
 
กฎกระทรวง 

การจดัให้มีเจา้หน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
บุคลากร  หนว่ยงาน  หรือคณะบุคคลเพื่อด าเนนิการด้านความปลอดภัย 

ในสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ.  2565 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“กรรมการความปลอดภัย”  หมายความว่า  กรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
“คณะกรรมการความปลอดภัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
“ผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร”  หมายความว่า  ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่และอ านาจ 

ท าการแทนนายจ้างในการจ้าง  การเลิกจ้าง  การให้บ าเหน็จ  การลงโทษ  หรือการวินิจฉัยข้อร้องทุกข์   
และได้รับมอบหมายเป็นหนงัสือใหเ้ป็นผู้แทนนายจ้างระดบับรหิารเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

“หน่วยงานความปลอดภัย”  หมายความว่า  หน่วยงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน   

หมวด  ๑ 
เจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยในการท างาน 

 
 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๔ นายจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้   ต้องจัด 
ให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน  เว้นแต่เป็นสถานประกอบกิจการประเภทที่มีจ านวนลูกจ้าง 
ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานในสถานประกอบกิจการที่นายจ้างต้องจัดให้มี 
ตามวรรคหนึ่ง  จะเป็นประเภทใดหรือระดับใด  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานมีสองประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานโดยต าแหน่ง 
(๒) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานโดยหน้าที่เฉพาะ 

ส่วนที ่ ๑ 
เจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยในการท างานโดยต าแหน่ง 

 
 

ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานโดยต าแหน่งมีสองระดับ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน 
(๒) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร 
ข้อ ๗ นายจ้างของสถานประกอบกิจการตามบัญชี  ๑  และบัญชี  ๒  ที่มีลูกจ้างจ านวน 

สองคนขึ้นไป  และสถานประกอบกิจการตามบัญชี  ๓  ที่มีลูกจ้างจ านวนยี่สิบคนขึ้นไป  ต้องจัดให้ลูกจ้าง 
ระดับหัวหน้างานซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ  ๘  ทุกคน  เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ 
หัวหน้างานของสถานประกอบกิจการ  ทั้งนี้  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบจ านวน 
ดังกล่าว 

ในกรณีที่ลูกจ้างระดับหัวหน้างานไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๘  ให้นายจ้างด าเนินการให้ลูกจ้างนั้น
เข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ  ๘  (๑)  เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ
หัวหน้างาน  ทั้งนี้  ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างแต่งตั้งให้เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน 

ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างานต้องเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน 
และมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

(๑) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน 
(๒) เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างานตามกฎกระทรวงก าหนด 

มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน   
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(๓) มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๘  หรือข้อ  ๒๑  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๙ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างานมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ากับดูแลลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



(๒) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นจาก 
การท างาน  โดยอาจร่วมด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค  ระดับเทคนคิ
ขั้นสูง  หรือระดับวิชาชีพ   

(๓) จัดท าคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โดยร่วมด าเนนิการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดบัเทคนคิ  ระดบั
เทคนิคขั้นสูง  หรือระดับวิชาชีพ  เพื่อเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยหรอืนายจ้าง  แล้วแต่กรณี  และ
ทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่นายจ้างก าหนด  โดยนายจ้างต้องก าหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุกหกเดือน 

(๔) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
ในการท างาน 

(๕) ตรวจสอบสภาพการท างานของเครื่ องจักร   เครื่ องมือ   และอุปกรณ์ให้อยู่ ใน 
สภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจ าวัน 

(๖) ก ากับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(๗) รายงานการประสบอันตราย  การเจ็บป่วย  หรือการเกิดเหตุเดอืดร้อนร าคาญอันเนือ่งจาก
การท างานของลูกจ้างต่อนายจ้าง  และแจ้งต่อเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างานระดับเทคนคิ  ระดบั
เทคนิคขั้นสูง  หรือระดับวิชาชีพ  ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัย  ให้แจ้ง 
ต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ 

(๘) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การเจ็บป่วย  หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ
อันเนื่องจากการท างานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค   ระดับ
เทคนิคขั้นสูง  หรือระดับวิชาชีพ  และรายงานผลการตรวจสอบ  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาต่อนายจ้าง  เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 

(๙) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการท างาน 
(๑๐) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

ในการท างานระดับบริหารมอบหมาย 
ข้อ ๑๐ นายจ้างของสถานประกอบกิจการตามบัญชี  ๑  และบัญชี  ๒  ที่มีลูกจ้างจ านวน 

