ทั้งนี้ ใหเจาหนาที่ผูไดรับมอบ
หมายลงลายมอืช่ือในฐานะผูเขยีนหรอืพมิพแลว
ใหพนกังานเจาหนาทีผู่มอบหมายลงลายมอืช่ือ
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ในบันทึกนั้น และใหถือวาพนักงานเจาหนาทีผู่
มอบหมายเปนผูทาํบันทกึนัน้ ยกเวนเปนความ
ผิดตามขอ 9 (2) (3) และ (7) ไดแก

 ความผิดเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก
โดยมีการทารุณ หนวงเหนี่ยว กกัขัง หรอืมีการ
กระทาํความผิดอาญาฐานอืน่รวมอยูดวย

 ความผิดที่นายจาง หัวหนางาน ผู
ควบคมุงาน หรอืผูตรวจงาน กระทาํการลวงเกนิ
คกุคาม หรอืกอความเดอืดรอนราํคาญทางเพศ
ตอลูกจาง และ

 ความผิดตาม พ.ร.บ. ความปลอดภยัฯ
และ พ.ร.บ. คุมครองผูรับงานไปทาํที่บานเกี่ยว
กบัวตัถุอนัตราย ความรอนจดัเยน็จดั เครือ่งจกัร
วตัถุดิบ และอืน่ๆ ซึง่เปนสาเหตโุดยตรงทีท่าํให
ลูกจางหรือผูรับงานไปทาํทีบ่านไดรับอนัตราย
สาหสัหรือถึงแกความตาย

ตามลาํดับ
หลังจากการบันทึกความผิด พนักงาน

เจาหนาที่ตองรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเทาที่
สามารถทาํได จากนัน้ทาํความเหน็ ควรดาํเนนิ
คดหีรอืไมดาํเนนิคดีแลวสงพรอมกับสํานวนไป
ยงัผูบังคบับัญชาเพือ่พจิารณาส่ังการ ถาผูบังคบั
บัญชาเหน็ดวยกบัความเหน็ของพนกังานเจาหนาที่
วาควรดําเนินคดี ใหผูบังคับบัญชานั้นส่ังให
พนกังานเจาหนาทีด่าํเนนิคดตีอไป

สาํหรับความผดิเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร
ถาผูบังคับบัญชาไมเห็นดวยกับความเห็นของ
พนกังานเจาหนาทีไ่มวาทัง้หมดหรอืบางสวน ให
เรงรายงานความเหน็พรอมเหตุผลไปยังอธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาและส่ัง
การใหดาํเนนิคดตีอไปหรอืใหงดการดาํเนนิคดี
สวนความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น ถาผูบังคับ
บัญชาไมเห็นดวยกับความเห็นของพนักงาน
เจาหนาที่ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหความ
เหน็ของผูบังคบับัญชานัน้เปนทีสุ่ด โดย “ผูบังคับ
บัญชา” ในทีน่ี้ใหเปนไปตามทีอ่ธิบดีกาํหนด

กรณีมคีาํส่ังใหพนกังานเจาหนาทีด่าํเนนิ
คดี ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับการดําเนินคดีในทะเบียนการดําเนิน
คดีอาญาแลวเรงรัดดาํเนินคดีอาญาตอไปโดย
ไมชักชา ทั้งนี้ ภายในกําหนดอายุความตาม
ประมวลกฎหมายอาญา

ความผิดท่ีใหรองทุกขกลาวโทษตอ
พนกังานสอบสวน

ความผิดตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 พ.ร.บ. คุมครองผูรบังานไปทาํทีบ่าน

พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีว
อนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน พ.ศ.
2554 ที่สามารถเปรียบเทียบได ใหพนักงาน
เจาหนาทีด่าํเนนิคดตีามขัน้ตอนการเปรยีบเทยีบ
กอน เวนแตความผิดดังตอไปนี้ ใหพนักงาน
เจาหนาทีด่าํเนนิคดีโดยการรองทกุขหรอืกลาว
โทษตอพนกังานสอบสวนโดยไมตองผานขัน้ตอน
การเปรยีบเทยีบโดยพนกังานเจาหนาที่

 ความผิดทีม่พีฤตกิารณพเิศษหรอืเกดิ
ผลกระทบกับลูกจางหรือผูรับงานไปทาํที่บาน
จาํนวนมาก

 ความผิดเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก
โดยมีการทารุณ หนวงเหนี่ยว กกัขัง หรอืมีการ
กระทาํความผิดอาญาฐานอืน่รวมอยูดวย

 ความผิดตามมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

 มาตรา 16 นายจาง หัวหนางาน ผู
ควบคมุงาน หรอืผูตรวจงานกระทาํการลวงเกนิ
คกุคาม หรอืกอความเดอืดรอนราํคาญทางเพศ
ตอลกูจาง

 ความผิดตามมาตรา 139 (2) แหง
พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

 มาตรา 139 (2) นายจาง ลกูจาง หรอื
บุคคลที่เกี่ยวของไมมาช้ีแจงขอเท็จจริงหรือสง
ส่ิงของหรือเอกสารที่เกี่ยวของตามที่พนักงาน
ตรวจแรงงานสอบถามเพือ่ประกอบการพจิารณา

