คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานรับผิดชอบ

การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทางานในระหว่าง เวลา 22.00 - 06.00 น.
ตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ
1. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10
2. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
76 จังหวัด

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.

กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ .ศ. 2541 มาตรา 47 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก
อายุต่ากว่าสิบแปดปีทางานในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย จากเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ต้องการมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก
อายุต่ากว่าสิบแปดปีทางานในช่วงเวลาดังกล่าว แต่หากนายจ้างมีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องให้ลูกจ้างซึ่งเป็น
เด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีทางานในช่วงเวลาดังกล่าว จะต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นที่โดยชัดเจนในการขอ
อนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
นายจ้างต้องเป็นผู้ขออนุญาตและต้องขออนุญาตตามแบบคาขออนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่า
สิบแปดปีทางานในเวลาทางานปกติระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.(แบบคร. 5) ท้ายประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องแบบคาขออนุญาตและแบบใบอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่า
สิบแปดปีทางานในเวลาทางานปกติระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.
ทั้งนี้ งานที่จะให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทางานต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายในเรื่องอายุลักษณะงาน
และสถานที่ที่ห้ามลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทางาน เป็นต้น
หมายเหตุ :
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
บริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ /หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
2) ทั้งนี้ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอฯทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
3) กรณี ผู้ขออนุญาตฯ ไม่ได้รับการอนุญาตฯหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นขอฯทราบ ภายใน 7 วัน
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

นายจ้างยื่นแบบคาขอ
อนุญาตฯ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอ
อนุญาตฯ และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสาร

1 วัน

2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่พิจารณาข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ขอ
อนุญาตตามข้อกาหนด
ของกฎหมายและจัดทา
ความเห็นเสนออธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
พิจารณาอนุญาต

2 วัน

3)

การลงนาม

อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายพิจารณาลงนาม
ใบอนุญาตฯ และเจ้าหน้าที่
แจ้งผลการพิจารณาและ
ส่งมอบใบอนุญาตฯ

2 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดพะเยา
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดพะเยา
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่
- สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดพะเยา

หมายเหตุ
-

-

-

ระยะเวลาดาเนินการ
5 วัน
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือ
เอกสารที่ทางราชการออกให้
ของนายจ้างและลูกจ้าง
ซึ่งเป็นเด็ก
เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

แบบคาขออนุญาตให้อนุญาต
ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่า
สิบแปดปีทางานในเวลาทางาน
ปกติระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา
ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา
(แบบคร. 5)
สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

2)

-

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
-

-

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง )

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

1

ฉบับ

( พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง กรณี
นายจ้างเป็นนิติ
บุคคล)
(พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง )

3)

สาเนาแบบแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่ง
เป็นเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
(แบบคร. 2)

-

1

ฉบับ

4)

เอกสารหรือหลักฐานแสดง
ความจาเป็นที่ต้องให้ลูกจ้างเด็ก
ทางานในระหว่างเวลา
22.00 - 06.00 น.
หนังสือมอบอานาจ และสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ

1

-

ฉบับ

-

-

1

ชุด

(พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง กรณี
นายจ้าง
มอบหมายให้
บุคคลอื่นมาขอ
อนุญาตแทน )

5)
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เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
1. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400 โทรศัพท์ 0 2245 1091 โทรสาร 0 2246 3541
2. สายด่วน 1546
3. เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th
4. ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
5. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ยื่นคาขอ
6. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ยื่นคาขอ
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