สองคนขึ้นไป  และสถานประกอบกิจการตามบัญชี  ๓  ที่มีลูกจ้างจ านวนยี่สิบคนขึ้นไป  ต้องจัดให้ลูกจ้าง
ระดับผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๑  ทุกคน  เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ
บริหารของสถานประกอบกิจการ  ทั้งนี้  ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบจ านวนดังกล่าว 

ในกรณีที่ลูกจ้างระดับผู้บริหารไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๑  ให้นายจ้างด าเนินการให้ลูกจ้างนั้น
เข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ  ๑๑  (๑)  เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ
บริหาร  ทั้งนี้  ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างแต่งตั้งให้เป็นลูกจ้างระดับผู้บริหาร 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ในกรณีที่ไม่มีลูกจ้างระดับผู้บรหิาร  ให้นายจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดบั
บริหาร 

ข้อ ๑๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหารต้องเป็นลูกจ้างระดับผู้บริหาร 
และมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร 
(๒) เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหารตามกฎกระทรวงก าหนด

มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย   อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(๓) มีคุณสมบัติตามข้อ  ๒๑   
ข้อ ๑๒ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหารมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตน 
(๒) เสนอแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการท างานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ต่อนายจ้าง 
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  และติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 

ให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ  เพ่ือให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานที่เหมาะสมกับ
สถานประกอบกิจการ 

(๔) ก ากับดูแลและติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือความปลอดภัยในการท างานของ
ลูกจ้างตามที่ ได้รับรายงานหรื อตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน  
คณะกรรมการความปลอดภัย  หรือหน่วยงานความปลอดภัย 

ส่วนที ่ ๒ 
เจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยในการท างานโดยหน้าที่เฉพาะ 

 
 

ข้อ ๑๓ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานโดยหน้าที่เฉพาะของสถานประกอบกิจการ 
มีสามระดับ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค 
(๒) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูง 
(๓) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ 
ข้อ ๑๔ นายจ้างของสถานประกอบกิจการตามบัญชี   ๒  ที่มีลูกจ้างจ านวนยี่สิบคนขึ้นไป 

แต่ไม่ถึงห้าสิบคน  ต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๕  อย่างน้อยหนึ่งคน  เป็นเจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ประจ าสถานประกอบกิจการ  ทั้งนี้  ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบจ านวนดังกล่าว 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๕ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค 
(๒) เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคตามกฎกระทรวงก าหนด 

มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน   
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(๓) มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๘  หรือข้อ  ๒๑  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๑๖ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(๒) วิเคราะห์งานเพ่ือชี้บ่งอันตรายและก าหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการท างาน 

อย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 
(๓) แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม

ในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
(๔) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การเจ็บป่วย  หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ

อันเนื่องจากการท างานของลูกจ้าง  และรายงานผลการตรวจสอบ  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาต่อนายจ้าง  เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 

(๕) รวบรวมสถิติและจัดท ารายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย   
การเจ็บป่วย  หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง 

(๖) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 
ข้อ ๑๗ นายจ้างของสถานประกอบกิจการตามบัญชี  ๒  ที่มีลูกจ้างจ านวนห้าสิบคนขึ้นไป 

แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยคน  ต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๘  อย่างน้อยหนึ่งคน  เป็นเจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยในการท างานเฉพาะระดับเทคนิคขั้นสูง  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ประจ าสถานประกอบกิจการ   
ทั้งนี้  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบจ านวนดังกล่าว 

ข้อ ๑๘ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูงต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า   และผ่าน 
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูง  และผ่านการประเมิน 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่   ๖  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือ 
เทียบเท่า  และได้ท างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี    
และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูง   และผ่าน 
การประเมิน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



(๓) มีคุณสมบัติตามข้อ  ๒๑ 
(๔) เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูงตามกฎกระทรวงก าหนด

มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(๕) เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  
ความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง  ลงวันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๘  หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างานตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์   เรื่อง  ความปลอดภัยใน 
การท างานของพนักงาน  ลงวันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูง  และผ่านการประเมิน   

(๖) เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม  เรื่อง  ความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐   
และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูง   และผ่าน 
การประเมิน 

ข้อ ๑๙ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูงมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(๒) วิเคราะห์งานเพ่ือชี้บ่งอันตรายและก าหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการท างาน 

อย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 
(๓) วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง  ๆ  และเสนอแนะ