หรือความผิดตามมาตรา 37 (3) แหง
พ.ร.บ. คุมครองผูรบังานไปทาํทีบ่าน พ.ศ. 2553

 มาตรา 139 (2) บุคคลไมมาใหถอย
คาํหรือสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ เพื่อประกอบ
การพิจารณาตามหนังสือเรียกของพนักงาน
ตรวจแรงงาน)

หรือความผิดตามมาตรา 150 หรือ
มาตรา 151 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541

 มาตรา 150 ผูใดไมอํานวยความสะดวก
ไมมาใหถอยคาํ ไมสงเอกสารหรอืวตัถุใดๆ ตาม
หนังสือเรียกของคณะกรรมการคาจาง คณะ
กรรมการสวสัดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการ
ของคณะกรรมการดังกลาว หรือผูซ่ึงคณะกรรมการ
หรอืคณะอนกุรรมการเชนวานัน้มอบหมาย แลว
แตกรณี หรอืไมอาํนวยความสะดวกแกพนกังาน
ตรวจแรงงาน หรือแพทย นักสังคมสงเคราะห
หรือผูเช่ียวชาญตามมาตรา 142 ตองระวาง
โทษจาํคกุไมเกินหนึง่เดอืนหรอืปรบัไมเกนิสอง
พันบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ

 มาตรา 151 วรรคหนึ่ง ผูใดขัดขวาง
การปฏิบัตหินาทีข่องคณะกรรมการคาจาง คณะ
กรรมการสวสัดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการ
ของคณะกรรมการดังกลาว หรือผูซ่ึงคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการเชนวานั้นมอบหมาย
แลวแตกรณี หรือขดัขวางการปฏิบัตหินาทีข่อง
พนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย นักสังคม
สงเคราะห หรอืผูเช่ียวชาญตามมาตรา 142 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ)
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หรอืความผิดตามมาตรา 45 หรอืมาตรา 46
แหง พ.ร.บ. คุมครองผูรบังานไปทาํทีบ่าน พ.ศ.
2553 เฉพาะความผิดที่กระทําตอพนักงาน
ตรวจแรงงาน

 มาตรา 45 ผูใดไมอาํนวยความสะดวก
ไมมาใหถอยคาํ ไมสงเอกสารหรอืวตัถุใดๆ ตาม
หนังสือเรียกของกรรมการหรืออนุกรรมการ
ตามมาตรา 31 หรอืพนกังานตรวจแรงงานตาม
มาตรา 37 หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
ตรวจแรงงาน แพทย นักสังคมสงเคราะห หรือ
ผูเช่ียวชาญตามมาตรา 39 ตองระวางโทษจาํคกุ
ไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกนิสองหมื่นบาท
หรือทั้งจาํทั้งปรับ

 มาตรา 46 ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการ หรอือนกุรรมการตามมาตรา 31
หรือพนักงานตรวจแรงงาน แพทย นักสังคม
สงเคราะห หรอืผูเช่ียวชาญตามมาตรา 37 ตอง
ระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ ผูใดไมปฏิบัติ
ตามคาํส่ังของพนักงาน ตรวจแรงงานที่ส่ังตาม
มาตรา 34 ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป
หรอืปรบัไมเกนิสองแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

หรอืความผิดตามมาตรา 64 แหง พ.ร.บ.
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในการทาํงาน พ.ศ. 2554 เฉพาะความผิดที่
กระทาํตอพนักงานตรวจความปลอดภยั

 มาตรา 64 ผูใดขดัขวางหรอืไมอาํนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติ หนาทีข่องพนักงาน
ตรวจความปลอดภยัตามมาตรา 35 หรอืมาตรา
36 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรอืปรบัไมเกนิสองแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

 ความผิดตามมาตรา 37 มาตรา 38
มาตรา 39 มาตรา 39/1 มาตรา 42 มาตรา
47 มาตรา 48มาตรา 49 หรอืมาตรา 50 แหง
พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

 มาตรา 37 หามมใิหนายจางใหลกูจาง
ทาํงานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนกั
เกนิอตัราน้าํหนกัตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง)

 มาตรา 38 หามมใิหนายจางใหลกูจาง
ซึง่เปนหญงิทาํงานอยางหนึง่อยางใดดังตอไปนี้

(1) งานเหมอืงแรหรอืงานกอสรางทีต่อง
ทาํใตดนิ ใตน้าํ ในถํ้า ในอโุมงคหรอืปลองในภเูขา
เวนแตสภาพของการทาํงานไมเปนอนัตรายตอ
สุขภาพหรอืรางกายของลกูจาง

(2) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่ สูงกวา
พืน้ดินตั้งแตสิบเมตรขึน้ไป

(3) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือ
วัตถุไวไฟ เวนแตสภาพของการทาํงานไมเปน
อนัตรายตอสุขภาพหรอืรางกายของลกูจาง

(4) งานอืน่ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง
 มาตรา 39 หามมใิหนายจางใหลกูจาง

ซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใด
ดงัตอไปนี้

(1) งานเกี่ยวกับเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนต
ที่มีความส่ันสะเทือน

(2) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(3) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก

หรอืเขน็ของหนกัเกินสิบหากโิลกรมั
(4) งานทีท่าํในเรือ
(5) งานอืน่ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง
 มาตรา 39/1 หามมิใหนายจางให

ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวาง

เวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา
ทาํงานลวงเวลา หรือทาํงานในวนัหยดุ ในกรณี
ที่ลกูจางซึง่เปนหญงิมีครรภทาํงานในตาํแหนง
ผูบรหิาร งานวชิาการ งานธุรการ หรอืงานเกีย่ว
กบัการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลกูจางนัน้
ทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดเทาที่ไมมีผล
กระทบตอสุขภาพของลกูจางซึง่เปนหญงิมคีรรภ
โดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปน
คราวๆ ไป

 มาตรา 42 ในกรณีทีล่กูจางซึง่เปนหญงิ
มคีรรภมใีบรบัรองของแพทยแผนปจจบัุนช้ันหนึง่
มาแสดงวาไมอาจทาํงานในหนาทีเ่ดิมตอไปได
ใหลกูจางนัน้มสิีทธิขอใหนายจางเปลีย่นงานใน
หนาทีเ่ดมิเปนการช่ัวคราวกอนหรอืหลงัคลอดได
และใหนายจางพจิารณาเปลีย่นงานทีเ่หมาะสม
ใหแกลกูจางนัน้

 มาตรา 47 หามมใิหนายจางใหลกูจาง
ซ่ึงเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดปทํางานในระหวาง
เวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี
หรอืผูซึง่อธิบดมีอบหมาย นายจางอาจใหลกูจาง
ซึง่เปนเดก็อายตุ่าํกวาสิบแปดปและเปนผูแสดง
ภาพยนตร ละครหรอืการแสดงอยางอืน่ทีค่ลาย
คลึงกนัทาํงานในระหวางเวลาดงักลาวได ทัง้นี้
ใหนายจางจดัใหลกูจางซึง่เปนเดก็นัน้ไดพกัผอน
ตามสมควร

 มาตรา 48 หามมใิหนายจางใหลกูจาง
ซึง่เปนเดก็อายตุ่าํกวาสิบแปดปทาํงานลวงเวลา
หรือทาํงานในวันหยุด

 มาตรา 49 หามมใิหนายจางใหลกูจาง
ซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(1) งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ
(2) งานปมโลหะ
(3) งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น

ความส่ันสะเทือน เสียงและแสงที่มีระดับแตก
ตางจากปกตอินัอาจเปนอนัตรายตามทีก่าํหนด
ในกฎกระทรวง

(4) งานเกีย่วกบัสารเคมทีีเ่ปนอันตราย
ตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง

(5) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจ
เปนเช้ือไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเช้ืออื่นตามที่
กาํ หนด ในกฎกระทรวง

(6) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด
หรอืวตัถุไวไฟ เวนแตงานในสถานบีรกิารน้าํมนั
เช้ือเพลงิตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง
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(7) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่น
ตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง

(8) งานใชเลือ่ยเดนิดวยพลังไฟฟาหรอื
เครือ่งยนต

(9) งานที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถํ้า
อุโมงค หรือปลองในภูเขา

(10) งานเกีย่วกบักมัมนัตภาพรงัสีตามที่
กาํหนดในกฎกระทรวง

(11) งานทาํความสะอาดเครือ่งจกัรหรอื
เครื่องยนตขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต
กาํลังทาํงาน

(12) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวา
พืน้ดินตั้งแตสิบเมตรขึน้ไป

(13) งานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
 มาตรา 50 หามมใิหนายจางใหลกูจาง

ซึง่เปนเดก็อายตุ่าํกวาสิบแปดปทาํงานในสถานที่
ดงัตอไปนี้

(1) โรงฆาสัตว
(2) สถานทีเ่ลนการพนนั
(3) สถานบริการตามกฎหมายวาดวย

สถานบริการ
(4) สถานที่ อื่ นตามที่ กําหนดในกฎ

กระทรวง
และความผิดตามมาตรา 20 แหง พ.ร.บ.

คุมครองผูรบังานไปทาํทีบ่าน พ.ศ. 2553 ซึง่เปน
สาเหตุโดยตรงที่ทาํใหลูกจาง หรือผูรับงานไป
ทาํที่บานไดรับอันตรายสาหสัหรือถึงแกความตาย

 มาตรา 20 หามผูใดใหหญิงมีครรภ
หรือเด็กซ่ึงมีอายุตํ่ากวาสบิหาปทํางานทีมี่ลักษณะ
อาจเปนอนัตรายตอสุขภาพและความปลอดภยั
ของหญงิมคีรรภหรอืเดก็ซึง่มอีายตุ่าํกวาสิบหาป
งานทีม่ลีกัษณะอาจเปนอนัตรายตอสุขภาพและ
ความปลอดภยัของหญงิมคีรรภหรอืเดก็ซึง่มอีายุ
ตํ่าวาสบิหาปใหเปนไปตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง

 ความผิดตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน
พ.ศ. 2554

 ดูรายละเอียดในหมวด 8 บทกาํหนด
โทษตัง้แตมาตรา 53 จนถึงมาตรา 72

หรอืความผิดตามมาตรา 21 มาตรา 22
หรือมาตรา 23 แหง พ.ร.บ. คุมครองผูรับงาน
ไปทาํทีบ่าน พ.ศ. 2553 ซึง่เปนสาเหตโุดยตรง
ที่ทําใหลูกจางหรือผูรับงานไปทําที่บานไดรับ
อันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย

 มาตรา 21 หามผูจางงานจางผูรบังาน
ไปทาํที่บานทาํงาน ดังตอไปนี้

(1) งานเกี่ ยวกับวัตถุอันตรายตาม
กฎหมายวาดวยวตัถุอันตราย

(2) งานที่ตองทําดวยเครื่องมือหรือ
เครือ่งจกัรซึง่ผูทาํไดรบัความส่ันสะเทอืนอนัอาจ
เปนอนัตราย

(3) งานเกีย่วกบัความรอนจดัหรอืเยน็จดั
อันอาจเปนอันตราย

(4) งานอื่นที่ อาจกระทบตอสุขภาพ
ความปลอดภัย หรือคุณภาพส่ิงแวดลอม

ลักษณะหรือประเภทของงานตาม (2)(3)
หรือ (4) ใหเปนไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา 22 หามผูจางงานจัดหาหรือ
สงมอบวัตถุดิบ อุปกรณ หรือส่ิงอื่นที่ใชในการ
ทํางานที่อาจเปนอันตรายตอผูรับงานไปทําที
บาน บุคคลในบาน ผูมาติดตอ รวมทั้งชุมชน
หรอืส่ิงแวดลอมใกลเคยีง

 มาตรา 23 ผูจางงานตองแจงเตือนให
ผูรับงานไปทําทีบ่านทราบถึงขอมูลเกีย่วกบัอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชวัตถุดิบ อุปกรณ และ
ส่ิงอืน่ทีใ่ชในการทาํงานตลอดจนวธีิการในการ
ปองกันแกไขอันตรายดังกลาว และจัดใหมี
อปุกรณคุมครองความปลอดภยัในการทาํงานที่
เหมาะสมกบัลกัษณะงานใหกบัผูรบังานไปทาํที่
บานอยางเพียงพอ ผูรับงานไปทาํที่บานตองใช
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทาํงาน
ที่ผูจางงานจัดให และเมื่องานที่รับมอบหมาย
สําเร็จแลว ผูรับงานไปทําที่บานตองสงคืนอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยทีเ่หลืออยูแกผูจางงาน

 ความผิดที่ มี การกระทําความผิด
อาญาตามกฎหมายอืน่รวมอยูดวย

ทั้งนี้ ความผิดตาม พ.ร.บ. ที่ไมสามารถ
เปรียบเทียบได หรือที่สามารถเปรียบเทียบได
แตผูมอีาํนาจเปรยีบเทยีบเหน็สมควรไมเปรยีบ
เทียบ หรือผู กระทําความผิดไมยินยอมให
เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงิน
คาปรับภายในกาํหนดเวลากาํหนดตาม พ.ร.บ.
ใหพนกังานเจาหนาทีด่าํเนนิคดตีามขัน้ตอนการ
รองทกุขหรอืกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน

การดาํเนนิคดเีปรียบเทียบ
ตามความในหมวด 2 ของระเบียบกรม

สวสัดกิารและคุมครองแรงงานฯ การดาํเนนิคดี
เปรียบเทียบมีลาํดับขัน้ตอนโดยสังเขป ดังนี้

 ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกผูถูกกลาว
หามาพบ หรือไปพบผูถูกกลาวหาดวยตนเอง
เพื่อแจงขอกลาวหาเปนหนังสือหรือวาจาใหผู
ถูกกลาวหาทราบ แลวสอบถามวาจะใหการรับ
สารภาพหรอืปฏิเสธ โดยใหพนักงานเจาหนาที่
บันทึกคาํใหการตามแบบ กสร.นก. 1 และให
ผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือไวดวย ทั้งนี้  ผู ถูก
กลาวหาอาจมอบอํานาจเปนหนังสือใหผูอื่น
ดาํเนนิการแทนได ทัง้การพบพนกังานเจาหนาที่
และใหการรับสารภาพหรือปฏิเสธ

กรณีผูถูกกลาวหาใหการรับสารภาพ ให
พนักงานเจาหนาทีส่อบถามผูถูกกลาวหาวาจะ
ยินยอมใหเปรยีบเทยีบหรอืไม หากยนิยอม ให
ผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือในบันทึกคาํยินยอม
ใหเปรียบเทียบตามแบบ กสร.นก. 2 โดยผูรับ
มอบอาํนาจจะลงลายมือช่ือแทนผูถูกกลาวหา
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ไมได ทั้งนี้ ถาผูถูกกลาวหาเปนนิติบุคคล ใหผู
ถูกกลาวหาลงลายมอืช่ือในแบบ กสร.นก. 2 ใน
ฐ า นะนิ ติ บุ คคล แล ะ ใ นฐ า นะส วนตั ว
โดยในฐานะนิติบุคคล ใหลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรานติบุิคคลกร

 คดีที่ผูถูกกลาวหายินยอมใหเปรียบเทียบ
ใหพนักงานเจาหนาที่จัดทาํประวัติการกระทาํ
ความผิดรวมทั้งพฤติการณแหงการกระทําความ
ผิดพรอมดวยความเหน็ในการเปรยีบเทยีบเพือ่
เสนอผูบังคับบัญชาตามลาํดบัช้ันภายในเจด็วนั
นบัแตวนัทีไ่ดรบับันทกึคาํยนิยอมใหเปรยีบเทยีบ
ทั้งนี้ การสรุปขอเท็จจริงและความเห็นในการ
เปรียบเทียบใหเปนไปตามแบบ กสร.นก. 3

