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พระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วนัที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน 

พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

บัญญัตใิห้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึน้ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดงัต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

(๑) ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) กิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และกิจการอ่ืนตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง  จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ต่ํากว่ามาตรฐานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  หมายความว่า  การกระทํา

หรือสภาพการทํางานซ่ึงปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ   

หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเก่ียวกับการทาํงาน 

“นายจ้าง”  หมายความว่า  นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ
รวมถึง  ผู้ประกอบกิจการซ่ึงยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ  ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด 

ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ
รวมถึงผู้ซ่ึงได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง
ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม 

“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ลูกจ้างตั้งแต่ระดับผู้จัดการในหน่วยงานขึ้นไป 

“หัวหน้างาน”  หมายความว่า  ลูกจ้างซ่ึงทําหน้าที่ควบคุม  ดูแล  บังคับบัญชาหรือสั่งให้ลูกจ้าง
ทํางานตามหน้าที่ของหน่วยงาน 

“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน”  หมายความว่า  ลูกจ้างซ่ึงนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ดา้นความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างทํางาน 

อยู่ในหน่วยงาน 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
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“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ
ทาํงาน 

“พนักงานตรวจความปลอดภัย”  หมายความว่า  ผู้ ซ่ึ งรัฐมนตรีแต่ งตั้ ง ให้ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี ้

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รฐัมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงแรงงานรั กษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยกับออกกฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบ 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 
ทา้ยพระราชบัญญัตินี ้ และยกเว้นค่าธรรมเนียม 

การแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยต้องกําหนดคุณสมบัติ  ขอบเขต  อํานาจหน้าที่   
และเงื่อนไขในการปฏิบัตหิน้าที่ดว้ย 

กฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๖ ให้นายจ้างมีหน้าที่ จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพ 

การทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน 

การปฏิบัตงิานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  และสุขภาพอนามัย 

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดําเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบ
กิจการ 

มาตรา ๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดให้นายจ้างต้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใชจ่้ายเพื่อการนั้น 
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หมวด  ๒ 

การบริหาร  การจัดการ  และการดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 

 

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง  ให้นายจ้างจัดทําเอกสารหรือรายงานใด  โดยมีการ

ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล  หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 
มาตรา ๙ บุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  

ประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  จะต้อง 
ขึ้นทะเบียนต่อสํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน  การขึ้นทะเบียน  การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน  การเพิกถอน
ทะเบียน  การกําหนดค่าบริการ  และวิธีการให้บริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่รับ
ขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา  ๙  ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรอืผู้ถูกเพิกถอนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียนหรือการเพิกถอนทะเบียน 

คําวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๑ นิติบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  
ประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี 

คณุสมบัติของผู้ขออนุญาต  การขออนุญาต  การอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบ
แทนใบอนุญาต  การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต  การกําหนดค่าบริการ  และวิธีการให้บริการตาม
วรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาต  ไม่ตอ่อายุใบอนุญาต  ไม่ออกใบแทนใบอนุญาต  

หรือพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่นิติบุคคลตามมาตรา  ๑๑  นิติบุคคลนั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของอธิบดีแจ้งการไม่ออก
ใบอนุญาต  หรือการไม่ตอ่อายุใบอนุญาต  หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  บุคลากร  หน่วยงาน
หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๙  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔ ในกรณีทีน่ายจ้างให้ลูกจ้างทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่อาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย  ให้นายจ้างแจ้ง 
ให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่
ลูกจ้างจะเข้าทํางาน  เปลี่ยนงาน  หรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่นายจ้างได้รับคําเตือน  คําส่ัง  หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี  คําส่ังของ
พนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้  
ให้นายจ้างแจ้งหรือปิดประกาศคําเตือน  คําส่ัง  หรือคําวินจิฉัยดังกล่าว  ในที่ที่เห็นได้ง่าย  ณ  สถานประกอบ
กิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแตว่ันที่ได้รับแจ้ง 

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เพื่อให้บริหารจัดการ  และดําเนินการ
ดา้นความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย 

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน  เปลี่ยนงาน  เปลี่ยนสถานที่ทํางาน  หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์  ซ่ึงอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย   

ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน 

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนด 
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มาตรา ๑๗ ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเก่ียวกับ 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  รวมทั้งข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ 
ของนายจ้างและลูกจ้างตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในที่ทีเ่ห็นได้ง่าย  ณ  สถานประกอบกิจการ 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง  ให้นายจ้างทุกราย 

ของสถานประกอบกิจการในสถานที่นั้น  มีหน้าที่ร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี ้
ลูกจ้างซ่ึงทํางานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งลูกจ้างซ่ึงทํางานในสถานประกอบ

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่ของนายจ้าง  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางานซ่ึงใช้ในสถานประกอบกิจการนั้นด้วย 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างเช่าอาคาร  สถานที่  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์  หรือสิ่งอ่ืนใด
ที่นํามาใช้ในสถานประกอบกิจการ  ให้นายจ้างมีอํานาจดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับอาคารสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เช่านั้น
ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคาร  สถานที่  เครื่องมือ  

เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดซ่ึงให้เช่า  หรือผู้ให้เช่าในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใด ๆ  

ตลอดจนการบอกเลิกสัญญาเช่า 
มาตรา ๒๐ ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีหน้าที่สนับสนุนและร่วมมือกับนายจ้างและบุคลากรอ่ืน

เพื่อปฏิบัตกิารให้เป็นไปตามมาตรา  ๘  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๒ 

มาตรา ๒๑ ลูกจ้างมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่ กําหนด 

ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  และสุขภาพอนามัย  

โดยคํานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รบัผิดชอบ 

ในกรณีที่ลูกจ้างทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหาย  และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง  
ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  หัวหน้างาน  หรือผู้บริหาร  และให้เจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยในการทํางาน  หัวหน้างาน  หรือผู้บรหิาร  แจ้งเป็นหนังสือต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่หัวหน้างานทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหายซ่ึงอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตราย
ต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย  ต้องดําเนินการป้องกันอันตรายนั้นภายในขอบเขต 

ที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายทันทีที่ทราบ  กรณีไม่อาจดําเนินการได้  ให้แจ้งผู้บริหารหรือนายจ้าง
ดาํเนินการแก้ไขโดยไม่ชกัช้า 
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มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ทีไ่ด้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ 
ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน 

ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว  ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทํางานนั้นจนกว่า
ลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดงักล่าว 

มาตรา ๒๓ ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

มีหน้าที่ดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานของลูกจ้าง
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  
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และอธิบดีกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน  เป็นกรรมการ  กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  ฝ่ายละแปดคน   

และผู้ทรงคุณวุฒิอีกห้าคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 
การได้มาและการพ้นจากตําแหน่งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเงื่อนไขที่รฐัมนตรีประกาศกําหนด  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม 

ของทั้งหญิงและชาย 
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิตอ้งเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานหรือประสบการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิง
และชาย 

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย  แผนงาน  หรือมาตรการความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบ  เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้

(๓) ให้ความเห็นแก่หน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๔) วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๒  มาตรา  ๓๓  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๐  วรรคสอง 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการหรือตามที่รฐัมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ 
แทนตําแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน 

ในกรณีทีก่รรมการผู้ทรงคุณวุฒิพน้จากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่  

ให้กรรมการนั้นปฏิบัตหิน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งจะเข้ารับหน้าที่ 
มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เม่ือขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือน 
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หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๗) ต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดฐานหม่ินประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๒๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด  โดยมีกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน  จึงจะเป็น
องค์ประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คราวใด  ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ 
ในวรรคหนึ่ง  ให้จัดให้มีการประชุมอีกครั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก  การประชุมครั้ง
หลังแม้ไม่มีกรรมการซ่ึงมาจากฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างมาร่วมประชุม  ถ้ามีกรรมการมาประชุม 

ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคราวใด  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

มติทีป่ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ให้คณะกรรมการกําหนดองค์ประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการได้ตามความ
เหมาะสม 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัตหิน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุม  

และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
มาตรา ๓๑ ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงานรับผิดชอบงานธุรการ

ของคณะกรรมการ  และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) สรรหา  รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม

ในการทํางานเพื่อการจัดทํานโยบาย   แผนงาน  โครงการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการ 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๒) จัดทําแนวทางการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๓) จัดทําแผนปฏิบัตกิารด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๔) ประสานแผนและการดําเนินการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตลอดจน

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานตามมติของคณะกรรมการ 
(๖) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ 
(๗) ปฏิบัตหิน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๔ 

การควบคุม  กํากับ  ดูแล 
 

 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม  กํากับ  ดูแลการดําเนินการด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการประเมินอันตราย 

(๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีผลต่อลูกจ้าง 
(๓) จัดทําแผนการดําเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานและจัดทําแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ 
(๔) ส่งผลการประเมินอันตราย  การศึกษาผลกระทบ  แผนการดําเนินงานและแผนการ

ควบคุมตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ประเภทกิจการ  ขนาดของ
กิจการที่ต้องดําเนินการ  และระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําและได้รับการรับรองผล

จากผู้ชาํนาญการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มาตรา ๓๓ ผู้ใดจะทําการเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางานจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี ้
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

การขอใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  คุณสมบัติของผู้ชํานาญการ  การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผู้ได้รับใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  การสั่งพักใช้  และการเพิกถอน
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธกีารและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้นําบทบัญญัตใินมาตรา  ๑๒ มาใช้บังคับกับการอนุญาตเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรง  หรือลูกจ้างประสบ
อันตรายจากการทํางาน  ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต  ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ  

โดยโทรศัพท์  โทรสาร  หรือวิธีอ่ืนใดที่มีรายละเอียดพอสมควร  และให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุ 
เป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต 

(๒) กรณีที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิต  หรือมีบุคคล 

ในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหาย  อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้  การระเบิด  

สารเคมีรั่วไหล  หรืออุบัติภัยร้ายแรงอ่ืน  ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ  

โดยโทรศัพท์  โทรสาร  หรือวิธี อ่ืนใด  และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่ เกิดขึ้น   

ความเสียหาย  การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซํ้าอีกภายในเจ็ดวันนับแต่วนัเกิดเหตุ 
(๓) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย  หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  เม่ือนายจ้าง

แจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว  ให้นายจ้าง 
ส่งสําเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันด้วย 

การแจ้งเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดและเม่ือพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยได้รบัแจ้งแล้ว  ให้ดําเนินการตรวจสอบและหามาตรการป้องกันอันตรายโดยเร็ว 

หมวด  ๕ 

พนักงานตรวจความปลอดภัย 
 

 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย 

มีอํานาจดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้างในเวลาทําการหรือเม่ือเกิด

อุบัติภัย 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เก่ียวกับ 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักร  หรืออุปกรณ์ในสถานประกอบกิจการ 
(๔) เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ  มาเพื่อการวิเคราะห์เก่ียวกับความปลอดภัย 

(๕) สอบถามข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนเรื่องใด ๆ  ภายในขอบเขตอํานาจและเรียกบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาชี้แจง  รวมทั้งตรวจสอบหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องและเสนอแนะมาตรการ
ป้องกันอันตรายต่ออธิบดีโดยเร็ว 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า  นายจ้าง  ลูกจ้างหรือผู้ที่เก่ียวข้อง
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงซ่ึงออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือพบว่า
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  อาคาร  สถานที่  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความ 

ไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง  ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทําที่ฝ่าฝืน  แก้ไข  

ปรับปรุง  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจดําเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้  พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ 
ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละสามสิบวันนับแต่วนัที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

ในกรณีจําเป็นเม่ือได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  ให้พนักงานตรวจ 

ความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้หยุดการใช้เครื่องจักร  อุปกรณ์  อาคารสถานที่  หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว  ในระหว่าง 
การปฏิบัตติามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยได้  เม่ือนายจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคําส่ัง
ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นายจ้างแจ้งอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย   

เพื่อพิจารณาเพิกถอนคําส่ังดังกล่าวได้   
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย 

ตามมาตรา  ๓๖  ถ้ามีเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สมควรเข้าไปดําเนินการแทน  ให้อธิบดีหรือผู้ ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งให้พนักงานตรวจ 

ความปลอดภัยหรือมอบหมายให้บุคคลใดเข้าจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังนั้นได้  ในกรณีเช่นนี้  
นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการแก้ไขนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริง 
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เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ก่อนที่อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  จะต้องมีคําเตือนเป็นหนังสือ
ให้นายจ้างปฏิบัตติามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กําหนด  คําเตือนดังกล่าว
จะกําหนดไปพร้อมกับคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอรับเงินช่วยเหลือจาก
กองทุนเพื่อเป็นเงินทดรองจ่ายในการดําเนินการได้  และเม่ือได้รับเงินจากนายจ้างแล้วให้ชดใช้ 
เงินช่วยเหลือที่ได้รับมาคืนแก่กองทุน 

มาตรา ๓๘ ให้อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือให้ยึด  อายัด  และขายทอดตลาด
ทรพัย์สินของนายจ้างซ่ึงไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนนิการตามมาตรา  ๓๗  ทัง้นี้  เพียงเท่าที่ จําเป็นเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการแก้ไขตามจํานวนที่จ่ายจริง 

การมีคําส่ังให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้ต่อเม่ือได้แจ้งเป็นหนังสือ 

ให้นายจ้างนําเงินค่าใช้จ่ายมาจ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
นายจ้างได้รับหนังสือนั้นและนายจ้างไม่จ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเงื่อนไขในการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ทัง้นี้  ให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามประมวลกฎหมาย
วิธีพจิารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด  อายัด  และขายทอดตลาด  

และชําระค่าใช้จ่ายที่นายจ้างต้องเป็นผู้จ่ายตามมาตรา  ๓๗  ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็ว   
โดยให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีหนังสือแจ้งให้ทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ  ถ้านายจ้างไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีนับแต่วันได้รับแจ้ง  ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของ
กองทุน 

มาตรา ๓๙ ระหว่างหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา  ๓๖  ให้นายจ้าง
จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่เก่ียวข้องกับการหยุดการทํางานหรือการหยุดกระบวนการผลิตนั้นเท่ากับค่าจ้าง 
หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดที่ลูกจ้างต้องได้รับ  เว้นแต่ลูกจ้างรายนั้นจงใจกระทําการอันเป็นเหตุให้มีการ 
หยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิต 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําส่ังตามมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง   
หากนายจ้าง  ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เก่ียวข้องไม่เห็นด้วย  ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ทราบคําส่ัง  ให้อธิบดีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์  คําวินิจฉัย 

ของอธิบดีให้เป็นที่สุด 
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ในกรณีทีพ่นักงานตรวจความปลอดภัยมีคําส่ังตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  หากนายจ้าง  ลูกจ้าง  
หรือผู้ทีเ่ก่ียวข้องไม่เห็นด้วย  ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ทราบคําส่ัง  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์  คําวินิจฉัย 

ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์  ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัตติามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย  เว้นแต่
อธิบดีหรือคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  จะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติตามหน้าที่  พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องแสดงบัตรประจําตัว
เม่ือผู้ทีเ่ก่ียวข้องร้องขอ 

บัตรประจําตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๒ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง  หรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างเพราะเหตุที่
ลูกจ้างดําเนินการฟ้องร้องหรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือคณะกรรมการ  ตามพระราชบัญญัตินี ้ 
หรือต่อศาล 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่นายจ้าง  ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เก่ียวข้องได้ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  การดําเนินคดีอาญาต่อนายจ้าง  
ลูกจ้าง  หรือผู้ทีเ่ก่ียวข้องให้เป็นอันระงับไป 

หมวด  ๖ 

กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 
 

 

มาตรา ๔๔ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียกว่า  
“กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๕ กองทุนประกอบด้วย 

(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

(๒) เงินรายปีที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

(๓) เงินค่าปรับที่ได้จากการลงโทษผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
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(๖) ผลประโยชน์ทีไ่ด้จากเงินของกองทุน 

(๗) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  

และมาตรา  ๓๓ 

(๘) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

(๙) รายได้อ่ืน ๆ 

มาตรา ๔๖ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   

และการพัฒนา  แก้ไขและบริหารงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

ทัง้นี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน 

(๒) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ  สมาคม  มูลนิธิ  องค์กรเอกชน  หรือบุคคล 

ทีเ่สนอโครงการหรือแผนงานในการดําเนินการส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนางานด้าน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและตามมาตรา  ๓๐ 

(๔) สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานตามความเหมาะสมเป็นรายปี 

(๕) ให้นายจ้างกู้ยืมเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย  หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
โรคอันเนื่องจากการทํางาน 

(๖) เงินทดรองจ่ายในการดําเนนิการตามมาตรา  ๓๗    

การดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

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  

และผู้ทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่งซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง  กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้าคน  

เป็นกรรมการ 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 
การได้มาซ่ึงผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธกีาร  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชาย 

มาตรา ๔๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๒๘  วรรคหนึ่ง  วรรคสาม  

และวรรคสี่  มาใช้บังคับกับการดาํรงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และให้นํามาตรา  ๒๙  มาใช้บังคับ
กับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) กํากับการจัดการและบริหารกองทุน 

(๒) พจิารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการช่วยเหลือและการอุดหนุน  การให้กู้ยืม  การทดรองจ่าย  

และการสนับสนุนเงินในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุนและการจัดหา
ผลประโยชน์ของเงินกองทุน  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๔) วางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน  

การขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน  การอนุมัติเงินทดรองจ่าย  การขอเงินทดรองจ่าย  การให้กู้ยืมเงิน  

และการชําระเงินคืนแก่กองทุน 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือ 

ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๕๑ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงิน 

กองทุนในปีที่ ล่วงมาแล้วต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว  ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

หมวด  ๗ 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 

 

มาตรา ๕๒ ให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย   อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และมีอํานาจ
หน้าที่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ
ทาํงาน 

(๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ดําเนินการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานของภาครัฐและเอกชน 

(๔) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน  ทัง้ในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ 
(๕) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎหมาย 

ให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานโดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ้
ใช้บังคับ 

หมวด  ๘ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๕๓ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา  ๘  ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดมีหน้าที่ในการรับรอง  หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  หรือรายงานตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  กรอกข้อความอันเป็นเท็จในการรับรองหรือตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานหรือรายงาน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท   

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดให้บริการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  ประเมินความเสี่ยง 
จัดฝึกอบรม  หรือให้คาํปรึกษาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๓๒  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๓๔  ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๘ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๑๗  ต้องระวางโทษจําคุก 

ไม่เกินสามเดอืน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  

หรือปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ ผู้ใดขัดขวางการดําเนินการของนายจ้างตามมาตรา  ๑๙  หรือขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง   
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๒๓  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๓ ผู้ ใดกระทํ าการ เ ป็นผู้ ชํ านาญการด้ านคว ามปลอดภัย   อาชี วอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยไม่ได้รบัใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  

หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๔ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๕  หรือมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน   

หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  

วรรคหนึ่ง  ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา ๖๖ ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือกระทําการอย่างหนึ่ งอย่างใดเพื่อให้ ส่ิงที่พนักงานตรวจ 

ความปลอดภัยส่ังให้ระงับการใช้หรือผูกมัดประทับตราไว้กลับใช้งานได้อีกระหว่างการปฏิบัติตามคําส่ัง 
ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี   

หรือปรับไม่เกินแปดแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกเป็นรายวันไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่า 
จะดําเนินการตามคําส่ัง 

มาตรา ๖๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙  ตอ้งระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๖๘ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับ 

ไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือเกิดจากการไม่ส่ังการ  หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ 
ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้ จัดการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น   

ผู้นัน้ต้องรับโทษตามที่บัญญัตไิว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๗๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดที่เก่ียวกับกิจการของนายจ้างอันเป็นข้อเท็จจริง 
ที่ปกติวิสัยของนายจ้างจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซ่ึงผู้นั้นได้หรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาเนื่องจาก 

การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี ้  
หรือเพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองแรงงาน  การแรงงานสัมพันธ์  หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี 

มาตรา ๗๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับ 

ไม่เกินสี่แสนบาท  ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้  เห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควร 
ถูกฟ้องร้อง  ให้มีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้ 

(๑) อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้น 

ในจังหวัดอ่ืน 

ในกรณีที่มีการสอบสวน  ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทําความผิดที่เจ้าพนักงาน 

มีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามวรรคหนึ่งและบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่อง 
ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอม 

ให้เปรียบเทียบ 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

เม่ือผู้กระทําผิดได้ชาํระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม  ให้ดาํเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๗๒ การกระทําความผิดตามมาตรา   ๖๖   ถ้ าคณะกรรมการ เปรี ยบเทียบ 

ซ่ึงประกอบด้วยอธิบดี  ผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือผู้แทน  และอัยการสูงสุด  หรือผู้แทน
เห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง  ให้มีอํานาจเปรียบเทียบได้  และให้นํา
มาตรา  ๗๑  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๓ ใน ว าระ เ ริ่ ม แ รก   ใ ห้คณะกรรมการคว ามปลอดภั ย   อาชี ว อนา มัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี ้ ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งรอ้ยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๔ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้นํากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด  ๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรฐัมนตรี 
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อัตราคาธรรมเนียม 

 

 (๑) ใบอนุญาตใหบริการดานความปลอดภัย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 (๒) ใบอนุญาตผูชํานาญการ  ดานความปลอดภัย ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 (๓) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนบุคลากร ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

  ตามมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๓ 

 (๔) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ       ๕๐๐ บาท 

 (๕) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับละ       ๕๐๐ บาท 

 (๖) การตออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญ ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับ 

  การข้ึนทะเบียน ใบอนุญาตหรือใบสําคัญนั้น 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากในปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยี  

เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์  สารเคมี  และสารเคมีอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต  การก่อสร้าง  และบริการ   
แต่ขาดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจควบคู่กันไป  ทําให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานในด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  สภาพแวดล้อมในการทํางาน  และก่อให้เกิดอันตรายจากการทํางาน  จนถึงแก่บาดเจ็บ  พิการ  
ทุพพลภาพ  เสียชีวิต  หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทํางานซึ่งมีแนวโน้มสูงข้ึนและทวีความรุนแรงข้ึนด้วย  

ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มีหลักการส่วนใหญ่เป็นเรื่องการคุ้มครองแรงงานทั่วไป
และมีขอบเขตจํากัดไม่สามารถกําหนดกลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังน้ัน  เพื่อประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม  กํากับ  ดูแล  และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเหมาะสม  สําหรับป้องกัน  สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกําลัง
สําคัญของชาติ  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

เป็นการเฉพาะ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สาระสำคญั 

ประกอบด้วย ๘ หมวด ๗๔ มาตรา 
หมวด ๑  บททั่วไป กำหนดหน้าที่ นายจ้าง/ลูกจ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยฯ แก่ลูกจ้าง และ

สถานประกอบกิจการ 
   หมวด ๒  การบริหาร การจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ 

 หมวด ๓  คณะกรรมการความปลอดภัยฯ 

 หมวด ๔  การควบคุม กำกับ ดูแล 

หมวด ๕  พนักงานตรวจความปลอดภัย 

 หมวด ๖  กองทุนความปลอดภัยฯ 

 หมวด ๗  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 

 หมวด ๘  บทกำหนดโทษ 

การกำหนดวันใชบ้ังคับ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน    

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓  พระราชบัญญัติน้ีมใิห้ใช้บังคับแก่      

(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น    

 (๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ราชการส่วนกลาง ราชการ
สว่นภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกจิการอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง 

ให้ส่วนราชการฯจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพระราชบัญญัติน้ี 

บทนิยามศัพท์ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้        

“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” หมายความว่า การกระทำ
หรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือ
สุขภาพอนามัยอันเน่ืองจากการทำงานหรือเก่ียวกับการทำงาน 
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-๒- 
 

“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความ
รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทำงานหรือทำผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทำงานหรือการทำผลประโยชน์นั ้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั ้งหมดใน
กระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการน้ันหรือไม่ก็ตาม 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทำงานหรือทำผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง 
ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไรก็ตาม 

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ลูกจ้างต้ังแต่ระดับผู้จดัการในหน่วยงานข้ึนไป    

 “หัวหน้างาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา หรือสั่งให้ลูกจ้าง
ทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงาน 

 “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพระราชบัญญัติน้ี   

 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานอยู่ใน
หน่วยงาน 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน       

 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

“พนักงานตรวจความปลอดภัย” หมายความว่า ผู ้ซ ึ ่งร ัฐมนตรีแต่งตั ้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี     

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   

 “รฐัมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ
แต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัย กับออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

การแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยต้องกำหนดคุณสมบัติ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และเงื่อนไข
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
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หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

หน้าท่ีของนายจ้าง 

มาตรา ๖  ให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงาน
และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

  ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดำเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย     

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบ
กิจการ 

การกำหนดให้นายจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  

 มาตรา ๗  ในกรณีที่พระราชบัญญัติน้ีกำหนดให้นายจ้างต้องดำเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดที่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพ่ือการน้ัน 

หมวด ๒  

การบริหาร การจัดการ และการดำเนนิการ 
ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

มาตรา ๘  ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง 

การกำหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดทำเอกสารหรือรายงานใดโดยมีการตรวจสอบ
หรอืรับรองโดยบุคคลหรือนิติบุคคลตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง  

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในวรรคหน่ึง 

มาตรา ๙ การขอขึ้นทะเบียน 

มาตรา ๙  บุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมิน 

ความเสี่ยง  รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทำงานตามมาตรฐานที ่กำหนดในกฎกระทรวงที ่ออกตามมาตรา ๘  เป็นความประสงค์ของ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะต้องขึ้นทะเบียนต่อสำนักความปลอดภัยแรงงาน 

มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ การอุทธรณ์ กรณีไม่รับขึ้นทะเบียนหรือใบอนญุาต 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่รับขึ้น
ทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา ๙ ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ถูกเพิกถอนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่รบัขึ้นทะเบียนหรือการเพิกถอนทะเบียน  
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คำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่อใบอนุญาต ไม่ออกใบแทนใบอนุญาตหรือพักใช้
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่นิติบุคคลตามมาตรา ๑๑ นิติบุคคลนั ้นมีสิทธิอุทธรณ์ 
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของอธิบดีแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต 

หรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรอืการเพิกถอนใบอนุญาต 

คำวินิจฉยัของกรรมการให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๓ การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 

มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ
คณะบุคคลเพ่ือดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ 

เจ้าหน้าที ่ความปลอดภัยในการทำงานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

มาตรา ๑๔ การแจ้งลูกจ้างให้ทราบอันตราย 

  มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รบัอันตรายต่อชีวิต ร่างกายจิตใจ หรอืสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึง
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน และแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน 

เปลี่ยนงาน หรอืเปลี่ยนสถานที่ทำงาน 

มาตรา ๑๕ การปิดประกาศคำเตือน คำสั่ง 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่นายจ้างได้รับคำเตือน คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยของอธิบดี คำสั่งของพนักงาน
ตรวจความปลอดภัย หรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายจ้างแจ้ง
หรือปิดประกาศคำเตือน คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยดังกล่าว ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

มาตรา ๑๖ การฝึกอบรมลูกจ้าง 

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผ ู ้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้ร ับการฝึกอบรม 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย 

  ในกรณีที ่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี ่ยนงาน เปลี ่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี ่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์  ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย  

ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน                                               

 การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกำหนด 
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มาตรา ๑๗ การปิดประกาศสัญลักษณ์ 

มาตรา ๑๗  ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เต ือนอันตรายและเครื ่องหมายเก ี ่ยวกับ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  รวมทั้งข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ 
ของนายจ้างและลูกจ้างตามท่ีอธิบดีประกาศกำหนดในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ 

มาตรา ๑๘ หน้าที่นายจ้างและลูกจ้าง 

  มาตรา ๑๘  ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ให้นายจ้างทุกรายของสถาน
ประกอบกิจการในสถานที ่น ั ้น มีหน้าที ่ร ่วมกันดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี                                                

  ลูกจ้างซึ่งทำงานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งลูกจ้างซึ่งทำงานในสถานประกอบ
กิจการอื ่นที ่ไม่ใช่ของนายจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งใช้ในสถานประกอบกิจการน้ันด้วย 

มาตรา ๑๙ อาคารและอุปกรณ์ที่เช่า 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างเช่าอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่
นำมาใช้ในสถานประกอบกิจการ ให้นายจ้างมีอำนาจดำเนินการด้านความปลอดภัย ฯเกี่ยวกับอาคาร 
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่เช่านั้นตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๘ 

มาตรา ๒๐ การสนับสนุนนายจ้าง 

  มาตรา ๒๐  ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีหน้าที่สนับสนุนและร่วมมือกับนายจ้าง และบุคลากรอ่ืน
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒ 

มาตรา ๒๑ หน้าที่ลูกจ้าง 

มาตรา ๒๑  ล ูกจ ้างม ีหน ้าท ี ่ด ูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที ่กำหนด 

ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

โดยคำนึงถึงสภาพของงานและพ้ืนที่ที่รบัผิดชอบ 

  ในกรณีที่ลูกจ้างทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชำรุดเสียหาย และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ให้
แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร และให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทำงาน หวัหน้างาน หรือผู้บริหาร แจ้งเป็นหนังสือต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า 
 ในกรณีที่หัวหน้างานทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชำรุดเสียหายซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ต้องดำเนินการป้องกันอันตรายนั้นภายในขอบเขตที่รับผิดชอบ
หรือที่ได้รับมอบหมายทันทีที่ทราบ     

 กรณีไม่อาจดำเนินการได้ ให้แจ้งผู้บริหารหรือนายจ้างดำเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า 
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มาตรา ๒๒ การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้
มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด                                                                      

  ลูกจ้างมีหน้าที ่สวมใส่อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ตาม 

วรรคหน่ึงให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน                             

 ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทำงานนัน้จนกว่าลูกจ้าง
จะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว 

มาตรา ๒๓ หน้าที่ผู้รับเหมาชั้นต้น 

  มาตรา ๒๓ ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานมีหน้าที่
ดำเนินการด้ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง และมีผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป
ตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นที่มีลูกจ้างทำงานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหน้าที่ร่วมกันในการจัด
สถานที่ทำงานให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคนานความปลอดภัย ฯ   ของลูกจ้างเช่นเดียวกับนายจ้าง 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ 

  มาตรา ๒๔  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน” ประกอบด้วย                                     

- ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ     

- อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เป็นกรรมการ 

- ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ๘ คน 

 - และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  ๘ คน 

 -ผู้ทรงคุณวุฒิอีกห้าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการ 
 -ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นเลขานุการ 
  การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิง
และชาย     

ผู ้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู ้มีความรู ้ ความเชี ่ยวชาญมีผลงานหรือประสบการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิง
และชาย  
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มาตรา ๒๕ อำนาจหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัยฯ 

มาตรา ๒๕  คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) ให้ความเห็นแก่หน่วยงานของรัฐเก ี ่ยวกับการส่งเสร ิมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

(๔) วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๓๓ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสอง 
(๕) ปฏิบัติการอื ่นใดตามที ่พระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอื ่นบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

หมวด ๔  

การควบคุม กำกับ ดูแล 

  มาตรา ๓๒  เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้นายจ้างดำเนินการดังต่อไปน้ี 

 (๑) จดัให้มกีารประเมินอันตราย     

 (๒) ศกึษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อลูกจ้าง 
 (๓) จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และจดัทำแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ 
 (๔) ส่งผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการดำเนินงานและแผนการควบคุมตาม 

(๑) (๒) และ (๓) ให้อธิบดีหรอืผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ประเภทกิจการ ขนาดของกิจการ 
ที ่ต ้องดำเนินการ และระยะเวลาที ่ต ้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามที ่ร ัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและได้รับการรับรองผล 

จากผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

มาตรา ๓๓ การขอใบอนุญาต 

มาตรา ๓๓  ผู้ใดจะทำการเป็นผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีตามพระราชบัญญัติน้ี 

 การขอใบอนุญาต ฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๓๔ การแจ้งการประสบอันตราย 

มาตรา ๓๔  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตราย 

จากการทำงาน  ให้นายจ้างดำเนินการดังต่อไปน้ี  

(๑) กรณีที ่ลูกจ้างเสียชีวิต ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที ่ทราบ  

โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรอืวิธีอ่ืนใดที่มรีายละเอียดพอสมควร และให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุเป็นหนังสือ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต 

(๒) กรณีที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิต หรือมีบุคคลในสถาน
ประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหายอันเนือ่งมาจากเพลิงไหม้ การระเบิด สารเคมีรั่วไหล
หรืออุบัติภัยร้ายแรงอื่น ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ โดยโทรศัพท์  
โทรสาร หรือวิธีอื่นใด และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ความเสียหาย การแก้ไข 

และวิธีการป้องกันการเกิดซ้ำอีกภายในเจ็ดวันนับแต่วันเกิดเหตุ 

(๓) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน เมื่อนายจ้างแจ้ง
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ให้นายจ้างส่งสำเนา
หนังสือแจ้งน้ันต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย 

  การแจ้งเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนดและเมื่อพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยได้รับแจ้งแล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบและหามาตรการป้องกันอันตรายโดยไม่เร็ว 

หมวด ๕  

พนักงานตรวจความปลอดภัย 

มาตรา ๓๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย มีอำนาจหน้าที่  
 (๑) เข้าไปใน สปก.ฯในเวลาทำการหรือเมื่อเกิดอุบัติภัย 

 (๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียง 
 (๓) ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักร 
           (๔) เก็บตัวอย่างของวัสดุเพ่ือการวิเคราะห์เก่ียวกับความปลอดภัย  

(๕) สอบถามข้อเท็จจริง หรอืสอบสวนเรื่องใด ๆ 

 อำนาจของพนักงานตรวจสอบความปลอดภัยในการสั่งให้นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง  
หยุดการกระทำ แก้ไขหรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือสั ่งหยุดการใช้เครื ่องจักร หรือผูกติด
ประทับตรา 

มาตรา ๓๖ การสั่งหยุด ปรับปรุง 

มาตรา ๓๖  ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ใด 

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง หรอืมีสภาพฯที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย 

- สั่งให้ผู้น้ันหยุดการกระทำที่ฝ่าฝืน แก้ไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถกูต้องหรือเหมาะสม 

- ภายในระยะเวลาสามสิบวัน 
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- อาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลา
ดังกล่าวในกรณีจำเป็นเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย 

 - สั่งให้หยุดการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ หรือผูกมัดประทับตรา สิ่งที่อาจจะก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรง  

- ทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นการช่ัวคราว                             
- เมื่อนายจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ให้นายจ้างแจ้งอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพ่ือ

พิจารณาเพิกถอนคำสั่งให้ทำงานต่อไปดังกล่าวได้ 

มาตรา ๓๗ การสั่งให้บคุคลเข้าดำเนินการ โดยนายจ้างจ่าย 

มาตรา ๓๗ ในกรณีทีน่ายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย ตามมาตรา ๓๖ 

ถา้มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสมควรเข้าไปดำเนินการ
แทน ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย   มีอำนาจสั่งให้พนักงานตรวจความปลอดภัยหรือมอบหมายให้
บุคคลใดเข้าจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนั้นได้ ในกรณีเช่นนี้ นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ
การเข้าจัดการแก้ไขน้ันตามจำนวนที่จา่ยจริง 
  ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอรับเงินช่วยเหลือจาก
กองทุนเพื่อเป็นค่าใช้เงินทดรองจ่ายในการดำเนินการได้ และเมื่อได้รับเงินจากนายจ้างแล้วให้ชดใช้เงิน
ช่วยเหลือที่ได้รับมาคืนแก่กองทุน 

ก่อนที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะดำเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือ 

ให้นายจ้างปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กำหนดคำเตือนดังกล่าว 
จะกำหนดไปพร้อมกับคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได้ 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอรับเงินช่วยเหลือจาก
กองทุนเพื่อเป็นค่าใช้เงินทดรองจ่ายในการดำเนินการได้ และเมื่อได้รับเงินจากนายจ้างแล้วให้ชดใช้เงิน
ช่วยเหลือที่ได้รับมาคืนแก่กองทุน 

มาตรา ๓๙ การจ่ายค่าจ้างระหว่างหยุดงาน 

มาตรา ๓๙ ระหว่างหยุดการทำงานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา ๓๖ ให้นายจ้างจ่ายเงิน
ให้แก่ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการหยุดการทำงานหรือการหยุดกระบวนการผลิตนั้นเท่ากับค่าจ้างหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างต้องได้รับ เว้นแต่ลูกจ้างรายนั้นจงใจกระทำการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการทำงาน
หรอืหยุดกระบวนการผลิต 

มาตรา ๔๐ การอุทธรณ์คำสั่ง 

  มาตรา ๔๐ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคำสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง หากนายจ้าง 
ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วย  ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ทราบคำสั่ง ให้อธิบดีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่รับอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็น
ที่สุด 
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ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคำสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง หากนายจ้าง ลูกจ้าง หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วย ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ
คำสั่ง  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์คำวินิจฉยัของคณะกรรมการ
ให้เป็นที่สุด 

 การอุทธรณ์ ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย เว้นแต่
อธิบดีหรอืคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี จะมีคำสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๔๑ การแสดงบัตร 

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติตามหน้าที่ พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อผู้ที่
เก่ียวข้องร้องขอบัตรประจำตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย  ให้เป็นไปตามแบบที่รฐัมนตรีประกาศกำหนด 

มาตรา ๔๒ การห้ามเลิกจ้าง เพราะเหตุที ่ลูกจ้างทำตาม พ.ร.บ. 

