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ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง 

------------------ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ (๗) และขอ ๑๔ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจึงกําหนด 
สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับลูกจางไว ดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง 
ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง" 
 
  ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราช 
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
  ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางาน 
ของลูกจาง ลงวันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 
  ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับแกนายจางที่ประกอบกิจการ ดังตอไปนี ้
  (๑) การทําเหมืองแร เหมืองหิน กิจการปโตรเลียม หรือปโตรเคม ี
  (๒) การทํา ผลิต ประกอบ บรรจ ุซอม ซอมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแตง 
 เสริมแตง ดัดแปลง แปรสภาพ ทําใหเสีย หรือทําลายซ่ึงวัตถุหรือทรัพยสิน และรวมถึงการตอเรือ  
การใหกําเนิดแปลงและจายไฟฟาหรือพลังงานอยางอื่น 
  (๓) การกอสราง ตอเติม ติดต้ัง ซอม ซอมบํารุง ดัดแปลงหรือรื้อถอน อาคาร  
สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทาเรือ อูเรือ สะพานเทียบเรือ ทางนํ้า ถนน เขื่อน อุโมงค สะพาน  
ทอระบาย ทอน้ํา โทรเลข โทรศัพท ไฟฟา กาซหรือประปา หรืองานกอสรางอื่น ๆ รวมท้ัง 
การเตรียมหรือวางรากฐานของการกอสราง 
  (๔) การขนสงคนโดยสารหรือสินคาโดยทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ และรวมถึง 
การบรรทุกขนถายสินคาดวย 
  (๕) สถานีบริการหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซ 
  (๖) กิจการอื่นตามท่ีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด 
 
  ขอ ๕ ประกาศนี้มิใหใชบังคับแก 
  (๑) ราชการสวนกลาง 
  (๒) ราชการสวนภูมิภาค 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๓) ราชการสวนทองถิ่น 
  (๔) กิจการอื่นตามท่ีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด 
 
  ขอ ๖ ในประกาศนี้ 
  "นายจาง" หมายความวา ผูซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหหรือ 
ยอมใหรับผลประโยชนตอบแทนจากบุคคลอื่น และหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํา 
การแทนนายจางในกรณีท่ีนายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทน
นิติ 
บุคคล และผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย 
  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบใหบุคคลหน่ึง 
บุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึ่งก็ดี  
มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน 
ก็ดี โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับ
ผิด 
ชอบของผูประกอบกิจการ ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของลูกจางดังกลาวดวย 
  "ลูกจาง" หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหแกนายจางโดยรับคาจางหรือยอมรับผล 
ประโยชนตอบแทนจากบุคคลอื่น แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการ 
ประกอบธุรกิจรวมอยูดวย 
  "คาจาง" หมายความวา เงินหรือเงินและส่ิงของท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปน 
การตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานท่ีลูก 
จางทําได และหมายความรวมถึงเงินหรือเงินและส่ิงของท่ีจายใหในวันหยุดซ่ึงลูกจางไมไดทํางาน 
และในวันลาดวย ทั้งนี้ไมวาจะกําหนด คํานวณ หรือจายเปนการตอบแทนโดยวิธีใด และไมวาจะ 
เรียกช่ืออยางไร 
  "ความปลอดภัยในการทํางาน" หมายความวา การกระทําหรือสภาพการทํางาน 
ซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตราย การเจ็บปวยอันเนื่องจากการทํางาน ตอผู 
ปฏิบัติงาน หรือความเดือดรอนรําคาญเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน 
  "เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน" หมายความวา ลูกจางผูซึ่งนายจาง 
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐาน ระดับหัวหนางาน  
ระดับบริหาร และระดับวิชาชีพ 
  "ลูกจางระดับปฏิบัติการ" หมายความวา ลูกจางที่ทําหนาที่เปนผูปฏิบัติงาน 
  "ลูกจางระดับหัวหนางาน" หมายความวา ลูกจางผูมีหนาท่ีควบคุม ดูแล บังคับ 
บัญชา ส่ังงานใหลูกจางทํางานตามหนาท่ีของหนวยงานน้ัน ๆ  
  "ลูกจางระดับบริหาร" หมายความวา ลูกจางตั้งแตระดับผูจัดการหนวยงานขึ้น 
ไป 
  "สถานประกอบกิจการ" หมายความวา หนวยงานแตละหนวยของนายจางท่ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ดําเนินกิจการตามลําพังเปนหนวย ๆ และมีลูกจางทํางานอยู 
  "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 
       หมวด ๑ 
         เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐาน 
     ------------ 
 