 ความผิดตามมาตรา 66 แหง พ.ร.บ.
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในการทาํงาน พ.ศ. 2554 (ผูใดฝาฝนหรอื
กระทําการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อใหสิ่งที่พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยส่ังใหระงับการใชหรือผูก
มัดประทับตราไวักลับใชงานไดอกีระหวางการ
ปฏบิติัตามคําสัง่ของพนักงานตรวจความปลอดภยั
ตามมาตรา 36 วรรคสอง ตองระวางโทษจาํคกุ
ไมเกนิสองปหรอืปรบัไมเกนิแปดแสนบาท หรอื
ทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกเปนรายวันไมเกิน

วันละหาพันบาทจนกวาจะดําเนินการตามคําสั่ง)
ใหพนักงานเจาหนาที่สรุปสํานวนคดแีลวสงให
กองนติกิารเพือ่เสนอคณะกรรมการเปรยีบเทยีบ
ซึ่งเปนดุลพินิจของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ที่จะเปรียบเทียบหรือไมรับเปรียบเทียบก็ได

 ในการเปรยีบเทยีบ ใหดาํเนนิการโดย
คํานึงถึงพฤติการณแหงการกระทําความผิด
ความหนักเบาแหงขอหา ฐานะของผูกระทํา
ความผิด จาํนวนลูกจาง เหตุบรรเทาโทษ และ
เหตเุพิม่โทษ

 เมื่อผูมีอํานาจเปรียบเทียบหรือคณะ
กรรมการเปรยีบเทยีบมคีวามเหน็ใหเปรยีบเทยีบ
ใหดาํเนินการดงัตอไปนี้

 ในกรุงเทพมหานคร ใหนิติกรกองนิติการ
แจงความเหน็ใหเปรียบเทยีบใหผูถกูกลาวหาทราบ
โดยกําหนดใหผูถูกกลาวหานําเงินคาปรับมา
ชําระ ณ สถานที่ซึ่งกาํหนดไวตามความผิดตอ
พ.ร.บ. 3 ฉบับ ภายในสามสิบวนันบัแตวนัไดรบั
หนังสือแจงความเหน็ใหเปรียบเทยีบ หากครบ
กาํหนดแลวผูถูกกลาวหาไมมาชําระคาปรับ ให
สงสํานวนใหหนวยงานเจาของเรือ่งเพือ่รองทกุข
หรอืกลาวโทษตอพนกังานสอบสวน เวนแตกรณี
มเีหตอุนัสมควร นติกิรกองนติกิารอาจเปนผูนาํ
คดีไปรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน

 ในจังหวัดอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่
แจงความเหน็ใหเปรียบเทยีบใหผูถกูกลาวหาทราบ
โดยกําหนดใหผูถูกกลาวหานําเงินคาปรับมา
ชําระ ณ ทีท่าํการของพนกังานเจาหนาทีภ่ายใน
สามสิบวนันับแตวนัไดรับหนังสอืแจงความเห็นให
เปรยีบเทยีบ หากครบกาํหนดแลวผูถูกกลาวหา
ไมมาชําระคาปรบั ใหพนักงานเจาหนาทีน่าํคดี

ไปรองทกุขหรอืกลาวโทษตอพนกังานสอบสวน
ตอไป กรณีผูกระทาํความผิดไดกระทาํความผิด
ในหลายทองที่หรือหลายจังหวัด ใหพนักงาน
เจาหนาที่ในทองที่หรอืจังหวัดที่พบการกระทาํ
ความผิดกอนเปนผูรับผิดชอบดาํเนนิคดี

 กรณีเปนความผิดที่นายจางฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามขอบงคับเกี่ยวกับสิทธิไดรับ
เงินอยางใดอยางหนึง่ของลกูจาง (มาตรา 123
พ.ร.บ. คุมครองแรงงานฯ มาตรา 33 พ.ร.บ.
คุมครองผูรบังานไปทาํทีบ่านฯ หรอื มาตรา 39
พ.ร.บ. ความปลอดภยัฯ) ใหพนกังานเจาหนาที่
ในทองทีท่ีอ่อกคาํส่ังเปนผูรับผิดชอบดาํเนินคดี

 ใหพนกังานเจาหนาทีผู่รบัชําระเงินคา
ปรบัออกใบเสรจ็รบัเงินกองทนุสงเคราะหลกูจาง
หรือใบเสร็จรับเงินในราชการกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน หรอืใบเสรจ็รบัเงินกองทนุ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในการทํางาน และนําเงินคาปรับสงเปน
รายไดของกองทนุสงเคราะหลูกจางหรอืรายได
แผนดิน หรือรายไดของกองทนุความปลอดภัย
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน
แลวแตกรณี

การดําเนนิคดช้ัีนพนกังานสอบสวน
ตามความในหมวด 3 ของระเบียบกรม

สวสัดกิารและคุมครองแรงงานฯ การดาํเนนิคดี
ช้ันพนกังานสอบสวนมขีัน้ตอนโดยสังเขปดังนี้

 ใหพนักงานเจาหนาที่ดาํเนินการรอง
ทุกขหรอืกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเมือ่

