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สาส์นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์)

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก�ำหนดให้
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งเป็นมาตรการที่จะท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยฯ
และถือเป็นสิ่งใหม่ที่จะก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม ในการท�ำงานส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการด�ำเนินการในเรื่องใหม่ๆนั้นจ�ำเป็นจะต้องได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางการด�ำเนินการที่ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กระทรวงแรงงานจึ ง ได้ ม อบหมายให้ ก รมสวั ส ดิ ก ารและคุ ้ ม ครองแรงงานจั ด ท� ำ คู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ เพื่อความสะดวกในการด�ำเนินการของหน่วยงานราชการในการ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฯ ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าว จะช่วยคุ้มครองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
ผู้มาติดต่อราชการให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานส�ำหรับ
หน่วยงานราชการนั้นไม่อาจส�ำเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการโดยเฉพาะผู้บริหาร
ทุกหน่วยงานร่วมด�ำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยฯ ที่ก�ำหนด ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน จึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ในการด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานในหน่วยงานของท่าน และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่จะด�ำเนินการด้านความปลอดภัยฯ
เพือ่ ให้ขา้ ราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้มาติดต่อราชการให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน
มาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

									
								
									

(นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
มีนาคม ๒๕๕๖
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ค�ำน�ำ
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ก�ำหนดให้
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ในหน่วยงานของตนไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานที่ก�ำหนดตามพระราชบัญญัติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองบุคลากร
ในหน่วยงานและผู้มารับบริการ ให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ค วามเข้ า ใจที่ ต รงกั น เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น การด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ของส่วนราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้จัดท�ำ
คู่มือการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส�ำหรับหน่วยงานราชการฉบับนี้ขนึ้ โดยได้ทำ� การทบทวนมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง และเรียบเรียงเป็นขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจน พร้อมตัวอย่างเอกสารประกอบการด�ำเนินงาน เพื่อให้ส่วนราชการเกิดความชัดเจนและสามารถด�ำเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของหน่วยงานราชการ ได้ตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส�ำหรับการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ของส่วนราชการต่อไป
						

									
(นายปกรณ์ อมรชีวิน)
								
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
									
มีนาคม ๒๕๕๖
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สารบัญ
													

หน้า

ค�ำน�ำ

๔

บทที่ ๑ บททั่วไป

๖

บทที่ ๒ มาตรฐานในการด�ำเนินการ
ส่วนที่ ๑ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานส�ำหรับทุกหน่วยงาน
ส่วนที่ ๒ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานส�ำหรับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงเฉพาะเกี่ยวกับ ความร้อน
		
เสียง รังสี สารเคมีอันตราย เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน�้ำ งานประดาน�้ำ ทีอ่ บั อากาศ
		
และงานก่อสร้าง หรือลักษณะการด�ำเนินการอืน่ ทีม่ คี วามเสีย่ งจากการท�ำงาน
ส่วนที่ ๓ แนวปฏิบตั มิ าตรฐานส�ำหรับหน่วยงานราชการทีม่ กี ารด�ำเนินการเข้าข่ายประเภทกิจการเฉพาะ

๑๐
๑๐
๑๑
๑๒

บทที่ ๓ การรายงานการด�ำเนินการของส่วนราชการตามมาตรา ๓ วรรคสอง

๑๕

ภาคผนวก
ก. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข. กฎกระทรวง และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่เกี่ยวข้อง
ค. แบบทบทวนสถานะ/แบบตรวจสอบการด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานตามมาตรฐาน
ง. ตัวอย่างการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ตามมาตรฐาน
		
• ตัวอย่างค�ำสั่งแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคลเพื่อด�ำเนินการด้านความปลอดภัยของส่วนราชการ
		
• ตัวอย่างนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
		
ของส่วนราชการ
		
• ตัวอย่างการจัดท�ำแผนงานหลักด้านความปลอดภัยขององค์กร
		
• ตัวอย่างกฎ ระเบียบ มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
		
• ตัวอย่างหัวข้อการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท�ำงานส�ำหรับผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน
		
และเจ้าหน้าทีท่ กุ คน
		
• ตัวอย่างสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
		
• ตัวอย่างแบบรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ข้อบกพร่องหรือการช�ำรุดเสียหาย
		
• ตัวอย่างแนวการจัดท�ำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
		
• ตัวอย่างแบบตรวจสอบความปลอดภัย
		
• หน้าที่ของหน่วยงานความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับต่างๆ
		
• ตัวอย่างรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลการประสบอันตรายจากการท�ำงาน
จ. แบบรายงานผลการด�ำเนินการด้านความปลอดภัย

๑๗
๔๑
๔๕
๕๓
๕๕
๕๗
๕๙
๖๐
๖๒
๖๔
๖๕
๖๙
๗๘
๘๒
๘๗
๘๙
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บททั่วไป
ก�ำหนดไว้ ดังนี้

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓

“มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิน่ และกิจการอืน่ ตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง
ตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานในหน่วยงานของตนไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้”
วัตถุประสงค์ของมาตรา ๓ วรรคสอง เพื่อให้ส่วนราชการด�ำเนินการตามมาตรฐานด้านการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้เกิดความปลอดภัยแก่บคุ ลากรและผูเ้ กีย่ วข้องในองค์กร เช่นเดียวกับหน่วยงาน
เอกชน โดยหัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่จัดและดูแลสถานที่ราชการที่ตนรับผิดชอบ และผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีสภาพ
การท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชามิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชามีหน้าที่
ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของส่วนราชการ
ในขั้นต้น ส่วนราชการต้องแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือกรณีเข้าข่ายเป็นหน่วยงานที่มีการด�ำเนินกิจการเฉพาะ
ให้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อทบทวน
สถานะเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของส่วนราชการ และจัดท�ำ
ร่างนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ทีเ่ หมาะสม เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
ในภาพรวมส�ำหรับหน่วยงานราชการในสังกัด และเสนอร่างนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ดังกล่าว ให้ผู้บริหารสูงสุด
ของส่วนราชการนั้น เป็นผู้ลงนามในนโยบาย และประกาศนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ ซึ่งแนวทางในการ
ประกาศนโยบายความปลอดภัยฯ ส�ำหรับส่วนราชการมีดังนี้
๑. ส�ำหรับราชการส่วนกลาง อาจก�ำหนดนโยบายความปลอดภัยฯ โดยหัวหน้าส่วนราชการที่มีอ�ำนาจ
สูงสุดในระดับกรม ซึ่งควรพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างและภารกิจของแต่ละส่วนราชการ เพื่อก�ำหนด
ทิศทางการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยในภาพรวมของส่วนราชการ
๒. ส�ำหรับราชการส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายความปลอดภัยฯ แก่ส่วน
ราชการทุกหน่วยงานในจังหวัด ส�ำหรับหน่วยราชการที่มีการด�ำเนินการที่มีลักษณะความเสี่ยงเฉพาะ ให้ส่วนราชการ
ส่วนกลางก�ำหนดนโยบายเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยราชการที่ ตั้ งอยู่ในส่วนภูมิภาคปฏิบัติควบคู่ไปกับนโยบายความปลอดภัย
ของผู้ว่าราชการจังหวัด
๓. ส่วนราชการในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้มีอ�ำนาจสูงสุดของเทศบาล หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ก�ำหนดนโยบายความปลอดภัยฯ
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นอกจากการก�ำหนดนโยบายความปลอดภัยฯ แล้ว ส่วนราชการจ�ำเป็นจะต้องก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
ดูแลการด�ำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลชุดเดียวกันกับผู้ที่ท�ำการ
ทบทวนสถานะเบือ้ งต้นเพือ่ จัดท�ำร่างนโยบายก็ได้ ส�ำหรับส่วนราชการในสังกัด ทีต่ งั้ อยูใ่ นสถานทีร่ าชการทีแ่ ยกออกไป
จากส่วนราชการหลักให้แต่งตัง้ บุคคล หรือคณะบุคคลเพือ่ ดูแลการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ณ ส่วนราชการแห่งนัน้
หลังจากนั้นส่วนราชการอาจใช้แบบทบทวนสถานะการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ตามมาตรฐานที่แนบไว้ใน
ภาคผนวกของคู่มือเล่มนี้ เป็นเครื่องมือในการประเมินสิง่ ทีส่ ว่ นราชการต้องด�ำเนินการตามมาตรฐาน และน�ำมาตรการ
ต่างๆ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการจัดท�ำเป็นแผนงาน งบประมาณการด�ำเนินการด้านความปลอดภัย ซึง่ ภายหลังจากได้รบั การอนุมตั ิ
การด�ำเนินการแล้วจึงด�ำเนินการให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในแผน โดยด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนดไว้ในส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ ของคู่มือเล่มนี้ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานผลการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยของส่วนราชการ และหน่วยราชการในสังกัด ซึง่ รายงานดังกล่าวถือเป็นข้อมูลส�ำคัญทีห่ น่วยราชการ
สามารถน�ำมาใช้เพื่อทบทวน และพัฒนา นโยบาย แผนการด�ำเนินงาน และการด�ำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ
ของส่วนราชการ ซึง่ ขัน้ ตอนการด�ำเนินงานทีก่ ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปในภาพรวมเป็นแผนภูมแิ นวทางการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยฯ ส�ำหรับหน่วยงานราชการดังนี้
		
		 แผนภูมิแนวทางการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ส�ำหรับหน่วยงานราชการ
(๑) แต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อด�ำเนินการด้านความปลอดภัยฯ
(๒) ทบทวนสถานะการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ตามมาตรฐาน
(๓) เสนอผู้บริหารส่วนราชการเพื่อประกาศนโยบายความปลอดภัยฯ
(๔) น�ำผลจากการทบทวนสถานะเบื้องต้นมาประเมิน เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญในการด�ำเนินการ

(๘) น�ำผลการประเมิน
ไปทบทวนเพื่อปรับปรุง
นโยบาย แผนงาน หรือ
การด�ำเนินงาน

(๕) จัดท�ำแผนงาน งบประมาณ การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
(๖) การด�ำเนินการตามแผนงานด้านความปลอดภัยฯ
(๖.๑) ด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติมาตรฐานส�ำหรับทุกหน่วยงาน (ส่วนที่ ๑)
(๖.๒) กรณีมีความเสี่ยงเฉพาะด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงเฉพาะ (ส่วนที่ ๒)
(๖.๓) กรณีด�ำเนินการเข้าข่ายประเภทกิจการเฉพาะด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติ
มาตรฐานส�ำหรับหน่วยงานที่เข้าข่ายประภทกิจการเฉพาะ (ส่วนที่ ๓)

(๗) ประเมินผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ประจ�ำปีงบประมาณและจัดท�ำรายงานเสนอผู้บริหารส่วนราชการ

7

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว มีกฎกระทรวงแรงงาน และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
		 (๑) กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗
		 (๒) กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗
		 (๓) กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงาน
ตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗
		 (๔) กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกี่ยวกับงานประดาน�้ำ พ.ศ. ๒๕๔๘
		 (๕) กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙
		 (๖) กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
		 (๗) กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
		 (๘) กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑
		 (๙) กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน�้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒
		 (๑๐) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึก
อบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
		 (๑๑) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของ
นายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔
		 (๑๒) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔
		 (๑๓) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก�ำหนดแบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง
หรือการประสบอันตรายจากการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
		 (๑๔) กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด�ำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการด�ำเนินการของหน่วยงานราชการในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่าวข้างต้น กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ส�ำหรับ
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หน่วยงานราชการ เป็น ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานส�ำหรับทุกหน่วยงาน
ส่วนที่ ๒ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานส�ำหรับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงเฉพาะเกี่ยวกับ ความร้อน เสียง
รังสีชนิดก่อไอออน สารเคมีอันตราย เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน�้ำ งานประดาน�้ำ ที่อับอากาศ และงานก่อสร้าง หรือ
ลักษณะการด�ำเนินการอื่นที่มีความเสี่ยงจากการท�ำงาน
ส่วนที่ ๓ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานส�ำหรับหน่วยงานราชการที่มีการด�ำเนินการเข้าข่ายประเภท
กิจการเฉพาะ
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บทที่ ๒

