
กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั  

และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

ผศ.ดร. ปฏิญญา สขุวงศ ์

หลกัสตูรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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ความเป็นมาของกฎหมายความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

ตัง้แต ่ค.ศ. 1760 ถึง ค.ศ. 1850 เมือ่

การเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรกรรม การ

ผลิต การทาํเหมอืงแร่ การคมนาคมขนสง่ 

และเทคโนโลยี สง่ผลกระทบอยา่งลึกซ้ึงตอ่

สภาพสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม 
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Women making radios in the 1920s using 

assembly line techniques developed by Henry Ford. 
http://hhdesign.com/blog/2015/1/16/henry-ford 

Women's War Work- Life in a Women add the 

finishing touches to 2000lb bombs at a Shell 

Factory, Yorkshire England, UK, 1942 
http://media.iwm.org.uk/ciim5/42/315/large_000000.jpg 

ปัญหาการใชแ้รงงานหญิง 

ความเป็นมาของกฎหมายความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 
 ไมไ่ดร้ับการยอมรับจากคนในสังคม (ควรเป็นแมบ่า้น, ดแูลลกู) 

 ไดร้ับคา่จา้งนอ้ยกวา่แรงงานชาย (ทั้งท่ีทาํงานเท่ากนั) 
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พ.ศ. 2494 

ILO อนสุญัญา ฉบับที่ 100 ใหแ้รงงานชายและหญิงไดร้ับ

ค่าตอบแทนเทา่เทียมกนั สาํหรับงานที่มคีณุค่าเทา่กนั  

ปัจจบุัน กฎหมายที่ค ุม้ครองความปลอดภยัของ 

แรงงานหญิง ในประเทศไทย มอีะไรบา้ง? 

ความเป็นมาของกฎหมายความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 
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ปัญหาการใชแ้รงงานเด็ก 

ความเป็นมาของกฎหมายความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

England: Child Labor, 1871  USA: Child labor in early 1900s  
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ปัจจบุนั กฎหมายท่ีคุม้ครองความปลอดภยัของ แรงงานเด็ก และ

แรงงานบงัคบั ในประเทศไทย มีอะไรบา้ง? 

ความเป็นมาของกฎหมายความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

พ.ศ. 2541 

การประชมุใหญ่ ILO รับรองปฏิญญา องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ย

หลกัการและสิทธิขัน้พื้นฐานในการทาํงาน อันไดแ้ก ่เสรีภาพในการสมาคม การเลิกใช ้

แรงงานเด็ก และการยตุแิรงงานบังคับ และการเลือกปฏิบัต ิ

Cultural heritgae or child labour? 
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ความเป็นมาของกฎหมายความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

สภาพแวดลอ้มในการทํางานท่ีเป็นอนัตราย 
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ในปี ค.ศ. 1970 ไดม้กีารประกาศ พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัและอาชี

วอนามยัของสหรัฐอเมริกา (และนยิมเรียกยอ่วา่ OSHAct) และปีตอ่มาก็มี

การตัง้หนว่ยงาน Occupational Safety and Health Administration (OSHA)  

ความเป็นมาของกฎหมายความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

กอ่นมี OSHA (ก่อนปี 1970) 

#  แตล่ะปี จะมคีนงานเสียชวิีต 

มากกว่า 14,000 คน 

#  คนงาน 2.5 ลา้นคน พิการ 

จากการบาดเจ็บอนัเกิดจากการ

ทาํงาน   

#  ประมาณ 300,000 คน 

เจ็บป่วยเนือ่งจากการทาํงาน 

ความสาํเร็จของ OSHA 
(หลงัปี 1970) 

# การตายของคนงานจากการ

ทาํงาน ลดลงมากกว่า 60% 

# การไดร้ับบาดเจ็บและการ

เจ็บป่วยจากการทาํงานลดลง

กว่า 42% 



ความเป็นมาของกฎหมายความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

กฎหมายความปลอดภยัฯ ในประเทศไทย 
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อบุติัเหตใุนประเทศไทย 

รถกา๊ซระเบิด ถนนเพชรบรุ ี

เหตเุกิด : 24 กนัยายน 2533 (22.30 น.) 

ผูเ้สียชวิีต 90 ราย บาดเจ็บ 121 ราย 

จากเหตกุารณน์ี ้เป็นที่มาของ  

“พระราชบญัญติัค ุม้ครองผ ูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕” 
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อบุติัเหตใุนประเทศไทย 

เพลิงไหม ้โรงงานต ุก๊ตาเคเดอร ์

เหตเุกิด : 10 พฤษภาคม 2536 (16.00 น.) 

ผูเ้สียชวิีต 188 ราย (ที่คน้พบ) บาดเจ็บ 485 ราย 

จากเหตกุารณน์ี ้เป็นที่มาของ  

“พระราชบญัญติั ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔” 
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อบุติัเหตใุนประเทศไทย 

เพลิงไหม ้โรงงานต ุก๊ตาเคเดอร ์

ขอ้เท็จจริงของเหตกุารณ ์:  

  คนงานกวา่ 2,000 คน กาํลงัทาํงานอยูภ่ายในอาคาร โดยไมร่ ูว้า่ดา้นลา่งเกิด

เพลิงไหมแ้ละลกุลามขึน้อยา่งรวดเร็ว  

  ภายในโรงงานมเีชือ้เพลิงซ่ึงเป็นเศษผา้ และวสัดไุวไฟจาํนวนมาก 

  สภาพอาคารที่ไมม่รีะบบหนภียัที่มมีาตรฐาน ประกอบกบัมโีครงสรา้งอาคารที่

ไมไ่ดม้าตรฐาน หลงัจากเพลิงลกุไหมเ้พียง 15 นาที ตวัอาคารจึงถลม่ลงมา 

  สาเหตมุาจากการสบูบหุร่ีของพนกังานคนหนึง่ในที่เกิดเหต ุ
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อบุติัเหตใุนประเทศไทย 