 มีความผิดเกิดขึ้น อาง หรือเช่ือวา
ความ ผิดไดเกิดภายในเขตทองที่ และ

 นําพยานหลักฐานที่ รวบรวมไดอัน
เกีย่วกบัการกระทาํความผิดพรอมบันทกึเหตุที่
ผูกระทาํความผิดไมยนิยอมใหเปรยีบเทยีบหรอื
ไมชําระคาปรบัภายในสามสิบวนันับแตวนัทีไ่ด
รบัแจงความเหน็ใหเปรยีบเทยีบ หรอืผูมอีาํนาจ
เปรียบเทียบมีความเห็นไมเปรียบเทียบ หรือ
กรณีความผิดที่มีพฤติการณพิเศษหรือเกิดผล
กระทบกบัลกูจางหรอืผูรบังานไปทาํทีบ่านจาํนวน
มากไปมอบใหพนักงานสอบสวนผูรับเรื่องรอง
ทกุขหรอืกลาวโทษ

กรณีลกูจางหรอืผูรบังานไปทาํทีบ่านเปน
ผูรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเอง
เมื่อไดรับการรองขอจากพนักงานสอบสวน ให
พนกังานเจาหนาทีเ่รงตรวจสอบขอเทจ็จรงิและ
รวบรวมพยานหลกัฐานเทาทีม่มีอบใหพนกังาน
สอบสวนโดยเร็ว ใหพนักงานเจาหนาทีต่ิดตาม



ผลการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนและ
พนกังานอยัการเปนระยะจนกวาคดจีะถึงที่สุด

 ความผิดเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก
โดยมีการทารณุ หนวงเหนี่ยว กักขงั หรือมกีาร
กระทาํความผิดอาญาฐานอื่นรวมอยูดวย หรือ
ความผิดตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทาํงาน พ.ศ. 2554
หรือความผิดตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือ
มาตรา 23 แหง พ.ร.บ. คุมครองผูรบังานไปทาํ
ทีบ่าน พ.ศ. 2553 (ดรูายละเอยีดระบุไวขางตน)
ใหพนกังานเจาหนาทีร่องทกุขหรอืกลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวนทันทีเมื่อทราบหรือพบวามี
การกระทาํความผิดเกิดขึ้น ทั้งนี้ ใหพนักงาน
เจาหนาทีร่วบรวมขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐาน
เบ้ืองตนเกี่ยวกับการกระทาํความผิดเพื่อใชใน
การรองทกุขหรอืกลาวโทษตอพนกังานสอบสวน

 ความผิดตามมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (นายจาง หวัหนา
งาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงาน กระทาํการ
ลวงเกนิ คกุคาม หรอืกอความเดอืดรอน ราํคาญ
ทางเพศตอลูกจาง) ใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการสอบสวนเบ้ืองตนกอนนําเรื่องไป
รองทกุขหรอืกลาวโทษตอพนกังานสอบสวนโดย
มลีกูจางผูถูกลวงเกนิทางเพศเปนผูเสียหายรวม
และพยานในคดี

 ความผิดตามมาตรา 150 หรอืมาตรา
151 วรรคหนึง่แหง พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 หรอืความผิดตามมาตรา 45 หรอืมาตรา
46 แหง พ.ร.บ. คุมครองผูรับงานไปทาํที่บาน
พ.ศ. 2553 เฉพาะความผิดทีก่ระทาํตอพนกังาน
ตรวจแรงงาน หรอืความผิดตามมาตรา 64 แหง
พ.ร.บ. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 เฉพาะ
ความผิดกระทาํตอพนกังานตรวจความปลอดภยั
(ดูรายละเอียดที่ระบุไวขางตน) ใหพนักงาน
ตรวจแรงงานหรอืพนกังานตรวจความปลอดภยั
ซึง่มไิดรบัการอาํนวยความสะดวกหรอืถูกขดัขวาง

การปฏิบัติหนาที่นั้นเปนผูดําเนินการรองทุกข
หรอืกลาวโทษตอพนกังานสอบสวน

 เมื่อพนักงานเจาหนาที่รองทุกขหรือ
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนแลวพนักงาน
สอบสวนพบวาผูถูกกลาวหากระทาํความผิดตาม
พ.ร.บ. (ฉบับใดฉบับหนึง่ใน 3 ฉบับ) และผูถูก
กลาวหายินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงาน
เจาหนาทีส่รุปสาํนวนคดีและสงใหกองนิติการเพือ่
สรปุขอเทจ็จรงิตามแบบ กสร.นก. 3 เสนอคณะ
กรรมการเปรียบเทยีบดําเนินการเปรียบเทยีบตอไป

 กรณีผูถูกกลาวหายินยอมใหเปรียบ
เทียบในช้ันพนักงานอัยการ และพนักงาน
อยัการไดสงตวัผูถูกกลาวหามาเพือ่เปรยีบเทยีบ
ใหพนักงานเจาหนาที่สรุปสํานวนคดีและสง
ใหกองนิติการเพื่ อสรุปขอเท็จจริงตามแบบ
กสร.นก. 3 เสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ดาํเนนิการเปรยีบเทียบตอไปโดยอนุโลม

