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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ .  ๒๕๔๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับแกกิจการหรือสถานประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 
 (๑) การทําเหมืองแร  เหมืองหิน  กิจการปโตรเลียมหรือปโตรเคมี 
 (๒) การทํา  ผลิต  ประกอบ  บรรจุ  ซอม  ซอมบํารุง  เก็บรักษา  ปรับปรุง  ตกแตง  เสริมแตง  

ดัดแปลง  แปรสภาพ  ทําใหเสีย  หรือทําลายซ่ึงวัตถุหรือทรัพยสิน  รวมทั้งการตอเรือ  การใหกําเนิด  
แปลง  และจายไฟฟาหรือพลังงานอยางอื่น 

 (๓) การกอสราง  ตอเติม  ติดต้ัง  ซอม  ซอมบํารุง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอนอาคาร  สนามบิน  
ทางรถไฟ  ทางรถราง  ทางรถใตดิน  ทาเรือ  อูเรือ  สะพานเทียบเรือ  ทางน้ํา  ถนน  เข่ือน  อุโมงค  
สะพาน  ทอระบาย  ทอน้ํา  โทรเลข  โทรศัพท  ไฟฟา  กาซหรือประปา  หรือส่ิงกอสรางอื่น  ๆ  รวมทั้ง
การเตรียมหรือวางรากฐานของการกอสราง 

 (๔) การขนสงคนโดยสารหรือสินคาโดยทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ  และรวมทั้งการบรรทุก
ขนถายสินคา 
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 (๕) สถานีบริการหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซ 
 (๖) โรงแรม 
 (๗) หางสรรพสินคา 
 (๘) สถานพยาบาล 
 (๙) สถาบันทางการเงิน 
(๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 
(๑๑) สถานบริการบันเทิง  นันทนาการ  หรือการกีฬา 
(๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 
(๑๓) สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม  (๑)  ถึง  (๑๒) 
(๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน”  หมายความวา  การกระทํา

หรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือความ
เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน 

“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงนายจางแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่
เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  ระดับบริหาร ระดับเทคนิค  ระดับเทคนิค
ข้ันสูง  และระดับวิชาชีพ 

“ลูกจางระดับปฏิบัติการ”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงทําหนาที่เปนผูปฏิบัติงาน 
“ลูกจางระดับหัวหนางาน”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงทําหนาที่ควบคุม  ดูแล  บังคับบัญชา  

ส่ังงานใหลูกจางทํางานตามหนาที่ของหนวยงานนั้น  ๆ 
“ลูกจางระดับบริหาร”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานที่มีระดับสูงกวาหัวหนางาน

ข้ึนไปไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ของสถานประกอบกิจการ 
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“ผูแทนนายจางระดับบริหาร”  หมายความวา  ลูกจางระดับบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาที่ทําการแทน
นายจางสําหรับกรณีการจาง  การลดคาจาง  การเลิกจาง  การใหบําเหน็จ การลงโทษ  หรือการวินิจฉัย 
ขอรองทุกข  และไดรับมอบหมายเปนหนังสือใหกระทําการแทนนายจาง  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

“ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา”  หมายความวา  ลูกจางระดับหัวหนางานหรือเทียบเทาข้ึนไป
ที่ไดรับการแตงต้ังจากนายจางใหเปนกรรมการ  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

“ผูแทนลูกจาง”  หมายความวา  ผูแทนลูกจางซ่ึงเปนลูกจางระดับปฏิบัติการที่ไดรับการเลือกต้ัง
จากฝายลูกจางใหเปนกรรมการ  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

“หนวยงานความปลอดภัย”  หมายความวา  หนวยงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม
ในการทํางานซึ่งนายจางใหดูแลและปฏิบัติงานดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  ที่ทํางานของนายจางแตละแหงที่ประกอบกิจการ 
แยกออกไปตามลําพังเปนหนวย  ๆ  และมีลูกจางทํางานอยู 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๓ ใหนายจางจัดใหมีขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวใน 
สถานประกอบกิจการ 

ขอบังคับวาดวยความปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองกําหนดขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อควบคุมมิใหมีการกระทําที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยในการทํางาน  
ทั้งนี้  นายจางตองจัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติจนกวาลูกจางจะสามารถทํางานไดอยางถูกตองปลอดภัย 
รวมทั้งจัดวางระบบควบคุม  กํากับ  ดูแล  โดยกําหนดใหเปนหนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ 

ขอ ๔ ใหนายจางซ่ึงมีผู รับเหมาชั้นตนหรือผู รับเหมาชวงเขามาปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบกิจการ  จัดใหมีขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓  สําหรับผูรับเหมาดังกลาว  เพื่อกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของผูรับเหมาใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 
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ขอ ๕ ในกรณีที่นายจางรับลูกจางเขาทํางานใหม  หรือใหลูกจางทํางานในลักษณะหรือ
สภาพของงานที่แตกตางไปจากเดิมอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง  ใหนายจางจัดการอบรม 
ลูกจางใหมีความรูเกี่ยวกับขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓  กอนการปฏิบัติงาน 

ขอ ๖ ในกรณีที่นายจางส่ังใหลูกจางไปทํางาน  ณ  สถานที่อื่น  ซ่ึงอาจเสี่ยงตอการเกิดอันตราย  
ใหนายจางแจงขอมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการทํางานในสถานที่ดังกลาว  พรอมทั้งวิธีการปองกันอันตราย
ใหลูกจางทราบกอนการปฏิบัติงาน 

ขอ ๗ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคน
ข้ึนไป  และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๖)  ถึง  (๑๔)  ที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนขึ้นไป  แตงต้ัง
ลูกจางระดับหัวหนางานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๘  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
ของสถานประกอบกิจการ 

การแตงต้ังเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  ในกรณีที่นายจางแตงต้ังลูกจาง
ระดับหัวหนางานใหม  ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายจางแตงต้ังใหเปนลูกจาง
ระดับหัวหนางาน  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  ตองเปนลูกจางระดับหัวหนางาน
และมีคุณสมบติัเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานตามประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๙ ใหเจาหนาที่ความปลอดภยัในการทํางานระดับหัวหนางานมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กํากับ  ดูแล  ใหลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
(๒) วิเคราะหงานในหนวยงานที่ รับผิดชอบเพื่อคนหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องตน 

โดยอาจรวมดําเนินการกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคข้ันสูง   
หรือระดับวิชาชีพ 

(๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่ รับผิดชอบเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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(๔) ตรวจสอบสภาพการทํางาน  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  และอุปกรณใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
กอนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน 

(๕) กํากับ  ดูแล  การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลของลูกจางในหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(๖) รายงานการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  อันเนื่องจาก
การทํางานของลูกจางตอนายจาง  และแจงตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค   
ระดับเทคนิคข้ันสูง  หรือระดับวิชาชีพ สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีหนวยงานความปลอดภัย 
ใหแจงตอหนวยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ 

(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ
อันเนื่องจากการทํางานของลูกจางรวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค  ระดับ
เทคนิคข้ันสูง  หรือระดับวิชาชีพ  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอนายจาง 
โดยไมชักชา 

(๘) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
(๙) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน

ระดับบริหารมอบหมาย 
ขอ ๑๐ ใหนายจางแตงต้ังลูกจางคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๑  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัย

ในการทํางานระดับเทคนิคประจําสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนขึ้นไป
แตไมถึงหาสิบคน เพื่อปฏิบัติงานดานความปลอดภัยประจําตามเวลาที่กําหนดไมนอยกวาวันละหนึ่งชั่วโมง
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนข้ึนไป เวนแตมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูง
หรือระดับวิชาชีพอยูแลว 

ขอ ๑๑ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเทา 
(๒) เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน  และผานการฝกอบรม 

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๑๒ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย  รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการทํางาน

อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
(๓) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
(๔) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ

อันเนื่องจากการทํางาน  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการเกิดเหตุโดยไมชักชา 
(๕) รวบรวมสถิติ  จัดทํารายงาน  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  

หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 
(๖) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๑๓ ใหนายจางแตงต้ังลูกจางคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๔  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัย

ในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงประจําสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแต
หาสิบคนข้ึนไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน เพื่อปฏิบัติงานดานความปลอดภัยภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีลูกจางต้ังแตหาสิบคนข้ึนไป  
เวนแตมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพอยูแลว 

ขอ ๑๔ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
อยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเทา 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง  อนุปริญญา  หรือเทียบเทา  และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาปที่  ๖  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือเทียบเทา  
และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคหรือระดับพื้นฐานมาแลว 
ไมนอยกวาหาป  และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๑๕ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการทํางาน

อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
(๓) วิเคราะหแผนงานโครงการ  รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตาง  ๆ  และเสนอแนะ

มาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 
(๔) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ  

หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
(๕) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
(๖) แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจาง เพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดความ

ไมปลอดภัยในการทํางาน 
(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะหการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุ

เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกัน 
การเกิดเหตุโดยไมชักชา 

(๘) รวบรวมสถิติ  วิเคราะหขอมูล  จัดทํารายงาน  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 

(๙) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๑๖ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคนขึ้นไป  

และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตหนึ่งรอยคนข้ึนไป  แตงต้ังลูกจาง
เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๗  ประจําสถานประกอบกิจการ
อยางนอยหนึ่งคน  เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะดานความปลอดภัย 

การแตงต้ังเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่มีลูกจางต้ังแตหนึ่งรอยคนข้ึนไป  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๗ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเทา 
 (๒) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี  และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัย 

ในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงมาแลวไมนอยกวาหาป  และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดจากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรอง 

 (๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  และผานการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
จากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ 
ตามขอ  ๑๘  (๓)  (๔)  และ  (๘)  ทั้งนี้  ภายในหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๑๘ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 (๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย  รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันหรือข้ันตอนการทํางาน

อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
 (๓) ประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน 
 (๔) วิเคราะหแผนงานโครงการ  รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตาง  ๆ  และเสนอแนะ

มาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 
 (๕) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ

หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
 (๖) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓ 
 (๗) แนะนํา  ฝกสอน  อบรมลูกจางเพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิด 

ความไมปลอดภัยในการทํางาน 
 (๘) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน  หรือดําเนินการรวมกับบุคคลหรือ

หนวยงานที่ข้ึนทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูรับรองหรือตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางานภายในสถานประกอบกิจการ 

 (๙) เสนอแนะตอนายจางเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสม 
กับสถานประกอบกิจการ  และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๖๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๑๐) ตรวจสอบหาสาเหตุ  และวิเคราะหการประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน  และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกัน 
การเกิดเหตุโดยไมชักชา 

(๑๑) รวบรวมสถิติ  วิเคราะหขอมูล  จัดทํารายงาน  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย  การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 

(๑๒) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๑๙ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคน

ข้ึนไป  และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๖) ถึง  (๑๔)  ที่มีลูกจางต้ังแตย่ีสิบคนขึ้นไป  แตงต้ัง
ลูกจางระดับบริหารทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒๐  เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหารของสถานประกอบกิจการ 

ในกรณีที่ไมมีลูกจางระดับบริหาร ใหนายจางเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหาร 

การแตงต้ังเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  ในกรณีที่นายจางแตงต้ังลูกจาง
ระดับบริหารใหม  ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายจางแตงต้ังใหเปนลูกจาง
ระดับบริหาร 

ขอ ๒๐ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตองเปนลูกจางระดับบริหาร
และมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๒๑ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กํากับ  ดูแล  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซ่ึงอยูในบังคับบัญชาของ

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
(๒) เสนอแผนงานโครงการดานความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ตอนายจาง 
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(๓) สงเสริม  สนับสนุน  และติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
ใหเปนไปตามแผนงานโครงการเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานประกอบกิจการ 

