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เมื่อพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทย พบวามีการ
พัฒนามาเปนลําดับอยางตอเนื่อง จึงเกิดแนวคิดและความพยายามที่จะกําหนดพระราชบัญญัติความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย เพื่อใหฐานะของกฎหมายแมเปนพระราชบัญญัติ ลดความซ้ําซอนกฎหมายของหนวยงานตางๆ
ความพยายามนี้ใชเวลานานเกือบ 20 ป จนในที่สุดประเทศไทยก็ไดประกาศใชพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 และมีผลบังคับใชแลว
ตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคา 2554 เปนตนมา
ดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานมีผลบังคับใช
แลว การที่เราจะบริหารจัดการดานความปลอดภัยในสถานพยาบาลนั้น จําเปนตองศึกษา วิเคราะหโครงสราง
และสาระสําคัญของพระราชบัญญัติใหเขาใจ เพื่อใหการดําเนินงานดานความปลอดภัยในสถานพยาบาล เปนไป
ตามกฎหมาย ซึ่งในโครงสรางกฎหมายฉบับนี้จะประกอบดวย 8 หมวด และมีมาตราทั้งหมด 74 มาตรา พรอม
บทเฉพาะกาล สาระสําคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน มีดังนี้
สวนนํา มีมาตราทั้งหมด 5 มาตรา กลาวถึงสวนขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย และนิยามศัพท
ประเด็นสําคัญอยูที่มาตรา 3 ซึ่งผูเขียนใหความสนใจเปนพิเศษ เพราะถือเปนจุดเดน และจุดเปลี่ยนของขอบเขต
การบังคับใชกฎหมายดานความปลอดภัยในหนวยงานราชการ โดยในมาตราดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
“มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น
(๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และกิจการอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จัดใหมีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานในหนวยงานของตนไมต่ํากวามาตรฐานความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัติน”ี้
ถือวาเปนเรื่องดีที่ใหความหวังตอความสําเร็จของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของคนใน
ภาคราชการ ตองยอมรับในความจริงที่ผานมาวา กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานของกระทรวงแรงงาน
ไมไดใชบังคับกับหนวยงานราชการ คนในภาคราชการจึงทํางานในสภาพและสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดีหรือไมดี
ขึ้นกับการใหความสําคัญของผูบริหารหนวยงานนั้นๆ สถานพยาบาลภาครัฐก็เชนกัน แตถาติดตามจากแผนงาน
โครงการ และงบประมาณที่แตละสถานพยาบาล มีและไดรับ ไมนาจะมีแผนงาน โครงการดานความปลอดภัย
หรือถามี ก็มีคําถามวาจะไดงบประมาณจากสํานักงบประมาณหรืออยางไร
พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ไดจุดประกายความสําคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนในภาคราชการ
ถึงแมนจะระบุวาพระราชบัญญัตินี้มิใหบังคับ แตก็กําหนดใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการ
สวนทองถิ่น จัดใหมีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานในหนวยงานของตน ไมต่ํากวามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ และสิ่งที่ตองติดตามคือ ในการ
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ปฏิบัติแลวหนวยงานใดจะเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการใหสถานพยาบาล เปนไปตามมาตรฐานที่
พระราชบัญญัตินี้กําหนด
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” หมายความวา การกระทํา
หรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
อนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน
“นายจาง” หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและใหหมายความ
รวมถึง ผูประกอบกิจการซึ่งยอมใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชนใหแกหรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไมวาการทํางานหรือการทําผลประโยชนนั้นจะเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการนั้นหรือไมก็ตาม
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและใหหมายความ
รวมถึงผูซึ่งไดรับความยินยอมใหทํางานหรือทําผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบกิจการของนายจาง
ไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม
“ผูบริหาร” หมายความวา ลูกจางตั้งแตระดับผูจัดการในหนวยงานขึ้นไป
“หัวหนางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งทําหนาที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชาหรือสั่งใหลูกจาง
ทํางานตามหนาที่ของหนวยงาน
“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา หนวยงานแตละแหงของนายจางที่มีลูกจางทํางานอยูใน
หนวยงาน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
“กองทุน” หมายความวา กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
“พนักงานตรวจความปลอดภัย”หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 1 บททั่วไป มีมาตราทั้งหมด 2 มาตรา เปนเรื่องการกําหนดบทบาทหนาที่ของนายจางและ
ลูกจางดําเนินการและสงเสริมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
หมวด 2 การบริหาร การจัดการ และการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน มีมาตราทั้งหมด 16 มาตรา สาระสําคัญประกอบดวย
• การกําหนดใหมีบุคคลที่ 3 สามารถใหบริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง
ประเมินความเสี่ยง ฝกอบรม และหรือใหคําปรึกษาแกสถานประกอบกิจการได
• นายจางตองจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หนวยงานหรือคณะบุคคล
ขึ้นในสถานประกอบกิจการ
• สิทธิในการรับรูเกี่ยวกับอันตรายจากการทํางาน สิทธิของนายจาง/ลูกจาง คําเตือน /คําสั่ง จาก
ทางการ
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• การฝกอบรมผูบริหาร หัวหนางาน และลูกจางทุกคน
• หนาทีร่ วมกันของนายจาง ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแหง
• นายจางสามารถดําเนินการดานความปลอดภัยในสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณที่ได
เชามา
• การดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง การแจงเรื่องอันตรายที่พบ และการแกไข
ปองกันของบุคคลตาง ๆ
• การจัดใหมี และการใช อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
• การดําเนินงานดานความปลอดภัยของผูรับเหมาขั้นตน และผูรับเหมาชวง
หมวด 3 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน มีมาตรา
ทั้งหมด 8 มาตรา
เปนการกําหนดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อ
ทําหนาที่เสนอความเห็นตอรัฐมนตรี แกหนวยงานของรัฐ และวินิจฉัยอุทธรณที่มีจากนายจาง
หมวด 4 การควบคุม กํากับ ดูแล มีมาตราทั้งหมด 3 มาตรา สาระสําคัญประกอบดวย
• การประเมินอันตรายและการจัดทําแผนปองกันและลดผลกระทบ
• การเปนผูชํานาญการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
• การแจงการประสบอันตรายของลูกจาง และกรณีเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุตางๆ
หมวด 5 พนักงานตรวจความปลอดภัย มีมาตราทั้งหมด 9 มาตรา
การกําหนดอํานาจของพนักงานตรวจความปลอดภัย และการดําเนินการกรณีนายจาง ลูกจางหรือ
ผูเกี่ยวของฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
หมวด 6 กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน มีมาตราทั้งหมด 8
มาตรา
การใหมีการจัดตั้งกองทุนนี้ในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เพื่อใชในการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย ทั้งดานการรณรงค ชวยเหลือและอุดหนุน สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
หมวด 7 สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน มีมาตรา
ทั้งหมด 1 มาตรา
การใหมีการตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัยฯขึ้นภายใน 1 ป นับจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
สาระสําคัญมุงเนนใหสถาบันนี้ทํางานดานสงเสริมสนับสนุนและดานการศึกษา วิจัยเปนหลักใหญ
หมวด 8 บทกําหนดโทษ มีมาตราทั้งหมด 20 มาตรา
ไดกําหนดโทษใหมีความรุนแรงมากกวาที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยกําหนดโทษสูงสุด ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 8 แสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล มีมาตราทั้งหมด 2 มาตรา กําหนดเกี่ยวกับการเตรียมการตางๆ ใหคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และกฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด 8 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังคงทําหนาที่และบังคับใช
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การประกาศใช พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.
2554 ถือเปนกาวสําคัญอีกกาวหนึ่งของงานดานนี้ของสถานพยาบาลภาครัฐ แตการมีพระราชบัญญัตินี้เปนการ
เฉพาะก็ไมไดหมายความวางานอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยจะประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว ผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย ทั้งระดับบริหารและปฏิบัติ ตองรวมมือผลักดัน จะอาศัยฝายหนึ่งฝายใดตามลําพังไมได จุดออน
หรือขอดอยที่มีตองไดรับการปรับปรุงแกไข การมองภาพการดําเนินการตองมองใหครอบคลุมทั้งระบบ โดยมี
ศูนยกลางที่การปองกันที่สาเหตุของปญหาและการปองกันตั้งแตระยะแรก โดยอาศัยหลักการบริหารจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนตัวขับเคลื่อนอยางเปนระบบ เพื่อความยั่งยืน
ของงานดานความปลอดภัย
ในปจจุบันสถานพยาบาลภาครัฐในประเทศไทยมีการพัฒนาและกาวหนาดานเทคโนโลยี เครื่องมือ
แพทย อุปกรณการแพทย และระบบสนับสนุนทางการแพทย มีการพัฒนาอยางรวดเร็วและตอเนื่องไมหยุดยั้ง
สภาพการทํางานและสภาพแวดลอมในสถานพยาบาล มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งเปนผลโดยตรง
ตอการบาดเจ็บ เสียชีวิต และความเสียหายตอทรัพยสิน อันเนื่องจากการประสบอันตรายจากปฏิบัติงาน และ
การใชบริการในสถานพยาบาลอยางหลีกเลี่ยงไมได หากผูบริหารไมมีมาตรการปองกันการประสบอันตรายที่ดี
นั้นหมายถึงสิ่งที่สถานพยาบาลตองสูญเสีย และยังเปนการละเลยไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554 มาตรา 3 ที่ตองจัดใหมีมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานในหนวยงานของตนไมต่ํากวา
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัติ
การบริหารจัดการดานความปลอดภัยใหเปนไปตามกฎหมาย ณ เวลานี้จะตองปฏิบัติตามบทเฉพาะการ
แหงพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 กําหนดใหใช
กฎกระทรวงเดิมที่กําหนดไว ตามความในหมวด 8 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่ยังมีผล
บังคับใชอยูและเกี่ยวของกับการทํางานในสถานพยาบาล ประกอบดวยกฎกระทรวงตางๆ ดังนี้
1. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับรังสีชนิดกอไอออน พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 สิงหาคม 2547 โครงสรางประกอบดวย 6
หมวด 32 ขอกําหนด สาระสําคัญดังนี้
หมวด 1 บททั่วไป กลาวถึง นิยามศัพท
“รังสี” หมายความวา รังสีชนิดกอไอออน
“รังสีชนิดกอไอออน (Ionizing radiation)” หมายความวา พลังงานในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
หรืออนุภาครังสีใด ๆ ที่สามารถกอใหเกิดการแตกตัวเปนไอออนไดทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางออมใน
ตัวกลางที่ผานไป เชน รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา รังสีเอกซ อนุภาคนิวตรอน อิเล็กตรอนที่มี
ความเร็วสูง โปรตอนที่มีความเร็วสูง เปนตน
“ตนกําเนิดรังสี (Source)” หมายความวา สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีการแผรังสีออกมาโดยการสลายตัวของ
นิวเคลียส หรือสามารถกอใหเกิดการแผรังสีออกมาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ไมวาตนกําเนิดรังสีนั้นจะเปนชนิด
ชนิดปดผนึกหรือไมปดผนึกก็ตาม
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“ตนกําเนิดรังสีชนิดไมปดผนึก (Unsealed source)” หมายความวา ตนกําเนิดรังสีที่ไมไดมีการปด
ผนึก บรรจุ หรือหอหุมอยางถาวรในปลอกหุมหรือวัสดุหอหุมที่มิดชิดและแข็งแรง ทนทานเพียงพอที่จะ
ปองกันการรั่ว ไหล หก หลน หรือฟุงกระจายของสารกัมมันตรังสี
“กากกัมมันตรังสี (Radioactive waste)” หมายความวา สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ประกอบหรือปนเปอนดวย
สารกัมมันตรังสีและไมเปนประโยชนในการใชงาน
“ปริมาณรังสีสะสม” หมายความวา ผลรวมของปริมาณรังสีที่รางกายไดรับ
“พื้นที่ควบคุม” หมายความวา บริเวณที่กําหนดเปนบริเวณรังสีและบริเวณรังสีสูง
“บริเวณรังสี” หมายความวา บริเวณที่มีอัตราปริมาณรังสีเกิน ๒.๕ ไมโคร-ซีเวอรต (micro Sievert)
ตอชั่วโมง แตไมเกิน ๒๕ ไมโครซีเวอรต (micro Sievert) ตอชั่วโมง
“บริเวณรังสีสูง” หมายความวา บริเวณที่มีอัตราปริมาณรังสีเกิน ๒๕ ไมโคร-ซีเวอรต (micro Sievert)
ตอชั่วโมงขึ้นไป
“อุปกรณบันทึกปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล” หมายความวา อุปกรณบันทึกปริมาณรังสีที่ใชสวมใส
หรือติดไวกับสวนตาง ๆ ของตัวลูกจาง เพื่อการบันทึกปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจางไดรับตามชวงเวลาของ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี ซึ่งสามารถอานคาไดโดยทันที หรือนําไปวิเคราะหผลในภายหลัง ไดแก ฟลม
แบดจ (film badge) ฟลมริงก (filmring) ที แอล ดี แบดจ (TLD badge) ที แอล ดี ริงก (TLD ring) ที
แอล ดี แคปซูล (TLD capsule) พอคเคท แชมเบอร (pocket chamber) พอคเคท โดสซิมิเตอร
(pocketdosimeter) เปนตน
หมวด 2 การควบคุมและปองกันอันตราย กลาวถึงหนาที่นายจางตองควบคุม ปองกัน อันตรายลูกจางให
ปฏิบัติงานอยางปลอดภัย
หมวด 3 เครื่องหมาย ฉลาก และสัญญาณเตือนภัย กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดใหมีเครื่องหมายเตือนภัย
เครื่องหมายหาม สัญญาณแจงเหตุหรือมาตรการที่เหมาะสม
หมวด 4 การแจงเหตุและการรายงาน กลาวถึงหนาทีน่ ายจางตองแจงเหตุความเสียหายและรายงานผล
หมวด 5 การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดหาอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลตามสภาพและลักษณะของงาน
หมวด 6 เบ็ดเตล็ด กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดแนวปฏิบัติ ขอบังคับ กฎหรือระเบียบวาดวยความ
ปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับรังสี และการตรวจสุขภาพรางกายลูกจาง
2. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานในพื้นที่อับอากาศ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2547 ใหใชบังคับเมื่อพน
กําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โครงสรางประกอบดวย 4 หมวด 22
ขอกําหนด สาระสําคัญดังนี้
ขอ 2 ในกฎกระทรวงนี้ กลาวถึงนิยามศัพท
“ที่อับอากาศ” หมายความวา ที่ซึ่งมีทางเขาออกจํากัดและมีการระบายอากาศไมเพียงพอที่จะทําให
อากาศภายในอยูในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เชน อุโมงค ถ้ํา บอ หลุม หองใตดินหองนิรภัย
ถังน้ํามัน ถังหมัก ถัง ไซโล ทอ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคลายกัน
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“บรรยากาศอันตราย” หมายความวา สภาพอากาศที่อาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายจากสภาวะอยาง
หนึ่งอยางใด
(๑) มีออกซิเจนต่ํากวารอยละ ๑๙.๕ หรือมากกวารอยละ ๒๓.๕ โดยปริมาตร
(๒) มีกาซ ไอ ละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได เกินรอยละ ๑๐ ของคาความเขมขนขั้นต่ําของ
สารเคมีแตละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได (Lower Flammable Limit หรือ Lower
Explosive Limit)
(๓) มีฝุนที่ติดไฟหรือระเบิดได ซึ่งมีคาความเขมขนเทากับหรือมากกวาคาความเขมขน
ขั้นต่ําของสารเคมีแตละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได (Lower Flammable Limit หรือ
Lower Explosive Limit)
หมวด 1 บททั่วไป กลาวถึงหนาที่นายจางจะตองจัดทําปายแจงเตือน และมีขบวนการควบคุม ดูแลการเขา
ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
หมวด 2 มาตรการความปลอดภัย กลาวถึงหนาที่นายจางตองมีการตรวจวัด บันทึกผลการตรวจวัด และ
ประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศ และการกําหนดเขตพื้นที่อับอากาศ
หมวด 4 การฝกอบรม กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดใหมีการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับ
อากาศตามหลักเกณฑ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด
3. กฎกระทรวง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจ
แรงงาน พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 มกราคม 2548 มีผลบังคับใชตั้งแตวัน
ประกาศ โครงสรางประกอบดวย 2 หมวด 11 ขอกําหนด สาระสําคัญดังนี้
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“การตรวจสุขภาพ” หมายความวา การตรวจรางกายและสภาวะทางจิตใจตามวิธีทางการแพทยเพื่อให
ทราบถึงความเหมาะสม และผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางอันอาจเกิดจากการทํางาน
“งานเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง” หมายความวา งานที่ลูกจางทําเกี่ยวกับ
(๑) สารเคมีอันตรายตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๒) จุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือสารชีวภาพอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๓) กัมมันตภาพรังสี
(๔) ความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ แสง เสียง หรือสภาพแวดลอมอื่น ที่อาจ
เปนอันตราย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
หมวด 1 การตรวจสุขภาพ กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับปจจัย
เสี่ยงโดยแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมดานอาชีวเวชศาสตร
หมวด 2 การบันทึกผล การแจง และการสงผลการตรวจสุขภาพ กลาวถึงการตรวจบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผล
การตรวจสุขภาพ โดยใหระบุความเห็นของแพทยที่บงบอกถึงสภาวะสุขภาพของลูกจางที่มีผลกระทบหรือ
เปนอุปสรรคตอการทํางานหรือลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย
4. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549
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กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2549 มีผลบังคับใชตั้งแตวัน
ประกาศ โครงสรางประกอบดวย 4 หมวด 41 ขอกําหนด สาระสําคัญดังนี้
บทนํา กลาวถึงขอบเขตการบังคับใชกฎกระทรวง และนิยามศัพท
“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” หมายความวา การกระทําหรือ
สภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตราย การเจ็บปวยหรือความเดือดรอน
รําคาญอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน
“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปน
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง
และระดับวิชาชีพ
“ลูกจางระดับปฏิบัติการ” หมายความวา ลูกจางซึ่งทําหนาที่เปนผูปฏิบัติงาน
“ลูกจางระดับหัวหนางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งทําหนาที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงานให
ลูกจางทํางานตามหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ
“ลูกจางระดับบริหาร” หมายความวา ลูกจางซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานที่มีระดับสูงกวาหัวหนางานขึ้นไป
ไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของสถานประกอบกิจการ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของสถานประกอบกิจการ
“ผูแทนนายจางระดับบริหาร” หมายความวา ลูกจางระดับบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทน
นายจางสําหรับกรณีการจาง การลดคาจาง การเลิกจาง การใหบําเหน็จ การลงโทษ หรือการวินิจฉัยขอ
รองทุกข และไดรับมอบหมายเปนหนังสือใหกระทําการแทน นายจาง เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงนี้
“ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา” หมายความวา ลูกจางระดับหัวหนางานหรือเทียบเทาขึ้นไปที่
ไดรับการแตงตั้งจากนายจางใหเปนกรรมการ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
“ผูแทนลูกจาง” หมายความวา ผูแทนลูกจางซึ่งเปนลูกจางระดับปฏิบัติการที่ไดรับการเลือกตั้งจากฝาย
ลูกจางใหเปนกรรมการ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
“หนวยงานความปลอดภัย” หมายความวา หนวยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานซึ่งนายจางใหดูแลและปฏิบัติงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา ที่ทํางานของนายจางแตละแหงประกอบกิจการแยกออกไป
ตามลําพังเปนหนวยๆ และมีลูกจางทํางานอยู
หมวดที่ 1 บททั่วไป กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดทําขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางาน
ไวในสถานประกอกิจการ จัดการอบรมลูกจางใหมีความรูเกี่ยวกับขอบังคับและคูมือ และจัดใหมี
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
หมวดที่ 2 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบ
กฎหมายกับการบริหารจัดการด้ านความปลอดภัยในสถานพยาบาล
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กิจการ กลาวถึงการจัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน และหนาที่คณะกรรมการดังกลาว
หมวดที่ 3 หนวยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบการ
กลาวถึงการจัดใหมีหนวยงานความปลอดภัย ของสถานประกอบการ
หมวดที่ 4 การแจง การสงเอกสาร และการเก็บเอกสารหลักฐาน กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดสงเอกสารให
หนวยงานราชการและเก็บเอกสารหลักฐานไวใหหนวยงานราชการตรวจ
5. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 มีนาคม 2549 มีผลบังคับเมื่อพนกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไปโครงสรางประกอบดวย 6 หมวด 22
ขอกําหนด สาระสําคัญดังนี้
บทนํา กลาวถึงขอบเขตการบังคับใชกฎกระทรวง และนิยามศัพท
“อุณหภูมิเวตบัลบโกลบ” (Wet Bulb Globe Temperature-WBGT) หมายความวา
(๑) อุณหภูมิที่วัดเปนองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารที่ไมมีแสงแดดหรือในอาคาร มีระดับ
ความรอนเทากับ ๐.๗ เทาของอุณหภูมิที่อานคาจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกตามธรรมชาติบวก
๐.๓ เทาของอุณหภูมิที่อานคาจากโกลบเทอรโมมิเตอร หรือ
(๒) อุณหภูมิที่วัดเปนองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารที่มีแสงแดดมีระดับความรอน เทากับ
๐.๗ เทาของอุณหภูมิที่อานคาจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกตามธรรมชาติ บวก ๐.๒ เทาของ
อุณหภูมิที่อานคาจากโกลบเทอรโมมิเตอร และบวก ๐.๑ เทาของอุณหภูมิที่อานคาจากเทอรโมมิเตอร
กระเปาะแหง
“ระดับความรอน” หมายความวา อุณหภูมิเวตบัลบโกลบในบริเวณที่ลูกจางทํางาน ตรวจวัดโดย
คาเฉลี่ยในชวงเวลาสองชั่วโมงที่มีอุณหภูมิเวตบัลบโกลบสูงสุดของการทํางานปกติ
“สภาวะการทํางาน” หมายความวา สภาวะแวดลอมซึ่งปรากฏอยูในบริเวณที่ทํางานของลูกจางซึ่ง
รวมถึงสภาพตาง ๆ ในบริเวณที่ทํางาน เครื่องจักร อาคาร สถานที่ การระบายอากาศ ความรอน
แสงสวาง เสียง ตลอดจนสภาพและลักษณะการทํางานของลูกจางดวย
“งานเบา” หมายความวา ลักษณะงานที่ใชแรงนอยหรือใชกําลังงานที่ทําใหเกิดการเผาผลาญอาหารใน
รางกายไมเกิน ๒๐๐ กิโลแคลอรีตอชั่วโมง เชน งานเขียนหนังสือ งานพิมพดีด งานบันทึกขอมูล งาน
เย็บจักร งานนั่งตรวจสอบผลิตภัณฑ งานประกอบชิ้นงานขนาดเล็ก งานบังคับเครื่องจักรดวยเทาการยืน
คุมงาน หรืองานอื่นที่เทียบเคียงไดกับงานดังกลาว
“งานปานกลาง” หมายความวา ลักษณะงานที่ใชแรงปานกลางหรือใชกําลังงานที่ทําใหเกิดการเผา
ผลาญอาหารในรางกายเกิน ๒๐๐ กิโลแคลอรีตอชั่วโมง ถึง ๓๕๐ กิโลแคลอรีตอชั่วโมง เชน งานยก
ลาก ดัน หรือเคลื่อนยายสิ่งของดวยแรงปานกลาง งานตอกตะปู งานตะไบ งานขับรถบรรทุก
งานขับรถแทรกเตอร หรืองานอื่นที่เทียบเคียงไดกับงานดังกลาว
“งานหนัก” หมายความวา ลักษณะงานที่ใชแรงมาก หรือใชกําลังงานที่ทําใหเกิดการเผาผลาญอาหาร
ในรางกายเกิน ๓๕๐ กิโลแคลอรีตอชั่วโมง เชน งานที่ใชพลั่วหรือเสียมขุดตัก งานเลื่อยไม งานเจาะไม
กฎหมายกับการบริหารจัดการด้ านความปลอดภัยในสถานพยาบาล
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เนื้อแข็ง งานทุบโดยใชฆอนขนาดใหญ งานยกหรือเคลื่อนยายของหนักขึ้นที่สูงหรือที่ลาดชัน หรืองาน
อื่นที่เทียบเคียงไดกับงานดังกลาว
หมวด 1 ความรอน กลาวถึงหนาที่นายจางในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับความ
รอน
หมวด 2 แสงสวาง กลาวถึงหนาที่นายจางในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับแสง
สวาง
หมวด 3 เสียง กลาวถึงหนาที่นายจางในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับเสียง
หมวด 4 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล กลาวถึงนายจางตองบริการจัดการเกี่ยวกับวิธีการเลือก
การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่มมี าตรฐาน
หมวด 5 การตรวจและวิเคราะหสภาวะการทํางาน กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดใหมีการตรวจวัดและ
วิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจ
หมวด 6 การตรวจสุขภาพและการรายงานผลการตรวจสุขภาพ กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพและจัดเก็บผลการตรวจ
6. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มีนาคม 2554 มีผลบังคับเมื่อพนกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไปโครงสรางประกอบดวย 4 หมวด 35
ขอกําหนด สาระสําคัญดังนี้
บทนํา กลาวถึงขอบเขตการบังคับใชกฎกระทรวง และนิยามศัพท
“บริภัณฑไฟฟา” หมายความวา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ เครื่องประกอบหรือเครื่องจักรที่ใช
ไฟฟาเปนตนกําลังหรือเปนสวนประกอบ หรือที่ใชเกี่ยวเนื่องกับไฟฟา
“ฉนวนไฟฟา” หมายความวา วัสดุที่มีคุณสมบัติในการกั้นหรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟาหรือ
วัสดุที่กระแสไฟฟาไมสามารถไหลผานไดงาย เชน ยาง ไฟเบอร พลาสติก
“แรงดันไฟฟา” หมายความวา คาความตางศักยของไฟฟาระหวางสายกับสาย หรือสายกับดินหรือ
ระหวางจุดหนึ่งกับจุดอื่น โดยมีหนวยวัดคาความตางศักยเปนโวลต
“กระแสไฟฟา” หมายความวา อัตราการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
โดยมีหนวยวัดเปนแอมแปร
“หมอแปลงเครื่องวัด” หมายความวา อุปกรณที่ใชสําหรับแปลงกระแสไฟฟาหรือแรงดันไฟฟาเพื่อใช
กับเครื่องมือวัดและอุปกรณควบคุมเครื่องปองกันระบบไฟฟา
“เครื่องกําเนิดไฟฟา” หมายความวา เครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังงานใด ๆ เปนพลังงานไฟฟา
“สวิตช” หมายความวา เครื่องปดเปดวงจรไฟฟาและบริภัณฑไฟฟาที่ใชทําหนาที่ตัดวงจรไฟฟา
“ฟวส” หมายความวา อุปกรณปองกันกระแสไฟฟาเกินที่มีสวนที่เปดวงจรหลอมละลายดวยความรอน
ที่เกิดจากกระแสไฟฟาไหลผานเกินกําหนด
“สายเสนไฟ” หมายความวา ตัวนําระบบไฟฟาเสนที่ไมไดลงดิน

กฎหมายกับการบริหารจัดการด้ านความปลอดภัยในสถานพยาบาล

หน้า 10

“สายเสนศูนย” หมายความวา สายใดสายหนึ่งในระบบไฟฟาสามสายหรือสี่สาย ที่แรงดันไฟฟา
ระหวางสายนั้นไปยังสายอยางนอยอีกสองสายตองเทากันและสายนั้นตองตอลงดิน และใหหมายความ
รวมถึงสายใดสายหนึ่งในระบบไฟฟาสองสายและสายนั้นตองตอลงดิน
“ระบบลอฟา” หมายความวา อุปกรณเพื่อใชปองกันอันตรายที่เกิดจากฟาผาซึ่งประกอบดวยหลักลอ
ฟา สายนําประจุ และหลักดิน
“หลักลอฟา” หมายความวา หลักโลหะที่ติดตั้งสวนบนของโครงอาคารหรือสิ่งกอสราง ซึ่งทําดวยเหล็ก
ที่ไมเปนสนิมหรือโลหะชนิดอื่นที่มีความคงทนตอการผุกรอน เพื่อนําประจุไฟฟาลงสูหลักดิน
“สายนําประจุ” หมายความวา สายตัวนําที่ติดตั้งไวเพื่อนําประจุไฟฟาระหวางหลักลอฟาหรือปลองควัน
ที่ทําดวยโลหะกับหลักดิน
“หลักดิน” หมายความวา แทงโลหะที่ปกลงไปในดินหรือสิ่งที่ฝงอยูในดินเพื่อที่จะนําประจุไฟฟาหรือ
กระแสไฟฟาลงสูดิน
“สายดิน” หมายความวา ตัวนําที่ตอจากโครงโลหะของบริภัณฑไฟฟาหรือสิ่งที่เกี่ยวของเพื่อนําประจุ
ไฟฟาหรือกระแสไฟฟาลงสูหลักดิน
“การไฟฟาประจําทองถิ่น” หมายความวา การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาคหรือหนวยงาน
อื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด 1 บททั่วไป กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา จัดใหมีแผนผังวงจรไฟฟาที่ติดตั้งภายใน
สถานประกอบกิจการทั้งหมด ปายเตือนอันตรายและการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฟฟาและ
บริภัณฑไฟฟา
หมวด 2 บริภัณฑไฟฟา กลาวถึงการใหนายจางติดตั้งบริภัณฑไฟฟาตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
หมวด 3 ระบบปองกันฟาผา กลาวถึงการใหนายจางติดตั้งระบบปองกันฟาผาตามมาตรฐานของสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
หมวด 4 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและอุปกรณปองกันอันตรายจากไฟฟา กลาวถึงหนาที่
นายจางตองบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการเลือก การใชตามคุณสมบัติอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล
7. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ. 2551
กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม 2551 มีผลบังคับเมื่อพนกําหนด
เกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โครงสรางประกอบดวย 15 หมวด 112
ขอกําหนด สาระสําคัญดังนี้
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ กลาวถึงนิยามศัพท
“งานกอสราง” หมายความวา การประกอบการเกี่ยวกับการกอสรางสิ่งกอสรางทุกชนิด เชน อาคาร
สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ถนน อุโมงค ทาเรือ อูเรือ คานเรือ สะพานเทียบเรือ สะพาน ทางน้ํา
ทอระบายน้ํา ประปา รั้ว กําแพง ประตู ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย พื้นที่หรือ
กฎหมายกับการบริหารจัดการด้ านความปลอดภัยในสถานพยาบาล
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สิ่งกอสรางเพื่อจอดรถ กลับรถ และทางเขาออกของรถ และหมายความรวมถึงการตอเติม ซอมแซม
ซอมบํารุง ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือการรื้อถอนทําลายสิ่งกอสรางนั้นดวย
“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
“เขตกอสราง” หมายความวา พื้นที่ที่ดําเนินการกอสราง รวมทั้งพื้นที่โดยรอบบริเวณซึ่งนายจางได
กําหนดขึ้นตามกฎกระทรวงนี้
“เขตอันตราย” หมายความวา บริเวณที่เปนสถานที่ที่กําลังกอสราง ที่ติดตั้งนั่งราน ใชปนจั่น หรือใช
เครื่องจักรหรืออุปกรณไฟฟาเพื่อการกอสราง พื้นที่ที่เปนทางลําเลียงวัสดุเพื่อการกอสราง หรือ พื้นที่ที่
ใชเปนสถานที่เก็บเชื้อเพลิง วัตถุระเบิด หรือวัสดุกอสราง
“อุปกรณไฟฟา” หมายความวา เครื่องมือ เครื่องใช หรือเครื่องจักรที่ใชไฟฟาเปนตนกําลัง หรือเปน
สวนประกอบ หรือใชเกี่ยวเนื่องกับไฟฟา
“เสาเข็ม” หมายความวา สิ่งซึ่งทําใหจมลงไปในพื้นดินเพื่อรับน้ําหนักของโครงสรางตาง ๆ โดยถาย
น้ําหนักจากโครงสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางอื่นสูดินชั้นลาง หรือเพื่อใชเปนกําแพงกันดิน
“เสาเข็มเจาะ” หมายความวา เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหรือไมเสริมเหล็กที่กอสรางโดยวิธีการขุด
หรือเจาะเอาดินออก แลวเทคอนกรีตลงในหลุมที่ขุดหรือเจาะนั้น
“การตอกเสาเข็ม” หมายความวา วิธีการทําใหเสาเข็มจมลงไปในพื้นดินตามความตองการโดยใช
น้ําหนักตอกหรือกด
“เครื่องตอกเสาเข็ม” หมายความวา เครื่องจักรที่ใชในการตอกเสาเข็ม ประกอบดวยโครงสรางและ
เครื่องตนกําลัง ซึ่งอาจแยกออกจากกันหรือรวมเปนชุดเดียวกันก็ได
“แครลอย” หมายความวา เรือ แพ โปะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ที่ใชในงานกอสราง
“กําแพงพืด” หมายความวา กําแพงหรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเปนกําแพงกันดินหรือผนังของ
โครงสรางสวนที่อยูใตดิน กอสรางโดยวิธีการขุดหรือเจาะเอาดินออก แลวเทคอนกรีตลงในรองที่ขุดหรือ
เจาะนั้น
“ค้ํายัน” หมายความวา โครงชั่วคราวที่รองรับ ยึดโยง หรือเสริมความแข็งแรงของโครงสรางนั่งราน
หรือแบบหลอคอนกรีต ในระหวางการกอสราง
“เครื่องจักร” หมายความวา สิ่งที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับกอกําเนิดพลังงานเปลี่ยนหรือ
แปลงสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกําลังน้ํา ไอน้ํา เชื้อเพลิง ลม กาซ ไฟฟา หรือพลังงาน
อื่น และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ ลอตุนกําลัง รอก สายพาน เพลา เฟอง หรือสิ่งอื่นที่ทํางาน
สัมพันธกัน รวมทั้งเครื่องมือกล
“ปนจั่น” หมายความวา เครื่องจักรที่ใชยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนยายสิ่งของเหลานั้นใน
ลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ และหมายความรวมถึงเครื่องจักรประเภทรอกที่ใชยก
สิ่งของขึ้นลงในแนวดิ่งดวย
“ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว” หมายความวา เครื่องสําหรับใชขนสงวัสดุขึ้นลงเพื่อประโยชนในการ
กอสราง ซึ่งประกอบดวยหอลิฟตหรือปลองลิฟต ตัวลิฟต และเครื่องจักร
“ลิฟตโดยสารชั่วคราว” หมายความวา เครื่องสําหรับใชขนสงบุคคลขึ้นลงเพื่อประโยชนในการกอสราง
ซึ่งประกอบดวยหอลิฟตหรือปลองลิฟต ตัวลิฟต และเครื่องจักร
กฎหมายกับการบริหารจัดการด้ านความปลอดภัยในสถานพยาบาล
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“ลวดสลิง” หมายความวา เชือกที่ทําดวยเสนลวดหลายเสนที่ตีเกลียวหรือพันกันรอบแกนชั้นเดียวหรือ
หลายชั้น
“นั่งราน” หมายความวา ที่ทํางานซึ่งจัดไวสูงจากพื้นดินหรือจากพื้นของอาคารหรือสวนของงาน
กอสราง สําหรับเปนที่รองรับผูทํางานหรือวัสดุในงานกอสรางเปนการชั่วคราว
“งานกอสรางในน้ํา” หมายความวา การกอสรางทุกประเภทในน้ําหรือบนสิ่งกอสรางซึ่งอยูในน้ําและ
รวมถึงการกอสรางที่ใชแครลอย
“คาความปลอดภัย” หมายความวา อัตราสวนของหนวยแรงหรือน้ําหนักบรรทุกที่คาดวาจะทําใหเกิด
การวิบัติตอหนวยแรงหรือน้ําหนักบรรทุกที่ใชงานจริง
“วิศวกร” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา
ดวยวิศวกร
“ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลงานกอสรางตาม
ลักษณะและประเภทของงาน
“ผูบังคับเครื่องตอกเสาเข็ม” หมายความวา ผูซึ่งมีหนาที่บังคับการทํางานของเครื่องตอกเสาเข็มให
ทํางานตามความตองการ
“ผูบังคับปนจั่น” หมายความวา ผูซึ่งมีหนาที่บังคับการทํางานของปนจั่นใหทํางานตามความตองการ
หมวด 1 บททั่วไป กลาวถึงหนาที่นายจางจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงาน
กอสราง
หมวด 2 เขตกอสราง กลาวถึงหนาที่นายจางตองกําหนดเขตกอสราง และมาตรการเขาออกสถานที่กอสราง
หมวด 3 งานไฟฟาและการปองกันอัคคีภัย
สวนที่ 1 งานไฟฟา กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดใหมีแผนผังวงจรไฟฟาที่วิศวกรรับรอง และปายแจง
เตือน ปายหาม เกี่ยวความปลอดภัยทางไฟฟา
สวนที่ 2 การปองกันอัคคีภัย กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดใหมีปายแจงเตือน ปายหามเกี่ยวการ
ปองกันอัคคีภัย และจัดใหมีทางหนีไฟตามขอกําหนด
หมวด 4 งานเจาะและงานขุด กลาวถึงหนาที่นายจางตองกําหนดเขตงานเจาะและงานขุด จัดหาอุปกรณ
ชวยชีวิต และเข็มขัดนิรภัยพรอมอุปกรณเพื่อใชชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน
หมวด 5 งานกอสรางที่มีเสาเข็มและกําแพงพืด
สวนที่ 1 เสาเข็ม กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดหาลูกจางที่ผานการอบรม และในการประกอบ การ
ติดตั้ง การทดสอบ การใช การซอมบํารุง และการตรวจสอบ ตองปฏิบัติตามตูมือ
สวนที่ 2 กําแพงพืด กลาวถึงนายจางตองจัดใหมีวิศวกรผูมีความรูความชํานาญมีประสบการณควบคุม
การทํางาน
หมวด 6 ค้ํายัน กลาวถึง หนาที่นายจางตองจัดใหมีการคํานวณออกแบบและการควบคุมการใช โดยมีวิศวกร
รับรอง และใหสราง ประกอบ ติดตั้ง และตรวจสอบใหมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
หมวด 7 เครื่องจักรและปนจั่น
สวนที่ 1 เครื่องจักร กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดใหมีวิศวกรวางแผนงานและควบคุมตลอดเวลาที่มี
การติดตั้งหรือทดสอบ
สวนที่ 2 ปนจั่น กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดใหมีลูกจางเปนผูควบคุมปนจั่น และในการประกอบ
กฎหมายกับการบริหารจัดการด้ านความปลอดภัยในสถานพยาบาล
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ทดสอบการใช และการซอมบํารุงตองปฏิบัติตามคูมือ
หมวด 8 ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราวและลิฟตโดยสารชั่วคราว กลาวถึงหนาที่นายจางในการประกอบ ทดสอบ
การใช และการซอมบํารุงตองปฏิบัติตามคูมือ และจัดใหมีปายแจงเตือน
หมวด 9 เชือก ลวดสลิง รอก กลาวถึงหนาที่นายจางตองควบคุมดูแลการใชเชือก ลวดสลิง รอก
หมวด 10 ทางเดินชั่วคราวยกระดับ กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดสรางทางเดินชั่วคราวยกระดับดวยวัสดุที่
มีความแข็งแรง
หมวด 11 การทํางานในสถานที่ทีมีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหลน
ของวัสดุ
สวนที่ 1 การปองกันการตกจากที่สูง กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดใหมีนั่งราน บันได ขาหยั่ง หรือมา
ยืน ที่ปลอดภัยตามสภาพงาน
สวนที่ 2 การใชนั่งราน บันได ขาหยั่ง และมายืน กลาวถึงหนาที่นายจางตองสราง ประกอบ ติดตั้ง
ตรวจสอบนั่งราน และกํากับดูแลใหลูกจางปฏิบัติงานอยางปลอดภัย
สวนที่ 3 การปองกันอันตรายจากการพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหลนของวัสดุ กลาวถึงหนาที่
นายจางตองจัดทําไหลหิน ดิน ทราย ที่ปองกันการพังทลาย
หมวด 12 งานอุโมงค กลาวถึง หนาที่นายจางตองจัดใหมีการอบรมวิธีการทํางานและวิธีปองกันอันตรายแก
ลูกจางที่ทํางานในอุโมงค
หมวด 13 งานกอสรางในน้ํา กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ปองกันอันตราย แผน
ฉุกเฉิน และการจัดใหมีอุปกรณชวยชีวิต
หมวด 14 งานรื้อถอนทําลาย กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดใหมีวิศวกรกําหนดขั้นตอน วิธี และ
ควบคุมดูแลการทํางาน การขออนุญาตรื้อถอนทําลาย
หมวด 15 งานคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดใหมีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับวิธีการเลือก การใชตามคุณสมบัติอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
8. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 มิถุนายน 2552 มีผลบังคับเมื่อพนกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โครงสรางประกอบดวย 4 หมวด 92
ขอกําหนด สาระสําคัญดังนี้
บทนํา กลาวถึง ขอบเขตการบังคับใชและนิยามศัพท
“เครื่องจักร” หมายความวา สิ่งที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับกอกําเนิดพลังงานเปลี่ยนหรือ
แปลงสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกําลังน้ํา ไอน้ํา เชื้อเพลิง ลม กาซ ไฟฟา
หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ ลอตุนกําลัง รอก สายพาน เพลา เฟอง หรือสิ่ง
อื่นที่ทํางานสัมพันธกัน รวมทั้งเครื่องมือกล
“เครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักร” หมายความวา สวนประกอบหรืออุปกรณที่ออกแบบ หรือ
ติดตั้งไวบริเวณที่อาจเปนอันตรายของเครื่องจักร เพื่อชวยปองกันอันตรายแกบุคคลที่ควบคุมหรืออยูใน
บริเวณใกลเคียง
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หน้า 14

“เครื่องปมโลหะ” หมายความวา เครื่องจักรที่ใชสําหรับการปม ตัด อัด เฉือน หรือขึ้นรูปชิ้นสวนโลหะ
หรือวัสดุอื่น
“รถยก” หมายความวา รถที่ติดตั้งอุปกรณใชสําหรับการยกหรือเคลื่อนยายสิ่งของ
“ปนจั่น” หมายความวา เครื่องจักรที่ใชยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนยายสิ่งของเหลานั้นใน
ลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ และใหหมายความรวมถึงเครื่องจักรประเภทรอกที่ใชยกสิ่งของขึ้นลง
ตามแนวดิ่งดวย
“ลวดสลิง” หมายความวา เชือกที่ทําดวยเสนลวดหลายเสนที่ตีเกลียวหรือพันกันรอบแกนชั้นเดียวหรือ
หลายชั้น
“คาความปลอดภัย” (Safety Factor) หมายความวา อัตราสวนระหวางแรงดึงที่ลวดสลิงและอุปกรณ
ประกอบการยกรับไดสูงสุดตอแรงดึงของลวดสลิงและอุปกรณประกอบการยกที่อนุญาตใหใชงานได
อยางปลอดภัย
“ผูบังคับปนจั่น” หมายความวา ผูซึ่งมีหนาที่บังคับการทํางานของปนจั่นใหทํางานตามความตองการ
“หมอน้ํา” หมายความวา ภาชนะปดที่ผลิตน้ํารอนหรือไอน้ําที่มีความดันสูงกวาบรรยากาศโดยใชความ
รอนจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง หรือความรอนจากพลังงานอื่น
“ผูควบคุมหมอน้ํา” หมายความวา ผูซึ่งนายจางจัดใหมีหนาที่ควบคุมการทํางานและการใช
หมอน้ํา
“การตรวจสอบ” หมายความวา การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของชิ้นสวนหรือกลไกการทํางาน
ของเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา ตามที่กําหนดไวในคูมือของผูผลิต
“การทดสอบ” หมายความวา การตรวจสอบและทดลองใชงานชิ้นสวนอุปกรณหรือกลไกการทํางาน
ของอุปกรณเพื่อความถูกตองโดยวิศวกร
“วิศวกร” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา
ดวยวิศวกร
หมวด 1 เครื่องจักร
สวนที่ 1 บททั่วไป กลาวถึงหนาที่นายจาง ประกอบดวย
• ตองดูแลลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
• จัดใหมีวิศวกรรับรอง การประกอบ การติดตั้ง การซอมแซม และการใชงาน ตามประกาศ
กําหนด
• จัดใหมีการตรวจสอบรับรองประจําปตามชนิดประเภท
• จัดใหมีการดูแลสถานที่ เครื่องปองกันอันตราย และเครื่องจักรใหปลอดภัย
สวนที่ 2 เครื่องปมโลหะ กลาวถึง หนาที่นายจาง
• ตองจัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักร
• ตองตรวจสอบเครื่องปมโลหะใหมีระบบการทํางานที่ปลอดภัยเปนไปตามขอกําหนด
สวนที่ 3 เครื่องเชื่อมไฟฟาและเครื่องเชื่อมกาซ กลาวถึงหนาที่นายจาง
• ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิง อุปกรณปองกันอันตราย
• ตองตรวจสอบความปลอดภัยสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณตามมาตรฐาน
สวนที่ 4 รถยก กลาวถึงหนาที่นายจาง
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• ตองตรวจสอบความปลอดภัยสถานที่ และบํารุงรักษา
• ตองควบคุมกํากับการใชงานตามมาตรฐานกําหนด
สวนที่ 5 ลิฟต กลาวถึง หนาที่นายจาง
• จัดใหมีลิฟตในการปฏิบัติงาน และตองปฏิบัติตามขอกําหนด
• การประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช การซอมบํารุง และการตรวจสอบลิฟต
• การตรวจสอบและการทดสอบชิ้นสวนและอุปกรณของลิฟตโดยวิศวกรอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
หมวด 2 ปนจั่น
สวนที่ 1 บททั่วไป กลาวถึงหนาที่นายจาง
• ตองปฏิบัติตามขอกําหนดในการใช การตรวจสอบ และทดสอบชิ้นสวนและอุปกรณ
• ตองควบคุมกํากับการใชงานตามมาตรฐานกําหนด
สวนที่ 2 ปนจั่นเหนือศีรษะและปนจั่นขาสูง กลาวถึงหนาที่นายจางตองควบคุมดูแลการใชงานอยาง
ปลอดภัย
สวนที่ 3 ปนจั่นหอสูง กลาวถึงหนาที่นายจางตองควบคุมดูแลการใชงานอยางปลอดภัย
สวนที่ 4 รถปนจั่นและเรือปนจั่น กลาวถึงนายจางตองปฏิบัติตามขอกําหนดการติดตั้ง
สวนที่ 5 อุปกรณที่ใชเกี่ยวกับปนจั่น กลาวถึงนายจางตองปฏิบัติตามขอกําหนดในการเลือกใชอุปกรณและ
ลวดสลิง
หมวด 3 หมอน้ํา
สวนที่ 1 ทั่วไป กลาวถึงขอบเขตการบังคับใชกฎกระทรวงและหนาที่นายจาง
• ตองใชหมอน้ําและอุปกรณที่มีมาตรฐาน
• ตองจัดใหมีผูควบคุมหมอน้ําตามคุณสมบัติที่กําหนด
• ตองใหน้ําที่มีคุณภาพ
สวนที่ 2 การติดตั้ง การซอมบํารุง การซอมแซม และการใช กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดสถานที่ตาม
ขอกําหนดและติดตั้งตามมาตรฐาน
สวนที่ 3 การควบคุม กลาวถึง หนาที่นายจางตองจัดใหมีทดสอบและรับรองความปลอดภัย
หมวด 4 การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล กลาวถึงหนาที่
• ตองจัดใหมีการดูแลสภาพแวดลอมใหปลอดภัย
• ตองจัดหาและใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
9. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 มีผลบังคับเมื่อพน
กําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โครงสรางประกอบดวย 1
หมวด 6 ขอกําหนด สาระสําคัญดังนี้
บทนํา กลาวถึง ขอบเขตการบังคับใชและเพิ่มเติมหมวด 1/1 ในกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549
หมวด 1/1 กลาวถึง หนาที่นายจาง ประกอบดวย
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ขอ ๒๒/๑ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป ใหนายจางจัดใหมีระบบ
การจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
ขอ ๒๒/๒ ใหนายจางดําเนินการใหเปนไปตามระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการ
ทํางานตามขอ ๒๒/๑
ขอ ๒๒/๓ ใหนายจางจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการจัดใหมีระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน
ตามขอ ๒๒/๑ เก็บไวในสถานประกอบกิจการเปนเวลาไมนอยกวาสองปนับแตวันจัดทํา และพรอมที่จะ
ใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ
10 ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการฝกอบรมผูบริหาร
หัวหนางาน และลูกจางดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ประกาศฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 มีผลบังคับใชตั้งแตวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โครงสรางประกอบดวย 3 หมวด 11 ขอกําหนด
สาระสําคัญดังนี้
หมวด 1 บททั่วไป กลาวถึง หนาที่นายจางตองจัดใหมีการฝกอบรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานแกลูกจางระดับบริหาร หัวหนางาน และลูกจางทุกคนและจัดเก็บ
หลักฐานการฝกอบรม
หมวด 2 หลักสูตรฝกอบรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน กลาวถึง
หลักสูตร ระยะเวลา หมวดวิชาที่ฝกอบรม ลูกจางระดับบริหาร ระดับหัวหนางาน ลูกจางเขาใหม
และลูกจางเปลี่ยนงาน
หมวด 3 วิทยากรฝกอบรม กลาวถึงคุณสมบัติวิทยากรฝกอบรมลูกจางระดับบริหาร ระดับหัวหนางาน
ลูกจางเขาใหม และลูกจางเปลี่ยนงาน
11 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการและการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มกราคม 2556 มีผลบังคับใชนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โครงสรางประกอบดวย 8 หมวด 1 บทเฉพาะการ 32 ขอกําหนด
สาระสําคัญดังนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้กลาวถึง นิยามศัพท
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สานักงาน และสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นที่
มีลูกจางทํางานอยู
“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา” หมายความวา สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไมติดไฟเปน
สวนใหญ หรือมีวัตถุติดไฟไดในปริมาณนอยหรือมีวัตถุไวไฟในปริมาณนอยที่เก็บไวในภาชนะปดสนิท
อยางปลอดภัย
“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง” หมายความวา สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือ
วัตถุติดไฟได และมีปริมาณไมมาก
“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางรายแรง” หมายความวา สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือ
วัตถุติดไฟไดงาย และมีปริมาณมาก
กฎหมายกับการบริหารจัดการด้ านความปลอดภัยในสถานพยาบาล
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“เพลิงประเภท เอ” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เชน ไม ผา กระดาษ ยางพลาสติก
รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
“เพลิงประเภท บี” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได กาซ และนามันประเภท
ตาง ๆ
“เพลิงประเภท ซี” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากอุปกรณหรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟา
“เพลิงประเภท ดี” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากโลหะตาง ๆ ที่ติดไฟได เชน แมกนีเซียมเซอรโคเนียม
ไทเทเนียม รวมทั้งโลหะอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
“วัตถุระเบิด” หมายความวา วัตถุระเบิดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปนวัตถุระเบิด
ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน หรือวัตถุที่สามารถระเบิดไดเมื่อไดรับความรอน ประกายไฟเปลวไฟ
หรือเมื่อไดรับการกระทบกระเทือน การเสียดสี หรือถูกกระทาโดยตัวจุดระเบิด
“วัตถุไวไฟ” หมายความวา วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟไดงายและสันดาปเร็ว
“เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายได” หมายความวา เครื่องดับเพลิงซึ่งมีลักษณะเปนอุปกรณที่
เคลื่อนยายไดโดยสะดวก และใชงานดวยมือ ภายในบรรจุสารดับเพลิงซึ่งสามารถขับออกไดโดยใช
แรงดันเชน เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ แบบยกหิ้ว แบบลากเข็น หรือลักษณะอื่นใดที่คลายกัน
“ระยะเขาถึง” หมายความวา ระยะทางที่ผูปฏิบัติงานสามารถเขาถึงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายได
เพื่อดับเพลิง ณ จุดนั้น ๆ
หมวด 1 บททั่วไป กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยตามกฎกระทรวง
การจัดทําปายขอปฏิบัติตางๆ และแผนปองกันระงับอัคคีภัย
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดเสนทางหนีไฟทุกชั้น
ของอาคาร ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม แหลงจายไฟฟาสํารอง และปายบอกทางหนีไฟ
หมวด 3 การดับเพลิง กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดใหมีระบบนํ ้าดับเพลิงและอุปกรณประกอบ เครื่อง
ดับเพลิงแบบเคลื่อนยายได หรือระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
หมวด 4 การปองกันอัคคีภัยจากแหลงกอเกิดการกระจายตัวของความรอน กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดให
มีการปองกันอัคคีภัยจากแหลงกอเกิดการกระจายตัวของความรอน
หมวด 5 วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด กลาวถึงหนาที่นายจางตองตองดําเนินการอยางปลอดภัยเพื่อปองกันการ
เกิดอัคคีภัย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
วัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด
หมวด 6 การกําจัดของเสียที่ติดไฟงาย กลาวถึงหนาที่นายจางตองปฏิบัติเกี่ยวกับของเสียที่ติดไฟไดงายตาม
ขอกําหนด
หมวด 7 การปองกันอันตรายจากฟาผา กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัดใหมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผา
สําหรับอาคารหรือสิ่งกอสราง
หมวด 8 การดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน กลาวถึงหนาที่นายจางตองจัด
ใหลูกจางไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนลูกจางในแตละหนวยงานของสถานประกอบกิจการไดรับ
การฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน และลูกจางทุกคนไดฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟพรอมกัน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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จากกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานขางตนนั้น เปนกฎกระทรวงดานการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยซึ่ง
เปนเพียงสวนหนึ่งของกฎกระทรวงที่พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน พ.ศ.2554 กําหนดไวในบทเฉพาะการ
ในการดําเนินงานดานความปลอดภัยใหบรรลุวัตถุประสงคดานความปลอดภัยอยางแทจริง จะตอง
ศึกษา วิเคราะหพระราชบัญญัติฉบับอื่นและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวของรวมดวย โดยพิจารณาจากการ
ดําเนินงานและกิจกรรมของแตละหนวยงาน ซึ่งจะนําพาไปสูการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยที่ดี
เพราะการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัยนั้นกอใหเกิดความสูญเสียและคาใชจายจํานวนมากแลว สิ่งสําคัญอีกอยาง
หนึ่งคือภาพลักษณ ความเชื่อมั่น การดําเนินการใหสภาพการทํางานมีความปลอดภัยจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับ
ผูบริหารในปจจุบันทีไมควรมองขาม ผูเขียนจึงไดรวบรวมพระราชบัญญัตทิ ี่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัยในสถานพยาบาลเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โครงสรางกฎหมายฉบับนี้
ประกอบดวย 7 หมวด 115 มาตรา มีมาตราที่เกี่ยวของดังนี้
มาตรา 32 ประโยชนในการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องตอไปนี้
(๔) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
(๕) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มาตรา ๔๖ เปนโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการรวมกับเอกชน ซึ่งตองเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตั้งแตในระยะ
ทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ในการพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เสนอตามวรรคหนึ่ง
คณะรัฐมนตรีอาจขอใหบุคคลหรือสถาบันใด ซึ่งเปนผูชํานาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมทําการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได
สําหรับโครงการหรือกิจการของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๔๖
ซึ่งไมจําตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
กอนที่จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙
มาตรา ๕๕ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิด สําหรับควบคุม การระบายน้ําทิ้งการปลอยทิ้งอากาศเสีย การปลอยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใด
จากแหลงกําเนิดออกสูสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กําหนด
ไวในพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๖๘ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจประกาศในราชกจิจา
นุเบกษากําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยอากาศเสีย รังสี หรือมลพิษอื่นใดที่
อยูในสภาพเปนควัน ไอ กาซ เขมา ฝุน ละออง เถาถาน หรือมลพิษอากาศ ในรูปแบบใดออกสูบรรยากาศไมเกิน
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการ
จังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๕๘ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
ที่กําหนดตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ตองติดตั้งหรือจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสียอุปกรณหรือเครื่องมืออืน่ ใดสําหรับ
การควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดมลพิษซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพอากาศตามที่เจาพนักงานควบคุมมลพิษ
กําหนด เวนแตจะไดมีระบบ อุปกรณหรือเครื่องมือดังกลาว ซึ่งเจาพนักงานควบคุมมลพิษไดทําการตรวจสภาพ
และทดลองแลวเห็นวายังใชการไดอยูแลว เพื่อการนี้เจาพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนดใหมีผูควบคุม การ
ดําเนินงานระบบบําบัดอากาศเสียอุปกรณ หรือเครื่องมือดังกลาวดวยก็ได
ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับแหลงกําเนิดมลพิษที่ปลอยหรือกอใหเกิดเสียงหรือ
ความสั่นสะเทือนเกินกวาระดับมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา ๕๕ หรือมาตรฐาน
ที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา ๕๖ หรือ
มาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๕๘ ดวยโดยอนุโลม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)เรื่องกําหนดมาตรฐานระดับ
เสียงทั่วไป ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 32(5) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
ขอ 2 ใหกําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปไวดังนี้
(1) คาระดับเสียงสูงสุด ไมเกิน 115 เดซิเบลเอ
(2) คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกําหนดมารฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 32(5) แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
ขอ 4 คาสารในบรรยากาศโดยทั่วไปในชวงเวลาหนึ่งเวลาใดใหเปนไปดังตอไปนี้
(1) คาเฉลี่ยตะกั่วในเวลา 1 เดือนจะตองไมเกิน 1.5 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร
(2) คาเฉลี่ยฝุนละอองไมเกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมงจะตองไมเกิน 0.12
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคามัชฌิมเลขคณิต(Arithmetic Mean) ในเวลา
1 ป จะตองไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
(3) คาเฉลี่ยของฝุนละอองรวมหรือฝุนละอองขนาดไมเกิน 100 ไมครอน ในเวลา
24 ชั่วโมง จะตองไมเกิน 0.33 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคามัชฌิมเลข
คณิต(Arithmetic Mean) ในเวลา 1 ป จะตองไมเกิน 0.10 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร
3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553)ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
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มาตรา 32(4) และมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 ดังตอไปนี้
ขอ 1 กําหนดมาตรฐานฝุนละอองไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไปคาเฉลี่ยในเวลา 24
ชั่วโมง จะตองไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรและคามัชฌิมเลขคณิต(Arithmetic Mean) ใน
เวลา 1 ป จะตองไมเกิน 0.025 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
ขอ 2 วิธีตรวจคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ตามขอ 1 ใหใชวิธีตรวจวัดมาตรฐาน
Federal Reference Method (FRM) ตามที่องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (US
EPA) กําหนดหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 3 การตรวจวัดคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ตามขอ 2 ใหทําในบรรยากาศทั่ว ๆ
ไป และตองสูงจากพื้นดินอยางนอย 1.5 เมตร แตไมเกิน 6 เมตร

4) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ (30 มีนาคม 2549) เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหนวย

วัด การคํานวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึกและการรายงานผลการตรวจวัด คาความทึบแสงของเขมา
ควันจากสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ และขอ ๕ แหง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ (28 กันยายน 2550) เรื่อง วิธีตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับ

เสียงขณะไมมีการรบกวน การตรวจวัดและคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคํานวณคาระดับกา
รบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ แหงประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๒๙(พ.ศ. ๒๕๕๐)

6) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (25 ธันวาคม 2546) เรื่องกําหนดมาตรฐาน

ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังตอไปนี้
ขอ 2 อากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อตองมีคาไมเกินมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศ
เสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่กําหนดไว
7) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (25 ธันวาคม 2546)เรื่อง กําหนดใหเตาเผามูล
ฝอยติดเชื้อเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ ออก
โดยอาศัยตามความในมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 ดังตอไปนี้
ขอ 2 ใหเตาเผามูลฝอยเกาติดเชื้อเกาและเตาเผามูลฝอยติดเชื้อใหม เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูก
ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ
ขอ 3 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเกาและเตาเผาติดเชื้อใหม ปลอยอากาศเสียสู
บรรยากาศ เวนแตจะไดทําการบําบัดอากาศเสียใหเปนไปตามาตรฐานควบคุมการปลอดทิ้งอากาศเสียจาก
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนด
มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ แตทั้งนี้ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง
(Dilution)
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8) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (9 ธันวาคม 2548)เรื่อง กําหนดใหสถาน
ประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ําเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่ตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู
บรรยากาศ ออกโดยอาศัยตามความในมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังตอไปนี้
ขอ 2 ใหสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา ดังตอไปนี้ เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง
ถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ
(1) โรงงานจําพวกที่ ๓ ทุกประเภทโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแต
โรงงานประกอบการสี ฝด หรือขัดขาว และโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงาน
ไฟฟา
(2) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวสถานพยาบาล
(3) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(4) สถานอาบน้ํา นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผูใหบริการแกลูกคาตามกฎหมายวาดวยสถาน
บริการ
(5) สนามบิน ตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ
(6) สถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข
ขอ 3 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ําตามขอ ๒ปลอยทิ้งอากาศ
เสียออกสูบรรยากาศ เวนแตจะไดทําการบําบัดอากาศเสียใหเปนไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากสถาน
ประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา แตทั้งนี้ ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง (dilution)
9) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(9 ธันวาคม 2548)เรื่อง กําหนดมาตรฐานคา
ความทึบแสงของเขมาควันจากสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา ออกโดยอาศัยตามความในมาตรา 55
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังตอไปนี้
ขอ 2 เขมาควันที่ปลอยทิ้งจากสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา ตามขอ ๑ จะตองมีคาความทึบแสง
ไมเกินรอยละสิบ เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน
ขอ 3 การสังเกตคาความทึบแสงของเขมาควัน ตามขอ ๒ ใหใชเวลา ๑๕ นาที
10) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(16 กรกฎาคม 2553)เรื่อง กําหนดให
เตาเผามูลฝอยเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศออก
โดยอาศัยตามความในมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 ดังตอไปนี้
ขอ 3 ใหเตาเผามูลฝอยตามขอ ๒ เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย
ออกสูบรรยากาศ
ขอ 4 ประกาศนี้ไมใชบังคับกับเตาเผามูลฝอยที่ใชเพื่อกําจัดมูลฝอยที่เปนวัตถุอันตรายตามกฎหมายวา
ดวยวัตถุอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข หรือมูลฝอยที่เปนสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
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ขอ 5 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองเตาเผามูลฝอยปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศเวนแต
อากาศเสียจะมีลักษณะเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยที่
กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย แตทั้งนี้ ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง (Dilution)
11) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(16 กรกฎาคม 2553) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ออกโดยอาศัยตามความในมาตรา 55 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ดังตอไปนี้
ขอ 4 กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยเกาไว
ขอ 5 กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยใหม และเตาเผามูลฝอยเกา
เฉพาะสวนที่มีการขยายกิจการหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับไว
12) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (29 ธันวาคม 2548)เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้ง ออกโดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขึ้นมาและใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมในสวน ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ ดังตอไปนี้
ขอ 4 อาคารประเภท ก. หมายความถึง อาคารดังตอไปนี้
(3) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุม
ของอาคารตั้งแต ๓๐ เตียงขึ้นไป
ขอ 9 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ตองมีคาดังตอไปนี้
(๑) ความเปนกรดและดาง (PH) ตองมีคาระหวาง ๕-๙
(๒) บีโอดี (BOD) ตองมีคาไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ตองมีคาไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๔) ซัลไฟด (Sulfide) ตองมีคาไมเกิน ๑.๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๕) สารที่ละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตองมีคาเพิ่มขึ้นจากปริมาณ
สารละลายในน้ําใชตามปกติไมเกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ตองมีคาไมเกิน ๐.๕ มิลลิลิตรตอลิตร
(๗) น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ตองมีคาไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๘) ทีเคเอ็น (TKN) ตองมีคาไมเกิน ๓๕ มิลลิกรัมตอลิตร
13) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (29 ธันวาคม 2548)เรื่องกําหนดประเภท
ของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออก
สูสิ่งแวดลอม ออกโดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมขึ้นมาและใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมในสวน ที่
เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังตอไปนี้
ขอ 2 ในประกาศนี้
“อาคาร”หมายความวา
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(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุม
ของอาคารตั้งแต ๓๐ เตียงขึ้นไป
ขอ 3 ใหอาคารตามขอ ๒ เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม
ขอ 4 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ ๒ ปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออก
สูสิ่งแวดลอม เวนแตจะไดทําการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
อาคารประเภท ก. ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
14) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (29 มกราคม 2550)เรื่อง การคิดคํานวณ
พื้นที่ใชสอย จํานวนอาคาร และจํานวนหองของอาคารหรือกลุมของอาคาร วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา
ดังตอไปนี้
ขอ 1 การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอย จํานวนอาคาร และจํานวนหองของอาคารใหดําเนินการตามวิธีการ
ดังตอไปนี้
(๓) จํานวนเตียงของสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลใหถือตาม
จํานวนเตียงรับผูปวยไวคางคืนที่ระบุในใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล
ขอ 2 การคิดคํานวณพื้นที่ใชสอยของกลุมอาคาร ใหคิดคํานวณจากอาคารซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ตอเนื่องและ
อยูในโครงการเดียวกันตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ ๑
ขอ 3 การเก็บตัวอยางน้ํา ใหเก็บ ณ จุดนอกเขตที่ตั้งของอาคารที่ระบายออกสูสิ่งแวดลอมหรือระบาย
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ หรือจุดเก็บอื่นที่สามารถใชเปนตัวแทนของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากอาคารซึ่งเปน
ที่ตั้งของแหลงกําเนิดมลพิษ ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ ในกรณีที่มีการระบายน้ําหลายจุด
ใหเก็บทุกจุด
15) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ (26 ธันวาคม 2546) เรื่อง หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของถุงพลาสติกใสมูลฝอยและที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่ใชในที่สาธารณะและสถาน
สาธารณะ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑(๕) แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕
2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โครงสรางกฎหมายฉบับนี้ประกอบดวย 16 หมวด 90
มาตรา มีมาตราที่เกี่ยวของดังนี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้ง
เจาพนักงานสาธารณสุข กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการ
อื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๖ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับ
กิจการหรือการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
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(๒) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
และวิธีการดําเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแกไขสิ่งที่จะมี
ผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหใชบังคับเปนการทั่วไปของทุกทองถิ่น
หรือใหใชบังคับเฉพาะทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งได
มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตอง
ประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ
(๓) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการ
ระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแต
ไมมีการควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปน
เหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๔) การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความ
สั่นสะเทือนฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังตอไปนี้
ขอ ๓ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน ใหราชการสวนทองถิ่นสามารถ
กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่นโดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย
ขอ ๔ สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบ
กิจการที่ขออนุญาตได ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
ขอ ๕ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวม ตามแบบและจํานวนที่กําหนดใน
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูใน
สภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉินตามความ
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จําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
1. มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ
ประเภทมูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ
และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
2. ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น
และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนดของทองถิ่นนั้น
3. กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน และกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ โรคติดตอให
ถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร การปรุง
อาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนดของทองถิ่นนั้น
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการ
บํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง และมีการฝกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงานไม
นอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(2) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ
สิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตราย หรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวา
ดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โครงสรางกฎหมายฉบับนี้ประกอบดวย 9 หมวด 80
มาตรา มีมาตราที่เกี่ยวของดังนี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง
(๑) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเวนคาธรรมเนียม
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(๒) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคําสั่ง
หรือแบบอื่นใดที่จะใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา ๓๒ ทวิ* เจาของอาคาร ดังตอไปนี้
(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ
(๒) อาคารชุมนุมคน
(๓) อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผู
ตรวจสอบดานสถาปตยกรรม แลวแตกรณี ทําการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสรางของตัวอาคาร อุปกรณ
ประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวาง ระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัยการ
ปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบัดบัดน้ําเสีย ระบบ
เครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารที่จําเปนตอการปองกันภยันตรายตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย
หรือทรัพยสิน แลวรายงานผลการตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวงใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักชา
เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๖ ทวิ
แลวแตกรณี ตอไป
*[มาตรา ๓๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
กฎหมายที่เกี่ยวของ
1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตร 8 (1) (4) (6) (7) และ (8)แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ขอ 9 การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติหรือโดยวิธีกล ตามอัตรากําหนด
ขอ 10 การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษทีมีการปรับภาวะอากาศดวยระบบ
การปรับภาวะอากาศ ตองมีลักษณะและอัตราตามกําหนด
ขอ 11 การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาเพื่อ
การแสงสวางหรือกําลัง ซึ่งตองมีการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาตามมาตรฐานการไฟฟานครหลวง
หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ในกรณีที่อยูนอกเหตุความรับผิดชอบการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ใหใชมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาติ
ในการจายไฟฟาตองมีสวิตชประธานซึ่งติดตั้งในที่ที่จัดไวโดยเฉพาะแยกจากบริเวณที่ใชสอย
เพื่อการอื่น ในการนี้ จะจัดไวเปนหองตางหากสําหรับกรณีติดตั้งภายในอาคาร หรือจะแยกเปนอาคาร
โดยเฉพาะก็ได
การติดตั้งหมอแปลงไฟฟาหรือเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหนําความในวรรคสองมาบังคับใช โดยจะ
รวมบริเวณที่ติดตั้งสวิตชประธาน หมอแปลงไฟฟา และเครื่องกําเนิดไฟฟาไวในที่เดียวกันก็ได
เมื่อมีการใชกระแสไฟฟาเต็มที่ตามที่กําหนดในแบบแปลนระบบไฟฟา
แรงดันไฟฟาที่สายวงจร
ยอยจะแตกตางจากแรงดันไฟฟาที่แผงสวิตชประธานไดไมเกินรอยละหา
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ขอ 12 แผงสวิตชวงจรยอยทุกแผงของระบบไฟฟาตองตอลงดิน การตอลงดิน หลักสายดิน และวิธีการ
ตอใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ในกรณีที่อยูนอกเหตุ
ความรับผิดชอบการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหใชมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทาง
ไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาติ
ขอ 13 อาคารสูงตองมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ซึ่งประกอบดวยเสาลอฟา สายลอฟา สาย
ตัวนํา สายนําลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเปนระบบ สําหรับสายนําลงดินตองมีขนาดพื้นที่
ภาคตัดขวางเทียบไดไมนอยกวาสายทองแดงตีเกลียว ขนาด 30 ตารางมิลลิเมตร สายนําลงดินนี้ตอง
เปนระบบที่แยกเปนอิสระจากระบบสายดินอื่น
อาคารแตละหลังตองมีสายตัวนําโดยรอบอาคาร และมีสายนําลงดินตอจากสายตัวนําหางกัน
ทุกระยะไมเกิน 30 เมตร วัดตามแนวขอบรอบอาคาร ทั้งนี้ สายนําลงดินของอาคารแตละหลังตองมี
ไมนอยกวาสองสาย
เหล็กเสริมหรือเหล็กรูปพรรณในโครงสรางอาคารอาจใชเปนสายนําลงดินได แตตองมีระบบ
การถายประจุไฟฟาจากโครงสรางสูหลักสายดินไดถูกตองตามหลักวิชาการชางระบบปองกันอันตราย
จากฟาผาใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาติ
ขอ 14 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณี
ฉุกเฉินแยกเปนอิสระจากระบบอื่น และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายไฟฟาปกติหยุด
ทํางาน แหลงจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถจายพลังงาน
ไฟฟาไดเพียงพอตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวาสองชั่วโมงสําหรับเครื่องหมาย
แสดงทางฉุกเฉิน ทางเดิน หองโถง บันได และระบบสัญญาณเตือน เพลิงไหม
(2) จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาที่ใชงานสําหรับลิฟตดับเพลิง เครื่องสูบน้ํา
ดับเพลิง หองชวยชีวิตฉุกเฉิน ระบบสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ
และกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพ
อนามัยเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ
ขอ 15 กระแสไฟฟาที่ใชกับลิฟตดับเพลิงตองตอจากแผงสวิตชประธานของอาคารเปนวงจรที่แยก
เปนอิสระจากวงจรทั่วไป
วงจรไฟฟาสํารองสําหรับลิฟตดับเพลิงตองมีการปองกันอันตรายจากเพลิงไหมอยางดีพอ
ขอ 16 ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น ระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหมอยางนอยตองประกอบดวย
(1) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟที่สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูใน
อาคารไดยินหรือทราบอยางทั่วถึง
(2) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือเพื่อให
อุปกรณ ตาม (1) ทํางาน
ขอ 19 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ นอกจากตองมีระบบปองกันเพลิงไหมตามขอ 18 แลว
ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภท
ของวัสดุที่มีในแตละชั้น โดยใหมีหนึ่งเครื่องตอพื้นที่อาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร จากระยะไม
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เกิน 45.00 เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ1 เครื่อง การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง ตองติดตั้งให
สวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอาน
คําแนะนําการใชไดและสามารถเขาใชสอยไดโดยสะดวก เครื่องดับเพลิงแบบมือถือตองมีขนาดบรรจุ
สารเคมีไมนอยกวา 4 กิโลกรัม
ขอ 20 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน SPRINKLE
SYSTEM หรือระบบอื่นที่เทียบเทา ที่สามารถทํางานไดดวยตัวเองทันทีเมื่อมีเพลิงไหม โดยใหสามารถ
ทํางานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทุกชั้น ในการนี้ ใหแสดงแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
ของระบบดับเพลิงอัตโนมัติในแตละชั้นของอาคารไวดวย
ขอ 22 อาคารสูงตองมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดหรือดาดฟาสูพื้นดินอยางนอย 2 บันได ตั้งอยูในที่
ที่บุคคลไมวาจะอยู ณ จุดใดของอาคารสามารถมาถึงบันไดหนีไฟไดสะดวก แตละบันไดหนีไฟตองอยู
หางกันไมเกิน 60.00 เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน ระบบบันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่งตองแสดงการ
คํานวณใหเห็นวา สามารถใชลําเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารไดภายใน 1 ชั่วโมง
ขอ 23 บันไดหนีไฟตองทําวัสดุทนไฟและไมผุกรอน เชน คอนกรีตเสริมเหล็กเปนตน มีความกวางไม
นอยกวา 90 เซนติเมตร ลูกนอนกวางไมนอยกวา 22 เซนติเมตร และลูกตั้งสูงไมเกิน 20 เซนติเมตร
มีชานพักกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร และมีราวบันไดอยางนอยหนึ่งดาน หามสรางบันไดหนีไฟ
เปนแบบบันไดเวียน
ขอ 27 ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ เปนบานเปดชนิดผลักออกสูภายนอกพรอมติดตั้งอุปกรณ
ชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 90 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 1.90
เมตร และตองสามารถเปดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีชั้น
หรือธรณีประตูหรือขอบกั้น
ขอ 28 อาคารสูงตองจัดใหมีชองทางเฉพาะสําหรับบุคคลภายนอกเขาไปบรรเทาสาธารณภัยที่เกิด
ในอาคารไดทุกชั้น ชองทางเฉพาะนี้จะเปนลิฟตดับเพลิงหรือชองบันไดหนีไฟก็ได และทุกชั้นตองจัดให
มีหองวางที่มีพื้นที่ไมนอยกวา 6.00 ตารางเมตร ติดตอกับชองทางนี้ และเปนบริเวณที่ปลอดจากเปลว
ไฟและควันเชนเดียวกับชองบันไดหนีไฟและเปนที่ตั้งของตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงประจําชั้นของอาคาร
ขอ 34 ทางระบายน้ําทิ้งตองมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบและทําความสะอาดไดโดยสะดวก ใน
กรณีที่ทางระบายน้ําเปนแบบทอปดตองมีบอสําหรับตรวจการระบายน้ําทุกระยะไมเกิน 8.00 เมตร
และทุกมุมเลี้ยวดวย
ขอ 36 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีที่เก็บน้ําใชสํารองที่สามารถจายน้ําในชั่วโมงการ
ใชน้ําสูงสุดไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และตองมีระบบทอจายน้ําประปาที่มีแรงดันน้ําในทอจายน้ําและ
ปริมาณน้ําประปาที่กําหนด
ขอ 39 การคิดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคาร ใหคิดจากอัตราการใชดังตอไปนี้
(1) การใชเพื่อการอยูอาศัย ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา 2.40 ลิตร ตอคนตอวัน
(2) การใชเพื่อการพาณิชยกรรมหรือการอื่น ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา 0.4 ลิตร ตอ
พื้นที่หนึ่งตารางเมตรตอวัน
ขอ 40 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
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(1) ตองมีขนาดความจุไมนอยกวา 3 เทาของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละวันตาม
ขอ 39
(2) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ
(3) พื้นผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม
(4) ตองมีการปองกันกลิ่นและน้ําฝน
(5) ตองมีการระบายน้ําเสียจากมูลฝอยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย
(6) ตองมีการระบายอากาศและปองกันน้ําเขาที่พักรวมมูลฝอยตองมีระยะหางจาก
สถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา 4.00 เมตร แตถาที่พักรวม
มูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศกเมตร ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไม
นอยกวา 10.00 เมตร และสามารถขนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก
ขอ 43 ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิงแตละชุดที่ใชกับอาคารสูงใหมีขนาดมวลบรรทุกไมนอยกวา
630 กิโลกรัม
ขอ 44 อาคารสูงตองมีลิฟตดับเพลิงอยางนอยหนึ่งชุด ซึ่งมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้
(1) ลิฟตดับเพลิงตองจอดไดทุกชั้นของอาคาร และตองมีระบบควบคุมพิเศษสําหรับ
พนักงานดับเพลิงใชขณะเกิดเพลิงไหมโดยเฉพาะ
(2) บริเวณหองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกชั้นตองติดตั้งตูสายฉีดน้ําดับเพลิงหรือหัวตอ
สายฉีดน้ําดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงอื่น ๆ
(3) หองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกชั้นตองมีผนังหรือประตูที่ทําดวยวัตถุทนไฟปดกั้นมิ
ใหเปลวไฟหรือควันเขาได มีหนาตางเปดออกสูภายนอกอาคารไดโดยตรง หรือมี
ระบบอัดลมภายในหองโถงหนาลิฟตดับเพลิงที่มีความดันลมขณะใชงานไมนอย
กวา 3.86 ปาสกาลเมตร ที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม
(4) ระยะเวลาในการเคลื่อนที่อยางตอเนื่องของลิฟตดับเพลิงระหวางชั้นลางสุดกับชั้น
บนสุดของอาคารตองไมเกินหนึ่งนาทีทั้งนี้ ในเวลาปกติลิฟตดับเพลิงสามารถใช
เปนลิฟตโดยสารได
ขอ 46 ลิฟตตองมีระบบและอุปกรณการทํางานที่ใหความปลอดภัยดานสวัสดิภาพและสุขภาพของผู
โดยสารดังตอไปนี้
(1) ตองมีระบบการทํางานที่จะใหลิฟตเลื่อนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดินและประตู
ลิฟต ตองเปดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับ
(2) ตองมีสัญญาณเตือนและลิฟตตองไมเคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัด
(3) ตองมีอุปกรณที่จะหยุดลิฟตไดในระยะที่กําหนดโดยอัตโนมัติเมื่อตัวลิฟตมี
ความเร็วเกินพิกัด
(4) ตองมีระบบปองกันประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร
(5) ลิฟตตองไมเคลื่อนที่เมื่อประตูลิฟตปดไมสนิท
(6) ประตูลิฟตตองไมเปดขณะลิฟตเคลื่อนที่หรือหยุดไมตรงที่จอด
(7) ตองมีระบบการติดตอกับภายนอกหองลิฟต และสัญญาณแจงเหตุขัดของ
(8) ตองมีระบบแสงสวางฉุกเฉินในหองลิฟตและหนาชั้นที่จอด
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(9) ตองมีระบบการระบายอากาศในหองลิฟตตามที่กําหนดในขอ 9 (2)
ขอ 47 ใหมีคําแนะนําอธิบายการใช การขอความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือ และขอหามใช
ดังตอไปนี้
(1) การใชลิฟตและการขอความชวยเหลือ ใหติดไวในหองลิฟต
(2) การใหความชวยเหลือ ใหติดไวในหองจักรกลและหองผูดูแลลิฟต
(3) ขอหามใชลิฟต ใหติดไวที่ขางประตูลิฟตดานนอกทุกชั้น
ขอ 48 การควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบระบบลิฟตตองดําเนินการโดยวิศวกรไฟฟา หรือวิศวกร
เครื่องกล ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแตประเภทสามัญวิศวกร
ขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตร 8 (4) (5) และ (6)แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522
ขอ 2 อาคารดังตอไปนี้ตองมีวิธีการเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
(1) หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด
(2) อาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถาน
พยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา
ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนสงมวลชน
ที่จอดรถ ทาจอดเรือ ภัตตาคาร สํา นักงาน สถานที่ทํา การของราชการ โรงงาน
และอาคารพาณิชย เปนตน
(3) อาคารที่อยูอาศัยรวมที่มีตั้งแต 4 หนวยขึ้นไปและหอพัก
(4) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) (2) และ (3) ที่มีความสูงตั้งแต 3 ชั้นขึ้นไป
ขอ 7 อาคารตามขอ 2 (2) และ (3) ที่มีความสูงตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไป และอาคารตามขอ 2 (4) ที่มีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังคาเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ในแตละชั้นตองมีปายบอกชั้นและปายบอก
ทางหนีไฟดวยตัวอักษรษรขนาดที่มีความสูงไมนอยกวา 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณที่อยูในตําแหนง
ที่จะมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา และตองมีแสงสวางจากระบบไฟฟาฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็น
ชองทางหนีไฟไดชัดเจนขณะเพลิงไหม
ขอ 8 อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ตองมีหองนํ้าและหองสวมไมนอยกวาจํานวนที่
กําหนดไวในตารางที่ 2 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 11 สวนตางๆ ของอาคารตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวาความเขมที่ กําหนดไวในตาราง
ที่ 3 ทายกฎกระทรวงนี้สถานีอื่นตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชความเขมของแสงสวางของสถานที่ที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับความเขมที่กําหนดไวในตารางดังกลาว
ขอ 17 โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ หองประชุม สถานกีฬาในรม สถานพยาบาล สถานีขนสงมวลชน
สํานักงาน หางสรรพสินคา หรือตลาด ตองจัดใหมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํา รอง สําหรับกรณีฉุกเฉิน
เชน แบตเตอรี่ หรือเครื่องกําเนิดไฟฟา เปนตน แยกเปนอิสระจากระบบที่ใชอยูตามปกติและสามารถ
ทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุดทํา งานแหลงจายพลังงานไฟฟาสํารอง
สําหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึง่ ตองสามารถจายพลังงานไฟฟาไดเพียงพอตามหลักเกณฑ
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(1) จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง สําหรับเครื่องหมายแสดง
ทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน หองโถง บันได บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม
(2) จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาที่ใชงานสําหรับหอง ไอ.ซี.ยู หองชวยชีวิตฉุกเฉิน
ระบบสื่อสาร และเครื่องสูบน้ําดับเพลิง เพื่อความปลอดภัยสาธารณะและ
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพ
อนามัยเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ
3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตร 8 (6)แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ขอ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การปรับปรุงนํ้าเสียจากอาคารใหเปนนํ้าทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ ๔ กอนที่จะ
ระบายลงสูแหลงรองรับนํ้าทิ้ง
(๑) อาคารประเภท ก
(ก) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจํานวนหองชุดรวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๕๐๐ หองชุด
(ข) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีจํานวนหองพักรวมกันทุกชั้นในอาคารหลัง
เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๐๐ หอง
(ค) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่มีจํานวนเตียงรับผูปวยไวคาง
คืนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๓๐ เตียง
(ง) อาคารที่กอสรางในที่ดินของบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวา
ดวยการจัดสรรที่ดินเกิน ๕๐๐ หลัง
(จ) สถานศึกษาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
เกิน ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(ฉ) อาคารที่ทํา การของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือ
เอกชนที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน
๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(ช) หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน
เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(ช) ตลาดที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน
๒,๕๐๐ ตารางเมตร
(ฌ) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือ
หลายหลังรวมกันเกิน ๒,๕๐๐ ตารางเมตร
ขอ ๔ นํ้าทิ้งจากอาคารที่จะระบายจากอาคารลงสูแหลงรองรับนํ้าทิ้งไดตองมีคุณภาพนํ้าทิ้งตามประเภท
ของอาคารตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งตามมาตรฐาน
ขอ ๖ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารประเภท ก ประเภท ข และประเภท ค ตามที่กําหนด
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ในขอ ๓ ใหแสดงแบบและการคํานวณรายการระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถดํา เนินการปรับปรุงน้ําเสีย
จากอาคารใหมีคุณภาพเปนนํ้าทิ้ง ตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งที่กําหนดในขอ ๔
ขอ ๑๐ อาคารที่ใชเปนตลาด โรงแรม ภัตตาคาร หรือสถานพยาบาล ตองจัดใหมีที่รองรับขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ผนังตองทํา ดวยวัสดุถาวรและทนไฟ
(๒) พื้นผิวภายในตองเรียบและกันนํ้าซึม
(๓) ตองมีการปองกันกลิ่นและนํ้าฝน
(๔) ตองมีการระบายน้ําเสียจากขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ตองมีการระบายอากาศและปองกันนํ้าเขา
(๖) ตองมีความจุไมนอยกวา ๑.๒ ลิตรตอพื้นที่ของอาคารหนึ่งตารางเมตร
(๗) ตองจัดไวในที่ที่สามารถขนยายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไดโดยสะดวกและตองมี
ระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา ๔ เมตร
แตถาที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกวา ๓ ลูกบาศกเมตร
ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอยกวา ๑๐ เมตร
4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตร 46 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522
ขอ 5 ในกรณีที่อาคารตามขอ 3 หรือขอ 4 เปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารขนาดใหญ
อาคารสาธารณะ อาคารอยูอาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และสํานักงาน มีสภาพหรือมีการใชที่อาจ
ไมปลอดภัยจากอัคคีภัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ดําเนินการแกไขใหอาคารดังกลาวมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยภายในระยะเวลาที่เจา
พนักงานทองถิ่นกําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะ
ขยายเวลาออกไปอีกก็ไดในการสั่งการใหแกไขอาคารตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารดําเนินการไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงตั้งแตสี่ชั้นขึ้นไปใหติดตั้งบันไดหนีไฟที่ไมใชบันไดในแนวดิ่งเพิ่ม
จาก บันไดหลักใหเหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแตละชั้น เพื่อใหสามารถลําเลียง
บุคคลทั้งหมดในอาคารออก นอกอาคารไดภายในหนึ่งชั่วโมง โดยไมถือเปนการ
ดัดแปลงอาคารแตตองยื่นแบบใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และบันไดหนีไฟจะตองมีลักษณะดังนี้
(ก) บันไดหนีไฟภายในอาคารตองมีผนังทุกดานโดยรอบที่ทําดวย
วัสดุที่ไมติดไฟ
(ข) ชองประตูสูบันไดหนีไฟตองเปนบานเปดทําดวยวัสดุที่ไมติดไฟ
พรอมติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเองเพื่อปองกัน
ควันและเปลวไฟมิใหเขาสูบันไดหนีไฟ และมีความกวางสุทธิไมนอย
กวา 80 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 2.00 เมตร
(2) จัดใหมีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแตละชั้นแสดงตําแหนงหองตาง ๆ
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ทุกหองตําแหนงที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงตางๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นติด
ไวในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจนที่บริเวณหองโถงหรือหนาลิฟตทุกแหงทุกชั้นของ
อาคาร และที่บริเวณพื้นชั้นลางของอาคารตองจัดใหมีแบบแปลนแผนผังของ
อาคารทุกชั้นเก็บรักษาไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก
(3) ติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่กําหนดไวในตารางทาย
กฎกระทรวงนี้อยางใดอยางหนึ่งสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีใน
แตละชั้น โดยใหมี 1 เครื่องตอพื้นที่ไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน
45.00 เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
นี้ ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน 1.50 เมตร
ในที่มองเห็น สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถเขาใชสอยไดสะดวก
และตองอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา
(4) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น โดยระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
อยางนอยตองประกอบดวย
(ก) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟที่สามารถสงเสียงหรือสัญญาณ
ใหคนที่อยูในอาคารไดยินหรือทราบอยางทั่วถึง
(ข) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติ และระบบแจง
เหตุที่ใชมือเพื่อใหอุปกรณตาม (ก) ทํางาน
(5) ติดตั้งระบบไฟสองสวางสํารองเพื่อใหมีแสงสวางสามารถมองเห็นชองทางเดินได
ขณะเพลิงไหม และมีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟที่ดานในและดานนอก
ของประตูหนีไฟทุกชั้นดวยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนโดยตัวอักษรตอง
มีขนาดไมเล็กกวา 10 เซนติเมตร
(6) ติดตั้งระบบปองกันอันตรายจากฟาผาซึ่งประกอบดวยเสาลอฟา สายลอฟา สาย
