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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๒ ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานแรงงาน
การคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํ า งาน การแรงงานสั ม พั น ธ์ การแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ และการสวั ส ดิ ก ารแรงงาน
โดยการพัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไก มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการแข่งขันทางการค้าและพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริม กํากับ ดูแลให้การรับรอง
สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล
(๒) คุ้ ม ครองและดู แ ลแรงงานทั้ ง ในระบบและนอกระบบ ให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามที่
กฎหมายกําหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(๓) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายว่ า ด้ ว ยแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองผู้ รั บ งานไปทํ า ที่ บ้ า น
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานทางทะเล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) พั ฒ นาระบบ และสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานของหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ และองค์กรที่อยู่ในกํากับของรัฐ
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(๕) ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
(๖) ส่งเสริมและดําเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
(๗) ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบ
ด้านแรงงาน
(๘) พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน จั ด ทํ า แผนงาน
และประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดังต่อไปนี้
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองคุ้มครองแรงงาน
(๓) กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
(๔) กองความปลอดภัยแรงงาน
(๕) กองนิติการ
(๖) กองบริหารการคลัง
(๗) กองการเจ้าหน้าที่
(๘) กองสวัสดิการแรงงาน
(๙) สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
(๑๐) สํานักแรงงานสัมพันธ์
(๑๑ - ๑๕) สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๕
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ข้อ ๔ ในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่หลัก
ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ข้อ ๕ ในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหน้าที่หลัก
ในการพั ฒ นาการบริ ห ารของกรมให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และคุ้ ม ค่ า รั บ ผิ ด ชอบงาน
ขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานภายในกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๖ สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารกรม มี อํ า นาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ ราชการทั่ ว ไปของกรม
และราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
(๓) ประสานราชการกับหน่วยงานของกรมในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ดําเนิ น การเกี่ ย วกั บงานสื่ อ สาร การประชาสัม พั นธ์ และเผยแพร่ กิ จกรรม ความรู้
ความก้าวหน้า และผลงานของกรม
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้งการบริหารจัดการงาน
ด้านสาธารณูปโภคของกรม
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๗ กองคุ้มครองแรงงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานและกําหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีการปฏิบัติ
ด้านการคุ้มครองแรงงานในระบบ แรงงานทางทะเล รวมทั้งแรงงานหญิงและเด็กในระบบ
(๒) ควบคุ ม ดู แ ลนายจ้ า งและลู ก จ้ า งให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองแรงงาน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ควบคุ ม ดูแ ลคนประจํ าเรื อ เจ้ าของเรื อ และนายเรือ ให้ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ย
แรงงานทางทะเล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจ้าง สภาพการทํางาน และพัฒนามาตรฐานแรงงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๕) บริหารกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ข้อ ๘ กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พั ฒ นาระบบการคุ้ ม ครองแรงงานและกํ า หนดแนวทาง มาตรการ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
(๒) ควบคุมดูแลผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทําที่บ้านให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้รับงานไปทําที่บ้านและควบคุมดูแลแรงงานนอกระบบอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจ้าง สภาพการทํางาน และพัฒนามาตรฐานแรงงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๙ กองความปลอดภัยแรงงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ รวมทั้งแรงงานทางทะเล
(๒) ควบคุมดูแลนายจ้าง ลูกจ้าง และพนักงาน รวมทั้งบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ควบคุ ม ดูแ ลคนประจํ าเรื อ เจ้ าของเรื อ และนายเรือ ให้ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ย
แรงงานทางทะเล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต การขึ้นทะเบียน และกํากับดูแลมาตรฐานการให้บริการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๕) พั ฒ นาระบบการคุ้ ม ครองความปลอดภั ย ในการทํ า งาน มาตรการ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ด้านการตรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๖) พัฒนาองค์ความรู้และระบบสารสนเทศความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน
(๗) สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๘) บริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๐ กองนิติการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน งานเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่งและอาญา ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ งานคดีปกครอง งานคดีแรงงาน และงานคดีอื่น
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านคดีแก่ลูกจ้างและผู้รับงานไปทําที่บ้าน

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๑ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบของกรม
(๓) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คําสั่งหรือคําวินิจฉัยตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองผู้ รั บ งานไปทํ า ที่ บ้ า น กฎหมายว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๑ กองบริหารการคลัง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๒ กองการเจ้าหน้าที่ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรของกรม
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๓ กองสวัสดิการแรงงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการแรงงาน
(๓) กําหนดและพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการ
(๔) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ
(๕) บริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
(๖) พัฒนารูปแบบตัวอย่างการจัดสวัสดิการดูแลบุตรผู้ใช้แรงงาน
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๑ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๑๔ สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนามาตรฐานแรงงานและบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ รวมทั้ง
จัดระบบรับรองมาตรฐานแรงงานและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการแข่งขันทางการค้า
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างด้านมาตรฐานแรงงาน คุ้มครองแรงงาน
แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
รวมถึงสวัสดิการแรงงาน
(๓) ดําเนินการและสนับสนุนงานด้านต่างประเทศของกรมเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
พิธีสารและข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีประเด็นแรงงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน
การประชุม การเจรจาระหว่างประเทศ และการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(๔) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
รวมทั้งการวิเคราะห์สถิติข้อมูลด้านแรงงาน และงานห้องสมุดของกรม
(๕) บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม ตลอดจนสนับสนุนและให้คําปรึกษา
แนะนําแก่หน่วยงานในสังกัดกรม
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๕ สํานักแรงงานสัมพันธ์ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(๒) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
และกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๓) กําหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๖ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๕ มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๑ ก
(๒)
(๓)
(๔)
มอบหมาย
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
มอบหมาย

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ให้บริการงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรม
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
๑๗ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ดําเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้บริการงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและกระทรวง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๑ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
ที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

