เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

กฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ อั น เป น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั กรไทย บั ญญั ติ ให กระทํ าได โดยอาศั ยอํ านาจตามบทบั ญญั ติ แห งกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับแกกิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) การทําเหมืองแร เหมืองหิน กิจการปโตรเลียมหรือปโตรเคมี
(๒) การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแตง เสริมแตง
ดัดแปลง แปรสภาพ ทําใหเสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพยสิน รวมทั้งการตอเรือ การใหกําเนิด
แปลง และจายไฟฟาหรือพลังงานอยางอื่น
(๓) การกอสราง ตอเติม ติดตั้ง ซอม ซอมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน
ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใตดิน ทาเรือ อูเรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เขื่อน อุโมงค
สะพาน ทอระบาย ทอน้ํา โทรเลข โทรศัพท ไฟฟา กาซหรือประปา หรือสิ่งกอสรางอื่น 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 ลูกจางซึ่งนายจางแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่
เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิค
ขั้นสูง และระดับวิชาชีพ
“ลูกจางระดับปฏิบัติการ” หมายความวา ลูกจางซึ่งทําหนาที่เปนผูปฏิบัติงาน
“ลูกจางระดับหัวหนางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งทําหนาที่ควบคุม ดูแ ล บังคับบัญชา
สั่งงานใหลูกจางทํางานตามหนาที่ของหนวยงานนั้น ๆ
“ลูกจางระดับบริหาร” หมายความวา ลูกจางซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานที่มีระดับสูงกวาหัวหนางาน
ขึ้นไปไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของสถานประกอบกิจการ
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“ผูแทนนายจางระดับบริหาร” หมายความวา ลูกจางระดับบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทน
นายจางสําหรับกรณีการจาง การลดคาจาง การเลิกจาง การใหบําเหน็จ การลงโทษ หรือการวินิจฉัย
ขอรองทุกข และไดรับมอบหมายเปนหนังสือใหกระทําการแทนนายจาง เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
“ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา” หมายความวา ลูกจางระดับหัวหนางานหรือเทียบเทาขึ้นไป
ที่ไดรับการแตงตั้งจากนายจางใหเปนกรรมการ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
“ผูแทนลูกจาง” หมายความวา ผูแทนลูกจางซึ่งเปนลูกจางระดับปฏิบัติการที่ไดรับการเลือกตั้ง
จากฝายลูกจางใหเปนกรรมการ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
“หนวยงานความปลอดภัย” หมายความวา หนวยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานซึ่งนายจางใหดูแลและปฏิบัติงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา ที่ทํางานของนายจางแตละแหงที่ประกอบกิจการ
แยกออกไปตามลําพังเปนหนวย ๆ และมีลูกจางทํางานอยู
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ใหน ายจางจั ดใหมี ขอบัง คับ และคูมือ วาดว ยความปลอดภัยในการทํางานไวใ น
สถานประกอบกิจการ
ขอบังคับวาดวยความปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองกําหนดขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อควบคุมมิใหมีการกระทําที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยในการทํางาน
ทั้งนี้ นายจางตองจัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติจนกวาลูกจางจะสามารถทํางานไดอยางถูกตองปลอดภัย
รวมทั้งจัดวางระบบควบคุม กํากับ ดูแ ล โดยกําหนดใหเปน หนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ
ขอ ๔ ให น ายจา งซึ่ ง มีผู รั บ เหมาชั้ น ตน หรื อ ผู รับ เหมาช ว งเขา มาปฏิบั ติ ง านในสถาน
ประกอบกิจการ จัดใหมีขอบังคับและคูมือตามขอ ๓ สําหรับผูรับเหมาดังกลาว เพื่อกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของผูรับเหมาใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
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ขอ ๕ ในกรณีที่นายจางรับลูกจางเขาทํางานใหม หรือใหลูกจางทํางานในลักษณะหรือ
สภาพของงานที่แตกตางไปจากเดิมอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง ใหนายจางจัดการอบรม
ลูกจางใหมีความรูเกี่ยวกับขอบังคับและคูมือตามขอ ๓ กอนการปฏิบัติงาน
ขอ ๖ ในกรณีที่นายจางสั่งใหลูกจางไปทํางาน ณ สถานที่อื่น ซึ่งอาจเสี่ยงตอการเกิดอันตราย
ใหนายจางแจงขอมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการทํางานในสถานที่ดังกลาว พรอมทั้งวิธีการปองกันอันตราย
ใหลูกจางทราบกอนการปฏิบัติงาน
ขอ ๗ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๑) ถึง (๕) ที่มีลูกจางตั้งแตสองคน
ขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๖) ถึง (๑๔) ที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้น ไป แตงตั้ง
ลูกจางระดับหัวหนางานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๘ เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
ของสถานประกอบกิจการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอ ยแปดสิบวัน นับแตวัน ที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ในกรณีที่นายจางแตงตั้งลูกจาง
ระดับหัวหนางานใหม ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายจางแตงตั้งใหเปนลูกจาง
ระดับหัวหนางาน แลวแตกรณี
ขอ ๘ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ตองเปนลูกจางระดับหัวหนางาน
และมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) เปนหรือเคยเปน เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๐
ขอ ๙ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กํากับ ดูแล ใหลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ ๓