มาตรการความปลอดภัยในการท างานต่อนายจ้าง 
(๔) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน  โครงการ

หรือมาตรการความปลอดภัยในการท างาน 
(๕) แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย   อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
(๖) แนะน า  ฝึกสอน  และอบรมลูกจ้าง  เพ่ือให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิด

ความไม่ปลอดภัยในการท างาน 
(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย  การเจ็บป่วย  หรือการเกิดเหตุ

เดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานของลูกจ้าง  และรายงานผลการตรวจสอบ  รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 

(๘) รวบรวมสถติิ  วิเคราะห์ขอ้มลู  และจัดท ารายงานและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการประสบอนัตราย   
การเจ็บป่วย  หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง 

(๙) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๒๐ นายจ้างของสถานประกอบกจิการตามบัญชี  ๑  ที่มีลูกจ้างจ านวนสองคนขึน้ไป  และ
สถานประกอบกิจการตามบัญชี  ๒  ที่มีลูกจ้างจ านวนหนึ่งร้อยคนขึ้นไป  ต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามข้อ  ๒๑  อย่างน้อยหนึ่งคน  เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ  เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าสถานประกอบกิจการ  ทั้งนี้  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบจ านวน
ดังกล่าว 

ข้อ ๒๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หรือ 
เทียบเท่าตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  และเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
ระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ในการท างานระดับวิชาชีพ  และผ่านการประเมิน 

(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ไม่น้อยกว่าห้าปีในสถานประกอบกิจการตามบัญชี  ๑  หรือสถานประกอบกิจการตามบัญชี  ๒  และผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ  และผ่านการประเมิน  ภายใน
ห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

(๔) เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพตามกฎกระทรวงก าหนด 
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน   
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(๕) เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม  เรื่อง  ความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐   
และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวชิาชีพ  และผ่านการประเมนิ   
ภายในห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

(๖) เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  
ความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง  ลงวันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๘  หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์   เรื่อง   
ความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน  ลงวันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ  และผ่านการประเมิน  ภายในห้าปีนับแต่ 
วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



(๒) วิเคราะห์งานเพ่ือชี้บ่งอันตรายและก าหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการท างาน 
อย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 

(๓) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(๔) วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการ  และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ  และเสนอแนะ

มาตรการความปลอดภัยในการท างานต่อนายจ้าง 
(๕) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน  โครงการ

หรือมาตรการความปลอดภัยในการท างาน 
(๖) แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม

ในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
(๗) แนะน า  ฝึกสอน  และอบรมลูกจ้าง  เพ่ือให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิด

ความไม่ปลอดภัยในการท างาน 
(๘) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการท างานหรือด าเนินการร่วมกับบุคคล   หรือ 

นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย   อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๙) เสนอแนะต่อนายจ้างเพ่ือให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานที่เหมาะสมกับ
สถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

(๑๐) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย  การเจ็บป่วย  หรือการเกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานของลูกจ้าง  และรายงานผลการตรวจสอบ  รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 

(๑๑) รวบรวมสถติิ  วิเคราะห์ขอ้มลู  และจัดท ารายงานและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการประสบอนัตราย   
การเจ็บป่วย  หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง 

(๑๒) ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าท างาน 
และระหว่างท างาน  เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๑๓) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 
ข้อ ๒๓ นายจ้างต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค  ระดับเทคนิค

ขั้นสูง  และระดับวิชาชีพได้รับการฝึกอบรมหรือมีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน
เพ่ิมเติมปีละไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศก าหนด  โดยนายจ้างต้องแจ้งให้
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่การด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคขั้นสูง  
หรือระดับวิชาชีพ  พ้นจากการเป็นลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ  ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยในการท างานดังกล่าวแทน  แล้วแต่กรณี  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากการเป็นลูกจ้าง 

้หนา   ๑๖
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หมวด  ๒ 
คณะกรรมการความปลอดภยั  อาชวีอนามัย  และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ของสถานประกอบกจิการ 
 
 

ข้อ ๒๕ นายจ้างของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจ านวนห้าสิบคนขึ้นไป   ต้องจัดให้มี
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบจ านวนดังกล่าว   

คณะกรรมการความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง  ต้องประกอบด้วย  นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับ 
บริหาร  เป็นประธานกรรมการความปลอดภัย  ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา  และผู้แทนลูกจ้าง   
เป็นกรรมการความปลอดภัย   

