กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (7) และขอ 14 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่
16 มีนาคม พุทธศักราช 2515 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จึงกําหนดใหมีคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อจัดเปนสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยสําหรับลูกจางไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา “ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง คณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ประกาศนี้ใหใชบังคับแกนายจางที่ประกอบกิจการ ดังตอไปนี้
(1) การทําเหมืองแร เหมืองหิน กิจการปโตรเลียมหรือปโตรเคมี
(2) การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแตง เสริมแตง ดัดแปลง
แปรสภาพ ทําใหเสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพยสินและรวมถึงการตอเรือ การใหกําเนิด แปลง และจาย
ไฟฟา หรือพลังงานอยางอื่น
(3) การกอสราง ตอเติม ติดตั้ง ซอม ซอมบํารุง ดัดแปลงหรือรื้อถอน อาคาร สนามบิน ทางรถไฟ
ทางรถราง ทาเรือ อูเรือ สะพานเทียบเรือ ทางนํ้า ถนน เขื่อน อุโมงค สะพาน ทอระบาย ทอนํ้า โทรเลข
โทรศัพท ไฟฟา กาซหรือประปา หรืองานกอสรางอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการกอสราง
(4) การขนสงคนโดยสารหรือสินคาโดยทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ และรวมถึงการบรรทุกขน
ถายสินคาดวย
(5) โรงแรม
(6) หางสรรพสินคา
(7) สถานีบริการหรือจําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือกาซ
(8) สถานพยาบาล
(9) สถาบันทางการเงิน
(10) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 112 ตอนพิเศษ 24ง. ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2538
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ขอ 4 ประกาศนี้มิใหใชบังคับแก
(1) ราชการสวนกลาง
(2) ราการสวนภูมิภาค
(3) ราชการสวนทองถิ่น
(4) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด
ขอ 5 ในประกาศนี้
“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” หมายความวา การกระทําและ
หรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตราย การเจ็บปวยอันเนื่องจากการ
ทํางานตอผูปฏิบัติงานหรือความเดือดรอนรําคาญเนื่องจากการทํางาน หรือเกี่ยวกับการทํางาน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และหมายความรวมถึง
ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล หมายความวาผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล นั้น และหมายความรวมถึง ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนผูมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคล
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับคาจางดวย
ตนเองหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางาน
เกี่ยวกับงานบาน
“คาจาง” หมายความวา เงินหรือเงินและสิ่งของที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการ
ทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําได และหมายความ
รวมถึงเงินหรือเงินและสิ่งของที่จายใหในวันหยุดซึ่งลูกจางไมไดทํางานและในวันลาดวย ทั้งนี้ ไมวาจะ
กําหนดคํานวณ หรือจายเปนการตอบแทนโดยวิธีใด และไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
“ผูแทนนายจาง” หมายความวา ลูกจางตั้งแตระดับบริหารหรือจัดการขึ้นไปซึ่งมีอํานาจหนาที่ทํา
การแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การลดคาจาง การเลิกจาง การใหบําเหน็จ การลงโทษ หรือการ
วินจิ ฉัยขอรองทุกข และไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหกระทําการแทนนายจางเพื่อปฏิบัติใหเปน
ไปตามประกาศนี้
“ผูแ ทนระดับบังคับบัญชา” หมายความวา ลูกจางตั้งแตระดับหัวหนาฝาย หัวหนางาน หรือเทียบ
เทาขึ้นไปไดรับการคัดเลือกจากนายจางใหเปนกรรมการในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้
“แทนลูกจางระดับปฏิบัติการ” หมายความวา ลูกจางที่ทําหนาที่เปนผูปฏิบัติงานซึ่งไดรับการคัด
เลือกจากลูกจางใหเปนกรรมการในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศนี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา หนวยงานแตละแหงของนายจางที่ดําเนินกิจการตามลําพัง
เปนหนวยๆ และมีลูกจางทํางานอยู
“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน” หมายความวา เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ตามที่กฎหมายกําหนด
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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หมวด 1
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ขอ 6 นายจางที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปในสถานประกอบกิจการ ตองจัดใหมีคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้มี
ผลบังคับใชหรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีลูกจางเพิ่มขึ้นครบหาสิบคน
ใหนายจางคงคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไวแมวาในภายหลังจะมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวา
หาสิบคนก็ตาม
สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางไมถึงหาสิบคน ใหลูกจางคัดเลือกผูแทนลูกจางอยางนอย
หนึง่ คน เพือ่ ทําหนาที่รวมกับนายจางในการดูแลความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
ขอ 7 คณะกรรมการตองมีองคประกอบ ดังตอไปนี้
(1) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปแตไมถึงหนึ่งรอยคนใหมีกรรมการไม
นอยกวาหาคน ประกอบดวยนายจางหรือผูแทนนายจางเปนประธานคณะกรรมการ ผูแทนระดับบังคับ
บัญชาสองคน และผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการสองคนเปนกรรมการ โดยใหประธานคณะกรรมการเลือก
กรรมการหนึ่งคนเปนเลขานุการ
(2) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไปแตไมถึงหารอยคน ใหมีกรรมการไม
นอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวยนายจางหรือผูแทนนายจางเปนประธานคณะกรรมการ ผูแทนระดับบังคับ
บัญชาสองคนและผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการสามคนเปนกรรมการ โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานเปนกรรมการและเลขานุการ
(3) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหารอยคนขึ้นไปใหมีกรรมการไมนอยกวาเจ็ดคน
ประกอบดวยนายจางหรือผูแทนนายจางเปนประธานคณะกรรมการ ผูแทนระดับบังคับบัญชาสี่คน และ
ผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการหาคนเปนกรรมการ โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํ างานเปน
กรรมการและเลขานุการ
ในกรณีทสี่ ถานประกอบกิจการมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานมากกวาหนึ่งคน ใหนายจาง
แตงตัง้ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานหนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการตาม (2) และ (3)
สําหรับสถานประกอบกิจการตาม (2) และ (3) ที่ไมมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ให
นายจ า งคั ด เลื อ กผู  แ ทนระดั บ บั ง คั บ บั ญชาหนึ่งคนเปนกรรมการและใหประธานคณะกรรมการเลือก
กรรมการหนึ่งคนเปนเลขานุการ
หากมีกรรมการเพิ่มขึ้นมากกวา (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี ใหมีกรรมการจากผูแทนระดับ
บังคับบัญชา และผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่เทากัน
ขอ 8 การคัดเลือกกรรมการ ใหเปนไปดังนี้
(1) กรรมการผูแทนระดับบังคับบัญชา ใหนายจางเปนผูคัดเลือก
(2) กรรมการผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด
ขอ 9 กรรมการอยูในตําแหนงคราวละไมเกินสองป แตอาจไดรับการคัดเลือกใหมได
ขอ 10 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ 9 กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
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(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
การคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ใหเปนไปตามขอ 8 โดยอนุโลม และใหกรรมการที่ไดรับ
คัดเลือกใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ขอ 11 ใหนายจางปดประกาศรายชื่อและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยเปด
เผยเพื่อใหลูกจางไดทราบ ณ สถานประกอบกิจการ
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงกรรมการ ใหนายจางปดประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่ง ภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่เปลี่ยนแปลง
การประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองปดไวอยางนอยสิบหาวัน
ขอ 12 ใหนายจางสงสําเนารายชื่อคณะกรรมการตามขอ 11 และหนาที่รับผิดชอบตามขอ 18
ตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบหาวัน นับแตวันที่แตงตั้งกรรมการหรือคณะกรรมการ
ชุดใหม
การเปลี่ยนกรรมการหรือหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ ใหนายจางเก็บหลักฐานการเปลี่ยน
แปลงกรรมการหรือหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการไวในสถานประกอบกิจการเปนเวลาไมนอยกวา
สองป เพือ่ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไป
และมีเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางาน ใหนายจางแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนประจําทุกหก
เดือน โดยใหสงพรอมกับรายงานการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน การปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ขอ 13 ใหนายจางรับมติ ผลการประชุมหรือขอเสนอตามที่คณะกรรมการเสนอและพิจารณา
ดําเนินการแกไขโดยมิชักชา ทั้งนี้ขอเสนอดังกลาวองมีเหตุผลอันสมควรและสอดคลองกับมาตรฐานที่ทาง
ราชการกําหนด
กรณีที่ไมสามารถดําเนินการแกไขได ใหนายจางปรึกษาหารือกับคณะกรรมการเพื่อกําหนดระยะ
เวลาและแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษรพรอมเหตุผลเพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยในการทํางานที่ดีของลูกจาง
ในกรณีที่ไมอาจตกลงกันได ใหคณะกรรมการนําเรื่องเสนออธิบดีเพื่อชี้ขาดตอไป
ขอ 14 นายจางตองจัดใหมีคูมือเกี่ยวกับมาตรฐานวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวใน
สถานประกอบกิจการ เพื่อใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของไดใชประโยชน
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หมวด 2
การประชุมคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ขอ 15 ใหนายจางจัดใหคณะกรรมการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยแจงกําหนดการ
ประชุ ม และระเบี ย บวาระการประชุมใหกรรมการทราบอยางนอยสามวันกอนถึงวันประชุม และให
กรรมการเขาประชุมตามที่ไดกําหนด
ขอ 16 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก นายจางตองชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนิน
งาน ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามประกาศนี้ตอที่ประชุม
ขอ 17 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดและตองมีกรรมการซึ่งเปนผูแทนระดับบังคับบัญชาและผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการเขา
รวมประชุมดวยจึงจะเปนองคประชุม
มติของที่ประชุมคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนชี้ขาด
หมวด 3
หนาที่คณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ขอ 18 คณะกรรมการมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
(2) สํารวจดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานอยางนอยเดือนละ
หนึ่งครั้ง
(3) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขเพื่อใหถูกตองตามกฎหมายวาดวย
ความปลอดภัยในการทํ างานและหรือมาตรฐานความปลอดภัยในการทํ างานเพื่อความปลอดภัยในการ
ทํางานของลูกจาง ผูรับเหมาและบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการในสถานประกอบ
กิจการ ตอนายจาง
(4) สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของสถานประกอบกิจการ
(5) กํ าหนดกฎระเบียบดานความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานของสถาน
ประกอบกิจการเสนอตอนายจาง
(6) จัดทํานโยบาย แผนงานประจําป โครงการ หรือกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
การประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยอันเนื่องจากการทํางาน หรือความไมปลอดภัยในการทํางานเสนอตอ
นายจาง
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(7) จัดทําโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในการทํางาน
รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของ
ลูกจาง หัวหนางาน ผูบริหาร นายจางและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอตอนายจาง
(8) ติดตามผลความคืบหนาเรื่องที่เสนอนายจาง
(9) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งระบุปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการ เมื่อปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งปเพื่อเสนอตอนายจาง
(10) ปฏิบตั หิ นาที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานอื่นตาม
ที่นายจางมอบหมาย
ขอ 19 ใหประธานคณะกรรมการเสนอผลการประชุมใหนายจางดําเนินการในเรื่องความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตอนายจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ที่ประชุมมีมติ
ขอ 20 เมือ่ เกิดอุบัติเหตุจนเปนเหตุใหลูกจางหรือบุคคลภายนอกสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
หรือเสียชีวิตหรือเกิดอัคคีภัย หรือการระเบิดหรือสารเคมีอันตรายรั่วไหล ใหนายจางเรียกประชุมคณะ
กรรมการโดยมิชักชาเพื่อดําเนินการชวยเหลือและเสนอแนะแนวทางปองกันแกไขตอนายจาง
ขอ 21 ในการดําเนินการของคณะกรรมการ นายจางตองจัดทําสําเนาบันทึกหรือรายงานการ
ดําเนินงานหรือรายงานการประชุม โดยใหเก็บไวในสถานประกอบกิจการเปนเวลาไมนอยกวาสองป และ
พรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบไดตลอดเวลา
หมวด 4
เบ็ดเตล็ด
ขอ 22 การเขารวมประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการตามประกาศนี้ ถือวาการได
ปฏิบตั งิ านใหนายจางโดยไดรับคาจางตามปกติ
ขอ 23 นายจางตองใหการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งในหนาที่ประจําและหนาที่ในฐานะกรรมการ
ขอ 24 หามมิใหนายจาง ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ หรือกระทําการใดๆ อันอาจ
เปนผลใหกรรมการไมสามารถทํางานตอไปได
ขอ 25

ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายในการปฏิบัติตามประกาศนี้

ขอ 26 ขอความใดในประกาศนี้ที่อาจตีความไดหลายนัย นัยใดจะทําใหเกิดความปลอดภัยแก
ชีวติ หรือทรัพยสินทั้งของนายจางและลูกจาง ใหถือเอานัยนั้น
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ขอ 27 เมื่อปรากฏวานายจางฝาฝนประกาศนี้ พนักงานเจาหนาที่อาจใหคําเตือนเพื่อใหนาย
จางไดปฏิบัติการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือนเสียกอนก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538
นายสมพงษ อมรวิวัฒน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

2- 188

กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน

คําชี้แจงประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เกี่ยวกับประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ไดอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103
ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ออกประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 เพื่อให
การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจางเปนไปดวย
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อความเขาใจและการปฏิบัติอยางถูกตองตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่อง
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ลงวันที่ 27 มิถุนายน
พ.ศ.2538 ดังกลาว กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขอชี้แจงสาระสําคัญดังตอไปนี้
1. วันใชบังคับ
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมฉบับนี้ มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 120 วัน นับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2538 เปนตนไป
2. ประเภทกิจการที่อยูในขายบังคับ
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมใชบังคับกับนายจางที่ประกอบกิจการดังตอไปนี้
2.1 การทําเหมืองแร เหมืองหิน กิจการปโตรเลียมหรือปโตรเคมี
2.2 การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแตง เสริมแตง ดัดแปลง
แปรสภาพ ทําใหเสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพยสิน และรวมถึงการตอเรือ การใหกําเนิด แปลง และ
จายไฟฟาหรือพลังงานอยางอื่น
2.3 การกอสราง ตอเติม ติดตั้ง ซอม ซอมบํารุง ดัดแปลงหรือรื้อถอน อาคาร สนามบิน ทางรถไฟ
ทางรถราง ทาเรือ อูเรือ สะพานเทียบเรือ ทางนํ้า ถนน เขื่อน อุโมงค สะพาน ทอระบาย ทอนํ้า โทรเลข
โทรศัพท ไฟฟา กาซหรือประปา หรืองานกอสราง
2.4 การขนสงคนโดยสารหรือสินคาโดยทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ และรวมถึงการบรรทุกขน
ถายสินคาดวย
2.5 โรงแรม
2.6 หางสรรพสินคา
2.7 สถานีบริการหรือจําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือกาซ
2.8 สถานพยาบาล
2.9 สถาบันทางการเงิน
2.10 กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด
3. ขนาดสถานประกอบกิจการในขายบังคับ
2- 189

กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน

3.1 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไปจะตองจัดใหมีคณะกรรมการความปลอด
ภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
(ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2538) หรือภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีลูกจางเพิ่มขึ้นครบ 50 คน
3.2 สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1-49 คน จะตองมีผูแทนลูกจางอยางนอย 1
คน เพือ่ ทําหนาที่รวมกับนายจางในการดูแลความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
4. องคประกอบของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เปนองคกรทวิภาคี ประกอบดวยนายจาง ผูแทนระดับบังคับบัญชา
ผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ และเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน โดยมีจํานวนคณะกรรมการฯ
ตามขนาดของสถานประกอบกิจการ ดังนี้
4.1 จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยนายจาง 1 คน กรรมการผูแทนระดับบังคับบัญชา 2
คน และกรรมการผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ 2 คน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต
50-99 คน
4.2 จํานวนไมนอยกวา 7 คน ประกอบดวยนายจาง 1 คน กรรมการผูแทนระดับบังคับบัญชา 2
คน กรรมการผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ 3 คน และเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 1 คน
สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 100-499 คน
4.3 จํานวนไมนอยกวา 11 คนประกอบดวยนายจาง 1 คน กรรมการผูแทนระดับบังคับบัญชา 4
คน กรรมการผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ 5 คน และเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 1 คน
สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 500 คนขึ้นไป
4.4 หากตองการใหมีองคประกอบของคณะกรรมการมากกวาตามที่กําหนดไวในขอ 4.1 - 4.3
ตองเพิ่มกรรมการผูแทนระดับบังคับบัญชาและกรรมการผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการในจํานวนที่เทากัน
เชน ถาเพิ่มกรรมการผูแทนระดับบังคับบัญชา 1 คน ก็ตองเพิ่มกรรมการผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ 1
คน เชนกัน
4.5 สถานประกอบกิจการที่มีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานมากกวา 1 คน ใหนายจาง
แตงตัง้ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 1 คน เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
4.6 สถานประกอบกิจการที่ไมตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตามที่กฎหมายกําหนด
ใหนายจางแตงตั้งกรรมการผูแทนระดับบังคับบัญชาเพิ่มขึ้นอีก 1 คน และใหประธานคณะกรรมการเลือก
กรรมการหนึ่งคนเปนเลขานุการ
5. การคัดเลือกกรรมการ
5.1 นายจางเปนผูคัดเลือกผูแทนระดับบังคับบัญชา
5.2 การคัดเลือกผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนด ทั้งนี้ กรรมการอยูในตําแหนงคราวละไมเกิน 2 ป
6. หนาทีข่ องคณะกรรมการความปลอดภัย
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน กําหนดใหคณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีหนาที่ดังตอไปนี้