แนวปฏิบัติตามมาตรฐาน
ส่วนที่ ๑ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานส�ำหรับทุกหน่วยงานราชการ
เป็นข้อก�ำหนดเบือ้ งต้นทีห่ น่วยงานราชการทุกแห่งต้องด�ำเนินการ ทัง้ นี้ พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยฯ
มีวัตถุประสงค์ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่จัดและดูแลสถานที่ท�ำงานและบุคลากรให้มีสภาพการท�ำงานและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีป่ ลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของบุคลากรมิให้ได้รบั
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
แนวปฏิบัติมาตรฐานที่ทุกส่วนราชการต้องด�ำเนินการ มีดังนี้
๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายและแต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคล เพื่อรับผิดชอบดูแลการด�ำเนิน
การตามมาตรฐาน
๒. จัดให้มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของหน่วยงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ
๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการจัดให้มแี ผนงาน งบประมาณ และรายงานผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
ของหน่วยงาน
๔. ให้หวั หน้าส่วนราชการหรือหน่วยราชการทุกแห่งทีม่ ที ตี่ งั้ ในสถานทีเ่ ดียวกัน มีหน้าที่ร่วมกันด�ำเนินการ
ด้านความปลอดภัยฯ
๕. จัดให้มกี ฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ ทีเ่ หมาะสมภายในส่วนราชการ หรือหน่วยราชการ
๖. ในกรณีทหี่ วั หน้าส่วนราชการให้บคุ ลากรท�ำงานในสภาพการท�ำงานหรือสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ที่อาจท�ำให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ต้องแจ้งบุคลากรให้ทราบถึงอันตรายและวิธี
การป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท�ำงานก่อนมอบหมายงานดังกล่าว
๗. จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรทุกคน
๘. จัดให้มสี ญ
ั ลักษณ์เตือนอันตรายและเครือ่ งหมายเกีย่ วกับความปลอดภัยฯ ทีเ่ หมาะสมภายในหน่วยงาน
เช่น สัญลักษณ์ทางหนีไฟ สัญลักษณ์อุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องหมายเตือนอันตรายพื้นต่างระดับ เครื่องหมายเตือน
อันตรายจากการกระแทก ลื่นไถล เครื่องหมายห้ามวางสิ่งกีดขวาง เครื่องหมายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง และ
การทาสีตีเส้นแบ่งเขตอันตรายและเขตสัญจร เป็นต้น
๙. เมื่อบุคลากรทราบถึงข้อบกพร่องหรือการช�ำรุดเสียหายของอุปกรณ์หรือสถานที่ และไม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งต่อบุคคลหรือคณะบุคคลตามข้อ ๒ หรือผู้บังคับบัญชาขั้นต้นเพื่อแจ้งให้ผู้บริหารหรือ
หัวหน้าส่วนราชการด�ำเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า
๑๐. จัดและดูแลให้มกี ารใช้และสวมใส่อปุ กรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทีไ่ ด้มาตรฐาน เหมาะสม
ตามลักษณะงาน เช่น รองเท้ากันลื่น ถุงมือ หมวกนิรภัย เป็นต้น
๑๑. จัดท�ำแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจ�ำหน่วยงาน
๑๒. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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๑๓. จัดให้มีการส�ำรวจ หรือตรวจสอบ เพื่อประเมินสภาพการท�ำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น
การตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานทีท่ ำ� งาน จัดให้มกี ารตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้า
การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟมิให้มีสิ่งกีดขวางใดๆ และจัดท�ำแผนการ
ควบคุมหรือปรับปรุงแก้ไขด้านความปลอดภัยฯ ของหน่วยงาน
๑๔. บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการท�ำงานตามมาตรฐานที่ก�ำหนด และ
ให้ความร่วมมือเพื่อด�ำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ของหน่วยงาน และให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุน
การด�ำเนินงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของหน่วยงาน
๑๕. จัดเก็บข้อมูลการประสบอันตรายจากการท�ำงานของหน่วยงาน
ส่วนที่ ๒ แนวปฏิบัติมาตรฐานส�ำหรับหน่วยงานราชการที่มีความเสี่ยงเฉพาะ
เป็นข้อก�ำหนดเฉพาะส�ำหรับส่วนราชการที่มีหน่วยงานราชการในสังกัดมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความร้อน
แสงสว่าง เสียงดัง รังสีชนิดก่อไอออน สารเคมีอนั ตราย เครือ่ งจักร ปัน้ จัน่ หม้อน�ำ้ งานประดาน�ำ้ การท�ำงานในทีอ่ บั อากาศ
งานก่อสร้าง และงานซ่อมบ�ำรุงหรือลักษณะการด�ำเนินการอื่นที่มีความเสี่ยงจากการท�ำงาน ซึ่งหน่วยงานราชการ
ต้องด�ำเนินการและส�ำรวจสถานทีท่ ำ� งานของบุคลากร เมือ่ พบว่ามีความเสีย่ งใดให้ดำ� เนินการเฉพาะส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
๑. จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานตามปัจจัยเสี่ยง เช่น ความร้อน เสียงดัง รังสีชนิด
ก่อไอออน สารเคมีอันตราย สภาพบรรยากาศอันตราย เป็นต้น
๒. จัดให้มีการตรวจสุขภาพของบุคลากรที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง เช่น สารเคมีอันตราย จุลชีวัน
เป็นพิษ กัมมันตภาพรังสี ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ แสงสว่าง และเสียงดัง
หากพบความผิดปกติให้หัวหน้าส่วนราชการจัดให้บุคลากรได้รับการรักษาพยาบาลทันที และจัดเก็บรายงานสรุปผล
การตรวจสุขภาพไว้ในส่วนราชการ
๓. จัดให้มีอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นเพื่อปฐมพยาบาลบุคลากรที่ท�ำงานที่มีความเสี่ยงก่อนน�ำส่ง
โรงพยาบาล เช่น อุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์ส�ำหรับปฐมพยาบาลผู้ที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากความร้อน สารเคมีอันตราย
ความกดดันบรรยากาศ อุบัติเหตุจากของมีคมหรือเครื่องจักร เป็นต้น		
๔. จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส�ำหรับเครื่องจักร เช่น ที่ครอบป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนที่ได้
(หมุนได้ /จุดหนีบ /จุดตัด) ของเครื่องจักร อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของวัสดุหรือประกายไฟ เป็นต้น
๕. จัดให้มีการตรวจสอบหรือรับรองความปลอดภัยของเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน�้ำ ลิฟต์ นั่งร้าน ค�้ำยัน
เครื่องตอกเสาเข็ม โดยวิศวกร ตามแต่กรณี
๖. จัดให้มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัยหรือขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัย ในงานทีม่ คี วามเสีย่ ง
เช่น ความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง รังสีชนิดก่อไอออน สารเคมีอันตราย การท�ำงานในที่อับอากาศ เครื่องจักร ปั้นจั่น
หม้อน�้ำ งานก่อสร้างและงานซ่อมบ�ำรุง และควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๗. จัดให้มีมาตรการหรือแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น กรณีสารเคมีรั่วไหล การฟุ้งกระจายของ
รังสี หม้อน�้ำระเบิด ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
๘. จัดให้มีการก�ำหนดพื้นที่ควบคุม เช่น จัดท�ำรั้ว คอกกั้น หรือเส้นแสดงแนวเขตและจัดให้มีป้าย
ข้อความในบริเวณที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ รังสีชนิดก่อไอออน สารเคมีอันตราย ไฟฟ้าแรงสูง ที่อับอากาศ เครื่องจักร
ปั้นจั่น หม้อน�้ำ และงานก่อสร้าง รวมทั้งห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่นั้น
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๙. จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าท�ำงานในงานอันตราย เช่น งานประดาน�้ำ การท�ำงานในที่อับอากาศ
การท�ำงานบนที่สูง และงานที่เกิดประกายไฟ เป็นต้น
๑๐. กรณีมีการท�ำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน จัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบด�ำเนินการทางด้านเทคนิคในเรือ่ ง
รังสีประจ�ำหน่วยงาน พร้อมอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ�ำตัวบุคคลส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน
๑๑. ติดตั้งสัญญาณแสงหรือเสียงเพื่อเตือนอันตรายในการท�ำงานของเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่ และ
ติดตั้งป้ายบอกพิกัดน�้ำหนักยกส�ำหรับเครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของ เช่น รกยก และปั้นจั่น เป็นต้น พร้อมติดสัญลักษณ์
เตือนอันตรายที่เห็นได้ชัดเจน
		 กรณีมกี ารใช้ลฟิ ต์ ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัยเกีย่ วกับลิฟต์ เช่น การจัดท�ำป้ายบอก
พิกัดน�้ำหนัก หรือจ�ำนวนคนโดยสาร ค�ำแนะน�ำการใช้และการจัดให้มีระบบแสงหรือเสียงเตือนกรณีบรรทุกเกินพิกัด
และระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินและระบบระบายอากาศที่เพียงพอกรณีไฟฟ้าดับ เป็นต้น
๑๒. กรณีมีงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น อาคารขนาดใหญ่ สะพาน ทางต่างระดับ งานขุด ซ่อมแซม รือ้ ถอน
ระบบสาธารณูปโภคที่ลึก ๓ เมตรขึ้นไป อุโมงค์ หรือ ทางลอด เป็นต้น ต้องก�ำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดท�ำแผน
งานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานส�ำหรับงานก่อสร้าง
ส่วนที่ ๓ แนวปฏิบัติมาตรฐานส�ำหรับหน่วยงานราชการที่มีการด�ำเนินการเข้าข่ายประเภทกิจการเฉพาะ
เป็นข้อก�ำหนดเฉพาะส�ำหรับหน่วยงานราชการทีม่ กี ารด�ำเนินการ หรือมีหน่วยงานในสังกัดด�ำเนินกิจการ
เข้าข่ายประเภทกิจการ ได้แก่
(๑) การท�ำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
(๒) การท�ำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ�ำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ
ท�ำให้เสีย หรือท�ำลายซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้ก�ำเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น
(๓) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบ�ำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ
ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน�้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย
ท่อน�ำ้ โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าชหรือประปา หรือสิง่ ก่อสร้างอืน่ ๆ รวมทัง้ การเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง
(๔) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน�ำ้ ทางอากาศ และรวมทัง้ การบรรทุกขนถ่ายสินค้า
(๕) สถานีบริการหรือจ�ำหน่ายน�้ำมันหรือก๊าช
(๖) โรงแรม
(๗) ห้างสรรพสินค้า
(๘) สถานพยาบาล
(๙) สถาบันทางการเงิน
(๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
(๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
(๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
(๑๓) ส�ำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)
หน่วยงานราชการทีม่ กี ารด�ำเนินกิจการดังกล่าวข้างต้น ต้องด�ำเนินการตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง
ก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้
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๑. หัวหน้าหน่วยงานราชการต้องจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท�ำงานไว้ใน
หน่วยงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องก�ำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อควบคุมมิให้มีการกระท�ำที่อาจ
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการท�ำงาน รวมทั้งต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติจนกว่าบุคลากรจะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน (จป.) ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค
ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ แล้วแต่กรณี ซึ่งคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ปรากฏ
ตามภาคผนวก ง
๓. กรณีที่หน่วยงานราชการมีบุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป ให้จัดให้มีคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (คปอ.) ของหน่วยงานราชการ
๔. หน่วยงานราชการที่มีการด�ำเนินการเข้าข่ายกิจการตามข้อ (๑) ที่มีบุคลากรตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปและ
หน่วยงานที่มีการด�ำเนินการเข้าข่ายกิจการตามข้อ (๒) ถึง (๕) ที่มีบุคลากรตั้งแต่ ๒๐๐ คนขึ้นไป มีหน่วยงาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงาน ส�ำหรับหน้าที่ของ
หน่วยงานความปลอดภัยฯ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับต่างๆ ปรากฏตามภาคผนวก ง.
ทั้งนี้แนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ข้างต้นสามารถสรุปเป็นตารางแสดงการจัดให้มเี จ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�ำงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และ
หน่วยงานความปลอดภัยตามประเภทกิจการและจ�ำนวนบุคลากรในหน่วยงาน และตารางแสดงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานตามจ�ำนวนบุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้
ตารางแสดงการจัดให้มี จป. คปอ. และหน่วยงานความปลอดภัย
ตามประเภทกิจการและจ�ำนวนบุคลากรในหน่วยงาน
การ
จ�ำนวนเจ้าหน้าที่
จป.
จป.
จป.
จป.
จป. หน่วยงาน คปอ.
ด�ำเนินการ
หัวหน้างาน เทคนิค เทคนิค วิชาชีพ บริหาร ความ
เข้าข่ายกิจการ
ขั้นสูง
ปลอดภัย
(๑)
๒ คน ขึ้นไป
√
√
√
√
√
๒-๑๙
√
√
๒๐-๔๙
√
√
√
๑ ช ม./
วัน
(๒)-(๕)
๕๐-๙๙
√
√
√
√
๑๐๐-๑๙๙
√
√
√
√
๒๐๐ คนขึ้นไป
√
√
√
√
√
(๖)-(๑๓)
๒๐ คน ขึ้นไป
√
√
๕๐ คนขึ้นไป
√
√
√
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตารางแสดงองค์ประกอบของ คปอ. ตามจ�ำนวนบุคลากรในหน่วยงาน
จ�ำนวน
บุคลากร

จ�ำนวน
ประธาน
ผู้แทนบุคลากรระดับ ผู้แทนบุคลากร
กรรมการ (หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน หัวหน้างานหรือ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
ระดับบริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง) เทียบเท่าขึ้นไป

๕๐-๙๙

๕

๑

๑

๒

๑๐๐-๔๙๙

๗

๑

๒

๓

๕๐๐ ขึ้นไป

๑๑

๑

๔

๕

เลขานุการ

๑
(จป.เทคนิคขั้นสูง
หรือ จป.วิชาชีพ)
๑
(จป.วิชาชีพ)
๑
(จป.วิชาชีพ)

หมายเหตุ : ส�ำหรับหน่วยงานราชการที่เข้าข่ายการด�ำเนินกิจการประเภท (๖) – (๑๓) ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับเทคนิค
ขั้นสูง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับวิชาชีพ ให้ผู้มีอ�ำนาจสูงสุดของหน่วยงานราชการคัดเลือกบุคลากรระดับบังคับบัญชา
หนึ่งคนเป็นกรรมการ และให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนระดับบังคับบัญชาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
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บทที่ ๓

การรายงานผลการด�ำเนินการของส่วนราชการตามมาตรา ๓ วรรคสอง
ให้สว่ นราชการทุกหน่วยงานรายงานผลการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาของส่วนราชการนั้น
โดยมีแนวทางการด�ำเนินการดังนี้
๑. ส่วนราชการในระบบบริหารราชการส่วนกลาง และส่วนราชการที่มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคแบบเฉพาะ เช่น ส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการให้รายงานผล
การด�ำเนินงานต่อส่วนราชการในระดับกรม
๒. ส่วนราชการในระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ให้รายงานผลการด�ำเนินงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
๓. ส่วนราชการในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน
ต�ำบล เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต�ำบล ให้รายงานผลการด�ำเนินงานต่อผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลหน่วยงาน
ตามกฎหมาย
๔. ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ให้รายงานผลการด�ำเนินงานต่อปลัดกรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าเมืองพัทยา ตามแต่กรณี
ทั้งนี้ การด�ำเนินงานตามข้อ ๑ - ๔ อาจพิจารณาให้เหมาะสมกับโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการ
โดยการรายงานให้เป็นไปตามแบบรายงานผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานของส่วนราชการที่ก�ำหนดในภาคผนวก จ.
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16

ภาคผนวก ก.
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ.๒๕๕๔
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เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๔

พระราชบัญญัติ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เ ป็นการสมควรมีก ฎหมายว่าด้ ว ยความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการทํางาน
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๔