มาตรา ๔๒ หา้มนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง หรอืโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้าง เพราะเหตุที่ ลูกจ้าง
ดำเนินการฟ้องร้องหรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติน้ี 

หรอืต่อศาล 

มาตรา ๔๓ การดำเนินคดีเป็นระงับ 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจ 

ความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ ภายในระยะเวลาที่กำหนด การดำเนินคดีอาญาต่อนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่
เก่ียวข้องให้เป็นอันระงับไป 

หมวด ๖  

กองทุนความปลอดภัย อาชวีอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

มาตรา ๔๔  ให้จัดตั ้งกองทุนขึ ้นกองทุนหนึ ่งในกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน เรียกว่า 
“กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่าย
ในการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๔๕ ทีม่าของกองทุน 

มาตรา ๔๕ กองทนุประกอบด้วย   

 (๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๒) เงินรายปีที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

(๓) เงินค่าปรับที่ได้จากการลงโทษผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้   
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 (๖) ผลประโยชน์ที่ได้จากเงินของกองทุน 

 (๗) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ 

และมาตรา ๓๓ 

 (๘) ดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน  

   (๙) รายได้อ่ืน ๆ 

มาตรา ๔๖ การใช้จ่ายของกองทุน 

มาตรา ๔๖ เงินกองทุนให้ใช้จา่ยเพ่ือกิจการดังต่อไปน้ี  

(๑) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการ
พัฒนา แก้ไขและบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ทั้งน้ี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

(๒) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชนหรือบุคคล ที่เสนอ
โครงการหรือแผนงานในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจ ัยและการพัฒนางานด้าน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

(๓) ค่าใช้จา่ยในการบริหารกองทุนและตามมาตรา ๓๐                                                    

 (๔) สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันตามความเหมาะสมเป็นรายปี   

 (๕) ให้นายจ้างกู้ยืมเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอัน
เน่ืองจากการทำงาน  

 (๖) เงินทดรองจ่ายในการดำเนินการตามมาตรา ๓๗ 

 การดำเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๓/๑) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกำหนด และ
ให้นำเงินดอกผลของกองทุนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ
ห้าของดอกผลของกองทุนต่อปี 

มาตรา ๔๘ คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ 

มาตรา ๔๘  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ประกอบด้วย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน  

เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนสำนักงบประมาณ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกคนหน่ึงซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังกับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้าคนเป็นกรรมการ 

มาตรา ๕๐ อำนาจหน้าที่ คกก.กองทุน 

มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) กำกับการจัดการและบริหารกองทุน                                         

(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการช่วยเหลือและการอุดหนุน การให้กู้ยืม การทดรองจ่าย และ
การสนับสนุนเงินในการดำเนินงานด้าน คปอ. 
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(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน 

(๔) วางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้เงินช่วยเหลือ และเงินอุดหนุน ฯ 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายให้ดำเนินการหรือตามที่รฐัมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๕๑ การเสนองบดุล 

มาตรา ๕๑ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยในการเสนองบดุล และรายงาน
การรับจ่ายเงินกองทุน ต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี 

หมวด ๗ 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน 

การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ฯ โดยอยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของรัฐมนตรี 
 มาตรา ๕๒ ให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและมีอำนาจ
หน้าที่ดังต่อไปน้ี 

 (๑) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ                        

(๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน         

(๓) ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯ  

ของภาครัฐและเอกชน                         

(๔) จัดให้มีการศึกษาวิจยัทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ                                

(๕) อำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่กำหนดในกฎหมาย 

หมวด ๘ 

บทกำหนดโทษ (มาตรา ๕๓ – ๗๒) 

สำหรับนายจ้าง หรือผู้ที่ฝา่ฝืน 

  **บทลงโทษสูงสุด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท  

หรือทั้งจำ ทัง้ปรับ 

  **โทษต่ำสุด ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 

มาตรา ๗๔ บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๗๔ ในระหว่างที ่ย ังม ิได้ออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื ่อปฏิบ ัต ิการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำกฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบรหิำร  จดักำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชวีอนำมัย   
และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจกัร  ปัน้จั่น  และหม้อน  ำ   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญตัิ
ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 

ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี  
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย  

อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักร  ปั้นจั่น  และหม้อน  ำ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี  
“เครื่องจักร”  หมำยควำมว่ำ  สิ่งที่ประกอบด้วยชิ นส่วนหลำยชิ นส ำหรับก่อก ำเนิดพลังงำน  

เปลี่ยนหรือแปลงสภำพพลังงำน  หรือส่งพลังงำน  ทั งนี   ด้วยก ำลังน  ำ  ไอน  ำ  เชื อเพลิง  ลม  ก๊ำซ  
แสงอำทิตย์  ไฟฟ้ำ  หรือพลังงำนอื่น  และหมำยควำมรวมถึงเครื่องอุปกรณ์  ล้อตุนก ำลัง  รอก  สำยพำน  
เพลำ  เฟือง  หรือสิ่งอื่นที่ท ำงำนสัมพันธ์กัน  รวมทั งเครื่องมือกล 

“เครื่องป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักร”  หมำยควำมว่ำ  ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบ
หรือติดตั งไว้ในบริเวณที่อำจเป็นอันตรำยจำกเครื่องจักรเพ่ือช่วยป้องกันอันตรำยแก่บุคคลที่ควบคุมหรือ
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

“เครื่องปั๊มโลหะ”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องจักรที่ใช้ส ำหรับกำรปั๊ม  ตัด  อัด  เฉือน  หรือขึ นรูป
ชิ นส่วนโลหะหรือวัสดุอื่น 

“รถยก”  หมำยควำมว่ำ  รถที่ติดตั งอุปกรณ์ใช้ส ำหรับกำรยกหรือเคลื่อนย้ำยสิ่งของ  เช่น   
ฟอร์คลิฟต์  (forklift)  หรือรถที่ท ำงำนในลักษณะเดียวกัน 

“ลิฟต์โดยสำร”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องจักรใช้ส ำหรับบุคคลโดยสำรหรือขนส่งวัสดุสิ่งของขึ นลง
ระหว่ำงชั นต่ำง ๆ  ของอำคำร  ยำนพำหนะ  หรือโครงสร้ำงอื่น 
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“ลิฟต์ขนส่งวัสดุ”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องจักรใช้เฉพำะขนส่งวัสดุสิ่งของขึ นลงระหว่ำงชั นต่ำง ๆ  
ของอำคำร  ยำนพำหนะ  หรือโครงสร้ำงอื่นที่ไม่ใช้ส ำหรับบุคคลโดยสำร 

“เครื่องจักรส ำหรับใช้ในกำรยกคนขึ นท ำงำนบนที่สูง”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องจักรที่ออกแบบ
เฉพำะใช้ส ำหรับยก  เคลื่อนย้ำยคนขึ นไปท ำงำนบนที่สูงหรือที่ต่ำงระดับอย่ำงปลอดภัย  เช่น  รถกระเช้ำ  
กระเช้ำแขวน  หรือกระเช้ำแบบกรรไกร   

“รอก”  หมำยควำมว่ำ  อุปกรณ์ผ่อนแรงมีลักษณะคล้ำยล้อเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
เคลื่อนย้ำยส่ิงของ  โดยร้อยไว้กับเชือก  โซ่  หรือลวดสลิง 

“ปั้นจั่น”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ นลงตำมแนวดิ่ง  และเคลื่อนย้ำยสิ่งของ
เหล่ำนั นในลักษณะแขวนลอยไปตำมแนวรำบ 

“ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่”  หมำยควำมว่ำ  ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม  และเครื่องต้นก ำลัง 
อยู่ในตัว  ซึ่งติดตั งอยู่บนหอสูง  ขำตั ง  หรือบนล้อเลื่อน 

“ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่”  หมำยควำมว่ำ  ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม  และเครื่องต้นก ำลัง 
อยู่ในตัว  ซึ่งติดตั งอยู่บนยำนพำหนะที่ขับเคลื่อนได้ 

“ลวดสลิง”  หมำยควำมว่ำ  เชือกที่ท ำด้วยเส้นลวดหลำยเส้นที่ตีเกลียวหรือพันกันรอบแกนชั นเดียว
หรือหลำยชั น 

“ค่ำควำมปลอดภัย”  หมำยควำมว่ำ  อัตรำส่วนระหว่ำงแรงดึงที่รับได้สูงสุดต่อแรงดึงที่อนุญำต
ให้ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 

“ผู้บังคับปั้นจั่น”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งท ำหน้ำที่บังคับกำรท ำงำนของปั้นจั่นให้ท ำงำน 

ตำมควำมต้องกำร 
“ผู้ให้สัญญำณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งท ำหน้ำที่ใช้สัญญำณมือหรือสัญญำณ

สื่อสำรชนิดอื่นกับผู้บังคับปั้นจั่น 
“ผู้ยึดเกำะวัสดุ”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งท ำหน้ำที่ผูก  มัด  หรือเกี่ยววัสดุที่ใช้ปั้นจั่นยก 
“ผู้ควบคุมกำรใช้ปั้นจั่น”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งท ำหน้ำที่ควบคุมกำรใช้  หรือสั่งกำร 

ให้ผูบ้ังคับปั้นจั่นปฏิบัติตำม  ตลอดจนพิจำรณำน  ำหนักที่จะท ำกำรยกและจัดท ำแผนกำรยก 
“หม้อน  ำ”  (boiler)  หมำยควำมว่ำ  ภำชนะปิดที่ผลิตน  ำร้อนหรือไอน  ำที่มีควำมดันสูงกว่ำ

บรรยำกำศโดยใช้ควำมร้อนจำกกำรสันดำปของเชื อเพลิงหรือควำมร้อนจำกพลังงำนอื่น 
“หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน”  (thermal  fluid  heater)  หมำยควำมว่ำ  

ภำชนะที่ภำยในบรรจุของเหลวที่มีคุณสมบัติในกำรรับและถ่ำยเทควำมร้อนได้  โดยรับควำมร้อนจำกกำร
สันดำปของเชื อเพลิงหรือแหล่งควำมร้อนจำกพลังงำนอื่น  เพ่ือน ำไปถ่ำยเทควำมร้อนให้กับอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนควำมร้อนโดยของเหลวจะไหลเวียนตลอดเวลำเพื่อรับและถ่ำยเทควำมร้อนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
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“ภำชนะรับควำมดัน”  (pressure  vessel)  หมำยควำมว่ำ  ภำชนะปิดที่มีควำมดันภำยใน
ภำชนะและภำยนอกภำชนะแตกต่ำงกันมำกกว่ำ  ๕๐  กิโลปำสคำลขึ นไป  และให้หมำยควำมรวมถึง 

ถังปฏิกิริยำ  (reactor)  แต่ไม่รวมถึงภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน   
“ภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน”  (compressed  gas  cylinder)  หมำยควำมว่ำ  ภำชนะรับควำมดัน 

ที่ใช้ส ำหรับบรรจุก๊ำซแบบไม่มีตะเข็บขนำดควำมจุตั งแต่  ๐.๕  ลิตร  ถึง  ๑๕๐  ลิตร  และแบบมีตะเข็บ
ขนำดควำมจุตั งแต่  ๐.๕  ลิตร  ถึง  ๕๐๐  ลิตร  แต่ไม่รวมถึงภำชนะบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว   
ก๊ำซธรรมชำติอัด  และก๊ำซธรรมชำติเหลว   

“ผู้ควบคุมหม้อน  ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่ง
นำยจ้ำงจัดให้มีหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนและกำรใช้หม้อน  ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน 

“กำรตรวจสอบ”  หมำยควำมว่ำ  กำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยของชิ นส่วนหรือกลไกกำรท ำงำน
ของเครื่องจักร  ปั้นจั่น  หม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  ภำชนะรับควำมดัน  หรือ
ภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน   

“กำรทดสอบ”  หมำยควำมว่ำ  กำรตรวจสอบ  ทดลอง  และรับรองกำรใช้งำนชิ นส่วนอุปกรณ์  
หรือกลไกกำรท ำงำนของอุปกรณ์เพื่อควำมถูกต้องและปลอดภัย  โดยบุคคลซึ่งขึ นทะเบียนตำมมำตรำ  ๙  
หรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ  ๑๑  แล้วแต่กรณี   

“วิศวกร”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร   
ข้อ ๔ กำรแจ้งตำมข้อ  ๙๖  ข้อ  ๑๐๙  และข้อ  ๑๑๑  ให้เป็นไปตำมแบบและวิธีกำร 

ที่อธิบดีประกำศก ำหนด  ซึ่งอย่ำงน้อยต้องก ำหนดให้แจ้งด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ข้อ ๕ กำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนหรือส ำเนำเอกสำรที่กฎกระทรวงนี ก ำหนดให้ท ำเป็นหนังสือ 

ตำมข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๒๔  ข้อ  ๓๔  (๓)  ข้อ  ๔๓  (๒)  ข้อ  ๔๕  ข้อ  ๔๖  ข้อ  ๔๙  (๓)  ข้อ  ๕๔  (๑)   
ข้อ  ๕๕  (๒)  และ  (๘)  ข้อ  ๕๖  ข้อ  ๕๗  ข้อ  ๕๘  ข้อ  ๖๓  ข้อ  ๘๒  (๑)  ข้อ  ๘๕  ข้อ  ๙๑   
ข้อ  ๙๗  ข้อ  ๑๐๕  ข้อ  ๑๐๗  ข้อ  ๑๑๐  ข้อ  ๑๑๓  ข้อ  ๑๑๔  และข้อ  ๑๑๕  ผู้มีหน้ำที่จัดท ำจะท ำ 
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้   

หมวด  ๑ 
เครื่องจกัร 

 

 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๖ นำยจ้ำงต้องดูแลให้ลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักรปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) สวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อยรัดกุม 
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(๒) ไม่สวมใส่เครื่องประดับที่อำจเกี่ยวโยงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ 
(๓) รวบผมที่ปล่อยยำวเกินสมควรหรือท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย 
ข้อ ๗ ในบริเวณที่มีกำรติดตั ง  กำรซ่อมแซม  หรือกำรตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่อง

ป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักร  นำยจ้ำงต้องติดป้ำยแสดงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวโดยใช้เครื่องหมำยหรือ
ข้อควำมที่เข้ำใจง่ำยและเห็นได้ชัดเจน  รวมทั งจัดให้มีระบบ  วิธีกำร  หรืออุปกรณ์ป้องกันมิให้เครื่องจักร
นั นท ำงำน  และให้แขวนป้ำย  หรือแสดงเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ห้ำมเปิดสวิตช์ไว้ที่สวิตช์ของ
เครื่องจักรด้วย 

ข้อ ๘ ในกำรประกอบ  กำรติดตั ง  กำรทดสอบ  กำรใช้  กำรซ่อมแซม  กำรบ ำรุงรักษำ  

กำรตรวจสอบ  กำรรื อถอน  หรือกำรเคลื่อนย้ำยเครื่องจักร  รถยก  ลิฟต์  เครื่องจักรส ำหรับใช้ในกำรยกคน 

ขึ นท ำงำนบนที่สูง  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้   
หำกไม่มีรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนดังกล่ำว  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้วิศวกร  

เป็นผู้จัดท ำรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนเป็นหนังสือ  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้
ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นภำษำไทยหรือภำษำอื่น  

ที่ลูกจ้ำงสำมำรถศึกษำและปฏิบัติเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนได้ 
ในกรณีที่มีกำรเคลื่อนย้ำยเครื่องจักรที่มีน  ำหนักตั งแต่  ๑  ตันขึ นไปที่อำจก่อให้เกิดอันตรำย 

โดยสภำพของเครื่องจักร  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีแผนป้องกันอันตรำยจำกกำรเคลื่อนย้ำยดังกล่ำว   
และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 

ข้อ ๙ นำยจ้ำงต้องดูแลให้ลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนกับเครื่องจักรตรวจสอบเครื่องจักรนั นให้อยู่  
ในสภำพใช้งำนได้ดีและปลอดภัยก่อนกำรใช้งำน  โดยเครื่องจักรดังต่อไปนี   นำยจ้ำงต้องจัดให้มี  
กำรตรวจสอบประจ ำปี 

(๑) เครื่องจักรที่ใช้ในงำนยกและงำนขนย้ำย  ได้แก่  รถยก  ระบบสำยพำนล ำเลียง   
(๒) เครื่องจักรกลที่ใช้ในงำนดินและงำนถนน  ได้แก่  รถแทรกเตอร์  รถตัก  เครื่องจักรกล

ส ำหรับงำนขุด  รถบด  รถขูดอุ้มดิน  (scraper)  รถเกรด  (grader)  รถปูแอสฟัลท์ติคคอนกรีต  
(asphaltic  concrete  paver)  รถพ่นยำง  (bitumen  distributor  หรือ  sprayer) 

(๓) เครื่องจักรที่ ใช้ในงำนคอนกรีต  ได้แก่   เครื่องผสมคอนกรีต  ( concrete  mixer)   
เครื่องสั่นคอนกรีต  (concrete  vibrator)  เครื่องปั๊มคอนกรีต  (concrete  pumping  machine)  
เครื่องยิงคอนกรีต  (shotcrete  machine)  เครื่องพ่นปูนทรำย  (mortar  sprayer)  รถคอนกรีตผสมเสร็จ  
(transit - mixer  truck) 

(๔) เครื่องจักรที่ใช้ในงำนฐำนรำก  ได้แก่  เครื่องตอกเสำเข็ม  เครื่องจักรที่ใช้ส ำหรับงำนเจำะเสำเข็ม 

และก ำแพงพืด  เครื่องอัดน  ำปูน  (cement  grouting  machine)  เครื่องท ำเสำเข็มดินผสมซีเมนต์  
(soil  cement  column  machine) 
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(๕) เครื่องจักรที่ใช้ในงำนขุด  งำนเจำะ  หรืองำนขุดเจำะอุโมงค์  ได้แก่  เครื่องอัดลม   
(air  compressor)  เครื่องเจำะหิน  (drilling  rock  machine)  เครื่องเจำะอโุมงค ์ (tunnel  boring  machine)  
เครื่องดันท่อ  (pipe  jacking  machine)  แบ็กโฮ  (backhoe)  แดร็กไลน์  (dragline)  รถตักหน้ำ - ขุดหลัง  
(front - end  loader) 

(๖) เครื่องจักรที่ใช้ในงำนรื อถอนท ำลำย  ได้แก่  เครื่องสกัด  (jack  hammer)  คอนกรีตเบรคเกอร์   
(concrete  breaker)  เครื่องตัดท ำลำยโครงสร้ำง  (demolition  shears) 

(๗) เครื่องจักรอื่นที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรใช้งำนตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
กำรตรวจสอบตำมวรรคหนึ่ง  ต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรตรวจสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย

ตรวจสอบได้ 
ข้อ  ๑๐ นำยจ้ำงต้องไม่ใช้หรือยอมให้ลูกจ้ำงใช้เครื่องจักรท ำงำนเกินพิกัด  หรือขีดควำมสำมำรถ 

ท่ีก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๘ 
ข้อ  ๑๑ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ  เครื่องขัด  เครื่องกัด  เครื่องตัด  เครื่องกลึง  

เครื่องไส  เครื่องเจีย  เครื่องเจำะ  เครื่องพับ  เครื่องม้วน  หรือเครื่องจักรอื่นที่อำจก่อให้เกิดอันตรำย  

จำกกำรใช้งำนได้โดยสภำพตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีข้อควำมเกี่ยวกับวิธีกำร
ท ำงำนกับเครื่องจักรนั นติดไว้บริเวณที่ลูกจ้ำงท ำงำน 

ข้อ  ๑๒ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรประเมินอันตรำยของเครื่องจักรที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยจำก
กำรใช้งำนถึงขั นสูญเสียอวัยวะ  ได้แก่  เครื่องจักรประเภทเครื่องบด  เครื่องโม่  เครื่องตัดน  ำแข็ง   
เครื่องเลื่อยสำยพำน  เครื่องเลื่อยวงเดือน  เลื่อยยนต์  หรือเครื่องจักรอื่นตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด  
โดยอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกำรบ่งชี อันตรำย  กำรประเมินควำมเสี่ยง  และแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ข้อ  ๑๓ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ  เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ  เครื่องเชื่อมก๊ำซ  หรือ
เครื่องจักรชนิดอื่นที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรใช้งำนได้โดยสภำพ  นำยจ้ำงต้องใช้ลูกจ้ำงซึ่งผ่ำนกำรอบรม 

เกี่ยวกับขั นตอนและวิธีกำรท ำงำนที่ปลอดภัยในกำรท ำงำนของเครื่องจักร  กำรป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักร  
รำยละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ำงอุปกรณ์  กำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ของเครื่องจักรนั น   
โดยวิทยำกรซึ่งมีควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญ  และประสบกำรณ์กำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักรแต่ละประเภท  
ตำมหลักสูตรที่อธิบดีประกำศก ำหนด   

ข้อ  ๑๔ นำยจ้ำงต้องดูแลให้พื นบริเวณรอบเครื่องจักรมีควำมปลอดภัยจำกควำมร้อน  แสงสว่ำง  
เสียง  ฝุ่น  ฟูมโลหะ  สำรเคมีอันตรำย  หรือสิ่งกีดขวำง  ที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อลูกจ้ำงหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๑๕ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิธีกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันมิให้ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยจำกกำรท ำงำน
เกี่ยวกับเครื่องจักร  ดังต่อไปนี  

(๑) เครื่องจักรที่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำต้องมีระบบหรือวิธีกำรป้องกันกระแสไฟฟ้ำรั่วเข้ำตัว 

ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเครื่องจักรและต้องต่อสำยดิน  ทั งนี   กำรติดตั งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ำรั่วให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
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(๒) เครื่องจักรที่ ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ  สำยไฟฟ้ำที่ต่อเข้ำเครื่องจักรต้องเดินมำจำกที่สูง 

กรณีเดินสำยไฟฟ้ำบนพื นดินหรือฝังดินต้องใช้ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำที่แข็งแรงและปลอดภัย 

(๓) เครื่องจักรชนิดอัตโนมัติต้องมีสีเครื่องหมำยปิด - เปิด  ที่สวิตช์อัตโนมัติตำมหลักสำกล  
และมีเครื่องป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบสวิตช์อันเป็นเหตุให้เครื่องจักรท ำงำน 

(๔) เครื่องจักรที่มีกำรถ่ำยทอดพลังงำนโดยใช้เพลำ  สำยพำน  รอก  เครื่องอุปกรณ์ล้อตุนก ำลัง  
ต้องมีตะแกรงหรือที่ครอบปิดคลุมส่วนที่หมุนได้และส่วนส่งถ่ำยก ำลังให้มิดชิด  ถ้ำส่วนที่หมุนได้หรือ  

ส่วนส่งถ่ำยก ำลังสูงกว่ำ  ๒  เมตร  ต้องมีรั วหรือตะแกรงสูงไม่น้อยกว่ำ  ๒  เมตร  กั นล้อมมิให้บุคคล 

เข้ำไปได้ในขณะเครื่องจักรก ำลังท ำงำน  ส ำหรับสำยพำนแขวนลอยหรือสำยพำนโซ่นำยจ้ำงต้องจัดให้มี
เครื่องป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักรนั น   

(๕) เครื่องจักรที่มีใบเลื่อยวงเดือนหรือใบเลื่อยสำยพำน  ต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรำยจำก
ใบเลื่อยของเครื่องจักรนั น 

(๖) เครื่องจักรที่ใช้เป็นเครื่องลับ  ฝน  หรือแต่งผิวโลหะแล้วกอ่ให้เกิดประกำยไฟในขณะท ำงำน  
ต้องมีเครื่องปิดบังประกำยไฟหรือเศษวัสดุในขณะใช้งำนและต้องจัดให้อยู่ห่ำงจำกวัสดุเชื อเพลิง 

(๗) เครื่องจักรที่ใช้ในกำรขึ นรูปพลำสติกหรือวัสดุอื่นโดยลักษณะฉีด  เป่ำ  หรือวิธีกำรอื่น 

ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักรนั น 

ข้อ  ๑๖ นำยจ้ำงต้องบ ำรุงรักษำและดูแลเครื่องป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักรให้อยู่ในสภำพ  

ที่สำมำรถป้องกันอันตรำยได้ 
ข้อ  ๑๗ นำยจ้ำงต้องจัดให้ทำงเดินเข้ำออกจำกพื นที่ส ำหรับปฏิบัติงำนเกี่ยวกั บเครื่องจักร 

มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ  ๘๐  เซนติเมตร 

ข้อ  ๑๘ นำยจ้ำงต้องจัดท ำรั ว  คอกกั น  หรือเส้นแสดงเขตอันตรำย  ณ  บริเวณที่ตั ง 

ของเครื่องจักรให้ลูกจ้ำงเห็นได้ชัดเจน  และต้องดูแลไม่ให้ลูกจ้ำงซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในบริเวณดังกล่ำว 

ข้อ  ๑๙ นำยจ้ำงต้องติดตั งเครื่องป้องกันวัสดุตกหล่นบริเวณสำยพำนล ำเลียงเพ่ือให้เกิด  

ควำมปลอดภัยแก่ลูกจ้ำง  และต้องมีอุปกรณ์ฉุกเฉินที่สำมำรถหยุดกำรท ำงำนของสำยพำนได้ทันทีติดตั ง
ไว้ในต ำแหน่งที่เหมำะสม  พร้อมใช้งำน  และเห็นได้ชัดเจน 

ข้อ  ๒๐ นำยจ้ำงต้องควบคุมดแูลไม่ให้ผู้ซึง่ไม่เกีย่วขอ้งเขำ้ไปในบรเิวณเส้นทำงสำยพำนล ำเลียง 
ข้อ  ๒๑ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลกำรติดตั งเครื่องจักรที่ควบคุมโดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์  ในบริเวณพื นที่ที่มีกระแสไฟฟ้ำเหนี่ยวน ำจนอำจมีผลท ำให้กำรท ำงำน
ของเครื่องจักรผิดปกติและก่อให้เกิดอันตรำยต่อลูกจ้ำง 
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ส่วนที่  ๒ 
เครื่องปั๊มโลหะ 

 

 

ข้อ  ๒๒ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรำยจำกเครื่องปั๊มโลหะ  ดังต่อไปนี  
(๑) ที่ครอบปิดคลุมบริเวณที่เป็นอันตรำย 
(๒) อุปกรณ์ที่สำมำรถหยุดเครื่องปั๊มโลหะได้ทันทีเมื่อส่วนของร่ำงกำยเข้ำใกล้บริเวณที่อำจเป็น

อันตรำย 
(๓) อุปกรณ์อื่นที่สำมำรถป้องกันมิให้ส่วนของร่ำงกำยเข้ำไปในบริเวณที่อำจเป็นอันตรำย 
ข้อ  ๒๓ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้มือป้อนวัสดุ  ให้ใช้สวิตช์แบบต้องกดพร้อมกันทั งสองมือเครื่องจึงท ำงำน  

และสวิตช์ต้องห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ  ๓๐  เซนติเมตร 
(๒) เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้เท้ำเหยียบเพ่ือให้เครื่องปั๊มท ำงำน  ให้มีที่พักเท้ำโดยมีที่ครอบป้องกัน  

มิให้ลูกจ้ำงเหยียบโดยไม่ตั งใจ  และต้องดูแลมิให้แผ่นที่ใช้เท้ำเหยียบอยู่ในลักษณะที่ลื่นไถลได้ 
(๓) เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้คันโยกเพ่ือให้เครื่องปั๊มท ำงำน  ให้ใช้คันโยกที่มีควำมมั่นคงแข็งแรง  

และมีสลักบนคันโยกที่สำมำรถป้องกันมิให้เครื่องท ำงำนด้วยเหตุบังเอิญได้ 
(๔) เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้น  ำหนักเหวี่ยง  ให้ติดตั งตุ้มน  ำหนักเหวี่ยงไว้สูงกว่ำศีรษะผู้ปฏิบัติงำน 

ในระยะตำมที่ก ำหนดไวใ้นรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๘  และต้องไม่มีสำยไฟฟ้ำ
อยู่ในรัศมีของน  ำหนักเหวี่ยง 

ข้อ  ๒๔ นำยจ้ำงต้องไม่ดัดแปลง  แก้ไข  หรือปล่อยให้ลูกจ้ำงเปลี่ ยนแปลงสมรรถนะของ 
เครื่องปั๊มโลหะหรือเครื่องป้องกันอันตรำยจำกเครื่องปั๊มโลหะ  เว้นแต่นำยจ้ำงได้จัดให้มีวิศวกรรับรอง  

ควำมปลอดภัย  และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรรับรองไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 
ข้อ  ๒๕ นำยจ้ำงต้องติดตั ง เครื่องปั๊มโลหะในพื นที่ที่มั่นคง แข็งแรงและไม่ก่อให้ เกิด 

กำรสั่นสะเทือน 

ส่วนที ่ ๓ 
เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำและเครือ่งเชื่อมก๊ำซ 

 

 

ข้อ  ๒๖ ก่อนใช้งำนเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำและเครื่องเชื่อมก๊ำซ  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ติดตั งไว้ในบริเวณใกล้เคียงที่สำมำรถน ำมำใช้

ดับเพลิงได้ทันที 
(๒) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลให้ลูกจ้ำงสวมใส่ 
(๓) จัดบริเวณที่ปฏิบัติงำนไม่ให้มีวัสดุที่ติดไฟง่ำยวำงอยู่ 

้หนา   ๙
่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔

:: safetyhubs.com :: :: Page 41 / 159 ::



(๔) จัดให้มีฉำกกั นหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรำยอื่น ๆ  ที่เหมำะสมเพ่ือป้องกันอันตรำยจำก
ประกำยไฟและแสงจ้ำ 

(๕) จัดสถำนที่ปฏิบัติงำนให้มีแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศอย่ำงเหมำะสม 
ข้อ  ๒๗ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลไม่ให้ลูกจ้ำงหรือผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในบริเวณที่มีกำรท ำงำน

ด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำหรือเครื่องเชื่อมก๊ำซ 
ข้อ  ๒๘ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยและควบคุมดูแลให้ลูกจ้ำงปฏิบัติ  

โดยเคร่งครัด  เมื่อใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำหรือเครื่องเชื่อมก๊ำซกับภำชนะบรรจุสำรไวไฟ  หรือในบริเวณ  

ที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรระเบิด  เพลิงไหม้หรือไฟลำมจำกก๊ำซน  ำมัน  หรือวัตถุไวไฟอื่น 
ข้อ  ๒๙ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) จัดให้มีกำรใช้สำยดินของวงจรเชื่อม  หัวจับสำยดินวงจรเชื่อม  สำยเชื่อม  และหัวจับลวดเชื่อม  

ตำมขนำดและมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๘ 
(๒) จัดสำยไฟฟ้ำและสำยดินให้ห่ำงจำกกำรบดทับของยำนพำหนะ  น  ำ  หรือที่ชื นแฉะ   

หำกไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เพ่ือป้องกันควำมเสียหำย  และไม่ให้เกิดอันตรำยจำก
อุปกรณ์ดังกล่ำว 

ควำมในวรรคหนึ่งมิให้น ำมำใช้บังคับแก่กำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำที่ต้องปฏิบัติงำนใต้น  ำ 
ข้อ  ๓๐ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมก๊ำซ  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) ติดตั งและตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมควำมดัน  และมำตรวัดควำมดันที่เหมำะสมถูกต้องกับ

ชนิดของก๊ำซตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๘ 
(๒) ตรวจสอบกำรรั่วไหล  กำรหลุดหลวม  กำรสึกหรอของอุปกรณ์  หรือสภำพที่ไม่ปลอดภัย

ทุกครั งก่อนกำรใช้งำน  หำกพบว่ำไม่ปลอดภัยต้องท ำกำรแก้ไข 
(๓) จัดท ำเครื่องหมำย  สี  หรือสัญลักษณ์ที่ท่อส่งก๊ำซ  หัวเชื่อม  หรือหัวตัดให้เป็นแบบ   

และชนิดเดียวกัน 
ข้อ  ๓๑ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีอุปกรณ์กันเปลวไฟย้อนกลับติดไว้ระหว่ำงหัวเชื่อม  หัวตัด   

หรือหัวเผำกับถังบรรจุก๊ำซออกซิเจน  และถังบรรจุก๊ำซไวไฟขณะใช้งำน 
ในกำรต่อถังบรรจุก๊ำซไวไฟหลำยถังเข้ำด้วยกัน  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีอุปกรณ์กันเปลวไฟย้อนกลับ

ติดไว้ระหว่ำงท่อร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมควำมดัน   
ข้อ  ๓๒ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับถังบรรจุก๊ำซ  ดังต่อไปนี  
(๑) จัดให้มีกำรยึดถังป้องกันถังล้ม  เช่น  คล้องโซ่ 
(๒) มีอุปกรณ์ป้องกันวำล์ว  เช่น  โกร่งก ำบัง  หรือฝำครอบวำล์วปิดขณะไม่ได้ใช้ก๊ำซ   
(๓) ป้องกันมิให้ถังเกิดกำรสั่นสะเทือนอันอำจก่อให้เกิดอันตรำยได้ 
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(๔) กำรจัดเก็บถังบรรจุก๊ำซให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร  
จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับ  

กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ข้อ  ๓๓ นำยจ้ำงต้องใช้ถังบรรจุก๊ำซที่มีกำรติดตั งกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบำยตำมมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  รวมทั งดูแลให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 

ส่วนที ่ ๔ 
รถยก 

 

 

ข้อ  ๓๔ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับรถยก  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) จัดให้มีโครงหลังคำของรถยกที่มั่นคงแข็งแรง  สำมำรถป้องกันอันตรำยจำกวัสดุตกหล่นได้  

เว้นแต่รถยกที่ออกแบบมำให้ยกวัสดุสิ่งของที่มีควำมสูงไม่เกินศีรษะของผู้ขับขี่ 
(๒) จัดให้มีป้ำยบอกพิกัดน  ำหนักยกอย่ำงปลอดภัยตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะ

และคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๘  ไว้ที่รถยก  พร้อมทั งติดตั งป้ำยเตือนให้ระวัง   
(๓) ตรวจสอบรถยกให้มีสภำพใช้งำนได้ดีและปลอดภัยก่อนกำรใช้งำนทุกครั ง  และต้องมีส ำเนำ

เอกสำรกำรตรวจสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 
(๔) จัดให้มีสัญญำณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะท ำงำนตำมควำมเหมำะสมของกำรใช้งำน 
(๕) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยกำรมองเห็นตำมสภำพในกำรท ำงำน  เช่น  กระจกมองข้ำง   
(๖) ให้ลูกจ้ำงซึ่งท ำหน้ำที่ขับรถยกชนิดนั่งขับสวมใส่เข็มขัดนิรภัยในขณะท ำงำนบนรถตลอดเวลำ 
ข้อ  ๓๕ นำยจ้ำงต้องไม่ดัดแปลงหรือกระท ำกำรใดกับรถยกที่มีผลท ำให้ควำมปลอดภัยในกำร

ท ำงำนลดลง  เว้นแต่กรณีทีน่ำยจ้ำงดัดแปลงรถยกเพ่ือใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเปน็เชื อเพลิง  และได้ปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนแล้ว   

ขอ้  ๓๖ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลบริเวณที่มีกำรเติมประจุไฟฟ้ำแบตเตอรี่ส ำหรับรถยก 

ที่ใช้ไฟฟ้ำให้อยู่ห่ำงจำกบริเวณที่ลูกจ้ำงท ำงำนได้อย่ำงปลอดภัย  และจัดให้มีมำตรกำรเกี่ยวกับ 

กำรระบำยอำกำศเพ่ือป้องกันกำรสะสมของไอกรด  และไอระเหยของไฮโดรเจนจำกกำรประจุไฟฟ้ำ 
ข้อ  ๓๗ นำยจ้ำงต้องตีเส้นช่องทำงเดินรถยกบริเวณภำยในอำคำรหรือก ำหนดเส้นทำงเดิน  

รถยกในบริเวณอื่นที่มีกำรใช้รถยกเป็นประจ ำ   
ข้อ  ๓๘ นำยจ้ำงต้องติดตั งกระจกนูนหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ำยกันไว้ที่บริเวณทำงแยก  

หรือทำงโค้งที่มองไม่เห็นเส้นทำงข้ำงหน้ำ 
ข้อ  ๓๙ นำยจ้ำงต้องจัดทำงเดินรถยกให้มีควำมมั่นคงแข็งแรง  และสำมำรถรองรับน  ำหนักรถ  

รวมทั งน  ำหนักบรรทุกของรถยกได้อย่ำงปลอดภัย 
ข้อ  ๔๐ นำยจ้ำงต้องจัดให้ลูกจ้ำงซึ่งจะท ำหน้ำที่เป็นผู้ขับรถยก  ผ่ำนกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ 

กำรใช้รถยกแต่ละประเภท  ควำมปลอดภัยในกำรขับรถยก  กำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำรถยก   
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โดยวิทยำกรซึ่งมีควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญ  และประสบกำรณ์กำรท ำงำนเกี่ยวกับรถยก  ตำมหลักสูตร  

ที่อธิบดีประกำศก ำหนด   
ข้อ  ๔๑ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลกำรน ำรถยกไปใช้ปฏิบัติงำนใกล้สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ

ที่มีแรงดันไฟฟ้ำ  โดยต้องมีระยะห่ำงเพ่ือควำมปลอดภัย  ดังต่อไปนี  
(๑) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำไม่เกิน  ๖๙  กิโลโวลต์  ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  

๓.๑  เมตร 
(๒) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดนัไฟฟ้ำเกิน  ๖๙  กิโลโวลต์แต่ไม่เกนิ  ๑๑๕  กิโลโวลต์  

ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๓.๓  เมตร 
(๓) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำเกิน  ๑๑๕  กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน  ๒๓๐  กิโลโวลต์  

ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๔  เมตร 
(๔) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำเกิน  ๒๓๐  กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  กิโลโวลต์  

ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร 
ข้อ  ๔๒ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลอื่นนอกจำกผู้ขับรถยกโดยสำรหรือขึ นไป 

บนส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยก   
ส่วนที ่ ๕ 

ลิฟต์ 
 

 

ข้อ  ๔๓ ในกรณีที่มีลิฟต์โดยสำร  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) ติดตั งลิฟต์ไว้ในที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
(๒) จัดให้มีกำรตรวจสอบควำมพร้อมของลิฟต์ทุกวัน  หำกส่วนใดช ำรุดเสียหำยต้องซ่อมแซม  

ให้เรียบร้อยก่อนกำรใช้งำน  และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรตรวจสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย
ตรวจสอบได้ 

(๓) จัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำย  และติดป้ำยห้ำมใช้ลิฟต์ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องเห็นได้ ชัดเจน 

ในระหว่ำงที่มีกำรทดสอบ  ตรวจสอบ  ซ่อมแซม  หรือบ ำรุงรักษำลิฟต์ 
(๔) จัดให้มีระบบสัญญำณเตือน  และมีอุปกรณ์ตัดระบบกำรท ำงำนของลิฟต์  เมื่อมีกำรใช้ลิฟต์

บรรทุกน  ำหนักเกินพิกัดที่ผู้ผลิตก ำหนด 
(๕) จัดให้มีมำตรกำรป้องกันมิให้ลิฟต์เคลื่อนที่  ในกรณีที่ประตูลิฟต์ยังไม่ปิด 
(๖) จัดท ำค ำแนะน ำและวิธีกำรใช้ลิฟต์  และกำรขอควำมช่วยเหลือติดไว้ในห้องลิฟต์ 
(๗) จัดให้มีระบบกำรติดต่อกับภำยนอกห้องลิฟต์และสัญญำณแจ้งเหตุขัดข้อง 
(๘) จัดท ำค ำแนะน ำและวิธีกำรให้ควำมช่วยเหลือติดไว้ในห้องเครื่องต้นก ำลัง  และห้องผู้ดูแลลิฟต์ 
(๙) จัดท ำข้อห้ำมใช้ลิฟต์  ติดไว้ที่ข้ำงประตูลิฟต์ด้ำนนอกทุกชั น   

(๑๐) จัดท ำป้ำยบอกพิกัดน  ำหนักและจ ำนวนคนโดยสำรได้อย่ำงปลอดภัยติดตั งไว้ในห้องลิฟต์ 
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(๑๑) จัดให้มีระบบไฟส่องสว่ำงและระบบระบำยอำกำศที่เพียงพอภำยในห้องลิฟต์  ทั งในขณะ 

ใช้งำนปกติและกรณีฉุกเฉิน 
ข้อ  ๔๔ ในกรณีที่มีลิฟต์ขนส่งวัสดุ  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติตำมข้อ  ๔๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  

และจัดท ำป้ำยบอกพิกัดน  ำหนักวัสดุสิ่งของที่บรรทุกได้อย่ำงปลอดภัยตำมที่ผู้ผลิตก ำหนด  และป้ำย  

ห้ำมโดยสำร  ติดไว้ในจุดที่เห็นได้ชัดเจนภำยในห้องลิฟต์และนอกประตูลิฟต์ทุกชั น  รวมทั งก ำหนดมำตรกำร
เกี่ยวกับกำรดูแลวัสดุที่ขนส่งเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุเคลื่อนที่และมำตรกำรป้องกันกำรติดขัดของห้องลิฟต์ 

ข้อ  ๔๕ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรทดสอบชิ นส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์หลังจำกติดตั ง  และ  

เมื่อมีกำรใช้งำน  อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั ง  ทั งนี   กำรทดสอบกำรรับน  ำหนักของลิฟต์ต้องไม่น้อยกว่ำ  

ร้อยละ  ๑๐๐  ของน  ำหนักกำรใช้งำนสูงสุดที่ผู้ผลิตก ำหนด   
ให้นำยจ้ำงปิดประกำศผลกำรทดสอบที่อย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียดประกอบด้วยวัน  เดือน  ปี 

ที่มีกำรทดสอบ  วัน  เดือน  ปีที่กำรรับรองหมดอำยุ  และรำยชื่อผู้ทดสอบไว้ในห้องลิฟต์ให้เห็นได้ชัดเจน   
และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ  ๔๖ นำยจ้ำงต้องตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยและระบบกำรท ำงำนของลิฟต์เป็นประจ ำ
ทุกเดือน  และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ  ๔๗ นำยจ้ำงต้องจัดให้ลวดสลิงที่ใช้ส ำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๕  
ในกรณีใช้โซ่ต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๔  และลวดสลิงที่ใช้ส ำหรับลิฟต์โดยสำรมีค่ำควำมปลอดภัย 

ไม่น้อยกว่ำ  ๑๐ 
ข้อ  ๔๘ นำยจ้ำงต้องไม่ใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะตำมข้อ  ๘๖  กับลิฟต์ 

ส่วนที ่ ๖ 
เครื่องจกัรส ำหรบัใช้ในกำรยกคนขึ นท ำงำนบนที่สงู 

 

 

ข้อ  ๔๙ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักรส ำหรับใช้ในกำรยกคนขึ นท ำงำนบนที่สูง  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ   
ดังต่อไปนี    