  ขอ ๗ ใหนายจางที่มีลูกจางไมถึงหาสิบคนจัดใหลูกจางระดับปฏิบัติการซึ่งนาย 
จางแตงตั้งใหเปนผูแทนลูกจางตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง คณะ 
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๓๘ เขารับการฝกอบรมตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด และแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีเปน
เจา 
หนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานของสถานประกอบกิจการภายในกําหนดหนึ่งรอย 
แปดสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันแตงตั้งให 
เปนผูแทนลูกจาง 
 
  ขอ ๘ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐาน มีหนาท่ีดังตอไป 
นี ้
  (๑) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําส่ัง คําแนะนํา หรือมาตรการ 
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
  (๒) สํารวจสภาพการทํางาน และรายงานสภาพความไมปลอดภัยตลอดจน 
เสนอแนะแนวทางการแกไขตอนายจาง 
  (๓) รายงานการเกิดการประสบอันตราย หรือการเจ็บปวยอันเนื่องจากการ 
ทํางานของลูกจางตอนายจางโดยไมชักชา 
  (๔) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
  (๕) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานตามที่เจาหนาที่ความปลอด 
ภัยในการทํางานระดับหัวหนางานหรือระดับบริหารมอบหมาย 
 
  ขอ ๙ ใหนายจางเก็บหลักฐานการดําเนินงานของเจาหนาท่ีความปลอดภัยใน 
การทํางานระดับพื้นฐานไวในสถานประกอบกิจการเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดเปน 
เวลาไมนอยกวาสองป 
 
      หมวด ๒ 
  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

     ------------ 
 
  ขอ ๑๐ ใหนายจางจัดใหลูกจางระดับหัวหนางานเขารับการฝกอบรมตามหลัก 
เกณฑที่อธิบดีกําหนด และแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ 
หัวหนางานของสถานประกอบกิจการภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีประกาศนี้มีผล 
ใชบังคับ หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายจางแตงตั้งใหเปนหัวหนางาน 
 
  ขอ ๑๑ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานมีหนาที่ดังนี้ 
  (๑) กํากับ ดูแล ใหลูกจางในหนวยงานรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ  
คําส่ัง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
  (๒) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อให 
เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
  (๓) ตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณใหอยูใน 
สภาพท่ีปลอดภัยกอนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน 
  (๔) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปวยหรือการเกิดเหตุเดือด 
รอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจางรวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ 
พื้นฐานหรือระดับวิชาชีพ และรายงานผลรวมท้ังขอเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการเกิดเหต ุ
โดยไมชักชา 
  (๕) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 
  (๖) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานตามที่เจาหนาที่ความปลอดภัย 
ในการทํางานระดับบริหารมอบหมาย 
 
      หมวด ๓ 
      เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
     ------------ 
 
  ขอ ๑๒ ใหนายจางจัดใหลูกจางระดับบริหารเขารับการฝกอบรมตามหลักเกณฑ 
ที่อธิบดีกําหนด และแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารของสถาน 
ประกอบกิจการภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ หรือภายใน 
กําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันแตงตั้งใหเปนลูกจางระดับบริหาร 
  ในกรณีที่ไมมีลูกจางระดับบริหาร ใหนายจางเขารับการอบรมตามวรรคหนึ่ง 
 
  ขอ ๑๓ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมีหนาที่ดังตอไป 
นี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๑) กํากับดูแลใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐาน ระดับ 
หัวหนางานและระดับวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ คําส่ัง หรอื 
มาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
  (๒) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
 
 
     หมวด ๔ 
  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 
     ------------ 
 
  ขอ ๑๔ ใหนายจางที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปในสถานประกอบกิจการ 
แตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพประจําสถานประกอบกิจการอยางนอย 
แหงละหน่ึงคนเพ่ือปฏิบัติงานดานความปลอดภัยเต็มเวลา ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ 
แตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีลูกจางหาสิบ
คน 
ขึ้นไป 
 
