
 
กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจัดการดานความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับแกกจิการหรือสถานประกอบกิจการ ดังตอไปนี ้
( ๑ ) การทําเหมืองแร เหมืองหิน กจิการปโตรเลียมหรือปโตรเคมี 
(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 หรือร้ือถอนอาคาร สนามบิน ทาง
รถไฟ ทางรถราง ทางรถใตดิน ทาเรือ อูเรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เขื่อน อุโมงค สะพาน ทอ
ระบาย ทอน้ํา โทรเลข โทรศัพท ไฟฟา กาซหรือประปา หรือส่ิงกอสรางอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมหรือ
วางรากฐานของการกอสราง 
 (๔) การขนสงคนโดยสารหรือสินคาโดยทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขน
ถายสินคา 
 (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 การเจ็บปวยหรือความ
เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน 
 “เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับ
เทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ 
 “ลูกจางระดับปฏิบัติการ” หมายความวา ลูกจางซึ่งทําหนาที่เปนผูปฏิบัติงาน 
 “ลูกจางระดับหัวหนางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งทําหนาที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา ส่ังงาน
ใหลูกจางทํางานตามหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ 
 “ลูกจางระดับบริหาร” หมายความวา ลูกจางซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานที่มีระดับสูงกวาหัวหนา
งานขึ้นไปไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 “ผูแทนนายจางระดับบริหาร” หมายความวา ลูกจางระดับบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทน
นายจางสําหรับกรณีการจาง การลดคาจาง การเลิกจาง การใหบําเหน็จ การลงโทษ หรือการวินิจฉัยขอ
รองทุกข และไดรับมอบหมายเปนหนังสือใหกระทําการแทน นายจาง เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงนี้ 
 “ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา” หมายความวา ลูกจางระดับหัวหนางานหรือเทียบเทาขึ้นไป
ที่ไดรับการแตงตั้งจากนายจางใหเปนกรรมการ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 “ผูแทนลูกจาง” หมายความวา ผูแทนลูกจางซึ่งเปนลูกจางระดับปฏิบัติการที่ไดรับการเลือกตั้ง
จากฝายลูกจางใหเปนกรรมการ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 



 “หนวยงานความปลอดภัย” หมายความวา หนวยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานซึ่งนายจางใหดูแลและปฏิบัติงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 “สถานประกอบกิจการ” หมายความวา ที่ทํางานของนายจางแตละแหงประกอบกิจการแยก
ออกไปตามลําพังเปนหนวยๆ และมีลูกจางทํางานอยู 
 

 
หมวดที่ ๑ 
บทท่ัวไป 

 

 ขอ ๓ ใหนายจางจัดใหมีขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวในสถาน
ประกอบกิจการ 
 ขอบังคับวาดวยความปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองกําหนดขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อควบคุมมิใหมีการกระทําที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยในการ
ทํางาน ทั้งนี้ นายจางตองจัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติจนกวาลูกจางจะสามารถทํางานไดอยางถูกตอง
ปลอดภัย รวมทั้งจัดวางระบบควบคุม กํากับ ดูแล โดยกําหนดใหเปนหนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ 

ขอ ๔ ใหนายจางซึ่งมีผูรับเหมาชั้นตนหรือผูรับเหมาชวงเขามาปฏิบัติงานในสถานประกอบ
กิจการ จัดใหมีขอบังคับและคูมือตามขอ ๓ สําหรับผูรับเหมาดังกลาวเพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของ
ผูรับเหมาใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 ขอ ๕ ในกรณีที่นายจางรับลูกจางเขาทํางานใหม หรือใหลูกจางทํางานในลักษณะหรือสภาพ
ของงานที่แตกตางไปจากเดิมอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง ใหนายจางจัดการอบรม
ลูกจางใหมีความรูเกี่ยวกับขอบังคับและคูมือตามขอ ๓ กอนการปฏิบัติงาน 

 ขอ ๖ ในกรณีที่นายจางสั่งใหลูกจางไปทํางาน ณ สถานที่อื่น ซ่ึงอาจเสี่ยงตอการเกิดอันตราย 
ใหนายจางแจงขอมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการทํางานในสถานที่ดังกลาวพรอมทั้งวิธีการปองกันอันตราย
ใหลูกจางทราบกอนการปฏิบัติงาน 