(๒) วิเ คราะห งานในหน วยงานที่ รั บ ผิด ชอบเพื่ อค น หาความเสี่ ย งหรื ออั น ตรายเบื้อ งต น
โดยอาจรวมดําเนิน การกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้น สูง
หรือระดับวิชาชีพ
(๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต อ งแกลูกจางในหนวยงานที่ รับผิดชอบเพื่อ ใหเกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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(๔) ตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
กอนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน
(๕) กํากับ ดูแล การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลของลูกจางในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
(๖) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ อันเนื่องจาก
การทํางานของลูกจางตอนายจ าง และแจง ตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดั บเทคนิ ค
ระดับเทคนิคขั้น สูง หรื อระดับวิช าชีพ สําหรับ สถานประกอบกิจการที่มี หนวยงานความปลอดภั ย
ใหแจงตอหนวยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ
(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ
อันเนื่องจากการทํางานของลูกจางรวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับ
เทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอนายจาง
โดยไมชักชา
(๘) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
(๙) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับบริหารมอบหมาย
ขอ ๑๐ ใหนายจางแตงตั้งลูกจางคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๑๑ เปนเจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับเทคนิคประจําสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป
แตไมถึงหาสิบคน เพื่อปฏิบัติงานดานความปลอดภัยประจําตามเวลาที่กําหนดไมนอยกวาวันละหนึ่งชั่วโมง
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป เวนแตมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง
หรือระดับวิชาชีพอยูแลว
ขอ ๑๑ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา
(๒) เปน เจาหน าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน และผานการฝกอบรม
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

(๓) เป น หรื อ เคยเป น เจ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งานระดั บ พื้ น ฐานตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง 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 ใหนายจางแตงตั้งลูกจางคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๑๔ เปนเจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงประจําสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจางตั้งแต
หาสิบคนขึ้นไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน เพื่อปฏิบัติงานดานความปลอดภัยภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึน้ ไป
เวนแตมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพอยูแลว
ขอ ๑๔ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเทา และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา
และไดทํ า งานเป น เจ า หน า ที่ ความปลอดภัย ในการทํ างานระดั บ เทคนิ คหรื อ ระดั บ พื้น ฐานมาแล ว
ไมนอยกวาหาป และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

ขอ ๑๕ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการทํางาน
อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง
(๓) วิเคราะหแผนงานโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตาง ๆ และเสนอแนะ
มาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง
(๔) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ
หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน
(๕) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ ๓
(๖) แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจาง เพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดความ
ไมปลอดภัยในการทํางาน
(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุแ ละวิเคราะหการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุ
เดือดรอ นรําคาญอัน เนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกัน
การเกิดเหตุโดยไมชักชา
(๘) รวบรวมสถิติ วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน และขอ เสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง
(๙) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย
ขอ ๑๖ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๑) ที่มีลูกจางตั้งแตสองคนขึ้นไป
และสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไป แตงตั้งลูกจาง
เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๑๗ ประจําสถานประกอบกิจการ
อยางนอยหนึ่งคน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะดานความปลอดภัย
การแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิช าชีพตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนิน การ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไป แลวแตกรณี
ขอ ๑๗ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแลวไมนอยกวาหาป และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดจากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรอง
(๓) เป น หรื อ เคยเป น เจ า หน า ที่ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งานระดั บ วิ ช าชี พ ตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๐ และผานการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
จากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ตามขอ ๑๘ (๓) (๔) และ (๘) ทั้งนี้ ภายในหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๑๘ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันหรือขั้นตอนการทํางาน
อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง
(๓) ประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน
(๔) วิเคราะหแผนงานโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตาง ๆ และเสนอแนะ
มาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง
(๕) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ
หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน
(๖) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ ๓
(๗) แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจางเพื่อ ใหก ารปฏิบัติ งานปลอดจากเหตุอัน จะทํ าใหเกิ ด
ความไมปลอดภัยในการทํางาน
(๘) ตรวจวัดและประเมิน สภาพแวดลอมในการทํางาน หรือดําเนิน การรวมกับบุคคลหรือ
หนวยงานที่ขึ้น ทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงานเปน ผูรับรองหรือตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางานภายในสถานประกอบกิจการ
(๙) เสนอแนะตอนายจางเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสม
กับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

(๑๐) ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะหการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุ
เดือดรอ นรําคาญอัน เนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกัน
การเกิดเหตุโดยไมชักชา
(๑๑) รวบรวมสถิติ วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง
(๑๒) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย
ขอ ๑๙ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๑) ถึง (๕) ที่มีลูกจางตั้งแตสองคน
ขึ้น ไป และสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๖) ถึง (๑๔) ที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบ คนขึ้นไป แตงตั้ง
ลูกจางระดับบริหารทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒๐ เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหารของสถานประกอบกิจการ
ในกรณีที่ไมมีลูกจางระดับบริหาร ใหนายจางเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหาร
การแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอ ยแปดสิบวัน นับแตวัน ที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ในกรณีที่นายจางแตงตั้งลูกจาง
ระดับบริหารใหม ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน ที่นายจางแตงตั้งใหเปนลูกจาง
ระดับบริหาร
ขอ ๒๐ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตองเปนลูกจางระดับบริหาร
และมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) เป น หรื อ เคยเป น เจ า หนา ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งานระดั บ บริ ห ารตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๐
ขอ ๒๑ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กํากับ ดูแล เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซึ่งอยูในบังคับบัญชาของ
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร
(๒) เสนอแผนงานโครงการดานความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตอนายจาง
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(๓) สงเสริม สนับสนุน และติดตามการดําเนิน งานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
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 สถานประกอบกิ จ การที่ มี ลู ก จ า งตั้ ง แต ห า สิ บ คนขึ้ น ไป ให น ายจ า งจั ด ให มี
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีลูกจาง
ครบหาสิบคน โดยมีองคประกอบ ดังตอไปนี้
(๑) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน ใหมีกรรมการ
ไมนอยกวาหาคน ประกอบดวย นายจางหรือผูแ ทนนายจางระดับบริหาร เปน ประธานกรรมการ
ผูแ ทนนายจางระดับบังคับบัญชาหนึ่งคนและผูแ ทนลูกจางสองคน เปน กรรมการ โดยมีเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ เปนกรรมการและเลขานุการ
(๒) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไปแตไมถึงหารอยคน ใหมีกรรมการ
ไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย นายจางหรือผูแ ทนนายจางระดับบริหาร เปน ประธานกรรมการ
ผูแ ทนนายจางระดับบังคับบัญชาสองคนและผูแ ทนลูกจางสามคน เปน กรรมการ โดยมีเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ เปนกรรมการและเลขานุการ
(๓) สถานประกอบกิจ การที่ มีลู กจ า งตั้ ง แต หา ร อยคนขึ้ น ไป ใหมี กรรมการไมน อ ยกว า
สิบเอ็ดคน ประกอบดวย นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร เปนประธานกรรมการ ผูแทนนายจาง
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ระดับบังคับบัญชาสี่คนและผูแทนลูกจางหาคน เปนกรรมการ โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ เปนกรรมการและเลขานุการ
สําหรับสถานประกอบกิจการตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ไมมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ ใหนายจางคัดเลือกผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาหนึ่ง
คนเปนกรรมการ และใหประธานกรรมการเลือกกรรมการซึ่งเปนผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาคน
หนึ่งเปนเลขานุการ
ในกรณีที่มีกรรมการเพิ่มมากกวาจํานวนขั้นต่ําตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ใหมีกรรมการจาก
ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาและผูแทนลูกจางเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่เทากัน
ขอ ๒๔ การไดมาซึ่งกรรมการตามขอ ๒๓ ใหเปนไป ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการผูแทนนายจางระดับบริหารหรือระดับบังคับบัญชา นายจางเปนผูแตงตั้ง โดยจะแตงตั้ง
จากแพทยอาชีวเวชศาสตรหรือพยาบาลอาชีวอนามัยประจําสถานประกอบกิจการเปนกรรมการผูแทน