  ขอ ๑๕ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตองมีคุณสมบัต ิ
อยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี ้
  (๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตร ีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบ 
เทาหรือสาขาอ่ืนท่ีมีหลักสูตรเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ 
ทํางาน 
  (๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและผานการ 
ฝกอบรมและทดสอบตามหลักสูตรที่อธิบดีกําหนดจากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรง 
งานรับรอง 
  (๓) เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานซึ่งผานการศึกษาอบรมและทดสอบ 
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการ 
ทํางาน ลงวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๘ และเขารับการฝกอบรมและผานการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง
ตาม 
หลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด 
  (๔) ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานอยางนอย 
หาป และมีผลงานการลดอัตราการประสบอันตรายไมต่ํากวารอยละสิบตอปของอัตราการประสบ 
อันตรายในสองปท่ีผานมาและผานการฝกอบรมและทดสอบตามหลักสูตรท่ีอธิบดีกําหนดจาก 
หนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรอง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  ขอ ๑๖ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ มีหนาท่ีดังตอ 
ไปนี ้
  (๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยใน 
การทํางาน 
  (๒) จัดทําแผนงาน โครงการ มาตรการดานความปลอดภัยในการทํางานเสนอ 
ตอนายจาง 
  (๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงาน  
โครงการหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
 
  (๔) กํากับดูแลใหลูกจางปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําส่ัง หรือมาตรการเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยในการทํางาน 
  (๕) แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจางเพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทํา 
ใหเกิดความไมปลอดภัยในการทํางาน 
  (๖) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุ 
เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผลรวมท้ังขอเสนอแนะตอนายจางเพื่อปอง 
กันการเกิดเหตุโดยไมชักชา 
  (๗) รวมรวม วิเคราะหขอมูล สถิติ และจัดทํารายงาน ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ 
ประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 
 
  ขอ ๑๗ ใหนายจางสงรายงานการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ 
ทํางาน การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตออธิบดีหรือผูซึ่ง 
อธิบดีมอบหมายตามแบบที่อธิบดีกําหนดเปนประจําทุกสามเดือนตามปปฏิทิน ท้ังน้ีภายในเวลา
ไม 
เกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนด 
 
          หมวด ๕ 
         เบ็ดเตล็ด 
                ---------------- 
 
  ขอ ๑๘ ใหนายจางแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตามหมวด ๑  
หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔ ตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
ภาย 
ในสามสิบวันนับแตวันที่ไดแตงตั้ง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  การแจงตามวรรคหนึ่งใหนายจางแสดงปริญญาบัตรหรือหลักฐานการอบรม 
และทดสอบของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานนั้นดวย 
  ในกรณีที่นายจางไดแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานที่มีคุณสมบัต ิ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันท่ี  
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ และยังปฏิบัติหนาท่ีอยูตอมาโดยมีคุณสมบัติตามขอ ๑๕ ถือวานาย
จาง 
ไดจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ และแจงชื่อตามประกาศฉบับนี้แลว 
 
  ขอ ๑๙ เมื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐาน ระดับหัวหนา 
งาน ระดับบริหาร หรือระดับวิชาชีพพนจากหนาที ่ใหนายจางจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยใน 
การทํางานระดับเดียวกันแทนที่และแจงชื่อตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามแบบที่อธิบดี 
กําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานคนเดิมพนจากหนาที่ 
 
  ขอ ๒๐ กอนใหลูกจางซ่ึงรับเขาทํางานใหมปฏิบัติงาน ใหนายจางจัดใหมีการ 
อบรมเพื่อใหความรูพื้นฐานและขอปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวด
ลอม 
ในการทํางาน 
  ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับแกกรณีท่ีใหลูกจางทํางานซ่ึงมีความแตก 
ตางไปจากงานที่ลูกจางเคยปฏิบัติอยูแตเดิมและอาจเกิดอันตรายดวย 
 
  ขอ ๒๑ ในกรณีท่ีนายจางส่ังใหลูกจางไปทํางาน ณ สถานท่ีอ่ืนซ่ึงเส่ียงหรืออาจ 
เสี่ยงตอการเกิดอันตราย ใหนายจางแจงขอมูลอันจําเปนเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ดัง 
กลาวใหลูกจางทราบกอนการปฏิบัติงาน 
 
  ขอ ๒๒ ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายในการดําเนินการตามประกาศนี ้
 
     ประกาศ ณ วันที ่๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
             ฉัตรชัย  เอียสกุล 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 
[รก.๒๕๔๐/๒๘ง/๓๐/๘ เมษายน ๒๕๔๐] 
 
       จารุวรรณ/แกไข 
       ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

       A+B (C) 
 
 


