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ประวัติความเป็นมา 
ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบบ

ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
ทั่วโลก ก่อให้เกิดภาวการณ์ว่างงานเพ่ิมมากข้ึน คณะผู้ก่อการเปล่ียนแปลงการปกครองจึงกําหนด
นโยบายหลักในการบํารุงความสุขของ ราษฎรในทางเศรษฐกิจและหางานให้ราษฎรทุกคน เพ่ือ
มุ่งเน้นขจัดปัญหาการว่างงาน ดังนั้น จึงมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยสํานักจัดหางาน พ.ศ. 
2475 และพระราชบัญญัติสํานักงานจัดหางานประจําท้องถ่ิน พ.ศ. 2475 พร้อมกับการปรับปรุง
กฎหมายด้านแรงงาน และจัดต้ังหน่วยงานข้ึนมาบริหารให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยแผนกจัดหา
งาน กองทะเบียน กรมปลัดกระทรวงมหาดไทย นับเป็นหน่วยงานแรกที่มีบทบาทในการบริหาร
แรงงานอย่างชัดเจน 

นับแต่นั้นเป็นต้นมา หน่วยงานด้านบริหารแรงงานจึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ด้วย
ปริมาณงานในด้านแรงงานที่ขยายตัวมาโดยตลอด เม่ือเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) หน่วยงานที่ทําหน้าที่ด้านบริหารแรงงานขณะน้ันคือ กองแรงงาน
จึงได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นส่วนแรงงานในปี พ.ศ. 2505 และในปี พ.ศ. 2508 ได้รับการยกฐานะ
เป็นกรมแรงงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทําหน้าที่ในการบริหารแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดหางาน และกองทุนเงินทดแทนต่อมา
ในปีพ.ศ. 2533 รัฐบาลพิจารณาเห็นว่าแรงงานควรมีความม่ันคงในชีวิตด้วยระบบประกันสังคม จึง
ได้จัดต้ังสํานักงานประกันสังคม และโอนภารกิจด้านกองทุนเงินทดแทนของกรมแรงงานให้กับ
สํานักงานประกันสังคม 

ภารกิจของกรมแรงงานได้ทวีความสําคัญมากข้ึน โดยลําดับ นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็น
ต้นมา รัฐบาลหลายสมัยได้พยายามยกฐานะกรมแรงงานข้ึนเป็นกระทรวงแรงงาน แต่ประสบกับ
ปัญหาการเปล่ียนแปลงรัฐบาลทุกครั้ง จนกระทั่งวันที่ 28 มกราคม 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติให้ยุบเลิกกรมแรงงานและจัดต้ังหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทยข้ึนใหม่ 2 หน่วยงาน 
คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทําหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ บริหารการคุ้มครองแรงงานและ
การแรงงานสัมพันธ์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ บริหารงานการส่งเสริม
การมีงานทํา ได้แก่ การพัฒนาฝีมือแรงงาน และการจัดหางาน พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการให้
เตรียมดําเนินการจัดต้ังกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคมต่อไป 
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วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรหลักมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่าง เป็น

มาตรฐาน และสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม 
 

มืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความสามารถ ความชํานาญ มีความรอบรู้ มีวิธีการ
และหลักการท่ีถูกต้อง 

แรงงาน (Labour) หมายถึง นายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทําที่บ้านใน
งานที่รับไปทําท่ีบ้าน 

คุณภาพชีวติ (Quality of life) หมายถึง มีความมั่นคงและมีความสุขในการทํางาน 
มาตรฐาน (Standard) หมายถึง กฎหรือหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับอนุสัญญาของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศ 
สันติสขุ (Peace) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ดีของแรงงานในการร่วมกันป้องกันและแก้ไข

ปัญหาด้านแรงงานภายใต้การส่งเสริมของภาครัฐ 
ความเป็นธรรม (Fairness) หมายถึง การกระทําที่ชอบด้วยเหตุผล 

 
พันธกิจ 

1. กําหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
2. กํากับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฏหมาย 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์  

1.พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน 
2.เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย 
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3.พัฒนาองคค์วามรู้ด้านแรงงาน 
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
5.ศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
กลยุทธ์  

1.พัฒนามาตรฐานการจัดการด้านแรงงาน 
2.เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและพัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคม 
3.พัฒนาองคค์วามรู้ด้านการจัดการแรงงานของประชาคมอาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การเสริมสรา้งและพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือให้เกิดสันติสุขใน
วงการแรงงาน 
กลยุทธ์  

1.ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 
2.ส่งเสริมความร่วมมือในระบบทวิภาคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานโดยหลัก

สุจริตใจ 
3.พัฒนากลไกการสร้างความรว่มมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และภาคีเครือข่าย 
4.ส่งเสริมสวสัดิการเพ่ือแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาการบรหิารจัดการอย่างมธีรรมาภิบาล 
กลยุทธ์  

1.ปลุกจิตสํานึกบุคลากรให้ปฏิบัติราชการอย่างมธีรรมาภิบาล 
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง 
3.เสริมสร้างการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร 
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 

 
วัฒนธรรมขององค์กร 
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นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงแรงงาน 
 
นโยบายรัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงนโยบายเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2557 