ตัวนํา สายนําลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเปนระบบ โดยใหเปนไปตาม
มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ในกรณีที่อาคารตามวรรคหนึ่งมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยอยูแลว
แตไมอยูในสภาพที่ใชงานได ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารแกไขใหระบบความปลอดภัยดังกลาวใชงานไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอันควรเจา
พนักงานทองถิ่นจะขยายเวลาออกไปอีกก็ได
4 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 โครงสรางประกาศฉบับ
นี้ประกอบดวยขอกําหนด 16 ขอ มีขอกําหนดที่เกี่ยวของดังนี้
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง (21 พฤษภาคม 2539)
ขอ 3 ใหนายจางจัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เกี่ยวกับการจัดอุปกรณ
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ดับเพลิงการเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด การกําจัดของเสียที่ติดไฟไดงาย การปองกันฟาผา การ
ติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม การจัดทํา ทางหนีไฟ รวมถึงการกอสรางอาคารที่มีระบบปองกัน
อัคคีภัย
ขอ 4 ใหนายจางจัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเกี่ยวกับการตรวจตรา การ
อบรมการรณรงคปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกขและการปฏิรูปฟนฟู
เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแลว
ใหนายจางเก็บแผนปองกันและระงับอัคคีภัยไว ณ สถานที่ทํางานพรอมที่จะใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบได
ขอ 11 ประตูที่ใชในเสนทางหนีไฟ จะตองมีลักษณะและคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) ติดตั้งในจุดที่เห็นชัดเจนโดยไมมีสิ่งของกีดขวาง
(2) ตองเปนชนิดที่เปดเขาออกไดทั้งสองดานและปดไดเอง
(3) ตองมิใชประตูเลื่อนแนวดิ่ง ประตูมวน และประตูหมุน
(4) ประตูบันไดจะตองมีความกวางไมนอยกวาความกวางของชองบันได
(5) ประตูที่เปดสูบันไดจะตองไมเปดตรงบันได และมีชานประตูอยางนอยเทากับความ
กวางของประตูในทุกจุดที่ประตูเปดออกไป
(7) ประตูเปดออกสูภายนอกอาคารตองเปนชนิดเปดออกภายนอก หามปด ผูกหรือ
ลามโซประตูเขาออกจากอาคารในขณะที่มีลูกจางปฏิบัติงาน
(7) สวนของประตูตองสรางดวยวัตถุทนไฟ
ขอ 14 ใหนายจางจัดใหมีอุปกรณดับเพลิง ดังตอไปนี้
(1) ระบบนํ้าดับเพลิงและอุปกรณประกอบ
(2) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ขอ 16 การใชเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือนายจางตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ใหนายจางจัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามประเภทของเพลิงดังตอไปนี้
ก. ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใชนํ้าสะสมแรงดันหรือสารเคมีดับเพลิงที่
สามารถดับเพลิงประเภท เอ
ข. ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใชสารเคมีดับเพลิงชนิด
คารบอนไดออกไซดหรือโฟม หรือผงเคมีแหงหรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถ
ดับเพลิงประเภท บี
ค. ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใชสารเคมีดับเพลิงชนิด
คารบอนไดออกไซด หรือผงเคมีแหง หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิง
ประเภท ซี
ง. ใหใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดของสารเคมีที่สามารถดับเพลิง
ประเภท ดี
จ. หามใชเครื่องดับเพลิงที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เชน คารบอนเตตรา
คลอไรด
(2) ใหนายจางจัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามชนิด จํานวน และใหทําการติดตั้งดังตอไปนี้
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ก. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใชดับเพลิงประเภท เอ ชนิดของเครื่อง
ดับเพลิงที่ใชใหคํานวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัยที่กําหนด
นายจางจะใชเครื่องดับเพลิงชนิดสูงกวาความสามารถในการดับเพลิง
ตามพื้นที่ที่กําหนดในตารางตามวรรคหนึ่งก็ได แตในกรณีที่ใชเครื่องดับเพลิง
ชนิดที่ตํ่ากวาความสามารถในการดับเพลิงตามพื้นที่ที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
ใหเพิ่มจํานวนเครื่องดับเพลิงชนิดนั้นใหไดสัดสวนกับพื้นที่ที่กําหนด
การคํานวณใชชนิดเครื่องดับเพลิงตามสัดสวนพื้นที่ของสถานที่ที่
กําหนดในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ถามีเศษของพื้นที่ใหนับเปนพื้นที่เต็มสวน
ที่ตองเพิ่มจํานวนเครื่องดับเพลิงขึ้นอีกหนึ่งเครื่อง
ในกรณีที่สถานที่มีพื้นที่เกินกวาที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง
นายจางจะตองเพิ่มเครื่องดับเพลิงโดยคํานวณตามสัดสวนของพื้นที่ ตามที่
กําหนดไวในตารางดังกลาว
ในกรณีที่นายจางติดตั้งเครื่องดับเพลิงตั้งแตสองเครื่องขึ้นไป เครื่อง
ดับเพลิงแตละเครื่องตองมีระยะหางกันไมเกินยี่สิบเมตร
ข. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดที่ใชดับเพลิงประเภท บี ชนิดของเครื่อง
ดับเพลิงที่ใชใหติดตั้งโดยมีระยะหางจากวัสดุที่จะกอใหเกิดเพลิงประเภท บี
ในสถานที่ตามสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยตามที่กําหนด
ค. เครื่องดับเพลิงที่กําหนดไวใน (2) ตองมีมาตรฐานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับ
ง. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือทุกเครื่องตองมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณแสดง
วาเปนชนิดใด ใชดับไฟประเภทใด เครื่องหมายหรือสัญลักษณตองมีขนาดที่
มองเห็นไดชัดจนในระยะไมนอยกวาหนึ่งเมตรหาสิบเซนติเมตร
(3) ขอปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ก. ตองมีการซอมบํารุงและตรวจตราใหมีสารที่ใชในการดับเพลิงตามปริมาตร
ที่ทางราชการกําหนดตามชนิดของเครื่อง
ข. ตองจัดใหมีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงไมนอยกวาหกเดือนตอ
หนึ่งครั้งและเก็บผลไวใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจไดตลอดเวลา
ค. เครื่องดับเพลิงแตละเครื่องตองมีนํ้าหนักสุทธิไมเกินยี่สิบกิโลกรัม ติดตั้งสูง
จากพื้นที่ทํางานไมนอยกวาหนึ่งเมตร แตไมเกินหนึ่งเมตรสี่สิบเซนติเมตร
ง. ตองมีการตรวจสอบการติดตั้งใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ
จ. ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด และวิธีใช เปนภาษาไทยที่เห็นไดชัดเจนติ
ไว ณ จุดติดตั้ง
ขอ 23 ในกรณีที่นายจางมีหรือเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดไวในสถานประกอบการใหปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
กฎหมายกับการบริหารจัดการด้ านความปลอดภัยในสถานพยาบาล

หน้า 36

(1) วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดรวมตลอดถึงวัตถุที่เมื่ออยูรวมกันแลวจะเกิดปฏิกิริยาหรือ
การหมักหมมทําใหกลายเปนวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด ใหแยกเก็บโดยไมใหปะปนกัน
และตองเก็บในหองที่มีผนังทนไฟและประตูทนไฟที่ปดไดเองและปดกุญแจหองทุกครั้ง
เมื่อไมมีการปฏิบัติงานในหองนั้นแลว
(2) วัตถุที่เปนตัวเติมออกซิเจน หรือวัตถุที่ไวตอการทําปฏิกิริยาแลวเกิดการลุกไหมได
ใหแยกเก็บไวตางหากในอาคารทนไฟ ซึ่งอยูหางจากอาคารหรือวัตถุติดไฟในระยะที่
ปลอดภัย
(3) ภาชนะที่ใชบรรจุวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดรวมทั้งอุปกรณประกอบตองมีสภาพที่
แข็งแรงทนทานไดรับการดูแลใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยตอการใชงานอยูเสมอ
(4) ภาชนะบรรจุที่ใชในการขนถายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดตองเปนแบบที่เคลื่อนยาย
ไดดวยความปลอดภัย
(5) หามเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไวที่บริเวณประตูเขา-ออก บันไดหรือทางเดิน
(6) จัดใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในหองเก็บและหอง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ และตองปองกันมิใหอากาศที่ระบาย
ออกเปนอันตรายตอผูอื่น
(7) ควบคุมมิใหเกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่จะเปน
สาเหตุใหเกิดการติดไฟ
(8) ตองจัดทํา ปาย “วัตถุระเบิดหามสูบบุหรี่” หรือ “วัตถุไวไฟหามสูบบุหรี่” แลวแต
กรณีดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมตํ่ากวายี่สิบเซนติเมตรบนพื้นสีขาวติดไวใหเห็นได
ชัดเจนที่หนาหองเก็บวัตถุดังกลาว และหามบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไป
(9) ตองจัดใหลูกจางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดซึ่งอาจเปนอันตราย
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามความ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงานนั้น
(10) อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณคุมครองความปลอดภัยตางๆ ตองเปน
ชนิดไมกอใหเกิดประกายไฟ หรือเปนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหมได
ขอ 24 ในกรณีที่วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดเปนของเหลว นอกจากการปฏิบัติตามขอ 23 แลว นายจาง
ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) การเก็บรักษาและขนถายนํ้ามันเชื้อเพลิงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเก็บ
รักษานํ้ามันเชื้อเพลิง
(2) การเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดชนิดของเหลวไวในอาคาร
ก.ตองเก็บไวในหองที่มีประตูชนิดที่ปด-เปด ไดเอง ประตูและผนังหองตอง
สรางดวยวัตถุทนไฟและสามารถกักของเหลวมิใหไหลออกภายนอกได พื้นตองมีความ
ลาดเอียง หรือเปนรางระบายของเหลวที่ซึ่งออกไปยังที่ปลอดภัยได
ข.การเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดชนิดของเหลวในหองเก็บภายในอาคารก็
ตองมีปริมาณ ขนาดความทนไฟและพื้นที่ของหองเปนอัตราสวนตอปริมาณวัตถุ
ดังกลาว ดังตอไปนี้
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1. หองที่มีขนาดตั้งแตสิบสี่ตารางเมตรแตไมถึงสี่สิบเจ็ดตารางเมตร
ซึ่งไมมีการจัดระบบปองกันอัคคีภัยไว หองนั้นตองสามารถทนไฟไดไมนอยกวาหนึ่ง
ชั่วโมง จึงสามารถเก็บวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟชนิดของเหลวไดไมเกินแปดสิบสี่ลิตร
ตอหนึ่งตารางเมตร
2. หองที่มีขนาดตั้งแตสิบสี่ตารางเมตรแตไมถึงสี่สิบเจ็ดตารางเมตร
และมีการจัดระบบปองกันอัคคีภัยไว หองนั้นตองสามารถทนไฟไดไมนอยกวาหนึ่ง
ชั่วโมง จึงสามารถเก็บวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟชนิดของเหลวไดไมเกินสองรอยสี่ลิตร
ตอหนึ่งตารางเมตร
3.หองที่มีขนาดสี่สิบเจ็ดตารางเมตร ซึ่งไมมีการจัดระบบปองกัน
อัคคีภัยไว หองนั้นตองสามารถทนไฟไดไมนอยกวาสองชั่วโมง จึงสามารถเก็บวัตถุ
ระเบิดหรือวัตถุไวไฟชนิดของเหลวไดไมเกินหนึ่งรอยหกสิบสามลิตรตอหนึ่งตาราง
เมตร
4.หองที่มีขนาดสี่สิบเจ็ดตารางเมตร และมีการจัดระบบปองกัน
อัคคีภัยไว สามารถเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวไดไมเกินสี่รอยแปดลิตร
ตอตารางเมตร
ค. ภายในหองเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวตองจัดใหมีทางเดิน
สูประตูทางออกกวางอยางนอยหนึ่งเมตร และหามมิใหมีสิ่งกีดขวางทาง
ง. วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดของเหลวที่มีปริมาณมากกวาที่อนุญาตใหเก็บใน
หองเก็บของภายในอาคาร ตองนําไปเก็บไวนอกอาคารโดยใหปฏิบัติตามขอ 24 (3)
(3) การเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดเหลวไวนอกอาคาร นายจางตองปฏิบัติดังนี้
ก. ปริมาณวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวที่บรรจุในภาชนะแตละใบ
จะตองไมเกินสองรอยสี่สิบลิตร
ข. ในกรณีที่ภาชนะที่ใชบรรจุเปนชนิดยกเคลื่อนยายได และสามารถบรรจุ
วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวไดเกินสองรอยสี่สิบลิตร ตองมีชองระบาย
อากาศฉุกเฉินและมีเครื่องดูดถายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวจากขางบน
ของภาชนะ หรือใชทอปดที่มีกอกปดไดเองจะใชความดันจากภาชนะหรืออุปกรณอื่น
ในการถายเทไมได
ค. กองวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่มีปริมาณรวมกันไมเกินสี่พันสี่รอยลิตร แต
ละกองตองหางกันไมนอยกวาหนึ่งเมตรหาสิบเซ็นติเมตร กรณีที่มีปริมาณเกินสี่พันสี่
รอยลิตรแตไมเกินแปดพันแปดรอยลิตร แตละกองตองหางกันไมนอยกวาหาเมตร
ง. หามกองวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่มีปริมาณรวมกันเกินแปดพันแปดรอย
ลิตร
จ. ตองมีชองทางเดินจากจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงไปสูกองวัตถุซึ่งมีความกวาง
ไมนอยกวาสี่เมตรและไมมีสิ่งกีดขวางทาง
ฉ. บริเวณพื้นที่ใชวางภาชนะบรรจุวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว
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ตองมีลักษณะลาดเอียงหรือมีรางนํ้า หรือเขื่อนกั้นที่สามารถระบายสิ่งที่รั่วไหล หรือ
ระบายนํ้าบนดิน หรือนํ้าฝนได ปลายทางที่ระบายออกตองเปนที่ปลอดภัยจากอัคคีภัย
ช. บริเวณที่ใชเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดตองไมปลอยใหมีหญาขึ้นรก มี
ขยะ หรือวัตถุติดไฟประเภทอื่นๆ ที่อาจทํา ใหเกิดอัคคีภัยได
แนวทางการบริหารความปลอดภัย
เมื่อศึกษาขอกฎหมายที่เกี่ยวของจนเปนที่เขาใจดีแลว ลําดับตอไปคือการนําไปปฏิบัติตามแนวทางการ
บริหารความปลอดภัย ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอนคลายกับการบริหารทั่วๆไป แตมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
และโรคจากการทํางาน ตลอดจนความสูญเสียโดยการควบคุมสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งการบริหารความ
ปลอดภัยจะเนนหนักหรือไปในทิศทางใดขึ้นกับแนวคิดพื้นฐานของการบริหาร เชน แนวคิดเกี่ยวกับการปองกันที่
ตนเหตุ
การบริหารความปลอดภัยที่ดีตองเริ่มตนที่การกําหนดนโยบายที่เหมาะสมกับสภาพ และประเภทของ
องคกรนั้น สําหรับสถานพยาบาลก็ควรมีสาระสําคัญที่เนนหนักในเรื่องการปองกันการติดเชื้อ การปองกันอัคคีภัย
ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยเปนตน นโยบายเปรียบเสมือนทิศทาง หรือแนวทางที่เจาหนาที่ทุก
คนตองปฏิบัติตามเจตนารมณ ซึ่งเหตุผลความจําเปนและผลกระทบ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากไม
กําหนดเปนนโยบาย
ในการดําเนินการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
นั้นควรจะตองเริ่มตนดังนี้
1. การกําหนดนโยบายและความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน
การดําเนินการดานความปลอดภัยในสถานพยาบาลจะสําเร็จและบังเกิดผลอยางจริงจัง จําเปนที่ตอง
ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงของสถานพยาบาล หรืออีกนัยหนึ่งผูบริหารระดับสูงตองเปนผูริเริ่มดาน
นี้อยางจริงจัง และจริงใจ โดยกําหนดและประกาศนโยบายดานความปลอดภัยใหทราบอยางทั่วถึง นอกจากนี้
ผูบริหารสูงสุดตองคอยสอดสองใหมีการปฏิบัติหรือการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายอยางตอเนื่อง
2. การมอบหมายความรับผิดชอบงานดานความปลอดภัยในสถานพยาบาล
ผูบริหารระดับสูง เปนผูที่มีความรับผิดชอบสูงสุด จะตองมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางานลงไปยังผูบริหารทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับลางหรือระดับ
ปฏิบัติการก็คือหัวหนาแผนก หรือหัวหนางาน เปนตน
หัวหนางาน เปนสวนสําคัญของการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานเพราะหัวหนางานเปนผู
ที่ใกลชิดกับผูปฏิบัติงานมากที่สุด ซึ่งจะรูถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรูถึงปญหาและอุปสรรคในการทํางานของ
หนวยงานที่ตนเองเปนผูรับผิดชอบได เปนอยางดี นั่นยอมหมายความวาจะทําใหสามารถปองกันการประสบ
อันตรายได
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับตาง ๆ ไมวาจะเปนระดับบริหาร หัวหนางานหรือแมแต
ระดับวิชาชีพ ซึ่งจะตองมีหนาที่ดูแลในการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานอยางใกลชิด โดยจะ
ชวยเหลือสนับสนุนในการบริหารนโยบาย ชวยเหลือทางดานวิชาการ การฝกอบรม รวมถึงวัสดุอุปกรณตาง ๆ
และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการความปลอดภัย จะตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด
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3. การดําเนินกิจกรรมความปลอดภัย
กิจกรรมความปลอดภัยในการทํางานถือวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่ง ที่สถานพยาบาลจะตองดําเนินการ
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก
1) การตรวจและการสํารวจความปลอดภัย เพื่อคนหาปญหาของสภาพการทํางานและการ
กระทําหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัยของเจาหนาที่เปนหลัก การตรวจสอบและการสํารวจความปลอดภัย
ในการทํางานอาจทําโดยหัวหนางาน คณะกรรมการความปลอดภัย หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับตาง ๆ รวมถึงเจาหนาที่ทุกคนใน สถานพยาบาล ซึ่งอาจเปนการตรวจสอบเปนประจําทุกวัน การตรวจสอบ
เปนครั้งคราว การตรวจสอบอยางตอเนื่อง หรือเปนการตรวจสอบในวาระพิเศษ เปนตน
2) การฝกอบรมและใหความรูดานความปลอดภัยปญหาการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นจะ
พบไดวาสวนหนึ่งมาจากการที่เจาหนาที่ขาดความรูความไมแนใจถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนไม
ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองและปลอดภัยซึ่งปญหาเหลานี้จะพบในเจาหนาที่ทุกระดับของสถานพยาบาล
ตั้งแตเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการจนถึงผูบริหารระดับสูง
3) การฝกอบรมนั้นจะเปนสวนหนึ่งที่จะเพิ่มพูนความรู ความเขาใจในการทํางานไดเปนอยาง
ดีโดยผูเขารับกาฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับนําไปปรับใชในการทํางานไดซึ่งจะชวยใหเกิด ความ
ระมัดระวังเปนการปองกันและจะชวยลดการประสบอันตรายไดในสวนหนึ่ง
4) การจูงใจใหเกิดจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะชวย
เสริมสรางใหเจาหนาที่มีทัศนคติที่ดีและปลอดภัย ทําใหเกิดการตื่นตัวอยู ตลอดเวลา และทําใหเกิดความรวมมือ
ในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานอยางเต็มที่ ในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวจะตองมีการกําหนดเปน
ขอแนะนํา วิธีการปฏิบัติวาดวยความปลอดภัยและเหตุผลที่ตองปฏิบัติ จัดใหมีระบบขอเสนอแนะและแสดง
ความคิดเห็นของเจาหนาที่ มีการรณรงคดานความปลอดภัยในการทํางานตาง ๆ เชน มีการประกวดความ
ปลอดภัยในการทํางานดานตาง ๆ มีบอรดเผยแพรขาวสารหรือโปสเตอรดานความปลอดภัยในการทํางาน มี
สถานที่ติดตั้งปายแสดงนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานขององคกร
รวมถึงปายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุและสัญลักษณความปลอดภัยตาง ๆ เพื่อเปนแรงกระตุนและปลูกจิตสํานึก
ในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
5) การเก็บขอมูลการประสบอันตรายจากการทํางานการดําเนินการเก็บขอมูลการประสบ
อันตรายจากการทํางานของเจาหนาที่จะตองมีการมอบ หมายใหหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับ
เจาหนาที่โดยตรง คือ ฝายบุคคลขององคกร โดยรวมกับหนวยงานที่เจาหนาที่ที่ประสบอันตรายหรือไดรับ
บาดเจ็บและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ จัดทํารายละเอียดการเก็บขอมูลการประสบ