(๑) จัดให้มีกำรป้องกันกำรตกจำกที่สูงตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำร
บริหำร  จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำ งำน  
ในสถำนที่ที่มีอันตรำยจำกกำรตกจำกที่สูงและที่ลำดชันจำกวัสดุกระเด็น  ตกหล่น  และพังทลำย   
และจำกกำรตกลงไปในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ   

(๒) จัดให้มีป้ำยบอกพิกัดน  ำหนักและจ ำนวนคนที่สำมำรถยกได้อย่ำงปลอดภัย   
(๓) ตรวจสอบสภำพเครื่องจักรส ำหรับใช้ในกำรยกคนขึ นท ำงำนบนที่สูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  

ให้มีสภำพใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัยก่อนกำรใช้งำนทุกครั ง  และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรตรวจสอบไว้ให้
พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้   

(๔) จัดให้มีสัญญำณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยขณะท ำงำนตำมควำมเหมำะสมของกำรใช้งำน   
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(๕) จัดให้มีอุปกรณ์ตัดระบบกำรท ำงำนเมื่อมีกำรใช้งำนเกินพิกัดที่ผู้ผลิตก ำหนด  และต้อง
ตรวจสอบให้อุปกรณ์ดังกล่ำวอยู่ในสภำพที่สำมำรถท ำงำนได้ตลอดเวลำ   

ข้อ  ๕๐ นำยจ้ำงต้องไม่ดัดแปลงหรือกระท ำกำรใดกับเครื่องจักรส ำหรับใช้ในกำรยกคน  

ขึ นท ำงำนบนที่สูงที่มีผลท ำให้ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนลดลง 
ข้อ  ๕๑ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลบริเวณที่มีกำรเติมประจุไฟฟ้ำแบตเตอรี่เครื่องจักรส ำหรับ  

ใช้ในกำรยกคนขึ นท ำงำนบนที่สูงที่ใช้ไฟฟ้ำให้อยู่ห่ำงจำกบริเวณที่ลูกจ้ำงท ำงำนได้อย่ำงปลอดภัย   
และจัดให้มีมำตรกำรเกี่ยวกับกำรระบำยอำกำศเพ่ือป้องกันกำรสะสมของไอกรด  และไอระเหย 

ของไฮโดรเจนจำกกำรประจุไฟฟ้ำ 
ข้อ  ๕๒ ในกำรท ำงำนบนเครือ่งจักรส ำหรับใช้ในกำรยกคนขึ นท ำงำนบนที่สูงที่มกีำรเคลื่อนย้ำย

เครื่องจักรนั นไปตำมแนวระนำบ  นำยจ้ำงต้องจัดให้พื นที่ที่เป็นเส้นทำงกำรเคลื่อนย้ำยมีควำมแข็งแรง  
รำบเรียบ  ไม่ต่ำงระดับ  และปรับระดับของเครื่องจักรดังกล่ำวให้อยู่ในต ำแหน่งที่ผู้ผลิตก ำหนดหรือ  

ในต ำแหน่งที่ปลอดภัย 
ข้อ  ๕๓ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรอบรมลูกจ้ำงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะ

และคู่มือกำรใช้งำนเครื่องจักรส ำหรับใช้ในกำรยกคนขึ นท ำงำนบนที่สูงเพื่อควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน   
ข้อ  ๕๔ ในกำรใช้งำนเครื่องจักรส ำหรับใช้ในกำรยกคนขึ นท ำงำนบนที่สูงแบบแขวน  นำยจ้ำง

ต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี    
(๑) จัดให้มีกำรทดสอบชิ นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภำยหลังกำรติดตั ง  และต้องมีส ำเนำ

เอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 
(๒) ต้องใช้ลวดสลิงที่มีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๑๐  และไม่เป็นลวดสลิงที่มีลักษณะ 

ตำมข้อ  ๘๖ 

ส่วนที ่ ๗ 
รอก 

 

 

ข้อ  ๕๕ ในกำรใช้รอกโยก  รอกมือสำว  รอกหำงปลำ  รอกไฟฟ้ำหรือรอกที่ใช้พลังงำนอื่น   
หรือรอกชนิดอื่นที่มีกำรใช้งำนลักษณะเดียวกัน  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  

(๑) ติดตั งรอกไว้ในที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
(๒) จัดให้มีกำรตรวจสอบควำมพร้อมของรอกทุกวัน  หำกส่วนใดช ำรุดเสียหำยต้องซ่อมแซม 

ให้เรียบร้อยก่อนใช้งำน  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 
(๓) จัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยและติดป้ำยห้ำมใช้รอกให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องเห็นได้ชัดเจน  

ในระหว่ำงที่มีกำรทดสอบ  กำรซ่อมบ ำรุง  และกำรตรวจสอบรอก 
(๔) จัดให้มีป้ำยบอกขนำดพิกัดน  ำหนักยกอย่ำงปลอดภัยตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียด

คุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๘  ไว้ที่รอก  พร้อมทั งติดตั งป้ำยเตือนให้ระวัง 
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(๕) ไม่ใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะตำมข้อ  ๘๖  กับรอก 
(๖) อุปกรณ์ส ำหรับกำรผูกมัดหรือยึดโยงวัสดุสิ่งของต้องมีค่ำควำมปลอดภัยที่ก ำหนดตำมข้อ  ๘๙ 
(๗) ควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลใดเกำะเกี่ยวไปกับส่วนหนึ่งส่วนใดของรอกหรือไปกับวัสดุสิ่งของ  

ที่ท ำกำรยก  หรืออยู่ภำยใต้วัสดุสิ่งของที่ท ำกำรยกหรือบริเวณที่ใช้รอกที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยได้ 
(๘) รอกที่มีขนำดพิกัดน  ำหนักยกตั งแต่  ๑  ตันขึ นไป  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรทดสอบ

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรอกเพ่ือให้ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั ง  และต้องมี
ส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

หมวด  ๒ 
ปั้นจั่น 

 

 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ  ๕๖ ในกำรประกอบ  กำรติดตั ง  กำรทดสอบ  กำรใช้  กำรซ่อมแซม  กำรบ ำรุงรักษำ   
กำรตรวจสอบ  กำรรื อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติตำมรำยละเอียด
คุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้  หำกไม่มีรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำน
ดังกล่ำว  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้วิศวกรเป็นผู้จัดท ำรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำน  

เป็นหนังสือ  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 
รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นภำษำไทย  หรือภำษำอื่น 

ที่ลูกจ้ำงสำมำรถศึกษำและปฏิบัติเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนได้ 
ข้อ  ๕๗ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรทดสอบกำรติดตั งปั้นจั่นเมื่อติดตั งเสร็จตำมรำยละเอียด 

คุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๕๖  ตำมแบบที่อธิบดีประกำศก ำหนด  และต้องมีส ำเนำเอกสำร 
กำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ในกรณีที่มีกำรหยุดใช้งำนปั้นจั่นตั งแต่หกเดือนขึ นไป  ก่อนน ำปั้นจั่นมำใช้งำนใหม่  นำยจ้ำง  

ต้องด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งด้วย 
ข้อ  ๕๘ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นอย่ำงน้อย 

ปีละหนึ่งครั ง  ตำมประเภทและลักษณะของงำน  ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือ
กำรใช้งำนตำมข้อ  ๕๖  ตำมแบบที่อธิบดีประกำศก ำหนด  และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบไว้ให้
พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ  ๕๙ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับปั้นจั่น  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) ควบคุมให้มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงไม่น้อยกว่ำสองรอบตลอดเวลำที่ปั้นจั่นท ำงำน 
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(๒) จัดให้มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจำกตะขอของปั้นจั่นและท ำกำรตรวจสอบให้อยู่ใน
สภำพที่ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 

(๓) จัดให้มีที่ครอบปิดหรือกั นส่วนที่หมุนรอบตัวเอง  ส่วนที่เคลื่อนไหวได้  หรือส่วนที่อำจเป็น
อันตรำยของปั้นจั่น  และให้ส่วนที่เคลื่อนที่ของปั้นจั่นหรือส่วนที่หมุนได้ของปั้นจั่นอยู่ห่ำงจำกสิ่งก่อสร้ำง
หรือวัตถุอื่นในระยะที่ปลอดภัย 

(๔) จัดให้ลูกจ้ำงสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและสำยช่วยชีวิตตลอดเวลำที่ท ำงำนบนแขนปั้นจั่นหรือ 

ชุดสะพำน   
(๕) จัดให้มีพื นชนิดกันลื่น  รำวกันตก  และแผงกันตกระดับพื น  ส ำหรับปั้นจั่นชนิดที่ต้องมี 

กำรจัดท ำพื นและทำงเดิน 
(๖) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่เหมำะสมและพร้อมใช้งำนไว้ที่ห้องบังคับปั้นจั่นหรือต ำแหน่ง 

ที่สำมำรถใช้งำนได้สะดวก 
(๗) ติดตั งปั้นจั่นบนฐำนที่มั่นคงโดยวิศวกรเป็นผู้รับรอง   
(๘) จัดให้มีกำรติดตั งชุดควบคุมกำรท ำงำนเมื่อยกวัสดุขึ นถึงต ำแหน่งสูงสุด  (upper  limit  switch)  

ที่ใช้งำนได้ตำมปกติ 
(๙) จัดให้มีชุดควบคุมพิกัดน  ำหนักยก  (overload  limit  switch)  ที่ใช้งำนได้ตำมปกติ 
ข้อ  ๖๐ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับปั้นจั่นที่ใช้เครื่องยนต์  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) จัดให้มีที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย 
(๒) จัดให้มีถังเก็บเชื อเพลิงและท่อส่งเชื อเพลิงติดตั งอยู่ในลักษณะที่จะไม่เกิดอันตรำย 

เมื่อเชื อเพลิงหก  ล้น  หรือรั่วออกมำ 
(๓) จัดให้มีมำตรกำรในกำรเก็บและเคลื่อนย้ำยเชื อเพลิงส ำรองด้วยควำมปลอดภัย 
ข้อ  ๖๑ นำยจ้ำงต้องเคลื่อนย้ำยวัตถุไวไฟออกจำกบริเวณที่ใช้ปั้นจั่น  เว้นแต่กรณีที่ไม่สำมำรถ

เคลื่อนย้ำยได้  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยที่เหมำะสมก่อนให้ลูกจ้ำงปฏิบัติงำน 
ข้อ  ๖๒ นำยจ้ำงต้องไม่ให้ลูกจ้ำงใช้ปั้นจั่นที่ช ำรุดเสียหำยหรืออยู่ในสภำพที่ไม่ปลอดภัย 
ข้อ  ๖๓ นำยจ้ำงต้องไม่ดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

โครงสร้ำงที่มีผลต่อกำรรับน  ำหนัก  หรือยินยอมให้ลูกจ้ำงหรือผู้อื่นกระท ำกำรเช่นว่ำนั น  เว้นแต่นำยจ้ำง
ได้จัดให้มีกำรค ำนวณทำงวิศวกรรมพร้อมกับจัดให้มีกำรทดสอบ  และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบ  

ไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 
ข้อ  ๖๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีสัญญำณเสียงและแสงไฟเตือนภัยตลอดเวลำที่ปั้นจั่นท ำงำน 

โดยติดตั งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน 
ข้อ  ๖๕ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีป้ำยบอกพิกัดน  ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่นและรอกของตะขอ  พร้อมทั ง

ติดตั งป้ำยเตือนให้ระวังอันตรำยที่ลูกจ้ำงเห็นได้ชัดเจน 

้หนา   ๑๖
่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔

:: safetyhubs.com :: :: Page 48 / 159 ::



ส ำหรับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ที่มีพิกัดยกหลำยพิกัด  นำยจ้ำงต้องจัดให้มี
ตำรำงกำรยกสิ่งของตำมที่ผู้ผลิตก ำหนด  โดยติดประกำศไว้ให้เห็นได้ชัดเจน 

ข้อ  ๖๖ นำยจ้ำงต้องจัดท ำเส้นแสดงเขตอันตรำย  เครื่องหมำยแสดงเขตอันตรำย  หรือเครื่อง
กั นเขตอันตรำยในเส้นทำงที่มีกำรใช้ปั้นจั่นเคลื่อนย้ำยส่ิงของ   

ข้อ  ๖๗ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีคู่มือกำรใช้สัญญำณสื่อสำรระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับปั้นจั่น 
ในกรณีที่กำรใช้สัญญำณตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรใช้สัญญำณมือ  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีรูปภำพ 

หรือคู่มือกำรใช้สัญญำณมือตำมมำตรฐำน  ASME  หรือมำตรฐำนอื่นที่เทียบเท่ำตำมแบบที่อธิบดีประกำศ
ก ำหนด  ติดไว้ที่จุดหรือต ำแหน่งที่ลูกจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนเห็นได้ชัดเจน 

ข้อ  ๖๘ ในกรณีที่มีกำรติดตั งหรือใช้ปั้นจั่นใกล้สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำ  
นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลให้ลูกจ้ำงปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  

(๑) ในกรณีที่ใช้ปั้นจั่นยกวัสดุ  ให้มีระยะห่ำงระหว่ำงสำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำ  
กับส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของวัสดุที่ปั้นจั่นก ำลังยก  ดังต่อไปนี  

 (ก) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำไม่เกิน  ๖๙  กิโลโวลต์  ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ   
๓.๑  เมตร 

 (ข) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำเกิน  ๖๙  กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน  ๑๑๕  กิโลโวลต์  
ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๓.๓  เมตร 

 (ค) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำเกิน  ๑๑๕  กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน  ๒๓๐  กิโลโวลต์   
ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๔  เมตร 

 (ง) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำเกิน  ๒๓๐  กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  กิโลโวลต์   
ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร 

(๒) ในกรณีที่เคลื่อนย้ำยปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่โดยไม่ยกวสัดุและไม่ลดแขนปั้นจั่นลงให้มรีะยะหำ่ง
ระหว่ำงสำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำ  กับส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น  ดังต่อไปนี  

 (ก) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำไม่เกิน  ๖๙  กิโลโวลต์  ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  
๑.๓  เมตร 

 (ข) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำเกิน  ๖๙  กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน  ๒๓๐  กิโลโวลต์  
ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๓  เมตร 

 (ค) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำเกิน  ๒๓๐  กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน   
๕๐๐  กิโลโวลต์  ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๕  เมตร 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำม  (๑)  และ  (๒)  ได้  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรควำมปลอดภยั
ที่เพียงพอและได้รับกำรอนุญำตจำกกำรไฟฟ้ำประจ ำท้องถิ่นที่รับผิดชอบสำยไฟฟ้ำนั นก่อนกำรด ำเนินกำร 

ข้อ  ๖๙ ในกรณีที่มีกำรติดตั งหรือใช้ปั้นจั่นใกล้เสำส่งคลื่นโทรคมนำคมที่อำจมีกระแสไฟฟ้ำ
เหนี่ยวน ำ  นำยจ้ำงต้องต่อสำยตัวน ำกับปั้นจั่นหรือวัสดุที่จะยกเพ่ือให้ประจุไฟฟ้ำไหลลงดิน  ทั งนี    
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กำรต่อลงดินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดตั งทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย  ที่ก ำหนดโดยสมำคมวิศวกรรม 

สถำนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ข้อ  ๗๐ นำยจ้ำงต้องปิดประกำศวิธีกำรท ำงำนเกี่ยวกับปั้นจั่นไว้บริเวณที่ลูกจ้ำงท ำงำน 

เป็นภำษำไทยหรือภำษำอื่นที่ลูกจ้ำงเข้ำใจได้  โดยอย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้งำน   
กำรบ ำรุงรักษำ  และกำรใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 

ข้อ  ๗๑ ในกรณีที่ผู้บังคับปั้นจั่นไม่สำมำรถมองเห็นจุดที่ท ำกำรยกสิ่งของหรือเคลื่อนย้ำยวัสดุ  
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีผู้ให้สัญญำณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นตลอดระยะเวลำที่มีกำรใช้งำน 

ข้อ  ๗๒ นำยจ้ำงต้องจัดให้ลูกจ้ำงซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น  ผู้ให้สัญญำณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น   
ผู้ยึดเกำะวัสดุ  หรือผู้ควบคุมกำรใช้ปั้นจั่นผ่ำนกำรอบรมเกี่ยวกับขั นตอนและวิธีกำรท ำงำนที่ปลอดภัย  

ในกำรท ำงำนของปั้นจั่น  กำรป้องกันอันตรำยจำกปั้นจั่น  รำยละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ำงอุปกรณ์   
กำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ของปั้นจั่น  รวมทั งกำรฝึกอบรมทบทวนกำรท ำงำนเกี่ยวกับปั้นจั่น
แต่ละประเภท  โดยวิทยำกรซึ่งมีควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญ  และประสบกำรณ์กำรท ำงำนเกี่ยวกับปั้นจั่น  

แต่ละประเภท  ตำมหลักสูตรที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
ปั้นจั่นเหนือศีรษะและปัน้จัน่ขำสงู 

 

 

ข้อ  ๗๓ ปั้นจั่นเหนือศีรษะหรือปั้นจั่นขำสูงที่เคลื่อนที่บนรำง  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีสวิตช์ 
หยุดกำรท ำงำนของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ  และให้มีกันชนหรือกันกระแทกที่ปลำยทั งสองข้ำงของรำง 

ข้อ  ๗๔ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวำงกำรเลื่อนของล้อปั้นจั่น 
ข้อ  ๗๕ ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงขึ นไปท ำงำนบนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่นที่มีควำมสูงเกิน   

๒  เมตร  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีบันไดพร้อมรำวจับและโครงโลหะกันตกหรือจัดให้มีอุปกรณ์อื่นใดที่มี  
ควำมเหมำะสมและปลอดภัยต่อลูกจ้ำงตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร  จัดกำร   
และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  ในสถำนที่  
ที่มีอันตรำยจำกกำรตกจำกที่สูงและที่ลำดชันจำกวัสดุกระเด็น  ตกหล่น  และพังทลำย  และจำกกำร  

ตกลงไปในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ 
ส่วนที ่ ๓ 

ปั้นจั่นหอสูง 
 

 

ข้อ  ๗๖ ในกรณีที่ลูกจ้ำงปฏิบัติงำนบนแขนปั้นจั่น  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกัน 

กำรพลัดตกของลูกจ้ำง  และให้ลูกจ้ำงสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและสำยช่วยชีวิตตลอดเวลำที่ลูกจ้ำงท ำงำน 
ข้อ  ๗๗ ปั้นจั่นที่มีรำงล้อเลื่อนที่อยู่บนแขนปั้นจั่น  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีสวิตช์หยุดกำรท ำงำน

ของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ  และให้มีกันชนหรือกันกระแทกที่ปลำยทั งสองข้ำงของรำง   

้หนา   ๑๘
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ข้อ  ๗๘ ปั้นจั่นที่มีแขนเคลื่อนที่ขึ นลงได้  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีสวิตช์ควบคุมมุมองศำกำรท ำงำน
ของแขนปั้นจั่น  ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๕๖   

ข้อ  ๗๙ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีตำรำงกำรยกสิ่งของตำมที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะ 

และคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๕๖  ที่แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับน  ำหนักสิ่งของ  มุมองศำ  และระยะ 

ของแขนที่ท ำกำรยก  ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน   
ขอ้  ๘๐ ในกำรประกอบ  กำรติดตั ง  กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง  กำรเพ่ิมควำมสูง  หรือ 

กำรรื อถอนปั้นจั่นหอสูง  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมตลอดระยะเวลำด ำเนินกำรจนแล้วเสร็จ   
ข้อ  ๘๑ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลไม่ให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลใดเกำะเกี่ยวไปกับส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น 

หรือไปกับวัสดุที่ท ำกำรยก  หรืออยู่ภำยใต้วัสดุที่ท ำกำรยกหรือบริเวณที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยได้   
ส่วนที ่ ๔ 

รถปัน้จั่นและเรือปัน้จั่น 
 

 

ข้อ  ๘๒ ในกำรติดตั งปั้นจั่นบนรถ  เรือ  แพ  โป๊ะ  หรือยำนพำหนะลอยน  ำอย่ำงอื่นนำยจ้ำง 

ต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) ยึดปั้นจั่นไว้กับรถ  เรือ  แพ  โป๊ะ  หรือยำนพำหนะลอยน  ำอย่ำงอื่นให้มั่นคง  โดยมีวิศวกร

ควบคุมกำรด ำเนินกำรจนแล้วเสร็จ  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย
ตรวจสอบได้ 

(๒) จัดให้มีป้ำยบอกพิกัดน  ำหนักยกอย่ำงปลอดภัยตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะ
และคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๕๖  พร้อมทั งติดตั งป้ำยเตือนให้ระวัง  โดยน  ำหนักของปั้นจั่นรวมกับ 

พิกัดน  ำหนักยกต้องไม่เกินระวำงบรรทุกเต็มที่ของรถ  เรือ  แพ  โป๊ะ  หรือยำนพำหนะลอยน  ำอย่ำงอื่น   
ข้อ  ๘๓ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีตำรำงกำรยกสิ่งของตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะ

และคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๕๖  ที่แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับน  ำหนักสิ่งของ  มุมองศำ  และระยะ 

ของแขนที่ท ำกำรยก  ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน 
ข้อ  ๘๔ กำรท ำงำนเกี่ยวกับรถปั้นจั่นที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี   นำยจ้ำง 

ต้องจัดให้มีกำรจัดท ำแผนกำรยก  และควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำมแผนกำรยกนั น  เพ่ือให้ลูกจ้ำงปฏิบัติงำน 

ได้อย่ำงปลอดภัย 
(๑) กำรใช้ปั้นจั่นตั งแต่สองเครื่องขึ นไปในกำรยกวัสดุสิ่งของ   
(๒) กำรยกวัสดุสิ่งของที่มีน  ำหนักมำกกว่ำร้อยละ  ๗๕  ของพิกัดยกอย่ำงปลอดภัยตำมตำรำง

กำรยกสิ่งของตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๕๖   
(๓) กำรท ำงำนของปั้นจั่นใกล้สำยไฟฟ้ำที่มีระยะน้อยกว่ำระยะที่ก ำหนดในข้อ  ๖๘ 
(๔) กำรยกวัสดุสิ่งของที่อำจเกิดกำรเปลี่ยนแปลงของจุดศูนย์ถ่วงของวัสดุสิ่งของที่ท ำกำรยก 
(๕) กำรยกวัสดุสิ่งของที่อำจเกิดกำรระเบิดหรืออุบัติภัยร้ำยแรง 

้หนา   ๑๙
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(๖) กำรยกวัสดุสิ่งของที่มีน  ำหนักตั งแต่  ๒๕  ตันขึ นไป 
ข้อ  ๘๕ แผนกำรยกตำมข้อ  ๘๔  ต้องจัดท ำโดยผู้ควบคุมกำรใช้รถปั้นจั่นซึ่งผ่ำนกำรอบรม 

ตำมข้อ  ๗๒  โดยต้องท ำเป็นหนังสือและอย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียด  ดังต่อไปนี    
(๑) ผู้ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับปั้นจั่น 
(๒) ตำรำงกำรยกวัสดุสิ่งของ 
(๓) รำยละเอียดของปั้นจั่น  ได้แก่  รัศมีกำรยกและควำมยำวของแขนปั้นจั่นที่ใช้ยกขณะท ำกำร

ยกวัสดุสิ่งของ   
(๔) รำยละเอียดของอุปกรณ์ประกอบกำรยกและลักษณะกำรยึดเกำะวัสดุสิ่งของ 
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดสุิ่งของที่ท ำกำรยก  เช่น  ขนำด  น  ำหนัก  ต ำแหน่งจุดศูนย์ถ่วง  โดยระบุ

อัตรำส่วนของน  ำหนักที่ยกต่อควำมสำมำรถในกำรยก   
(๖) ควำมสำมำรถในกำรรับน  ำหนักของพื นที่รองรับปั้นจั่น 
(๗) ขนำดพื นที่ของแผ่นรองขำรับน  ำหนักของปั้นจั่น 
(๘) ขั นตอนกำรยกที่ก ำหนดมำตรกำรควำมปลอดภัยและวิธีกำรป้องกันอันตรำย 
นำยจ้ำงต้องปิดประกำศแผนกำรยกไว้ในบริเวณที่ท ำงำนให้เห็นได้ชัดเจน  และต้องมีส ำเนำ

เอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้   
ส่วนที ่ ๕ 

อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับปัน้จั่น 
 

 

ข้อ  ๘๖ นำยจ้ำงต้องไม่ใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี  
(๑) ลวดสลิงที่ลวดเส้นนอกสึกไปตั งแต่หนึ่งในสำมของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเส้นลวด 
(๒) ลวดสลิงที่ขมวด  ถูกบดกระแทก  แตกเกลียว  หรือช ำรุดที่ท ำให้ประสิทธิภำพในกำรใช้งำน

ของลวดสลิงลดลง 
(๓) ลวดสลิงมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเล็กลงเกินร้อยละ  ๕  ของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงที่ระบุ   
(๔) ลวดสลิงถูกควำมร้อนท ำลำยหรือเป็นสนิมมำกจนเห็นได้ชัดเจน 
(๕) ลวดสลิงถูกกัดกร่อนช ำรุดมำกจนเห็นได้ชัดเจน 
(๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ที่มีเส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียวขำดตั งแต่สำมเส้นขึ นไปในเส้นเกลียวเดียวกัน 

หรือขำดรวมกันตั งแต่หกเส้นขึ นไปในหลำยเส้นเกลียว 
(๗) ลวดสลิงยึดโยงที่มีเส้นลวดขำดตรงข้อต่อตั งแต่สองเส้นขึ นไปในหนึ่งช่วงเกลียว 
ข้อ  ๘๗ นำยจ้ำงต้องใช้ลวดสลิงที่มีค่ำควำมปลอดภัยตำมที่ก ำหนดไว้  ดังต่อไปนี  
(๑) ลวดสลิงเคลื่อนที่ต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๕ 
(๒) ลวดสลิงยึดโยงต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๓.๕ 
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ข้อ  ๘๘ นำยจ้ำงต้องใช้ปั้นจั่นที่มีรอกที่มีอัตรำส่วนระหว่ำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของรอกหรือล้อใด ๆ   
กับเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของลวดสลิงที่พันตำมที่ก ำหนดไว้  ดังต่อไปนี  

(๑) สิบแปดต่อหนึ่ง  ส ำหรับรอกปลำยแขนปั้นจั่น 
(๒) สิบหกต่อหนึ่ง  ส ำหรับรอกของตะขอ 
(๓) สิบห้ำต่อหนึ่ง  ส ำหรับรอกหลังแขนปั้นจั่น 
ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่อัตรำส่วนระหว่ำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของรอกหรือล้อใด  ๆ   

กับเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของลวดสลิงที่พันตำมที่ผู้ผลิตก ำหนด   
ข้อ  ๘๙ นำยจ้ำงต้องใช้อุปกรณ์ส ำหรับกำรผูก  มัด  หรือยึดโยงวัสดุที่มีค่ำควำมปลอดภัย 

ตำมที่ก ำหนดไว้  ดังต่อไปนี  
(๑) ลวดสลิง  ต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๕ 

(๒) โซ่  ต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๔ 

(๓) เชือก  ต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๕ 

(๔) ห่วงหรือตะขอ  ต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๓.๕ 

(๕) อุปกรณ์ส ำหรับผูก  มัด  หรือยึดโยงอื่นนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ใน  (๑)  ถึง  (๔)  ต้องมี
ค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๓.๕ 

ข้อ  ๙๐ นำยจ้ำงต้องจัดหำวัสดุที่มีควำมทนทำนและอ่อนตัวมำรองรับบริเวณจุดที่มีกำรสัมผัส
ระหว่ำงอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผูก  มัด  หรือยึดโยงกับวัสดุที่ท ำกำรยกเคลื่อนย้ำย 

ข้อ  ๙๑ ในกำรยกเคลื่อนย้ำยวัสดุสิ่งของ  นำยจ้ำงต้องให้ลูกจ้ำงผูก  มัด  หรือยึดโยง 

วัสดุสิ่งของ  โดยมีมุมองศำระหว่ำงอุปกรณ์ส ำหรับกำรผูก  มัด  หรือยึดโยงกับวัสดุที่จะท ำกำรยก 

ไม่น้อยกว่ำ  ๔๕  องศำ 
กรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องท ำกำรผูก  มัด  หรือยึดโยงด้วยมุมองศำที่น้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  

นำยจ้ำงต้องก ำหนดให้มีกำรค ำนวณแรงรับน  ำหนักของอุปกรณ์ส ำหรับกำรผูก  มัด  หรือยึดโยงเพ่ือให้เกดิ
ควำมปลอดภัยโดยผู้ควบคุมกำรใช้ปั้นจั่น  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย 

ตรวจสอบได้ 
ข้อ  ๙๒ นำยจ้ำงต้องไม่ใช้ตะขอที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี  
(๑) มีกำรบิดตัวของตะขอ 

(๒) มีกำรถ่ำงออกของปำกตะขอเกินร้อยละ  ๕ 

(๓) มีกำรสึกหรอที่ท้องตะขอเกินร้อยละ  ๑๐   
(๔) มีกำรแตกหรือร้ำวส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอ 

(๕) มีกำรเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ 
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หมวด  ๓ 
หม้อน  ำ  หมอ้ต้มที่ใช้ของเหลวเปน็สื่อน ำควำมรอ้น 

ภำชนะรบัควำมดัน  และภำชนะบรรจกุ๊ำซทนควำมดัน 
 

 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ  ๙๓ บทบัญญัติในหมวดนี มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) หม้อน  ำที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี  
 (ก) หม้อน  ำที่บรรจุน  ำที่มีปริมำตรไม่เกิน  ๒  ลิตร  และผลิตไอน  ำควำมดันเกจไม่เกิน   

๕๐  กิโลปำสคำล 
 (ข) หม้อน  ำที่ผลิตน  ำร้อนควำมดันเกจไม่เกิน  ๑.๑  เมกะปำสคำล  หรืออุณหภูมิไม่เกิน  

๑๒๐  องศำเซลเซียส   
 (ค) หม้อน  ำแบบท่อขดที่ผลิตน  ำร้อนที่มีลักษณะทั งหมด  ดังต่อไปนี  
  ๑) ไม่มีที่พักไอน  ำหรือส่วนที่เก็บไอน  ำ 
  ๒) ไม่มีไอน  ำเกิดขึ นในท่อน  ำหรือหลอดน  ำ 
  ๓) มีท่อน  ำหรือหลอดน  ำที่ใช้ถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง

ภำยนอกไม่เกิน  ๒๕  มิลลิเมตร 
  ๔) มที่อส ำหรับจ่ำยน  ำร้อนที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงระบุค่ำไว้ไม่เกิน  ๒๐  (DN  ๒๐) 
  ๕) มีควำมจุของน  ำไม่เกิน  ๒๓  ลิตร 
  ๖) มีอุณหภูมิของน  ำไม่เกิน  ๑๗๕  องศำเซลเซียส 
  ๗) มีลิ นนิรภัยและอุปกรณ์ควบคุมที่เพียงพอ 
(๒) ภำชนะรับควำมดันที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี  
 (ก) มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยในน้อยกว่ำ  ๑๕๒  มิลลิเมตร   
 (ข) เก็บน  ำร้อนที่มอีุณหภูมินอ้ยกวำ่  ๙๙  องศำเซลเซยีส  และมีปริมำตรนอ้ยกว่ำ  ๔๕๐  ลิตร 
 (ค) ภำชนะรับควำมดันและบรรจุน  ำที่มีอำกำศเป็นตัวสร้ำงควำมดันที่มีควำมดันเกจไม่เกนิ  

๒  เมกะปำสคำล  หรือมีอุณหภูมิไม่เกิน  ๙๙  องศำเซลเซียส 
 (ง) มีท่อส่งของไหลทุกประเภท  หรือชิ นส่วนรับแรงดันส่วนใดส่วนหนึ่งที่ประกอบกัน  

เป็นเครื่องจักร 
 (จ) ภำชนะบรรจุน  ำมันเชื อเพลิงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน  ำมันเชื อเพลิง 
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ข้อ  ๙๔ นำยจ้ำงซึ่งมีกำรใช้เครื่องชงกำแฟแรงดันไอน  ำ  เตำรีดหรือเครื่องรีดผ้ำแรงดันไอน  ำ  
เครื่องท ำควำมสะอำดแรงดันไอน  ำ  หรือเครื่องปั๊มลม  และได้ปฏิบัติตำมข้อ  ๙๗  และข้อ  ๑๐๑  แล้ว  
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมหมวดนี  

ข้อ  ๙๕ นำยจ้ำงต้องใช้หม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  ภำชนะรับควำมดัน  
ภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน  รวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่ำง  ๆ  ที่มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  มำตรฐำน  ISO  มำตรฐำน  ASME  มำตรฐำน  JIS  มำตรฐำน  DIN  มำตรฐำน  TRD   
มำตรฐำน  BS  มำตรฐำน  EN  มำตรฐำน  DOT  หรือมำตรฐำนอื่นที่เทียบเท่ำตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด   

ข้อ  ๙๖ นำยจ้ำงต้องแจ้งกำรใช้งำนหรือยกเลิกกำรใช้งำนหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลว  

เป็นสื่อน ำควำมร้อน  หรือภำชนะรับควำมดันนอกจำกที่ก ำหนดไว้ตำมข้อ  ๙๓  ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง 
อธิบดีมอบหมำย  ภำยในระยะเวลำไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่ใช้งำนหรือยกเลิกกำรใช้งำน  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๙๗ ในกำรประกอบ  กำรติดตั ง  กำรทดสอบ  กำรใช้  กำรซ่อมแซม  กำรบ ำรุงรักษำ   
กำรตรวจสอบหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  หรือภำชนะรับควำมดัน  นำยจ้ำง 

ต้องปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมประเภทที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้  หำกไม่มี
รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนดังกล่ำว  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้วิศวกรเป็นผู้จัดท ำ
รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนเป็นหนังสือ  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำน
ตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นภำษำไทยหรือภำษำอื่น  

ที่ลูกจ้ำงสำมำรถศึกษำและปฏิบัติเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนได้ 
ข้อ  ๙๘ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีป้ำยหรือสื่อในลักษณะอื่นที่ก ำหนดวิธีกำรท ำงำน  กำรตรวจสอบ

อุปกรณ์ประกอบและกำรแก้ไขข้อขัดข้อง  รวมทั งข้อปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในกำรใช้หม้อน  ำ   
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  ภำชนะรับควำมดัน  หรือภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน  

เป็นภำษำไทยหรือภำษำอื่นที่ลูกจ้ำงเข้ำใจได้  และปิดหรือแสดงไว้บริเวณที่ลูกจ้ำงปฏิบัติงำนและเห็นได้ 
ชัดเจน   

ข้อ  ๙๙ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน  ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน   
ที่มีคุณสมบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี  

(๑) ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับผู้ควบคุมหม้อน  ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  หรือผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน  ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว  

เป็นสื่อน ำควำมร้อนจำกหน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ  ทั งนี   ตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด   
(๒) มีคุณวุฒิได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูงสำขำช่ำงกลโรงงำน  สำขำช่ำงยนต์  สำขำช่ำงเทคนิค 

อุตสำหกรรม  สำขำช่ำงเทคนิคกำรผลิต  หรือสำขำอื่นที่มีวิชำกำรเรียนภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติเกี่ยวกับไอน  ำ   
กำรเผำไหม้  ควำมร้อน  กำรประหยัดพลังงำน  หรือควำมแข็งแรงของวัสดุ  รวมกันไม่น้อยกว่ำ  ๙  หน่วยกิต 
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ข้อ  ๑๐๐ นำยจ้ำงต้องจัดให้ลูกจ้ำงซึ่งปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ควบคุมหม้อน  ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว 

เป็นสื่อน ำควำมร้อน  ผ่ำนกำรฝึกอบรมแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรใช้งำนและควำมปลอดภัย  

ในกำรท ำงำนของหม้อน  ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  โดยให้รับกำรฝึกอบรมดังกล่ำว
อย่ำงน้อยสองปีต่อหนึ่งครั ง  ตำมหลักสูตรที่อธิบดีประกำศก ำหนด   

ข้อ  ๑๐๑ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน   
ภำชนะรับควำมดัน  ภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน  รวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่ำง  ๆ  ให้อยู่ในสภำพที่ 
ปลอดภัยตลอดระยะเวลำกำรใช้งำน 

ข้อ  ๑๐๒ กรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลอื่นปฏิบัติงำนในบริเวณที่มีหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  ภำชนะรับควำมดัน  หรือภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน  นำยจ้ำงต้องจัดให้มี 
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่มีควำมปลอดภัยจำกควำมร้อน  แสงสว่ำง  เสียง  ฝุ่น  สำรเคมีอันตรำย  
หรือสิ่งกีดขวำงที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อลูกจ้ำงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลอื่นปฏิบัติงำนภำยในหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลว 

เป็นสื่อน ำควำมร้อน  หรือภำชนะรับควำมดัน  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย
กำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร  จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย   
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับที่อับอำกำศ 

ข้อ  ๑๐๓ หม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  หรือภำชนะรับควำมดันที่มี 
ควำมสูงเกิน  ๒  เมตรจำกพื นถึงเปลือกด้ำนบน  นำยจ้ำงต้องจัดท ำบันไดและทำงเดินเพ่ือให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 
เดินได้สะดวก  ปลอดภัย  พร้อมจัดให้มีรำวจับและขอบกันตก 

ข้อ  ๑๐๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้สถำนที่ที่ติดตั งหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  
หรือภำชนะรับควำมดันมีลักษณะ  ดังต่อไปนี  

(๑) มีทำงเข้ำออกในสถำนที่ติดตั งและพื นที่กำรท ำงำนอย่ำงน้อยสองทำง  มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ  
๖๐  เซนติเมตร  ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ  ๒  เมตร  และต้องไม่มีสิ่งกีดขวำงทำงเข้ำออก 

(๒) มีขอบกันตกในบริเวณที่เป็นช่องเปิด  และวัสดุกันลื่นที่พื นที่กำรท ำงำน  ขั นบันได  และพื น 
(๓) มีแสงสว่ำงในพื นที่กำรท ำงำนอย่ำงเพียงพอ  รวมถึงมีแสงสว่ำงในกำรอ่ำนค่ำและควบคุม

เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบได้อย่ำงสะดวก 
(๔) มีระบบไฟแสงสว่ำงฉุกเฉินส่องไปยังทำงออกและเครื่องวัด  รวมทั งมีแผงควบคุมให้เห็น

อย่ำงชัดเจนในกรณีไฟฟ้ำดับ 
(๕) ไม่มีสิ่งกีดขวำงทำงเดิน  ในกรณีที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ต้องท ำเครื่องหมำย  ทำสี   

หรือใช้แถบสะท้อนแสงติดไว้ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 
(๖) มีฐำนรำกที่ติดตั งหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  หรือภำชนะรับควำมดัน  

และอุปกรณ์ประกอบ  อย่ำงมั่นคง  แข็งแรง  และทนต่อแรงดันและแรงกด  โดยกำรออกแบบและค ำนวณ 

ให้เป็นไปตำมหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม 
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(๗) มีปล่องควันและฐำนที่มั่นคงแข็งแรง  เป็นไปตำมหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม 
(๘) จัดให้มีฉนวนกันควำมร้อนหุ้มหม้อน  ำ  หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน   

หรือภำชนะรับควำมดัน  และอุปกรณ์ประกอบที่มีควำมร้อนที่ติดตั งอยู่ในระดับหรือบริเวณที่ลูกจ้ำง
ผู้ปฏิบัติงำนอำจได้รับอันตรำยได้ 

ข้อ  ๑๐๕ นำยจ้ำงต้องไม่ซ่อมแซม  หรือดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลว 
เป็นสื่อน ำควำมร้อน  หรือภำชนะรับควำมดัน  ที่อำจมีผลกระทบต่อควำมแข็งแรงหรือควำมปลอดภัย  
เว้นแต่นำยจ้ำงได้จัดให้มีวิศวกรท ำหน้ำที่ออกแบบ  ควบคุมและติดตั ง  พร้อมจัดให้มีกำรทดสอบ   
และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ  ๑๐๖ กำรปฏิบัติตำมข้อ  ๑๐๕  ข้อ  ๑๐๗  ข้อ  ๑๐๘  ข้อ  ๑๐๙  ข้อ  ๑๑๐  ข้อ  ๑๑๑  
ข้อ  ๑๑๓  ข้อ  ๑๑๔  ข้อ  ๑๑๕  และข้อ  ๑๑๗  หำกนำยจ้ำงได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย
เกี่ยวกับหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  และภำชนะรับแรงดันตำมกฎหมำย 