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยตามวรรคสอง   หากสถานประกอบกิจการ 
ตามวรรคหนึ่ง  เป็นสถานประกอบกิจการในบัญชี  ๑  หรือบัญชี  ๒  ให้นายจ้างแต่งตั้งผู้แทนนายจ้าง 
ระดับบังคับบัญชาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ  
จ านวนหนึ่งคน  แล้วแต่กรณี  เป็นกรรมการความปลอดภัยและเลขานุการ   

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยตามวรรคสอง  หากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง 
เป็นสถานประกอบกิจการในบัญชี  ๓  ให้นายจ้างแต่งตั้งผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน  
เป็นกรรมการความปลอดภัยและเลขานุการ 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการความปลอดภัยตามข้อ  ๒๕  ให้มีจ านวน  ดังต่อไปนี้  โดยต้องมีจ านวน
กรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาและกรรมการความปลอดภัย 
ซึ่งเป็นผู้แทนลูกจ้างในสัดส่วนที่เท่ากัน   

(๑) ไม่น้อยกว่าห้าคน  ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจ านวนห้าสิบคนขึ้นไป  แต่ไมถ่งึ 
หนึ่งร้อยคน 

(๒) ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจ านวนหนึ่งร้อยคนขึ้นไป 
แต่ไม่ถึงห้าร้อยคน   

(๓) ไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน  ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจ านวนห้าร้อยคนขึ้นไป   
ข้อ ๒๗ การได้มาซึ่งกรรมการความปลอดภัยตามข้อ  ๒๕  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา  ให้นายจ้างแต่งตั้งจาก 

ลูกจ้างระดับหัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรืออาจแต่งตั้งจากแพทย์หรือพยาบาลประจ า 
สถานประกอบกิจการก็ได้ 

(๒) กรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้แทนลูกจ้าง  ให้มาจากลูกจ้างซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างระดับ 
บังคับบัญชาเลือกกันเอง   

้หนา   ๑๗
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ข้อ ๒๘ นายจ้างต้องจัดให้กรรมการความปลอดภัยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ 
ความปลอดภัย  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับเลือก  เว้นแต่กรรมการความปลอดภัย 
ผู้นั้นเคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว 

ข้อ ๒๙ กรรมการความปลอดภัยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี   
ให้นายจ้างด าเนินการแต่งตั้งหรือจัดให้มีการเลือกกรรมการความปลอดภัยใหม่ตามข้อ   ๒๗   

ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันก่อนวันที่กรรมการความปลอดภัยครบวาระ   
ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการแต่งตั้งหรือจัดให้การเลือกกรรมการความปลอดภัยใหม่ให้แล้วเสร็จ

ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้กรรมการความปลอดภัยซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการความปลอดภัยซึ่งได้มาใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่จ านวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบคน  ให้กรรมการ
ความปลอดภัยด าเนินการต่อไปจนกว่าครบวาระ 

ข้อ ๓๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการความปลอดภัยพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
(๑) พ้นจากการเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร  ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา  ผู้แทนลูกจ้าง   

หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ 
(๒) พ้นจากการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 
ข้อ ๓๑ การได้มาซึ่งกรรมการความปลอดภัยแทนต าแหน่งที่ว่าง   ให้นายจ้างด าเนินการ 

ตามข้อ  ๒๗  โดยอนุโลม  และให้กรรมการความปลอดภัยซึ่งได้รับการแต่งตั้ งหรือได้รับเลือก 
แทนต าแหน่งที่ว่าง  อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการความปลอดภัยซึ่งตนแทน 

ข้อ ๓๒ คณะกรรมการความปลอดภัยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท านโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ของสถานประกอบกิจการ  เสนอต่อนายจ้าง 
(๒) จัดท าแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ   การประสบอันตราย  การเจ็บป่วย  

หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนือ่งจากการท างานของลูกจ้าง  หรือความไม่ปลอดภัยในการท างาน
เสนอต่อนายจ้าง 

(๓) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการท างานและ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานต่อนายจ้าง    
เพ่ือความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง  ผู้รับเหมา  และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือ 
เข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
(๕) พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง 

้หนา   ๑๘
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(๖) ส ารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท างานและรายงานผลการส ารวจดังกล่าว  
รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้นในการประชุมคณะกรรมการ  
ความปลอดภัยทุกครั้ง 

(๗) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน  รวมถึง 
โครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง   
หัวหน้างาน  ผู้บริหาร  นายจ้าง  และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง 