นายจางนั้นก็ได
(๒) กรรมการผูแทนลูกจาง ใหนายจางจัดใหมีการเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
(๓) กรรมการและเลขานุการ นายจางเปนผูคัดเลือกจากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ แลวแตกรณี
ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน
เพื่อปองกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอัน ตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญอันเนื่องจากการทํางาน หรือความไมปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง
(๒) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง เพื่อความปลอดภัย
ในการทํ างานของลู ก จา ง ผู รับ เหมา และบุค คลภายนอกที่ เข ามาปฏิบั ติง านหรือ เข ามาใชบ ริก าร
ในสถานประกอบกิจการ
(๓) สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
(๔) พิจารณาขอบังคับและคูมือตามขอ ๓ รวมทั้งมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน
ของสถานประกอบกิจการเสนอตอนายจาง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

(๕) สํารวจการปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางาน และตรวจสอบสถิติการประสบ
อันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
(๖) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึง
โครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของลูกจาง
หัวหนางาน ผูบริหาร นายจาง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นตอนายจาง
(๗) วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยใหเปนหนาที่ของลูกจางทุกคนทุกระดับ
ตองปฏิบัติ
(๘) ติดตามผลความคืบหนาเรื่องที่เสนอนายจาง
(๙) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งระบุปญหา อุปสรรค และขอ เสนอแนะใน
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งป เพื่อเสนอตอนายจาง
(๑๐) ประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
(๑๑) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย
ขอ ๒๖ กรรมการอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับการแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหมได
การแตงตั้งกรรมการใหม ใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามขอ ๒๔ ใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันกอนวันที่กรรมการครบวาระ และใหกรรมการใหมดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่กรรมการชุดเดิม
ครบวาระ
ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหกรรมการที่พน
จากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการใหมจะเขารับหนาที่
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) พน จากการเปน ผูแ ทนนายจางระดับบริหาร ผูแ ทนนายจางระดับบังคับบัญชา ผูแ ทน
ลูกจาง หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ
(๒) พนจากการเปนลูกจางในสถานประกอบกิจการ
การไดมาซึ่งกรรมการแทนตําแหนงที่วางใหเปนไปตามขอ ๒๔ โดยอนุโลม และใหกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ขอ ๒๗ การประชุม ของคณะกรรมการใหเปน ไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งหรือเมื่อกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งรองขอ โดยแจงกําหนดการประชุม
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และระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการทราบอยางนอยสามวันกอนถึงวันประชุม และใหกรรมการ
เขาประชุมตามที่ไดกําหนด
การเขารวมประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการตามกฎกระทรวงนี้ ถือวาเปนการทํางาน
ใหแกนายจาง โดยไดรับคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด หรือคาลวงเวลาในวันหยุด แลวแตกรณี
ขอ ๒๘ ใหนายจางจัดใหคณะกรรมการไดรับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ตามกฎหมาย
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่แตงตั้งหรือเลือกตั้ง
ขอ ๒๙ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ที่อาจเปนเหตุใหลูกจางหรือบุคคลภายนอก
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ใหนายจางเรียกประชุมคณะกรรมการ โดยมิชักชาเพื่อดําเนินการ
ทบทวนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางปองกันแกไขตอนายจาง
ขอ ๓๐ ใหน ายจางพิจารณาและดําเนิน การตามมติหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ที่ประธานกรรมการเสนอโดยมิชักชา ทั้งนี้ มติและขอเสนอแนะดังกลาวตองมีเหตุผลอันสมควรและ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ
ขอ ๓๑ นายจางตองสนับสนุน และสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งในหนาที่ประจําและหนาที่ในฐานะกรรมการ และไมกระทําการใด
อันอาจเปนผลใหกรรมการหรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ขอ ๓๒ ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศรายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยเปดเผย ณ สถานประกอบกิจการ เพื่อใหลูกจางทราบ
เมื่อมี การเปลี่ ยนแปลงกรรมการ ใหน ายจ างดํา เนิน การตามวรรคหนึ่ งภายในสามสิบวั น
นับแตวันที่เปลี่ยนแปลง
การปดประกาศตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหปดไวอยางนอยสิบหาวัน
หมวด ๓
หนวยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
ขอ ๓๓ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๑) ที่มีลูกจางตั้งแตสองคนขึ้นไป
และสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจางตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป จัดใหมีหนวยงาน
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ความปลอดภัยภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในสามรอยหกสิบวัน
นับแตวันที่มีลูกจางครบสองรอยคน
ใหคงหนวยงานความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๒) ถึง (๕) ไว แมวาภายหลัง
จะมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวาสองรอยคน เวนแตมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวาหนึ่งรอยคน
ใหหนวยงานความปลอดภัยขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดในสถานประกอบกิจการนั้น โดยมีฐานะ
และระดับ ที่ป ระสานกับ หน วยงานต าง ๆ ได ดี มี บุค ลากรและงบประมาณที่ สามารถปฏิ บัติ งาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ ๓๔ ใหหนวยงานความปลอดภัยมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วางแผนการดําเนิน งานสําหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแ ล
ใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
(๒) จัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยง
ภายในสถานประกอบกิจการ
(๓) จัดทําคูมือและมาตรฐานวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวในสถานประกอบกิจการ
เพื่อใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของไดใชประโยชน
(๔) กําหนดชนิ ดของอุ ปกรณคุ ม ครองความปลอดภัยส วนบุค คลที่ เหมาะสมกับ ลัก ษณะ
ความเสี่ยงของงานเสนอตอนายจาง เพื่อจัดใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของสวมใสขณะปฏิบัติงาน
(๕) สงเสริม สนับสนุน ดานวิชาการและการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในสถานประกอบกิจการ
เพื่อใหลูกจางปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยอันเนื่องจากการทํางาน
รวมทั้งดานการควบคุมปองกันอัคคีภัยและอุบัติภัยรายแรงดวย
(๖) จัดอบรมเกี่ ยวกับ ความรูพื้น ฐานและขอ ปฏิบั ติเกี่ย วกับความปลอดภัยในการทํ างาน
แกลูกจางที่เขาทํางานใหมกอนใหปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจางซึ่งตองทํางานที่มีความแตกตางไปจากงานเดิม
ที่เคยปฏิบัติอยูและอาจเกิดอันตรายดวย
(๗) ประสานการดําเนินงานความปลอดภัยในการทํางานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้งหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
(๘) ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ
(๙) รวบรวมผลการดําเนิน งานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ และ
ติดตามผลการดําเนิน งานดานความปลอดภัยในการทํางานใหเปน ไปตามนโยบายและแผนงานของ
สถานประกอบกิจการ พรอมทั้งรายงานใหนายจางและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือน
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(๑๐) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย
ขอ ๓๕ ใหนายจางแตงตั้งลูกจางคนหนึ่งเปนหัวหนาหนวยงานความปลอดภัย เพื่อทําหนาที่
บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานความปลอดภัย ทั้งนี้ หัวหนาหนวยงาน
ความปลอดภัยตองเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ หรือเปนหรือเคย
เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานซึ่งผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
หมวด ๔
การแจง การสงเอกสาร และการเก็บเอกสารหลักฐาน
ขอ ๓๖ ใหนายจางแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตามหมวด ๑ เพื่อขึ้นทะเบียน
ตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๓๗ ใหนายจางสงรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคขั้น สูงและระดับวิชาชีพตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด ทุกสามเดือนตามปปฏิทิน ทั้งนี้ ภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนด
ขอ ๓๘ เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหายตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
ใหนายจางแจงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหายตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางทราบหรือควรจะไดทราบถึง
การประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย
ขอ ๓๙ ให น ายจ างปด ประกาศมติ ของที่ ประชุ มคณะกรรมการเกี่ย วกั บความปลอดภั ย
ในการทํางานไวในที่เปดเผยเพื่อใหลูกจางทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันประชุม
ขอ ๔๐ นายจางตองจัดทําสําเนาบันทึก รายงานการดําเนิน งาน หรือรายงานการประชุม
เกี่ยวกับการดําเนินการของคณะกรรมการและหนวยงานความปลอดภัย เก็บไวในสถานประกอบกิจการ
เปนเวลาไมนอยกวาสองปนับแตวันจัดทํา และพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ
ขอ ๔๑ ใหนายจางสงสําเนารายชื่อคณะกรรมการและหนาที่รับผิดชอบตามขอ ๓๒ ตออธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปและมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ ใหนายจางสงสําเนารายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
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ตามวรรคหนึ่งและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ พรอมทั้ง
รายงานการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
และเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานดังกลาว
ใหนายจางเก็บหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ รวมทั้งหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการและเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานดังกลาว ไวในสถานประกอบกิจการเปน เวลาไมนอยกวาสองป และพรอมที่
จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญ ญัติใ หรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานใหนายจ างดําเนิ นการในการบริ หารและการจั ดการด านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล อมในการทํางาน ดังนั้ น เพื่อใหน ายจางสามารถดํ าเนิน การดังกล าวไดอยา งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรกําหนดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานและคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