ว่ำด้วยโรงงำนแล้ว  ให้ถือเป็นกำรปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี  
ส่วนที ่ ๒ 
หม้อน  ำ 

 

 

ข้อ  ๑๐๗ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมกำรติดตั งหม้อน  ำ  พร้อมทั งจัดให้มีกำรทดสอบ 

กำรใช้งำนได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๙๗  และต้องมี
ส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ  ๑๐๘ นำยจ้ำงต้องใช้น  ำส ำหรับป้อนเข้ำหม้อน  ำและควบคุมคุณภำพน  ำที่ใช้ภำยในหม้อน  ำ 

ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  มำตรฐำน  ASME  มำตรฐำน  JIS  มำตรฐำน  EN  
มำตรฐำน  ISO  หรือตำมหลักวิชำกำรทำงด้ำนวิศวกรรม 

ข้อ  ๑๐๙ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรทดสอบควำมปลอดภัยในกำรใช้หม้อน  ำประจ ำปีอย่ำงน้อย  

ปีละหนึ่งครั ง  ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๙๗  ตำมแบบ 

ที่อธิบดีประกำศก ำหนดและแจ้งผลกำรทดสอบดังกล่ำวต่อพนักงำนตรวจควำมปลอดภัยภำยในระยะเวลำ 
ไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรทดสอบ 

ส่วนที ่ ๓ 
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสือ่น ำควำมร้อน 

 

 

ข้อ  ๑๑๐ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมกำรติดตั งหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  
พร้อมทั งจัดให้มีกำรทดสอบกำรใช้งำนได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำน
ตำมข้อ  ๙๗  และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 
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ข้อ  ๑๑๑ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรทดสอบควำมปลอดภัยในกำรใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลว 

เป็นสื่อน ำควำมร้อนประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั ง  ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะ 

และคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๙๗  ตำมแบบที่อธิบดีประกำศก ำหนดและแจ้งผลกำรทดสอบดังกล่ำว 

ต่อพนักงำนตรวจควำมปลอดภัยภำยในระยะเวลำไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรทดสอบ   
ข้อ  ๑๑๒ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของเหลวที่ใช้กับหม้อต้มที่ใช้ของเหลว  

เป็นสื่อน ำควำมร้อน  ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำน 

ตำมข้อ  ๙๗   
ส่วนที ่ ๔ 

ภำชนะรบัควำมดัน 
 

 

ข้อ  ๑๑๓ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมกำรติดตั งภำชนะรับควำมดันที่มีปริมำตรตั งแต่   
๑  ลูกบำศก์เมตรขึ นไป  หรือมีควำมดันตั งแต่  ๕๐๐  กิโลปำสคำลขึ นไป  พร้อมทั งจัดให้มีกำรทดสอบ
กำรใช้งำนได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๙๗  และต้องมี
ส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้   

ข้อ  ๑๑๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรทดสอบควำมปลอดภัยในกำรใช้ภำชนะรับควำมดัน 

ที่มีปริมำตรตั งแต่  ๑  ลูกบำศก์เมตรขึ นไป  หรือมีควำมดันตั งแต่  ๕๐๐  กิโลปำสคำลขึ นไป   
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๙๗  และต้องมีส ำเนำ
เอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ  ๑๑๕ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยในกำรใช้ภำชนะรับควำมดัน 

ที่มีปริมำตรน้อยกว่ำ  ๑  ลูกบำศก์เมตร  หรือมีควำมดันน้อยกว่ำ  ๕๐๐  กิโลปำสคำล  โดยกำร 

ตรวจพินิจด้วยสำยตำและกำรวัดควำมหนำโดยวิศวกรอย่ำงน้อยห้ำปีต่อหนึ่งครั ง  และต้องมีส ำเนำ
เอกสำรกำรตรวจสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ส่วนที ่ ๕ 
ภำชนะบรรจกุ๊ำซทนควำมดนั 

 

 

ข้อ  ๑๑๖ นำยจ้ำงต้องจัดเก็บภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน  ดังต่อไปนี  
(๑) กรณีภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดันที่บรรจุสำรเคมีอันตรำย  ให้ปฏิบัติตำมกฎกระทรวง 

ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร  จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย 

(๒) มีสถำนที่จัดเก็บควบคุมเฉพำะ  และห้ำมผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในพื นที่จัดเก็บ 
(๓) มีป้ำยบ่งชี แสดงคุณลักษณะของก๊ำซ  หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน 
(๔) มีกำรระบำยอำกำศที่เหมำะสม 
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(๕) มีระบบตรวจจับกำรรั่วไหลส ำหรับก๊ำซพิษ 
(๖) กรณีก๊ำซที่ไวต่อกำรติดไฟ  อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิดในพื นที่จัดเก็บต้องเป็นแบบป้องกัน  

กำรระเบิด 
(๗) แยกกลุ่มก๊ำซติดไฟ  ( flammable  gases)  และก๊ำซช่วยติดไฟ  (oxidizing  gases)   

ออกจำกกัน 
ข้อ  ๑๑๗ นำยจ้ำงต้องใช้ภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน  รวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่ำง  ๆ   

ที่มีสภำพปลอดภัยต่อกำรใช้งำนและจัดให้มีกำรตรวจสอบตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมว่ำด้วยกำรใช้และกำรซ่อมบ ำรุงภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน  หรือมำตรฐำนอื่น 

ที่เทียบเท่ำตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
ข้อ  ๑๑๘ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบสภำพภำยนอกของภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน 

ทุกครั งก่อนกำรใช้งำน 

หมวด  ๔ 
กำรคุม้ครองควำมปลอดภัยส่วนบคุคล 

 

 

ข้อ  ๑๑๙ นำยจ้ำงต้องจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกิจกำรให้อยู่ใน
ลักษณะที่ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง  หำกนำยจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ป้องกันหรือแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรำยได้  นำยจ้ำงต้องจัดหำอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล
ที่สำมำรถป้องกันอันตรำยนั นให้ลูกจ้ำงสวมใส่ 

ข้อ  ๑๒๐ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มำตรฐำน 

ตำมประเภทและชนิดของงำน  ดังต่อไปนี    
(๑) งำนเชื่อมหรือตัดชิ นงำนด้วยไฟฟ้ำ  ก๊ำซ  หรือพลังงำนอื่น  ให้สวมถุงมือหนังหรือถุงมือผ้ำ  

กระบังหน้ำลดแสงหรือแวน่ตำลดแสง  รองเท้ำนิรภัย  และแผ่นปิดหน้ำอกกันประกำยไฟ  ทั งนี   ต้องเป็น
ชนิดที่สำมำรถป้องกันประกำยไฟหรือควำมร้อนได้ดี 

(๒) งำนลับ  ฝน  หรือแต่งผิวโลหะด้วยหินเจีย  ให้สวมแว่นตำชนิดใสหรือหน้ำกำกชนิดใส   
ถุงมือผ้ำ  และรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น 

(๓) งำนกลึงโลหะ  งำนกลึงไม้  งำนไสโลหะ  งำนไสไม้  หรืองำนตัดโลหะ  ให้สวมแว่นตำ  

ชนิดใสหรือหน้ำกำกชนิดใส  ถุงมือผ้ำ  และรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น 
(๔) งำนปั๊มโลหะ  ให้สวมแว่นตำชนิดใสหรือหน้ำกำกชนิดใส  ถุงมือผ้ำ  และรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น 
(๕) งำนชุบโลหะ  ให้สวมถุงมือยำง  และรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น 
(๖) งำนพ่นสี  ให้สวมที่กรองอำกำศส ำหรับใช้ครอบจมูกและปำกกันสำรเคมี  ถุงมือผ้ำ   

และรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น 
(๗) งำนยก  ขนย้ำย  หรือติดตั ง  ให้สวมหมวกนิรภัย  ถุงมือผ้ำ  และรองเท้ำนิรภัย 
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(๘) งำนควบคุมเครื่องจักร  ให้สวมหมวกนิรภัยและรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น 
(๙) งำนปั้นจั่น  ให้สวมหมวกนิรภัย  ถุงมือผ้ำ  หรือถุงมือหนงั  และรองเท้ำนิรภัย  ส ำหรับกรณี

ปั้นจั่นหอสูง  ปั้นจั่นขำสูงหรือปั้นจั่นเหนือศีรษะที่ลูกจ้ำงต้องขึ นไปท ำงำนเหนือพื นดิน  ให้สวมใส่เข็มขัดนิรภัย 

และสำยช่วยชีวิตด้วย   
(๑๐) งำนหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  หรือภำชนะรับควำมดัน   

ให้สวมแว่นตำชนิดใสหรือหน้ำกำกชนิดใส  ปลั๊กลดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียงที่เหมำะสมกับสภำพงำน  
ชุดป้องกันควำมร้อนหรืออุปกรณ์ป้องกันควำมร้อน  และรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น  เว้นแต่กรณีที่เป็นหม้อน  ำ
หรือภำชนะรับควำมดันตำมข้อ  ๙๓  นำยจ้ำงอำจจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 

ให้ลูกจ้ำงใช้งำนตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะงำนและอันตรำยที่อำจเกิดขึ นกับลูกจ้ำง 
นอกจำกอุปกรณ์ที่ก ำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่ง  นำยจ้ำงอำจจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัย

ส่วนบุคคลอื่นให้ลูกจ้ำงใช้งำนตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะงำนและอันตรำยที่อำจเกิดขึ นกับลูกจ้ำงได้   
นำยจ้ำงต้องดูแลให้ลูกจ้ำงใช้อุปกรณ์ตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองตลอดเวลำที่ท ำงำน 

บทเฉพำะกำล 
 

 

ข้อ  ๑๒๑ ให้วิศวกรตำมกฎกระทรวงนี   เป็นผู้ทดสอบกำรด ำเนินกำรตำมข้อ  ๔๕  ข้อ  ๕๔   
ข้อ  ๕๕  ข้อ  ๕๗  ข้อ  ๕๘  ข้อ  ๖๓  ข้อ  ๑๐๕  ข้อ  ๑๐๗  ข้อ  ๑๐๙  ข้อ  ๑๑๐  ข้อ  ๑๑๑   
ข้อ  ๑๑๓  และข้อ  ๑๑๔  จนกว่ำจะได้มีบุคคลซึ่งขึ นทะเบียนตำมมำตรำ  ๙  หรือนิติบุคคลซึ่งได้รับ
ใบอนุญำตตำมมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อม 

ในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  21  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
สุชำติ  ชมกลิ่น 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
  

้หนา   ๒๘
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี   คือ  โดยที่มำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัต ิ

ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้นำยจ้ำงบริหำร  จัดกำร  
และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน  

ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  และเพ่ือให้กำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักร  ปั้นจั่น  และหม้อน  ำมีมำตรฐำนอันจะท ำให้
ลูกจ้ำงมีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนมำกขึ น  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี  

้หนา   ๒๙
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กฎกระทรวง 

การขึน้ทะเบียนและการอนญุาตให้บรกิารเพื่อสง่เสรมิความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๙  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๑   
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  และการเป็น 

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบส าคัญ”  หมายความว่า  ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรา  ๙ 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรา  ๑๑ 

ข้อ ๔ การขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการด้านความปลอดภัย   อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการท างานแบ่งเป็นสามประเภท  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  และรับรอง 
(๒) การประเมินความเสี่ยง 
(๓) การจัดฝึกอบรมหรือให้ค าปรึกษา 

ข้อ ๕ การยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  การขึ้นทะเบียน  การออกใบส าคัญ  การออกใบแทน 

ใบส าคัญ  การยื่นค าขออนุญาต  การอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต   
การแจ้งหรือการรายงานตามกฎกระทรวงนี้   ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก   

้หนา   ๘
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ในระหว่างที่ยังไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางไปรษณีย์ 
ลงทะเบียนตอบรับหรือให้ยื่นค าขอ  แจ้ง  หรือรายงาน  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กองความปลอดภัยแรงงาน 

(๒) ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 
(๓) ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

(๔) ศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขต 

(๕) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๖ ใบรับค าขอขึ้นทะเบียน  ใบส าคัญ  ใบรับค าขออนุญาต  ใบอนุญาต  ใบแทนใบส าคญั  
ใบแทนใบอนุญาต  และค าขอตามกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

แบบตามวรรคหนึ่ง  อธิบดีจะก าหนดให้แตกต่างกันตามประเภทของงานก็ได้ 
หมวด  ๑ 

การขึน้ทะเบียนและการอนญุาต 
 

 

ข้อ ๗ ผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย   อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการท างานต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี 
(๓) ส า เ ร็ จการศึ กษาไม่ ต่ ากว่ าปริญญาตรีหรื อ เที ยบ เท่ าทางด้ านวิทยาศาสตร์   

วิศวกรรมศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  หรือด้านอื่น  ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนในประเภทที่ขอขึ้นทะเบียน  เว้นแต่พ้นก าหนดสามปี
นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 

(๖) ไม่เคยเป็นผู้กระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตในประเภทที่ขออนุญาต  
เว้นแต่พ้นก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 

ข้อ ๘ นิติบุคคลซึ่งประสงค์จะขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 

(๒) มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน 

้หนา   ๙
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(๓) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในประเภทที่ขออนุญาต  เว้นแต่พ้นก าหนดสามปีนับแต่วันที่
ถูกเพิกถอน 

(๔) ผู้กระท าการแทนนิติบุคคลต้องไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนในประเภทที่ขอขึ้นทะเบียน 

ตามข้อ  ๗  (๕)  เว้นแต่พ้นก าหนดสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 

(๕) ผู้กระท าการแทนนิติบุคคลต้องไม่เคยเป็นผู้กระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตในประเภทท่ีขออนุญาต  เว้นแต่พ้นก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 

(๖) มีบุคลากรซึ่งส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์   
วิศวกรรมศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  หรือด้านอื่น  ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานตามประเภทของงานที่ขออนุญาต 

ข้อ ๙ ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่ส าหรับการตรวจวัด  ตรวจสอบ  
ทดสอบ  รับรอง  ประเมินความเสี่ยง  และจัดฝึกอบรมหรือให้ค าปรึกษาเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘   
ตามประเภทของงานที่ขอขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาต 

ข้อ ๑๐ บุคคลใดประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ให้ยื่นค าขอต่ออธิบดี  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลขประจ าตัวประชาชน 

(๒) เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามข้อ  ๗  (๓) 
(๓) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความพร้อมของอุปกรณ์หรือสถานที่ตามข้อ  ๙ 

(๔) ค ายินยอมให้เข้าถึงข้อมูลตาม  (๑)  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ข้อ ๑๑ นิติบุคคลใดประสงค์จะขออนุญาตให้บริการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  ให้ยื่นค าขอต่ออธบิด ี พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี ้

(๑) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล 

(๒) หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ใช่ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

(๓) เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามข้อ  ๘  (๖) 
(๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความพร้อมของอุปกรณ์หรือสถานที่ตามข้อ  ๙ 

(๕) ค ายินยอมให้เข้าถึงข้อมูลตาม  (๑)  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับค าขอขึ้นทะเบียนหรือค าขอรับใบอนุญาต  ให้อธิบดีตรวจสอบค าขอ
ดังกล่าว  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่  ถ้าถูกต้อง 
และครบถ้วน  ให้ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขอรับใบอนุญาต  หากไม่ถูกต้อง 

้หนา   ๑๐
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หรือไม่ครบถ้วน  ให้บันทึกความบกพร่องนั้นไว้และแจ้งให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไข
เพ่ิมเติมค าขอหรือจัดส่งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดี
ก าหนด  ในกรณีที่การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนหรือค าขอรับใบอนุญาตมิได้กระท าโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ให้อธิบดีและผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขอรับใบอนุญาตลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอ  หรือไม่จัดส่งข้อมูล  
เอกสาร  หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   ให้ถือว่าผู้ขอ 

ขึ้นทะเบียนหรือผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะให้ด าเนินการต่อไป  และให้อธิบดีจ าหน่ายเรื่องออกจาก
สารบบ 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ค าขอขึ้นทะเบียนหรือค าขอรับใบอนุญาต  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร  และ
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้อธิบดีพิจารณาค าขอและตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน 

ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  ถ้าผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติตามข้อ  ๗  หรือข้อ  ๘   
แล้วแต่กรณี  และมีอุปกรณ์หรือสถานที่ที่พร้อมในการให้บริการตามข้อ  ๙  ให้อธิบดีมีค าสั่งขึ้นทะเบียน
หรืออนุญาต  แล้วแต่กรณี 

ในการตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  ให้อธิบดีมีอ านาจเข้าไป
ตรวจสอบสถานที่ให้บริการของผู้ยื่นค าขอ  หรือเรียกผู้ยื่นค าขอมาชี้แจงข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน 

ที่ยื่นไว้ได้ 
ในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนหรือมีค าสั่งไม่อนุญาต  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอ 

ขึ้นทะเบียนหรือผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ  พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขอรับใบอนุญาต   อธิบดีจะแจ้งให้ผู้ขอ 

ขึ้นทะเบียนหรือผู้ขอรับใบอนุญาตทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งตามวรรคสาม 

ด้วยก็ได้ 
ข้อ ๑๔ ในกรณีอธิบดีมีค าสั่งขึ้นทะเบียนหรือมีค าสั่งอนุญาต   ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอ 

ขึ้นทะเบียนหรือผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว  และให้ผู้ขอขึ้นทะเบียน 

หรือผู้ขอรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ไดร้ับหนังสือแจ้งดงักล่าว  เมื่อผู้ขอ 

ขึ้นทะเบียนหรือผู้ขอรับใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว   ให้อธิบดีออกใบส าคัญหรือใบอนุญาต 

ให้ตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ให้จัดส่งใบส าคัญหรือใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียน 

หรือผู้ขอรับใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ   เว้นแต่ 
ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขอรับใบอนุญาตได้แสดงความประสงค์จะรับด้วยตนเอง 

ในกรณีที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลา 

ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนหรือรับใบอนุญาต   
และให้อธิบดีจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 
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เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขอรับใบอนุญาต  อธิบดีจะแจ้งและออกใบรับแจ้ง 
การช าระค่าธรรมเนียมให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขอรับใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับ 

หนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งด้วยก็ได้ 
ข้อ ๑๕ ใบอนุญาตให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

หมวด  ๒ 

การขอต่ออายุใบอนญุาต 

และการออกใบแทนใบส าคญัและใบอนญุาต 
 

 

ข้อ ๑๖ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่ออธิบดีภายในเก้าสิบวัน 

ก่อนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ พร้อมด้วยใบอนุญาต  ข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนดในแบบค าขอ 

ต่ออายุใบอนุญาต 
เมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการต่อไปได้จนกว่าอธิบดี 

จะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 
ให้น าความในข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต

ด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบส าคัญหรือใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือเสียหายในสาระส าคัญ  

และผู้รับใบส าคัญหรือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะยื่นค าขอรับใบแทนใบส าคัญหรือใบแทนใบอนุญาต   
ให้ยื่นค าขอพร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบส าคัญหรือใบอนุญาตหรือเลขที่ใบส าคัญหรือใบอนุญาต  กรณีใบส าคัญหรือใบอนุญาต
ถูกท าลายหรือเสียหายในสาระส าคัญ 

(๒) ข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนดในแบบค าขอรับใบแทนใบส าคัญหรือ 

ใบแทนใบอนุญาต 
ให้น าความในข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอรับใบแทนใบส าคัญหรือใบแทน

ใบอนุญาตและการออกใบแทนใบส าคัญหรือใบแทนใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม 
ในกรณีที่ค าขอรับใบแทนใบส าคัญหรือใบแทนใบอนญุาต  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐาน

ตามวรรคหนึ่ งถูกต้องและครบถ้วน   ให้อธิบดีออกใบแทนใบส าคัญหรือใบแทนใบอนุญาต 

ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน 

หมวด  ๓ 

การเพิกถอนทะเบียน 

การพักใช้และการเพิกถอนใบอนญุาต 
 

 

้หนา   ๑๒
่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๖๔

:: safetyhubs.com :: :: Page 66 / 159 ::



ข้อ ๑๘ ให้อธิบดีเพิกถอนทะเบียนในกรณีที่ปรากฏว่า  ผู้รับใบส าคัญผู้ใด 

(๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๗ 

(๒) เรียกเก็บค่าบริการเกินหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๒๒ 

(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๒๓ 

ข้อ ๑๙ ให้อธิบดีพักใช้ใบอนุญาตโดยมีก าหนดระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันในกรณีที่ปรากฏว่า  
ผู้รับใบอนุญาตผู้ใด 

(๑) เรียกเก็บค่าบริการเกินหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๒๒ 

(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๒๓ 

ข้อ ๒๐ ให้อธิบดีเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่ปรากฏว่า  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใด 

(๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๘ 

(๒) เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วหนึ่งครั้ง  และมีเหตุต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตซ้ าในเรื่อง
เดียวกันอีกระหว่างอายุใบอนุญาต 

(๓) ให้บริการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานในระหว่าง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

ข้อ ๒๑ ค าสั่งเพิกถอนทะเบียน  ค าสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือ 

แจ้งให้ผู้รับใบส าคัญหรือผู้รับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งผู้รับใบส าคัญหรือผู้รับใบอนุญาต   
หรือบุคคลดังกล่าวไม่ยอมรับค าสั่ง  ให้ปิดค าสั่งดังกล่าวไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ 
ปัจจุบันของผู้รับใบส าคัญหรือส านักงานของผู้รับใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  และให้ถือว่าได้ทราบค าสั่งนั้นแล้ว 
ตั้งแต่วันที่ปิดค าสั่ง 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับใบส าคัญหรือผู้รับใบอนุญาต  อธิบดีจะแจ้งให้ผู้รับใบส าคัญหรือ
ผู้รับใบอนุญาตทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งด้วยก็ได้ 

ผู้ถูกเพิกถอนทะเบียนหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตอีกไม่ได้
จนกว่าจะพ้นสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 

หมวด  ๔ 

การก าหนดคา่บรกิารและวธิีการให้บรกิาร 
 

 

ข้อ ๒๒ ค่าบริการที่ผู้รับใบส าคัญหรือผู้รับใบอนุญาตจะเรียกเก็บ  ให้ค านวณจากค่าใช้จ่าย 

ในการให้บริการของผู้รับใบส าคัญหรือผู้รับใบอนุญาต  รวมกับค่าตอบแทนที่ผู้รับใบส าคัญหรือผู้รับ 

ใบอนุญาตได้รับจากการให้บริการ  ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของจ านวนค่าใช้จ่าย 

ในการให้บริการ 
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ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ  หมายความถึง  ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการให้บริการ  เช่น  
ค่าตอบแทนบุคลากร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  หรือสถานที่ในการให้บริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นใดของผู้รับ
ใบส าคัญหรือผู้รับใบอนุญาต 

ข้อ ๒๓ ในการให้บริการ  ผู้รับใบส าคัญหรือผู้รับใบอนุญาตต้อง 
(๑) ตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  ประเมินความเสี่ยง  และจัดฝึกอบรมหรือ 

ให้ค าปรึกษาเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นไป 

ตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  และมาตรฐานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ 

การให้บริการ 

(๒) จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ให้มีความพร้อมตลอดเวลาที่มีการด าเนินการให้บริการ 

(๓) ไม่เปิดเผยความลับของผู้รับบริการซึ่งล่วงรู้หรือได้มาจากการให้บริการ 

(๔) จัดท าค่าบริการที่ก าหนดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการให้บริการและค่าตอบแทนทีไ่ดร้บั
เสนอต่อผู้รับบริการก่อนการให้บริการ 

(๕) ในกรณีเป็นการให้บริการตามข้อ  ๔  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ส่งรายงานสรุปผลการให้บริการ
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่อธิบดีประกาศก าหนดต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่  
เสร็จสิ้นการให้บริการ 

(๖) ในกรณีเป็นการให้บริการตามข้อ  ๔  (๓)  ให้แจ้งก าหนดการให้บริการแต่ละครั้ง 
ก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  และรายงานสรุปผลการให้บริการพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน 

ตามที่อธิบดีประกาศก าหนดต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ 

หมวด  ๕ 

ค่าธรรมเนียม 
 

 

ข้อ ๒๔ ให้ก าหนดค่าธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาต  ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบส าคัญ   ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

(๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๔) ใบแทนใบส าคัญ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๕) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับ 

  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งแก่บุคคลผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต
ซึ่งประกอบวิชาชีพในประเภทงานที่จะให้บริการที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหลักฐานรับรอง  

ในลักษณะเดียวกัน  และได้มีการช าระค่าธรรมเนียมในการขอรับการอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๕ ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น   
และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ที่ออกให้ก่อนวันที่ 
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ยังใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ   หรือจนกว่าผู้รับใบอนุญาต 

จะถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  19  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สุชาติ  ชมกลิ่น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
  

้หนา   ๑๕
่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๖๔

:: safetyhubs.com :: :: Page 69 / 159 ::



หมายเหตุ   : -   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๕  วรรคหนึ่ ง   
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัต ิ

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย  

พระราชบัญญัตินี้  และยกเว้นค่าธรรมเนียม  ประกอบกับมาตรา  ๙  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๑  วรรคสอง   
บัญญัติให้คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน  การขึ้นทะเบียน  การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน  การเพิกถอน 

ทะเบียน  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต  การขออนุญาต  การอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบแทน 

ใบอนุญาต  การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต  รวมถึงการก าหนดค่าบริการและวิธีการให้บริการ   
ในการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  ประเมินความเสี่ยง  และจัดฝึกอบรมหรือให้ค าปรึกษา 

เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบรหิำร  จดักำร  และด ำเนินกำร   
ด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบญัญตัิ 
ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 

ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“งำนก่อสร้ำง”  หมำยควำมว่ำ  กำรก่อสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงทุกชนิด  เช่น  อำคำร  สนำมบิน   

ทำงรถไฟ  ทำงรถรำง  ถนน  อุโมงค์  ท่ำเรือ  อู่เรือ  คำนเรือ  สะพำนเทียบเรือ  สะพำน  ทำงน้ ำ   
ท่อระบำยน้ ำ  ประปำ  รั้ว  ก ำแพง  ประตู  ป้ำยหรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นส ำหรับติดหรือตั้งป้ำย  พ้ืนที่หรือ
สิ่งก่อสร้ำงเพ่ือจอดรถ  กลับรถ  ทำงเข้ำออกของรถ  และหมำยควำมรวมถึงงำนต่อเติม  ซ่อมแซม  
ปรับปรุง  ดัดแปลง  เคลื่อนย้ำย  รื้อถอน  หรือท ำลำยสิ่งก่อสร้ำงนั้นด้วย 

“อำคำร”  หมำยควำมว่ำ  อำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
“เขตก่อสร้ำง”  หมำยควำมว่ำ  พ้ืนที่ที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง  รวมถึงพ้ืนที่ที่นำยจ้ำงได้ก ำหนด

เพิ่มเติมจำกพื้นที่ที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมกฎกระทรวงนี้ 
“เขตอันตรำย”  หมำยควำมว่ำ  พ้ืนที่ที่ก ำลังก่อสร้ำง  พ้ืนที่ที่ติดตั้งนั่งร้ำน  ปั้นจั่น  หรือ

เครื่องจักรหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้ำเพ่ืองำนก่อสร้ำง  พ้ืนที่ที่เป็นทำงล ำเลียงวัสดุเพ่ืองำนก่อสร้ำง  พ้ืนที่  
ที่ใช้เป็นสถำนที่เก็บเชื้อเพลิงหรือวัตถุระเบิด  พ้ืนที่ที่ลูกจ้ำงท ำงำนในที่สูง  พ้ืนที่ที่อำจมีกำรกระเด็น  

ตกหล่นหรือพังทลำยของวัสดุสิ่งของ  รวมถึงพื้นที่ที่นำยจ้ำงได้ก ำหนดเพิ่มเติม 
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“ค้ ำยัน”  หมำยควำมว่ำ  ค้ ำยันตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร   
จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับ  

นั่งร้ำนและค้ ำยัน 
“เสำเข็ม”  หมำยควำมว่ำ  สิ่ งที่ รับน้ ำหนักของโครงสร้ำงต่ำง ๆ  โดยถ่ำยน้ ำหนัก   

จำกโครงสร้ำงอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงอื่นสู่ดิน  หรือเพื่อใช้เป็นก ำแพงกันดิน 
“เครื่องตอกเสำเข็ม”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องจักรและส่วนประกอบที่อำจแยกออกจำกกัน   

หรือรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อใช้ในกำรตอกเสำเข็ม 
“เครื่องขุดเจำะ”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องจักรและส่วนประกอบที่อำจแยกออกจำกกัน   

หรือรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อใช้ในกำรขุดหรือเจำะ 
“ค่ำควำมปลอดภัย”  หมำยควำมว่ำ  อัตรำส่วนของหน่วยแรงหรือน้ ำหนักบรรทุกที่ท ำให้เกิด 

กำรวิบัติต่อหน่วยแรงหรือน้ ำหนักบรรทุกที่ใช้งำนจริง 
“ก ำแพงพืด”  หมำยควำมว่ำ  ส่ิงก่อสร้ำงที่เป็นก ำแพงหรือผนังต่อเนื่องของโครงสร้ำงที่มีส่วนใด 

ส่วนหนึ่งอยู่ใต้ดินเพ่ือรับแรงหรือน้ ำหนัก 
“ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องส ำหรับใช้ขนส่งวัสดุขึ้นลงเป็นกำรชั่วครำว   

ประกอบด้วยหอลิฟต์หรือปล่องลิฟต์  ตัวลิฟต์  และเครื่องจักร 
“ลิฟต์โดยสำรชั่วครำว”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องส ำหรับใช้ขนส่งบุคคลขึ้นลงเป็นกำรชั่วครำว   

ประกอบด้วยหอลิฟต์หรือปล่องลิฟต์  ตัวลิฟต์  และเครื่องจักร 
“ลวดสลิง”  หมำยควำมว่ำ   เชือกที่ท ำด้วยเส้นลวดหลำยเส้นที่ตี เกลียวรอบแก น   

ชั้นเดียวหรือหลำยชั้น 
“รอก”  หมำยควำมว่ำ  อุปกรณ์ผ่อนแรงมีลักษณะคล้ำยล้อเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก   

ในกำรเคลื่อนย้ำยส่ิงของโดยร้อยไว้กับเชือก  โซ่  หรือลวดสลิง  เพื่อใช้ในกำรท ำงำนก่อสร้ำง 
“งำนก่อสร้ำงในน้ ำ”  หมำยควำมว่ำ  งำนก่อสร้ำงทุกประเภทในน้ ำหรือบนสิ่งก่อสร้ำง   

ที่อยู่เหนือน้ ำ  รวมถึงกำรก่อสร้ำงที่ใช้เรือ  แคร่ลอย  หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้งำนในลักษณะเดียวกัน 
“บริภัณฑ์ไฟฟ้ำ”  หมำยควำมว่ำ  บริภัณฑ์ไฟฟ้ำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนด   

มำตรฐำนในกำรบริหำร  จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อม   
ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ 

“นั่งร้ำน”  หมำยควำมว่ำ  นั่งร้ำนตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร   
จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับ  

นั่งร้ำนและค้ ำยัน 
“แคร่ลอย”  หมำยควำมว่ำ  เรือ  แพ  โป๊ะ  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 
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“ผู้ควบคุมงำน”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ซึ่ งรับผิดชอบในกำรอ ำนวยกำรหรือควบคุมดูแล   
งำนก่อสร้ำงตำมลักษณะและประเภทของงำน 

“วิศวกร”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม   
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๓ ก่อนเริ่มงำนก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวัน  ให้นำยจ้ำงแจ้งข้อมูลงำนก่อสร้ำง  
ดังต่อไปนี้ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย 

(๑) งำนอำคำรที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตำรำงเมตร   
หรืออำคำรที่มีควำมสูงตั้งแต่   ๑๕  เมตรขึ้นไป  และมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้น  หรือชั้นใดชั้นหนึ่ง 

ในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตำรำงเมตร 
(๒) งำนอำคำรที่มีควำมสูงตั้งแต่  ๒๓  เมตรขึ้นไป 
(๓) งำนสะพำนที่มีควำมยำวระหว่ำงกึ่งกลำงตอม่อแรกถึงกึ่งกลำงตอม่อสุดท้ำยตั้งแต่   

๓๐  เมตรขึ้นไป  งำนสะพำนข้ำมทำงแยกหรือทำงยกระดับ  สะพำนกลับรถ  หรือทำงแยกต่ำงระดับ 
(๔) งำนขุด  งำนซ่อมแซม  หรืองำนรื้อถอนระบบสำธำรณูปโภคที่ลึกตั้งแต่  ๓  เมตรขึ้นไป 
(๕) งำนอุโมงค์หรือทำงลอด 
(๖) งำนก่อสร้ำงอื่นที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
กำรแจ้งตำมวรรคหนึ่ง  ให้ เป็นไปตำมแบบและวิธีกำรที่อธิ บดีก ำหนด  ซึ่งอย่ำงน้อย   

ต้องก ำหนดให้แจ้งด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ข้อ ๔ นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้พื้นที่ท ำงำนก่อสร้ำงมีควำมมั่นคงแข็งแรง  สำมำรถรองรับ

น้ ำหนักเครื่องจักร  อุปกรณ์  และวัสดุในงำนก่อสร้ำงได้อย่ำงปลอดภัย 
ข้อ ๕ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงำนท ำหน้ำที่ตรวจควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน   

ก่อนกำรท ำงำนและขณะท ำงำนทุกขั้นตอนเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัย 
ข้อ ๖ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรรักษำควำมสะอำดในบริเวณเขตก่อสร้ำง  โดยจัดเก็บวัสดุ

และอุปกรณ์ก่อสร้ำงให้เรียบร้อย  และแยกของเหลือใช้หรือขยะทั้งที่เป็นอันตรำยและไม่เป็นอันตรำย 
ข้อ ๗ ในกรณีที่จะต้องมีกำรขนย้ำยดินที่ขุดออกจำกเขตก่อสร้ำง  นำยจ้ำงต้องจัดให้มี  

สถำนที่เก็บกองดินที่จะขนย้ำยที่เหมำะสมและต้องก ำหนดมำตรกำรป้องกันอันตรำยอันเกิดจำกกำรเก็บ  
กองดินนั้น  รวมทั้งกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นอันเกิดจำกดินดังกล่ำวด้วย 
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ข้อ ๘ ในกรณีที่ลูกจ้ำงต้องท ำงำนก่อสร้ำงบนพ้ืนต่ำงระดับที่มีควำมสูงตั้งแต่  ๑.๕๐  เมตรขึ้นไป   
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีบันไดหรือทำงลำดพร้อมทั้ งติดตั้ งรำวกันตกตำมมำตรฐำนของสมำคม 

วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  หรือมำตรกำรอื่นใดเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย 
ข้อ ๙ นำยจ้ำงต้องมิให้ลูกจ้ำงท ำงำนก่อสร้ำงในขณะที่เกิดภัยธรรมชำติ  หรือมีเหตุกำรณ์  

ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชำติ  หรือมีเหตุอื่นใดที่อำจจะท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยในกำรท ำงำนของลูกจ้ำง   
เว้นแต่เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงหรือเพ่ือกำรช่วยเหลือหรือกำรบรรเทำเหตุ  โดยให ้

นำยจ้ำงแจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบถึงอันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรท ำงำน  ก่อนเข้ำท ำงำน  และก ำหนด  

มำตรกำรป้องกันอันตรำยของลูกจ้ำงนั้นด้วย 
ข้อ ๑๐ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีแสงสว่ำงฉุกเฉินในเขตก่อสร้ำงให้เพียงพอเพ่ือใช้ในเวลำที่ไฟฟ้ำดับ 
ข้อ ๑๑ นำยจ้ำงต้องติดป้ำยเตือนอันตรำย  สัญญำณแสงสีส้ม  ณ  ทำงเข้ำออกของ 

ยำนพำหนะทุกแห่ง  และจัดให้มีผู้ให้สัญญำณในขณะที่มียำนพำหนะเข้ำออกเขตก่อสร้ำง 
ข้อ ๑๒ นำยจ้ำงต้องติดป้ำยแสดงหมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือขอ  

ควำมช่วยเหลือในยำมฉุกเฉิน  เช่น  โรงพยำบำล  หน่วยงำนดับเพลิง  หน่วยงำนบรรเทำสำธำรณภัย   
ที่ใกล้ที่สุดไว้  ณ  เขตก่อสร้ำงให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 

ข้อ ๑๓ นำยจ้ำงต้องติดหรือตั้งป้ำยสัญลักษณ์เตือนอันตรำยและเครื่องหมำยป้ำย   
บังคับเกี่ยวกับควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ เหมำะสมกับ 

ลักษณะงำน  เช่น  ห้ำมเข้ำ  เขตอันตรำย  ระวังวัสดุตกหล่น  ให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัย 

ส่วนบุคคล  หรือข้อควำมอื่นที่เข้ำใจง่ำยและเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
ข้อ ๑๔ ในกำรรับส่งลูกจ้ำงในระหว่ำงกำรท ำงำน  นำยจ้ำงต้องใช้ยำนพำหนะที่เหมำะสม 

และปลอดภัย 
ข้อ ๑๕ นำยจ้ำงต้องก ำหนดบริเวณเขตก่อสร้ำง  โดยท ำรั้วสูงไม่น้อยกว่ำ  ๒  เมตร   

ที่มั่นคงแข็งแรงไว้ตลอดแนวเขตก่อสร้ำง  หรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมำะสมตำมลักษณะงำน  และมีป้ำย   
“เขตก่อสร้ำง”  แสดงให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน  และห้ำมมิให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในเขตก่อสร้ำงนั้น 

ข้อ ๑๖ นำยจ้ำงต้องก ำหนดเขตอันตรำยในเขตก่อสร้ำง  โดยจัดท ำรั้วหรือกั้นเขตด้วยวัสดุ  
ที่เหมำะสมกับอันตรำยนั้น  และมีป้ำย  “เขตอันตรำย”  แสดงให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน  และในเวลำกลำงคืน 

ต้องจัดให้มีสัญญำณไฟสีส้มตลอดเวลำ  และห้ำมมิให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในเขตอันตรำยนั้น 
ข้อ ๑๗ นำยจ้ำงอำจอนุญำตให้บุคคลใดเข้ำพักหรืออำศัยในอำคำรที่อยู่ ในระหว่ำง   

กำรก่อสร้ำงหรือในเขตก่อสร้ำงได้หำกได้จัดให้มีมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยและได้รับควำมเห็นชอบ  
เป็นหนังสือจำกวิศวกร  และให้ปิดประกำศส ำเนำหนังสือดังกล่ำวไว้  ณ  ที่ก่อสร้ำง  และต้องจัดให้มี  
ผู้ท ำหน้ำที่ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรนั้นตลอดระยะเวลำที่มีกำรก่อสร้ำง 

ข้อ ๑๘ ในกำรอนุญำตตำมข้อ  ๑๗  นำยจ้ำงต้อง 
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(๑) ติดป้ำยแสดงเขตที่พักอำศัยให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน  ณ  บริเวณที่พักอำศัย 
(๒) จัดท ำรั้วที่พักอำศัยให้มั่นคงแข็งแรง 
(๓) ก ำหนดทำงเข้ำออกและจัดให้มีทำงเดินเข้ำออกที่พักอำศัยโดยมิให้ผ่ำนเขตอันตรำย   

หำกจ ำเป็นต้องผ่ำนเขตอันตรำย  ต้องมีมำตรกำรพิเศษเพ่ือควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง  รวมทั้งต้องมี   
มำตรกำรป้องกันอันตรำยจำกสิ่งของตกจำกที่สูงด้วย 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีทำงร่วมหรือทำงแยกในเขตก่อสร้ำง  นำยจ้ำงต้องติดตั้งป้ำยสัญลักษณ์
เตือนหรือบังคับ  และสัญญำณแสงสีส้ม  เพ่ือแสดงว่ำข้ำงหน้ำเป็นทำงร่วมหรือทำงแยก  และต้องติดตั้ง
กระจกนูนหรืออุปกรณ์อื่นที่มีคุณสมบัติเท่ำเทียมกันขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ  ๕๐  เซนติเมตร  
บริเวณทำงขนส่งที่เลี้ยวโค้งหรือหักมุม  เพ่ือให้ลูกจ้ำงและผู้ขับขี่ยำนพำหนะที่ก ำลังสวนทำงมำมองเห็น  