(๘) จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย
ต่อนายจ้าง 

(๙) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง 
(๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  รวมทั้งระบุปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง 
(๑๑) ประเมินผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
(๑๒) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 
ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการความปลอดภัยประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ ง   หรือ 

เมื่อกรรมการความปลอดภัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอ   
การประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการความปลอดภัยก าหนด   
ในการประชุมแต่ละครั้ง  ให้แจ้งก าหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการ

ความปลอดภัยทราบไม่น้อยกว่าสามวันก่อนถึงวันประชุม  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือภยันตรายใด ๆ  ที่เป็นเหตุให้ลูกจ้างหรือบุคคลภายนอกสูญเสียอวัยวะ  

ทุพพลภาพ  หรือเสียชีวิต  ให้มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยโดยไม่ชักช้าเพ่ือด าเนินการ
ทบทวนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไขต่อนายจ้าง 

ข้อ ๓๔ นายจ้างต้องเผยแพร่และปิดประกาศรายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ความปลอดภัยโดยเปิดเผย  ณ  สถานประกอบกิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเพ่ือให้ลูกจ้างทราบ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการความปลอดภัย  ให้นายจ้างด าเนินการตามวรรคหนึ่งภายใน 
เจ็ดวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง 

ให้นายจ้างปิดประกาศมติของที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยเกี่ยวกับความปลอดภัย  
ในการท างานไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานประกอบกิจการ  เพ่ือให้ลูกจ้างทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีมติ 

ข้อ ๓๕ นายจ้างต้องจัดท าส าเนาบันทึกรายงานผลการด าเนินงานหรือรายงานการประชุม
เกี่ยวกับการด าเนินการของคณะกรรมการความปลอดภัย  เก็บไว้ในสถานประกอบกิจการเป็นเวลา 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดท า  และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ  เว้นแต่มี 
การร้องทุกข์ว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมีการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน   
แม้จะพ้นเวลาที่ก าหนด  ให้นายจ้างเก็บรักษาเอกสารนั้นไว้จนกว่าจะมีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สุด
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

ส าเนาบันทึกรายงานผลการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมเกี่ยวกับการด าเนินการของ
คณะกรรมการความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง  นายจ้างอาจจัดท าในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ 
เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๓๖ นายจ้างต้องเก็บหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ในการท างาน  รวมทั้งหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัย  และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท างานดังกล่าวไว้ในสถานประกอบกิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี  และพร้อมที่จะให้พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ  โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ ๓๗ เมื่อนายจ้างได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการความปลอดภัยเกี่ยวกับความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานแล้ว  หากข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะ 
ตามข้อ  ๓๒  (๓)  ให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อเสนอแนะโดยไม่ชักช้า   

ในกรณีที่ข้อเสนอแนะเป็นข้อเสนอแนะตามข้อ  ๓๒  (๑)  (๒)  (๕)  หรือ  (๗)  ให้นายจ้าง
พิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร  และหากนายจ้างไม่อาจด าเนินการตามข้อเสนอแนะได้  ให้แจ้ง
เหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ให้คณะกรรมการความปลอดภัยทราบด้วย 

หมวด  ๓ 
หนว่ยงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 
 

ข้อ ๓๘ นายจ้างของสถานประกอบกจิการตามบัญชี  ๑  ต้องจัดให้มีหนว่ยงานความปลอดภยั  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  เพ่ือดูแลและปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้ง 
สถานประกอบกิจการดังกล่าว 

ข้อ ๓๙ นายจ้างในสถานประกอบกิจการตามบัญชี  ๒  ที่มีลูกจ้างจ านวนสองร้อยคนขึ้นไป  
ต้องจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยเพ่ือดูแลและปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย   อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบจ านวน
ดังกล่าว 

ในกรณีที่จ านวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง   ลดลงจนมีจ านวนน้อยกว่า 
สองร้อยคนแต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ให้สถานประกอบกิจการนั้นคงหน่วยงานความปลอดภัยไว้ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๔๐ หน่วยงานความปลอดภัยมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางแผนการบริหารความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการด าเนินการ 

อย่างต่อเนื่อง 
(๒) จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุและอุบัติภัย  และการควบคมุ

ความเสี่ยงภายในสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง 
(๓) จัดท าคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ของสถานประกอบกิจการ   
(๔) จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลซึ่งต้องสอดคล้องกับ 