6.1 คณะกรรมการตองประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
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6.2 สํารวจดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานอยางนอยเดือนละ
1 ครั้ง
6.3 รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขเพื่อใหถูกตองตามกฎหมายวาดวย
ความปลอดภัยในการทํ างานและหรือมาตรฐานความปลอดภัยในการทํ างานเพื่อความปลอดภัยในการ
ทํางานของลูกจาง ผูรับเหมาและบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการในสถานประกอบ
กิจการ เพื่อนําเสนอตอนายจาง
6.4 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของสถานประกอบการ
6.5 กําหนดระเบียบดานความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบ
กิจการ เพื่อนําเสนอตอนายจาง
6.6 จัดทํานโยบาย แผนงานประจําป โครงการ หรือกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
การประสบอันตราย หรือการเจ็บปวยอันเนื่องจากการทํางาน หรือความไมปลอดภัยในการทํางานเพื่อนํา
เสนอตอนายจาง
6.7 จัดทําโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในการทํ างานรวมถึงการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของลูก
จาง หัวหนางานผูบริหาร นายจางและบุคลากรทุกระดับ เพื่อนําเสนอตอนายจาง
6.8 ติดตามผลความคืบหนาเรื่องที่เสนอนายจาง
6.9 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งระบุปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการ เมื่อปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งป เพื่อนําเสนอตอนายจาง
6.10 ปฏิบตั หิ นาที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานอื่นตาม
ที่นายจางมอบหมาย
7. หนาที่ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตองเสนอผลการประชุมในเรื่องที่ใหนายจางดําเนินการเกี่ยวกับความปลอด
ภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตอนายจางภายใน 7 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมมีมติ
8. หนาที่ที่นายจางตองปฏิบัติ
8.1 นายจางตองปดประกาศรายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปดเผยในสถาน
ประกอบกิจการอยางนอย 15 วัน และสงสําเนาตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายใน 15 วัน นับแต
วันที่แตงตั้งคณะกรรมการชุดแรกหรือคณะกรรมการชุดใหม
8.2 นายจางตองเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ สําเนา บันทึก หรือรายงานการ
ดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ไวในสถานประกอบกิจการไมนอยกวา 2 ป เพื่อให
ทําการตรวจสอบได
8.3 นายจางตองจัดใหคณะกรรมการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และจะตองไมขัดขวางการ
ปฏิบตั หิ นาที่ของกรรมการ โดยแจงกําหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการทราบเปน
การลวงหนาอยางนอย 3 วัน กอนถึงวันประชุม
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8.4 นายจางตองชี้แจงนโยบาย และแนวทางดําเนินงานตลอดจนความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตอที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งแรก
8.5 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจนเปนเหตุใหลูกจางหรือบุคคลภายนอกสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
หรือเสียชีวติ ใหเรียกประชุมคณะกรรมการโดยมิชักชาเพื่อเสนอแนะแนวทางปองกันแกไขตอนายจางตอไป
8.6 นายจางตองรับมติผลการประชุมหรือขอเสนอของคณะกรรมการฯ และดําเนินการแกไขโดยมิ
ชักชา ในกรณีที่ไมสามารถแกไขไดนายจางตองปรึกษาหารือคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดระยะเวลาและ
แผนการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร
8.7 นายจางตองใหการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน ทั้งในหนาที่ประจําและหนาที่ในฐานะกรรมการ
8.8 นายจางตองจัดใหมีคูมือเกี่ยวกับมาตรฐานวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวในสถาน
ประกอบกิจการ เพื่อใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของไดใชประโยชน
9. เบ็ดเตล็ด
9.1 การปฏิบตั ิหนาที่หรือการเขารวมประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ใหถือวาเปนการ
ปฏิบตั งิ านใหแกนายจาง ซึ่งนายจางตองจายคาจางให
9.2 หามมิใหนายจางขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการในฐานะหนาที่ของการเปนกรรมการ
ตลอดจนหามกระทําการใด ๆ อันอาจเปนผลใหกรรมการไมสามารถทํางานในหนาที่ประจําตามปกติตอไป
ได
9.3 ในกรณีทมี่ กี ารฝาฝนประกาศกระทรวงแรงงานฯ ดังกลาว พนักงาน เจาหนาที่อาจใหคําเตือน
เพือ่ ใหนายจางปฏิบัติใหถูกตองกอนได
9.4 การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว จะตองไดรับโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หากมีขอสงสัยประการใดใหติดตอสอบถามไดที่ กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและ
คุม ครองแรงงาน โทรศัพท 448-6401-5 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานเขตทุกเขต และสํานัก
งานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
มิถนุ ายน 2538
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