ได้อย่ำงชัดเจน 
ข้อ ๒๐ นำยจ้ำงต้องจัดและดูแลให้ลูกจ้ำงใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล

ตลอดเวลำที่ท ำงำนก่อสร้ำง 
ข้อ ๒๑ ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๒  ข้อ  ๔๗  ข้อ  ๔๘  ข้อ  ๔๙  ข้อ  ๕๗   

ข้อ  ๖๒  และข้อ  ๖๓  จะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
หมวด  ๒ 

งำนเจำะและงำนขุด 
 

 

ข้อ ๒๒ กำรเจำะหรือขุดรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  ในบริเวณ   
ที่มีสำธำรณูปโภคซึ่งอำจจะเกิดอันตรำยต่อลูกจ้ำงหรือบุคคลอื่น  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรเคลื่อนย้ำย   
สำธำรณูปโภคเหล่ำนั้น 

ในกรณีที่นำยจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งได้เพรำะเหตุที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบ  

ของนำยจ้ำง  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันมิให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลอื่นได้รับอันตรำยจำกกำรเจำะ 

หรือขุดดังกล่ำว 
ข้อ ๒๓ กำรเจำะหรือขุดรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  นำยจ้ำง   

ต้องจัดให้มีรำวกันตกตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  และ 

ป้ำยเตือนอันตรำยที่เห็นได้อย่ำงชัดเจนตำมลักษณะของงำนตลอดเวลำท ำงำน  และในเวลำกลำงคืน   
ต้องจัดให้มีสัญญำณแสงสีส้มหรือป้ำยสีสะท้อนแสงเตือนอันตรำยให้เห็นได้อย่ำงชัดเจนและเหมำะสม   
กับสภำพของลักษณะงำน 

ข้อ ๒๔ กำรเจำะหรือขุดรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกันที่ลูกจ้ำงอำจพลัดตก   
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีแผ่นโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีควำมแข็งแรงเพียงพอปิดคลุมบนบริเวณดังกล่ำว  และ  

ท ำรำวล้อมกั้นด้วยไม้  โลหะ  หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเท่ำเทียมกัน 
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ในกรณีที่กำรเจำะหรือขุดนั้นไม่อำจท ำกำรปิดคลุมได้  ให้ท ำรำวล้อมกั้นตำมวรรคหนึ่ง 
ข้อ ๒๕ ในบริเวณที่มีกำรเจำะหรือขุดรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  

นำยจ้ำงต้องจัดให้มีปลอกเหล็ก  แผ่นเหล็ก  ค้ ำยัน  หรืออุปกรณ์อื่นที่มีควำมมั่นคงแข็งแรงเพ่ือป้องกัน  
อันตรำยที่ เกิดจำกดินพังทลำย  และต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบควำมมั่นคงแข็งแรงเพ่ือใ ห้เกิด   
ควำมปลอดภัย  โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกวิศวกร 

ข้อ ๒๖ กำรเจำะหรือขุดรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกันที่ลึกตั้งแต่    
๒  เมตรขึ้นไป  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรค ำนวณ  ออกแบบ  และก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

โดยวิศวกรก่อนลงมือปฏิบัติงำน  และต้องปฏิบัติตำมแบบและขั้นตอนดังกล่ำว  รวมทั้งต้องติดตั้ง 

สิ่งป้องกันดินพังทลำยไว้ด้วย 
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใช้ปั้นจั่นหรือเครื่องจักรหนักปฏิบัติงำน  หรือมีกองวัสดุหรืออุปกรณ์หนัก 

อยู่บริเวณใกล้ปำกรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือพ้ืนที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรป้องกัน 

ดินพังทลำยโดยติดตั้งเสำเข็มพืด  (sheet  pile)  หรือโดยวิธีอื่นตำมควำมเหมำะสมและมั่นคงแข็งแรง   
โดยได้รับควำมเห็นชอบเป็นหนังสือจำกวิศวกร  และให้ปิดประกำศส ำเนำหนังสือดังกล่ำวไว้   
ณ  สถำนที่ก่อสร้ำง 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ลูกจ้ำงต้องลงไปท ำงำนในรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน   
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรและอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นได้  และต้องแจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบถึง 

อันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนก่อนเข้ำท ำงำน 
หำกลูกจ้ำงต้องลงไปท ำงำนในสถำนที่ตำมวรรคหนึ่งที่มี ควำมลึกตั้งแต่  ๒  เมตรขึ้นไป   

นำยจ้ำงต้องจัดให้มี 
(๑) ทำงขึ้นลงที่มั่นคงแข็งแรง  สะดวก  และปลอดภัย 
(๒) เครื่องสูบน้ ำที่มีประสิทธิภำพและปลอดภัย 
(๓) ระบบกำรถ่ำยเทอำกำศและแสงสว่ำงที่เพียงพอและเหมำะสม 
(๔) ผู้ควบคุมงำนซึ่งมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนดินและผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกำรช่วยเหลือ 

และกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น  ประจ ำบริเวณปำกรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  

เพื่อให้ควำมช่วยเหลือตลอดเวลำท ำงำน 
(๕) อุปกรณ์เพ่ือกำรสื่อสำรหรือรับส่งสัญญำณในกรณีฉุกเฉินระหว่ำงผู้ควบคุมงำนกับลูกจ้ำง  

ซึ่งต้องลงไปท ำงำนในรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 
(๖) สำยหรือเชือกช่วยชีวิต  และเข็มขัดนิรภัยที่เหมำะสมกับลักษณะงำนพร้อมอุปกรณ์   

ที่สำมำรถเกำะเกี่ยวได้เพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 
ข้อ ๒๙ นำยจ้ำงต้องมิให้ลูกจ้ำงลงไปท ำงำนในรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะ  

เดียวกันที่มีขนำดกว้ำงน้อยกว่ำ  ๗๕  เซนติเมตร  และมีควำมลึกตั้งแต่  ๒  เมตรขึ้นไป 
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หมวด  ๓ 
งำนกอ่สร้ำงที่มีเสำเข็มและก ำแพงพืด 

 

 

ข้อ ๓๐ ในกำรประกอบ  ติดตั้ง  ทดสอบ  ตรวจสอบ  ใช้  ซ่อมบ ำรุง  เคลื่อนย้ำย  และรื้อถอน 

เครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะ  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำน 

ที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้  หำกไม่มีรำยละเอียดคุณลักษณะ  และคู่มือกำรใช้งำนดังกล่ำว  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำร 

ให้วิศวกรเป็นผู้จัดท ำรำยละเอียดคุณลักษณะ  และคู่มือกำรใช้งำนเป็นหนังสือ  และต้องมีส ำเนำเอกสำร 
ดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นภำษำไทย  หรือภำษำอื่น  

ที่ลูกจ้ำงสำมำรถศึกษำและปฏิบัติเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนได้ 
ข้อ ๓๑ เครื่องตอกเสำเข็มตำมข้อ  ๓๐  อย่ำงน้อยต้องมีคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โครงเครื่องตอกเสำเข็มต้องสร้ำงด้วยโลหะที่มีจุดครำก  (yield  point)  ไม่น้อยกว่ำ  

๒,๔๐๐  กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร 
(๒) โครงเครื่องตอกเสำเข็มต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๒ 
(๓) โครงเครื่องตอกเสำเข็มต้องมีกำรยึดโยง  ค้ ำยัน  หรือตรึงให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
(๔) คำนติดตั้งรอกและฐำนรองรับคำนต้องสำมำรถรับน้ ำหนักรอก  ลูกตุ้มและน้ ำหนักเสำเข็ม

รวมกันโดยมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๕ 
(๕) รำงเลื่อนเครื่องตอกเสำเข็มต้องสำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำสองเท่ำของน้ ำหนัก  

ที่ใช้งำนจริง 
(๖) ในกรณีที่ใช้เครื่องตอกเสำเข็มระบบดีเซลแฮมเมอร์  อุปกรณ์ที่ใช้ยึดกับโครงเครื่องตอกเสำเข็ม 

ต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๖ 
ข้อ ๓๒ เมื่อติดตั้งเครื่องตอกเสำเข็มแล้วเสร็จ  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรตรวจสอบ   

และรับรองว่ำถกูตอ้งเป็นไปตำมรำยละเอียดคณุลักษณะตำมข้อ  ๓๑  แล้ว  จึงใช้เครื่องตอกเสำเขม็นัน้ได้   
และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๓๓ ก่อนเริ่มงำนเสำเข็ม  งำนก ำแพงพืด  และเครื่องขุดเจำะในแต่ละวัน  นำยจ้ำง 

ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงำนท ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของชิ้นส่วนหรือกลไกกำรท ำงำนของเครื่องจักร   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  และพื้นที่กำรท ำงำน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบอุปกรณ์  รำงเลื่อน  แม่แรง  และส่วนประกอบของเครื่องตอกเสำเข็มให้อยู่ใน  

สภำพที่ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 
(๒) ตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่องขุดเจำะให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้อย่ำง

ปลอดภัย 
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(๓) ตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่กำรท ำงำนเสำเข็มและก ำแพงพืดให้มีควำมมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ 
ทั้งนี้  นำยจ้ำงต้องเก็บเอกสำรผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย

ตรวจสอบได้ 
ข้อ ๓๔ กรณีที่ต้องใช้เครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะที่มีควันไอเสีย  นำยจ้ำงต้องจัดให้มี 

มำตรกำรป้องกันมิให้ควันไอเสียของเครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะฟุ้งกระจำยเป็นอันตรำย  

ต่อลูกจ้ำง 
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่มีกำรติดตั้ง  เคลื่อนย้ำย  หรือกำรท ำงำนของเครื่องตอกเสำเข็ม  หรือ

เครื่องขุดเจำะอยู่ใกล้สำยไฟฟ้ำ  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้มีระยะห่ำงและมำตรกำรป้องกันอันตรำย  
ตำมมำตรฐำนที่สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  หรือกำรไฟฟ้ำประจ ำ  
ท้องถิ่นก ำหนด 

ข้อ ๓๖ ในกรณีที่มีกำรติดตั้ง  หรือกำรใช้เครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะ  หรือกำรยก
เคลื่อนย้ำย  เครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะที่อยู่ใกล้เสำส่งคลื่นโทรคมนำคม  ก่อนให้ลูกจ้ำงท ำงำน  
นำยจ้ำงต้องต่อสำยตัวน ำกับเครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะเพ่ือให้ประจุไฟฟ้ำไหลลงดิน  

ตำมมำตรฐำนกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยที่สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย   
ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ก ำหนด 

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่เครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะขัดข้อง  ช ำรุด  หรืออยู่ในสภำพที่  
ไม่ปลอดภัย  นำยจ้ำงต้องมิให้ลูกจ้ำงใช้เครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะดังกล่ำว  และติดป้ำยห้ำมใช ้

งำนแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจน  จนกว่ำจะได้ซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย  

เสียก่อน 
ข้อ ๓๘ กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเครื่องตอกเสำเข็มระบบไอน้ ำ  ระบบลม  ระบบไฮดรอลิค  

ระบบเครื่องยนต์เผำไหม้ภำยใน  ระบบดีเซลแฮมเมอร์  หรือระบบอื่น  รวมถึงเครื่องขุดเจำะ   
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรเพ่ือควำมปลอดภัยของลูกจ้ำงตำมมำตรฐำนที่สมำคมวิศวกรรมสถำน   
แห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ก ำหนด 

ข้อ ๓๙ ในบริเวณที่มีกำรตอกเสำเข็มหรือกำรท ำงำนขุดเจำะส ำหรับงำนเสำเข็ม  นำยจ้ำง  

ต้องด ำเนินกำรไม่ให้มีสิ่งกีดขวำงสำยตำผู้บังคับเครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะที่จะมองเห็น  

กำรท ำงำนตอกเสำเข็มหรือขุดเจำะ 
ข้อ ๔๐ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีป้ำยพิกัดน้ ำหนักยกและป้ำยแนะน ำกำรใช้เครื่องตอกเสำเข็ม 

ไว้ที่จุดหรือต ำแหน่งที่ผู้บังคับเครื่องตอกเสำเข็มเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
ข้อ ๔๑ ในกำรท ำงำนบังคับเครื่องตอกเสำเข็ม  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีโครงเหล็กและหลังคำ

ลวดตำข่ำยกันของตกอยู่เหนือศีรษะของผู้บังคับเครื่องตอกเสำเข็ม  โดยต้องมีขนำดช่องลวดตำข่ำย  

แต่ละด้ำนไม่เกิน  ๒๐  มิลลิเมตร  และขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเส้นลวดไม่น้อยกว่ำ  ๑.๒๕  มิลลิเมตร   
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ท้ังนี้  อย่ำงน้อยต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  เว้นแต่อุปกรณ์เครื่องตอกเสำเข็มนั้น  

จะมีหลังคำซึ่งมีควำมแข็งแรงปลอดภัย 
ข้อ ๔๒ ในกำรใช้เสำเข็มที่มีรูกลวงตรงกลำงด้ำนในเสำเข็ม  หรือรูกลวงบนพ้ืนดินที่เกิดจำก  

งำนเสำเข็มหรืองำนขุดเจำะ  ที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงตั้งแต่  ๑๕  เซนติเมตรขึ้นไป  เมื่องำนเสำเข็ม 

หรืองำนขุดเจำะนั้นแล้วเสร็จแต่ละหลุม  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรปิดปำกรูกลวงทันทีด้วยวัสดุที่มี  
ควำมแข็งแรงที่สำมำรถป้องกันมิให้สิ่งของหรือผู้ใดตกไปในรูได้ 

ข้อ ๔๓ งำนเสำเข็มเจำะขนำดใหญ่ที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงตั้งแต่  ๗๐  เซนติเมตรขึ้นไป  
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรที่มีประสบกำรณ์ด้ำนเสำเข็มเจำะประจ ำสถำนที่ก่อสร้ำงตลอดเวลำท ำงำน  
ของลูกจ้ำง  และลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนต้องมีควำมช ำนำญงำนเสำเข็มเจำะขนำดใหญ่ 

ข้อ ๔๔ ในกรณีที่มีกำรทดสอบกำรรับน้ ำหนักเสำเข็มเ พ่ือกำรก่อสร้ำง  นำยจ้ำง   
ต้องก ำหนดพ้ืนที่กำรทดสอบกำรรับน้ ำหนักเสำเข็มเป็นเขตอันตรำย  และจัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแล   
กำรทดสอบกำรรับน้ ำหนักบรรทุกของเสำเข็ม  โดยจัดให้มีกำรตรวจสอบวิธีกำร  ขั้นตอน  และอุปกรณ์   
ที่ใช้ในกำรทดสอบตำมที่วิศวกรก ำหนด  เช่น  แม่แรง  มำตรวัด  กำรยึดกับเสำเข็มสมอ  แท่นรับน้ ำหนัก  
บรรทุก  คำนที่ใช้ทดสอบ  โดยแสดงรำยกำรค ำนวณควำมแข็งแรงของอุปกรณ์ทดสอบทั้งหมด 

ให้สำมำรถรับน้ ำหนักทดสอบได้อย่ำงปลอดภัย 
ในกรณีที่มีสิ่งบอกเหตุที่อำจท ำให้เกิดอันตรำยในระหว่ำงกำรทดสอบกำรรับน้ ำหนักบรรทุก 

ของเสำเข็ม  ให้นำยจ้ำงหยุดกำรทดสอบนั้นทันที 
ข้อ ๔๕ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรซึ่งมีประสบกำรณ์ควบคุมกำรท ำงำนด้ำนก ำแพงพืด   

อยู่ประจ ำสถำนที่ก่อสร้ำงตลอดเวลำท ำงำนเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ลูกจ้ำง 
ข้อ ๔๖ ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงชั้นใต้ดินและมีกำรขุดดินออกจำกบริเวณก ำแพงพืด  นำยจ้ำง 

ต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดค่ำกำรเคลื่อนตัว  เพ่ือตรวจสอบกำรเคลื่อนตัวของก ำแพงพืด  และเตือนอันตรำย  

ที่อำจจะเกิดแก่ลูกจ้ำง 
ในกรณีที่ปรำกฏกำรเคลื่อนตัวของก ำแพงพืดมำกกว่ำที่วิศวกรก ำหนด  หรือมีสิ่งบอกเหตุ  หรือ

พฤติกำรณ์ที่อำจจะเกิดอันตรำยแก่ลูกจ้ำง  นำยจ้ำงต้องสั่งให้หยุดกำรท ำงำนและจัดให้มีกำรเคลื่อนย้ำย  
ลูกจ้ำงออกจำกบริเวณนั้นทันที  เว้นแต่เป็นกำรท ำงำนเพ่ือบรรเทำอันตรำยที่เกิดขึ้น  นำยจ้ำงต้องจัดใหม้ ี

มำตรกำรป้องกันอันตรำยเป็นกรณีพิเศษ 

หมวด  ๔ 
ลิฟต์ชั่วครำวที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง 

 

 

ข้อ ๔๗ ในกำรสร้ำง  ประกอบ  ติดตั้ง  ทดสอบ  ตรวจสอบ  ใช้  ซ่อมบ ำรุง  และรื้อถอน
ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว  ลิฟต์โดยสำรชั่วครำว  ลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสำรชั่วครำว  นำยจ้ำง  

้หนา   ๔๔
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ต้องปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้  หำกไม่มีรำยละเอี ยด
คุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนดังกล่ำว  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้วิศวกรเป็นผู้จัดท ำรำยละเอียด
คุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนเป็นหนังสือ  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย
ตรวจสอบได้ 

รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นภำษำไทย  หรือภำษำอื่น 

ที่ลูกจ้ำงสำมำรถศึกษำและปฏิบัติเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนได้ 
ในกรณีที่มีกำรสร้ำงลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว  ลิฟต์โดยสำรชั่วครำว  และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุ  

และโดยสำรชั่วครำว  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีขอ้ก ำหนดในกำรสร้ำงและขอ้ปฏิบัตใินกำรใช้  และต้องมีส ำเนำ 
เอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๔๘ เมื่อติดตั้งลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว  ลิฟต์โดยสำรชั่วครำว  และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุ  
และโดยสำรชั่วครำวแล้วเสร็จ  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบก่อนกำรใช้งำน  โดยวิศวกรและ  

รับรองว่ำถูกต้องเป็นไปตำมรำยละเอียดตำมข้อ  ๔๗  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจ 

ควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 
ข้อ ๔๙ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่ง   

วัสดุชั่วครำว  ลิฟต์โดยสำรชั่วครำว  หรือลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสำรชั่วครำวอย่ำงน้อยเดือนละ   
หนึ่งครั้ง  โดยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมและบันทึกวันเวลำที่ตรวจสอบ  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำว   
ไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๕๐ นำยจ้ำงต้องติดป้ำยบอกน้ ำหนักบรรทุกสูงสุดส ำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว   
หรือป้ำยบอกน้ ำหนักบรรทุกและจ ำนวนผู้โดยสำรสูงสุดส ำหรับลิฟต์โดยสำรชั่วครำว  หรือลิฟต์ที่ใช้  
ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสำรชั่วครำวไว้ภำยในและภำยนอกลิฟต์ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 

ข้อ ๕๑ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลมิให้บุคคลใดโดยสำรลิฟต์ขนส่งวัสดชุั่วครำว  และให้ติดป้ำย
ห้ำมโดยสำรให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน  เว้นแต่เป็นกำรติดตั้ง  ตรวจสอบ  บ ำรุงรักษำ  และรื้อถอนโดยผู้ซึ่ง  

มีหน้ำที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น  และต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยด้วย 
ข้อ ๕๒ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลมิให้บุคคลใดโดยสำรบนหลังคำลิฟต์โดยสำรชั่ วครำว   

เว้นแต่เป็นกำรติดตั้ง  ตรวจสอบ  บ ำรุงรักษำ  และรื้อถอนโดยผู้ซึ่งมีหน้ำที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น  และ  

ต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยด้วย 
ข้อ ๕๓ กำรใช้ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว  ลิฟต์โดยสำรชั่วครำว  หรือลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่ง   

วัสดุและโดยสำรชั่วครำว  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีข้อก ำหนดกำรปฏิบัติงำนเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนติดไว้บริเวณที่มี  

กำรใช้ลิฟต์ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน  และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดดังกล่ำวโดยเคร่งครัด 
(๒) จัด ให้มีลูกจ้ ำ งซึ่ งอำยุ ไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีที่ ได้รับกำรฝึกอบรมกำรบั งคับลิฟต์    

อย่ำงปลอดภัยมำแล้ว  ท ำหน้ำที่เป็นผู้บังคับลิฟต์ประจ ำตลอดเวลำที่ใช้ลิฟต์ 

้หนา   ๔๕
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(๓) บริเวณที่ผู้บังคับลิฟต์ท ำงำนต้องจัดให้มีหลังคำที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอ  เพ่ือป้องกัน 

มิให้เกิดอันตรำยจำกกำรตกหล่นของวัสดุสิ่งของ 
(๔) ก่อนกำรใช้งำนทุกวัน  ให้มีกำรตรวจสอบลิฟต์  หำกส่วนใดช ำรุดเสียหำย  ต้องซ่อมแซม  

ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
(๕) ในกรณีที่ลิฟต์ไม่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนหรือไม่มีผู้บังคับลิฟต์  ต้องปิดสวิตช์  พร้อมทั้ง  

ใส่กุญแจและติดป้ำยห้ำมใช้ลิฟต์ให้ลูกจ้ำงทรำบ 
(๖) จัดวำงและป้องกันมิให้วัสดุตกหรือยื่นเข้ำไปในโครงหอลิฟต์ 
(๗) ในกำรใช้ลิฟต์ขนรถหรือเครื่องมือที่มีล้อ  ต้องป้องกันมิให้รถหรือเครื่องมือนั้นเคลื่อนที่ได้ 
(๘) จัดให้มีสัญญำณเตือนเป็นเสียงหรือแสงเมื่อมีกำรใช้ลิฟต์ 

หมวด  ๕ 
เชือก  ลวดสลิง  และรอก 

 

 

ข้อ ๕๔ กำรน ำเชือกหรือลวดสลิงมำใช้กับรอก  นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลให้มีกำรใช้เชือก  

หรือลวดสลิงที่มีขนำดเหมำะสมกับร่องรอก  และเชือกหรือลวดสลิงต้องไม่ช ำรุดเสียหำย  จนท ำให้  
ขำดควำมแข็งแรงทนทำน 

ข้อ ๕๕ ในกรณีมีจุดที่เชือกหรือลวดสลิงจะครูดได้  นำยจ้ำงต้องจัดหำลูกกลิ้ง  หรื อวัสด ุ

อย่ำงอื่นที่คล้ำยคลึงกันรองที่จุดนั้นเพื่อป้องกันกำรครูด 

หมวด  ๖ 
ทำงเดินชัว่ครำวยกระดับสงู 

 

 

ข้อ ๕๖ ในงำนก่อสร้ำงที่มีทำงเดินชั่วครำวยกระดับสูงตั้งแต่  ๑.๕๐  เมตรขึ้นไป  นำยจ้ำง
ต้องจัดให้มีกำรสร้ำงทำงเดินนัน้ด้วยวัสดุที่มีควำมแข็งแรงสำมำรถรองรบัน้ ำหนักบรรทุกจรได ้ ตำมสภำพ
กำรใช้งำนจริงแตต่้องไม่นอ้ยกว่ำ  ๒๕๐  กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร  โดยมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ  ๔๕  เซนตเิมตร  
และต้องมีรำวกันตกตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
ตลอดทำงเดินนั้น 

หมวด  ๗ 
งำนอโุมงค ์

 

 

ข้อ ๕๗ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนเ พ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน   
ในอุโมงค์และมอบให้ลูกจ้ำงที่ท ำงำนในอุโมงค์สำมำรถศึกษำได้ตลอดเวลำ  จัดให้มีกำรอบรมลูกจ้ำง   
ก่อนเข้ำท ำงำนในอุโมงค์  และให้ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรอบรมเข้ำท ำงำน  รวมทั้งต้องอบรมทบทวน  หรือ

้หนา   ๔๖
่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔

:: safetyhubs.com :: :: Page 81 / 159 ::



เพ่ิมเติมเป็นประจ ำไม่น้อยกว่ำเดือนละหนึ่งครั้ง  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำน   
ตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในอุโมงค์  อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย   
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกำรท ำงำนในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน  วิธีใช้อุปกรณ์ระบบกำรสื่อสำร  อุปกรณ์  
สัญญำณแจ้งเหตุ  ตลอดจนกำรใช้สัญลักษณ์  และพื้นที่งำนส่วนต่ำง ๆ  ในอุโมงค์ 

ข้อ ๕๘ ในกำรขุดเจำะอุโมงค์  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรซึ่งมีประสบกำรณ์ด้ำนอุโมงค์ 
และด้ำนปฐพีวิศวกรรมเป็นผู้ออกแบบและก ำหนดวิธีปฏิบัติงำน  และต้องมีวิศวกรซึ่งมีประสบกำรณ์  
ด้ำนงำนขุดเจำะอุโมงค์เป็นผู้ควบคุมงำนตลอดเวลำ 

กำรขุดเจำะอุโมงค์โดยใช้วัตถุระเบิด  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีผู้ช ำนำญกำรด้ำนวัตถุระเบิด   
เป็นผู้ควบคุมกำรใช้และปริมำณกำรใช้วัตถุระเบิด  และต้องมีวิศวกรซึ่งมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนขุดเจำะ   
อุโมงค์โดยใช้วัตถุระเบิดเป็นผู้ควบคุมงำนและก ำหนดวิธีป้องกันอันตรำยตลอดเวลำท ำงำน 

หมวด  ๘ 
งำนกอ่สร้ำงในน้ ำ 

 

 

ข้อ ๕๙ ก่อนให้ลูกจ้ำงท ำงำนก่อสร้ำงในน้ ำ  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท ำแผนกำรปฏิบั ติ ง ำนและป้องกันอันตรำยที่ อ ำจ เกิ ดขึ้ นจำกกำรท ำงำน   

และติดประกำศหรือแจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
(๒) จัดท ำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดภัยจำกธรรมชำติหรือเหตุอื่นอันอำจก่อให้เกิดอันตรำยใน 

งำนก่อสร้ำงในน้ ำ  และจัดให้มีกำรอบรมและฝึกซ้อมตำมแผนฉุกเฉินนั้น 
(๓) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตตำมข้อก ำหนดของกรมเจ้ำท่ำหรือหน่วยงำนอื่น  เช่น  ชูชีพ   

เข็มขัดนิรภัย  สำยชูชีพ  และอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลอื่น ๆ  โดยมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  

จ ำนวนลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนก่อสร้ำงในน้ ำ 
(๔) จัดให้มีกำรตรวจสอบกำรขึ้นลงของระดับน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ  เว้นแต่สภำพของพ้ืนที่ 

ไม่มีกำรขึ้นลงของระดับน้ ำ 
ข้อ ๖๐ ในกรณีที่มีกำรใช้บริภัณฑ์ไฟฟ้ำในงำนก่อสร้ำงในน้ ำ  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีและ 

ดูแลให้บริภัณฑ์ไฟฟ้ำนั้นเป็นชนิดที่สำมำรถป้องกันน้ ำและควำมชื้นซึ่งอำจท ำให้เกิดไฟฟ้ำลัดวงจรหรือ 

ในกรณีที่มีกำรท ำงำนที่มีไอระเหยของสำรเคมีที่มีควำมไวไฟต้องมีมำตรกำรที่ป้องกันกำรลุกไหม้   
หรือกำรระเบิดจำกสำรเคมีนั้น 

ข้อ ๖๑ ในกำรท ำงำนบนแคร่ลอย  นั่งร้ำน  หรือส่วนของสิ่งก่อสร้ำงเหนือพ้ืนน้ ำ  นำยจ้ำง
ต้องด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๔๗
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(๑) ยึดโยงหรือติดตรึงโครงสร้ำงรองรับและโครงเครื่องจักร  รวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้ง   
บนแคร่ลอย  นั่งร้ำน  หรือส่วนของสิ่งก่อสร้ำงให้มั่นคงปลอดภัย 

(๒) จัดท ำและดูแลสะพำนทำงเดินและบันไดเชื่อมต่อระหว่ำงแคร่ลอยกับฝั่ง  หรือสถำนที่อื่ น 

ที่อยู่ใกล้เคียงให้มั่นคงปลอดภัย  พร้อมจัดให้มีรำวกันตกตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำน  

แห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ตลอดทำงเดินหรือบันไดนั้น 
(๓) ดูแลให้เกิดควำมปลอดภัยและรักษำควำมสะอำดพ้ืนแคร่ลอย  นั่งร้ำน  หรือส่วนของ

สิ่งก่อสร้ำงตลอดเวลำท ำงำน 
(๔) ควบคุมให้ลูกจ้ำงสวมใส่ชูชีพตลอดเวลำท ำงำน  และถ้ำมีกำรท ำงำนในเวลำกลำงคืน   

ชูชีพนั้นต้องติดพรำยน้ ำหรือวัสดุเรืองแสงด้วย 

หมวด  ๙ 
งำนรือ้ถอนหรือท ำลำยสิง่กอ่สร้ำง 

 

 

ข้อ ๖๒ กำรรื้อถอนหรือท ำลำยสิ่งก่อสร้ำงที่ต้องขออนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร   
นำยจ้ำงต้องเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรอนุญำตนั้นไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบ   
และนำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรรื้อถอนหรือท ำลำยให้เหมำะสมกับลักษณะงำน   
จัดให้มีกำรอบรมหรือชี้แจงลูกจ้ำงเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีกำรรื้อถอนหรือท ำลำยก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงำน   
และควบคุมดูแลกำรท ำงำนของลูกจ้ำงให้มีควำมปลอดภัย  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้  
พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๖๓ กำรรื้อถอนหรือท ำลำยสิ่งก่อสร้ำงที่ ไม่ต้องขออนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วย   
กำรควบคุมอำคำร  นำยจ้ำงต้องก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรรื้อถอนหรือท ำลำยให้เหมำะสมกับลักษณะงำน   
รวมทั้งจัดกำรอบรมหรือชี้แจงลูกจ้ำงก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงำน  เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ลูกจ้ำง   
และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๖๔ กำรรื้อถอนหรือท ำลำยสิ่งก่อสร้ำง  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรเพ่ือควำมปลอดภัย
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัดไฟฟ้ำ  ก๊ำซ  ประปำ  ไอน้ ำ  หรือพลังงำนอย่ำงอื่นที่ใช้อยู่ในสิ่งที่จะรื้อถอนท ำลำย   
(๒)  ขจัดหรือเคลื่อนย้ำยสำรเคมี  ถังก๊ำซ  วัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิด  หรือวัตถุอันตรำยอื่น ๆ    

ที่คล้ำยคลึงกันให้ออกจำกบริเวณที่ท ำกำรรื้อถอนหรือท ำลำยให้ถูกวิธีและปลอดภัย 
(๓) น ำวัสดุแหลมคม  กระจก  หรือวัสดุอื่นที่อำจหลุดร่วงหรือแตกได้ง่ำยออกให้หมด   

ก่อนกำรรื้อถอนท ำลำย 

้หนา   ๔๘
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(๔) จัดให้มีแผงรับวัสดุที่อำจร่วงหล่นจำกกำรรื้อถอนหรือท ำลำยนั้น  และแผงรับ   
วัสดุดังกล่ำวต้องมีควำมมั่นคงแข็งแรงและขนำดใหญ่เพียงพอที่จะสำมำรถรองรับวัสดุที่ร่วงหล่นได้   
อย่ำงปลอดภัย 

(๕) จัดให้มีหลังคำที่มีควำมมั่นคงแข็งแรงครอบตลอดทำงเดินบริเวณรือ้ถอน  หรือวิธีกำรอื่นใด
ที่เหมำะสมกรณีต้องเดินใกล้บริเวณพ้ืนที่ที่มีงำนรื้อถอนหรือท ำลำย 

(๖) จัดให้มีกำรฉีดน้ ำหรือใช้วิธีอื่นที่เหมำะสมเพื่อป้องกันหรือขจัดฝุ่นตลอดเวลำท ำงำน 
ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ำ  น้ ำ  หรือพลังงำนอย่ำงอื่นในระหว่ำงกำรรื้อถอนหรือ

ท ำลำย  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยในกำรใช้สิ่งเหล่ำนั้น 
ข้อ ๖๕ ในกรณีที่รื้อถอนหรือท ำลำยสิ่งก่อสร้ำงด้วยวัตถุระเบิด  นำยจ้ำงต้องจัดให้มี  

ผู้ช ำนำญกำรด้ำนวัตถุระเบิด  และวิศวกรซึ่งมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรรื้อถอนหรือท ำลำยด้วยวัตถุระเบิด  
เป็นผู้ควบคุมงำนและก ำหนดวิธีป้องกันอันตรำยตลอดเวลำท ำงำน 

ข้อ ๖๖ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรขนย้ำยวัสดุที่รื้อถอนหรือท ำลำยแล้วออกจำกบริเวณ 

ที่รื้อถอนท ำลำย  หรือจัดเก็บให้ปลอดภัย 
ในกรณีที่มีกำรขนย้ำยวัสดุที่รื้อถอนหรือท ำลำยในที่ต่ำงระดับ  ให้กระท ำอย่ำงเหมำะสมกับ  

สภำพของวัสดุที่รื้อถอนหรือท ำลำย  โดยวิธีที่ปลอดภัย  และนำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรเพ่ือป้องกัน  

อันตรำย 
ข้อ ๖๗ ในกรณีที่ปรำกฏกำรเคลื่อนตัวของสิ่งที่ก ำลังรื้อถอนหรือท ำลำยสิ่งก่อสร้ำง   

หรือมีสิ่งบอกเหตุหรือพฤติกำรณ์ที่อำจจะท ำให้เกิดอันตรำยแก่ลูกจ้ำง  นำยจ้ำงต้องสั่งให้หยุดกำรท ำงำน   
และให้เคลื่อนย้ำยลูกจ้ำงออกจำกบริเวณนั้นทันที  เว้นแต่เป็นกำรท ำงำนเพ่ือบรรเทำอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น 

ในกรณีเช่นนี้  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยเป็นกรณีพิเศษด้วย 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  16  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สุชำติ  ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 

้หนา   ๔๙
่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔

:: safetyhubs.com :: :: Page 84 / 159 ::



หมำยเหตุ   : -   เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ ง   
แห่งพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้ 
นำยจ้ำงบริหำร  จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อม 

ในกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  และเ พ่ือให้กำรท ำงำนเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง 
มีมำตรฐำนอันจะท ำให้ลูกจ้ำงมีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนมำกข้ึน  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๕๐
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบรหิำร  จดักำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชวีอนำมัย 

และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  ในสถำนที่ที่มีอนัตรำยจำกกำรตกจำกที่สูงและทีล่ำดชนั   
จำกวัสดุกระเด็น  ตกหลน่  และพังทลำย  และจำกกำรตกลงไปในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบญัญตั ิ 
ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวง  
แรงงำนออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ท ำงำนในที่สูง”  หมำยควำมว่ำ  กำรท ำงำนในพ้ืนที่ปฏิบัติงำนที่สูงจำกพ้ืนดิน  หรือจำกพ้ืนอำคำร 

ตั้งแต่สองเมตรขึ้นไป  ซึ่งลูกจ้ำงอำจพลัดตกลงมำได้ 
“นั่งร้ำน”  หมำยควำมว่ำ  โครงสร้ำงชั่วครำวที่สูงจำกพ้ืนดินหรือจำกพ้ืนอำคำร  หรือส่วนของ

สิ่งก่อสร้ำง  ส ำหรับเป็นที่รองรับลูกจ้ำง  วัสดุ  หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ 
“อำคำร”  หมำยควำมว่ำ  อำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

ข้อ ๒ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือควำมปลอดภัย   
ในกำรท ำงำนในที่สูง  ที่ลำดชัน  ที่อำจมีกำรกระเด็น  ตกหล่น  หรือพังทลำยของวัสดุสิ่งของ  และที่อำจท ำให้   
ลูกจ้ำงพลัดตกลงไปในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ  ซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย  กำรระบุอันตรำย   
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท ำงำน  กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน  และกำรป้องกันและควบคุมอันตรำย  รวมทั้ง 
ต้องอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้ำงได้รับทรำบก่อนเริ่มปฏิบัติงำนและควบคุมดูแลให้ลูกจ้ำงปฏิบัติตำม   
อย่ำงเคร่งครัด  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

้หนา   ๕๑
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ข้อ ๓ ในกำรประกอบ  กำรติดตั้ง  กำรตรวจสอบ  และกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย  
จำกกำรตกจำกที่สูงและที่ลำดชัน  จำกวัสดุกระเด็น  ตกหล่น  หรือพังทลำย  และจำกกำรตกลงไป   
ในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ  ให้นำยจ้ำงปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะ  และคู่มือกำรใช้งำน   
ที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้  หำกไม่มีรำยละเอียดคุณลักษณะ  และคู่มือกำรใช้งำนดังกล่ำว  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำร   
ให้วิศวกรซึ่งได้รับใบอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร    
เป็นผู้จัดท ำรำยละเอียดคุณลักษณะ  และคู่มือกำรใช้งำนขึ้นเป็นหนังสือ  และต้องมีส ำเนำเอกสำร 

ดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 
ข้อ ๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมำตรฐำน  

เหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำนในที่สูง  ที่ลำดชัน  ที่อำจมีกำรกระเด็น  ตกหล่น  หรือพังทลำย   
ของวัสดุสิ่งของ  และที่อำจท ำให้ลูกจ้ำงพลัดตกลงไปในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ  และลักษณะ   
ของอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นไดต้ลอดเวลำที่ลูกจ้ำงท ำงำน  เช่น  เข็มขัดนิรภัย  เชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชวีติ   
หมวกนิรภัย  รองเท้ำชนิดหุ้มส้นพื้นยำง  หรือถุงมือ  และดูแลให้ลูกจ้ำงใช้อุปกรณ์นั้น 

ในกรณีที่ให้ลูกจ้ำงใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ประกอบ   
นำยจ้ำงต้องจัดท ำจุดยึดตรึงเชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำร  หรือโครงสร้ำงอื่นใด 

ที่มีควำมมั่นคง  แข็งแรง  และปลอดภัยต่อกำรใช้งำน 

ข้อ ๕ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยตำมข้อ  ๓  และอุปกรณ ์

คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลตำมข้อ  ๔  ตำมมำตรฐำนที่ผู้ผลิตก ำหนด  และจัดให้มีกำรตรวจสอบ 

สภำพของอุปกรณ์ให้มีควำมปลอดภัยก่อนกำรใช้งำนทุกครั้ง   และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ 
ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๖ ในกรณีที่นำยจ้ำงต้องจัดท ำรำวกั้นหรือรั้วกันตก  รำวกั้นหรือรั้วกันตกต้องมี    
ควำมสูงไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบเซนติเมตร  แต่ไม่เกินหนึ่งเมตรสิบเซนติเมตร  ซึ่งมีควำมมั่นคง  แข็งแรง 
และปลอดภัย  เพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นได้ 

ในกรณีที่ใช้แผงทึบแทนรำวกั้นหรือรั้วกันตก  แผงทึบต้องมีควำมสูงไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบเซนติเมตร 

ข้อ ๗ ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ  ๒  ข้อ  ๓  และข้อ  ๕  จะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
หมวด  ๒ 

กำรป้องกนัอันตรำยจำกกำรตกจำกที่สูงและที่ลำดชนั 
 

 

ข้อ ๘ ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่สูง   นำยจ้ำงต้องจัดให้มีนั่งร้ำน  หรือ 

ด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรอื่นใดที่เหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำน  เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ลูกจ้ำง   
โดยต้องมีควำมมั่นคง  แข็งแรง  และปลอดภัย 

้หนา   ๕๒
่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔

:: safetyhubs.com :: :: Page 87 / 159 ::



ข้อ ๙ ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่สูงตั้งแต่สี่เมตรขึ้นไป  นำยจ้ำงต้องจัดท ำ   
รำวกั้นหรือรั้วกันตก  ตำข่ำยนิรภัย  หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่เหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำน   
ทั้งนี้  ต้องจัดให้มีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ตลอดระยะเวลำ    
กำรท ำงำน 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีปล่องหรือช่องเปิดต่ำง  ๆ  ซึ่งอำจท ำให้ลูกจ้ำงพลัดตก  นำยจ้ำง   
ต้องจัดท ำฝำปิดที่แข็งแรง  รำวกั้น  รั้วกันตก  หรือแผงทึบตำมข้อ  ๖  พร้อมทั้งติดป้ำยเตือนอันตรำย  
ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 