เพลิงไหม ้โรงงานต ุก๊ตาเคเดอร ์

ขอ้เท็จจริงของเหตกุารณ ์:  

  โรงงานไมไ่ดม้าตรฐานความปลอดภยัหลายประการ เพราะตอ้งการประหยดั

ตน้ทนุในการกอ่สรา้ง  

 ไมม่บีันไดหนไีฟ ประตทูางออกฉกุเฉินกวา้งไมไ่ดม้าตรฐาน และยงัมจีาํนวนนอ้ย

เกินไปเมือ่เทียบกบัจาํนวนของพนกังาน  

 โรงงานไมเ่คยซักซอ้มการหนไีฟอยา่งเป็นระบบใหก้บัพนกังาน  

 โครงสรา้งอาคารเป็นโครงเหล็กสาํเร็จรปูที่ไมท่นทานตอ่ไฟ 
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อบุติัเหตใุนประเทศไทย 

เพลิงไหม ้โรงงานต ุก๊ตาเคเดอร ์

เราเรียนร ูอ้ะไรบา้งจากเหตกุารณ ์:  

  กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนนิการดา้นความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ระงบัอัคคีภยั พ.ศ. ๒๕๕๕  

นายจา้งจดัใหม้รีะบบป้องกนัและระงบัอัคคีภยัในสถานประกอบกิจการตาม

กฎกระทรวงนี ้และตอ้งดแูลระบบป้องกนัและระงบัอัคคีภยัใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใช ้

งานไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพและปลอดภยั 
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อบุติัเหตใุนประเทศไทย 

เพลิงไหม ้โรงงานต ุก๊ตาเคเดอร ์

แนวทางการดาํเนนิการตามกฎกระทรวงฯ :  

  ใหน้ายจา้งจดัใหม้เีสน้ทางหนไีฟทกุชัน้ของอาคารอยา่ง

นอ้ยชัน้ละสองเสน้ทางซ่ึงสามารถอพยพลกูจา้งที่ทาํงาน

ในเวลาเดยีวกนัทัง้หมดสูจ่ดุที่ปลอดภยัไดโ้ดยปลอดภยั

ภายในเวลาไมเ่กินหา้นาท ี

 เสน้ทางหนไีฟจากจดุที่ลกูจา้งทาํงานไปสูจ่ดุทีป่ลอดภยั

ตอ้งปราศจากส่ิงกีดขวาง 
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อบุติัเหตใุนประเทศไทย 

เพลิงไหม ้โรงงานต ุก๊ตาเคเดอร ์

แนวทางการดาํเนนิการตามกฎกระทรวงฯ :  

  ประตทูี่ใชใ้นเสน้ทางหนไีฟตอ้งทาํดว้ยวสัดทุนไฟ ไมม่ธีรณีประตหูรือขอบกัน้ และ

เป็นชนดิที่บานประตเูปิดออกไปตามทิศทางของการหนไีฟกบัตอ้งตดิอปุกรณท์ี่

บังคับใหบ้านประตปิูดไดเ้อง หา้มใชป้ระตเูลื่อน ประตมูว้น หรือประตหูมนุ และหา้ม

ปิดตาย ใสก่ลอน กญุแจ ผกู ลา่มโซ่ หรือทาํใหเ้ปิดออกไมไ่ดใ้นขณะที่มลีกูจา้ง

ทาํงาน 

ประตหูนไีฟไมส่ามารถเปิดออกไดท้นัที ตอ้งมกีารสแกน

นิว้มอืกอ่น 

ในกรณีไฟดบั ระบบสแกนนิว้มอืไมท่าํงาน จาํเป็นตอ้ง

ทบุปุ่มฉกุเฉิน ซ่ึงเจา้หนา้ที่ในพื้นที่ยงัไมท่ราบแนวทาง

ปฏิบตั ิ
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อบุติัเหตใุนประเทศไทย 

เพลิงไหม ้โรงงานต ุก๊ตาเคเดอร ์

แนวทางการดาํเนนิการตามกฎกระทรวงฯ :  

  ใหน้ายจา้งจดัใหล้กูจา้งไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละส่ีสิบของจาํนวนลกูจา้ง 

ในแตล่ะหนว่ยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดบัเพลิงขัน้ตน้ 

 ใหน้ายจา้งจดัใหล้กูจา้งทกุคนฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนไีฟพรอ้มกนั

อยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครั้ง 



 ตามหลักการกฎหมายหรือกฎท่ีมีลําดับศักดิ์ตํ่ากวาจะขัดหรือแยงกฎหมายหรือกฎท่ีมี

ลําดับคดีสูงกวามีได  

 กฎหมาย กฎ หรือ อนุบัญญัติลําดับศักดิ์หนึ่ง ๆ จะออกมาบังคับใชไดก็แตโดยมี

กฎหมายหรือกฎท่ีลําดับศักดิ์สูงกวาบัญญัติหรือกําหนดใหอาํนาจไวเทานั้น ผูใดจะออกกฎหมาย

หรือกฎลําดับรองมาใชบังคับกับผูอื่นโดยปราศจากอาํนาจท่ีกฎหมายใหอํานาจไวมิได  

ออกโดยฝายนิติบัญญัติ 
หรือฝายบริหาร 

ออกโดยฝายบริหาร 

ออกโดยรัฐมนตรี 
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ประกาศคณะปฏิวตั ิ 

ฉบับที่ 103  (พ.ศ. 2515) 

ความเปนมาของกฎหมายความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  

เรื่องความปลอดภยัในการทาํงานกอสราง (พ.ศ. 2519) 

พรบ. โอนอาํนาจหนาทีแ่ละกิจการบรหิาร

บางสวนของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2535) 
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พรบ. ปรับปรงุ กระทรวงทบวงกรม 