 กรณีผูถูกกลาวหายินยอมใหเปรียบ
เทยีบในช้ันพนกังานสอบสวนหรอืช้ัน พนกังาน
อัยการ เมื่อผูถูกกลาวหาชําระคาปรับตามที่
เปรียบเทียบแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงให
พนกังานสอบสวนหรอืพนกังานอยัการทราบวา
คดีเลิกกันตามความในมาตราที่เกี่ยวของของ
พ.ร.บ. ฉบับที่ใชรองทุกขกลาวโทษประกอบ
ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญามาตรา
37 (4) (คดอีาญาเลกิกนัไดในคดซีึง่เปรยีบเทยีบ
ไดตามกฎหมายอืน่เมือ่ผูตองหาไดชําระคาปรบั
ตามคาํเปรยีบเทยีบของพนกังานเจาหนาทีแ่ลว)

 ในการดําเนินคดีทางพนักงานสอบ
สวนซึง่พนกังานสอบสวนมอีาํนาจเปรียบเทียบ
หรือนาํคดีไปสูศาล หากศาลมีคาํพิพากษาให

ปรบัผูกระทาํความผิด ใหพนกังานเจาหนาทีแ่จง
ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานศาลสง
เงินคาปรับเขากองทุนสงเคราะหลูกจางหรือ
กองทนุความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพ
แวดลอมในการทาํงาน แลวแตกรณี

การรายงานผลการดาํเนนิคดี
 ใหพนักงานเจาหนาที่ รายงานการ

ดาํเนินคดี การชําระคาปรับ และการสงเงินคา
ปรับเขากองทุนสงเคราะหลูกจาง หรือสงเปน
รายไดแผนดิน หรือกองทุนความปลอดภัย
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน
ใหอธิบดกีรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงานโดย
ผานกองนติกิารทราบทนัททีีม่กีารดาํเนนิคด ีโดย
สงสําเนาแบบ กสร.นก.1 กสร.นก.2 กสร.นก.3
หลกัฐานการสงเงินคาปรบั หลกัฐานการรองทกุข
หรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน หมายจับ
สําเนาคาํฟองตอศาลและสําเนาคาํพพิากษาของ
ศาลประกอบการรายงาน สวนสํานวนคดใีหเกบ็
รกัษาไวทีสํ่านกังานของพนกังานเจาหนาที ่และ
ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกผลการดาํเนินคดี
ผานระบบคอมพิวเตอรของกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานทนัททีีม่กีารดาํเนนิคดี

 ในกรณีพนกังานสอบสวนมคีวามเหน็
ควรส่ังไมฟองคดี และหรือ พนักงานอัยการมี
คาํส่ังไมฟองคด ีหรอืในกรณีศาลมีคาํพิพากษา
ยกฟอง ใหพนักงานเจาหนาที่สรุปขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานรายงานผลคดีให
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานทราบทนัที
ทั้งนี้ ใหกองนิติการตรวจสํานวนคดีพรอมทั้ง
สรุปและวิเคราะหผลคดีเพื่อหาแนวทางแกไข
เสนอตออธิบดีโดยไมชักชา
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บทสรุป
จากเนือ้หาในระเบียบกรมสวสัดกิารและ

คุมครองแรงงานวาดวยการดาํเนนิคดอีาญาและ
การเปรยีบเทยีบผูกระทาํความผิดตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงานและความปลอดภยั
ในการทาํงาน พ.ศ. 2554 สามารถสรุปสาระ
สําคัญเกีย่วกบัการกระทาํผิดและการลงโทษได
ดงัตอไปนี้

 การกระทําความผิดตามกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงานและความปลอดภยัใน
การทาํงาน หมายถึง การกระทาํความผิดตาม
พ.ร.บ. 3 ฉบับ ไดแก พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 พ.ร.บ. คุมครองผูรับงานไปทาํที่
บาน พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. ความปลอดภัย
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน
พ.ศ. 2554 ตามมาตราที่ระบุถึงความผิดและ
บทลงโทษใน พ.ร.บ. แตละฉบับ

 ความผิดตามตาม พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 (เวนมาตรา 157) ความผิด
ตาม พ.ร.บ. คุมครองผูรับงานไปทาํทีบ่าน พ.ศ.
2553 และความผิดตาม พ.ร.บ. ความปลอดภยั
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน
พ.ศ. 2554 ที่มีอัตราโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินส่ีแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เปนความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได (มีแต
โทษปรับ ไมมีโทษจาํ) ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ นั่นหมายถึง บรรดา
ความผิดเกอืบทัง้หมดตาม พ.ร.บ. ทั้งสามฉบับ
[ยกเวน มาตรา 157 พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน
(ผูทาํผิดไมใชนายจางแตเปนพนกังานเจาหนาที)่
และมาตรา 66 ของ พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ
(มีโทษจาํคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินแปด
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมีโทษปรับ
เพิม่เตมิ)] เปนความผิดทีไ่มตองถูกจาํคกุ เพยีง
แตเสียคาปรับตามระเบียบของกรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน ทั้งนี้ การดาํเนินคดีเพื่อ
เปรียบเทยีบ (ปรบั) ทาํโดยพนกังานเจาหนาที่
สั งกัดกรมสวัสดิการและคุ มครองแรงงาน
(พนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจความ
ปลอดภยั และนติกิร) และเจาพนกังานสอบสวน
ที่ ไดรับการรองทุกขกลาวโทษจากพนักงาน
เจาหนาทีห่รอืลกูจาง

 การดําเนินคดีกับผู กระทําผิดตาม
พ.ร.บ. ขางตนเพื่อเปรียบเทียบโดยพนักงาน
เจาหนาทีสั่งกดักรมสวัสดิการและคุมครองแรง
งาน เริ่มที่การบันทึกขอกลาวหาและรวบรวม
ขอมลูหลกัฐาน จากนัน้ทาํความเหน็ควรดาํเนนิ
คดหีรอืไมดาํเนนิคดแีลวสงใหผูบังคบับัญชาเพือ่
พิจารณาส่ังการ ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาควร
ดาํเนินคดี ใหผูบังคับบัญชานั้นส่ังใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินคดีตอไป แตถาไมเห็นดวย
หากเปนคดเีกดิในกรงุเทพมหานคร ใหสงเรือ่ง
ไปยังอธิบดกีรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน
เพือ่ใหมีคาํส่ังดาํเนินคดีหรอืงดดาํเนินคดี สวน
คดเีกดิขึน้ในตางจงัหวดัใหความเหน็ของผูบังคบั
บัญชาเปนที่สุด

เมือ่มคีาํส่ังใหดาํเนนิคดกีบัผูกระทาํความ
ผิด พนกังานเจาหนาทีต่องเรงรดัการดาํเนนิคดี
ภายในกาํหนดอายคุวามของประมวลกฎหมาย
อาญา โดยเปนไปตามขัน้ตอนการเปรยีบเทยีบ
หากพบวาผูถูกกลาวมีความผิดจริงและยอม
ใหเปรยีบเทยีบใหพนกังานเจาหนาทีส่งเรือ่งขึน้
ไปยังผูบังคบับัญชาตามลาํดบัช้ันภายในเจด็วนั
จากนัน้จะมกีารเสนอใหผูมอีาํนาจเปรยีบเทยีบ
พิจารณาวาจะเปรียบเทียบหรือไม ถาเปรียบ
เทียบ ผูทาํความผิดจะตองจายคาปรับจํานวน
เทาใด หากมีความเห็นใหทาํการเปรียบเทียบ
พนักงานเจาหนาที่จะตองแจงใหผูทาํความผิด
นาํเงินคาปรับมาชําระภายใน 30 วัน นับแต
วันไดรับแจง ซึ่งเมื่อจายเงินคาปรับเรียบรอย

แลว ถือวาคดอีาญาเปนอนัเลกิกนัตามประมวล
กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญามาตรา 37 (4)

 การดาํเนนิคดกีบั ผูกระทาํผิดโดยการ
รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน ใหทาํ
ในกรณีตอไปนี้

 ผูทําความผิดไมยอมถูกเปรียบเทียบ
หรือยอมแตไมจายคาปรับตามกาํหนดเวลา

 กระทําความผิดมาตราตางๆ ของ
พ.ร.บ. 3 ฉบับ ซึ่งระบุไววาเปนความผิดที่ให
พนักงานเจาหนาที่ดาํเนินคดีโดยการรองทุกข
หรอืกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนโดยไมตอง
ผานขัน้ตอนการเปรยีบเทยีบ (อานรายละเอยีด
ใหหวัขอ “ความผิดท่ีใหรองทุกขกลาวโทษตอ
พนกังานสอบสวน” ขางตน)

 กระทําความผิดมาตราที่ไมสามารถ
เปรียบเทียบโดยพนักงานเจาหนาที่ได หรือที่
สามารถเปรยีบเทยีบไดแตผูมอีาํนาจเปรยีบเทยีบ
พิจารณาไมใหเปรียบเทียบ

 ในช้ันพนักงานสอบสวนหรือในช้ัน
อัยการ เมื่อผูถูกกลาวหากระทาํความผิดจริง
และยอมถูกเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการสงเรื่องมายังอธิบดีกรม
สวสัดกิารและคุมครองแรงงานหรอืผูวาราชการ
จังหวัด แลวแตกรณี ภายใน 7 วนั เพื่อใหมกีาร
เปรียบเทียบ (ปรับ) ตามกฎหมายกาํหนด

 หลังจากมีการจายเงินคาปรับตามที่
เปรียบเทียบแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงไป
ยงัพนกังานสอบสวนหรอืพนกังานอยัการเพือ่ให
ทราบวาคดีมีการเลิกกันตาม พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงานและความปลอดภัย และตามประมวล
กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญามาตรา 37 (4)

 หากผูกระทาํความผิดสูคดีถึงช้ันศาล
และศาลส่ังใหผูกระทาํความผิดตองเสียคาปรบั
พนกังานเจาหนาทีต่องแจงใหพนกังานสอบสวน
หรอืเจาพนักงานศาลสงเงินคาปรับเขากองทุน
สงเคราะหลูกจาง หรือกองทุนความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทาํงาน
แลวแตกรณี

 ในกรณีพนักงานสอบสวนส่ังไมฟอง
คด ีและหรือ พนักงานอยัการมคีาํส่ังไมฟองคดี
หรือศาลมีคําพิพากษายกฟอง พนักงานเจาหนาที่
ตองรายงานผลคดใีหกรมสวสัดกิารและคุมครอง
แรงงานทราบทันที โดยใหกองนิติการตรวจ
สํานวนคดพีรอมทัง้สรปุและวเิคราะหผลคดเีพือ่
หาแนวทางแกไขเสนอตออธิบดเีพือ่ดาํเนนิการ
ที่เหมาะสมตอไป
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