การท างานแต่ละประเภทตามที่กฎหมายก าหนดเสนอต่อนายจ้าง   เพ่ือให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ใช้ในขณะปฏิบัติงาน 

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ   เพ่ือป้องกันอันตราย 
ในการท างานหรือการเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานในสถานประกอบกิจการ   

(๖) จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้ พ้ืนฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
แก่ลูกจ้างที่เข้าท างานใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงาน  รวมทั้งลูกจ้างซึ่งต้องท างานที่มีความแตกต่างไปจากงานเดิม 
ที่เคยปฏิบัติอยู่และอาจเกิดอันตรายด้วย 

(๗) ประสานการด าเนินงานความปลอดภัยในการท างานกับหน่วยงานต่าง  ๆ  ทั้งภายใน 
และภายนอกสถานประกอบกิจการ  รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

(๘) ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการท างานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ 
(๙) รวบรวมผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับและติดตาม

ผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบ
กิจการ  พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างและคณะกรรมการความปลอดภัยทราบทุกสามเดือน 

(๑๐) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 
ข้อ ๔๑ นายจ้างตามข้อ  ๓๘  และข้อ  ๓๙  ต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยและไม่เปน็เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดบัวิชาชพี  จ านวน 
หนึ่งคน  เป็นผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยประจ าสถานประกอบกิจการ  เพ่ือท าหน้าที่เฉพาะด้านบริหาร   
บังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานความปลอดภัย 

ในการแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง   หากบุคคลที่นายจ้างแต่งตั้ง 
เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ  ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ในกรณีที่ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยพ้นจากการเป็นลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ  
นายจ้างต้องจัดให้มีผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารหน่วยงาน
ความปลอดภัยเดิมพ้นจากการเป็นลูกจ้าง 

หมวด  ๔ 
การขึน้ทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 

และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย 
 
 

ข้อ ๔๒ นายจ้างต้องน ารายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน   
ระดับบริหาร  ระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคขั้นสูง  หรือระดับวิชาชีพ  และผู้บริหารหน่วยงาน 
ความปลอดภัย  ไปขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ 
ระบุไว้ในแบบค าขอ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว   

ข้อ ๔๓ การฝึกอบรมเพ่ือให้มีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน  ผู้บริหาร
หน่วยงานความปลอดภัย  หรือคณะกรรมการความปลอดภัยตามกฎกระทรวงนี้   นายจ้างจะจัดการ
ฝึกอบรมเองหรือให้ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ 

หลักสูตรการฝึกอบรม  คุณสมบัติของวิทยากร  และการด าเนินการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง   
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก าหนด   

ข้อ ๔๔ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต้องจัดให้มีการประเมินตามข้อ   ๑๘  (๑)  (๒)  
(๕)  และ  (๖)  และข้อ  ๒๑  (๒)  (๓)  (๕)  และ  (๖)   

หลักเกณฑ์การประเมินตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
ข้อ ๔๕ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน  ระดับบริหาร  

ระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคขั้นสูง  หรือระดับวิชาชีพ  หรือผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย 
ในสถานประกอบกิจการพ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่  แล้วแต่กรณี  นายจ้างต้องแจ้งการพ้นจาก 
ต าแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทราบภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่  หรือบุคคลดังกล่าวอาจใช้สิทธิแจ้งก็ได้ 

หมวด  ๕ 
การแจ้งและการส่งเอกสาร 

 
 

ข้อ ๔๖ เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยหรือกรรมการความปลอดภัย   
ให้นายจ้างส่งส าเนาค าสั่งดังกล่าวต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง
แต่งตั้ง 

ข้อ ๔๗  ให้นายจ้างจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน
ระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคขั้นสูง  และระดับวิชาชีพ  ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  สองครั้ง   

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



โดยครั้งแรกภายในสามสิบวันนับแต่วันที่   ๓๐  มิถุนายน  และครั้งที่สองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่   
๓๑  ธันวาคม  ของทุกปี  ทั้งนี้  ตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่กฎกระทรวงนี้มิได้ก าหนดวิธีการแจ้งหรือส่งเอกสารไว้เป็นการเฉพาะ   
การส่งเอกสารหรือหลักฐานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย   ให้นายจ้างแจ้งหรือส่งโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีประกาศก าหนดเป็นหลัก  ในระหว่างที่ยังไม่สามารถแจ้งหรือส่งโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้แจ้งหรือส่งตามวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนดไปพลางก่อน 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๔๙ ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน  และหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย 
ซึ่งนายจ้างได้แต่งตั้งตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕๐ ให้คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ  เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยตามกฎกระทรวงนี้  จนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