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ต่ํากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีว อนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” หมายความว่า การกระทํา
หรือสภาพการทํา งานซึ่ งปลอดจากเหตุอั นจะทํ าให้ เกิด การประสบอั น ตรายต่อชี วิต ร่างกาย จิ ต ใจ
หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ
รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิ จ การ ไม่ ว่ าการทํ า งานหรื อ การทํ า ผลประโยชน์นั้ น จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดหรื อ ทั้ ง หมด
ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง
ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ลูกจ้างตั้งแต่ระดับผู้จัดการในหน่วยงานขึ้นไป
“หัวหน้างาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชาหรือสั่งให้ลูกจ้าง
ทํางานตามหน้าที่ของหน่วยงาน
“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างทํางาน
อยู่ในหน่วยงาน
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
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เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๔

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
“พนั ก งานตรวจความปลอดภั ย ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ก าร
ตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงานรั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
และให้มี อํ านาจแต่ง ตั้ง พนัก งานตรวจความปลอดภัย กับ ออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบี ย บ
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ รวมทั้ ง ออกกฎกระทรวงกํ า หนดค่ า ธรรมเนี ย มไม่ เ กิ น อั ต รา
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ และยกเว้นค่าธรรมเนียม
การแต่ ง ตั้ ง พนั กงานตรวจความปลอดภั ย ต้ อ งกํ า หนดคุ ณ สมบัติ ขอบเขต อํ า นาจหน้ า ที่
และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา

๖ ให้ น ายจ้ า งมี ห น้ า ที่ จั ด และดู แ ลสถานประกอบกิ จ การและลู ก จ้ า งให้ มี ส ภาพ

การทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดําเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบ
กิจการ
มาตรา

๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดให้นายจ้างต้องดําเนิน การอย่างหนึ่งอย่างใด

ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น
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หมวด ๒
การบริหาร การจัดการ และการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
มาตรา ๘ ให้น ายจ้างบริหาร จัด การ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง
การกํ าหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ ง ให้ น ายจ้า งจั ด ทํ าเอกสารหรื อ รายงานใด โดยมีก าร
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙ บุคคลใดประสงค์จ ะให้บริ การในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับ รอง
ประเมิ น ความเสี่ย ง รวมทั้ ง จั ด ฝึ ก อบรมหรือ ให้ คํา ปรึก ษาเพื่ อ ส่ งเสริ มความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะต้อง
ขึ้นทะเบียนต่อสํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิกถอน
ทะเบียน การกําหนดค่าบริการ และวิธีการให้บริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่รับ
ขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา ๙ ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ถูกเพิกถอนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียนหรือการเพิกถอนทะเบียน
คําวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๑ นิติบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง
ประเมิ นความเสี่ย ง รวมทั้งจั ด ฝึกอบรมหรื อให้คํ าปรึกษาเพื่อ ส่งเสริ มความปลอดภัย อาชีว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต การขออนุญาต การอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบ
แทนใบอนุญาต การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต การกําหนดค่าบริการ และวิธีการให้บริการตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต ไม่ออกใบแทนใบอนุญาต
หรือพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่นิติบุคคลตามมาตรา ๑๑ นิติบุคคลนั้นมีสิท ธิ
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของอธิบดีแจ้งการไม่ออก
ใบอนุญาต หรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หน่วยงาน
หรือ คณะบุคคลเพื่ อดํ าเนิ น การด้า นความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจ การตามหลั กเกณฑ์ วิธี การ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
เจ้ า หน้ า ที่ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งานและบุ ค ลากรตามวรรคหนึ่ ง จะต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นต่ อ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ให้ นํ าบทบัญ ญั ติม าตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ มาใช้ บัง คั บกั บ การขึ้น ทะเบี ย น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน โดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่อาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิต ใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้น ายจ้างแจ้ง
ให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่
ลูกจ้างจะเข้าทํางาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่น ายจ้างได้รับคําเตือน คําสั่ง หรือคําวินิจฉัย ของอธิบดี คําสั่งของ
พนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคําวินิจฉัย ของคณะกรรมการให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้นายจ้างแจ้งหรือปิดประกาศคําเตือน คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยดังกล่าว ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบ
กิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
มาตรา ๑๖ ให้น ายจ้างจัด ให้ผู้บริหาร หัว หน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย
ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทําให้ ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน
การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนด
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มาตรา ๑๗ ให้ น ายจ้ า งติ ด ประกาศสั ญ ลั ก ษณ์ เ ตื อ นอั น ตรายและเครื่ อ งหมายเกี่ ย วกั บ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทั้งข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่
ของนายจ้างและลูกจ้างตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ
มาตรา ๑๘ ในกรณี ที่ ส ถานที่ ใ ดมี ส ถานประกอบกิ จ การหลายแห่ ง ให้ น ายจ้ า งทุ ก ราย
ของสถานประกอบกิจการในสถานที่นั้น มีหน้าที่ร่วมกันดําเนิน การด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ลูกจ้างซึ่งทํางานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งลูกจ้างซึ่งทํางานในสถานประกอบ
กิ จ การอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข องนายจ้ า ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานซึ่งใช้ในสถานประกอบกิจการนั้นด้วย
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างเช่าอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใด
ที่นํามาใช้ในสถานประกอบกิจการ ให้น ายจ้างมีอํานาจดําเนิน การด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่เช่านั้น
ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม่ก่อให้เกิดสิทธิแ ก่ผู้มีกรรมสิท ธิ์ในอาคาร สถานที่ เครื่องมือ
เครื่องจักร อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดซึ่งให้เช่า หรือผู้ให้เช่าในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใด ๆ
ตลอดจนการบอกเลิกสัญญาเช่า
มาตรา ๒๐ ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีหน้าที่สนับสนุนและร่วมมือกับนายจ้างและบุคลากรอื่น
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒
มาตรา ๒๑ ลู ก จ้ า งมี ห น้ า ที่ ดู แ ลสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งานตามมาตรฐานที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
โดยคํานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ในกรณีที่ลูกจ้างทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหาย และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
ให้ แ จ้ ง ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งาน หั ว หน้ า งาน หรื อ ผู้ บ ริ ห าร และให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ความปลอดภัยในการทํางาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร แจ้งเป็นหนังสือต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่หัวหน้างานทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหายซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตราย
ต่อ ชีวิ ต ร่า งกาย จิ ต ใจ หรื อสุ ขภาพอนามัย ต้ องดํา เนิน การป้ อ งกั น อั น ตรายนั้น ภายในขอบเขต
ที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายทันทีที่ทราบ กรณีไม่อาจดําเนินการได้ ให้แจ้งผู้บริหารหรือนายจ้าง
ดําเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า
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๑๗ มกราคม ๒๕๕๔

มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ลู ก จ้ า งมี ห น้ า ที่ ส วมใส่ อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คลและดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ์
ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน
ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุด การทํางานนั้นจนกว่า
ลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว
มาตรา ๒๓ ให้ผู้รับเหมาชั้น ต้นและผู้รับเหมาช่ว งตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
มีหน้าที่ ดําเนิน การด้า นความปลอดภั ย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางานของลูกจ้า ง
เช่นเดียวกับนายจ้าง
ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง และมีผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป
ตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นที่มีลูกจ้างทํางานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหน้าที่ร่วมกันในการ
จัดสถานที่ทํางานให้มีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคน
หมวด ๓
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
อธิ บดี กรมโรงงานอุต สาหกรรม อธิบ ดีก รมส่ งเสริ มการปกครองท้อ งถิ่ น และอธิบ ดีก รมสวัส ดิก าร
และคุ้มครองแรงงาน เป็น กรรมการ กับผู้แ ทนฝ่ายนายจ้างและผู้แ ทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละแปดคน
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกห้าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ
การได้ ม าและการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ของผู้ แ ทนฝ่ า ยนายจ้ า งและฝ่ า ยลู ก จ้ า งตามวรรคหนึ่ ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของทั้งหญิงและชาย
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ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิง
และชาย
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็น ต่อรัฐมนตรีเกี่ย วกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ให้ ความเห็ น แก่ หน่ ว ยงานของรั ฐ เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ มความปลอดภัย อาชีว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๔) วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๓๓ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสอง
(๕) ปฏิบัติ การอื่น ใดตามที่พ ระราชบัญญั ตินี้ห รือกฎหมายอื่น บั ญญัติ ให้เ ป็น อํา นาจหน้า ที่
ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ง ก่ อ นวาระ ให้ รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการ
แทนตําแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง แทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่
ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ไี ด้รับแต่งตั้งจะเข้ารับหน้าที่
มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เมื่อขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
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(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพ ากษาถึงที่สุด ให้จําคุก เว้น แต่เป็น โทษสําหรับความผิด ที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๒๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน จึงจะเป็น
องค์ประชุม
ในการประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาวิ นิจ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ค ราวใด ถ้ า ไม่ไ ด้ อ งค์ ป ระชุ มตามที่ กํ า หนดไว้
ในวรรคหนึ่ง ให้จัดให้มีการประชุมอีกครั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้ง
หลัง แม้ไ ม่มีกรรมการซึ่งมาจากฝ่า ยนายจ้า งหรือฝ่ ายลูกจ้า งมาร่ว มประชุม ถ้ามีกรรมการมาประชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม
ในการประชุ มคราวใด ถ้ าประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ สามารถปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ไ ด้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น
มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๙ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
ให้ค ณะกรรมการกํ าหนดองค์ ประชุม และวิธี ดํา เนิน งานของคณะอนุก รรมการได้ต ามความ
เหมาะสม
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๑ ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานรับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการ และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) สรรหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํ า งานเพื่ อ การจั ด ทํ า นโยบาย แผนงาน โครงการด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการ
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(๒) จัดทําแนวทางการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการ
(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการ
(๔) ประสานแผนและการดํ าเนิน การของคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการ
(๖) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
หมวด ๔
การควบคุม กํากับ ดูแล
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนิน การด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการประเมินอันตราย
(๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีผลต่อลูกจ้าง
(๓) จัดทําแผนการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานและจัดทําแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ
(๔) ส่งผลการประเมิ น อัน ตราย การศึก ษาผลกระทบ แผนการดํา เนิน งานและแผนการ
ควบคุมตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ประเภทกิจการ ขนาดของ
กิจการที่ต้องดําเนินการ และระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําและได้รับการรับรองผล
จากผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
มาตรา ๓๓ ผู้ใดจะทําการเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางานจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้
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การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ชํานาญการ การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผู้ได้รับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักใช้ และการเพิกถอน
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการอนุญาตเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ในกรณี ที่ ส ถานประกอบกิ จ การใดเกิ ด อุ บั ติ ภั ย ร้ า ยแรง หรื อ ลู ก จ้ า งประสบ
อันตรายจากการทํางาน ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ลูกจ้างเสีย ชีวิต ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทัน ทีที่ท ราบ
โดยโทรศัพ ท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอีย ดพอสมควร และให้แ จ้งรายละเอีย ดและสาเหตุ
เป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต
(๒) กรณีที่ส ถานประกอบกิจการได้รั บความเสีย หายหรือ ต้องหยุด การผลิต หรือ มีบุคคล
ในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ การระเบิด
สารเคมีรั่วไหล หรืออุบตั ิภัยร้ายแรงอื่น ให้นายจ้างแจ้ งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ
โดยโทรศั พ ท์ โทรสาร หรื อ วิ ธี อื่ น ใด และให้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ โดยระบุ ส าเหตุ อั น ตรายที่ เ กิ ด ขึ้ น
ความเสียหาย การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซ้ําอีกภายในเจ็ดวันนับแต่วันเกิดเหตุ
(๓) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน เมื่อนายจ้าง
แจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ให้นายจ้าง
ส่งสําเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันด้วย
การแจ้งเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดและเมื่อพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยได้รับแจ้งแล้ว ให้ดําเนินการตรวจสอบและหามาตรการป้องกันอันตรายโดยเร็ว
หมวด ๕
พนักงานตรวจความปลอดภัย
มาตรา ๓๕ ในการปฏิบั ติห น้า ที่ต ามพระราชบัญ ญั ตินี้ ให้ พ นั กงานตรวจความปลอดภั ย
มีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้างในเวลาทําการหรือเมื่อเกิ ด
อุบัติภัย
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(๒) ตรวจสอบหรื อ บัน ทึ ก ภาพและเสีย งเกี่ ย วกับ สภาพแวดล้ อมในการทํา งานที่ เ กี่ย วกั บ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๓) ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ในสถานประกอบกิจการ
(๔) เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ มาเพื่อการวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัย
(๕) สอบถามข้อเท็จจริง หรือสอบสวนเรื่องใด ๆ ภายในขอบเขตอํานาจและเรีย กบุคคล
ที่เกี่ย วข้องมาชี้แจง รวมทั้งตรวจสอบหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ย วข้องและเสนอแนะมาตรการ
ป้องกันอันตรายต่ออธิบดีโดยเร็ว
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า นายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพบว่า
สภาพแวดล้อมในการทํางาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทําที่ฝ่าฝืน แก้ไข
ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปได้
ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว
ในกรณี จํ า เป็ น เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากอธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมาย ให้ พ นั ก งานตรวจ
ความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้หยุดการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะ
ก่อให้เกิด อัน ตรายอย่างร้ ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่ว นเป็น การชั่ว คราว ในระหว่า ง
การปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ เมื่อนายจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคําสั่ง
ของพนักงานตรวจความปลอดภัย ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้น ายจ้างแจ้งอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เพื่อพิจารณาเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวได้
มาตรา ๓๗ ในกรณี ที่ น ายจ้ า งไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของพนั ก งานตรวจความปลอดภั ย
ตามมาตรา ๓๖ ถ้ามีเหตุอัน อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สมควรเข้ า ไปดํ า เนิ น การแทน ให้ อ ธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายมี อํ า นาจสั่ ง ให้ พ นั ก งานตรวจ
ความปลอดภัยหรือมอบหมายให้บุคคลใดเข้าจัด การแก้ไขเพื่อให้เป็น ไปตามคําสั่งนั้น ได้ ในกรณีเช่น นี้
นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการแก้ไขนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริง

30

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๔

ก่อนที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีคําเตือนเป็นหนังสือ
ให้นายจ้างปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กําหนด คําเตือนดังกล่าว
จะกําหนดไปพร้อมกับคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได้
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอรับเงินช่วยเหลือจาก
กองทุ น เพื่ อ เป็ น เงิ น ทดรองจ่ า ยในการดํ า เนิ น การได้ และเมื่ อ ได้ รั บ เงิ น จากนายจ้ า งแล้ ว ให้ ช ดใช้
เงินช่วยเหลือที่ได้รับมาคืนแก่กองทุน
มาตรา ๓๘ ให้ อ ธิ บ ดี มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ยึ ด อายั ด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สนิ ของนายจ้างซึ่งไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามมาตรา ๓๗ ทัง้ นี้ เพี ย งเท่ าที่ จํ าเป็ น เพื่ อเป็ น
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการแก้ไขตามจํานวนที่จ่ายจริง
การมีคํ า สั่ง ให้ยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย์สิ น ตามวรรคหนึ่ ง จะกระทํ าได้ ต่อ เมื่ อได้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ
ให้นายจ้างนําเงินค่าใช้จ่ายมาจ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วัน ที่
นายจ้างได้รับหนั งสือนั้นและนายจ้างไม่จ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ ให้นําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาด
และชําระค่าใช้จ่ายที่น ายจ้างต้องเป็น ผู้จ่ายตามมาตรา ๓๗ ถ้ามี เงิน เหลือให้คืน แก่น ายจ้างโดยเร็ ว
โดยให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีหนังสือแจ้งให้ทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ ถ้านายจ้างไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีนับแต่วันได้รับแจ้ง ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของ
กองทุน
มาตรา ๓๙ ระหว่างหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา ๓๖ ให้นายจ้าง
จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่เกี่ย วข้องกับการหยุด การทํางานหรือการหยุด กระบวนการผลิต นั้น เท่ากับค่าจ้าง
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างต้องได้รับ เว้นแต่ลูกจ้างรายนั้นจงใจกระทําการอัน เป็นเหตุให้มีการ
หยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิต
มาตรา ๔๐ ในกรณี ที่ พ นั ก งานตรวจความปลอดภั ย มี คํ า สั่ งตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ ง
หากนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วย ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วัน ที่ท ราบคําสั่ง ให้อธิบดีวินิจฉัย อุท ธรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วัน ที่รับอุท ธรณ์ คําวินิจฉั ย
ของอธิบดีให้เป็นที่สุด
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ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง หากนายจ้าง ลูกจ้าง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วย ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ทราบคํ า สั่ง ให้ ค ณะกรรมการวิ นิ จฉั ย อุท ธรณ์ภ ายในสามสิ บวั น นั บแต่ วัน ที่ รั บอุ ท ธรณ์ คํ า วินิ จ ฉั ย
ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์ ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย เว้นแต่
อธิบดีหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติตามหน้าที่ พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องแสดงบัตรประจําตัว
เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจําตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๔๒ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง หรือโยกย้ ายหน้าที่การงานของลูกจ้างเพราะเหตุที่
ลูกจ้างดําเนินการฟ้องร้องหรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือต่อศาล
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ย วข้องได้ปฏิบัติต ามคําสั่งของพนักงาน
ตรวจความปลอดภั ย ตามมาตรา ๓๖ ภายในระยะเวลาที่ กําหนด การดํา เนิน คดีอาญาต่อนายจ้า ง
ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นอันระงับไป
หมวด ๖
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
มาตรา ๔๔ ให้จัด ตั้งกองทุนขึ้น กองทุน หนึ่งในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรีย กว่า
“กองทุนความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” เพื่อเป็นทุน ใช้จ่ายในการ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๕ กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินรายปีที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
(๓) เงินค่าปรับที่ได้จากการลงโทษผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
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(๖) ผลประโยชน์ที่ได้จากเงินของกองทุน
(๗) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓
และมาตรา ๓๓
(๘) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๙) รายได้อื่น ๆ
มาตรา ๔๖ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
(๑) การรณรงค์ ส่งเสริมความปลอดภั ย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
และการพัฒนา แก้ไขและบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน
(๒) ช่ว ยเหลือและอุด หนุน หน่ว ยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชน หรือบุคคล
ที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนางานด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและตามมาตรา ๓๐
(๔) สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของสถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๕) ให้นายจ้างกู้ยืมเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
โรคอันเนื่องจากการทํางาน
(๖) เงินทดรองจ่ายในการดําเนินการตามมาตรา ๓๗
การดําเนิ นการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้เ ป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ วิธี การ
และเงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการทํางานกําหนด และให้นําเงินดอกผลของกองทุนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม (๑) (๒)
และ (๓) ได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบห้าของดอกผลของกองทุนต่อปี
มาตรา ๔๗ เงินและทรัพย์สินที่กองทุนได้รับตามมาตรา ๔๕ ไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” ประกอบด้วย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสํานักงานประกันสังคม ผู้แทนสํานักงบประมาณ
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้าคน
เป็นกรรมการ
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ให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ
การได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชาย
มาตรา ๔๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง วรรคสาม
และวรรคสี่ มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และให้นํามาตรา ๒๙ มาใช้บังคับ
กับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานโดยอนุโลม
มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กํากับการจัดการและบริหารกองทุน
(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการช่วยเหลือและการอุดหนุน การให้กู้ยืม การทดรองจ่าย
และการสนับสนุนเงินในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๓) วางระเบียบเกี่ย วกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน กองทุน และการจัด หา
ผลประโยชน์ของเงินกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน
การขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน การอนุมัติเงินทดรองจ่าย การขอเงินทดรองจ่าย การให้กู้ยืมเงิน
และการชําระเงินคืนแก่กองทุน
(๕) ปฏิบัติ การอื่น ใดตามที่พ ระราชบัญญั ตินี้ห รือกฎหมายอื่น บั ญญัติ ให้เ ป็น อํา นาจหน้า ที่
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือ
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๕๑ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วัน สิ้น ปีบัญชี ให้ค ณะกรรมการบริหารกองทุน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงิน
กองทุ น ในปี ที่ ล่ ว งมาแล้ ว ต่ อ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เพื่ อ ตรวจสอบรั บ รองและเสนอต่ อ
คณะกรรมการ
งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๗
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
มาตรา ๕๒ ให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และมีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
(๒) พัฒ นาและสนับ สนุ น การจัด ทํ า มาตรฐานเพื่อ ส่ ง เสริ ม ความปลอดภัย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๓) ดําเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดําเนินงานกับหน่ว ยงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของภาครัฐและเอกชน
(๔) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ
(๕) อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในกฎหมาย
ให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานโดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๓ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผู้ใดมีหน้าที่ในการรับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือรายงานตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ วรรคสอง กรอกข้อความอันเป็น เท็จในการรับรองหรือตรวจสอบ
เอกสารหลั ก ฐานหรื อ รายงาน ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น หกเดื อ นหรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น สองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๕๕ ผู้ ใ ดให้ บ ริ ก ารตรวจวั ด ตรวจสอบ ทดสอบ รั บ รอง ประเมิ น ความเสี่ ย ง
จัดฝึกอบรม หรือให้คําปรึกษาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติต ามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๕๘ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ ผู้ใดขัดขวางการดําเนินการของนายจ้างตามมาตรา ๑๙ หรือขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ ง
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๓ ผู้ ใ ดกระทํ า การเป็ น ผู้ ชํ า นาญการด้ า นคว ามปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจ
ความปลอดภัย ตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุ กไม่เกิน หกเดือ น
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

36

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มกราคม ๒๕๕๔

มาตรา ๖๖ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ กระทํ า การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดเพื่ อ ให้ สิ่ ง ที่ พ นั ก งานตรวจ
ความปลอดภัย สั่งให้ระงับการใช้หรือผูกมัด ประทับตราไว้กลับใช้งานได้อีกระหว่างการปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนั ก งานตรวจความปลอดภั ย ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่เ กิ น สองปี
หรือปรับไม่เกินแปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกเป็นรายวันไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่า
จะดําเนินการตามคําสั่ง
มาตรา ๖๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๖๘ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือเกิดจากการไม่สั่งการ หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่
ที่ต้ อ งกระทํ า ของกรรมการผู้ จั ด การหรื อ บุ ค คลใดซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานของนิ ติ บุ ค คลนั้ น
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๗๐ ผู้ ใ ดเปิ ด เผยข้ อ เท็ จ จริ ง ใดที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การของนายจ้ า งอั น เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง
ที่ปกติ วิสัย ของนายจ้างจะพึ งสงวนไว้ไม่ เปิด เผยซึ่งผู้ นั้น ได้หรื อล่ว งรู้ข้ อเท็ จจริ งดัง กล่า วมาเนื่อ งจาก
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจํา ทั้งปรับ เว้น แต่ เป็น การเปิด เผยในการปฏิ บัติราชการเพื่อประโยชน์แ ห่งพระราชบัญญัติ นี้
หรือเพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี
มาตรา ๗๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เ กิน สี่แ สนบาท ถ้ าเจ้า พนั กงานดัง ต่อ ไปนี้ เห็น ว่ าผู้ กระทํ าผิ ด ไม่ค วรได้ รับ โทษจํ าคุ กหรือ ไม่ ควร
ถูกฟ้องร้อง ให้มีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้
(๑) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวั ด หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมาย สําหรับความผิด ที่เกิด ขึ้น
ในจังหวัดอื่น
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทําความผิด ที่เจ้าพนักงาน
มีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามวรรคหนึ่งและบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่อง
ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วัน ที่บุคคลนั้น แสดงความยิน ยอม
ให้เปรียบเทียบ
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เมื่อผู้กระทําผิดได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้กระทําความผิด ไม่ยิน ยอมให้เปรียบเทียบหรือเมื่อยิน ยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ดําเนินคดีต่อไป
มาตรา ๗๒ การกระทํ า ความผิ ด ตามมาตรา ๖๖ ถ้ า คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บ
ซึ่งประกอบด้วยอธิบดี ผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือผู้แทน และอัยการสูงสุด หรือผู้แทน
เห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอํานาจเปรียบเทียบได้ และให้นํา
มาตรา ๗๑ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๓ ใน ว าระเริ่ ม แ รก ให้ ค ณ ะกร ร มการ ค ว ามปล อด ภั ย อาชี ว อน ามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๗๔ ในระหว่า งที่ยังมิได้ ออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบีย บเพื่อ ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นํากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตใหบริการดานความปลอดภัย

ฉบับละ

๒๐,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตผูชํานาญการ ดานความปลอดภัย ฉบับละ

๕,๐๐๐ บาท

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๓) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนบุคลากร

ฉบับละ

๕,๐๐๐ บาท

(๔) ใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

(๕) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

(๖) การตออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญ

ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับ

ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๓

การขึ้นทะเบียน

ใบอนุญาตหรือใบสําคัญนั้น
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยี
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สารเคมี และสารเคมีอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต การก่อสร้าง และบริการ
แต่ขาดการพัฒ นาความรู้ความเข้าใจควบคู่กันไป ทําให้ส่ง ผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานในด้านความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทํางาน และก่อให้เกิดอันตรายจากการทํางาน จนถึงแก่บาดเจ็บ พิการ
ทุพพลภาพ เสียชี วิต หรือ เกิ ดโรคอันเนื่ องจากการทํางานซึ่ง มีแนวโน้ม สูง ขึ้ นและทวีความรุนแรงขึ้นด้ วย
ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีหลักการส่วนใหญ่เป็นเรื่องการคุ้มครองแรงงานทั่วไป
และมีขอบเขตจํากั ดไม่สามารถกําหนดกลไกและมาตรการบริห ารงานความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม กํากับ ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่ างเหมาะสม สําหรับป้องกัน สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกําลัง
สําคัญ ของชาติ สมควรมีก ฎหมายว่ าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทํางาน
เป็นการเฉพาะ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ภาคผนวก ข.
กฎกระทรวง
และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก ข.
กฎกระทรวง และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖)
(๑) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร และกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในที่อับอำกำศ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร และกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร และกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับงำนประดำนำ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๔) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจสุขภำพของลูกจ้ำง และส่งผลกำรตรวจ
แก่พนักงำนตรวจแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๕) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙
(๖) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. ๒๕๔๙
(๗) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
(๘) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง พ.ศ. ๒๕๕๑
(๙) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริห ำร และกำรจัด กำรด้ำ นควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อนำ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๑๐) ประกำศกรมสวัส ดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
กำรฝึกอบรมผู้บริหำร หัวหน้ำงำน และลูกจ้ำงด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
(๑๑) ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตรำย เครื่องหมำย
เกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และข้อควำมแสดงสิทธิและหน้ำที่
ของนำยจ้ำงและลูกจ้ำง พ.ศ. ๒๕๕๔
(๑๒) ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เรื่อง กำหนดมำตรฐำนอุปกรณ์คุ้มครอง
ควำมปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔
(๑๓) ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งกำรเกิดอุบัติภัย
ร้ำยแรง หรือกำรประสบอันตรำยจำกกำรทำงำน พ.ศ. ๒๕๕๔
(๑๔) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภั ย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
* รำยละเอียดเอกสำรข้ำงต้นสำมำรถดำวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักควำมปลอดภัยแรงงำน www.oshthai.org
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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ภาคผนวก ค.
ตัวอย่างแบบทบทวนสถานะ / แบบตรวจสอบ การด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานตามมาตรฐาน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

46

ตัวอย่าง
แบบทบทวนสถานะ/ตรวจสอบการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ สาหรับหน่วยงานราชการ
หัวข้อการตรวจสอบ