ข้อ ๑๑ นำยจ้ำงต้องมิให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่สูงนอกอำคำรหรือพ้ืนที่เปิดโล่ง  ในขณะที่มีพำยุ   
ลมแรง  ฝนตกหรือฟ้ำคะนอง  เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นที่จะต้องให้ลูกจ้ำงท ำงำนเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัย 

หรือบรรเทำเหตุอันตรำยที่เกิดขึ้น  โดยต้องจัดให้มีมำตรกำรเพ่ือควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง 
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ลูกจ้ำงต้องใช้บันไดไต่ชนิดเคลื่อนย้ำยได้เพ่ือท ำงำนในที่สูง   นำยจ้ำง 

ต้องดูแลกำรตั้งบันไดให้ระยะระหว่ำงฐำนบันไดถึงผนังที่วำงพำดบันไดกับควำมยำวของช่วงบันได  

นับจำกฐำนถึงจุดพำดมีอัตรำส่วนหนึ่งต่อสี่  หรือมีมุมบันไดที่ตรงข้ำมผนังเจ็ดสิบห้ำองศำ 

บันไดไต่ตำมวรรคหนึ่งจะต้องมีโครงสร้ำงที่มั่นคง  แข็งแรง  และปลอดภัยต่อกำรใช้งำน   
มีควำมกว้ำงของบันไดไม่น้อยกว่ำสำมสิบเซนติเมตร  ทั้งนี้  บันไดไต่ต้องมีขำบันไดหรือสิ่งยึดโยง 
ที่สำมำรถป้องกันกำรลื่นไถลของบันไดได้ 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ลูกจ้ำงต้องใช้บันไดไต่ชนิดติดตรึงกับที่ที่มีควำมสูงเกินหกเมตรขึ้นไป   
เพ่ือท ำงำนในที่สูง  นำยจ้ำงต้องดูแลบันไดไต่ชนิดติดตรึงกับที่ให้มีโครงสร้ำงที่มั่นคง   แข็งแรง   
และปลอดภัยต่อกำรใช้งำนและต้องจัดท ำโกร่งบันไดเพื่อป้องกันกำรพลัดตกของลูกจ้ำง 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ลูกจ้ำงต้องใช้ขำหยั่งหรือม้ำยืนเพ่ือท ำงำนในที่สูง   นำยจ้ำงต้องดูแล   
ให้ขำหยั่งหรือม้ำยืนนั้นมีโครงสร้ำงที่มั่นคง  แข็งแรง  และปลอดภัยต่อกำรใช้งำน  และมีพ้ืนที่ส ำหรับ   
ยืนท ำงำนอย่ำงเพียงพอ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีกำรท ำงำนบนที่ลำดชันที่ท ำมุมเกินสิบห้ำองศำแต่ไม่เกินสำมสิบองศำ  

จำกแนวรำบ  และมีควำมสูงของพ้ืนระดับที่เอียงนั้นตั้งแต่สองเมตรขึ้นไป  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีนั่งร้ำน 

ที่เหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำน  หรือเข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์    
หรือมำตรกำรป้องกันกำรพลัดตกอื่นใดที่เหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำน 

ในกรณีที่มีกำรท ำงำนบนที่ลำดชันที่ท ำมุมเกินกว่ำสำมสิบองศำจำกแนวรำบ  และมีควำมสูง 
ของพ้ืนระดับที่เอียงนั้นตั้งแต่สองเมตรขึ้นไป  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีนั่งร้ำนที่เหมำะสมกับสภำพของ 

กำรท ำงำน  หรือมำตรกำรป้องกันกำรพลัดตกอื่นใดที่เหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำน   และ 

เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ 
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หมวด  ๓ 

กำรป้องกนัอันตรำยจำกวัสดุกระเด็น  ตกหลน่  และพังทลำย 
 

 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีกำรล ำเลียงวัสดุสิ่งของขึ้นหรือลงจำกที่สูง  หรือล ำเลียงวัสดุสิ่งของบนที่สูง   
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีรำง  ปล่อง  เครื่องจักร  หรืออุปกรณ์ที่เหมำะสมในกำรล ำเลียง  เพ่ือป้องกัน   
อันตรำยจำกวัสดุสิ่งของกระเด็นหรือตกหล่น 

ข้อ ๑๗ นำยจ้ำงต้องก ำหนดเขตอันตรำยในบริเวณพ้ืนที่ที่อำจมีกำรกระเด็น   ตกหล่น   
หรือพังทลำยของวัสดุสิ่งของ  และติดป้ำยเตือนอันตรำยบริเวณพ้ืนที่ดังกล่ำว  พร้อมทั้งจัดให้มี   
มำตรกำรควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยจนกว่ำงำนจะแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีวัสดุสิ่งของอยู่บนที่สูงที่อำจกระเด็น  ตกหล่น  หรือพังทลำยลงมำได้  
นำยจ้ำงต้องจัดท ำขอบกันของตกหรือมำตรกำรป้องกันอื่นใดที่เหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำน 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนบริเวณใกล้เคียงหรือท ำงำนในสถำนที่ที่อำจมี 
กำรกระเด็น  ตกหล่น  หรือพังทลำยของวสัดุสิ่งของ  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรควบคุมดูแลเพื่อใหเ้กดิ 

ควำมปลอดภัยแก่ลูกจ้ำงตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน 

ข้อ ๒๐ ในบริเวณที่เก็บหรือกองวัสดุสิ่งของที่อำจท ำให้เกิดอันตรำยจำกกำรตกหล่น  หรือ
พังทลำยของวัสดุสิ่งของดังกล่ำว  ให้นำยจ้ำงจัดเรียงวัสดุสิ่งของให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัย  ท ำผนังกั้น  
หรือใช้วิธีกำรอื่นใด  เพื่อป้องกันอันตรำยจำกกำรตกหล่นหรือพังทลำยของวัสดุสิ่งของนั้น 

ในกรณีที่มีกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุสิ่งของตำมวรรคหนึ่ง  ให้นำยจ้ำงจัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำย 

จำกกำรตกหล่น  หรือพังทลำยของวัสดุสิ่งของที่จะท ำกำรเคลื่อนย้ำยนั้นด้วย 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนในท่อ  ช่อง  โพรง  บ่อ  หรือสถำนที่อื่นใด   
ที่อำจเกิดกำรพังทลำยได้  ให้นำยจ้ำงจัดท ำผนังกั้น  ค้ ำยัน  หรือใช้วิธีกำรอื่นใดที่สำมำรถป้องกัน   
อันตรำยจำกกำรพังทลำยที่อำจเกิดขึ้นนั้นได้ 

หมวด  ๔ 

กำรป้องกนัอันตรำยจำกกำรตกลงไปในภำชนะเกบ็หรือรองรบัวัสดุ 
 

 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนในบริเวณหรือสถำนที่ใด   หรือลักษณะของ 
กำรท ำงำนอำจท ำให้ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยจำกกำรพลัดตกลงไปในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ  เช่น  ถัง  บ่อ   
กรวย  ภำชนะหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่ลูกจ้ำงอำจพลัดตกลงไปได้  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีสิ่งปิดกั้น 

ที่มั่นคงแข็งแรง  จัดท ำรำวกั้นหรือรั้วกันตกที่มั่นคงแข็งแรงล้อมรอบภำชนะนั้น   เ พ่ือป้องกัน 

กำรพลัดตกลงไปของลูกจ้ำง 
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ในกรณีที่นำยจ้ำงไม่อำจด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้   นำยจ้ำงต้องจัดให้ลูกจ้ำง 
สวมใส่เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชีวิตตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน 

ข้อ ๒๓ นำยจ้ำงต้องมิให้ลูกจ้ำงท ำงำนบนภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ  เช่น  ถัง  บ่อ  กรวย   
ภำชนะหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่ลูกจ้ำงอำจพลัดตกลงไปได้  เว้นแต่นำยจ้ำงได้จัดให้มีสิ่งปิดกั้น   
จัดท ำรำวกั้นหรือรั้วกันตก  หรือสิ่งป้องกันอื่นใดที่มั่นคงแข็งแรงเหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำน   
หรือจัดให้ลูกจ้ำงสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชีวิตตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน   
หำกนำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ   ต้องให้ลูกจ้ำงสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและ 

เชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชีวิตตลอดระยะเวลำกำรท ำงำนด้วย 

ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนบนภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุที่มีควำมสูงตั้งแต่สี่เมตรขึ้นไป   
นำยจ้ ำ งต้องจัด ให้ มีสิ่ งปิดกั้ น   จั ดท ำรำวกั้ นหรือรั้ วกันตก   หรื อสิ่ งป้ องกันอื่ น ใดที่ มั่ นคง   
แข็งแรงเหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำน  และต้องให้ลูกจ้ำงสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัย   
หรือสำยช่วยชีวิตตลอดระยะเวลำกำรท ำงำนด้วย 

 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  16  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สุชำติ  ชมกลิ่น 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่นำยจ้ำงอำจให้ลูกจ้ำงท ำงำนในสถำนที่ 
ที่มีอันตรำยจำกกำรตกจำกที่สูงและที่ลำดชัน  จำกวัสดุกระเด็น  ตกหล่น  และพังทลำย  และที่มีอันตรำย 

จำกกำรตกลงไปในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ  อันจะท ำให้เกิดอันตรำยขึ้นแก่ลูกจ้ำงได้  ประกอบกับมำตรำ  ๘   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
บัญญัติให้นำยจ้ำงบริหำร  จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อม   
ในกำรท ำงำน  ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดในกฎกระทรวง   ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัย   
ในกำรท ำงำนของลูกจ้ำงในสถำนที่ดังกล่ำว  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบรหิำร  จดักำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชวีอนำมัย   
และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเกี่ยวกับนัง่ร้ำนและค  ำยัน 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบญัญตั ิ

ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 

ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี  
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี  
“นั่งร้ำน”  หมำยควำมว่ำ  โครงสร้ำงชั่วครำวที่สูงจำกพื นหรือพื นของอำคำร  หรือส่วนของ

สิ่งก่อสร้ำง  ส ำหรับเป็นที่รองรับผู้ท ำงำน  วัสดุ  หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ 
“ค  ำยัน”  หมำยควำมว่ำ  โครงชั่วครำวที่รองรับ  ยึดโยง  หรือเสริมควำมแข็งแรง   

ของโครงสร้ำงสิ่งก่อสร้ำง  นั่งร้ำน  แบบหล่อคอนกรีต  หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง   
กำรติดตั ง  หรือกำรซ่อมบ ำรุง 

“ค่ำควำมปลอดภัย”  หมำยควำมว่ำ  อัตรำส่วนของหน่วยแรงหรือน  ำหนักบรรทุกที่ท ำให้เกิด 

กำรวิบัติต่อหน่วยแรงหรือน  ำหนักบรรทุกที่ใช้งำนจริง 
“วิศวกร”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม   

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร 
ข้อ ๓ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีและดูแลให้ลูกจ้ำงสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัย   

ส่วนบุคคลที่เหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำนกับนั่งร้ำนหรือค  ำยัน  และลักษณะอันตรำยที่อำจเกิดขึ น  
ตลอดระยะเวลำที่ลูกจ้ำงท ำงำน 

ข้อ ๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีข้อบังคับและขั นตอนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือควำมปลอดภัย   
ในกำรท ำงำนกับนั่งร้ำนหรือค  ำยัน  รวมทั งต้องอบรมหรือชี แจงให้ลูกจ้ำงทรำบก่อนเริ่มปฏิบัติงำน   
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และควบคุมดูแลให้ลูกจ้ำงปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำน   
ตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๕ นำยจ้ ำ งต้ องก ำหนดเขตอันตรำย ในบริ เ วณพื นที่ ที่ มี กำรติดตั ง   กำร ใช้    
กำรเคลื่อนย้ำยและกำรรื อถอนนั่งร้ำนหรือค  ำยันโดยจัดท ำรั วหรือกั นเขตด้วยวัสดุที่เหมำะสมกับ  

อันตรำยนั น  และมีป้ำย  “เขตอันตรำย”  แสดงให้เห็นได้ชัดเจน  และในเวลำกลำงคืนต้องจัดให้มี 
สัญญำณไฟสีส้มตลอดเวลำ  และห้ำมไม่ให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในเขตอันตรำยนั น 

ข้อ ๖ นำยจ้ำงต้องติดหรือตั งป้ำยสัญลักษณ์เตือนอันตรำยและเครื่องหมำยป้ำยบังคับ   
เกี่ยวกับควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่เหมำะสมกับลักษณะงำน  เชน่   
ห้ำมเข้ำ  เขตอันตรำย  ระวังวัสดุตกหล่น  ให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล   
หรือข้อควำมอื่นที่เข้ำใจง่ำยและเห็นได้อย่ำงชัดเจน 

ข้อ ๗ ในกำรสร้ำง  ประกอบ  ติดตั ง  ทดสอบ  ตรวจสอบ  ใช้  เคลื่อนย้ำย  และรื อถอน  
นั่งร้ำน  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้  หำกไม่มี  
รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนดังกล่ำว  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้วิศวกรเป็นผู้จัดท ำ
รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนเป็นหนังสือ  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำน  
ตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นภำษำไทย  หรือภำษำอื่น 

ที่ลูกจ้ำงสำมำรถศึกษำและปฏิบัติเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนได้ 
ข้อ ๘ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรค ำนวณออกแบบและควบคุมกำรใช้นั่งร้ำนโดยวิศวกร  ทั งนี   

ตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
ข้อ ๙ นำยจ้ำงต้องมิให้ลูกจ้ำงท ำงำนบนนั่งร้ำน  ในกรณีดังต่อไปนี    
(๑) นั่งร้ำนที่มีพื นลื่น 
(๒) นั่งร้ำนที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดช ำรุดหรืออยู่ในสภำพที่อำจก่อให้เกิดอันตรำย 
(๓) นั่งร้ำนที่อยู่ภำยนอกอำคำร  หรือส่วนอื่นที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยในขณะที่มีพำยุ  ลมแรง  

ฝนตก  หรือฟ้ำคะนอง  เว้นแต่เป็นกำรท ำงำนเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยหรือเพ่ือกำรช่วยเหลือ   
หรือบรรเทำเหตุ  โดยต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง 

ข้อ ๑๐ ในกำรท ำงำนบนนั่งร้ำนหลำยชั นพร้อมกัน  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกัน 

วัสดุร่วงหล่นที่เหมำะสมกับสภำพงำน  เพื่อมิให้เกิดอันตรำยต่อผู้ซึ่งท ำงำนอยู่ด้ำนล่ำง 
ข้อ ๑๑ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบนั่งร้ำนทุกครั งก่อนกำรใช้งำนและท ำรำยงำน   

ผลกำรตรวจสอบไวด้ว้ย  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดงักล่ำวไว้ให้พนกังำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 
ข้อ ๑๒ ในกำรสร้ำง  ประกอบ  ติดตั ง  ทดสอบ  ตรวจสอบ  ใช้  เคลื่อนย้ำย  และรื อถอน  

ค  ำยัน  ให้น ำข้อ  ๗  มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๓ ในกำรสร้ำง  ประกอบ  หรือติดตั งค  ำยัน  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรค ำนวณ  ออกแบบ
และควบคุมโดยวิศวกร  ดังต่อไปนี  

(๑) ค  ำยันที่ท ำด้วยเหล็ก  ต้องสำมำรถรับน  ำหนักบรรทุกใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำสองเท่ำ   
ของน  ำหนักบรรทุกใช้งำน  ในกรณีค  ำยันท ำด้วยวัสดุอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก  ต้องสำมำรถรับน  ำหนักบรรทุก   
ใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำสี่เท่ำของน  ำหนักบรรทุกใช้งำน  และต้องมีเอกสำรแสดงก ำลังวัสดุประกอบด้วย 

(๒) ไม้ที่ใช้ท ำค  ำยัน  ต้องเป็นไม้ที่ไม่ผุเปื่อยหรือช ำรุดจนท ำให้ไม้ขำดควำมแข็งแรง  ทนทำน
และต้องมีหน่วยแรงดัดประลัย   (ultimate  bending  stress)   ไม่น้อยกว่ำ   ๓๐๐  กิ โลกรัม   
ต่อตำรำงเซนติเมตร  และมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๔ 

(๓) เหล็กที่ใช้ท ำค  ำยัน  ต้องเป็นเหล็กที่มีจุดครำก  (yield  point)  ไม่น้อยกว่ำ  ๒,๔๐๐  กิโลกรัม 

ต่อตำรำงเซนติเมตร  และมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๒ 
(๔) ข้อต่อและจุดยึดต่ำง ๆ  ของค  ำยันต้องมั่นคงแข็งแรง 
(๕) ในกรณีที่มีที่รองรับค  ำยัน  ต้องสำมำรถรับน  ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่ำสองเท่ำ   

ของน  ำหนักบรรทุกใช้งำน 
(๖) ค  ำยันต้องยึดโยงหรือตรึงกับพื นดินหรือส่วนของสิ่งก่อสร้ำงให้มั่นคงแข็งแรง 
ข้อ ๑๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบส่วนประกอบของค  ำยันและที่รองรับค  ำยัน 

ทุกครั งก่อนกำรใช้งำนและระหว่ำงใช้งำน  หำกพบว่ำไม่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย  ให้นำยจ้ำง   
ด ำเนินกำรซ่อมแซมหรือปรับปรุงส่วนประกอบของค  ำยันและที่รองรับค  ำยันให้มั่นคงแข็งแรง 

และปลอดภัยอยู่เสมอ 
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ใช้ค  ำยันรองรับกำรเทคอนกรีต  อุปกรณ์  เครื่องจักร  หรือรองรับสิ่งอื่นใด 

ที่มีลักษณะคล้ำยกัน  นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลมิให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปอยู่ใน  หรือใต้บริเวณนั น   
เว้นแต่กรณีกำรท ำงำนที่มีควำมจ ำเป็นและเฉพำะผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องเท่ำนั น 

ข้อ ๑๖ ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ  ๔  ข้อ  ๗  ข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  จะอยู่ในรูปแบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  10  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สุชำติ  ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 

้หนา   ๑๓
่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๖๔
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หมำยเหตุ   : -   เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี   คือ  โดยที่มำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ ง   
แห่งพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัต ิ

ให้นำยจ้ำงบริหำร  จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อม 

ในกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดในกฎกระทรวง   และเพ่ือให้กำรท ำงำนเกี่ยวกับนั่งร้ำน 

และค  ำยันมีมำตรฐำนอันจะท ำให้ลูกจ้ำงมีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนมำกขึ น  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี  

้หนา   ๑๔
่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๖๔
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ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการค านวณออกแบบและควบคมุการใชน้ั่งร้านโดยวิศวกร 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และด าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับนั่งร้านและค  ายัน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ก าหนดให้
นายจ้างต้องจัดให้มีการค านวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร  ทั งนี   ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  
และด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับนั่งร้าน  

และค  ายัน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี    
ข้อ ๑ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี    
“จุดคราก”  (yield  point)  หมายความว่า  จุดที่หน่วยแรงดึงที่วัสดุเริ่มยืดโดยไม่ต้องเพ่ิมแรงดึง 

ขึ นอีก 
“น  าหนักบรรทุกใช้งาน”  (working  load)  หมายความว่า  ผลรวมของน  าหนักบรรทุกทั งหมด

ที่กระท าต่อโครงสร้าง 
“น  าหนักบรรทุกคงที่”  (dead  load)  หมายความว่า  น  าหนักของนั่งร้านที่พิจารณาน  าหนักรวม 

ของอุปกรณ์ทั งหมดของนั่งร้านร่วมด้วย   
“น  าหนักบรรทุกจร”  (live  load)  หมายความว่า  น  าหนักบรรทุกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ขนาดและต าแหน่ง  เช่น  น  าหนักบรรทุกของผู้ปฏิบัติงาน  วัสดุ  หรือรถเข็นซีเมนต์ 
หมวด  ๑ 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 
 

ข้อ ๓ นั่งร้านที่มีความสูงตั งแต่  ๔  เมตรขึ นไป  หรือนั่งร้านเสาเรียงเดี่ยวส าหรับงานทาสี 
ที่มีความสูงเกิน  ๗.๒๐  เมตร  และไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตก าหนด  
นายจ้างต้องจัดให้มีการค านวณออกแบบโดยวิศวกร  ตามประกาศนี  

ข้อ ๔ เมื่อนายจ้างน านั่งร้านมาใช้ส าหรับการท างาน  อย่างน้อยต้องมีรายการข้อมูลการใช้งาน  
ดังต่อไปนี  

(๑) ข้อมูล  และสถานที่หรือหน่วยงานที่น าไปใช้งาน 
(๒) วัตถุประสงค์  หรือลักษณะของการท างาน  
(๓) ความสูงที่ต้องการใช้งานนั่งร้าน 
(๔) วันที่เริ่มและสิ นสุดส าหรับใช้งานนั่งร้าน 

้หนา   ๒๗
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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(๕) ชนิด  หรือประเภทของนั่งร้าน   
(๖) ชนิดของวัสดุใช้สร้าง 
(๗) จ านวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด 
(๘) ขนาดและน  าหนักของวัสดุอุปกรณ์ที่จะน าขึ นไปใช้บนนั่งร้าน 
(๙) วัตถุประสงค์ของการน าไปใช้กับลักษณะงาน  หรือการใช้งานที่เหมาะสมกับประเภท  

ของนั่งร้าน 
(๑๐) ระบุโอกาสได้รับผลกระทบและข้อควรระวังเมื่อมีการใช้นั่งร้าน 
ข้อ ๕ นั่งร้านที่นายจ้างให้ลูกจ้างใช้ส าหรับท างานที่มีความสูงตั งแต่  ๔  เมตรขึ นไป  หรือ

นั่งร้านเสาเรียงเดี่ยวส าหรับงานทาสีที่สูงเกิน  ๗.๒๐  เมตร  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดข้อมูล
ประกอบการค านวณและออกแบบ  ดังต่อไปนี  

(๑) ชนิด  หรือประเภทของนั่งร้าน   
(๒) ข้อมูลของผู้สร้าง  ผู้ผลิต  หรือผู้ค านวณออกแบบ 
(๓) ชนิด  และก าลังของวัสดุที่ใช้สร้างนั่งร้าน 
(๔) น  าหนักบรรทุกใช้งาน  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีน  าหนักบรรทุกคงที่และน  าหนักบรรทุกจร 
(๕) น  าหนักบรรทุกจากสภาพแวดล้อม  (ถ้ามี)  เช่น  แรงลม  แรงดันใต้ดิน  กระแสน  า  
(๖) น  าหนักบรรทุกใช้งานสูงสุดเพ่ือการออกแบบ 
(๗) น  าหนักบรรทุกสูงสุดส าหรับใช้งานจริง 
(๘) ความสามารถใช้ส าหรับการท างานสูงสุดของนั่งร้านที่ออกแบบ 
ทั งนี   ต้องจัดท าแบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน  รวมถึงก าหนดทางขึ น - ลง  

และเข้า - ออก  ของผู้ปฏิบัติงาน  ระบุวัสดุและอุปกรณ์ส าหรบัการยึดหรือตดิโครงสรา้งและส่วนประกอบ
ของนั่งร้าน  หรืออาจจัดท าล าดับขั นตอนส าหรับการสร้าง  ประกอบ  ติดตั ง  ตรวจสอบ  ใช้  เคลื่อนย้าย  
และการรื อถอนนั่งร้านประเภทนั น ๆ 

ข้อ ๖ นายจ้างที่มีการใช้นั่งร้านต้องด าเนินการจัดให้มีรายการข้อมูลการใช้ตามข้อ  ๔  
รายละเอียดข้อมูลประกอบการออกแบบตามข้อ  ๕  โดยติดไว้บริเวณที่มีการใช้นั่งร้านอย่างน้อย 

ต้องมีรายการข้อมูลการใช้งานและรายละเอียดข้อมูลประกอบการออกแบบตามแนบท้ายประกาศ   
เพื่อเป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

ข้อ ๗ นายจ้างต้องจัดให้มีป้ายน  าหนักบรรทุกใช้งานสูงสุด  และจ านวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด 

แต่ละชั นของนั่งร้าน  พร้อมติดหมายเลขแต่ละชั นของนั่งร้านให้เห็นอย่างชัดเจน 
ข้อ ๘ นายจ้างต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  เข้าไปใกล้หรือ 

ใช้นั่งร้าน  พร้อมทั งจัดท าป้าย  หรือสัญลักษณ์ให้เห็นอย่างชัดเจน  เพ่ือความปลอดภัย  กรณีดังต่อไปนี  
(๑) มีการทดสอบ  หรือตรวจสอบนั่งร้าน   
(๒) อนุญาตให้ใช้นั่งร้านส าหรับท างานได้    

้หนา   ๒๘
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ข้อ ๙ นายจ้างต้องด าเนินการสร้าง  ติดตั ง  หรือวางฐานนั่งร้านบนพื นที่ที่มั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย 

ข้อ ๑๐ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านที่มีขอบพื นนั่งร้านด้านในห่างจากแนวผนังของอาคาร
มากกว่า  ๔๕  เซนติเมตร  ต้องจัดท าราวกันตก  หรือสิ่งกั นอื่นในด้านที่ติดกับแนวผนังของอาคาร  

ให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อเกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน  ยกเว้นนั่งร้านเสาเรียงเดี่ยวส าหรบั
งานทาสี   

ข้อ ๑๑ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านหรือช่องทางเดิน  ให้นายจ้างปิดคลุมเหนือช่องที่ก าหนด  

ให้เป็นทางเดินด้วยแผงไม้  หรือวัสดุอื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอเพ่ือป้องกันมิให้เกิดอันตราย   
ปัญหาสุขภาพอนามัย  และความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเดินนั น 

ข้อ ๑๒ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านหลายชั น  และมีการปฏิบัตงิานบนนัง่ร้านหลายชั นพรอ้มกนั  
ให้นายจ้างจัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่คล้ายกันที่เหมาะสม  เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ นแก่ผู้ที่ท างาน
อยู่ชั นล่างได้ 

ข้อ ๑๓ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านให้พิจารณาถึงแรงสั่นสะเทือน  แรงลม  และน  าหนัก 

ของผ้าใบ  แผ่นไม้  หรือสิ่งปิดกั นอื่นที่อาจมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของนั่งร้านด้วย 
ข้อ ๑๔ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านแต่ละชั นสูงเกิน  ๒  เมตร  ต้องได้รับการออกแบบ 

โดยวิศวกร 
ข้อ ๑๕ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านใกล้หอลิฟต์  ต้องให้มีระยะห่างพอที่ตัวลิฟต์ไม่กระแทก

นั่งร้านในขณะขึ นลง 
ข้อ ๑๖ นายจ้างต้องมิให้มีการยึดโยงนั่ งร้านกับหอลิฟต์  หรือยึดโยงกับโครงสร้าง 

ของเครื่องจักรที่ติดตั ง  เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง   
ข้อ ๑๗ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านแบบห้อยแขวน  ต้องจัดให้มีการใช้เชือก  ลวดสลิง  หรือ

วัสดุอื่นใดต้องเหมาะสมกับร่องรอก  หรือประเภทของรอก  ทั งนี   ต้องเป็นไปตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกร
ก าหนด 

ข้อ ๑๘ นายจ้างต้องติดตั งนั่งร้านให้อยู่ในแนวระดับ  และมีอุปกรณ์  หรือวิธีการอื่นใด  

ส าหรับการตรวจเช็คระดับ 
ข้อ ๑๙ นายจ้างซึ่งให้ลูกจ้างท างานบนนั่งร้าน  หรือท างานประกอบ  ติดตั ง  ตรวจสอบ  

ทดสอบ  และเคลื่อนย้ายนั่งร้าน  ต้องจัดและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่เข็มขัดนิรภัย  และเชือกนิรภัย
หรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์  หรืออุปกรณ์อื่นใดที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  ทั งนี   ต้องเป็นไป  

ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และด าเนินการด้านความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ในสถานที่ที่อันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน
จากวัสดุกระเด็น  ตกหล่น  และพังทลาย  และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ 

้หนา   ๒๙
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หมวด  ๒ 
การค านวณออกแบบ 

 
 

ข้อ ๒๐ กรณีนายจ้างจัดให้มีวิศวกรเป็นผู้ค านวณและออกแบบนั่งร้าน  หรือนั่งร้านที่มาจาก
ผู้ผลิต  อย่างน้อยต้องมีก าลังของวัสดุเป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี  

(๑) ไม้ที่ใช้สร้างนั่งร้านต้องไม่ผุ  เปื่อย  หรือช ารุดจนท าให้ขาดความแข็งแรงทนทาน   
มีหน่วยแรงดัดประลัย  (ultimate  bending  stress)  ไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  
และมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า  ๔ 

(๒) เหล็กที่ใช้สร้างนั่งร้านต้องมีจุดคราก  ไม่น้อยกว่า  ๒,๔๐๐  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  
และมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า  ๒   

(๓) เชือกหรือลวดสลิงต้องสามารถรับน  าหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่าน  าหนักบรรทุกใช้งานสูงสุด 

ท่ีผู้ผลิตก าหนดไว้ 
(๔) ฐานหรือที่รองรับนั่งร้าน  ต้องแข็งแรง  สามารถรับน  าหนักบรรทุกใช้งานไม่น้อยกว่า   

๒  เท่า  ของน  าหนักบรรทุกใช้งาน 
(๕) นั่งร้านที่สร้างด้วยเหล็กต้องสามารถรับน  าหนักบรรทุกใช้งานไม่น้อยกว่า  ๒  เท่า 

ของน  าหนักบรรทุกใช้งาน  กรณีสร้างด้วยวัสดุอื่นที่ไม่ใช่เหล็กต้องมีเอกสารแสดงผลก าลังวัสดุประกอบด้วย 
(๖) นั่งร้านที่สร้างด้วยไม้ต้องสามารถรับน  าหนักบรรทุกใช้งานไม่น้อยกว่า  ๔  เท่า   

ของน  าหนักบรรทุกใช้งาน  กรณีสร้างด้วยไม้ไผ่ต้องมีเอกสารแสดงผลก าลังวัสดุจากสถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบ 

ข้อ ๒๑ กรณีมีการค านวณน  าหนักบรรทุกใช้งานซึ่งกระท าบนโครงสร้างนั่งร้าน  อย่างน้อย
ต้องสามารถรับน  าหนักซึ่งเป็นผลรวมของน  าหนักบรรทุก  ดังต่อไปนี  

(๑) น  าหนักบรรทุกในแนวดิ่ง  ดังนี  
 (ก) น  าหนักบรรทุกคงที่   
 (ข) น  าหนักบรรทุกจรของผู้ปฏิบัติงานและวัสดุบนแผ่นพื นนั่งร้านส าหรับการท างานจริง

แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
(๒) น  าหนักบรรทุกจากสภาพแวดล้อม  เช่น  แรงสั่นสะเทือน  แรงลม  แรงดันดิน  แรงดัน

ของกระแสน  า  น  าหนักผ้าใบ  แผ่นไม้  หรือสิ่งปิดกั นอื่นที่อาจมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของนั่งร้านด้วย  
เป็นต้น 

ข้อ ๒๒ กรณีที่นายจ้างสร้างนั่งร้าน  วัสดุที่ใช้สร้างต้องไม่มีคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี  
(๑) ช ารุด  ผุ  เปื่อย  มีรอยแตกร้าว  จนอาจท าให้ขาดความแข็งแรงและปลอดภัย 
(๒) วัสดุที่ใช้ท าโครงสร้างนั่งร้านต่างชนิดกัน   
(๓) ใช้ตะปูเหล็กหล่อยึดติดโครงสร้างนั่งร้านไม้ 

้หนา   ๓๐
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(๔) เชือกหรือลวดสลิงส าหรับนั่งร้านแบบห้อยแขวน  ต้องไม่มีลักษณะ  ดังนี    
 (ก) ผุ  เปื่อย  ถูกกัดกร่อน  ช ารุด  หรือเป็นสนิม 
 (ข) มีร่องรอยเนื่องจากถูกความร้อนหรือสารเคมีท าลาย 
 (ค) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงเกินร้อยละห้าของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม  
 (ง) กรณีลวดสลิงขมวด  (kink)  หรือแตกเกลียว  (bird  caging)   
 (จ) กรณีลวดสลิง  เส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียว  (lay)  ขาดตั งแต่สามเส้นขึ นไปในเกลียว  

(strand)  เดียวกัน  หรือขาดตั งแต่หกเส้นขึ นไปในหลายเกลียว  (strands)  รวมกัน 
ข้อ ๒๓ กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างใช้นั่งร้านส าหรับการท างาน  ต้องจัดให้มีการออกแบบนั่งร้าน  

อย่างน้อยประกอบไปด้วยลักษณะ  ดังต่อไปนี  
(๑) พื นนั่งร้านต้องกว้างไม่น้อยกว่า  ๓๕  เซนติเมตร  และยึดติดให้มั่นคงแข็งแรงและ

ปลอดภัย 
(๒) กรณีต้องมีการใช้บันได  บันไดภายในนั่งร้าน  บันไดไต่  หรือที่มีทางขึ น - ลงนั่งร้าน   

ต้องมีโครงสรา้งที่แข็งแรง  ทนทาน  ไม่ช ารุดเสื่อมสภาพ  มีสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน  ตามลักษณะ  ดังนี  
 (ก) กรณีบันไดภายในนั่งร้าน  ขนาดของลูกนอนบันไดต้องกว้างไม่น้อยกว่า  ๑๕  เซนติเมตร  

และระยะห่างของขั นบันไดต้องเท่ากันโดยห่างกันไม่เกิน  ๓๐  เซนติเมตร 
 (ข) กรณีบันไดไต่  ต้องมีระยะห่างของขั นบันไดเท่ากัน  โดยห่างกันไม่เกิน  ๓๐  เซนติเมตร  

และติดตรึงกับนั่งร้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย   
(๓) ราวกันตกมีความสูงอย่างน้อย  ๙๐  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑.๑๐  เมตร  และ 

อย่างน้อยต้องประกอบด้วยราวบน  ราวกลาง  หรือสิ่งอื่นใดที่มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับนั่งร้านนั น ๆ  
และสามารถป้องกันการตกของผู้ปฏิบัติงานได้ 

(๔) ขอบกันวัสดุ   หรือเครื่ องมือและอุปกรณ์ตกหล่น  ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า   
๑๕  เซนติเมตร  จากพื นนั่งร้าน  หรือสิ่งอื่นใดที่มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับนั่งร้านนั น ๆ  และสามารถ
ป้องกันการตกหล่น 

(๕) กรณีสร้างนั่งร้านสูงตั งแต่  ๔  เมตรขึ นไป  ต้องออกแบบและสร้างค  ายันด้วยวิธีการ 

ยึดตรึงกับอาคารหรือโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง  หรือวิธีการอื่นใดเพื่อป้องกันการโย้หรือเซ 
ข้อ ๒๔ กรณีนายจ้างติดตั งนั่งร้านแบบห้อยแขวน  ต้องไม่น านั่งร้านไปเกาะหรือยึดติดกับ

ก าแพงวัสดุก่อ  ส่วนของอาคารที่มีโครงสร้างไม่มั่นคงแข็งแรง  หรือโครงสร้างที่มิได้ก าหนดหรือออกแบบไว้ 
ข้อ ๒๕ กรณีนั่งร้านแบบห้อยแขวน  ซึ่งมีด้านที่ชิดกับตัวอาคารหรือบริเวณที่ปฏิบัติงาน  

นายจ้างต้องด าเนนิการยึดโยงกบัตวัอาคารมิให้นัง่ร้านกระแทกกบัตวัอาคาร  มีการติดตั งวัสดหุรืออุปกรณ์
ป้องกันการกระแทก  หรือป้องกันการสัมผัสโดยตรงระหว่างอุปกรณ์ส่วนประกอบของนั่งร้านกับส่วนของ
อาคารหรือโครงสร้าง  เช่น  ยางนิ่ม  ยางลม  หรือสิ่งอื่นใดที่มีความเหมาะสม  เป็นต้น 

้หนา   ๓๑
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หมวด  ๓ 
การควบคมุการใช้นั่งร้าน 

 
 

ข้อ ๒๖ นายจ้างต้องจัดให้มีส่วนประกอบและอุปกรณ์รายการประกอบแบบที่มีอยู่ใน
รายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตก าหนด  หรือรายละเอียดที่วิศวกรก าหนดทุกครั ง  

ก่อนการติดตั ง 
ข้อ ๒๗ นายจ้างต้องจัดให้มีการควบคุมการใช้งานนั่งร้านโดยวิศวกรอย่างน้อยเดือนละ 

หนึ่งครั ง  เมื่อมีการใช้นั่งร้านในเงื่อนไข  ดังต่อไปนี  
(๑) กรณีที่มีการใช้นั่งร้านส าหรับการท างานก่อสร้างที่มีความสูงตั งแต่  ๔  เมตรขึ นไป   
(๒) กรณีที่มีการใช้นั่งร้านห้อยแขวน  
การควบคุมตามวรรคแรก  ในขั นตอนก่อนการใช้งาน  ระหว่างการใช้งาน  และหลังการใช้งาน

เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  หรือให้ลูกจ้างสามารถท างานได้อย่างปลอดภัย  อย่างน้อยต้องควบคุม 

ให้มีการใช้นั่งร้านเป็นไปตามลักษณะและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี  
(๑) โครงสร้างและส่วนประกอบของนั่งร้านมีเสถียรภาพ  มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
(๒) พื นหรือฐาน  ส าหรับรองรับนั่งร้านต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน 
(๓) มีการใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  หรือตามลักษณะงาน 
(๔) ระบบป้องกันอันตรายที่ติดตั งไว้ต้องมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยง  

ของการท างาน 
(๕) มีป้ายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการใช้นั่งร้านติดไว้ให้เห็นชัดเจน 
(๖) ผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้านต้องปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยในการท างาน 
เมื่อพบว่ามีการใช้งานนั่งร้านไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิต  

หรือวิศวกรก าหนด  หรือพบข้อบกพร่องของนั่งร้านที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน  าหนัก 

การใช้งานได้อย่างปลอดภัย  หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการท างานของลูกจ้าง  นายจ้างต้องมิให้
ลูกจ้างท างานจนกว่าจะได้รับการแก้ไขข้อบกพร่อง  ซ่อมแซมให้ถูกต้อง  หรืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

ได้อย่างปลอดภัย 
ข้อ ๒๘ กรณีนั่งร้านได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบ 

กับความมั่นคงแข็งแรงของนั่งร้านจนอาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง  นายจ้างต้องจัดให้มี
วิศวกรด าเนินการตรวจสอบ  และทดสอบก่อนการใช้งาน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

อภิญญา  สุจรติตานนัท์ 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 
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รายการข้อมูลการใช้งานและรายละเอียดประกอบการออกแบบ ตามข้อ ๖ 
 

รายการข้อมูล และสถานที่หรือหน่วยงานที่น าไปใช้งาน (ข้อ ๔) 
๑. นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการ    
เลขที่นิติบุคคล/เลขบัตรประชาชน   เลขบัญชีประกันสังคม    
ที่อยู่เลขท่ี   หมู่ที่   ตรอก/ซอย   ถนน    
แขวง/ต าบล   เขต/อ าเภอ   จังหวัด    
โทรศัพท์   E-mail   
หน่วยงาน/โครงการที่มีการติดตั้งนั่งร้าน     
ที่อยู่เลขท่ี   หมู่ที่   ตรอก/ซอย   ถนน    
โทรศัพท์   E-mail   

ข้อมูลแสดงการใช้งานนั่งร้าน ดังนี้  
๒. ชนิด/ประเภทนั่งร้าน :    
๓. วัตถุประสงค์ หรือลักษณะของการท างาน :       งานก่อสร้าง          งานอ่ืน ได้แก่    
๔. ความสูงการใช้งานนั่งร้าน : ความสูง   เมตร  
๕. วันเริ่มและสิ้นสุดการใช้งานนั่งร้าน : ระหว่างวันที่   ถึงวันที่    
๖. ชนิดของวัสดุที่ใช้สร้างนั่งร้าน :        ไม้           เหล็ก          อ่ืนๆ    
๗. จ านวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด   คน  
๘. ขนาดหรือน้ าหนักของวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะน าข้ึนไปใช้บนนั่งร้าน :   กิโลกรัม 

๙. วัตถปุระสงค์ของการน าไปใช้กับลักษณะงาน หรือการใช้งานที่เหมาะสมกับประเภทของนั่งร้าน :  
    
   

   

๑๐. โอกาสได้รับผลกระทบ (ถ้ามี) :    
    
    
   

๑๑. ข้อควรระวังเมื่อมีการใช้นั่งร้าน :    
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รายละเอียดข้อมูลประกอบการออกแบบ (ข้อ ๕)  
ข้อมูลของผู้สร้าง ผู้ผลิต หรือผู้ค านวณออกแบบ :  
๑. นั่งร้านโดย :       ผู้ผลิต          ไม่มีวิศวกร          มีวิศวกรออกแบบค านวณ 

๒. ข้อมูลแสดงรายละเอียดประกอบการค านวณออกแบบ : ผู้ผลิต/โดยวิศวกร 
  ชื่อผู้ผลิต    

      ชื่อวิศวกร   เลขที่ใบอนุญาต    
๓. ชนิด/ประเภทของนั่งร้าน :     
๔. ชนิด/ก าลังวัสดุ :         ไม้ : มีหน่วยแรงดัด   กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
                                    เหล็ก : มีหน่วยแรงดึง   กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
                                    อ่ืนๆ ได้แก่   มีหน่วยแรง   กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
๕. น้ าหนักบรรทุกใช้งาน: น้ าหนักบรรทุกคงที ่(dead load)   กิโลกรัมต่อตารางเมตร  
    น้ าหนักบรรทุกจร (live load)   กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

น้ าหนักบรรทุกจากสภาพแวดล้อม (ถ้ามี) ได้แก่        แรงลม           แรงดันน้ า           แรงอ่ืนๆ    
    น้ าหนักจากสภาพแวดล้อม   กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
    ผลรวมน้ าหนักบรรทุกใช้งาน   กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
๖. น้ าหนักบรรทุกใช้งานสูงสุดเพ่ือการออกแบบ   กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
 น้ าหนักบรรทุกสูงสุดส าหรับการใช้งานจริง   กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
 นั่งร้านสามารถใช้งานจริงที่ความสูงสุด (ความสูงออกแบบใช้งาน)    เมตร 
 

รายการเอกสารแนบท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ รายการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
๑. เมื่อมีการใช้
นั่งร้าน 

ข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

........ 
 