ข้อ ๕๑ ให้หน่วยงานความปลอดภัยตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ 
การจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เป็นหน่วยงาน 
ความปลอดภัยตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  2  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

สุชาติ  ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 

บัญชีท้ายกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หน่วยงาน  
หรือคณะบุคคลเพื่อด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565  

 
บัญชี ๑ 

 
ล าดับ สถานประกอบกิจการ 

๑. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท าเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
๒. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  
๓. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคม ี
๔. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 
๕. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติ 

 
บัญชี ๒ 

 
ล าดับ สถานประกอบกิจการ 

๑. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 
๒. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร 
๓. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  
๔. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาสูบ  
๕. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
๖. อุตสาหกรรมเสื อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย 
๗. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
๘. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้ 
๙. อุตสาหกรรมกระดาษหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ  

๑๐. อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ 
๑๑. อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
๑๒. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
๑๓. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 
๑๔. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากแร่อโลหะ  
๑๕. อุตสาหกรรมโลหะหรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะ 
๑๖. อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
๑๗. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  
๑๘. อุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล 



๒ 
 

ล าดับ สถานประกอบกิจการ 

๑๙. อุตสาหกรรมยานพาหนะ ชิ นส่วนยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เสริมส าหรับยานพาหนะ   
๒๐. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
๒๑. อุตสาหกรรมเครื่องประดับ 
๒๒. อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี 
๒๓. อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาออกก าลังกาย 
๒๔. อุตสาหกรรมของเล่น  
๒๕. อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
๒๖. อุตสาหกรรมการผลิต การจัดส่ง หรือการจ่ายไฟฟ้า 
๒๗. อุตสาหกรรมการผลิตหรือการบรรจุก๊าซ  
๒๘. อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก   
๒๙. อุตสาหกรรมการผลิต การเก็บ หรือการจ าหน่ายไอน  า    
๓๐. อุตสาหกรรมการเลี ยงสัตว์หรือการเพาะปลูก  
๓๑. สถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน  ามันเชื อเพลิง 
๓๒. คลังน  ามันเชื อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน  ามันเชื อเพลิง 
๓๓. การให้บริการบ าบัดน  าเสียหรือก าจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๓๔. อุตสาหกรรมการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  
๓๕. อุตสาหกรรมการแต่งแร่ การขุดแร่รายย่อย หรือการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
๓๖. การก่อสร้าง การดัดแปลง การซ่อมแซม หรือการรื อถอนอาคารตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร 
๓๗. อุตสาหกรรมการขนส่ง 
๓๘. การบริการการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 
๓๙. กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล 

และห้องเย็น 
๔๐. กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ 

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
๔๑. การติดตั ง การซ่อม หรือการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 
๔๒. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
๔๓. กิจการนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
๔๔. ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจค้าส่ง 
๔๕. ศูนย์การจัดประชุมและการแสดงสินค้า 
๔๖. โรงพยาบาล 
๔๗. การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือวิศวกรรม 
๔๘. การขายและการบ ารุงรักษายานยนต์หรือการซ่อมยานยนต์ 
๔๙. สวนสัตว์หรือสวนสนุก 

 



๓ 
 

บัญชี ๓ 
 

ล าดับ สถานประกอบกิจการ 

๑. ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
๒. ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
๓. สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
๔. การประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือการประกันวินาศภัย 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 
๕. โรงรับจ าน าตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจ าน า 
๖. โรงถ่ายท าภาพยนตร์หรือละคร 
๗. สวนพฤกษศาสตร์  
๘. สนามกีฬาหรือการนันทนาการ  
๙. สถานที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี 

หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิง 
๑๐. ส านักงานบริหารของสถานประกอบกิจการตามบัญชี ๑ และบัญชี ๒  

 
 
 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้นายจ้างจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน  บุคลากร  หน่วยงาน  หรือคณะบุคคลเพื่อด าเนินการด้านความปลอดภัย 
ในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ในการท างานและบุคลากรจะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สมควรก าหนดหลักเกณฑ์   
วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน  บุคลากร  หน่วยงาน  หรือคณะบุคคล 
เพ่ือด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ  และการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ในการท างานและบุคลากรดังกล่าว  เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการก ากับ  ดูแล  และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
ในสถานประกอบกิจการ  อันจะท าให้การด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๓๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕