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) 

ความเปนมาของกฎหมายความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

พรบ. เงินทดแทน 
(พ.ศ. 2537) 

พรบ. คุมครองแรงงาน  
(พ.ศ. 2541) 

กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบรหิาร

และการจดัการดานความปลอดภยั อาชีวอนา

มัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน 

(พ.ศ. 2547) 

พรบ. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมใน

การทาํงาน (พ.ศ. 2554) 
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ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบับที ่103 พ.ศ. ๒๕๑๕ 

สาระสาํคญั 

1) ใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจในการ 

- คุมครอง แรงงานทั่วไป แรงงานหญิง และแรงงานเด็ก 

- กําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า คาทํางานลวงเวลา และคาทํางานในวัดหยุด 

- การจายคาชดเชยการเลกิจาง 

- การจายเงินทดแทน กรณีไดรับบาดเจบ็ หรือเสียชีวิต อันเกิดจากการทํางาน 

- การจัดทําทะเบีบนลูกจาง 

- การจัดสวัสดิการใหลูกจาง 

2) ใหมีกองทุนเงินทดแทนในกรมแรงงาน 

ความเป็นมาของกฎหมายความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 
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ความเป็นมาของกฎหมายความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 
พระราชบญัญตั ิ

โอนอาํนาจหนาทีแ่ละกจิการบรหิารบางสวน 

ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

สาระสาํคญั 

1) จัดต้ังกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ทําหนาที่ดูแล รับผิดชอบ บริหารการ

คุมครองแรงงาน และการแรงงานสัมพันธ 

2) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

พระราชบญัญตั ิ

ปรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที ่8) 

พ.ศ. ๒๕๓๖ 

สาระสาํคญั 

1) ยายกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไปสังกัดกระทวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 22 



ความเป็นมาของกฎหมายความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

พระราชบญัญตั ิเงินทดแทน 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

สาระสาํคญั 

1) มีผลบังคับใช กองทุนเงินทดแทน 

2) กองทุนเงินทดแทนทําหนาที่เรียกเก็บเงินสมทบจากนายจาง และสถาน

ประกอบการ โดยเงินสมทบที่เก็บน้ีนํามาจายเปนคาทดแทนแกลกูจางซ่ึงประสบ

อันตราย หรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางานใหนายจาง 

3) เงินทดแทนที่จายประกอบดวย คาจาง คารักษาพยาบาล คาสูญเสียสมรรถภาพใน

การทํางาน และคาทําศพ 

4) จํานวนเงินคาทดแทนเปนไปตามความรายแรงของความเสียหายที่ลูกจางไดรับ 

23 



ความเป็นมาของกฎหมายความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

พระราชบญัญตั ิคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

สาระสาํคญั 

1) เปนกฎหมายที่บทบัญญัติถึง สิทธิและหนาที่ระหวางนายจางและลูกจาง 

2) กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าในการใชแรงงาน และการจายคาตอบแทนในการทํางาน 

3) กําหนดเร่ืองความปลอดภัยในการทํางาน เพ่ือใหลูกจางทํางานดวยความปลอดภัย 

มีสุขภาพอนามัยที่ดี ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอนายจาง ลูกจาง และประเทศ 

4) หามมิใหเลิกจางแรงงานหญิง เพราะเหตุมีครรภ 

24 



ความเป็นมาของกฎหมายความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

พรบ. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั  

และสภาพแวดลอมในการทาํงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สาระสาํคญั 

1) ใหนายจางดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจางใหมีสภาพการทํางานและ

สภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ไมเปนอันตรายตอ

ชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย และใหลูกจางรวมมือกับนายจางในการ

ดําเนินการและสงเสริมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางาน 

2) ใหนายจางจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หนวยงาน

หรือคณะบุคคลเพ่ือดําเนินการดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ โดย

ตองขึ้นทะเบียนตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 25 



ความเป็นมาของกฎหมายความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

พรบ. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน 

พ.ศ. 2554 (ตอ) 

สาระสาํคญั 

3) ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดลอมที่อาจมี

อันตราย ใหนายจางแจงใหลูกจางทราบถึงอันตรายและแจกคูมือปฏิบัติงานให

ลูกจางกอนที่จะเร่ิมทํางาน 

4) ใหนายจางจัดใหมีการประเมินอันตราย ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน จัดทําแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน และจัดทําแผนการควบคมุดูแลลูกจางและสถาน

ประกอบกิจการ โดยมีการรับรองผลจากผูชํานาญการดานความปลอดภัย อาชีวอ

นามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี พรอมทั้ง

สงผลการดําเนินการดังกลาวใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 26 



พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มี เจ้าหน้า ท่ีความปลอดภัย 

ในการทํางาน บคุลากร หน่วยงาน หรือคณะบคุคลเพ่ือดําเนินการ 

ดา้นความปลอดภยัในสถานประกอบกิจการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ

เงือ่นไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่ง

จะตอ้งขึน้ทะเบียนตอ่กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

ใหน้าํบทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ มาใชบ้ังคับกับ

การขึน้ทะเบียนเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน โดยอนโุลม 

โทษ (มาตรา ๕๖) นายจา้ง จาํคกุไมเ่กินหกเดอืน หรือปรับไมเ่กนิ ๒๐๐,๐๐๐  

บาท หรือทัง้จาํทัง้ปรับ 



(รา่ง) กฎกระทรวง การจดัใหม้เีจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการทาํงาน บคุลากร 

หนว่ยงาน หรือคณะบคุคลเพื่อดาํเนนิการดา้นความปลอดภยั ในสถานประกอบ

กิจการ พ.ศ.... 

กฎกระทรวงที่เกี่ยวขอ้ง 

โดยกฎกระทรวงดงักลา่วนี ้ปัจจบุัน (มกราคม 2562) ยงัไมไ่ดม้กีารประกาศใน 

ราชกิจจานเุบกษา 

กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 



 กิจการหรือสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน 

ในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยัฯ พ.ศ.๒๕๔๙ 

(๑) การทาํเหมอืงแร ่เหมอืงหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคม ี

(๒)  การทํา ผลิต ประกอบ บรรจ ุซ่อม ซ่อมบํารงุ เก็บรักษา ปรับปรงุ ตกแต่ง 

เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทําใหเ้สีย หรือทําลายซ่ึงวัตถหุรือทรัพย์สิน 

รวมทัง้การตอ่เรือ การใหก้าํเนดิ แปลง และจา่ยไฟฟ้าหรือพลงังานอยา่งอ่ืน 

(๓)  การก่อสรา้ง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบํารงุ ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคาร 

สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใตด้ิน ท่าเรือ อ ู่เรือ สะพานเทียบเรือ 

ทางนํา้ ถนน เขื่อน อโุมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อนํา้ โทรเลข โทรศัพท ์ไฟฟ้า 

กา๊ซหรือประปา หรือส่ิงกอ่สรา้งอ่ืนๆ รวมทัง้การเตรียมหรือวางรากฐานของ

การกอ่สรา้ง 



(๔) การขนส่งคนโดยสารหรือสินคา้โดยทางบก ทางนํา้ ทางอากาศ และรวมทั้ง

การบรรทกุขนถา่ยสินคา้  

(๕) สถานบีริการหรือจาํหนา่ยนํา้มนัเชือ้เพลิงหรือกา๊ซ 

(๖) โรงแรม 

(๗) หา้งสรรพสินคา้ 

(๘) สถานพยาบาล 

(๙) สถาบันทางการเงนิ 

(๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 

(๑๑) สถานบริการบันเทิง นนัทนาการ หรือการกีฬา 

(๑๒) สถานปฏิบัตกิารทางเคมหีรือชวีภาพ 

(๑๓) สาํนกังานที่ปฏิบัตงิานสนบัสนนุสถานประกอบกิจการ ตาม (๑) ถึง (๑๒) 

(๑๔) กิจการอ่ืนตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกาํหนด 

 ชนิด และจาํนวนของ เจา้หนา้ท่ีความปลอดภัย จาํแนกตาม ประเภท 

และขนาดของกิจการ หรือสถานประกอบการ ของตามกฎกระทรวงกาํหนด

มาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยัฯ พ.ศ.๒๕๔๙  



ประเภท

กิจการ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทาํงาน 
คณะกรรมการความ

ปลอดภัยฯ 

หน่วยงานความ

ปลอดภัย 
หัวหน้างาน  บริหาร เทคนิค เทคนิคขัน้สูง วชิาชีพ 

(๑) 

มีลูกจ้าง ตัง้แต่ ๒ คน

ขึน้ไป 

มีลูกจ้าง ตัง้แต่ ๒ คน

ขึน้ไป 

    
มีลูกจ้าง ตัง้แต่ ๒ คน

ขึน้ไป 

มีลูกจ้างตัง้แต่  

๕๐ คนขึน้ไป 

มีลูกจ้าง ตัง้แต่  

๒ คนขึน้ไป 

(๒) 

มีลูกจ้าง  

๒๐ - ๔๙ คน 

มีลูกจ้าง  

๕๐ - ๙๙ คน 

มีลูกจ้างตัง้แต่ ๑๐๐ 

คนขึน้ไป 

มีลูกจ้าง ตัง้แต่ ๒๐๐ 

คนขึน้ไป 

(๓) 

(๔) 

(๕) 

(๖) 

มีลูกจ้าง ตัง้แต่ ๒๐ 

คน ขึน้ไป 

มีลูกจ้าง ตัง้แต่ ๒๐ 

คน ขึน้ไป 

        

(๗)         

(๘)         

(๙)         

(๑๐)         

(๑๑)         

(๑๒)         

(๑๓)         

(๑๔)         



มาตรา ๑๔ ในกรณีท่ีนายจา้งใหล้กูจา้งทาํงานในสภาพการทํางาน

หรือสภาพแวดลอ้มในการทํางานท่ีอาจทําใหล้กูจา้งไดร้บัอนัตราย

ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสขุภาพอนามัย ใหน้ายจา้งแจง้ใหล้กูจา้ง

ทราบถึงอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทํางานและแจกค ู่ มือ

ปฏิบติังานใหล้กูจา้งทกุคนก่อนท่ีลกูจา้งจะเขา้ทาํงาน เปล่ียนงาน หรือ

เปล่ียนสถานท่ีทาํงาน 

โทษ (มาตรา ๕๗) นายจา้ง ปรับไมเ่กิน ๕๐,๐๐๐  บาท 

พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๑๕ ในกรณีท่ีนายจา้งไดร้ับคาํเตือน คาํสัง่ หรือคาํวินิจฉัยของ

อธิบดี คําสั ่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการใหป้ฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหน้ายจา้งแจง้หรือปิด

ประกาศคําเตือน คาํสัง่ หรือคําวินิจฉัยดังกล่าว ในท่ีท่ีเห็นไดง้า่ย ณ สถาน

ประกอบกิจการเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่าสิบหา้วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้ 

โทษ (มาตรา ๕๘) นายจา้ง จาํคกุไมเ่กินสามเดอืน หรือปรับไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐  

บาท หรือทัง้จาํทัง้ปรับ 

พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 



พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

มาตรา ๑๖ ใหน้ายจา้งจดัใหผ้ ูบ้ริหาร หัวหนา้งาน และลกูจา้งทกุคน

ไดร้บัการฝึกอบรมความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน เพื่อใหบ้ริหารจัดการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

ในกรณีที่นายจา้งรับลกูจา้งเขา้ทํางาน เปล่ียนงาน เปล่ียนสถานท่ี

ทํางาน หรือเปล่ียนแปลงเครื่องจกัรหรืออปุกรณ ์ซ่ึงอาจทาํใหล้กูจา้งไดร้ับ

อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสขุภาพอนามัยใหน้ายจา้งจดัใหมี้การ

ฝึกอบรมลกูจา้งทกุคนกอ่นการเริ่มทํางาน 

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเงือ่นไขที่อธิบดีประกาศกาํหนด 

โทษ (มาตรา ๕๖) นายจา้ง จาํคกุไมเ่กินหกเดอืน หรือปรับไมเ่กนิ ๒๐๐,๐๐๐  

บาท หรือทัง้จาํทัง้ปรับ 



ประกาศกรมสวสัดิการและค ุม้ครองแรงงาน  ที่ออกตามมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติ

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ถาม ใครบา้งจาํเป็นตอ้งเขา้อบรม? 

ตอบ ลกูจา้งทกุคน 
 

ถาม กรณีใดบา้งที่จาํเป็นตอ้งอบรมพนกังาน 

ตอบ เขา้ทาํงานใหม ่เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทาํงาน เปลี่ยนแปลง

เคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ ์ที่อาจทาํใหเ้กิดอนัตราย 



โดยการอบรม จําเป็นตอ้งดําเนินการดงัน้ี 

๑. จดัใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลกัสตูร 

๒. จดัใหห้อ้งฝึกอบรมหนึง่หอ้งมผีูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไมเ่กิน ๖๐ คน 

๓. จดัใหม้กีารวดัผลและประเมนิผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

๔. ออกหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมใหแ้กผู่ผ้า่นการฝึกอบรม 

เมือ่ทาํการอบรมแลว้ ตอ้งเก็บหลกัฐานในการอบรม ไดแ้ก ่ทะเบียน

รายชือ่ผูเ้ขา้ร่วมอบรม วนั เวลา และสถานที่อบรม พรอ้มลายมอืชือ่

ของวิทยากรผูท้าํการอบรม ไวใ้หพ้รอ้มตรวจสอบโดยพนกังานตรวจ

ความปลอดภยั 



มาตรา ๑๗ ใหน้ายจา้งติดประกาศสญัลกัษณเ์ตือนอนัตราย

และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดลอ้มในการทํางาน รวมทัง้ขอ้ความแสดงสิทธิและหนา้ท่ี

ของนายจา้งและลกูจา้งตามท่ีอธิบดีประกาศกาํหนดในท่ีท่ีเห็นไดง่้าย 

ณ สถานประกอบกจิการ 

โทษ (มาตรา ๕๘) นายจา้ง จาํคกุไมเ่กินสามเดอืน หรือปรับไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐  

บาท หรือทัง้จาํทัง้ปรับ 

พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 



เครือ่งหมาย และสญัลกัษณค์วามปลอดภยั 

สญัลกัษณส์ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในการทํางาน 

1. สีแดง หมายถึงหยดุ อันตราย ไฟ หรือลกัษณะงานที่เกี่ยวกบับริเวณที่มี

อันตรายสงู ระบบดบัเพลิง และอปุกรณห์ยดุฉกุเฉินของเคร่ืองจกัรกลตา่งๆ 

ตวัอยา่งเชน่ ใชเ้พื่อแสดงเคร่ืองหมายหยดุ หรือเคร่ืองหมายหา้ม หา้มใชล้ิฟต์

กรณีเกิดเพลิงไหม ้หา้มใชน้ํา้ดบัไฟ 

สีถกูใชเ้ป็นสญัลกัษณเ์พื่อส่ือสารใหผู้ป้ฏิบัตกิารเกิดความระมดัระวงัโดยใชท้า

ตามวสัด ุอปุกรณ ์ทอ่ เคร่ืองจกัร 



2. สีน้ําเงิน หมายถึง ขอ้บงัคับใหป้ฏิบตัติามหรือพึงระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

เพราะอาจเกิดอนัตรายในการปฏิบตังิานได ้ตวัอยา่งเชน่ ใชเ้พื่อแสดง

เคร่ืองหมายบงัคับ หรือ ใหป้ฏิบตัติาม ตอ้งสวมหมวกนริภยั ตอ้ง

สวมหนา้กาก 

3. สีเขียว หมายถึง สภาวะความปลอดภยั ตวัอยา่งเชน่ ใชเ้พื่อแสดงทาง

หนไีฟ ทางออกฉกุเฉิน ฝักบวัชาํระลา้งฉกุเฉิน หนว่ยปฐมพยาบาล 

หนว่ยกูภ้ยั โทรศัพทฉ์กุเฉิน นํา้ใชส้าํหรับดืม่ 



4. สีเหลือง หมายถึง การเตอืนใหร้ะวงัอนัตราย หรือบง่ชีว้า่มอีนัตราย 

บางครั้งอาจใชส้ีสม้แทนสีเหลือง ตวัอยา่งเชน่ ใชแ้สดงวตัถหุรือสารเคมทีี่

บง่ชีว้า่มอีนัตราย เชน่ ไฟ วตัถรุะเบิด สารกมัมนัตรังสี เขตอนัตราย เขต

สารเคม ีทางผา่นที่มอีนัตราย ระวงัอนัตรายจากเชือ้โรค 

นอกจากนัน้สียงัใชส้ื่อสารเพื่อแยกประเภทของสิ่งของที่บรรจอุยูภ่ายใน

ทอ่ที่ใชใ้นอตุสาหกรรมโดยทาสีลงบนทอ่ที่บรรจสุารตา่งๆ 



เครือ่งหมายความปลอดภยั 

1. เครือ่งหมายหา้ม หมายถึง เคร่ืองหมายที่แสดงเกี่ยวกบัคาํสัง่หา้ม

ตามที่แสดงไว ้ในเคร่ืองหมายความปลอดภยัในแบบสญัลกัษณ ์หรือแบบที่

เขยีนเป็นขอ้ความ 

2. เครือ่งหมายบงัคบั หมายถึง เคร่ืองหมายที่แสดงเกี่ยวกบัขอ้บงัคับ

ใหป้ฏิบตั ิและอธิบายถึงการป้องกนัอนัตราย เชน่ สวมหมวกนริภยั สวม

รองเทา้นริภยั หรือใหส้วมหนา้กากป้องกนัไอพิษ 



3. เครือ่งหมายเตือน หมายถึง เคร่ืองหมายที่แสดงถึงภาวะอนัตรายที่

ตอ้งระมดัระวงั เชน่ ระวงัอนัตรายจากไฟไหม ้ระวงัศีรษะกระแทก 

4. เครือ่งหมายสารนิเทศเก่ียวกบัความปลอดภยั หรอื

เครือ่งหมายฉกุเฉิน หมายถึงเคร่ือง หมายที่แสดงถึงการบง่ชีถึ้ง

ตาํแหนง่ตา่งๆ เชน่ ทางออกฉกุเฉิน อปุกรณป์ฐมพยาบาล 



5. เครือ่งหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั หมายถึง 

เคร่ืองหมายที่แสดงการบง่ชีต้าํแหนง่ของอปุกรณป้์องกนัและระงบัอคัคีภยั 

สญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหม ้และขอ้แนะนาํในการใชอ้ปุกรณแ์ตล่ะชนดิ 

6. เครือ่งหมายสาํหรบัฉลากท่ีตอ้งปิด หรอืพิมพบ์นภาชนะบรรจ ุ

ภณัฑ ์หมายถึงเคร่ืองหมายที่บง่บอกถึงอนัตรายของสาร หรือเคมภีณัฑท์ี่

บรรจอุยูใ่นภาชนะนัน้ เชน่ สารตดิไฟ สารมพีิษ 



มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีสถานท่ีใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่งให้

นายจา้งทกุรายของสถานประกอบกิจการในสถานท่ีนัน้ มีหนา้ท่ีรว่มกนั

ดําเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี ้

ลกูจา้งซ่ึงทาํงานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง รวมทัง้ลกูจา้งซ่ึง

ทํางานในสถานประกอบกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่ของนายจ้าง ต ้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานซ่ึงใชใ้นสถานประกอบกิจการนัน้ดว้ย 

โทษ (มาตรา ๕๙) นายจา้ง ไมป่ฏิบัตติาม วรรค ๑ จาํคกุไมเ่กินหนึง่ปี หรือปรับไมเ่กิน 

๔๐๐,๐๐๐  บาท หรือทัง้จาํทัง้ปรับ 

โทษ (มาตรา ๖๐) ผูใ้ดก็ตาม ไมป่ฏิบัตติาม วรรค ๒ จาํคกุไมเ่กินสามเดือน หรือปรับไม่

เกิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท หรือทัง้จาํทัง้ปรับ 

พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๑๙ ในกรณีท่ีนายจ้างเช่าอาคาร สถานท่ี เครื่องมือ 

เครื่องจกัร อปุกรณ ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีนํามาใชใ้นสถานประกอบกิจการ ให้

นายจา้งมีอํานาจดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเก่ียวกับอาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

อปุกรณห์รือส่ิงอ่ืนใดท่ีเชา่นัน้ ตามมาตรฐานท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงท่ีออก

ตามมาตรา ๘ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม่ก่อใหเ้กิดสิทธิแก่ผูม้ีกรรมสิทธ์ิใน

อาคาร สถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อปุกรณห์รือส่ิงอ่ืนใดซ่ึงใหเ้ชา่ หรือผูใ้ห้

เชา่ในอนัท่ีจะเรียกรอ้งค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใด ๆ ตลอดจนการบอกเลิก

สญัญาเชา่ 

โทษ (มาตรา ๖๑) ผูใ้ดขดัขวาง จาํคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กิน ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

หรือทัง้จาํทัง้ปรับ 

พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๒๑ ลกูจ้างมีหน้าท่ีดแูลสภาพแวดลอ้มในการทํางานตาม

มาตรฐานที่กาํหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภัย

ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสขุภาพอนามัยโดยคํานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่

รับผดิชอบ 

ในกรณีที่ลกูจา้งทราบถึงขอ้บกพร่องหรือการชํารดุเสียหาย และไม่

สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเองใหแ้จง้ต่อเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทํางาน 

หวัหนา้งาน หรือผ ูบ้ริหาร และใหเ้จา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทํางาน 

หวัหนา้งาน หรือผ ูบ้ริหาร แจง้เป็นหนงัสือต่อนายจา้งโดยไมช่กัชา้ 

ในกรณีที่หัวหนา้งานทราบถึงขอ้บกพร่องหรือการชาํรดุเสียหายซ่ึงอาจทาํให้

ลกูจา้งไดร้ับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสขุภาพอนามัย ตอ้งดาํเนินการ

ป้องกันอันตรายนัน้ภายในขอบเขตที่รับผิดชอบหรือที่ไดร้ับมอบหมายทันทีที่ทราบ 

กรณีไมอ่าจดาํเนนิการได ้ใหแ้จง้ผูบ้ริหารหรือนายจา้งดาํเนนิการแกไ้ขโดยไมช่กัชา้ 

พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๒๒ ใหน้ายจา้งจดัและดแูลใหล้กูจา้งสวมใสอ่ปุกรณค์ ุม้ครอง

ความปลอดภยัสว่นบคุคลท่ีไดม้าตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกาํหนด 

ลกูจา้งมีหนา้ที่สวมใส่อปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบคุคลและดแูล

รักษาอปุกรณ์ตามวรรคหนึ่งใหส้ามารถใชง้านไดต้ามสภาพและลักษณะของงาน 

ตลอดระยะเวลาทาํงาน 

ในกรณีที่ลกูจา้งไม่สวมใส่อปุกรณ์ดังกล่าว ใหน้ายจา้งสัง่ใหล้กูจา้งหยดุ 

การทาํงานนัน้จนกวา่ลกูจา้งจะสวมใสอ่ปุกรณด์งักลา่ว 

โทษ (มาตรา ๖๒) ผูใ้ดก็ตามที่ไมป่ฏิบัตติาม จาํคกุไมเ่กินสามเดือน หรือปรับไมเ่กิน 

๑๐๐,๐๐๐  บาท หรือทัง้จาํทัง้ปรับ 

พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๒๓ ใหผ้ ูร้บัเหมาชั้นตน้และผ ูร้บัเหมาช่วงตามกฎหมายว่า

ดว้ยการค ุม้ครองแรงงานมีหนา้ท่ีดําเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอ

นามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของลกูจา้งเช่นเดียวกบันายจา้ง 

ในกรณีท่ีนายจ้างเป็นผ ู้ร ับเหมาช่วง และมีผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป  

ใหผู้ร้ับเหมาช่วงถัดขึ้นไปตลอดสายจนถึงผูร้ับเหมาชั้นตน้ท่ีมีลกูจา้งทํางาน 

ในสถานประกอบกิจการเดียวกนั มีหนา้ท่ีรว่มกนัในการจดัสถานท่ีทํางานให้

มีสภาพการทํางานท่ีปลอดภยั และมีสภาพแวดลอ้มในการทํางานท่ีถกู

สขุลกัษณะเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัแกล่กูจา้งทกุคน 

โทษ (มาตรา ๖๒) ผูใ้ดก็ตามที่ไมป่ฏิบัตติาม จาํคกุไมเ่กินสามเดือน หรือปรับไมเ่กิน 

๑๐๐,๐๐๐  บาท หรือทัง้จาํทัง้ปรับ 

พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๓๒ เพ่ือประโยชนใ์นการควบคมุ กาํกับ ดแูลการดาํเนินการดา้น

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน ให้นายจา้ง

ดาํเนนิการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) จดัใหม้กีารประเมนิอันตราย 

(๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที่มผีลตอ่ลกูจา้ง 

(๓)  จัดทําแผนการดํา เนินงานด้านความปลอดภัยฯ และจัดทําแผนการ

ควบคมุดแูลลกูจา้งและสถานประกอบกิจการ 

(๔) ส่งผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการดําเนินงานและ

แผนการควบคมุตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย 

โทษ (มาตรา ๕๖) นายจา้ง จาํคกุไมเ่กินหกเดอืน หรือปรับไมเ่กนิ ๒๐๐,๐๐๐  

บาท หรือทัง้จาํทัง้ปรับ 

พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 



มาตรา ๓๔ ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการใดเกิดอบุัติภัยรา้ยแรง หรือ

ลกูจา้งประสบอนัตรายจากการทาํงาน ใหน้ายจา้งดาํเนนิการดงัตอ่ไปนี ้ 

(๑) กรณีลกูจา้งเสียชวิีต 

(๒) กรณีที่สถานประกอบกิจการไดร้ับความเสียหายหรือตอ้งหยดุการผลิต หรือ

มีบุคคลในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหาย อัน

เนือ่งมาจากเพลิงไหม ้การระเบิดสารเคมรีัว่ไหล หรืออบุัตภิยัรา้ยแรงอ่ืน 

(๓) กรณีที่มลีกูจา้งประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน 

การแจง้เป็นหนงัสือตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกาํหนดและ

เมื่อพนักงานตรวจความปลอดภัยไดร้ับแจง้แลว้ ให้ดําเนินการตรวจสอบและหา

มาตรการป้องกนัอันตรายโดยเร็ว 

โทษ (มาตรา ๕๗) นายจา้ง ปรับไมเ่กิน ๕๐,๐๐๐  บาท 

พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 



แบบ สปร ๕ 



กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 พระราชบญัญัติความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และการดาํเนินการ

ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกี่ยวกับ

การป้องกนัและระงบัอัคคีภยั พ.ศ. ๒๕๕๕+ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขัน้ตน้ และการเป็น

หนว่ยงานฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนไีฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ 

ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกี่ยวกับ

สารเคมอีันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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 พระราชบญัญัติความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ต่อ) 

 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ 

ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกี่ยวกับ

ไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาํเนินการดา้น

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางานเก่ียวกับ

ความรอ้น แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาํเนินการดา้น

ความปลอดภยั อาชวีอามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เกี่ยวกับที่อับ

อากาศพ.ศ. ๒๕๖๒  
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กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวขอ้ง 



สาระสาํคญั 

1) ลักษณะพ้ืนที่อับอากาศ และอันตราย 

2) แนวทางการจัดการปองกนัอันตรายอนัเกิดจากการทํางานในที่อับอากาศ 

54 

กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนนิการดา้นความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกี่ยวกบัที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ท่ีอบัอากาศ (Confined Space) 
ที่ซ่ึงมทีางเขา้ออกจาํกดั และไมไ่ดอ้อกแบบไวส้าํหรับเป็นสถานที่ทาํงานอยา่งตอ่เนือ่งเป็น

ประจาํ และมสีภาพอันตรายหรือมบีรรยากาศอันตราย เชน่ อโุมงค ์ถํา้ บ่อหลมุ หอ้งใต้

ดิน หอ้งนริภยั ถังนํา้มนั ถังหมกั ถัง ไซโล ทอ่ เตา ภาชนะ หรือส่ิงอ่ืนที่มลีกัษณะ

คลา้ยกนั 

https://www.youtube.com/watch?v=tWBCsn6pQWc The sewer men of Mumbai Click  

นิยามศพัท ์

กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนนิการดา้นความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกี่ยวกบัที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

https://www.youtube.com/watch?v=tWBCsn6pQWc
https://www.youtube.com/watch?v=tWBCsn6pQWc
https://www.youtube.com/watch?v=tWBCsn6pQWc