......... 
 

๒. กรณีใช้นั่งร้าน ๒.๑ แบบแปลนแผนผังบริเวณพ้ืนที่การติดตั้งนั่งร้าน  
ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ผังบริเวณพ้ืนที่การท างาน เส้นทาง  
เข้า ออก ขึ้น ลง ส าหรับผู้ปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์ 
๒.๒ ก าหนดทางขึ้น - ลง และเข้า - ออก ของผู้ปฏิบัติงาน
ระบุวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการยึดหรือติดสร้างโครงสร้าง 
และส่วนประกอบของนั่งร้าน หรืออาจจัดท าล าดับขั้นตอน
ส าหรับการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ใช้ เคลื่อนย้าย 
และการรื้อถอนนั่งร้านประเภทนั้น ๆ 

......... 
 

 

......... 
 

......... 
 

 

......... 
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ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) .................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
.......................................................................................................................................................................... .... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

ณ วันที่  เดือน    พ.ศ.    

 

ลงชื่อ …………………………………..……… นายจ้าง/ผู้กระท าการแทน 

       (............................................................)  
 

ล าดับ รายการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
 ๒.๓  แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน  

(เฉพาะนั่งร้านตามข้อ ๓ ของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน) 

......... .........  

๓. ตรวจสอบก่อน
ติดตั้ง/ก่อนการใช้ 

 

๓.๑ ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ก่อนการประกอบ การติดตั้ง 
๓.๒ ตรวจสอบ ทดสอบ ก่อนการใช้งาน 

เมื่อวันที่ ............................................................................. 

.........

......... 
.........
......... 

โดย ...................................... 
โดย ...................................... 

๔. ควบคุมการใช ้ ๔.๑ ก่อนการใช้งานทุกวัน 

๔.๒ ทุกเดือน (เฉพาะนั่งร้านตามข้อ ๒๗ ของประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน) 
๔.๓ หลังผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือสภาพแวดล้อม (ถ้ามี)  
............................................................................................ 

.........

......... 
 

......... 

.........

......... 
 

......... 

โดย ...................................... 
โดย ...................................... 
 

โดย ...................................... 

ประทับตรา
นิติบุคคล 
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ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  หลกัสูตรการทดสอบลูกจ้างที่ท้างานประดาน ้า 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และด้าเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับงานประดาน ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ก้าหนดให้ลูกจ้าง
ซึ่งนายจ้างจะให้ท้างานประดาน ้าต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานประดาน ้าโดยต้อง
ผ่านการทดสอบตามหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือหน่วยงานของรัฐรับรอง  หรือหลักสูตร 

ที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
อาศัยอ้านาจตามความในขอ้  ๕  (๓)  แห่งกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  

และด้าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับงานประดาน ้า  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ประกาศนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ นายจ้างจะให้ลูกจ้างไปท้างานประดาน ้า  ลูกจ้างนั นต้องมีความรู้ความสามารถ 

และประสบการณ์ในงานประดาน ้าซึ่งอย่างน้อยต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรการด้าน ้าด้วยอากาศ  

ในทะเลเปิด  (Openwater  SCUBA  Diver  Course)  หรือเทียบเท่า 
กรณีให้ลูกจ้างไปท้างานประดาน ้าในลักษณะงานเชิงพาณิชย์  หรืองานเฉพาะ  เช่น  งานตัด  

งานเชื่อม  งานซ่อมบ้ารุง  ดัดแปลง  แก้ไขต่าง ๆ   ใต้น ้า  เป็นต้น  ลูกจ้างต้องมีเอกสารแสดงว่าผ่านการอบรม
ลักษณะงานนั น ๆ  เช่น  หลักสูตรทักษะการด้าน ้าเชิงพาณิชย์  (Commercial  Diving  Skill)  หรือ
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ  สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ  กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม  สาขาการเชื่อมและ 

ตัดโลหะใต้น ้าด้วยไฟฟ้า  (Underwater  Metal  Arc  Cutting  and  Welding)  จากกรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน  หรือผ่านหลักสูตรการอบรมงานในลักษณะคล้ายคลึงกันจากหน่วยงานของรัฐ   หรือ
หน่วยงานของภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๓ นายจ้างจะให้ลูกจ้างท้างานประดาน ้าเพ่ือให้บริการด้านสันทนาการและการกีฬา  
อย่างน้อยลูกจ้างต้องผ่านการทดสอบหลักสูตร  ดังนี  

(๑) ท้างานในหน้าที่หัวหน้านักประดาน ้าต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรผู้ควบคุมการด้าน ้า   
(Dive  master  course)   

(๒) ท้างานในหน้าที่ครูผู้ฝึกสอนด้าน ้าต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรผู้ฝึกสอนด้าน ้า   
(Instructor  course) 

ข้อ ๔ หลักสูตรการทดสอบส้าหรับลูกจ้างที่ต้องท้างานประดาน ้าตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓  
ต้องก้าหนดโดยหน่วยงานของรัฐ  หรือสมาคมด้าน ้าแห่งประเทศไทย  ยอมรับหรือให้การรับรอง  แล้วแต่กรณี  
และสามารถแสดงบัตรหรือเอกสารหลักฐานว่าผ่านการทดสอบต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ 

้หนา   ๒๙
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ข้อ ๕ นายจ้างที่จะให้ลูกจ้างไปท้างานประดาน า้ตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓  ต้องมีประสบการณ์
การด้าน ้าที่มีผลการจดบันทึกที่สามารถแสดงต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ 

กรณีที่ลูกจ้างไม่มีผลการจดบันทึกหรือไม่ได้มีการด้าน ้าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา  นายจ้างต้องจัดให้ 
ลูกจ้างมีการอบรมและทบทวนในหลักสูตรตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๖ นายจ้างต้องไม่อนุญาตให้ลูกจ้างลงไปท้างานประดาน ้า  เว้นแต่ได้ด้าเนินการตามเงื่อนไข 

ในข้อ  ๒  ข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 
อภิญญา  สุจรติตานนัท ์

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

้หนา   ๓๐
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  ก้าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ส้าหรับงานประดาน ้า 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และด้าเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกบังานประดาน ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ก้าหนดให้นายจ้าง
ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส้าหรับงานประดาน ้าที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

อาศัยอ้านาจตามความในข้อ  ๑๒  แห่งกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  
และด้าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับงานประดาน ้า  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ มาตรฐานอุปกรณ์ส้าหรับงานประดาน ้า  ได้แก่  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

(มอก.)  มาตรฐานกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา  ภายใต้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  
(United  States  Department  of  Transportation : DOT)  มาตรฐานส้านักงานคณะกรรมการคมนาคม
ของประเทศแคนาดา  (Canadian  Transportation  Commission : CTC)  มาตรฐานขององค์การ
มาตรฐานสากล  (International  Organization  for  Standardization : ISO)  มาตรฐานสหภาพยโุรป  
(European  Standards : EN)  มาตรฐานประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์   (Australia  
Standards/New  Zealand  Standards : AS/NZS)  มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา  
(American  National  Standards  Institute : ANSI)  มาตรฐานแห่งชาติจีนและมาตรฐานแห่งชาติ
ของสาธารณรัฐจีน  (ไต้หวัน)  (Chinese  National  Standard/The  National  Standards  of  the  
Republic  of  China  (Taiwan) : CNS)  มาตรฐานประเทศอังกฤษ  (British  Standard : BS)  มาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศเยอรมัน  (German  Industrial  Standard : DIN)  มาตรฐานประเทศมาเลเซีย  
(Malaysian  Standard : MS)  มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น  (Japanese  Industrial  Standards : JIS)   
มาตรฐานแห่งชาติเกาหลี  (Korean  National  Standard : KS)   

ทั งนี   อุปกรณ์ทางการแพทย์ส้าหรับการดูแลรักษาลูกจ้างที่ท้างานประดาน ้าตามแนวทาง 

การรักษาของหน่วยงานแพทย์เวชศาสตร์ใต้น ้าหรือแพทย์เวชศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทย   
อย่างน้อยต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 

นายจ้างต้องจัดให้มีการควบคุมและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ส้าหรับงานประดาน ้า 

ที่ได้มาตรฐานตามวรรคหนึ่งตลอดระยะเวลาในการท้างานประดาน ้า 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 
อภิญญา  สุจรติตานนัท ์

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

้หนา   ๓๑
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  แบบค าขอและรับค าขอใบส าคญั  หรอืใบแทนใบส าคัญการขึน้ทะเบียนบุคคล   

แบบค าขอและรับค าขอใบอนุญาต  ใบแทนใบอนุญาต  หรือการต่ออายุใบอนุญาตของนติิบุคคล   
ใบส าคัญ  ใบแทนใบส าคัญ  ใบอนญุาต   

และใบแทนใบอนุญาต 
 

 

โดยที่กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ข้อ  ๖  ก าหนดว่าใบรับค าขอขึ้นทะเบียน  ใบส าคัญ 

ใบรับค าขออนุญาต  ใบอนุญาต  ใบแทนใบส าคัญ  ใบแทนใบอนุญาต  และค าขอตามกฎกระทรวงนี้   
ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด  ซึ่งอธิบดีจะก าหนดให้แตกต่างกันตามประเภทของงานก็ได้ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๖  แห่งกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ
เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  อธิบดีกรมสวัสดกิาร 
และคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ แบบค าขอและรับค าขอใบส าคัญ  หรือใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนบุคคล  ให้เป็นไป 

ตามแบบ  กภ.ทบ.๙  (บุคคลธรรมดา)  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๓ แบบค าขอและรับค าขอใบอนุญาต  ใบแทนใบอนุญาต  หรือการต่ออายุใบอนุญาต

ของนิติบุคคลให้เป็นไปตามแบบ  กภ.บญ.๑๑  (นิติบุคคล)  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๔ ใบส าคัญให้เป็นไปตามแบบ  กภ.บค  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๕ ใบแทนใบส าคัญให้เป็นไปตามแบบ  กภ.บทค  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๖ ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ  กภ.บญ  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๗ ใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ  กภ.บทญ  ท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

อภิญญา  สุจรติตานนัท์ 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

้หนา   ๔๖
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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            แบบ กภ.ทบ.๙ 

(บุคคลธรรมดา) 
 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

แบบคำขอและรับคำขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนบุคคล 

ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ 

เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ชื่อบุคคลผู้ขอขึ้นทะเบียน คำนำหน้า ❑ นาย ❑ นาง ❑ นางสาว ❑ อ่ืน ๆ (ระบุ)   

ชื่อ นามสกุล  

เลขประจำตัวประชาชน                                                              อายุ ปี  อาชีพ  

ที่อยู่ (ท่ีสามารถติดต่อได้) เลขที ่ หมู่ที่.......ตรอก/ซอย......................................ถนน  

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ ..............................โทรสาร....................................... โทรศัพท์มือถือ.......................E-mail  

 

ม ีความประสงค์ เพ ื ่อดำเน ินการข ึ ้นทะเบ ียนเป ็นผ ู ้ ให ้บร ิการด ้านความปลอดภ ัย อาช ีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรา ๙ ดังนี้  (ทำเครื่องหมาย  ในช่อง ) 

 ขอรับใบสำคัญ                 ขอรับใบแทนใบสำคัญ 

ระบปุระเภทของงานที่ขอการขึ้นทะเบียน/ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ดังนี้ (ทำเครื่องหมาย  ในช่อง ) 
 ๑. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                 การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษา
สารเคมีอันตราย ตามข้อ ๒๙ 

      การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้าง ตามข้อ ๓๑ 

  ๒. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ 

      การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามข้อ ๔ 

       การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามข้อ ๑๒ 

 

เลขที่รบั.............................................. 
วนัท่ีรบั……………………..เวลา.............. 
ชื่อผูร้บั............................................... 
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 ๓. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการทำงานตามข้อ ๑๔   
                 ระดับความร้อน              ระดับแสงสว่าง             ระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการ  

๔. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔   เรื่อง การทดสอบ ตามข้อ ๑๒๑    

     เครื่องจักร (ลิฟต์, เครื่องจักรสำหรับยกขนขึ้นทำงานบนที่สูง, รอก)               ปั้นจั่น   
     หม้อน้ำ, หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน, ภาชนะรับความดัน         อ่ืน ๆ ..........   

๕. อ่ืน ๆ   (ระบุ โดยแยกเป็นประเภทของงานที่ขอใบสำคัญ)............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................. 

พร้อมนี ้ได้แนบข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน เพื ่อประกอบการพิจารณาคำขอตามประเภทของงาน 

ที่ขอขึ้นทะเบียน ดังนี้ 
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป 

 (๒) เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ตามประเภทของงาน 

 (๓) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความพร้อมของอุปกรณ์หรือสถานที่ตามประเภทของงาน 

 (๔) หนังสือยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 (๕) สำเนาใบสำคัญหรือเลขที่ใบสำคัญ (เฉพาะกรณีใบสำคัญถูกทำลายหรือเสียหายในสาระสำคัญ)  
   (๖) ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานเพิ ่มเติม ตามรายการแนบท้ายประกอบคำขอใบสำคัญตามประเภท 

ของงานที่ขอให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (เช่น คุณสมบัติวิทยากร  

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ใบสำคัญ/ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ รายการอุปกรณ์/เครื่องมือ คุณลักษณะของสถานที่ 
และเอกสารอืน่ๆ ที่เก่ียวข้องกับความเฉพาะตามประเภทของงาน) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติถูกต้อง และข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ที่ยื่นประกอบการพิจารณาคำขอ    
เป็นจริงทุกประการ สามารถตรวจสอบได้ 
 

                                                                       ลงชื่อ............................................ผู้ขอขึ้นทะเบียน/ผู้ขอใบแทน 

                                                                             (.................................................................) 
                                                                          วันที่.............เดือน......................พ.ศ..............  
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หมายเหตุ   ๑. กรณีขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนบุคคล (ใบสำคัญสูญหาย ถูกทำลายหรือเสียหายในสาระสำคัญ    
ไม่ต้องแนบเอกสารตาม (๒) (๓) และ (๖) 

                ๒. กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนใบสำคัญไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตัวเองได้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืน  

เป็นผู้ยื่นคำขอแทนได้ 
      ๓. ผู้ใดให้บริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง จัดฝึกอบรม หรือให้คำปรึกษา    

โดยไม่ได้ข ึ ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือไม่ได้ร ับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจำคุก  

ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ         
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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                                                                                               แบบ กภ.บญ.๑๑ 

           (นิติบุคคล) 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

แบบค าขอและรับค าขอใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตของนิติบุคคล 

ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการ 

เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ชื่อ (นิติบุคคล)   

เลขทะเบียนนิติบุคคล 

ประกอบกิจการ  

ตั้งอยู่ เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  

แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท ์ โทรสาร E-mail  

ผู้ประสานงาน ชื่อ นามสกุล  

ต าแหน่ง  

โทรศัพท ์ โทรศัพท์มือถือ E-mail  

 

มีความประสงค์เพื่อด าเนินการเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้           
(ท าเครื่องหมาย  ในช่อง ) 
               ขอใบอนุญาต              ขอรับใบแทนใบอนุญาต  
              ขอต่ออายุใบอนุญาต (ใบอนุญาตเดิมเลขที่………………….วันอนุญาต……………………วันหมดอายุ…………………) 

ระบปุระเภทของงานที่ขอใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต ดังนี้(ท าเครื่องหมาย  ในช่อง ) 
๑. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     การตรวจวัด    การวิเคราะห ์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ท างาน       
และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ตามข้อ ๒๙  (กรณีการขออนุญาตการตรวจวัดหรือวิเคราะห์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
     การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ท างาน       
และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ตามข้อ ๒๙ (กรณีการขออนุญาตทั้งการตรวจวัดและวิเคราะห์) 
                การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้าง ตามข้อ ๓๑ 

  

เลขที่รบั.......................................... 
วนัท่ีรบั.........................เวลา........... 
ช่ือผูร้บั........................................... 
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๒. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   การฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าส าหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามข้อ ๔ 

   การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามข้อ ๑๒ 

๓. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการท างานตามข้อ ๑๔ 

    ระดับความร้อน    ระดับแสงสว่าง    ระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการ  
๔. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

 และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ า พ.ศ. ๒๕๖๔  เรื่อง การทดสอบ ตามข้อ ๑๒๑  
  เครื่องจักร (ลิฟท์, เครื่องจักรส าหรับยกขนขึ้นท างานบนที่สูง, รอก)         ปั้นจั่น   
  หม้อน้ า, หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน, ภาชนะรับความดัน    อ่ืน ๆ ..........   

 ๕. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
   การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามข้อ ๒๗  การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามข้อ ๓๐  
 ๖. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒  เรื่อง การฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างาน 

ในที่อับอากาศ ตามข้อ ๒๐   
   หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต 

   หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน 

   หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ 

   หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 

   หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 

   หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ 

 ๗. อ่ืน ๆ (ระบ ุโดยแยกเป็นประเภทของงานที่ขอใบอนุญาต) .......................................................................................... 
................................................................................................................................................................... ............................... 
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- ๓ - 
 

พร้อมนี้ได้แนบข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาค าขอตามประเภทของงาน 

ที่ขออนุญาต ดังนี้ 
      ๑. หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ใช่ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

      ๒. เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ตามประเภทของงาน 

      ๓. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความพร้อมของอุปกรณ์หรือสถานที่ตามประเภทของงาน 

      ๔. แผ่นที่ตั้งของนิติบุคคลโดยสังเขป 

        ๕. หนังสือยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ      
        ๖. ส าเนาใบอนุญาตหรือเลขที่ใบอนุญาต (เฉพาะกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือเสียหายในสาระส าคัญ) 
        ๗. ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานเพ่ิมเติม ตามรายการแนบท้ายประกอบค าขอใบอนุญาตตามประเภท 

ของงานที่ขอให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (เช่น คุณสมบัติวิทยากร 

 วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ใบส าคัญ/ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ รายการอุปกรณ์/เครื่องมือ คุณลักษณะ 

ของสถานที่ และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับความเฉพาะตามประเภทของงาน) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติถูกต้อง และข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ที่ยื่นประกอบการพิจารณาค าขอ 

เป็นจริงทุกประการ สามารถตรวจสอบได้ 
 

 

 

 

ลงชื่อ................................................ผู้ขอใบอนุญาต/ใบแทนใบอนุญาต 

                                                                    (...........................................................) 
                                                                ต าแหน่ง...............................................................................................  

 

หมายเหตุ     ๑. กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาต (กรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือเสียหายในสาระส าคัญ) ไม่ต้องแนบเอกสา 

ตาม (๒) (๓) (๔) และ (๗) 
        ๒. กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลให้แนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 

       ๓. ผู้ใดให้บริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง จัดฝึกอบรม หรือให้ค าปรึกษา    
โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

ประทบัตรา 
นิติบคุคล 
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              แบบ กภ.บค 

               บุคคลธรรมดา 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ใบสำคัญ 

การขึ้นทะเบียน     (ระบตุามประเภทของงานทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียน)  

 

ใบสำคัญเลขที.่...................... 
 ขึ้นทะเบียนให้     (ชื่อ - นามสกุล)   

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

ที่อยู่ บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด  

เป็นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

 (ระบุชื่อกฎหมายที่เก่ียวข้องตามประเภทของงานทีร่ับการข้ึนทะเบียน)  

 (ระบุตามประเภทของงานที่ได้รับการข้ึนทะเบียน)  

ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  แห่ งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ให้ไว้  ณ  วันที่ เดือน พ.ศ.   

 

 

 

 

 ลงชื่อ  

 ( ) 
  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 

รูปถ่าย 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ขนาด ๑ น้ิว 
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            แบบ กภ.บทค 

                         บุคคลธรรมดา 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ใบแทนใบสำคัญ 

การขึ้นทะเบียน     (ระบตุามประเภทของงานทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียน)  

 

ใบแทนใบสำคัญเลขที่  

 ขึ้นทะเบียนให้      (ชื่อ - นามสกุล)   

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

ที่อยู่ บ้านเลขท่ี หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด  

เป็นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

 (ระบุชื่อกฎหมายที่เก่ียวข้องตามประเภทของงานทีร่ับการข้ึนทะเบียน)  

 (ระบุตามประเภทของงานที่ได้รับการข้ึนทะเบียน)  

ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  แห่ งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ให้ไว้  ณ  วันที่ เดือน พ.ศ.   

 

 

 

 

 ลงชื่อ  

 ( ) 
 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 

รูปถ่าย 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ขนาด ๑ น้ิว 
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         แบบ กภ. บญ 

              นิติบุคคล 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ใบอนุญาต 

 (ระบตุามประเภทของงานทีไ่ด้รับใบอนุญาต)  

 

ใบอนุญาตเลขท่ี  

 อนุญาตให้     (ชื่อนิติบุคคล)  

เลขทะเบียนนิติบุคคล  

ตั้งอยู่ เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด  

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

(ระบุชื่อกฎหมายที่เก่ียวข้องตามประเภทของงานทีไ่ด้รับใบอนุญาต)  

(ระบุตามประเภทของงานที่ได้รับใบอนุญาต)  

ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  แห่ งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากรหรือวิทยากร จำนวน ราย 

ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่  

  ให้ไว้  ณ  วันที่ เดือน พ.ศ.   

 

 

 

 

 ลงชื่อ  

 ( ) 
 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 

:: safetyhubs.com :: :: Page 117 / 159 ::



 

รายชื่อบุคลากรหรือวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต 

 (ระบุตามประเภทของงานที่ได้รับใบอนุญาต)  

                                                  (ชื่อนิติบุคคล)  

 ใบอนุญาตเลขท่ี  

 

๑.   

๒.   

๓.   

๔.   

๕.   

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่  

  ให้ไว้  ณ  วันที่ เดือน พ.ศ.   

 

 

 

 

 ลงชื่อ  

 ( ) 
 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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         แบบ กภ. บทญ 

              นิติบุคคล 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ใบแทนใบอนุญาต 

 (ระบตุามประเภทของงานทีไ่ด้รับใบอนุญาต)  

 

ใบแทนใบอนุญาตเลขท่ี  

 อนุญาตให้     (ชื่อนิติบุคคล)  

เลขทะเบียนนิติบุคคล  

ตั้งอยู่ เลขที ่ หมู่ที ่ ตรอก/ซอย ถนน  

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด  

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

(ระบุชื่อกฎหมายที่เก่ียวข้องตามประเภทของงานทีไ่ด้รับใบอนุญาต)  

(ระบุตามประเภทของงานที่ได้รับใบอนุญาต)  

ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  แห่ งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีบุคลากรหรือวิทยากร จำนวน ราย 

ดังรายชื่อแนบท้ายใบแทนใบอนุญาตนี้ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่  

  ให้ไว้  ณ  วันที่ เดือน พ.ศ.   

 

 

 

 

 ลงชื่อ  

 ( ) 
 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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รายชื่อบุคลากรหรือวิทยากรแนบท้ายใบแทนใบอนุญาต 

 (ระบุตามประเภทของงานที่ได้รับใบอนุญาต)  

                                                  (ชื่อนิติบุคคล)  

 ใบแทนใบอนุญาตเลขที่  

 

๑.   

๒.   

๓.   

๔.   

๕.   

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่  

  ให้ไว้  ณ  วันที่ เดือน พ.ศ.   

 

 

 

 

 ลงชื่อ  

 ( ) 
 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ   

โดยวธิีการทางอิเล็กทรอนกิส์ 
 

 

โดยที่สมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  และเป็นทางเลือก  

แก่นายจ้างในการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามประกาศกรมสวัสดิการ  

และคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  
ลงวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ นายจ้างอาจจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการแต่ละสถาน
ประกอบกิจการ  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบห้าสิบคน  หรือ
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  หรือพ้นจากต าแหน่งเกินกึ่ งหนึ่ง  
หรือลาออกทั้งคณะ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่าห้าคน  ซึ่งไม่ประสงค์ 
จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  เป็นคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้นายจ้างอ านวยความสะดวก  จัดหาอุปกรณ์  ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
และออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งตามประกาศนี้ 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ดังนี้ 

(๑) ประกาศวิธีการเลือกตั้ง  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการเลือกตั้ งและก าหนดระยะเวลา
รับสมัครผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างในสถาน
ประกอบกิจการทราบ  และแจ้งให้นายจ้างและพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่สถานประกอบกิจการ
ตั้งอยู่ทราบโดยเร็ว 

(๒) เตรียมการเลือกตั้ง 
(๓) ด าเนินการเลือกตั้ง 
(๔) ด าเนินการนับคะแนนเสียง 
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การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบห้าสิบคน  หรือกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  

พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  หรือพ้นจากต าแหน่งเกินกึ่งหนึ่ง  หรือลาออกทั้งคณะ  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๖ ให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการทุกคนมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  และมีสิทธิ 

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดท าบัญชีรายชื่อลูกจ้างทุกคน  ส่งให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง  

และแจ้งประกาศโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ลูกจ้างตรวจดูรายชื่อก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
สามวัน  ในกรณีที่ไม่มีรายชื่อลูกจ้างผู้ใดอยู่ในบัญชี  หรือบัญชีรายชื่อลูกจ้างดังกล่าวไม่ถูกต้อง  ลูกจ้าง  

มีสิทธิคัดค้านและขอให้นายจ้างแก้ไขให้ถูกต้องได้  ให้นายจ้างด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว  และแจ้งประกาศ
บัญชีรายชื่อลูกจ้างใหม่  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเลือกตั้ง 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งประกาศรายชื่อ  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร
รับเลือกตั้งให้ลูกจ้างผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทราบก่อนวันเลือกตั้งสามวัน  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๙ การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ   
ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งเป็นผู้ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  และวิธีการลงคะแนน  โดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์  และลูกจ้างผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงสามารถลงคะแนนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ  ๑๐ ในสถานประกอบกิจการที่ลูกจ้างท างานเป็นกะหรือท างานในเวลาแตกต่างกัน  หรือ 

มีลูกจ้างท างานต่างสถานที่กัน  หรือสภาพของงานมีลักษณะต้องท างานต่อเนื่องกันไป  และไม่อาจ  

ลงคะแนนเสียงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันในระยะเวลาเดียวกันได้  ให้คณะกรรมการ  

ด าเนินการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แยกกันได้  ภายในระยะเวลาใด 

ระยะเวลาหนึ่งที่ลูกจ้างมีโอกาสลงคะแนนเสียงได้ทุกคน 

ข้อ  ๑๑ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการด าเนินการ  
ประกาศผลการเลือกตั้ง  พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อเรียงล าดับผู้ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดตามล าดับจนถึง
ผู้ได้รับคะแนนเสียงน้อยที่สุด  ให้นายจ้างและลูกจ้างทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   

ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากันในล าดับใด  ให้นายจ้างจับสลากเพ่ือเรียงล าดับ
ระหว่างผู้ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากันนั้น 

ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้คะแนนเสียงมากที่สุดตามล าดับครบจ านวนที่ก าหนดในแต่ละ 

สถานประกอบกิจการเป็นกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีสิทธิและหน้าที่นับแต่วันเลือกตั้ง  
และอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  แต่อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้   

นายจ้างอาจจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการคณะใหม่  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ก่อนที่กรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการครบวาระก็ได้  
แต่ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการในวันถัดจาก  

วันครบวาระกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการคณะเดิม 
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ข้อ  ๑๒ นอกจากกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพ้นจากต าแหน่งตามวาระหรือ
พ้นจากต าแหน่งเกินกึ่งหนึ่ง  ให้กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ได้รับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีที่กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้ลูกจ้าง
ที่ได้คะแนนในล าดับถัดไปตามบัญชีรายชื่อในข้อ  ๑๑  เป็นกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
แทนต าแหน่งที่ว่าง  ถ้าไม่มีลูกจ้างในบัญชีรายชื่อดังกล่าวเหลืออยู่ให้นายจ้างจัดให้มีกรรมการในสถาน
ประกอบกิจการแทนต าแหน่งที่ว่าง  โดยอาจน าวิธีการเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้  
โดยอนุโลม  ทั้งนี้  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง  และให้กรรมการ
ที่แทนต าแหน่งว่างด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ข้อ  ๑๓ กรณีกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  หรือ
ลาออกทั้งคณะ  แต่ยังไม่มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่า  

จะได้เลือกตั้งกรรมการซึง่ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการเดิมพ้นจากต าแหน่ง   
หรือลาออกทั้งคณะ 

ข้อ  ๑๔ ให้นายจ้างเผยแพร่หรือประกาศรายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการเมื่อมีการเลือกตั้ง  หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสวัสดิการ 

ในสถานประกอบกิจการเป็นภาษาไทยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกจ้างทราบ  และแจ้งให้พนักงาน
ตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

อภิญญา  สุจรติตานนัท์ 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

้หนา   ๔๙
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔

:: safetyhubs.com :: :: Page 123 / 159 ::



ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  ก าหนดแบบและวธิีการส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกตหิรือที่มีอาการ 

หรือเจบ็ปว่ยเนื่องจากการท างาน  การใหก้ารรักษาพยาบาล  และการป้องกันแก้ไข 
 

 

โดยที่กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยง   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ก าหนดให้นายจ้างส่งผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการท างาน  การให้การรักษาพยาบาล  และการป้องกันแก้ไขต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย  
ตามแบบและวิธีการที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ประกาศก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๙  วรรคสอง  แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการตรวจ
สุขภาพลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง  พ.ศ.  ๒๕๖๓  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์”  (e-service)  หมายถึง  ระบบรายงานผลการปฏิบัติตาม

กฎหมายความปลอดภัยในการท างาน  ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการ 

และคุ้มครองแรงงาน  (https://eservice.labour.go.th) 
ข้อ ๓ ให้นายจ้างส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วย

เนื่องจากการท างาน  การให้การรักษาพยาบาล  และการป้องกันแก้ไขต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย  
ตามแบบ  จผส.  ๑  แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ให้นายจ้างที่มีความประสงค์จะส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติห รือ 

ที่มีอาการหรือเจ็บปว่ยเนือ่งจากการท างาน  การให้การรักษาพยาบาล  และการป้องกันแก้ไขต่อพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยทางระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์  (e-service)  ลงทะเบียนเพ่ือขอรับรหัสผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านทางระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์  (e-service) 

การลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ไม่เป็นการตัดสิทธิของนายจ้างที่จะส่งผลการตรวจสุขภาพ 

ของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน  การให้การรักษาพยาบาล  และ 

การป้องกันแก้ไขด้วยตนเอง  ทางไปรษณีย์  หรือทางโทรสาร  แต่อย่างใด 
ข้อ ๕ เมื่อนายจ้างได้รับรหัสผู้ใช้งาน  และรหัสผ่านแล้ว  นายจ้างสามารถส่งผลการตรวจสุขภาพ

ของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน   การให้การรักษาพยาบาล   
และการป้องกันแก้ไขทางระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์  (e-service) 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่านายจ้างได้ส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติ
หรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน  การให้การรักษาพยาบาล  และการป้องกันแก้ไข 

้หนา   ๔๒
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๔
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ทางระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์  (e-service)  และแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในวันและเวลา 

ที่ปรากฏที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ข้อ ๖ กรณีที่มีข้อสงสัย  พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอ านาจเรียกให้นายจ้างผู้ซึ่งส่งผล 

การตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน  การให้การรักษาพยาบาล  
และการป้องกันแก้ไขทางระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์   (e-service)  จัดส่งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ 

การส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน   
การให้การรักษาพยาบาล  และการป้องกันแก้ไข  เพื่อตรวจสอบต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อภิญญา  สุจรติตานนัท ์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

้หนา   ๔๓
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๔
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ร ่าง 

แบบ จผส. ๑ 

แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข 

วันที่  เดือน  พ.ศ.   

๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)              นายจ้าง/ผู้มีอ านาจกระท าการแทน 

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ     เลขทะเบียนนิติบุคคล   ประกอบกิจการ        

 ตั้งอยู่เลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต     

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์   โทรสาร    โทรศัพท์มือถือ     

๓. การด าเนินการตรวจสุขภาพของลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง 
 O ตรวจสุขภาพครั้งแรก (ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าท างาน) O ตรวจประจ าปี O ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน O ตรวจเฝ้าระวังตามความจ าเป็น 

 วันที่ตรวจสุขภาพ       

๔. แพทย์ผู้ท าการตรวจสุขภาพ 

 (แพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์/แพทย์ซึ่งผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง) 
 ๔.๑ ชื่อ-นามสกุล       เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ           

 ๔.๒ ชื่อ-นามสกุล       เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ           

 ๔.๓ ชื่อ-นามสกุล       เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ           

๕. ชื่อหน่วยบริการตรวจสุขภาพ      เลขทะเบียนหน่วยบริการ           

 ตั้งอยู่เลขที่  หมู่ที่   ตรอก/ซอย  ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

 จังหวัด     รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์   โทรสาร    โทรศัพท์มือถือ    
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๖. ผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข 

แผนก 
งานเกี่ยวกับ 

ปัจจัยเสี่ยง๑. 

จ านวนลูกจ้างแตล่ะแผนก 

ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ 

(คน) 

จ านวนลูกจ้างที่ตรวจ การด าเนินการ 
ปกติ 
(คน) 

ผิดปกต ิ

(คน) 
การให้การรักษา๒. 

(โปรดระบุรายละเอียด) 
การแก้ไขสภาพแวดล้อม๓. 

(โปรดระบุรายละเอียด) 
การป้องกันท่ีตัวลูกจ้าง๔. 

(โปรดระบุรายละเอียด) 
๑. …………............ ๑. ..................       

๒. ..................       

๓. ..................       

๒. …………............ ๑. ..................       

๒. ..................       

๓. ..................       

๓. …………............ ๑. ..................       

๒. ..................       

๓. ..................       

รวมจ านวนลูกจ้าง (คน)     

 

 

 ลงชื่อ      

 (     ) 
   นายจ้าง/ผู้มีอ านาจกระท าการแทน 

 
หมายเหตุ ๑. งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง หมายถึง งานท่ีลูกจ้างท า ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๒. การให้การรักษา (โปรดระบรุายละเอียด) เช่น การส่งตัวลูกจ้างเข้ารบัการตรวจสุขภาพซ้ า การส่งลูกจา้งเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นตน้ 

 ๓. การแก้ไขสภาพแวดล้อม (โปรดระบุรายละเอียด) เช่น การบ ารุงรักษาเครื่องจักร การปรับปรุงแก้ไขเครือ่งจักร เป็นต้น 

 ๔. การป้องกันท่ีตัวลูกจ้าง (โปรดระบรุายละเอียด) เช่น จัดและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือท่ีครอบหลูดเสียง การเปลี่ยนงาน เป็นต้น 
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ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  ก าหนดแบบสมุดสขุภาพประจ าตัวของลกูจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง 

 

 

โดยที่กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง    
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ก าหนดให้นายจ้างจัดให้มีสมุดสุขภาพประจ าตัวของลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง
ตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด  และให้นายจ้างบันทึกผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างในสมุดสุขภาพ
ประจ าตัวของลูกจ้างตามผลการตรวจของแพทย์ทุกครั้งที่มีการตรวจสุขภาพ  นายจ้างจะจัดท าสมุดสุขภาพ 

ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๖  แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้าง 

ซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง  พ.ศ.  ๒๕๖๓  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ สมุดสุขภาพประจ าตัวของลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงให้เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศนี้ 

ข้อ ๓ กรณีนายจ้างจัดท าสมุดสุขภาพตามข้อ  ๒  ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่า
นายจ้างได้จัดท าสมุดสุขภาพตามประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  24  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อภิญญา  สุจรติตานนัท ์

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

้หนา   ๔๔
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๔
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สมุดสุขภาพประจ าตัวของลูกจ้าง 
ซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง 

 

กฎกระทรวง 
ก ำหนดมำตรฐำนกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ชื่อ      นามสกุล      

ชื่อสถานประกอบกิจการ         
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-๒- 

 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนออกกฎกระทรวงก ำหนด
มำตรฐำนกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยก ำหนดให้นำยจ้ำงจัดให้มีสมุดสุขภำพประจ ำตัวของลูกจ้ำงซึ่งท ำงำน
เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตำมแบบที่อธิบดีประกำศก ำหนด และให้นำยจ้ำง
บันทึกผลกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงในสมุดสุขภำพประจ ำตัวของลูกจ้ำง 
ตำมผลกำรตรวจของแพทย์ทุกครั้งที่มีกำรตรวจสุขภำพ 
 
 “งำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง” หมำยควำมว่ำ งำนที่ลูกจ้ำงท ำเกี่ยวกับ 
 (๑) สำรเคมีอันตรำยตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
 (๒ ) จุลชี วัน เป็ นพิ ษ ซึ่ งอำจ เป็ น เชื้ อ ไวรัส  แบคที เรีย  รำ  
หรือสำรชีวภำพอื่น 
 (๓) กัมมันตภำพรังสี 
 (๔) ควำมร้อน ควำมเย็น ควำมสั่นสะเทือน ควำมกดดันบรรยำกำศ 
แสง หรือเสียง 
 (๕) สภำพแวดล้อมอื่นที่อำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของลูกจ้ำง 
เช่น ฝุ่นฝ้ำย ฝุ่นไม้ ไอควันจำกกำรเผำไหม้ 
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-๓- 

 
ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ-นำมสกุล           
วัน เดือน ปี เกิด      เพศ  ชำย    หญิง 
วันที่เข้ำท ำงำน           

๑. เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

๒. ที่อยู่ตำมบัตรประชำชน 
 เลขที่     หมู ่       
 ซอย     ถนน       
 ต ำบล (แขวง)    อ ำเภอ (เขต)     
 จังหวัด     รหัสไปรษณีย์    _ _ _ _ _ 
 โทรศัพท์            

๓. ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ 
 เลขที่     หมู ่       
 ซอย     ถนน       
 ต ำบล (แขวง)    อ ำเภอ (เขต)     
 จังหวัด     รหัสไปรษณีย์    _ _ _ _ _ 
 โทรศัพท์            

๔. ชื่อสถำนประกอบกิจกำร         
 เลขที่     หมู ่       
 ซอย     ถนน       
 ต ำบล (แขวง)    อ ำเภอ (เขต)     
 จังหวัด     รหัสไปรษณีย์    _ _ _ _ _ 
 โทรศัพท์            
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ประวัติการท างาน 

ประวัติกำรท ำงำนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ชื่อสถำนประกอบกิจกำร/
แผนก 

 

ประเภท
กิจกำร 

 

ลักษณะงำนที่ท ำ 
 

ระยะเวลำที่ท ำ 
(วัน/เดือน/ปี 

- 
วัน/เดือน/ป)ี 

ปัจจัยที่เสี่ยง
ต่อสุขภำพ 

 

มี/ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรำย (ระบุชนิด) 
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ประวัติการเจ็บป่วย 

๑. เคยป่วยเป็นโรคหรือมีกำรบำดเจ็บ 
 ๑.๑        เมื่อป ีพ.ศ.     
 ๑.๒        เมื่อป ีพ.ศ.     
 ๑.๓        เมื่อป ีพ.ศ.     
              