 ขอ ๗ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๑) ถึง (๕) ที่มีลูกจางตั้งแตสองคนขึ้นไป 
และสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๖) ถึง (๑๔) ที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป แตงตั้งลูกจางระดับ



หัวหนางานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๘ เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานของ
สถานประกอบกิจการ 
 การแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานตามวรรคหนึ่งใหดําเนนิการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ในกรณีที่นายจางแตงตั้งลูกจาง
ระดับหัวหนางานใหม ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายจางแตงตั้งใหเปน
ลูกจางระดับหัวหนางาน แลวแตกรณี 

 ขอ ๘ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ตองเปนลูกจางระดับหัวหนา
งานและมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (๑) ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 (๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ ๓๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ขอ ๙ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) กํากับ ดูแล ใหลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ ๓ 
 (๒) วิเคราะหงานในหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อคนหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องตนโดยอาจ
รวมดําเนินการกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับ
วิชาชีพ 
 (๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 (๔) ตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
กอนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน 
 (๕) กํากับ ดูแล การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลของลูกจางในหนวยงานที่
รับผิดชอบ 
 (๖) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการ
ทํางานของลูกจางตอนายจาง และแจงตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับ
เทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีหนวยงานความปลอดภัยใหแจงตอ
หนวยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ 
 (๗) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอัน
เนื่องจากการทํางานของลูกจางรวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิค
ขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอนายจางโดยไมชักชา 



 (๘) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
 (๙) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับบริหารมอบหมาย 

 ขอ ๑๐ ใหนายจางแตงตั้งลูกจางคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ ๑๑ เปนเจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับเทคนิคประจําสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคน
ขึ้นไปแตไมถึงหาสิบคน เพื่อปฏิบัติงานดานความปลอดภัยประจําตามเวลาที่กําหนดไมนอยกวาวันละ
หนึ่งชั่วโมงภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป เวนแตมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพอยูแลว 

 ขอ ๑๑ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา 
 (๒) เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน และผานการฝกอบรมตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 (๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ ๓๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  

 ขอ ๑๒ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 (๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการทํางาน
อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
 (๓) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ ๓ 
 (๔) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอัน
เนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการเกิดเหตุโดยไมชักชา 
 (๕) รวบรวมสถิติ จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บปวย 
หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 
 (๖) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 



 ขอ ๑๓ ใหนายจางแตงตั้งลูกจางคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ ๑๔ เปนเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงประจําสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจาง
ตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน เพื่อปฏิบัติงานดานความปลอดภัยภายในหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีลูกจางตั้งแตหา
สิบคนขึ้นไป เวนแตมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพอยูแลว 

 ขอ ๑๔ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยาง
ใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา 
 (๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเทา และผานการอบรมและทดสอบตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเทา และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคหรือระดับพื้นฐาน
มาแลวไมนอยกวาหาป และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

 ขอ ๑๕ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 (๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการทํางาน
อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
 (๓) วิเคราะหแผนงานโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตางๆ และเสนอแนะ
มาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 
 (๔) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ 
หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
 (๕) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ ๓ 
 (๖) แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจาง เพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดความไม
ปลอดภัยในการทํางาน 
 (๗) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะหการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการ
เกิดเหตุโดยไมชักชา 



 (๘) รวบรวมสถิติ วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย 
การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 
 (๙) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 

 ขอ ๑๖ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๑) ที่มีลูกจางตั้งแตสองคนขึ้นไป และ
สถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไป แตงตั้งลูกจางเปน
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ ๑๗ ประจําสถานประกอบ
กิจการอยางนอยหนึ่งคน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะดานความปลอดภัย 
 การแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไป แลวแตกรณี 

 ขอ ๑๗ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา 
 (๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแลวไมนอยกวาหาป และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดจากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรอง 
 (๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๐ และผานการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดจาก
หนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามขอ 
๑๘ (๓) (๔) และ (๘) ทั้งนี้ ภายในหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 

 ขอ ๑๘ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนา

มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(๒) วิเคราะหงานเพื่อช้ีบงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันหรือขั้นตอนการทํางาน

อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
(๓) ประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน 
(๔) วิเคราะหแผนงานโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตางๆ และเสนอแนะ

มาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 



(๕) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ
หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 

(๖) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ ๓ 
(๗) แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจางเพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดความไม

ปลอดภัยในการทํางาน 
(๘) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน หรือดําเนินการรวมกับบุคคลหรือ

หนวยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูรับรองหรือตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางานภายในสถานประกอบกิจการ 

(๙) เสนอแนะตอนายจางเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานประกอบกิจการ และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

(๑๐) ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะหการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการ
เกิดเหตุโดยไมชักชา 

(๑๑) รวบรวมสถิติ วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 

(๑๒) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 

 ขอ ๑๙ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๑) ถึง (๕) ที่มีลูกจางตั้งแตสองคนขึ้นไป 
และสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๖) ถึง (๑๔) ที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป แตงตั้งลูกจางระดับ
บริหารทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๑๐ เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารของ
สถานประกอบกิจการ 
 ในกรณีที่ไมมีลูกจางระดับบริหาร ใหนายจางเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหาร 
 การแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ในกรณีที่นายจางแตงตั้งลูกจาง
ระดับบริหารใหม ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายจางแตงตั้งใหเปนลูกจาง
ระดับบริหาร 

 ขอ ๒๐ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตองเปนลูกจางระดับบริหารและมี
คุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (๑) ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 



 (๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามประกาศกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

ขอ ๒๑ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) กํากับ ดูแล เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซึ่งอยูในบังคับบัญชาของ

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
(๒) เสนอแผนงานโครงการดานความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานที่รับผิดชอบตอ

นายจาง 
         (๓) สงเสริม สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานให
เปนไปตามแผนงานโครงการเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับสถาน
ประกอบกิจการ 
         (๔) กํากับ ดูแล และติดตามใหมีการแกไขขอบกพรองเพื่อความปลอดภัยของลูกจางตามที่
ไดรับรายงานหรือตามขอเสนอแนะเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานคณะกรรมการ หรือ
หนวยงานความปลอดภัย 

      ขอ ๒๒ ใหนายจางจัดใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับไดรับการฝกอบรม
ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มเติม ตามระยะเวลา หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอม 

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 

 
ขอ  ๒๓  สถานประกอบกิจการที่มี ลูกจ างตั้ งแตห า สิบคนขึ้นไป  ใหนายจางจัดใหมี

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช หรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีลูกจาง
ครบหาสิบคน โดยมีองคประกอบ ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานประกอบกิจการที่มี ลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน  ใหมี
คณะกรรมการไมนอยกวาหาคน ประกอบดวย นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหารเปนประธาน



กรรมการ ผูแทนนายจางระดับบัญชาหนึ่งคนและผูแทนลูกจางสองคนเปนกรรมการ โดยมีเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานะดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพเปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไปแตไมถึงหารอยคน  ใหมี
คณะกรรมการไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหารเปนประธาน
กรรมการ ผูแทนนายจางระดับบัญชาสองคนและผูแทนลูกจางสามคนเปนกรรมการ โดยมีเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๓) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหารอยคนขึ้นไป  ใหมีคณะกรรมการไมนอยกวาสิบ
เอ็ดคน ประกอบดวย นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ ผูแทนนายจาง
ระดับบังคับบัญชาสี่คนและผูแทนลูกจางหาคน เปนกรรมการ โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ เปนกรรมการและเลขานุการ 

สําหรับสถานประกอบกกิจการตาม (๑)  (๒) และ (๓) ที่ไมมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพ ใหนายจางคัดเลือกผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาหนึ่งคนเปน
คณะกรรมการ และใหประธานกรรมการเลือกกรรมการซึ่งเปนผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาคนเปน
เลขานุการ 

ในกรณีที่มีกรรมการเพิ่มมากกวาจํานวนขั้นต่ําตาม (๑) (๒) หรือ (๓)ใหมีกรรมการจากผูแทน
นายจางระดับบังคับบัญชาและผูแทนลูกจางเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่เทากัน 
 

ขอ ๒๔ การไดมาซึ่งกรรมการตามขอ ๒๓ ใหเปนไป ดังตอไปนี้ 
(๑) กรรมการผูแทนนายจางระดับบริหารหรือระดับบังคับบัญชา นายจางเปนผูแตงตั้ง โดยจะ

แตงตั้งจากแพทยอาชีวเวชศาสตรหรือพยาบาลอาชีวอนามัยประจําสถานประกอบกิจการเปนกรรมการ
ผูแทนนายจางนั้นก็ได 

(๒) กรรมการผูแทนลูกจาง ใหนายจางจัดใหมีการเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