เกี่ยวข้อง
มีการดาเนินการ

ไม่มีการดาเนินการ

ไม่
เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๑ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสาหรับทุกหน่วยงาน
๑. มอบหมายและแต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคล เพื่อรับผิดชอบดูแล
การดาเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ
๒. จัดทานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางานของส่วนราชการ
๓. มีแผนงาน งบประมาณการดาเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของ
ส่วนราชการ
๔. มีกฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ ในส่วนราชการ
๕. มีการติดสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายความปลอดภัยฯ
ที่เหมาะสมในส่วนราชการ
๖. มีระบบการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ และการแจ้งข้อบกพร่อง
หรือการชารุดเสียหายของอุปกรณ์หรือสถานที่ เพื่อการดาเนินการแก้ไข
๗. มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม
ให้บุคลากร สวมใส่ตามลักษณะงาน
๘. มีการจัดทาแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจาหน่วยงาน
๙. มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจาปี
๑๐. มีการสารวจ หรือตรวจสอบ เพื่อประเมินสภาพการทางาน
ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ได้แก่
- การตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทางาน
- การตรวจสอบความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
- การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง
- การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟมิให้มีสิ่งกีดขวางใดๆ
๑๑. มีการสารวจ ตรวจสอบเพื่อประเมินสภาพการทางาน
ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
๑๒. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการประสบอันตรายจากการทางาน
ของหน่วยงานราชการ
๑๓. มีระบบการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานด้าน
ความปลอดภัยฯ ของหน่วยงานราชการ
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวข้อการตรวจสอบ

เกี่ยวข้อง
มีการดาเนินการ

ส่วนที่ ๒ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสาหรับหน่วยงานราชการที่มีความเสี่ยงเฉพาะ
๑. การดาเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทางานที่มีปัจจัยเสี่ยง
อย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ
-ความร้อน
-เสียงดัง
-รังสีชนิดก่อไอออน
-สารเคมีอันตราย
-การทางานในที่อับอากาศ

๒. จัดให้มีการตรวจสุขภาพและจัดทารายงานผลการตรวจสุขภาพของ
บุคลากรที่ทางานเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับ
-สารเคมีอันตราย
-จุลชีวันเป็นพิษ
-รังสีชนิดก่อไอออน
-ความร้อน
-ความสั่นสะเทือน
-ความกดดันบรรยากาศ
-แสงสว่าง
-เสียงดัง

๓. จัดให้มีอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่จาเป็นเพื่อปฐมพยาบาล กรณีมี
การทางานเกี่ยวกับความร้อน สารเคมีอันตราย ความกดดันบรรยากาศ
เครื่องจักร/ของมีคม เป็นต้น
๔. จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายสาหรับเครื่องจักร
๕. จัดให้มีการตรวจสอบหรือรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกร
-เครื่องจักร
-ปั้นจั่น
-หม้อน้า
-ลิฟต์
-นั่งร้าน ค้ายัน
-เครื่องตอกเสาเข็ม
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ไม่มีการดาเนินการ

ไม่
เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้อง

หัวข้อการตรวจสอบ
มีการดาเนินการ
ส่วนที่ ๒ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสาหรับหน่วยราชการที่มีความเสี่ยงเฉพาะ (ต่อ)
๖. จัดให้มีมาตรฐาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ในงานที่มี
ความเสี่ยง และควบคุมดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
- งานในที่อับอากาศ
- งานไฟฟ้า
- งานที่เกิดประกายไฟ
- งานเกี่ยวกับเครื่องจักร
- งานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
- งานอื่นๆ ระบุ..................................................................
๗. มีมาตรการหรือแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่วไหล
การกระจายของรังสีชนิดก่อไอออน หม้อน้าระเบิดหรือภัยพิบัติต่างๆ
๘. มีมาตรการกาหนดพื้นที่ควบคุมในบริเวณที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
- รังสีชนิดก่อไอออน
- สารเคมีอันตราย
- ไฟฟ้าแรงสูง
- ที่อับอากาศ
- เครื่องจักร
- ปั้นจั่น
- หม้อน้า
- งานก่อสร้าง
๙. มีระบบการอนุญาตให้เข้าทางานในงานอันตราย เช่น
- งานประดาน้า
- งานในที่อับอากาศ
- งานบนที่สูง
- งานที่เกิดประกายไฟ
๑๐. มีผู้รับผิดชอบดาเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี ประจา
หน่วยงาน และมีอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจาตัวบุคคลสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน
๑๑. ติดตั้งสัญญานแสงหรือเสียงเพื่อเตือนอันตรายในการทางานของ
เครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่
หัวข้อการตรวจสอบ

ไม่มีการดาเนินการ

เกี่ยวข้อง

ไม่
เกี่ยวข้อง

ไม่49

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวข้อการตรวจสอบ

เกี่ยวข้อง
มีการดาเนินการ

ส่วนที่ ๒ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสาหรับหน่วยราชการที่มีความเสี่ยงเฉพาะ (ต่อ)
๑๒. ติดตั้งป้ายบอกพิกัดน้้าหนักยกส้าหรับเครื่องจักรที่ใช้ยก เช่น
-รถยก
-ปั้นจั่น
๑๓. มีมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับลิฟต์ ประกอบด้วย
-การจัดท้าป้ายพิกัดน้้าหนักและจ้านวนคนโดยสารติดไว้ในลิฟต์
-มีค้าแนะน้าการใช้ติดไว้ภายในลิฟต์
-มีระบบแสงหรือเสียงเตือนกรณีบรรทุกเกินพิกัด
-มีระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
-มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอกรณีไฟฟ้าดับ
๑๔. (กรณีมีงานก่อสร้างขนาดใหญ่ในส่วนราชการ) ส่วนราชการต้อง
ก้าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดท้าแผนงานด้านความปลอดภัยในการ
ท้างานส้าหรับงานก่อสร้าง
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ไม่มีการดาเนินการ

ไม่
เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้อง

ไม่
เกี่ยวข้อง

หัวข้อการตรวจสอบ
มีการดาเนินการ
ไม่มีการดาเนินการ
ส่วนที่ ๓ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสาหรับหน่วยงานราชการที่มีการดาเนินการเข้าข่ายประเภทกิจการเฉพาะ
๑. มีการจัดทาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทางาน
ไว้ในหน่วยงาน และฝึกอบรมจนบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง
๒. มีการแต่งตั้งผู้บริหารทุกคน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทางานระดับบริหาร
๓. มีการแต่งตั้งผู้หัวหน้างานทุกคน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทางานระดับหัวหน้างาน
๔. มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิค ปฏิบัติงาน
อย่างน้อย ๑ ชั่วโมงต่อวัน
๕. มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ
วิชาชีพ ตามแต่กรณี
๖. จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงาน
๗. จัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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ภาคผนวก ง.
ตัวอย่างการด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ตามมาตรฐาน
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ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคลเพื่อดาเนินการด้านความปลอดภัยฯ ในส่วนราชการ

คาสั่ง (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
โดยที่ ม าตรา ๓ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กาหนดให้ราชการส่ว นกลาง ราชการส่ วนภูมิภ าค ราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และกิ จ การอื่ น ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง จั ด ให้ มี ม าตรฐานในการบริ ห ารและจั ด การ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานในหน่วยงานของตนไม่ต่ากว่ามาตรฐาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานตามพระราชบัญญัติ
ดังนั้น (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จึง แต่ งตั้ งคณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน ของ
(ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) ดังนี้
๑. ...................................................................
ประธาน
๒. ..................................................................
ผู้แทนระดับบังคับบัญชา
๓. ..................................................................
ผู้แทนระดับบังคับบัญชา
๔. ..................................................................
ผู้แทนระดับบังคับบัญชา
๕. ..................................................................
ผู้แทนระดับบังคับบัญชา
๖. ..................................................................
ผู้แทนระดับปฏิบัติการ
๗. ..................................................................
ผู้แทนระดับปฏิบัติการ
๘. ..................................................................
ผู้แทนระดับปฏิบัติการ
๙. ..................................................................
ผู้แทนระดับปฏิบัติการ
๑๐. ..................................................................
ผู้แทนระดับปฏิบัติการ
๑๑. ..................................................................
กรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑. พิ จ า รณ า น โ ย บ า ยแ ล ะแ ผ น งา น ด้ าน ค วา ม ป ลอ ด ภั ยใ น กา ร ท าง า น รว ม ทั้ ง
ความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุ
เดือดร้อนราคาญอันเนื่องจากการทางาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทางานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
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-๒๒. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ถู กต้ องตามกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทางานต่อ ผู้บังคับบัญชา เพื่อความ
ปลอดภัยในการทางานของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้
บริการใน (ชื่อส่วนราชการ)
๓. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของ (ชื่อส่วนราชการ)
๔. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทางานของหน่วยงาน
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
๕. จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย สภาพแวดล้ อ ม
ในการทางานเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
๖. สารวจการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทางาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตราย
ทีเ่ กิดขึ้นใน (ชื่อส่วนราชการ)
๗. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน รวมถึง
โครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
ลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
๘. จัดทาระบบการรายงานสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคน
ทุกระดับต้องปฏิบัติ
๙. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอผู้บังคับบัญชา
๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
๑๑. ประเมินผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยในการทางานของ (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด)
๑๒. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทางานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน ตั้งแต่วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
สั่ง ณ วันที่
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พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

อย่าางง-ตัตัววอย่

ประกาศ (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด)
เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
-----------------โดยที่มาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กาหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการ
อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทางานในหน่ ว ยงานของตนไม่ต่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานตามพระราชบัญญัติ
ดังนั้น (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จึ ง ประกาศนโยบายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของ (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) ดังนี้
๑. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีท่ ุกคน
๒. (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จะสนับสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานที่เ หมาะสมและสอดคล้ องกับมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
๓. (ชื่อส่ ว นราชการ/จังหวัด ) จะดาเนิน การ และสนับ สนุน ให้ มีการปรับ ปรุงสภาพการทางาน
และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย
๔. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในทุ ก ระดั บ พึ ง กระท าตนให้ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ต่ อ บุ ค ลากรในสั ง กั ด
และปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างเคร่งครัด
๕. บุ ค ลากรทุ ก คนต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของตนเอง เพื่ อ นร่ ว มงาน และทรั พ ย์ สิ น
ทางราชการเป็นสาคัญตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
๖. บุคลากรทุกคนต้องให้ ความร่ วมมือในการดาเนิน โครงการความปลอดภัย และอาชีว อนามัย
ของ (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุงสภาพการทางานและวิธีก ารทางาน
ที่ปลอดภัย
๗. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
ในการทางาน และข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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๘. (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จะจัดให้มีการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยในการทางานสาหรับ
บุคลากร ตามลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยระบุอยู่ในแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
๙. หน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ต้ อ งก าหนดมาตรการป้ อ งกั น และควบคุ ม อั น ตรายภายใน
(ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) พร้อมกันนี้บุคลากรทุกคนต้องศึกษาและเรียนรู้มาตรการป้องกันต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการอย่างถูกต้อง
๑๐. (ชื่ อ ส่ ว นราชการ/จั ง หวั ด ) จะจั ด ให้ มี ก ารตรวจความปลอดภั ย ภายในหน่ ว ยงาน
โดยกาหนดแบบตรวจและบุคลากรในการตรวจสอบ ซึ่งบุคลากรทุกคนพึงปฏิบัติตาม และหากมีข้อบกพร่องต้อง
แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและปลอดภัย
๑๑. หากในกรณีที่ (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) มีการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงมาดาเนินการในขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งของการดาเนินงาน (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จะต้องจัดให้มีการควบคุมดูแลความปลอดภัย และกากับ
ให้ผู้รับเหมาช่วง ยึดถือนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทางานของหน่วยงาน
ราชการนั้น
๑๒. (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จะจัดให้มีการตรวจสอบ และติดตามผลการดาเนินงานความปลอดภัย
ในการทางานของส่วนราชการอย่างสม่าเสมอ
๑๓. (ชื่อ ส่ ว นราชการ/จัง หวั ด ) จะจัด ให้ มี ร ะบบรายงานอุ บัติ เหตุ และการสอบสวน วิเ คราะห์
อุบัติเหตุในหน่วยงาน
๑๔. (ชื่ อ ส่ ว นราชการ/จั ง หวั ด ) จะสนั บ สนุ น การรณรงค์ ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในการท างาน
และให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยที่จะช่วยกระตุ้นจิตสานึกของบุคลากร เช่น การประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน
ด้านความปลอดภัย เป็นต้น
๑๕. บุคลากรทุกคนต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหน่วยงาน
๑๖. (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนดไว้ข้างต้น
ประกาศ ณ วันที่ ....................เดือน ................................... พ.ศ. ................
(ลงชื่อ) ................................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)
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แต่งตั้งบุคคล หรื อคณะบุคคลเพื่อดาเนินการด้านความปลอดภัยฯ
ทบทวนสถานะการดาเนินการด้านความปลอดภัยฯ ตามมาตรฐาน
จัดทานโยบายด้านความปลอดภัยฯ
นาผลการทบทวนสถานะฯ มาประเมินเพื่อจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา
จัดทาแผนงาน งบประมาณ การดาเนิ นการด้านความปลอดภัย ฯ
จัดทาทะเบียนกฎหมาย/มาตรฐาน ที่เกี่ยวของ
จัดทากฎระเบียบ มาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนราชการ
จัดการฝึ กอบรมผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่
จัดให้มีสญ
ั ลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่ งหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ
จัดและดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
จัดทาแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั
ฝึ กซ้อมดับเพลิงและฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
สารวจ/ตรวจสอบ เพื่อประเมินสภาพการทางานที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย
ปรับปรุ งสภาพอันตรายที่พบจากการสารวจ/ตรวจสอบ
จัดเก็บข้อมูลการประสบอันตรายจากการทางาน
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทางานตามปัจจัยเสี่ ยง
ตรวจสุขภาพบุคลากรที่ทางานเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ ยง
จัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อปฐมพยาบาลบุคลากรที่ทางานที่มีความเสี่ ยง
จัดทา ติดตั้งเครื่ องป้ องกันอันตรายสาหรับเครื่ องจักร
ตรวจสอบ/รับรองความปลอดภัยของเครื่ องจักร/ปั้ นจัน่ /หม้อน้ า/ลิฟท์/นัง่ ร้าน/
จัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัยหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่
ประเมินผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ประจาปี งบประมาณ และจัดทา
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หมายเหตุ 1. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 2. * อาจพิจารณากาหนดในแผนเฉพาะกรณี หน่วยงานที่มีปัจจัยเสี่ ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