              
              

๒. มีโรคประจ ำตัวหรือโรคเรื้อรังหรือไม่ 
  ไม่ม ี   มี ระบุ         

๓. เคยได้รับกำรผ่ำตดัหรือไม่ 
  ไม่เคย  เคย ระบุ         

๔. เคยได้รับภูมิคุ้มกันโรคกรณีเกิดโรคระบำด หรือเพื่อป้องกันโรคติดต่อหรือไม่ 
  ไม่เคย  เคย ระบุ         

๕. ประวัติกำรเจ็บป่วยของสมำชิกในครอบครัว (เช่น มะเร็ง โลหิตจำง วัณโรค 
เบำหวำน หอบหืด ภูมิแพ้ เป็นต้น) 
  ไม่ม ี   มี ระบุควำมสัมพันธ์และโรค 
 ๕.๑ ควำมสัมพันธ์     โรค     
 ๕.๒ ควำมสัมพันธ์     โรค     
 ๕.๓ ควำมสัมพันธ์     โรค     
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๖. ปัจจุบันมียำที่จ ำเป็นต้องรับประทำนเป็นประจ ำบ้ำงหรือไม่ 
  ไม่ม ี   มี ระบุ         

๗. มีประวัติกำรแพ้ยำหรือไม่ 
  ไม่ม ี   มี ระบุ         

๘. เคยสูบบุหรี่บ้ำงหรือไม่ 
  ไม่เคย 
  เคยและปัจจุบันยังสูบอยู่ปริมำณ  มวน/วัน 
  เคยแต่เลิกแล้ว ระยะที่เคยสูบนำน  ปี  เดือน 
  ปริมำณขณะก่อนเลิก  มวน/วัน 

๙. เคยดื่มสุรำ เบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ้ำงหรือไม่ 
  ไม่เคย    โดยปกติดื่มน้อยกว่ำ ๑ ครั้งต่อสัปดำห์ 
  ดื่ม ๑ ครั้งต่อสัปดำห์  ดื่ม ๒ - ๓ ครั้งต่อสัปดำห์ 
  ดื่มมำกกว่ำ ๓ ครั้งต่อสัปดำห์ 
  เคยแต่เลิกแล้วระยะเวลำที่ดื่มนำน  ปี  เดือน 

๑๐. เคยเสพยำเสพตดิหรือสำรเสพติดใด ๆ บ้ำงหรือไม่ 
  ไม่เคย  เคย ระบุ         

๑๑. ข้อมูลทำงสุขภำพอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ 
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การตรวจสุขภาพ 

ครั้งที่   

 O ตรวจสุขภำพครั้งแรก (ให้เสร็จสิ้นภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วนัที่รับลูกจ้ำงเข้ำท ำงำน) 
 O ตรวจประจ ำปี O ตรวจเมื่อเปลีย่นงำน O ตรวจเฝ้ำระวังตำมควำมจ ำเป็น 

วันที่ตรวจสุขภาพ           

แพทย์ผู้ท าการตรวจสุขภาพ (แพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสำขำวิชำเวชศำสตร์ป้องกัน  
แขนงอำชีวเวชศำสตร์/แพทย์ซึ่งผ่ำนกำรอบรมด้ำนอำชีวเวชศำสตร์ตำมหลักสูตรที่กระทรวงสำธำรณสุขรับรอง) 
 ชื่อ-นำมสกุล           
 เลขที่ใบประกอบวิชำชีพ          

ชื่อหน่วยบริการตรวจสุขภาพ         

 เลขทะเบียนหน่วยบริกำร         
 ตั้งอยู่เลขที ่    หมู่       
 ซอย     ถนน       
 ต ำบล (แขวง)    อ ำเภอ (เขต)      
 จังหวัด     รหัสไปรษณยี์ _ _ _ _ _ 
 โทรศัพท ์            
 

๑. ข้อมูลสุขภำพทั่วไป 
 ๑.๑ ผลตรวจเบ้ืองต้น 
  น้ ำหนัก   กิโลกรัม ควำมสูง  เซนติเมตร 
  ดัชนีมวลกำย  กิโลกรัม/ตำรำงเมตร 
  ควำมดันโลหิต  มิลลิเมตรปรอท 
  ชีพจร   ครั้ง/นำท ี
 ๑.๒ ผลกำรตรวจร่ำงกำยตำมระบบ 
   ปกต ิ   ผิดปกต ิระบ ุ       
              
              
 ๑.๓ ผลกำรตรวจทำงหอ้งปฏิบัติกำร (แนบเอกสำร) 
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๒. ตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงของงำน 
 ๒.๑ ปัจจัยเสี่ยง           
 ผลกำรตรวจ  ปกต ิ  ผิดปกต ิ
 (ระบุรำยละเอียด)         
            
             
 ๒.๒ ปัจจัยเสี่ยง           
 ผลกำรตรวจ  ปกต ิ  ผิดปกต ิ
 (ระบุรำยละเอียด)         
            
             
 ๒.๓ ปัจจัยเสี่ยง           
 ผลกำรตรวจ  ปกต ิ  ผิดปกต ิ
 (ระบุรำยละเอียด)         
            
             
 ๒.๔ ปัจจัยเสี่ยง           
 ผลกำรตรวจ  ปกต ิ  ผิดปกต ิ
 (ระบุรำยละเอียด)         
            
             
 ๒.๕ ปัจจัยเสี่ยง           
 ผลกำรตรวจ  ปกต ิ  ผิดปกต ิ
 (ระบุรำยละเอียด)         
            
             
 ๒.๖ ปัจจัยเสี่ยง           
 ผลกำรตรวจ  ปกต ิ  ผิดปกต ิ
 (ระบุรำยละเอียด)         
            
             
 ๒.๗ ปัจจัยเสี่ยง           
 ผลกำรตรวจ  ปกต ิ  ผิดปกต ิ
 (ระบุรำยละเอียด)         
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บันทึกความเห็นของแพทย ์ก่อนให้ลูกจ้างกลับเข้าท างาน 

กรณีลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงหยุดงานตั้งแต ่๓ วันท างานติดตอ่กันข้ึนไป 
 
วันที่             
แพทย์ผู้ให้ควำมเห็น           

ควำมเห็นของแพทย์ (ระบุรำยละเอียด)        

            

             
 
วันที่             
แพทย์ผู้ให้ควำมเห็น           

ควำมเห็นของแพทย์ (ระบุรำยละเอียด)        

            

             
 
วันที่             
แพทย์ผู้ให้ควำมเห็น           

ควำมเห็นของแพทย์ (ระบุรำยละเอียด)        

            

             
 
วันที่             
แพทย์ผู้ให้ควำมเห็น           

ควำมเห็นของแพทย์ (ระบุรำยละเอียด)        

            

             
 
หมายเหตุ ๑. ความเห็นของแพทย์ โดยแพทย์ผู้รักษาหรือแพทย์ประจ าสถานประกอบกิจการ หรือแพทย์
ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์/แพทย์ซึ่งผ่านการอบรม
ด้านอาชีวเวชศาสตร์ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 
 ๒. ความเห็นของแพทย์ ต้องบ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพของลูกจ้างที่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการท างานหรือลักษณะงานที่ลูกจ้างได้รับมอบหมาย 
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บันทึกเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือเจ็บปว่ย 

เนื่องจากการท างานและสาเหตุ 
 

วัน/เดือน/ปี 

ส่วนของร่ำงกำย 

ที่บำดเจ็บ 

หรือ 

กำรเจ็บป่วย 

สำเหตุ 
ของกำรบำดเจ็บ 

หรือกำรเจ็บป่วย 

ระดับควำมรุนแรง 

ทุพพลภำพ 
สูญเสียอวัยวะ

บำงส่วน 

ท ำงำนไม่ได้ชั่วครำว 
หยุดงำน

เกิน 
๓ วัน 

หยุดงำน 

ไม่เกิน  
๓ วัน 
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การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงต้องประกอบด้วยการซักประวัติด้วยแบบสอบถาม 

การตรวจร่างกายและการตรวจพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมตามปัจจัยเสี่ยง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ปัจจัยเสี่ยง รายการตรวจสุขภาพ 

๑. สำรเคมีอันตรำย 

 - ท ำงำนเกี่ ยวกับสำรเคมีอันตรำย  เช่น 
ตะกั่ว โทลูอีน เบนซิน แคดเมียม เป็นต้น 
 - ท ำงำนสัมผัสฝุ่นแร่ เช่น ฝุ่นหิน ฝุ่นทรำย 
เป็นต้น 

 
- ตรวจวัดปริมำณสำรเคมีในเลือด หรือปัสสำวะ 
หรือลมหำยใจออก 
- เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มมำตรฐำนและตรวจ
สมรรถภำพปอด 

๒. จุลชีวันเป็นพิษที่อำจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย 
รำ หรือสำรชีวภำพอื่น 

 - ท ำงำนกับผู้ป่ วยติดเชื้อ  งำนวิ เครำะห์
เกี่ยวกับจุลชีวัน งำนปศุสัตว์ เป็นต้น 

 
 
- ตรวจสุขภำพหำโรคติดเชื้อจำกกำรท ำงำน 

แต่ละชนิดโดยเฉพำะ 
๓. กัมมันตภำพรังส ี

 - ท ำงำนเกี่ยวกับรังสี 
 
- ตรวจควำมสมบูรณ์ของเลือด  (complete 
Blood count) หรือตรวจหำจ ำนวนสเปิร์ม (ใน
เพศชำย) 

๔. ควำมร้อน ควำมเย็น ควำมสั่นสะเทือน 
ควำมกดดันบรรยำกำศ แสง หรือเสียง 
 - ท ำงำนสัมผัสเสียงดัง 
 - ท ำงำนท่ีต้องใช้สำยตำเพ่งนำนหรืองำน
ละเอียด 

 
 
- ตรวจสมรรถภำพกำรได้ยิน 
- ตรวจสมรรถภำพกำรมองเห็น 
 

๕. สภำพแวดล้อมอื่ น ท่ี อำจเป็นอันตรำย 

ต่อสุขภำพของลูกจ้ำง 
 - ท ำงำนสัมผัสฝุ่นพืช เช่น ฝุ่นฝ้ำย ป่ำน ปอ 
เป็นต้น 
 - กำรยศำสตร ์

 
 
- ตรวจสมรรถภำพปอดและเอกซเรย์ปอด 

ด้วยฟิล์มขนำดมำตรฐำน (ถ้ำมีข้อบ่งชี)้ 
- กำรทดสอบสมรรถภำพกล้ำมเน้ือ 

 

 

 

 

 

:: safetyhubs.com :: :: Page 139 / 159 ::



-๑๒- 

 

ค าแนะน าเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ 

  ๑. กำรตรวจสุขภำพครั้งแรกภำยใน ๓๐ วัน เป็นกำรตรวจเพื่อประโยชน์ของผู้ท่ีจะเข้ำท ำงำน
และลดควำมเสี่ยงของโรคหรือคัดเลือกผู้มีสภำพร่ำงกำยเหมำะสมในกำรท ำงำนนั้นๆ  ในกรณี 
ท่ีตรวจพบว่ำมีควำมผิดปกติบำงอย่ำงควรปรึกษำแพทย์ก่อนว่ำจะสำมำรถท ำงำนนั้นได้อย่ำงปลอดภัย
หรือไม ่และจะต้องดูแลสุขภำพในระหว่ำงกำรท ำงำนดังกล่ำวอย่ำงไร 
 ๒. ในระหว่ำงกำรท ำงำน  ลูกจ้ำงควรส ำรวจสุขภำพของตัวเองเป็นประจ ำอย่ำงน้อย 

ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อจะได้ด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขต่อไป ซึ่งควำมผิดปกติหรือกำรเกิดโรค 

ตำมระบบต่ำงๆ เช่น 
 - ระบบสำยตำ เช่น ปวดตำ มองเห็นไม่ชัด 
 - ระบบกำรได้ยิน เช่น หูตึง หูหนวก 
 - ระบบหำยใจ เช่น หอบ ไอเรื้อรัง เสมหะปนเลือด เจ็บหน้ำอก ปอดอักเสบ หำยใจขัด 
 - ระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ เช่น ปวดหลัง ปวดคอ หมอนรองกระดูกเคลื่อน ปวดตำมเอ็น
หรือกล้ำมเนื้อ 
 - ระบบผิวหนัง เช่น ผื่นคัน ผื่นแดงอักเสบ 
 - ระบบประสำท เช่น ปวดศีรษะ มึนงง ควำมจ ำเส่ือม ลมชัก 
 หำกมีอำกำรดังกล่ำวซึ่งอำจเกี่ยวข้องกับสภำพกำรท ำงำนท่ีไม่ปลอดภัยต้องรีบด ำเนินกำร
หำสำเหตุและแก้ไขทันที รวมท้ังควรปรึกษำแพทย์เพื่อรับกำรรักษำต่อไป 
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ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  ก าหนดงานที่ลกูจ้างท าเกี่ยวกับสารเคมอีันตรายทีน่ายจ้างต้องจดัให้มกีารตรวจสุขภาพของลูกจา้ง 

 

 

โดยที่กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ก าหนดให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงในงานที่ลูกจ้างท า
เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๒  วรรคสอง  (๑)  แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการตรวจ
สุขภาพลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง  พ.ศ.  ๒๕๖๓  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ก าหนดให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง  

ในกลุ่มสารเคมีอันตราย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สารเคมีอันตรายในกลุ่มสารท าละลายอินทรีย์  ได้แก่ 
 (ก) กลัยคอล  (glycol) 
 (ข) กลูตารัลดีไฮด์  (glutaraldehyde) 
 (ค) คลอโรฟอร์ม  (chloroform) 
 (ง) คีโตน  และ  เมทิล  เอททิล  คีโตน  (ketone  and  methyl  ethyl  ketone) 
 (จ) แนพธา  (naphthas) 
 (ฉ) เบนซิดีน  และเกลือของสารเบนซิดีน  (benzidine  and  benzidine  salts) 
 (ช) เบนซีน  และสารอนุพันธ์ของเบนซีน  (benzene  and  benzene  derivatives)  

เช่น  ไซลีน  (xylene)  โทลูอีน  (toluene)  สไตรีน  (styrene) 
 (ซ) เบนโซควินโนน  (benzoquinone) 
 (ฌ) บีส  (คลอโรเมทิล) อีเทอร์  (bis  (chloromethyl) ether) 
 (ญ) บีต้า - เนพทิลามีน  (beta - naphthylamine) 
 (ฎ) โพรเพน  (propane) 
 (ฏ) ฟอร์มาลดีไฮด์  (formaldehyde) 
 (ฐ) ฟีนอล  (phenol) 
 (ฑ) เมทานอล  (methanol) 
 (ฒ) เมทิลีน  คลอไรด์  (methylene  chloride) 
 (ณ) เมทิล  ไอโซไซยาเนท  (methly  isocyanate) 
 (ด) ไตรคลอโร  เอทิลีน  (trichloro  ethylene) 
 (ต) อะครัยโลไนไตรล์  (acrylonitrile) 

้หนา   ๔๕
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๔
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 (ถ) อะซีโตน  (acetone) 
 (ท) อะซีโตไนไตรล์  (acetonitrile) 
 (ธ) อีเทอร์  (ether) 
 (น) เอทิล  อะซิเตท  (ethyl  acetate) 
 (บ) เอทิลีน  ไดคลอไรด์  (ethylene  dichloride) 
 (ป) ไอโซโพรพิล  แอลกอฮอล์  (isopropyl  alcohol) 
 (ผ) เฮกเซน  และสารอนุพันธ์ของเฮกเซน  (hexane  and  hexane  derivatives)  

เช่น  ไซโคลเฮกซาโนน  (cyclohexanone) 
 (ฝ) ไฮโดรควินโนน  (hydroquinone) 
(๒) สารเคมีอันตรายในกลุ่มก๊าซ  ได้แก่ 
 (ก) คลอรีน  หรือสารประกอบของคลอรีน  (chlorine  or  chlorine  compounds) 
 (ข) คาร์บอนมอนอกไซด์  (carbon  monoxide) 
 (ค) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (sulfur  dioxide) 
 (ง) ฟอสยีน  (phosgene) 
 (จ) ฟลูออรีน  หรือสารประกอบของฟลูออรีน  (fluorine  or  fluorine  compounds) 
 (ฉ) ไวนิลคอลไรด์  (vinyl  chloride) 
 (ช) ออกไซด์ของไนโตรเจน  (oxides  of  nitrogen) 
 (ซ) เอทิลีน  ออกไซด์  (ethylene  oxide) 
 (ฌ) แอมโมเนีย  (ammonia) 
 (ญ) ไฮโดรเจนซัลไฟด์  (hydrogen  sulfide) 
 (ฎ) ไฮโดรเจนไซยาไนด์  หรือสารประกอบของไฮโดรเจนไซยาไนด์  (hydrogen  cyanide  or  

hydrogen  cyanide  compounds) 
(๓) สารเคมีอันตรายในกลุ่มฝุ่นหรือฟูมหรือผงโลหะ  ได้แก่ 
 (ก) แคด เมี ยม   ห รือสารประกอบของแคด เมี ยม   (cadmium  or  cadmium  

compounds) 
 (ข) โคบอลต์  หรือสารประกอบของโคบอลต์  (cobalt  or  cobalt  compounds) 
 (ค) โครเมียม  หรือสารประกอบของโครเมียม  (chromium  or  chromium  compounds) 
 (ง) เงิน  (silver) 
 (จ) ซีลีเนียม  หรือสารประกอบของซีลีเนียม  (selenium  or  selenium  compounds) 
 (ฉ) ดีบุก  หรือสารประกอบของดีบุก  (tin  or  tin  compounds) 
 (ช) ตะกั่ว  หรือสารประกอบของตะกั่ว  (lead  or  lead  compounds) 
 (ซ) ทองแดง  หรือสารประกอบของทองแดง  (copper  or  copper  compounds) 

้หนา   ๔๖
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๔
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 (ฌ) ทัลเลียม  หรือสารประกอบของทัลเลียม  (thallium  or  thallium  compounds) 

 (ญ) นิกเกิล  หรือสารประกอบของนิกเกิล  (nickel  or  nickel  compounds) 

 (ฎ) เบริลเลียม  หรือสารประกอบของเบริลเลียม  (beryllium  or  beryllium  compounds) 

 (ฏ) ปรอท  หรือสารประกอบของปรอท  (mercury  or  mercury  compounds) 

 (ฐ) พลวง  หรือสารประกอบของพลวง  (antimony  or  antimony  compounds) 

 (ฑ) แมงกานีส  หรือสารประกอบของแมงกานีส  (manganese  or  manganese  compounds) 

 (ฒ) วาเนเดียม  หรือสารประกอบของวาเนเดียม  (vanadium  or  vanadium  compounds) 

 (ณ) สังกะสี  หรือสารประกอบของสังกะสี  (zinc  or  zinc  compounds) 

 (ด) สารหนู  หรือสารประกอบของสารหนู  (arsenic  or  arsenic  compounds) 

 (ต) เหล็ก  (iron) 

 (ถ) อะลูมิเนียม  หรือสารประกอบของอะลูมิเนียม  (aluminium  or  aluminium  compounds) 

 (ท) ออสเมียม  หรือสารประกอบของออสเมียม  (osmium  or  osmium  compounds) 

(๔) สารเคมีอันตรายในกลุ่มกรด  ได้แก่ 
 (ก) กรดซัลฟูริค  (sulphuric  acids) 

 (ข) กรดแร่  (mineral  acids) 

 (ค) กรดไนตริค  (nitric  acids) 

(๕) สารเคมีอันตรายในกลุ่มสารก าจัดศัตรูพืช  (pesticides) ได้แก่ 
 (ก) สารก าจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต  (organophosphates) 

 (ข) สารก าจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมท  (carbamate) 

(๖) สารเคมีอันตรายในกลุ่มอื่น ๆ  ได้แก่ 
 (ก) คาร์บอนไดซัลไฟด์  (carbon  disulfide) 

 (ข) ซิลิก้า  (silica) 

 (ค) ถ่านหิน  และไอควันถ่านหิน  (coal) 

 (ง) น้ ามันแร่  (mineral  oils) 

 (จ) น้ ามันดิน  (coal-tar  pitches) 

 (ฉ) น้ ามันถ่านหิน  (shale  oils) 

 (ช) ฟอสฟอรัส  หรือสารประกอบของฟอสฟอรัส  (phosphorus  or  phosphorus  compounds) 

้หนา   ๔๗
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๔
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 (ซ) ใยแก้ว  (glass  fiber) 

 (ฌ) สารกลุ่มไดอ๊อกซิน  (dioxin) 

 (ญ) แอสเบสตอส  (ใยหิน)  (asbestos) 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  24  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อภิญญา  สุจรติตานนัท ์

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

้หนา   ๔๘
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๔
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ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และหลักสตูรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ 

 

 

โดยที่กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และด าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับที่อับอากาศ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ข้อ  ๒๐  ก าหนดให้
นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ท างาน 

ในที่อับอากาศ  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จ าเป็นในการท างานอย่างปลอดภัย 

ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
หลักสูตรที่อธิบดีประกาศก าหนด 

อาศัยอ านาจตามข้อ  ๒๐  แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และ
ด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับที่อับอากาศ  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 

หลักเกณฑ ์ และวิธีการฝึกอบรม 
 

 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้าง 

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  และ  

ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และหลักสูตรการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

กรณีลูกจ้างมีการเปลี่ยนงาน  หรือเปลี่ยนสถานที่ท างานซึ่งอาจท าให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  
ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย  ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้กับลูกจ้างผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการอนญุาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  ก่อนเริ่มการท างาน 

กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งได้  ให้นายจ้างจัดให้บุคคลดังกล่าว
เข้ารับการฝึกอบรมกับนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  เป็นผู้ด าเนินการ  ทั้งนี้  นิติบุคคล
ดังกล่าวต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ  ๒๐  แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  
และด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับที่อับอากาศ  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๓ ในการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  นายจ้างหรือนิติบุคคล 

ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  ต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

้หนา   ๘
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔
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(๑) ให้แจ้งก าหนดการ  หลักสูตรการฝึกอบรม  พร้อมรายชื่อและคุณสมบัตวิทิยากร  ต่ออธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการก่อนการจัดฝึกอบรม  ทั้งนี้  อาจแจ้งเป็นเอกสารด้วยตนเอง 
หรือผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์  (E - Service)  ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

(๒) จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรที่ก าหนด 

(๓) จัดให้มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

(๔) จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

(๕) ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม  โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย  
ดังนี้ 

 (ก) ชื่อหน่วยงานที่ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม  พร้อมระบุข้อความว่า   
“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”  หรือ  “จัดฝึกอบรมโดยนิติบุคคลได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  ใบอนุญาต
เลขที่  ...” 

 (ข) ชื่อและนามสกุลของลูกจ้างหรือบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรม 

 (ค) ชื่อหลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม 

 (ง) สถานที่ตั้งในการฝึกอบรม  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 (จ) วัน  เดือน  และปี  ที่เข้ารับการฝึกอบรม 

 (ฉ) ลงนามโดยนายจ้างหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑ 

ข้อ ๔ ผู้จัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศต้องจัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้อง 
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคทฤษฎีไม่เกินสามสิบคน  และวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคน  และในภาคปฏิบัติ 
ต้องจัดให้มีวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคนต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินสิบห้าคน 

ข้อ ๕ ในการฝึกภาคปฏิบัติ 
กรณีนายจ้างเป็นผู้จัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศต้องจัดให้ลูกจ้าง  

เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสถานที่จริงหรือมีลักษณะเหมือนสถานที่จริง 
กรณีนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  เป็นผู้จัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างาน

ในที่อับอากาศต้องจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติสถานที่ตั้งที่ได้รับอนุญาต 

ทั้งนี้  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม 

อย่างทั่วถึงทุกคน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๒) มีใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์  ร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ   

โรคหัวใจ  หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้อ ๖ รายการอุปกรณ์การฝึกอบรมภาคปฏิบัติอย่างน้อย  ต้องประกอบด้วย 

(๑) เครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ 
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(๒) เครื่องตรวจวัดค่าความเข้มข้นขั้นต่ าของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือ
ระเบิดได้ 

(๓) เครื่องตรวจวัดค่าความเข้มของสารเคมีในบรรยากาศ 

(๔) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 
(๕) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามเนื้อหาหลักสูตร  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจชนิดส่งอากาศช่วยหายใจ  อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 

ในการฝึกอบรม  ให้นายจ้างเลือกใช้เครื่องตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศ
ตามความเหมาะสมกับสารเคมีที่มีในสถานประกอบกิจการ 

หมวด  ๒ 

หลักสูตรการฝึกอบรม 
 

 

ข้อ ๗ หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  มีดังนี้ 
(๑) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต 

(๒) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน 

(๓) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ 

(๔) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 

(๕) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 

(๖) หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ 

ข้อ ๘ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต  ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง  โดยจัดฝึกอบรมหนึ่งวัน  ดังนี้ 

(๑) ภาคทฤษฎีต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมห้าชั่วโมง 
 (ก) กฎหมายความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ข) ความหมาย  ชนิด  ประเภทของที่อับอากาศ  และอันตรายในที่อับอากาศ   

หนึ่งชั่วโมง 
 (ค) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย  การประเมินสภาพพ้ืนที่และงาน  

และการเตรียมความพร้อมในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ง) วิธีการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย  สามสิบนาที 
 (จ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์

ช่วยเหลือและช่วยชีวิต  สามสิบนาที 
 (ฉ) ระบบการขออนุญาตท างานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตท างาน 

ในที่อับอากาศ  และหลักการตัดแยกพลังงานเพ่ือความปลอดภัย  สามสิบนาที 
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 (ช) บทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  สามสิบนาที 

(๒) ภาคปฏิบัติต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง 
 (ก) เทคนิคการตรวจสภาพพ้ืนที่และงาน  ก่อนตัดสินใจอนุญาต  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ข) เทคนิคในการควบคุมการท างานในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
ข้อ ๙ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน  ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง  โดยจัดฝึกอบรมสองวันต่อเนื่อง  ดังนี้ 
(๑) ภาคทฤษฎีต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมเก้าชั่วโมง 
 (ก) กฎหมายความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ข) ความหมาย  ชนิด  ประเภทของที่อับอากาศ  และอันตรายในที่อับอากาศ   

หนึ่งชั่วโมง 
 (ค) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย  การประเมินสภาพพ้ืนที่และงาน  

และการเตรียมความพร้อมในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ง) ระบบการขออนุญาตท างานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตท างาน 

ในที่อับอากาศ  และหลักการตัดแยกพลังงานเพ่ือความปลอดภัย  สามสิบนาที 
 (จ) บทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ

ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  สามสิบนาที 

 (ฉ) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ  รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 

 (ช) เทคนิคการระบายอากาศ  และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ   
หนึ่งชั่วโมง 

 (ซ) การสั่งให้หยุดท างานชั่วคราว  สามสิบนาที 
 (ฌ) การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน 

ในที่อับอากาศ  สามสิบนาที 
 (ญ) เทคนิคในการจัดท าแผนปฏิบัติงานและการป้องกันอันตราย  หนึ่งชั่วโมง 
 (ฎ) การควบคุมดูแล  การใช้เครื่องป้องกัน  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต  หนึ่งชั่วโมง 
(๒) ภาคปฏิบัติต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง 
 (ก) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ  รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าสามสิบนาที 
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 (ข) เทคนิคการระบายอากาศ  และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ   
ไม่น้อยกว่าสามสิบนาที 

 (ค) เทคนิคในการควบคุมการท างานในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าสามสิบนาที 
 (ง) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่า

สามสิบนาที 
 (จ) การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าสามสิบนาที 
 (ฉ) สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ  และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   

ไม่น้อยกว่าสามสิบนาที 
ข้อ  ๑๐ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ  ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง  โดยจัดฝึกอบรมสามวันต่อเนื่อง  ดังนี้ 
(๑) ภาคทฤษฎีต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง 
 (ก) กฎหมายความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ข) ความหมาย  ชนิด  ประเภทของที่อับอากาศ  และอันตรายในที่อับอากาศ   

หนึ่งชั่วโมง 
 (ค) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย  การประเมินสภาพพ้ืนที่และงาน  

และการเตรียมความพร้อมในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ง) วิธีการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย  หนึ่งชั่วโมง 
 (จ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์

ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ฉ) ระบบการขออนุญาตท างานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตท างาน 

ในที่อับอากาศ  และหลักการตัดแยกพลังงานเพ่ือความปลอดภัย  สามสิบนาที 
 (ช) บทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ

ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  สามสิบนาที 

 (ซ) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ  รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 

 (ฌ) เทคนิคการระบายอากาศ  และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ญ) อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกภัย  หนึ่งชั่วโมง 
 (ฎ) การช่วยเหลือและช่วยชีวิต  หนึ่งชั่วโมง 
 (ฏ) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น  และการปฐมพยาบาลเพ่ือช่วยเหลือ 

ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น  (CPR)  สองชั่วโมง   
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(๒) ภาคปฏิบัติต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง 
 (ก) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ  รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ข) เทคนิคการระบายอากาศ  และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่า

หนึ่งชั่วโมง 
 (ค) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่า

สามสิบนาที 
 (ง) การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าสามสิบนาที 
 (จ) การช่วยเหลือและช่วยชีวิต  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ฉ) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น  และการปฐมพยาบาลเพ่ือช่วยเหลือ 

ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น  (CPR)  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ช) สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ  และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   

ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
ข้อ  ๑๑ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง  โดยจัดฝึกอบรมสองวันต่อเนื่อง  ดังนี้ 
(๑) ภาคทฤษฎีต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมเก้าชั่วโมง 
 (ก) กฎหมายความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ข) ความหมาย  ชนิด  ประเภทของที่อับอากาศ  และอันตรายในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ค) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย  การประเมินสภาพพ้ืนที่และงาน  

และการเตรียมความพร้อมในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ง) วิธีการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย  หนึ่งชั่วโมง 
 (จ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์

ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ฉ) ระบบการขออนุญาตท างานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตท างาน 

ในที่อับอากาศ  สามสิบนาที 
 (ช) บทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ

ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  สามสิบนาที 

 (ซ) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ  รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 

 (ฌ) เทคนิคการระบายอากาศ  และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ญ) อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกภัย  หนึ่งชั่วโมง 
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(๒) ภาคปฏิบัติต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง   
 (ก) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ  รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้านาที 
 (ข) เทคนิคการระบายอากาศ  และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่า 

สี่สิบห้านาที 
 (ค) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่า

สามสิบนาที 
 (ง) สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ  และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   

ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
ข้อ  ๑๒ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และผู้ปฏิบัติงาน 

ในที่อับอากาศ  ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง   
โดยจัดฝึกอบรมสี่วันต่อเนื่อง  ดังนี้ 

(๑)  ภาคทฤษฎีต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมสิบห้าชั่วโมง 
 (ก) กฎหมายความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ข) ความหมาย  ชนิด  ประเภทของที่อับอากาศ  และอันตรายในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ค) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย  การประเมินสภาพพ้ืนที่และงาน  

และการเตรียมความพร้อมในการท างานในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ง) วิธีการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย  หนึ่งชั่วโมง 
 (จ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์

ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 
 (ฉ) ระบบการขออนุญาตท างานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตท างาน 

ในที่อับอากาศ  และหลักการตัดแยกพลังงานเพ่ือความปลอดภัย  สามสิบนาที 
 (ช) บทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ

ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  สามสิบนาที 

 (ซ) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ  รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ  หนึ่งชั่วโมง 

 (ฌ) เทคนิคการระบายอากาศ  และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ   
หนึ่งชั่วโมง 

 (ญ) การสั่งให้หยุดท างานชั่วคราว  สามสิบนาที 
 (ฎ) การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน 

ในที่อับอากาศ  สามสิบนาที 
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 (ฏ) อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกภัย  หนึ่งชั่วโมง 
 (ฐ) การช่วยเหลือและช่วยชีวิต  หนึ่งชั่วโมง 
 (ฑ) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น  และการปฐมพยาบาลเพ่ือช่วยเหลือ 

ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น  (CPR)  สองชั่วโมง 
 (ฒ) เทคนิคในการจัดท าแผนปฏิบัติงานและการป้องกันอันตราย  หนึ่งชั่วโมง 
 (ณ) การควบคุมดูแลการใช้เครื่องป้องกันและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  

หนึ่งชั่วโมง 
(๒) ภาคปฏิบัติต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าเก้าชั่วโมง 
 (ก) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ  รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบ

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ข) เทคนิคการระบายอากาศ  และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่า 

หนึ่งชั่วโมง 
 (ค) เทคนิคการตรวจสภาพพ้ืนที่และงาน  ก่อนตัดสินใจอนุญาต  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ง) เทคนิคในการควบคุมการท างานในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าสามสิบนาที 
 (จ) การอนุญาตท างานในที่อับอากาศและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ฉ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่า  

สี่สิบห้านาที 
 (ช) การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ  ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้านาที 
 (ซ) การช่วยเหลือและช่วยชีวิต  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ฌ) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น  และการปฐมพยาบาลเพ่ือช่วยเหลือ 

ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น  (CPR)  ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
 (ญ) สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ  และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   

ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
ข้อ  ๑๓ หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  ใช้ระยะเวลา 

การฝึกอบรมเฉพาะภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงต่อเนื่อง  อย่างน้อยในหัวข้อวิชา  ดังนี้ 
(๑) กฎหมายความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ 

(๒) ความหมาย  ชนิด  ประเภทของที่อับอากาศ  และอันตรายในที่อับอากาศ 

(๓) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย  การประเมินสภาพพ้ืนที่และงาน   
และการเตรียมความพร้อมในการท างานในที่อับอากาศ 

(๔) วิธีการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย 

(๕) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ  และอุปกรณ์
ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ 

้หนา   ๑๕
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔

:: safetyhubs.com :: :: Page 152 / 159 ::



(๖) ระบบการขออนุญาตท างานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตท างาน 

ในทีอ่ับอากาศ  และหลักการตัดแยกพลังงานเพ่ือความปลอดภัย 

(๗) บทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  และ
ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 

ข้อ  ๑๔ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัย 

ในการท างานในที่อับอากาศตามข้อ  ๑๓  ทุกห้าปีนับแต่วันสุดท้ายของการฝึกอบรมหลักสูตรตามข้อ  ๘  
ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  หรือข้อ  ๑๒  โดยจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 

ก่อนครบก าหนดห้าปี 
หากนายจ้างมิได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตามหลักสูตรข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  หรือข้อ  ๑๒  แล้วแต่กรณี 
ข้อ  ๑๕ ในการฝึกอบรมลูกจ้างและผู้เขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรตามข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐   

ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกการอบรมดับเพลิงขั้นต้น  ตามกฎหมาย 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับอัคคีภัย 

หมวด  ๓ 

วิทยากรฝกึอบรม 
 

 

ข้อ  ๑๖ วิทยากรผู้ท าการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังนี้ 

(๑) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า   รวมทั้ง 
มีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับที่อับอากาศไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  และมีประสบการณ์เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อปี 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ  โดยผ่าน 

การฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง  รวมทั้ง 
มีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับที่อับอากาศไม่น้อยกว่าสองปี  และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยาย 

ในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อปี 
(๓) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน  ระดับเทคนิค 

และระดับเทคนิคขั้นสูงมาไม่น้อยกว่าสามปี  โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัย  

ในการท างานในที่อับอากาศไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง  รวมทั้งมีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับ  

ที่อับอากาศไม่น้อยกว่าสามปี  และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อปี 

้หนา   ๑๖
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔
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(๔)  ส าเร็จการศึกษาเฉพาะทางหรือผ่านการอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยาย 

และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อปี 
ข้อ  ๑๗ นายจ้างหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  ต้องจัดให้วิทยากรได้รับ 

การฝึกอบรมหรือเพ่ิมเติมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการท างานไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงต่อปี 

หมวด  ๔ 

การก ากับดูแล 
 

 

ข้อ  ๑๘ ให้นายจ้างจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม  วัน  เวลาที่ฝึกอบรม 

พร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้  ณ  สถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้าง  พร้อมที่จะให้
พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ข้อ  ๑๙ ให้นายจ้างท ารายงานผลการฝึกอบรมตามข้อ  ๒  ให้เป็นไปตามแบบรายงานผล 

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศท้ายประกาศนี้  โดยแจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี 
มอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม  ทั้งนี้  อาจแจ้งด้วยตนเองหรือผ่านระบบ  

อิเล็กทรอนิกส์  (E - Service)  ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ  ๒๐ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ   
หรือผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์   
วิธีการ  และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  ลงวันที่  ๓๑  มกราคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และประกาศกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และหลักสตูร
การฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และหลักสูตรการฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒๒  ธันวาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าผู้นั้นผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม   
ผู้อนุญาต  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  หรือผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามประกาศนี้ 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง  จะต้องเข้ารับการอบรมตามข้อ  ๑๓  ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันก่อนครบก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว  เว้นแต่กรณีที่ เป็นผู้ผ่าน 

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งมาแล้วตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป  จะต้องเข้ารับการอบรมตามข้อ  ๑๓  ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 

้หนา   ๑๗
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔
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ข้อ  ๒๑ ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการเป็นวิทยากรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน
ในที่อับอากาศที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยอมรับ  ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่า 

ผู้นั้นมีคุณสมบัติเป็นวิทยากรตามข้อ  ๑๖  ของประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  24  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อภิญญา  สุจรติตานนัท์ 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

้หนา   ๑๘
่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๖๔
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แบบรายงานผลการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ 

ตามข้อ 19 ของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ 

 

๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)        นายจ้าง 
๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ (นายจ้าง)         

    เลขทะเบียนนิติบุคคล           

    ประกอบกิจการ           

    ตั้งอยู่เลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน     

    ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   

    โทรศัพท ์   โทรสาร   โทรศัพท์มือถือ    

๓. รายงานผลการด าเนินการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ 

    ๓.๑ วัน เดือน ปี ที่ด าเนินการฝึกอบรม         

    ๓.๒ สถานที่ตั้งในการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 สถานที่ตั้งในการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 
 ตั้งอยู่เลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน    

 ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์   

 สถานที่ตั้งในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 
 ตั้งอยู่เลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน    

 ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์   

    ๓.๓ ชื่อหลักสูตร และจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ๓.๓.๑ หลักสูตร     จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คน 

 ๓.๓.๒ หลักสูตร     จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คน 

 ๓.๓.๓ หลักสูตร     จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คน 

 ๓.๓.๔ หลักสูตร     จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คน 

 ๓.๓.๕ หลักสูตร     จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คน 

    ๓.๔ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยสามารถจัดท าเป็นเอกสารแนบได้ 
    ๓.๕ บัญชีรายชื่อชื่อวิทยากร พร้อมคุณสมบัติวิทยากร โดยสามารถจัดท าเป็นเอกสารแนบได้ 
    ๓.๖ เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง โดยสามารถจัดท าเป็นเอกสารแนบได้ 
๔. ด าเนินการฝึกอบรมโดย 

    O  นายจ้าง เป็นผู้จัดการฝึกอบรมเอง 
    O  นิติบุคคลตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

         ในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นผู้จัดการฝึกอบรม เลขท่ีใบอนุญาต         . 

         โดยได้แนบส าเนาใบอนุญาตการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศมาด้วยแล้ว 

 

      ลงชื่อ      นายจ้าง 
      (     ) 

      วันที่      
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