นิยามศพัท ์



อบุติัเหตท่ีุเกิดจากการทํางานในท่ีอบัอากาศ 

ความผิด: ตามพระราชบัญญัต ิความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

พ.ศ.2554 และกฎกระทรวงการทาํงานในที่อบั

อากาศ พ.ศ.2547 (ฉบับเก่า) รวม 3 ประเด็น

ดว้ยกนั คือ  

 1.ไมแ่จง้ใหล้กูจา้งทราบถึงอนัตรายที่อาจ

เกิดขึน้จากการทาํงาน 

 2.ไมแ่จกคู่มอืการปฎิบัตงิานใหก้บัลกูจา้งทกุ

คน ไมจ่ดัทาํป้ายแสดงพื้นที่อบัอากาศ อนัตราย

หา้มเขา้ ไวท้ี่ฝาบ่อพกักากตะกอน 

 3.จดัทาํสิ่งปิดกัน้เพ่ือไมใ่หบ้คุคลเขา้หรือตกลง

ไปในที่อบัอากาศโดยไมส่มบรูณ ์  

ทัง้นีค้วามผดิดงักลา่วจะมอีตัราโทษสงูสดุคือ 

จาํคกุไมเ่กิน 1 ปี หรือปรบัไมเ่กิน 4 แสนบาท หรือ

ทัง้จาํทัง้ปรับ  
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กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนนิการดา้นความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกี่ยวกบัที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



กฎหมายคุม้ครองแรงงาน หรือ พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมายถึง กฎหมายท่ี
บญัญตัิถึงสิทธิและหนา้ท่ีระหว่างนายจา้งและลกูจา้ง โดยกาํหนดมาตรฐานขัน้ตํา่ในการจา้ง
การใชแ้รงงาน และการจัดสถานท่ีและอปุกรณ์ในการทํางาน เพ่ือใหผู้ท้ ํางานมีสขุภาพ 
อนามัยอันดีและมีความปลอดภัย ในชีวิต และร่างกาย และไดค่้าตอบแทนตามสมควร
กฎหมายคุม้ครองแรงงานท่ีมีผลบังคับใชใ้นปัจจบุัน คือ พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 

พระราชบญัญติั ค ุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 



พระราชบญัญติั ค ุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

การค ุม้ครองแรงงานหญิง 

 มาตรา ๑๕ ใหน้ายจา้งปฏิบัตติอ่ลกูจา้งชายและหญิงโดยเทา่เทยีมกนัในการ

จา้งงาน เวน้แตล่กัษณะหรือสภาพของงานไมอ่าจปฏิบัตเิชน่นัน้ได ้

 มาตรา ๑๖ หา้มมใิหน้ายจา้งหรือผูซ่ึ้งเป็นหวัหนา้งาน ผูค้วบคมุงาน หรือ

ผูต้รวจงานกระทาํการลว่งเกินทางเพศตอ่ลกูจา้งซ่ึงเป็นหญิง หรือเด็ก 

บทลงโทษ  

มาตรา ๑๔๖ นายจา้ง ไมป่ฏิบตัติามมาตรา ๑๕ ปรับไมเ่กิน ๒๐,๐๐๐  บาท 

มาตรา ๑๔๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ ปรับไมเ่กิน ๒๐,๐๐๐ บาท 



พระราชบญัญติั ค ุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

การใชแ้รงงานเด็ก 

 มาตรา ๔๔ หา้มมใิหน้ายจา้งจา้งเด็กอายตุํา่กวา่ ๑๕ ปีเป็นลกูจา้ง 

 มาตรา ๔๗ หา้มมใิหน้ายจา้ง ใหล้กูจา้งซ่ึงเป็นเด็ก อายตุํา่กวา่ ๑๘ ปี ทาํงานใน

ระหวา่งเวลา ๒๒.๐๐ ถึง ๐๖.๐๐ น. 

 มาตรา ๔๘ หา้มมใิหน้ายจา้ง ใหล้กูจา้งซ่ึงเป็นเด็ก อายตุํา่กวา่ ๑๘ ปีทาํงาน

ลว่งเวลา หรือทาํงานในวนัหยดุ 

 มาตรา ๔๙ หา้มมใิหน้ายจา้ง ใหล้กูจา้งซ่ึงเป็นเด็กอายตุํา่กวา่ ๑๘ ปีทาํงานที่

เป็นอันตราย  

บทลงโทษ  
มาตรา ๑๔๘/๑ นายจา้ง ฝ่าฝืน มาตรา ๔๔, ๔๙ ปรับตัง้แต ่๔๐,๐๐๐ ถึง ๘๐๐,๐๐๐  บาท ตอ่ลกูจา้ง ๑ 

คน หรือจาํคกุไมเ่กิน ๒ ปี หรือทัง้จาํทัง้ปรับ 

มาตรา ๑๔๔ นายจา้งฝ่าฝืนมาตรา ๔๗, ๔๘ จาํคกุไมเ่กิน ๖ เดือน ปรับไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จาํ

ทัง้ปรับ 



กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

กระทรวงแรงงาน 

 พระราชบญัญติัค ุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเก่ียวกบัไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลกิ) 

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในที่อบัอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเก่ียวกบัรังสีชนดิก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีตรวจสขุภาพของลกูจา้งและส่งผลการตรวจแก่

พนกังานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานประดานํา้  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(ยกเลกิ) 
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กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

กระทรวงแรงงาน 

 พระราชบญัญติัค ุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ต่อ) 

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ (เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัในการทาํงาน: จป.)  

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเก่ียวกบังานก่อสรา้ง  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ และหมอ้นํา้  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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