ลาดับ
สค

กย

ตัวอย่าง การจัดทาแผนงานหลักด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงานราชการ
งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตัวอย่างกฎ ระเบียบ มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทางาน
มาตรฐานในการทางานสาหรับพนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถทาหน้าที่ให้บริการขับรถยนต์ราชการสาหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยทั้งแก่ผู้รับบริการ ตัวพนักงานขับรถยนต์ รวมทั้งประชาชนที่จะได้รับผลกระทบเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ดังนั้นจึงได้กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยสาหรับพนักงานขับรถยนต์ ดังนี้
๑. ตรวจเช็ดสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกรถ หากพบข้อบกพร่องและหากเห็นว่า ข้อบกพร่องนี้มีอันตราย
ต่อการให้บริการต้องไม่นารถออกให้บริการให้แจ้งผู้บังคับบัญชาในทันที และทาการแก้ไขโดยด่วน
๒. ทาความสะอาดรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก โดยกระทาภายในพื้นที่ทหี่ น่วยงานกาหนดให้เท่านั้น
๓. ลงข้อมูลในตารางการใช้รถก่อนนารถยนต์ไปให้บริการ ณ จุดปล่อยรถยนต์
๔. ในระหว่างการให้บริการพนักงานขับรถยนต์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ขับรถยนต์ในอัตราความเร็วตามที่หน่วยงานกาหนด ( ใช้ความเร็วไม่เกิน ๘๐ กม. / ชั่วโมง )
๔.๒ ขับชิดซ้ายตลอดเส้นทาง
๔.๓ หยุดรถทุกครั้งเมื่อถึงทางแยก หรือทางเลี้ยว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลอดภัยจึงออกรถไปด้วย
ความนุ่มนวล
๔.๔ ขับรถด้วยมารยาทที่ดี และมีน้าใจให้กับผู้ใช้ถนนอื่น และผู้โดยสารทุกคน
๔.๕ ให้บริการในจุดจอดรับ – ส่งเท่านั้น ส่วนในการให้บริการนอกจุดจอดนั้นขอให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของพนักงานขับรถยนต์ ให้จอดรับ – ส่งได้ตามความเหมาะสม
๔.๖ ก่อนการออกรถต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าผู้โดยสารได้ขึ้น หรือลงจากรถเรียบร้อยแล้ว และ
ต้องแน่ใจไม่มีผู้โดยสารวิ่งตามรถ
๔.๗ หากมีเหตุอันใดที่ต้องพูดคุย หรือแจ้งข้อขัดข้องกับผู้โดยสาร ต้องใช้วาจา และท่าทางที่สุภาพ
ไม่แสดงกริยาที่ไม่ดีกับผู้โดยสาร ไม่ว่าตนเองนั้นจะถูกหรือผิด
๔.๘ ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะให้บริการ
๔.๙ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสิ่งมึนเมา หรือสิ่งเสพติดใด ๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน
๔.๑๐ เชื่อฟังคาสั่งของผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด
๔.๑๑ ขับรถตามเวลา และเส้นทางที่ผู้ขอใช้บริการ หรือผู้บังคับบัญชากาหนดไว้เท่านั้น และต้อง
ให้บริการถึงปลายทาง
๕. เมื่อหมดเวลาให้บริการให้ตรวจสอบความสะอาดของรถยนต์ และลงข้อมูลการใช้รถยนต์
๖. นารถยนต์ไปจัดเก็บ ณ สถานที่ ที่กาหนดไว้เท่านั้น
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การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น
พนักงานขับขี่รถยนต์จะต้องให้ความสนใจเอาใจใส่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถยนต์ราชการอยู่เสมอ ดังนี้
๑. เปลี่ยนน้ามันเครื่องทุก ๕,๐๐๐ กิโลเมตร ส่วนไส้กรองน้ามันเครื่องเปลี่ยนทุก ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร
๒. ใช้น้ามันเชื้อเพลิงให้ถูกต้องตามกาหนดให้ได้ตามคู่มือ เช่น อ๊อกเทน ๙๑ ,๙๕ ควรใช้ให้ถูกต้อง
๓. ตรวจดูระดับน้าในหม้อน้าบ่อยๆ อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง
๔. ตรวจดูลมยางให้ได้ความดันตามที่กาหนดในคู่มือ ตรวจดูบ่อยตามความจาเป็นในการเดิน
ทางไกลหรือการบรรทุกน้าหนัก ซึ่งจะกาหนดว่าน้าหนักเท่าไรควรเติมความดันเท่าไร
๕. เปลี่ยนหัวเทียนทุกๆระยะ ๑๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร
๖. ตรวจดูไส้กรองอากาศว่าสะอาดดีหรือไม่ มีรูหรือไม่ เพราะถ้ามีรูแม้เท่าปลายดินสอ ถ้าขับรถยนต์ไป
ในที่มีฝุ่นมากๆ ฝุ่นจะเข้าไปทาไห้เครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่ากาหนด
๗. ตรวจดูมาตรวัดต่างๆที่จาเป็น ว่ายังใช้งานได้ดีหรือไม่ เพราะสามารถบอกความผิดพลาดของ
รถยนต์ได้เป็นอย่างดี
๘. ตรวจดูน้ากลั่นในแบตเตอรี่ว่าอยู่ในระดับหรือไม่ ดูได้จากด้านข้างของหม้อแบตเตอรี่จะมีขีด
กาหนดอยู่ ๒ ขีดคือ ขีดบนและขีดล่าง อย่าไห้ระดับน้ากลั่นต่ากว่าขีดล่างเพราะจะทาไห้แบตเตอรี่เสี ยได้
และอย่าเติมไห้เกินกว่าขีดบน เพราะตอนเราใช้งานน้ากลั่นจะทาปฏิกิริยาเกิดเป็นกรด หากหกเลอะ
ออกมาโดนตัวรถจะทาไห้รถเราผุได้
๙. สังเกตเสียงที่เกิดขึ้นขณะใช้งาน เพราะมันจะเป็นตัวบอกเหตุไห้เราได้รู้ว่า มีสิ่งใดในรถยนต์
ของเราเกิดการเสียหายได้ ก่อนที่จะเสียมากขึ้น
๑๐. สังเกตพื้นที่เราจอดรถยนต์ไว้ ว่ามีน้าหรือน้ามันเครื่องหยดลงมาเลอะพื้นหรือไม่ แล้วดูว่าหยด
ลงในตาแหน่งใด จะบอกเราได้ว่าส่วนใดของรถที่เกิดการสึกหรอแล้วรั่วซึม
๑๑. เปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์และน้ามันเฟืองท้าย ตามกาหนดที่คู่มือกาหนดไว้
๑๒. ตรวจดูน้ามันเบรคที่อยู่ในกระป๋องว่ายุบเร็วกว่าปกติหรือไม่ หากยุบเร็วอาจเกิดการรั่วซึมที่ใดก็ได้
๑๓. ตรวจดูระบบไฟในรถยนต์ว่ายังใช้การได้ดีอยู่
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตัวอย่างหัวข้อการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
สาหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรทุกคน
หัวข้อการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทางานสาหรับผู้บริหาร
๑. การบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ประกอบด้วยหัวข้อ
(ก) การควบคุมความสูญเสียจากอุบัติเหตุและโรคจากการทางาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
๒. มาตรฐานความปลอดภั ยที่ ก าหนดในกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
ในการทางาน และการนาไปปฏิบัติ
๓. ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทางาน ประกอบด้วยหัวข้อ
(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(ข) ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทางาน
(ค) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทางานในสถานประกอบกิจการ
หัวข้อการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทางานสาหรับหัวหน้างาน
๑. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และบทบาทหน้าที่
ของหัวหน้างาน ประกอบด้วยหัวข้อ
(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
๒. มาตรฐานความปลอดภั ยที่ ก าหนดในกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
ในการทางาน และการนาไปปฏิบัติ
๓. การค้นหาอันตรายจากการทางาน ประกอบด้วยหัวข้อ
(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย และการเฝ้าสังเกตงาน
(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ
๔. การป้องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการ อาจประกอบด้วยหัวข้อ
(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทางาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
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-๒(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
หัวข้อการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทางานสาหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
๑. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
๒. มาตรฐานความปลอดภัยที่ก าหนดในกฏหมายความปลอดภัย อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล้ อม
ในการทางานและการนาไปปฏิบัติ
๓. ปัจจัยเสี่ยงจากการทางานที่มีในส่วนราชการ
๔. ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของส่วนราชการ
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตัวอย่างสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

64

ตัวอย่างแบบรายงานและสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์
ผู้เขียนรายงาน

ตาแหน่ง

วันที่เขียนรายงาน.......................

1 : ข้อมูลส่วนตัวผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ

ชื่อ-สกุล (Name – Surname)
หน้าที่ที่รับผิดชอบ

ฝ่าย/ส่วน

อายุงาน
ระยะเวลาการทางาน

2 : ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ วันที่เกิดอุบัติเหตุ

เวลาที่เกิด

ภารกิจในขณะเกิดอุบตั ิเหตุ

เครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่เกีย่ วข้อง

อวัยวะที่ได้รบั บาดเจ็บ

รายละเอียดการรักษา

จานวนวันที่หยุดงานจริง

เดือน / ปี
เดือน / ปี

วัน พยานผู้พบเห็นเหตุการณ์

3 : การประเมินความรุนแรงของอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุในงาน
อุบัติเหตุนอกงาน
ความรุนแรง
ไม่หยุดงาน
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน
หยุดงานเกิน 3 วัน
สูญเสียอวัยวะ, ทุพพลภาพ
เสียชีวิต

ทรัพย์สินเสียหาย
มูลค่าความเสียหาย

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุกับพนักงาน
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุกับทรัพย์สิน

มีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท
มีมูลค่า 10,000 – 100,000 บาท
มีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท

รายละเอียดของอุบัตเิ หตุที่เกิดขึ้น

65

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
4 : การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ/อุบัติการณ์

วิเคราะห์สาเหตุ/(Accident Analysis)
1. การกระทาทีไ่ ม่ปลอดภัย (Unsafe Act)

ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
การจัดวางท่าทางการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย
ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน
ยกเคลื่อนย้าย จับยึด ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภัย
ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
ไม่ใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่กาหนด
ใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี
เล่น หยอกล้อ ในขณะปฏิบตั ิงาน
ความไม่เอาใจใส่ในงาน
ความพลั้งเผลอเหม่อลอย
การไม่ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบความปลอดภัย
การแต่งกายไม่เหมาะสม
การทางานโดยทีร่ ่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ
การมีทัศนคติทไี่ ม่ถูกต้องต่อการทางาน
อื่นๆ
2. สภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)
อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือชารุด
ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชารุด หรือบกพร่อง
วัสดุอุปกรณ์วางไม่เป็นระเบียบ
วิธีการทางานไม่ปลอดภัย
สถานที่ทางานคับแคบหรือจากัด
ขาดการอบรม
ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนที่อันตราย หรือส่วนที่เคลื่อนไหว
สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย เช่น แสง เสียง ความร้อนหรืออื่น ๆ
ระบบระบายอากาศไม่เหมาะสม
ระบบสัญญาณเตือนอันตรายชารุด หรือไม่เพียงพอ
อื่น ๆ
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5 : แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้า

แนวทางการแก้ไข
มาตรการที่จะด้าเนินการ

ก้าหนดแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้มอบหมาย

แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้า
มาตรการที่จะด้าเนินการ

ก้าหนดแล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้มอบหมาย

6 : ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น ของ คปอ. / คณะบุคคลที่รับผิดชอบด้าเนินการด้านความปลอดภัย

7 : การติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกัน โดย คปอ. / คณะบุคคลทีร่ ับผิดชอบด้าเนินการด้านความปลอดภัย

เสร็จเรียบร้อยตามมาตรการที่ก้าหนด
อยู่ในระหว่างการด้าเนินการหรือปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่กา้ หนด
อื่น ๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ

วันที่

/

/
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ตัวอย่าง
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
สาหรับหน่วยงานราชการ

จัดทาโดย

สานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๒๒/๒๒ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ – ๓๙
WWW.OSHTHAI.ORG
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แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
๒. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อบุคลากรในหน่วยงานราชการและผู้รับบริการ
๓. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
๔. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในหน่วยงานราชการและผู้รับบริการ
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย
๑. แผนการตรวจตรา
๒. แผนการอบรม
๓. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
๔. แผนการดับเพลิง
๕. แผนการอพยพหนีไฟ
๖. แผนบรรเทาทุกข์
๑. แผนการตรวจตรา
เป็น แผนการสารวจความเสี่ย งและตรวจตรา เพื่อ เฝ้า ระวัง ป้อ งกัน และขจัด ต้น เหตุ
ของการเกิดเพลิงไหม้ ก่อนจัดทาแผนต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ระบบไฟฟ้า
จุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติลักษณะการลุกไหม้
ปริมาณของสารอันตรายที่มีอยู่สูงสุด ชนิดของสารดับเพลิงและปริมาณที่ต้องใช้ เพื่อประกอบการวางแผน
การตรวจตรา ต้องกาหนดบุคคล พื้นที่ที่รับผิดชอบ หัว ข้อและจุดที่ต้องตรวจ ระยะเวลา
ความถี่ ผู้ตรวจสอบรายงาน การส่งรายงานผล การแจ้งข้อบกพร่องในการตรวจตราที่ชัดเจน
ตัวอย่างของหัวข้อที่ต้องตรวจตรา เช่น
- จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้
- การใช้ และการเก็บวัตถุไวไฟ
- ของเสียติดไฟง่าย
- เชื้อเพลิง
- แหล่งความร้อนต่าง ๆ
- อุปกรณ์ดับเพลิง
- ทางหนีไฟ
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ตัวอย่างแผนผังการตรวจตรา

ก่อนเข้าทางาน ๑๐ นาที

ตรวจสถานที่ตามที่กาหนด

ส่งแบบรายงานที่ฝ่าย.....