อันตรายหรืออุบัติเหตุอันเนื่องจากการ ทํางานและสุขภาพของเจาหนาที่โดยการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการ
ประสบอันตรายและนํา มาวิเคราะหเพื่อหามาตรการปองกันรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เพื่อปองกัน
ไมใหอุบัติเหตุกรณีนี้เกิดซ้ําขึ้นอีก และดําเนินการจัดเก็บขอมูลและรวบรวมเปนสถิติประจําเดือนและประจําป
เพื่อใช เปนแนวทางประกอบการประเมินผลเพื่อบรรลุตามเปาหมายนโยบายดานความปลอดภัย ขององคกร
หรือไม
6) การวางแผนฉุกเฉิน สถานพยาบาลจะตองมอบหมายใหเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานรวมกับ หนวยงานที่เกี่ยวของวางแผนลวงหนาเพื่อรองรับเหตุการณในกรณีที่เกิดเหตุ ฉุกเฉิน โดยใหมี
การมอบหมาย และ ซักซอมความเขาใจในหนาที่ของแตละหนวยงาน จัดเตรียมหนวยปฐมพยาบาล จัดเตรียม
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ระบบสื่อสารทั้งภายในและภายนอก รวมถึงจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชเพื่อเตรียมไวในกรณีฉุกเฉิน
จัดระบบรายงานและแจงเหตุเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน จัดวางระบบการปองกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงการ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดตลอดเวลา
7) การวิเคราะหงานอันตรายแตละสวนงานในสถานพยาบาล โดยความรวมมือจาก
หนวยงานดานความปลอดภัย มีการดําเนินการวิเคราะหงานทุกงานที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอเจาหนาที่ ทั้งใน
รูปของอุบัติเหตุและการเจ็บปวยที่อาจเกิดเนื่องจากงานนั้น ทั้งนี้เพื่อจะไดทราบปญหาในแตละขั้นตอนของการ
ทํางานเพื่อหาทางขจัดปญหา เหลานั้นเสียกอน เทคนิคและวิธีการวิเคราะหงานนั้นมีอยูหลายวิธีอยูที่ผูใชจะ
เลือกใช วิธีใดตามความเหมาะสม
8) การบังคับใชกฎระเบียบ ขอบังคับ กําหนดกฎระเบียบ ความปลอดภัย เพื่อใช
เปนแนวทางปฏิบัติของเจาหนาที่ใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน และเพื่อใหการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับ ความปลอดภัย ดังกลาวเกิดผลจะตองมีการบังคับใชใหเปนไปอยางเครงครัด ซึ่งในการบังคับใชนั้น
ฝายจัดการจะตองมีการสอนหรือแนะนําชี้แจงใหเจาหนาที่ทุกคนและทุกระดับทราบ อยางชัดเจนและใหเขาใจถึง
ความสําคัญของ กฎระเบียบ ขอบังคับดังกลาว และนอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาทุกระดับตอง
ยึดถือและ ปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นอยางเครงครัด เพื่อเปนตัวอยางที่ดีตอเจาหนาที่ การดําเนินการเรื่องนี้
จะตองมีการวางขั้นตอนบังคับ ไวใหชัดเจน มีการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตองมีความเด็ดขาด
ตรงไปตรงมาและมีความเปนธรรมตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย หากไมมีความเด็ดขาดในเรื่องนี้ก็จะทําใหทุกฝายตอง
เสียใจในภายหลัง เมื่อมีผูประสบอันตรายเกิดขึ้น
ดังนั้นการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน จึงมีความสําคัญเทียบเคียงและ
สัมพันธกับการบริหารดานอื่นๆ เชน การบริหารการผลิต การบริหารบุคคล เพราะการดําเนินงานดานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยจะตองทํางานเปนทีม เพื่อคุมครองปองกัน สงเสริมใหเจาหนาที่และผูรับบริการปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ผูบริหารและสมาชิก
ขององคกรทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตองรวมมือรวมใจกันพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ควบคูไปกับงานใหบริการทางการแพทย และเพื่อสงเสริมการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางานใหเปนไปตามกฎหมาย ผูเขียนจึงไดรวบรวมกฎหมายฉบับสมบูรณที่เกี่ยวของไวใน “รวมกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับสถานพยาบาล”เพื่อความ
สะดวกแกผูรับผิดชอบงานในดานนี้และผูที่มีความสนใจทุกทาน
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พระราชบัญญัติ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เปนปที่ ๖๖ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น
(๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และกิจการอื่นตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จัดใหมีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานในหนวยงานของตนไมต่ํากวามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” หมายความวา การกระทํา
หรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ
หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน
“นายจาง” หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและใหหมายความ
รวมถึง ผูประกอบกิจการซึ่งยอมใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบ
กิจการ ไมวาการทํางานหรือการทําผลประโยชนนั้นจะเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือ
ธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการนั้นหรือไมก็ตาม
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและใหหมายความ
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รวมถึงผูซึ่งไดรับความยินยอมใหทํางานหรือทําผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบกิจการของนายจางไมวา
จะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม
“ผูบริหาร” หมายความวา ลูกจางตั้งแตระดับผูจัดการในหนวยงานขึ้นไป
“หัวหนางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งทําหนาที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชาหรือสั่งใหลูกจาง
ทํางานตามหนาที่ของหนวยงาน
“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา หนวยงานแตละแหงของนายจางที่มีลูกจางทํางาน
อยูในหนวยงาน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
“กองทุน” หมายความวา กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
“พนักงานตรวจความปลอดภัย” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยกับออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
ทายพระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียม
การแตงตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยตองกําหนดคุณสมบัติ ขอบเขต อํานาจหนาที่และเงื่อนไขใน
การปฏิบัติหนาที่ดวย
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ใหนายจางมีหนาที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจางใหมีสภาพ
การทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติงานของลูกจางมิใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
ใหลูกจางมีหนาที่ใหความรวมมือกับนายจางในการดําเนินการและสงเสริมดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจางและสถานประกอบกิจการ
มาตรา ๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหนายจางตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
ที่ตองเสียคาใชจาย ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายเพื่อการนั้น
หมวด ๒
การบริหาร การจัดการ และการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
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มาตรา ๘ ใหนายจางบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง
การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดทําเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการ
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหลูกจางมีหนาที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙ บุคคลใดประสงคจะใหบริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝกอบรมหรือใหคําปรึกษาเพื่อสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะตอง
ขึ้นทะเบียนตอสํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
คุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิกถอน
ทะเบียน การกําหนดคาบริการ และวิธีการใหบริการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไมรับ
ขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา ๙ ผูขอขึ้นทะเบียนหรือผูถูกเพิกถอนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณเปน
หนังสือตออธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงการไมรับขึ้นทะเบียนหรือการเพิกถอนทะเบียน
คําวินิจฉัยของอธิบดีใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๑ นิติบุคคลใดประสงคจะใหบริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝกอบรมหรือใหคําปรึกษาเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะตองไดรับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี
คุณสมบัติของผูขออนุญาต การขออนุญาต การอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การออกใบ
แทนใบอนุญาต การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต การกําหนดคาบริการ และวิธีการใหบริการตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่อธิบดีไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต ไมออกใบแทนใบอนุญาตหรือพักใช
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกใหแกนิติบุคคลตามมาตรา ๑๑ นิติบุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือ
ตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของอธิบดีแจงการไมออกใบอนุญาต หรือการไมตอ
อายุใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๓ ใหนายจางจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หนวยงาน
หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะตองขึ้นทะเบียนตอ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับการขึ้นทะเบียน
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน โดยอนุโลม
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มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่อาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ใหนายจางแจง
ใหลูกจางทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานและแจกคูมือปฏิบัติงานใหลูกจางทุกคนกอนที่ลูกจาง
จะเขาทํางาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่นายจางไดรับคําเตือน คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี คําสั่งของ
พนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหนายจางแจงหรือปดประกาศคําเตือน คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยดังกลาว ในที่ที่เห็นไดงาย ณ สถานประกอบกิจการ
เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
มาตรา ๑๖ ใหนายจางจัดใหผูบริหาร หัวหนางาน และลูกจางทุกคนไดรับการฝกอบรม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหบริหารจัดการ และดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานไดอยางปลอดภัย
ในกรณีที่นายจางรับลูกจางเขาทํางาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ ซึ่งอาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
ใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรมลูกจางทุกคนกอนการเริ่มทํางาน
การฝกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๗ ใหนายจางติดประกาศสัญลักษณเตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งขอความแสดงสิทธิและหนาที่
ของนายจางและลูกจางตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในที่ที่เห็นไดงาย ณ สถานประกอบกิจการ
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแหง ใหนายจางทุกราย
ของสถานประกอบกิจการในสถานที่นั้น มีหนาที่รวมกันดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ลูกจางซึ่งทํางานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งลูกจางซึ่งทํางานในสถานประกอบ
กิจการอื่นที่ไมใชของนายจาง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานซึ่งใชในสถานประกอบกิจการนั้นดวย
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจางเชาอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ หรือสิ่งอื่นใด
ที่นํามาใชในสถานประกอบกิจการ ใหนายจางมีอํานาจดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือสิ่งอื่นใดที่เชานั้นตาม
มาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมกอใหเกิดสิทธิแกผูมีกรรมสิทธิ์ในอาคาร สถานที่ เครื่องมือ
เครื่องจักร อุปกรณหรือสิ่งอื่นใดซึ่งใหเชา หรือผูใหเชาในอันที่จะเรียกรองคาเสียหายหรือคาทดแทนใด ๆ
ตลอดจนการบอกเลิกสัญญาเชา
มาตรา ๒๐ ใหผูบริหารหรือหัวหนางานมีหนาที่สนับสนุนและรวมมือกับนายจางและบุคลากรอื่นเพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒
มาตรา ๒๑ ลูกจางมีหนาที่ดูแลสภาพแวดลอมในการทํา งานตามมาตรฐานที่กําหนด
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ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยโดย
คํานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ในกรณีที่ลูกจางทราบถึงขอบกพรองหรือการชํารุดเสียหาย และไมสามารถแกไขไดดวยตนเองใหแจงตอ
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน หัวหนางาน หรือผูบริหาร และใหเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางาน หัวหนางาน หรือผูบริหาร แจงเปนหนังสือตอนายจางโดยไมชักชา
ในกรณีที่หัวหนางานทราบถึงขอบกพรองหรือการชํารุดเสียหายซึ่งอาจทําใหลูกจางไดรับอันตราย
ตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ตองดําเนินการปองกันอันตรายนั้นภายในขอบเขต
ที่รับผิดชอบหรือที่ไดรับมอบหมายทันทีที่ทราบ กรณีไมอาจดําเนินการได ใหแจงผูบริหารหรือนายจาง
ดําเนินการแกไขโดยไมชักชา
มาตรา ๒๒ ใหนายจางจัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ได
มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ลูกจางมีหนาที่สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ
ตามวรรคหนึ่งใหสามารถใชงานไดตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน
ในกรณีที่ลูกจางไมสวมใสอุปกรณดังกลาว ใหนายจางสั่งใหลูกจางหยุดการทํางานนั้นจนกวา
ลูกจางจะสวมใสอุปกรณดังกลาว
มาตรา ๒๓ ใหผูรับเหมาชั้นตนและผูรับเหมาชวงตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
มีหนาที่ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง
เชนเดียวกับนายจาง
ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง และมีผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไป ใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไป
ตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนที่มีลูกจางทํางานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหนาที่รวมกันในการจัด
สถานที่ทํางานใหมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยแกลูกจางทุกคน
หมวด ๓
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
มาตรา ๒๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธานกรรมการ อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง ฝายละแปดคนและผูทรงคุณวุฒิอีกหาคนซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งเปนกรรมการ
ใหขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ
การไดมาและการพนจากตําแหนงของผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของทั้งหญิงและชาย
ผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานหรือประสบการณที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย
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มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๔) วินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๓๓ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสอง
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการ
แทนตําแหนงที่วาง และใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการใหมให
กรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งจะเขารับหนาที่
มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก เมื่อขาดประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๗) ตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๒๘ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด โดยมีกรรมการผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละหนึ่งคน จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคราวใด ถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไว
ในวรรคหนึ่ง ใหจัดใหมีการประชุมอีกครั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังแม
ไมมีกรรมการซึ่งมาจากฝายนายจางหรือฝายลูกจางมารวมประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ก็ใหถือเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น
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มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๙ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการไดตามความ
เหมาะสม
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม
และประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๑ ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานรับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการ และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สรรหา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํา งานเพื่อการจัดทํา นโยบาย แผนงาน โครงการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเสนอตอคณะกรรมการ
(๒) จัดทําแนวทางการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานเสนอตอคณะกรรมการ
(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ประจําปเสนอตอคณะกรรมการ
(๔) ประสานแผนและการดําเนินการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตลอดจน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการ
(๖) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
หมวด ๔
การควบคุม กํากับ ดูแล
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหนายจางดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการประเมินอันตราย
(๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอลูกจาง
(๓) จัดทําแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานและจัดทําแผนการควบคุมดูแลลูกจางและสถานประกอบกิจการ
(๔) สงผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการดําเนินงานและแผนการ
ควบคุมตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ประเภทกิจการ ขนาดของ
กิจการที่ตองดําเนินการ และระยะเวลาที่ตองดําเนินการ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง นายจางจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําและไดรับการรับรองผล
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จากผูชํานาญการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
มาตรา ๓๓ ผูใดจะทําการเปนผูชํานาญการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานจะตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้
การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูชํานาญการ การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผูไดรับใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักใช และการเพิกถอน
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการอนุญาตเปนผูชํานาญการดานความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยรายแรง หรือลูกจางประสบ
อันตรายจากการทํางาน ใหนายจางดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่ลูกจางเสียชีวิต ใหนายจางแจงตอพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ
โดยโทรศัพท โทรสาร หรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอียดพอสมควร และใหแจงรายละเอียดและสาเหตุ
เปนหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ลูกจางเสียชีวิต
(๒) กรณีที่สถานประกอบกิจการไดรับความเสียหายหรือตองหยุดการผลิต หรือมีบุคคล
ในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือไดรับความเสียหาย อันเนื่องมาจากเพลิงไหม การระเบิดสารเคมี
รั่วไหล หรืออุบัติภัยรายแรงอื่น ใหนายจางแจงตอพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบโดยโทรศัพท
โทรสาร หรือวิธีอื่นใด และใหแจงเปนหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น
ความเสียหาย การแกไขและวิธีการปองกันการเกิดซ้ําอีกภายในเจ็ดวันนับแตวันเกิดเหตุ
(๓) กรณีที่มีลูกจางประสบอันตราย หรือเจ็บปวยตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน เมื่อนายจาง
แจงการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยตอสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกลาวแลว ใหนายจาง
สงสําเนาหนังสือแจงนั้นตอพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันดวย
การแจงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดและเมื่อพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยไดรับแจงแลว ใหดําเนินการตรวจสอบและหามาตรการปองกันอันตรายโดยเร็ว
หมวด ๕
พนักงานตรวจความปลอดภัย
มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจความปลอดภัย
มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจางในเวลาทําการหรือเมื่อเกิด
อุบัติภัย
(๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๓) ใชเครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักร หรืออุปกรณในสถานประกอบกิจการ
(๔) เก็บตัวอยางของวัสดุหรือผลิตภัณฑใด ๆ มาเพื่อการวิเคราะหเกี่ยวกับความปลอดภัย
(๕) สอบถามขอเท็จจริง หรือสอบสวนเรื่องใด ๆ ภายในขอบเขตอํานาจและเรียกบุคคล
ที่เกี่ยวของมาชี้แจง รวมทั้งตรวจสอบหรือใหสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของและเสนอแนะมาตรการ
ปองกันอันตรายตออธิบดีโดยเร็ว
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มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบวา นายจาง ลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของ
ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพบวา
สภาพแวดลอมในการทํางาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักรหรืออุปกรณที่ลูกจางใชจะกอใหเกิดความไมปลอดภัยแก
ลูกจาง ใหพนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการกระทําที่ฝาฝน แกไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให
ถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน ถามีเหตุจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวได พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละ
สามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว
ในกรณีจํา เปนเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ใหพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยมีอํานาจสั่งใหหยุดการใชเครื่องจักร อุปกรณ อาคารสถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะ
กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอลูกจางดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว ในระหวางการปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยได เมื่อนายจางไดปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามคําสั่งของพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายจางแจงอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาเพิกถอน
คําสั่งดังกลาวได
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายจางไมปฏิบัติตามคํา สั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย
ตามมาตรา ๓๖ ถามีเหตุอันอาจกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สมควรเขาไปดําเนินการแทน ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งใหพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยหรือมอบหมายใหบุคคลใดเขาจัดการแกไขเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งนั้นได ในกรณีเชนนี้นายจาง
ตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเขาจัดการแกไขนั้นตามจํานวนที่จายจริง
กอนที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะตองมีคําเตือนเปนหนังสือให
นายจางปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กําหนด คําเตือนดังกลาวจะ
กําหนดไปพรอมกับคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุน
เพื่อเปนเงินทดรองจายในการดําเนินการได และเมื่อไดรับเงินจากนายจางแลวใหชดใช
เงินชวยเหลือที่ไดรับมาคืนแกกองทุน
มาตรา ๓๘ ใหอธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพยสินของนายจางซึ่งไมจายคาใชจายในการดําเนินการตามมาตรา ๓๗ ทั้งนี้ เพียงเทาที่จําเปนเพื่อเปน
คาใชจายสําหรับการเขาจัดการแกไขตามจํานวนที่จายจริง
การมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดแจงเปนหนังสือ
ใหนายจางนําเงินคาใชจายมาจายภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่
นายจางไดรับหนังสือนั้นและนายจางไมจายภายในระยะเวลาที่กําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดและ
ชําระคาใชจายที่นายจางตองเปนผูจายตามมาตรา ๓๗ ถามีเงินเหลือใหคืนแกนายจางโดยเร็วโดยใหพนักงาน
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ตรวจความปลอดภัยมีหนังสือแจงใหทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ถา
นายจางไมมาขอรับคืนภายในหาปนับแตวันไดรับแจง ใหเงินดังกลาวตกเปนของกองทุน
มาตรา ๓๙ ระหวางหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา ๓๖ ใหนายจาง
จายเงินใหแกลูกจางที่เกี่ยวของกับการหยุดการทํางานหรือการหยุดกระบวนการผลิตนั้นเทากับคาจาง
หรือสิทธิประโยชนอื่นใดที่ลูกจางตองไดรับ เวนแตลูกจางรายนั้นจงใจกระทําการอันเปนเหตุใหมีการ
หยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิต
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง
หากนายจาง ลูกจาง หรือผูที่เกี่ยวของไมเห็นดวย ใหมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตออธิบดีไดภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ทราบคําสั่ง ใหอธิบดีวินิจฉัยอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับอุทธรณ คําวินิจฉัยของอธิบดีใหเปน
ที่สุด
ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง หากนายจาง ลูกจาง
หรือผูที่เกี่ยวของไมเห็นดวย ใหมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ
คําสั่ง ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับอุทธรณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให
เปนที่สุด
การอุทธรณ ยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย เวนแตอธิบดี
หรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี จะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติตามหนาที่ พนักงานตรวจความปลอดภัยตองแสดงบัตรประจําตัว
เมื่อผูที่เกี่ยวของรองขอบัตรประจําตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
มาตรา ๔๒ หามนายจางเลิกจางลูกจาง หรือโยกยายหนาที่การงานของลูกจางเพราะเหตุที่
ลูกจางดําเนินการฟองรองหรือเปนพยานหรือใหหลักฐานหรือใหขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานตอพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตอ
ศาล
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่นายจาง ลูกจาง หรือผูที่เกี่ยวของไดปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ ภายในระยะเวลาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญาตอนายจาง
ลูกจาง หรือผูที่เกี่ยวของใหเปนอันระงับไป
หมวด ๖
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
มาตรา ๔๔ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเรียกวา
“กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” เพื่อเปนทุนใชจายในการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๕ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินรายปที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
(๓) เงินคาปรับที่ไดจากการลงโทษผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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(๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๖) ผลประโยชนที่ไดจากเงินของกองทุน
(๗) คาธรรมเนียมใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓
และมาตรา ๓๓
(๘) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
(๙) รายไดอื่น ๆ
มาตรา ๔๖ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
(๑) การรณรงคสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
และการพัฒนา แกไขและบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน
(๒) ชวยเหลือและอุดหนุนหนวยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ องคกรเอกชน หรือบุคคล
ที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดําเนินการสงเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนางานดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๓) คาใชจายในการบริหารกองทุนและตามมาตรา ๓๐
(๔) สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานตามความเหมาะสมเปนรายป
(๕) ใหนายจางกูยืมเพื่อแกไขสภาพความไมปลอดภัย หรือเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุและ
โรคอันเนื่องจากการทํางาน
(๖) เงินทดรองจายในการดําเนินการตามมาตรา ๓๗
การดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานกําหนด และใหนําเงินดอกผลของกองทุนมาเปนคาใชจายในการดําเนินการตาม (๑) (๒)
และ (๓) ไดไมเกินรอยละเจ็ดสิบหาของดอกผลของกองทุนตอป
มาตรา ๔๗ เงินและทรัพยสินที่กองทุนไดรับตามมาตรา ๔๕ ไมตองนําสงกระทรวงการคลัง
เปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๔๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” ประกอบดวย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนประธาน
กรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงานประกันสังคม ผูแทนสํานักงบประมาณและผูทรงคุณวุฒิอีก
คนหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคนเปนกรรมการ
ใหขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ
การไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย
มาตรา ๔๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง วรรคสาม
และวรรคสี่ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับกับการแตงตั้ง
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คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานโดยอนุโลม
มาตรา ๕๐ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กํากับการจัดการและบริหารกองทุน
(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการชวยเหลือและการอุดหนุน การใหกูยืม การทดรองจาย
และการสนับสนุนเงินในการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนและการจัดหา
ผลประโยชนของเงินกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหเงินชวยเหลือและเงินอุดหนุน
การขอเงินชวยเหลือและเงินอุดหนุน การอนุมัติเงินทดรองจาย การขอเงินทดรองจาย การใหกูยืมเงิน
และการชําระเงินคืนแกกองทุน
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานหรือ
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๕๑ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงิน
กองทุนในปที่ลวงมาแลวตอสํา นักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอตอ
คณะกรรมการ
งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรีและใหรัฐมนตรี
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๗
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
มาตรา ๕๒ ใหมีสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมและแกไขปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
(๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๓) ดําเนินการ สงเสริม สนับสนุน และรวมดําเนินงานกับหนวยงานดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของภาครัฐและเอกชน
(๔) จัดใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ทั้งในดานการพัฒนาบุคลากรและดานวิชาการ
(๕) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กําหนดในกฎหมาย
ใหกระทรวงแรงงานจัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
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ในการทํางานโดยอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๓ นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผูใดมีหนาที่ในการรับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือรายงานตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ วรรคสอง กรอกขอความอันเปนเท็จในการรับรองหรือตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานหรือรายงาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผูใดใหบริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง
จัดฝกอบรม หรือใหคําปรึกษาโดยไมไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๑
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๖ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๕๘ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๐ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ ผูใดขัดขวางการดําเนินการของนายจางตามมาตรา ๑๙ หรือขัดขวางการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง
โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๓ ผูใดกระทํา การเปนผูชํา นาญการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖วรรค
หนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๖๖ ผูใดฝาฝนหรือกระทํา การอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหสิ่งที่พนักงานตรวจ
ความปลอดภัยสั่งใหระงับการใชหรือผูกมัดประทับตราไวกลับใชงานไดอีกระหวางการปฏิบัติตามคําสั่งของ
พนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินแปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกเปนรายวันไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะ
ดําเนินการตามคําสั่ง
มาตรา ๖๗ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษปรับครั้งละไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๖๘ นายจางผูใดฝาฝนมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือเกิดจากการไมสั่งการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่
ตองกระทําของกรรมการผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นผูนั้นตองรับโทษ
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
มาตรา ๗๐ ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปนขอเท็จจริง
ที่ปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งผูนั้นไดหรือลวงรูขอเท็จจริงดังกลาวมาเนื่องจาก
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจํา
ทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้หรือเพื่อประโยชนแก
การคุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี
มาตรา ๗๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินสี่แสนบาท ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้ เห็นวาผูกระทําผิดไมควรไดรับโทษจําคุกหรือไมควร
ถูกฟองรอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้
(๑) อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดอื่น
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดที่เจาพนักงาน
มีอํานาจเปรียบเทียบไดตามวรรคหนึ่งและบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดี
หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป
มาตรา ๗๒ การกระทํา ความผิดตามมาตรา ๖๖ ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ซึ่งประกอบดวยอธิบดี ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือผูแทน และอัยการสูงสุด หรือผูแทน
เห็นวาผูกระทําผิดไมควรไดรับโทษจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบได และใหนํา
มาตรา ๗๑ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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และสภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๗๔ ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด ๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ.
๒๕๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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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
การขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตหรือใบสําคัญนั้น
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยี
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ สารเคมี และสารเคมีอันตรายมาใชในกระบวนการผลิต การกอสราง และบริการ
แตขาดการพัฒนาความรูความเขาใจควบคูกันไป ทําใหสงผลกระทบตอผูใชแรงงานในดานความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน และกอใหเกิดอันตรายจากการทํางาน จนถึงแกบาดเจ็บ พิการทุพพลภาพ
เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทํางานซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นดวยประกอบกับ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีหลักการสวนใหญเปนเรื่องการคุมครองแรงงานทั่วไปและมี
ขอบเขตจํากัดไมสามารถกําหนดกลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพดังนั้น
เพื่อประโยชนในการวางมาตรการควบคุม กํากับ ดูแล และบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานอยางเหมาะสม สําหรับปองกัน สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเปนกําลังสําคัญของ
ชาติ สมควรมีกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเปนการเฉพาะ จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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