นโยบายท่ีได้แถลงต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์การปกครองทุกระดับต้ังแต่ท้องถ่ินจนถึง
ประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืนครอบคลุมปัญหาท้ังระยะเฉพาะหน้าที่ต้องทํา
ทันที ระยะกลางที่จะทําต่อไปหรือต้องรอการบังคับใช้กฎหมาย และระยะยาว ซ่ึงแม้ไม่เห็น
ผลสําเร็จในระยะเวลาอันใกล้ แต่รัฐบาลก็ต้องวางรากฐานเพื่อให้รัฐบาลหน้าเข้ามาพิจารณารับ
ช่วงได้อย่างต่อเน่ือง ประการสําคัญคือต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจนว่าประเทศเราจะก้าว
ไปทางไหนโดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจกรมโดยสรุป ดังนี้ 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งยวด ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้
ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมราชานุภาพส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
ของรัฐเรียนรู้ เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
และพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็น
ที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในท่ีสุด 

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน โดยจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 
กําหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข
โดยการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวดและจัดการกับปัญหาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเน่ืองให้เบ็ดเสร็จ เช่น 
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
เป็นต้น 

3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่

เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมท้ัง สตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมท้ัง 
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ยกระดับคุณภาพแรงงานนอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมาก
ข้ึน 

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาหลบหนีเข้าเมือง การ
ทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเท่ียวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 
โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับ ที่จําเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

3.3 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงาน
หรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต 

3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนโดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 

4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความ

เป็นไทยมาสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน 
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กร

ทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
สันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
ตามความพร้อม 

7.การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ ณ ส้ินปี 2558 

จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่างๆ ให้พร้อม 
การเร่งดําเนินการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเช่ือมโยงด้านระบบโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ 
การอํานวยความสะดวกทางการค้าการพัฒนาด่านชายแดน และการเตรียมการด้านทรัพยากร
มนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทย ในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาคมอาเซียน 
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101. การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและความม่ันคงของชาติ 
ต้องใช้การจ้างแบบใด 
 ก.  วิธีเลือกจ้าง     ข. วิธีคัดเลือก 
 ค. วิธีการประกวดออกแบบ   ง. วิธีเสนอราคา 

ตอบ ก.  วิธีเลือกจ้าง 
 
102. ในการจ้างออกแบบและควบคุมงานน้ันผู้มีอํานาจตกลงจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งคือผู้ใด 
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. กวพ. 
 ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด    ง. หัวหน้าส่วนราชการ 

ตอบ ก. ปลัดกระทรวง 
วิธีเลือกจ้าง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและ

ความม่ันคงของชาติ หากจะดําเนินการว่าจ้างตามวิธีอ่ืนดังกล่าวมาแล้ว จะทําให้เกิดการล่าช้า เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการและความม่ันคงของประเทศชาติ ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจตกลงจ้าง
ผู้ให้บริการรายหน่ึงรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร 
 
103. การว่าจ้างออกแบบอาคารท่ีมีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือ
สถาปัตยกรรมของชาติ เป็นการจ้างแบบใด 
 ก.  วิธีเลือกจ้าง     ข. วิธีคัดเลือก 
 ค. วิธีการประกวดออกแบบ   ง. วิธีเสนอราคา 

ตอบ ค. วิธีการประกวดออกแบบ 
 
104. ข้อใดเป็นการจ้างโดยการประกวดแบบ 
 ก. โรงละครแห่งชาติ    ข. สนามกีฬาแห่งชาติ 
 ค. สนามบิน     ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
   
105.การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ ให้ผู้ว่าจ้างเสนอรายละเอียดเรื่องการจ้างออกแบบโดยวิธี
ประกวดแบบต่อผู้ใด 
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10.งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามท่ีกฎหมายกําหนดต้องมี
เวลาทํางานปกติวันหนึ่งไม่เกินกี่ชั่วโมง 

ก. ห้าชั่วโมง     ข. หกช่ัวโมง 
ค.เจ็ดชั่วโมง      ง.แปดชั่วโมง 
ตอบ ค.เจ็ดชั่วโมง   
ให้นายจ้างประกาศเวลาทํางานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกําหนดเวลาเริ่มต้นและเวลา

ส้ินสุดของการทํางานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทํางานของแต่ละประเภทงานตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง แต่วันหน่ึงต้องไม่เกินแปดช่ัวโมง ในกรณีที่เวลาทํางานวันใดน้อยกว่าแปดช่ัวโมง 
นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันให้นําเวลาทํางานส่วนท่ีเหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานในวันทํางาน
ปกติอ่ืนก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวันละเก้าชั่วโมงและเม่ือรวมเวลาทํางานท้ังส้ินแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่
เกินส่ีสิบแปดชั่วโมง เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงต้องมีเวลาทํางานปกติวันหน่ึงไม่เกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางาน
ทั้งส้ินแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินส่ีสิบสองช่ัวโมง 
 
11.ในกรณีที่มีการทํางานล่วงเวลาต่อจากเวลาทํางานปกติไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง นายจ้างต้องจัด
ให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่ากี่นาทีก่อนที่ลูกจ้างจะเริ่มทํางานล่วงเวลา 
 ก. สิบนาที     ข. สิบห้านาที 
 ค. ยี่สิบนาที     ง. ยี่สิบห้านาที 

ตอบ ค. ยี่สิบนาที 
ในกรณีที่มีการทํางานล่วงเวลาต่อจากเวลาทํางานปกติไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง นายจ้างต้อง

จัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่ายี่สิบนาทีก่อนที่ลูกจ้างเริ่มทํางานล่วงเวลา 
 
12. ห้ามมิให้นายจ้างใช้แรงงานหญิงในข้อใด 
 ก. งานเหมืองแร่    ข. งานที่ต้องทําบนน่ังร้านท่ีสูง 
 ค. งานขนส่งวัตถุระเบิด   ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซ่ึงเป็นหญิงทํางานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
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