ฝ่าย ..... ตรวจสอบแบบรายงานและสรุปผล
มีข้อบกพร่อง

ไม่มีข้อบกพร่อง

สั่งแก้ไข

หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สั่งการ

เก็บรวบรวมเอกสาร
โดยฝ่าย...

พนักงานที่รับผิดชอบ
ปรับปรุงแก้ไข
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๒. แผนการอบรม
เป็นการอบรมให้ความรู้ทั้งในเชิงป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งการเกิดอัค คีภัย
ภายในหน่ว ยงานราชการ ย่อมนามาซึ่งความสูญเสียต่อ หน่ว ยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สินเสียหาย การบริการหยุดชะงัก หรืออาจถึงขั้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ดังนั้นในการป้องกัน
และลดความเสี่ย งด้า นการเกิด อัค คีภัย จึง จาเป็น ต้อ งจัด ให้มีแ ผนการอบรม โดยกาหนดผู้รับผิ ดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน
ตัวอย่างของหลักสูตรที่ต้องจัดทาในแผนการอบรม
- การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับบุคลากร
- การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตัวอย่างของหลักสูตรที่ควรจัดทาในแผนการอบรม
- การปฐมพยาบาล
- การใช้เครื่องช่วยหายใจ
๓. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในหน่วยงานราชการ
โดยเป็นการสร้างความสนใจ และส่งเสริมในเรื่องการป้องกัน อัคคีภัยให้เกิดขึ้น ในทุกระดับ ของบุคลากร
ในแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยควรกาหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน
ตัวอย่างหัวข้อที่จะทาการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เช่น
- ๕ ส.
- การลดการสูบบุหรี่
- การจัดนิทรรศการ
- จัดทาโปสเตอร์
- การใช้สื่อต่าง ๆ
๔. แผนการดับเพลิง
แผนการดับเพลิง เป็นแผนปฏิบัติการในการควบคุมเพลิง ณ ขณะเกิดเหตุ โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อ
มีบุคลากรพบเหตุเพลิ งไหม้ ซึ่ง หน่วยงานควรกาหนดผู้ รับผิ ดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงขั้นตอนการ
รายงานตามสายการบังคับบัญชาในแต่ละระดับให้ชัดเจน
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บุคลากร
ที่พบเหตุ
เพลิงไหม้

แจ้งเพื่อนร่วมงาน
หรือหัวหน้างาน
และเข้าดับเพลิงทันที

ถ้าดับได้

ถ้าดับไม่ได้

ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับขั้น

รายงาน

- ใช้แผนปฏิบัติการระงับ
เหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น
- แจ้งประชาสัมพันธ์
าดับไม่ได้
- แจ้งบุคลากรที่รับผิดถ้ชอบ
ด้านความปลอดภัย
ในการทางาน

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

แจ้ง

บุคลากรที่รับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัย
ในการทางาน

ตัวอย่างลาดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อบุคลากรพบเหตุเพลิงไหม้

ถ้าดับไม่ได้
รายงาน

ตัดสินใจแจ้งหน่วยงาน
ดับเพลิงจากภายนอก

ผู้อานวยการดับเพลิง
ชื่อ............................

ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป

รายงาน

ผู้อานวยการดับเพลิง
ชื่อ............................
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หัวหน้าชุดดับเพลิงขั้นต้น
ชื่อ.........................................................................

พนักงานดับเพลิงขั้นต้น

๑. ชื่อ......................................................................
ผู้รับผิดชอบ ๑. ชื่อ......................................................................
๒. ชื่อ......................................................................
๒. ชื่อ......................................................................
๓. ชื่อ......................................................................
๓. ชื่อ......................................................................
หน้าที่ ๑. .........................................................................................
หน้าที่ ๑. .........................................................................................
๒. .........................................................................................
๒. .........................................................................................
๓. .........................................................................................
๓. .........................................................................................
๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานอื่นในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น ผู้ควบคุมไฟฟ้า
หมายเหตุ
๒. หน้าที่ให้ระบุตามที่กาหนดให้ปฏิบัติงานในขณะเกิดเพลิงไหม้ เช่น ควบคุมไฟฟ้า

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานอื่น
ในขณะเกิดเพลิงไหม้

ฝ่าย / แผนก...........................................................
บริเวณ...................................................................
ชุด.........................................................................

ตัวอย่าง
การกาหนดบุคลากรและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น
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๕. แผนอพยพหนีไฟ
แผนอพยพหนีไฟนั้นกาหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรของหน่วยงานราชการ ชีวิต
และทรัพย์สินของหน่วยงานราชการในขณะเกิดเพลิงเหตุไหม้
แผนอพยพหนีไฟที่กาหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น ผู้ตรวจสอบจานวน ผู้นาทางหนีไฟ
จุด นัด พบ หน่ว ยช่ว ยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้กาหนดผู้รับ ผิด ชอบในแต่ล ะหน่ว ยงาน
โดยขึ้นตรงต่อผู้อานวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อานวยการดับเพลิง ดังนี้
- ผู้อานวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อานวยการดับเพลิง
ชื่อ ......................................................
- ผู้ช่วยผู้อานวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิง
ชื่อ ......................................................
ในแผนดังกล่าวควรกาหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้
(๑) ผู้นาทางหนีไฟ จะเป็นผู้นาทางบุคลากรอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้
(๒) จุดนัดพบหรือเรียกอีกอย่างว่า “จุดรวมพล” จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งบุคลากร
สามารถที่จะมารายงานตัวและทาการตรวจสอบนับจานวนได้
(๓) ผู้ตรวจสอบจานวนบุคลากร ผู้จัดเคลื่อนย้ายเอกสารสาคัญ มีหน้าที่ตรวจนับจานวน
บุคลากรว่ามีการอพยพหนีไฟออกมายังบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่ หากพบว่าบุคลากรอพยพหนีไฟ
ออกมาไม่ครบตามจานวนจริง ซึ่งหมายถึงยังมีบุคลากรติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย
(๔) หน่วยช่วยชีวิต (ถ้ามี) และยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและทาการช่วยชีวิตบุคลากรที่ยังติด
ค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของบุคลากรที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการ
เป็นลม ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
ติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนาส่งโรงพยาบาล
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ตัวอย่าง
แผนอพยพหนีไฟ
ผู้อานวยการ หรือผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิง
สั่งใช้แผนอพยพหนีไฟไปยังประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศพร้อมกดสัญญาณ
เตือนภัย
ผู้นาทางจะถือสัญญาณธงนาบุคลากร
ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานตามช่องทางที่กาหนด
ผู้นาทางนาบุคลากรไปยังจุดรวมพล
ผู้นาทาง & ผู้ตรวจสอบยอดบุคลากร

รีบนาผู้ป่วยหรือ
ผู้บาดเจ็บ
ส่งหน่วยพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล
ใกล้เคียง

ผู้ตรวจสอบยอดแจ้งต่อผู้อานวยการ
หรือผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล
ครบ

ไม่ครบ

ผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการ
ดับเพลิง แจ้งให้บุคลากรอยู่ในจุดรวมพล
จนกว่าเหตุการณ์สงบ

ผู้อานวยการหรือผู้ช่วย
ผู้อานวยการดับเพลิงสั่งหน่วยงาน
ช่วยชีวิตค้นหา (ถ้ามี)
หรือหน่วยงานดับเพลิงจาก
ภายนอกเข้าค้นหา
รายงานผลให้
ผู้อานวยการหรือ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ทราบ
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๖. แผนบรรเทาทุกข์
แผนบรรเทาทุกข์จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
๑. การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
๒. การสารวจความเสียหาย
๓. การรายงานตัวของบุคลากรทุกฝ่ายและกาหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคาสั่ง
๔. การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้เสียชีวิต
๕. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต
๖. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
๗. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (ถ้ามี)
๘. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้งานสามารถดาเนินการได้โดยเร็วที่สุด

ตัวอย่างการกาหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข์
หน้าที่รับผิดชอบ
๑. การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
๒.การสารวจความเสียหาย
๓. การรายงานตัวของบุคลากรทุกฝ่ายและกาหนด
จุดนัดพบของบุคลากร
๔. การช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัย (ถ้ามี)
๕. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต
๖. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และ
การรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
๗. การช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
๘. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้งาน
สามารถดาเนินการได้โดยเร็วที่สุด

ผู้ปฏิบัติ
หัวหน้าทีม...........................................................................
บุคลากรร่วมทีม...................................................................
หัวหน้าทีม...........................................................................
บุคลากรร่วมทีม...................................................................
หัวหน้าทีม...........................................................................
บุคลากรร่วมทีม...................................................................
หัวหน้าทีม...........................................................................
บุคลากรร่วมทีม...................................................................
หัวหน้าทีม...........................................................................
บุคลากรร่วมทีม...................................................................
หัวหน้าทีม...........................................................................
บุคลากรร่วมทีม...................................................................
หัวหน้าทีม...........................................................................
บุคลากรร่วมทีม...................................................................
หัวหน้าทีม...........................................................................
บุคลากรร่วมทีม...................................................................
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แบบตรวจสอบความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับอัคคีภัย สาหรับหน่วยงานราชการ
หัวข้อการสารวจ

๑. มีป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพ
หนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน
๒. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจาหน่วยงาน
๓. วัตถุซึ่งเมื่อรวมกันแล้วอาจก่อให้เกิดการลุกไหม้
มีการแยกเก็บโดยไม่ปะปนกัน
๔. วัตถุซึ่งสามารถอุ้มนาหรือซับนาได้มาก มีการจัดเก็บไว้
บนพืนของอาคารซึ่งสามารถรองรับนาหนักที่เพิ่มขึนได้
๕. มีเส้นทางหนีไฟทุกชันอย่างน้อยชันละสองเส้นทาง
๖. เส้นทางหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวาง

๗. ประตูในเส้นทางหนีไฟทาด้วยวัตถุทนไฟ ไม่มีธรณีหรือ
ขอบกัน บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟ
๘. ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องไม่ปิดตาย ใส่กลอน
กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือทาให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มี
บุคลากรปฏิบัติงานอยู่
๙. มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชัน
*กรณีหน่วยงานที่มีอาคารตังแต่สองชันขึนไป หรือมีพืนที่
ปฏิบัติงานตังแต่สามร้อยตารางเมตรขึนไป
๑๐. มีแสงสว่างเพียงพอสาหรับทางหนีไฟในการอพยพ
บุคลากรออกจากอาคาร และมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสารอง
สาหรับการหนีไฟและใช้กับอุปกรณ์ในการดับเพลิง
หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องทันทีที่ไฟฟ้าดับ
๑๑. มีป้ายบอกทางหนีไฟที่เห็นได้อย่างชัดเจน
๑๒. มีระบบนาดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อสามารถ
ดับเพลิงขันต้นได้อย่างเพียงพอ
๑๓. มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ เพียงพอและ
เหมาะสมตามประเภทของเพลิง
๑๔. มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี โดยตรวจสอบอย่างน้อยหกเดือนต่อหนึ่ง
ครัง พร้อมติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ที่
ตรวจสอบครังสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์