(๓) กรรมการและเลขานุการ นายจางเปนผูคัดเลือกจากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ แลวแตกรณี 

 
ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังตอไปนี้  
(๑) พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน  รวมทั้งความปลอดภัย

นอกงาน เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ  การประสบอันตราย การเจ็บปวยหรือการเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน  หรือความไมปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง 



(๒) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง เพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ผูรับเหมา และบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการ
ในสถานประกอบกิจการ 

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

ของสถานประกอบกิจการเสนอตอนายจาง 
(๕) สํารวจการปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางาน และตรวจสอบสถิติการประสบ

อันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
(๖) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึง

โครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของ
ลูกจาง  หัวหนางาน ผูบริหาร นายจาง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นตอนายจาง 

(๗) วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยใหเปนหนาที่ของลูกจางทุกคนทุก
ระดับตองปฏิบัติ 

(๘) ติดตามผลความคืบหนาเรื่องที่เสนอนายจาง 
(๙) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งระบุปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการ

ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งป เพื่อเสนอตอนายจาง 
(๑๐) ประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
(๑๑) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
 
ขอ ๒๖ กรรมการอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับการแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหมได 
การแตงตั้งกรรมการใหม ใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามขอ ๒๔ ใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันกอนวันที่กรรมการครบวาระ และใหกรรมการใหมดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่กรรมการชุดเดิม
ครบวาระ 

ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการใหมจะเขารับหนาที่ นอกจากการพนจาก
ตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑) พนจากการเปนผูแทนนายจางระดับบริหาร  ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา ผูแทนลูกจาง 
หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ 

(๒) พนจากการเปนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 



การไดมาซึ่งกรรมการแทนตําแหนงที่วางใหเปนไปตามขอ ๒๔ โดยอนุโลม และใหกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
ขอ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับมี่คณะกรรมการกําหนด อยาง

นอยเดือนละหนึ่งครั้งหรือเมื่อกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งรองขอ โดยแจงกําหนดการประชุมและ
ระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการทราบอยางนอยสามวันกอนถึงวันประชุม และใหกรรมการเขา
ประชุมตามที่ไดกําหนด 

การเขารวมประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของคระกรรมการตามกฎกระทรวงนี้ ถือวาเปนการ
ทํางานใหแกนายจาง โดยไดรับคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด หรือคาลวงเวลา ในวันหยุด 
แลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ใหนายจางจัดใหคณะกรรมการไดรับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ตาม
กฎหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่แตงตั้งหรือ
เลือกตั้ง 

ขอ ๒๙ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ที่อาจเปนเหตุใหลูกจางหรือบุคคลภายนอกสูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ใหนายจางเรียกประชุมคณะกรรมการโดยมิชักชาเพื่อดําเนินการ
ทบทวนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสนอแนะทางปองกันแกไขตอนายจาง 

ขอ ๓๐ ใหนายจางพิจารณาและดําเนินการตามมติหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่
ประธานกรรมการเสนอโยมิชักชา ทั้งนี้ มติและขอเสนอแนะดังกลาวตองมีเหตุผลอันสมควรและ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ 

ขอ ๓๑ นายจางตองสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน ทั้งในหนาที่ในฐานะกรรมการและไมกระทําการใดอันอาจเปนผลใหกรรมการ
หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ขอ ๓๒ ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศรายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการโดย
เปดเผย ณ สถนประกอบกิจการ เพื่อใหลูกจางทราบ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ใหนายจางดําเนินการวรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่
เปลี่ยนแปลง 

การปดประกาศตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหปดไวอยางนอยสิบหาวัน 
 
 



 
 

หมวด ๓ 
หนวยงานความปลอดภยั มัย และสภาพแวดลอม  อาชีวอนา

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 

 ขอ ๓๓ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๑) ที่มีลูกจางตั้งแตสองคนขึ้นไป และ

ิจการตามขอ ๑ (๒) ถึง (๕) ไวแมวา
ายหลัง

ละระด

 ขอ ๓๔ ใหหนวยงานความปลอดภัยมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
งสถานประกอบกิจการและดูแลใหมี

นะเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความ

านวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวในสถานประกอบกิจการ 

วามปลอดภัยสวนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความ

ถานประกอบ

ปลอดภัยในการทํางานแก
ลูกจางที่เขาทํางานใหมกอนใหปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจางซึ่งตองทํางานที่มีความแตกตางไปจากงานเดิม
ที่เคยปฏิบัติอยูและอาจเกิดอันตรายดวย 

สถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจางตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป จัดใหมีหนวยงานความ
ปลอดภัยภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับหรือภายในสามรอยหกสิบ
วันนับแตวันที่มีลูกจางครบสองรอยคน 
 ใหคงหนวยงานความปลอดภัยของสถานประกอบก
ภ จะมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวาสองรอยคน เวนแตมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวาหนึ่งรอยคน 
 ใหหนวยงานความปลอดภัยข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุดในสถานประกอบกิจการนั้น โดยมีฐานะ
แ ับที่ประสานกับหนวยงานตางๆ ไดดี มีบุคลากรและงบประมาณที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 (๑) วางแผนการดําเนินงานสําหรับการขจัดความเสี่ยงขอ
การดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 (๒) จัดทําขอเสนอแ
เสี่ยงภายในสถานประกอบกิจการ 
 (๓) จัดทําคูมือและมาตรฐ
เพื่อใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของไดใชประโยชน 
 (๔) กําหนดชนิดของอุปกรณคุมครองค
เสี่ยงของงานเสนอตอนายจาง เพื่อจัดใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของสวมใสขณะปฏิบัติงาน 
 (๕) สงเสริม สนับสนุน ดานวิชาการและการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในส
กิจการ เพื่อใหลูกจางปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยอันเนื่องจาก
การทํางาน รวมทั้งดานการควบคุมปองกันอัคคีภัยและอุบัติภัยรายแรงดวย 
 (๖) จัดอบรมเกี่ยวกับความรูพื้นฐานและขอปฏิบัติเกี่ยวกับความ



 (๗) ประสานการดําเนินงานความปลอดภัยในการทํางานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้งหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

(๘) ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ 

นโยบายและแผนงานของสถาน
ประกอบ

าหนวยงาน
ีพ หรือเปนหรือ

ยเปน

 (๙) รวบรวมผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ และติดตาม
ผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตาม

กิจการ พรอมทั้งรายงานใหนายจางและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือน 
 (๑๐) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 

 ขอ ๓๕ ใหนายจางแตงตั้งลูกจางคนหนึ่งเปนหัวหนาหนวยงานความปลอดภัยเพื่อทําหนาที่
บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานความปลอดภัย ทั้งนี้ หัวหน
ความปลอดภัยตองเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาช
เค เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานซึ่งผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 
 

 
หมวด ๔ 

การแจง การสงเอกสาร และการเก็บเอกสารหลักฐาน 
 

 
 ขอ ๓๖  ใหนายจ มวด ๑ เพื่อข้ึนทะเบียน
ตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ําหนด 

 


ราบถึง

างแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตามห
 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศก

 ขอ ๓๗ ใหนายจางสงรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด ทุกสามเดือนตามปปฏิทิน ทั้งนี้ ภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนด

 ขอ ๓๘ เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหายตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ให
นายจางแจงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหายตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางทราบหรือควรจะได
ท การประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย 

 ขอ ๓๙ ใหนายจางปดประกาศมติของที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางานไวในที่เปดเผยเพื่อใหลูกจางทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันประชุม 
 



 ขอ ๔๐ นายจางตองจัดทําสําเนาบันทึก รายงานการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมเกี่ยวกับ
การดําเนินการของคณะกรรมการและหนวยงานความปลอดภัย เก็บไวในสถานประกอบกิจการเปน
ลาไมนอยกวาสองปนับแตวันจัดทํา และพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปและมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ํางานร

สูงหรือระดับ
ิชาชีพ 

ลาไมนอยกวาสองป และพรอมที่จะ
หพนัก

ใหไว ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
 
  
หมายเหตุ : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  วันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๔

 มีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศ 

เว

 ขอ ๔๑ ใหนายจางสงสําเนารายชื่อคณะกรรมการและหนาที่รับผิดชอบตามขอ ๓๒ ตออธิบดี
หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

ท ะดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ ใหนายจางสงสําเนารายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้น
ว พรอมทั้งรายงานการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานดังกลาว 
 ใหนายจางเก็บหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ รวมทั้งหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการและเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานดังกลาว ไวในสถานประกอบกิจการเปนเว
ใ งานตรวจแรงงานตรวจสอบ 
 
 

(นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 

๙   
 

 