(๔) กํากับ  ดูแล  และติดตามใหมีการแกไขขอบกพรองเพื่อความปลอดภัยของลูกจางตามที่
ไดรับรายงานหรือตามขอเสนอแนะของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  คณะกรรมการ  หรือ
หนวยงานความปลอดภัย 

ขอ ๒๒ ใหนายจางจัดใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับไดรับการฝกอบรม
ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มเติม  ตามระยะเวลา  หลักเกณฑ  และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ขอ ๒๓ สถานประกอบกิจการที่มี ลูกจาง ต้ังแตหา สิบคนข้ึนไป  ใหนายจางจัดใหมี
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีลูกจาง
ครบหาสิบคน  โดยมีองคประกอบ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหาสิบคนข้ึนไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน  ใหมีกรรมการ
ไมนอยกวาหาคน  ประกอบดวย  นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ  
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาหนึ่งคนและผูแทนลูกจางสองคน  เปนกรรมการ  โดยมีเจาหนาที่ 
ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหนึ่งรอยคนข้ึนไปแตไมถึงหารอยคน  ใหมีกรรมการ
ไมนอยกวาเจ็ดคน  ประกอบดวย  นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ  
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาสองคนและผูแทนลูกจางสามคน  เปนกรรมการ  โดยมีเจาหนาที่ 
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๓) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหารอยคนข้ึนไป  ใหมีกรรมการไมนอยกวา 
สิบเอ็ดคน  ประกอบดวย  นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ  ผูแทนนายจาง
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ระดับบังคับบัญชาสี่คนและผูแทนลูกจางหาคน  เปนกรรมการ  โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

สําหรับสถานประกอบกิจการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ที่ไมมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  ใหนายจางคัดเลือกผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาหนึ่ง
คนเปนกรรมการ  และใหประธานกรรมการเลือกกรรมการซึ่งเปนผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาคน
หนึ่งเปนเลขานุการ 

ในกรณีที่มีกรรมการเพิ่มมากกวาจํานวนขั้นตํ่าตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ใหมีกรรมการจาก
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาและผูแทนลูกจางเพิ่มข้ึนในสัดสวนที่เทากัน 

ขอ ๒๔ การไดมาซ่ึงกรรมการตามขอ  ๒๓  ใหเปนไป  ดังตอไปนี้ 
(๑) กรรมการผูแทนนายจางระดับบริหารหรือระดับบังคับบัญชา  นายจางเปนผูแตงต้ัง  โดยจะแตงต้ัง

จากแพทยอาชีวเวชศาสตรหรือพยาบาลอาชีวอนามัยประจําสถานประกอบกิจการเปนกรรมการผูแทน
นายจางนั้นก็ได 

(๒) กรรมการผูแทนลูกจาง  ใหนายจางจัดใหมีการเลือกต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

(๓) กรรมการและเลขานุการ  นายจางเปนผูคัดเลือกจากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน  รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน  

เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ  การประสบอันตราย  การเจ็บปวย  หรือการเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญอันเนื่องจากการทํางาน  หรือความไมปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง 

(๒) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง  เพื่อความปลอดภัย
ในการทํางานของลูกจาง  ผู รับเหมา  และบุคคลภายนอกที่ เขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการ 
ในสถานประกอบกิจการ 

(๓) สงเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
(๔) พิจารณาขอบังคับและคูมือตามขอ  ๓  รวมทั้งมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน

ของสถานประกอบกิจการเสนอตอนายจาง 
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 (๕) สํารวจการปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางาน  และตรวจสอบสถิติการประสบ
อันตรายที่เกิดข้ึนในสถานประกอบกิจการนั้น  อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง 

 (๖) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  รวมถึง
โครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของลูกจาง  
หัวหนางาน  ผูบริหาร  นายจาง  และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นตอนายจาง  

 (๗) วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยใหเปนหนาที่ของลูกจางทุกคนทุกระดับ
ตองปฏิบัติ 

 (๘) ติดตามผลความคืบหนาเร่ืองที่เสนอนายจาง 
 (๙) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  รวมทั้งระบุปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะใน

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งป  เพื่อเสนอตอนายจาง 
(๑๐) ประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
(๑๑) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๒๖ กรรมการอยูในตําแหนงคราวละสองป  แตอาจไดรับการแตงต้ังหรือเลือกต้ังใหมได 
การแตงต้ังกรรมการใหม  ใหดําเนินการแตงต้ังหรือเลือกต้ังตามขอ  ๒๔  ใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันกอนวันที่กรรมการครบวาระ  และใหกรรมการใหมดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่กรรมการชุดเดิม
ครบวาระ 

ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหกรรมการที่พน
จากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการใหมจะเขารับหนาที่ 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  กรรมการพนจากตําแหนง  เมื่อ 
(๑) พนจากการเปนผูแทนนายจางระดับบริหาร ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา ผูแทน

ลูกจาง หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชพี 
(๒) พนจากการเปนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
การไดมาซ่ึงกรรมการแทนตําแหนงที่วางใหเปนไปตามขอ  ๒๔  โดยอนุโลม  และใหกรรมการ

ที่ไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
ขอ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด  

อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ังหรือเมื่อกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งรองขอ  โดยแจงกําหนดการประชุม 
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และระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการทราบอยางนอยสามวันกอนถึงวันประชุม  และใหกรรมการ
เขาประชุมตามที่ไดกําหนด 

การเขารวมประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการตามกฎกระทรวงนี้  ถือวาเปนการทํางาน
ใหแกนายจาง  โดยไดรับคาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  หรือคาลวงเวลาในวันหยุด  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ใหนายจางจัดใหคณะกรรมการไดรับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ตามกฎหมาย  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่แตงต้ังหรือเลือกต้ัง 

ขอ ๒๙ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือภยันตรายใด  ๆ  ที่อาจเปนเหตุใหลูกจางหรือบุคคลภายนอก
สูญเสียอวัยวะ  ทุพพลภาพ  หรือเสียชีวิต  ใหนายจางเรียกประชุมคณะกรรมการ  โดยมิชักชาเพื่อดําเนินการ
ทบทวนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางปองกันแกไขตอนายจาง 

ขอ ๓๐ ใหนายจางพิจารณาและดําเนินการตามมติหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ที่ประธานกรรมการเสนอโดยมิชักชา  ทั้งนี้  มติและขอเสนอแนะดังกลาวตองมีเหตุผลอันสมควรและ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ 

ขอ ๓๑ นายจางตองสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางาน  ทั้งในหนาที่ประจําและหนาที่ในฐานะกรรมการ  และไมกระทําการใด 
อันอาจเปนผลใหกรรมการหรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ขอ ๓๒ ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศรายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยเปดเผย  ณ  สถานประกอบกิจการ  เพื่อใหลูกจางทราบ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  ใหนายจางดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่เปลี่ยนแปลง 

การปดประกาศตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหปดไวอยางนอยสิบหาวัน 
หมวด  ๓ 

หนวยงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม 
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

 

 

ขอ ๓๓ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๑)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองคนขึ้นไป  
และสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ที่มีลูกจางต้ังแตสองรอยคนข้ึนไป  จัดใหมีหนวยงาน   
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ความปลอดภัยภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  หรือภายในสามรอยหกสิบวัน
นับแตวันที่มีลูกจางครบสองรอยคน 

ใหคงหนวยงานความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการตามขอ  ๑  (๒)  ถึง  (๕)  ไว  แมวาภายหลัง
จะมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวาสองรอยคน เวนแตมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวาหนึ่งรอยคน 

ใหหนวยงานความปลอดภัยข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุดในสถานประกอบกิจการนั้น  โดยมีฐานะ
และระดับที่ประสานกับหนวยงานตาง  ๆ  ไดดี  มีบุคลากรและงบประมาณที่สามารถปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอ ๓๔ ใหหนวยงานความปลอดภัยมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
 (๑) วางแผนการดําเนินงานสําหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแล 

ใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 (๒) จัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  และควบคุมความเสี่ยง

ภายในสถานประกอบกิจการ 
 (๓) จัดทําคูมือและมาตรฐานวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวในสถานประกอบกิจการ  

เพื่อใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของไดใชประโยชน 
 (๔) กําหนดชนิดของอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ เหมาะสมกับลักษณะ 

ความเสี่ยงของงานเสนอตอนายจาง  เพื่อจัดใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของสวมใสขณะปฏิบัติงาน 
 (๕) สงเสริม  สนับสนุน  ดานวิชาการและการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง  ๆ   ในสถานประกอบกจิการ  

เพื่อใหลูกจางปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยอันเนื่องจากการทํางาน  
รวมทั้งดานการควบคุมปองกันอัคคีภัยและอุบัติภัยรายแรงดวย 

 (๖) จัดอบรมเกี่ยวกับความรูพื้นฐานและขอปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
แกลูกจางที่เขาทํางานใหมกอนใหปฏิบัติงาน  รวมทั้งลูกจางซ่ึงตองทํางานที่มีความแตกตางไปจากงานเดิม
ที่เคยปฏิบัติอยูและอาจเกิดอันตรายดวย 

 (๗) ประสานการดําเนินงานความปลอดภัยในการทํางานกับหนวยงานตาง  ๆ  ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานประกอบกิจการ  รวมทั้งหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

 (๘) ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ 
 (๙) รวบรวมผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ  และ

ติดตามผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานของ 
สถานประกอบกิจการ  พรอมทั้งรายงานใหนายจางและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือน 
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(๑๐) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
ขอ ๓๕ ใหนายจางแตงต้ังลูกจางคนหนึ่งเปนหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย  เพื่อทําหนาที่

บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานความปลอดภัย  ทั้งนี้  หัวหนาหนวยงาน
ความปลอดภัยตองเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชพี หรือเปนหรือเคย
เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานซึ่งผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

หมวด  ๔ 
การแจง  การสงเอกสาร  และการเก็บเอกสารหลักฐาน 

 
 

ขอ ๓๖ ใหนายจางแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตามหมวด  ๑  เพื่อข้ึนทะเบียน
ตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๓๗ ใหนายจางสงรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงและระดับวิชาชีพตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด ทุกสามเดือนตามปปฏิทิน  ทั้งนี้  ภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนด 

ขอ ๓๘ เมื่อลูกจางประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหายตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน  
ใหนายจางแจงการประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหายตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางทราบหรือควรจะไดทราบถึง
การประสบอันตราย  เจ็บปวย  หรือสูญหาย 

ขอ ๓๙ ใหนายจางปดประกาศมติของที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ในการทํางานไวในที่เปดเผยเพื่อใหลูกจางทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันประชุม 

ขอ ๔๐ นายจางตองจัดทําสําเนาบันทึก  รายงานการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุม
เกี่ยวกับการดําเนินการของคณะกรรมการและหนวยงานความปลอดภัย  เก็บไวในสถานประกอบกิจการ
เปนเวลาไมนอยกวาสองปนับแตวันจัดทํา  และพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

ขอ ๔๑ ใหนายจางสงสําเนารายชื่อคณะกรรมการและหนาที่รับผิดชอบตามขอ  ๓๒  ตออธิบดี
หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงต้ังหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตหาสิบคนข้ึนไปและมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  ใหนายจางสงสําเนารายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
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ตามวรรคหนึ่งและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  พรอมทั้ง
รายงานการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 
และเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานดังกลาว 

ใหนายจางเก็บหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับวิชาชีพ  รวมทั้งหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการและเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานดังกลาว  ไวในสถานประกอบกิจการเปนเวลาไมนอยกวาสองป  และพรอมที่ 
จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

สมศักด์ิ  เทพสุทิน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานใหนายจางดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน  ดังนั้น  เพ่ือใหนายจางสามารถดําเนินการดังกลาวไดอยางเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สมควรกําหนดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานและคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