78

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

หัวข้อการสารวจ
๑๕. มีการติดตังป้ายแสดงจุดติดตังอุปกรณ์ดับเพลิง
ที่เห็นได้อย่างชัดเจน
๑๖. มีการติดตังอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้ชัดเจน
ไม่มีสิ่งกีดขวาง
๑๗. มีการดูแลรักษา และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครัง
พร้อมติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทาการ
ตรวจสอบครังสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์
๑๘. มีการป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัว
ของความร้อน ซึ่งเกิดจาก
- กระแสไฟฟ้าลัดวงจร
- เครื่องยนต์หรือปล่องไฟ
- การแผ่รังสี การนา หรือการพาความร้อน
- เครื่องจักร เครื่องมือที่เกิดประกายไฟ หรือ
ความร้อนสูง
- การสะสมของไฟฟ้าสถิต
- การเชื่อม หรือตัดโลหะ
- การสะสมความร้อนของปล่องระบายควัน
๑๙. กรณีมีการเก็บถังก๊าซชนิดเคลื่อนย้ายได้ชนิดเหลว
มีการดาเนินการดังนี
- กรณีที่เก็บถังก๊าซไว้นอกอาคาร มีการจัดเก็บไว้ในที่
เปิดโล่ง มีการป้องกันความร้อน และป้องกันความเสียหาย
ที่เกิดจากยานพาหนะ
- กรณีเก็บถังก๊าซไว้ในอาคาร มีการแยกเก็บไว้ในห้อง
ที่มีผนังทาด้วยวัตถุทนไฟ มีการระบายอากาศได้ดี มีระบบ
ตรวจจับก๊าซอัตโนมัติ
- ห้ามเก็บถังก๊าซไว้ใกล้วัตถุที่ลุกไหม้ได้ง่าย
- มีโซ่รัดถังกันล้ม และติดตังฝาครอบหัวถังเพื่อความ
ปลอดภัยในขณะเคลื่อนย้าย หรือจัดเก็บ
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หัวข้อการสารวจ
๒๐. มีการแยกเก็บวัตถุที่ติดไฟได้ง่ายประเภทไม้ กระดาษ
ขนสัตว์ ฟาง โฟม ฟองนาสังเคราะห์ ไว้ในอาคารต่างหาก
หรือเก็บในห้องทนไฟที่หลังคาหรือฝาห้องต้องไม่ทาด้วย
แก้วหรือวัตถุโปร่งใสที่แสงแดดส่องตรงเข้าไปได้ หรือกรณี
ที่มีจานวนน้อยอาจเก็บไว้ในภาชนะทนไฟ หรือถังโลหะที่มี
ฝาปิด
๒๑. มีการดาเนินการเกี่ยวกับการกาจัดของเสียที่ติดไฟได้
ดังนี
- มีการทาความสะอาดเพื่อมิให้มีการสะสมหรือตกค้าง
ของของเสียที่ติดไฟได้อย่างน้อยวันละหนึ่งครัง
- เก็บรวบรวมไว้ในภาชนะปิดที่เป็นโลหะ
- นาของเสียที่รวบรวมไว้ออกไปจากบริเวณที่บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละหนึ่งครัง และต้องกาจัดให้หมด
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ
๒๒. กรณีมีการกาจัดของเสียที่ติดไฟได้ง่ายโดยการเผา
ให้ดาเนินการ ดังนี
- ให้เผาในเตาที่ออกแบบโดยเฉพาะ หรือเผาในที่โล่ง
แจ้งห่างบริเวณปฏิบัติงานในระยะที่ปลอดภัยและอยู่ใต้ลม
- จัดให้บุคลากรที่ทาหน้าที่เผาสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล
- จัดเก็บเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาไว้ในที่ปลอดภัย
มิดชิดป้องกันการรั่วไหล หรือนาไปฝังในที่ที่ปลอดภัย
๒๓. มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสาหรับอาคาร
หรือสิ่งก่อสร้าง
๒๔. มีมาตรการป้องกันผลกระทบจากฟ้าผ่าเข้าสู่ระบบ
ไฟฟ้าของอาคาร
๒๕. มีการจัดให้บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจานวน
บุคลากรของหน่วยงานรับการฝึกอบรมดับเพลิงขันต้น
ตามที่กฎหมายกาหนด
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๒๖. จัดให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล
และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
๒๗. มีการจัดให้บุคลากรในหน่วยงานฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ออกจากอาคารตามเส้นทางหนีไฟ
๒๘. มีการจัดให้บุคลากรทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ พร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง
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หน้าที่ของหน่วยงานความปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
หน้าที่ของหน่วยงานความปลอดภัย
(๑) วางแผนการด าเนิ น งานส าหรั บ การขจั ด ความเสี่ ย งของหน่ ว ยงานราชการและดู แ ลให้ มี
การดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
(๒) จัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยงภายใน
หน่วยงาน
(๓) จัดทาคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทางานไว้ในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
(๔) กาหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของ
งานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อจัดให้บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน
(๕) ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากร
ปลอดจากเหตุอันจะทาให้ เกิดการประสบอัน ตรายหรือการเจ็บ ป่ว ยอัน เนื่องจากการทางาน รวมทั้งด้าน
การควบคุมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยร้ายแรงด้วย
(๖) จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานแก่บุคลากรที่
เข้าทางานใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคลากรซึ่งต้องทางานที่มีความแตกต่างไปจากงานเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่
และอาจเกิดอันตรายด้วย
(๗) ประสานการดาเนินงานความปลอดภัยในการทางานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
๑.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน
เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการท างานระดั บ หั ว หน้ า งาน ต้ อ งเป็ น บุ ค ลากรระดั บ หั ว หน้ า งานและมี
คุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๒) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างานตามประกาศกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๐
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กากับ ดูแล ให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
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(๒) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น โดยอาจร่วม
ดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับ
วิชาชีพ
(๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน
(๔) ตรวจสอบสภาพการทางาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภั ยก่อน
ลงมือปฏิบัติงานประจาวัน
(๕) ก ากั บ ดู แ ล การใช้ อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ
(๖) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดอุบัติเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่องจาก
การทางานของบุคลากรต่อผู้บังคับบัญชา และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ
(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุ ก ารประสบอั น ตราย การเจ็ บ ป่ ว ย หรื อ การเกิ ด เหตุ เ ดื อ ดร้ อ นร าคาญ
อันเนื่องจากการทางานของบุคลากรร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิค
ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทางาน
(๙) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทางานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดั บ
บริหารมอบหมาย
๒. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิค
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิคต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
(๒) เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการท างานระดั บ หั ว หน้ า งาน และผ่ า นการฝึ ก อบรมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๓) เป็ นหรื อเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับ พื้น ฐานตามประกาศกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๐
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิคมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(๒) วิเคราะห์ งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกาหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทางานอย่าง
ปลอดภัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

(๓) แนะน าให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ และคู่ มื อ ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
(๔) ตรวจสอบหาสาเหตุ ก ารประสบอั น ตราย การเจ็ บ ป่ ว ย หรื อ การเกิ ด เหตุ เ ดื อ ดร้ อ นร าคาญ
อันเนื่องจากการทางานของบุคลากรร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิค
ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า
(๕) รวบรวมสถิติ จัดทารายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ
การเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่องจากการทางานของลูกจ้าง
(๖) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทางานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิคขั้นสูง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิคขั้นสูงต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
ประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า และผ่านการอบรม และทดสอบ
ตามหลักเกณฑ์และวีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาปี่ที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีหรือเทียบเท่า และ
ได้ทางานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิคหรือระดับพื้นฐานมาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิคขั้นสูงมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(๒) วิ เ คราะห์ ง านเพื่ อ บ่ ง ชี้ อั น ตราย รวมทั้ ง ก าหนดมาตรการป้ อ งกั น และขั้ น ตอนการท างาน
อย่างปลอดภัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
(๓) วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการ
ความปลอดภัยในการทางานต่อผู้บังคับบัญชา
(๔) ตรวจประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานให้ เ ป็ น ไปตามแผนงานโครงการหรื อ มาตรการ
ความปลอดภัยในการทางาน
(๕) แนะนาให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(๖) แนะนา ฝึกสอน อบรมบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทาให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในการทางาน
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(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือ การเกิดเหตุเดือดร้อน
ราคาญอันเนื่องจากการทางาน และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อ ผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกัน
การเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
(๘) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ ข้อมูล จัดทารายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย
การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่องจากการทางานของบุคลากร
(๙) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทางานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หือเทียบเท่า
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี และได้ทางานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
ระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีประกาศกาหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง
(๓) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
และผ่านการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนดจากหน่วยงานที่
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อ ๑๘ (๓) (๔)
และ (๘) ทั้งนี้ ภายในห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกาหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทางานอย่างปลอดภัย
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
(๓) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทางาน
(๔) วิ เ คราะห์ แ ผนโครงการ รวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะของหน่ ว ยงานต่ า งๆ และเสนอแนะมาตรการ
ความปลอดภัยในการทางานต่อผู้บังคับบัญชา
(๕) ตรวจประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานให้ เ ป็ น ไปตามแผนงานโครงการหรื อ มาตรการ
ความปลอดภัยในการทางาน
(๖) แนะนาให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
(๗) แนะนา ฝึกสอน อบรมบุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย
ในการทางาน
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(๘) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทางาน หรือดาเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานใน
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทางานภายในหน่วยงาน
(๙) เสนอแนะต่อ ผู้ บั ง คับ บั ญชาเพื่อ ให้ มี การจั ดการด้านความปลอดภั ยในการทางานที่ เหมาะสมกั บ
หน่วยงาน และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
(๑๐) ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเ คราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
ราคาญอันเนื่องจากการทางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการเกิด
เหตุโดยไม่ชักช้า
(๑๑) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ ข้อมูล หรื อการเกิดเหตุเดือดร้ อนร าคาญอัน เนื่ องจากการทางานของ
บุคลากรในหน่วยงาน
(๑๒) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทางานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริหาร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริหารต้องเป็นผู้บริหารที่ มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๒) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริหาร ตามประกาศกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทางาของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริหารมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทางานระดับบริหาร
(๒) เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทางานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานให้เป็นไปตาม
แผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทางานที่เหมาะสมกับหน่วยงาน
(๔) กากับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรตามที่ได้รับรายงาน
หรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน คณะกรรมการ หรือหน่วยงานความ
ปลอดภัย
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รวม (คน)

ชื่อผู้ประสบ
อันตราย
(2)
ตาย

หมายเหตุ : โปรดอ่านคาอธิบายประกอบการกรอกแบบ

วัน/เดือน/ปี
ทีเ่ กิดเหตุ
(1)

ความรุนแรงของการประสบอัตราย (3)
หยุดงานไม่เกิน
สูญเสียอวัยวะ หยุดงานเกิน
ทุพพลภาพ
บางส่วน
3 วัน
3 วัน
ไม่หยุดงาน

สาเหตุของการ
สิ่งทีท่ าให้
ประสบอันตราย ประสบอันตราย
(4)
(5)

ตัวอย่างรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลการประสบอันตรายจากการทางานของหน่วยงานราชการ
สรุปสถิตกิ ารประสบอันตราย ...............................ระหว่างเดือน .......................................ถึง .................................... พ.ศ. .................
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คำอธิบำยประกอบกำรกรอกแบบ
(1) ระบุวัน / เดือน / ปี ทีเ่ กิดเหตุ
(2) ระบุชื่อ - สกุลของผู้ประสบอันตราย
(3) ทาเครื่องหมาย / ในช่องว่างตามความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้นจริงแล้วแต่กรณี
(4) ระบุลักษณะการประสบอันตราย เช่น ตกจากทีส่ ูง หกลัม ลื่นล้ม อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพังทับ
วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หล่นทับ วัตถุหรือสิ่งของกระแทกหรือชน วัตถุหรือสิ่งของหนีบหรือดึง วัตถุหรือสิ่งของ
ตัด/บาด/ทิม่ /แทง วัตถุหรือสิ่งของกระเด็นเข้าตา ยกหรือเคลื่อนย้ายของหนัก อาการเจ็บป่วยจากท่าทางการทางาน
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ วัตถุหรือสิ่งของระเบิด ไฟฟ้าช๊อต ผลจากความร้อนสูงหรือสัมผัสของร้อน ผลจากความเย็นจัด
หรือสัมผัสความเย็น สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี แพ้จากการสัมผัสสิ่งของ (ยกเว้นสิ่งมีพิษ สารเคมี) อันตรายจากแสง
อันตรายจากรังสี ถูกทาร้ายร่างกาย ถูกสัตว์ทาร้าย โรคเนื่องจากการทางาน เป็นต้น
(5) ระบุสิ่งทีท่ าให้ประสบอันตราย เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องมือ ตกจากทีส่ ูง ของหล่นทับ ลื่นล้ม ความร้อน
ไฟฟ้า สารเคมี ระเบิด เศษวัตถุ ถูกทาร้ายร่างกาย เสียงดัง ยกของหนัก เป็นต้น
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90

แบบรายงาน
การดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของส่วนราชการ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. หน่วยงาน ...........................................................................................................................................
๒. สถานที่ติดต่อ เลขที่..................... ตาบล………………………….. แขวง/อาเภอ…………………………………..
จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์.......................................................................
โทรศัพท์....................................................โทรสาร..............................................................................
e-mail…………………………………………………………..
๓. ชื่อผู้แจ้งข้อมูล/ผู้ประสานงาน .....................................................................................................
โทรศัพท์................................................โทรสาร.................................................................................
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………….….
๔. จานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดในหน่วยงาน.......................คน
๕. ลักษณะการดาเนินงาน (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 สานักงาน
 สถานพยาบาล  ห้องปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี หรือจุลชีววิทยา
 ก่อสร้างอาคาร สานักงาน ถนน หรือระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ
 การผลิต
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงในหน่วยงาน และข้อมูลการประสบอันตรายจากการทางาน
๖. ความเสี่ยงที่พบในการดาเนินงาน (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 แสงสว่าง  เสียงดัง  ความร้อน  แสงจ้า
 รังสี  สารเคมีอันตราย
 เครื่องจักร  ปั้นจั่น  หม้อน้า  งานก่อสร้าง  งานประดาน้า
 การทางานในที่อับอากาศ  งานก่อสร้าง  ไฟฟ้า
 อัคคีภัย
 ความเสี่ยงอื่นๆ ระบุ.....................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
๗. การประสบอันตรายจากการทางานของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ ในรอบ ๑ ปี ที่ผ่านมา
๗.๑ จานวนพนักงานทีป่ ระสบอันตรายจากการทางาน ทุกราย ........................ คน
๗.๒ จานวนพนักงานทีป่ ระสบอันตรายจากการทางาน ที่ทาให้หยุดงานเกิน ๓ วันทางาน ................. คน
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-๒ส่วนที่ ๓ การดาเนินงานตามมาตรฐาน
ในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา ส่วนราชการได้ดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน ดังนี้ (ตอบตามที่ส่วนราชการได้ดาเนินการจริง /เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 จัดให้มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ของส่วนราชการ
 ดาเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนราชการต้นสังกัด
 แต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อดาเนินการด้านความปลอดภัยฯ ในส่วนราชการ
 จัดทาแผนงาน งบประมาณการดาเนินการด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนราชการ
 จัดทากฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในส่วนราชการ
 จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน
 ติดสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย ในส่วนราชการ
 จัดทาระบบการรายงานอุบัติเหตุ ข้อบกพร่อง หรือการชารุดเสียหายของอุปกรณ์ สถานที่ฯ ในส่วนราชการ
 จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และดูแลให้เจ้าหน้าที่สวมใส่ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
 จัดทาแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจาส่วนราชการ
 จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 จัดให้มีการสารวจ ตรวจสอบ หรือประเมินสภาพการทางานที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
 การดาเนินการตามมาตรฐานสาหรับส่วนราชการที่มีความเสี่ยงเฉพาะหรือเข้าข่ายประเภทกิจการเฉพาะ
โปรดระบุ
๑. ........................................................................................................................... ..............................
๒. ........................................................................................................................... ..............................
๓...........................................................................................................................................................
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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รายนามคณะท�ำงานอ�ำนวยการและพิจารณาการด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ส�ำหรับหน่วยงานราชการ ตามมาตรา ๓ วรรค ๒
***************************************
๑. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักความปลอดภัยแรงงาน					
๒. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน			
๓. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยแรงงาน				
๔. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน				
๕. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน				
๖. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน				
๗. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย					
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
๘. ผู้อ�ำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๑					
๙. หัวหน้าบริหารงานทั่วไป							
๑๐. นางสาวสุวดี ทวีสุข								
๑๑. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร							
๑๒. นายสมนึก ภาคพาณิชย์							
๑๓. นายอัครพงษ์ นวลอ่อน							
๑๔. นายกตกิจ หวานมณี							
๑๕. นายวิชาญ สมบัติภิญโญ							
๑๖. นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม							
๑๗. นางปิ่นผกา นวลอ่อน							
๑๘. นางสุภาวรรณ หงศรีเมือง							

ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเจี้ยฮั้ว
Tel. 0 2274 8898 Fax. 0 2274 8831
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