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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
 และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ใหไว ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 
  เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก หนา ๕

หลักการและเหตุผล
 เน่ืองจากในปจจุบันมีการนำเทคโนโลยี เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ สารเคมี 
และสารเคมีอนัตรายมาใชในกระบวนการผลิต การกอสราง และบริการ แตขาด
การพัฒนาความรู ความเขาใจควบคูกันไป ทำใหสงผลกระทบตอผู ใชแรงงาน
ในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทำงาน และกอใหเกิด
อันตรายจากการทำงาน จนถึงแกบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรค
อันเน่ืองจากการทำงานซึ่งมแีนวโนมสงูขึ้นและทวคีวามรนุแรงขึ้นดวย ประกอบกบั
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีหลักการสวนใหญเปนเรื่องการ
คุมครองแรงงานทั่วไป และมีขอบเขตจำกัดไมสามารถกำหนดกลไกและมาตรการ
บริหารงานความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อประโยชนในการวาง
มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงานอยางเหมาะสม สำหรับปองกัน สงวนรักษา
ทรพัยากรบุคคลอนัเปนกำลงัสำคญัของชาต ิสมควรมีกฎหมายวาดวยความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเปนการเฉพาะ จึงจำเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทยกเวน 
 กฎหมายนี้มิใหใชบังคับแก
 (๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น
 (๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภมิูภาค ราชการสวนทองถิ่น และกจิการอื่น
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดงักลาว จดัใหมมีาตรฐานในการบรหิารและการจดัการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานในหนวยงาน
ของตนไมต่ำกวามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงานตามกฎหมายนี้

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ  Ñ̈¹·Ã�á´§
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

P105-121.indd   105 11/22/2011   3:39:41 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๐๖

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

๒) บทนิยามที่สำคัญ
 “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน” 
หมายความวา การกระทำหรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำใหเกิด
การประสบอนัตรายตอชวีติ รางกาย จติใจหรอืสขุภาพอนามยัอนัเนื่องจากการทำงาน
หรือเกี่ยวกับการทำงาน
 “นายจาง” หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
และใหหมายความรวมถงึ ผูประกอบกิจการซึง่ยอมใหบคุคลหน่ึงบคุคลใดมาทำงาน
หรือทำผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบกิจการ ไมวาการทำงานหรือการ
ทำผลประโยชนน้ันจะเปนสวนหนึ่งสวนใดหรอืท้ังหมดในกระบวนการผลติหรอืธรุกจิ
ในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการนั้นหรือไมก็ตาม
 “ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
และใหหมายความรวมถงึผูซึ่งไดรบัความยนิยอมใหทำงานหรอืทำผลประโยชนใหแก
หรือในสถานประกอบกิจการของนายจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม
 “ผูบริหาร” หมายความวา ลูกจางตั้งแตระดับผูจัดการในหนวยงานขึ้นไป
 “หวัหนางาน” หมายความวา ลกูจางซึ่งทำหนาท่ีควบคมุ ดแูล บงัคบับญัชา
หรือสั่งใหลูกจางทำงานตามหนาที่ของหนวยงาน
 “เจาหนาที่ความปลอดภยัในการทำงาน” หมายความวา ลกูจางซึ่งนายจาง
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาทีด่านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงานตามพระราชบัญญัตินี้
 “สถานประกอบกจิการ” หมายความวา หนวยงานแตละแหงของนายจาง
ที่มีลูกจางทำงานอยูในหนวยงาน
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน

๓) บททั่วไป
 ใหนายจางมีหนาท่ีจัดและดูแลสถานประกอบกจิการและลกูจางใหมสีภาพ
การทำงานและสภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง
สงเสรมิสนบัสนนุการปฏบิตังิานของลกูจางมใิหลกูจางไดรบัอันตรายตอชวีติ รางกาย 
จิตใจ และสุขภาพอนามัย และใหลูกจางมีหนาที่ในการใหความรวมมือกับนายจาง
ในการดำเนนิการและสงเสรมิดานความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจางและสถานประกอบกิจการ
 ในกรณีที่กฎหมายนี้กำหนดใหนายจางตองดำเนินการอยางหนึ่งอยางใด
ที่ตองเสียคาใชจาย ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายเพื่อการนั้น
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๔) การบรหิาร การจดัการ และการดำเนนิการดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
 ๔.๑) อำนาจและหนาที่ของนายจาง
  (๑) หนาท่ีในการบริหาร การจัดการ และการดำเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  (๒) หนาทีใ่นการจัดใหมีเจาหนาทีค่วามปลอดภัยในการทำงานใน
สถานประกอบกิจการ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
  (๓) หนาทีใ่นการทีต่องแจงใหลูกจางทราบถึงอันตรายทีอ่าจจะ
เกิดขึ้นจากการทำงาน
  (๔) หนาท่ีในการแจงหรอืปดประกาศคำเตอืน คำสั่ง หรอืคำวนิจิฉยั
ของอธิบดี คำส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
  (๕) หนาท่ีในการจัดใหผูบรหิาร หวัหนางาน และลกูจางทุกคนไดรบั
การฝกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
  (๖) หนาทีด่ำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
หรือสิ่งอื่นใดที่เชานั้นตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามขอ (๑) 
ท่ีนายจางเชาหรือนำมาใชในสถานประกอบกิจการ 
  (๗) หนาท่ีรวมกันของนายจางในการดำเนินการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานสำหรับสถานที่ใดที่มีสถานประกอบ
กิจการหลายแหง 
 ๔.๒) หนาที่ของลูกจางในการดูแลสภาพแวดลอมในการทำงาน
  กฎหมายกำหนดใหลูกจางมีหนาทีดู่แลสภาพแวดลอมในการทำงาน
ใหเปนไปตามมาตรฐานทีก่ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามขอ ๔.๑) (๑) เพื่อใหเกดิ
ความปลอดภยัตอชวิีต รางกาย จิตใจ และสขุภาพอนามยัโดยคำนึงถงึสภาพของงาน
และพืน้ทีท่ีร่ับผิดชอบ แตหากลูกจางทราบถึงขอบกพรองหรือการชำรุดเสียหาย 
และไมสามารถแกไขไดดวยตนเองก็ใหแจงตอเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงาน 
หวัหนางาน หรือผูบรหิาร และใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงาน หัวหนางาน 
หรือผูบริหาร แจงเปนหนังสือตอนายจางโดยไมชักชา
  แตทั้งนี้ ในกรณีทีห่ัวหนางานทราบถึงขอบกพรองหรือการชำรุด
เสียหายซึ่งอาจทำใหลกูจางไดรบัอันตรายตอชวิีต รางกาย จิตใจ หรอืสขุภาพอนามยั 
ตองดำเนินการปองกันอันตรายน้ันภายในขอบเขตท่ีรับผิดชอบหรือท่ีไดรับมอบหมาย
ทันทีท่ีทราบ กรณีไมอาจดำเนินการได ใหแจงผูบรหิารหรอืนายจางดำเนินการแกไข
โดยไมชักชา
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 ๔.๓) หนาที่ของนายจางและลูกจางในการสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล
  กฎหมายกำหนดใหนายจางจัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณ
คุ มครองความปลอดภัยสวนบุคคลทีไ่ดมาตรฐานตามทีอ่ธิบดีประกาศกำหนด 
สวนลูกจางก็มีหนาทีส่วมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและดูแล
รักษาอุปกรณดังกลาวใหสามารถใชงานไดตามสภาพและลักษณะของงาน
ตลอดระยะเวลาทำงาน และหากลูกจางไมสวมใสอุปกรณดังกลาวไว กฎหมาย
ไดกำหนดใหนายจางสั ่งใหลูกจางหยุดการทำงานนั้นจนกวาลูกจางจะสวมใส
อุปกรณดังกลาว
 ๔.๔) หนาที่ของผูรับเหมาชั้นตนและผูรับเหมาชวงในการจัดสถานที่
ทำงานใหมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย
  ใหผูรบัเหมาชั้นตนและผูรบัเหมาชวงตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานมีหนาที่ดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงานของลูกจางเชนเดียวกับนายจาง และในกรณีท่ีนายจางเปนผูรับเหมาชวง 
และมผีูรับเหมาชวงถัดขึน้ไป ใหผูรับเหมาชวงถัดขึน้ไปตลอดสายจนถึงผูรับเหมา
ชั้นตนทีม่ีลูกจางทำงานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหนาทีร่วมกันในการ
จัดสถานที่ทำงานใหมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมในการ
ทำงานที่ถูกสุขลักษณะเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจางทุกคน
 ๔.๕) การขึ้นทะเบียนเปนผูใหบริการ
  (๑) การขอขึ้นทะเบียนเปนผูใหบริการของบุคคลธรรมดา
   บคุคลใดประสงคจะใหบรกิารในการตรวจวดั ตรวจสอบ ทดสอบ 
รับรอง ประเมินความเสี่ยง รวมทัง้จัดฝกอบรมหรือใหคำปรึกษาเพื่อสงเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานตามมาตรฐาน
ทีก่ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามขอ ๔.๑) (๑) จะตองขึ้นทะเบียนตอสำนัก
ความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
   ทั้งนี้ ในกรณีทีส่ำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานไมรับขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนดังกลาว กฎหมาย
กำหนดใหผูขอขึ้นทะเบียนหรือผูถูกเพิกถอนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือ
ตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานภายใน ๓๐ วันนับแตวันไดรับแจง
การไมรับขึน้ทะเบียนหรือการเพิกถอนทะเบียน โดยคำวินิจฉัยของอธิบดีใหเปน
ที่สุด
  (๒) การขอขึ้นทะเบียนเปนผูใหบริการของนิติบุคคล
   นิติบุคคลใดประสงคจะใหบริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ 
ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง รวมทัง้จัดฝกอบรมหรือใหคำปรึกษาเพื่อ
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สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานตาม
มาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามขอ ๔.๑) (๑) จะตองไดรบัใบอนญุาต
จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
   ทั้งนี้ ในกรณีทีอ่ธิบดีไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต 
ไมออกใบแทนใบอนุญาตหรือพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกใหแก
นิติบคุคลดังกลาว กฎหมายกำหนดใหนิติบุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือ
ตอคณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของอธิบดีแจงการไมออกใบอนุญาต 
หรือการไมตออายุใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต โดยคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด

๕) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
 ใหคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน ประกอบดวย ปลดักระทรวงแรงงานเปนประธานกรรมการ อธบิดกีรมควบคมุ
มลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง อธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม อธบิดกีรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 
และอธิบดีกรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน เปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจาง
และผูแทนฝายลกูจาง ฝายละ ๘ คน๑ และผูทรงคณุวฒุอิกี ๕ คนซึ่งรฐัมนตรแีตงตั้ง
เปนกรรมการ๒ และใหรฐัมนตรแีตงต้ังขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เปนเลขานุการ
 ทัง้นี ้ใหกรรมการผูทรงคณุวุฒมิวีาระอยูในตำแหนงคราวละ ๒ ป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
 อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
 (๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกบันโยบาย แผนงาน หรือมาตรการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทำงาน
 (๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ 
และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
 (๓) ใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน

 ๑โดยใหการไดมาและการพนจากตำแหนงของผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยตองคำนึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย.    
 ๒ผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานหรือประสบการณทีเ่กี่ยวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยตองคำนึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย.
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จุลนิติ

 (๔) วินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๓๓ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ 
วรรคสอง
 (๕) แตงตั ้งคณะอนุกรรมการเพื ่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ ่ง
อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
 ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
 (๑) สรรหา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงานเพือ่การจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเสนอตอ
คณะกรรมการ
 (๒) จดัทำแนวทางการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอมในการทำงานเสนอตอคณะกรรมการ
 (๓) จัดทำแผนปฏิบัติการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานประจำปเสนอตอคณะกรรมการ
 (๔) ประสานแผนและการดำเนินการของคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ
 (๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการ
 (๖) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ
 (๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย

๖) การควบคุม กำกับ ดูแล
 ๖.๑) การดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของนายจาง
  เพื ่อประโยชนในการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ใหนายจาง
ดำเนินการดังตอไปนี้
  (๑) จัดใหมีการประเมินอันตราย
  (๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมในการทำงานที่มีผลตอ
ลูกจาง
  (๓) จดัทำแผนการดำเนนิงานดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอมในการทำงานและจัดทำแผนการควบคุมดูแลลูกจางและ
สถานประกอบกิจการ
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  (๔) สงผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการ
ดำเนินงานและแผนการควบคุมตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย
  ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกลาวนั้น นายจางจะตองปฏิบัติตาม
คำแนะนำและไดรับการรับรองผลจากผู ชำนาญการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตจาก
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตามกฎหมายนี้๓ ดวย
 ๖.๒) หนาที่ของนายจางในการแจงเหตุอันตราย
  ในกรณีทีส่ถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยรายแรง หรือลูกจาง
ประสบอันตรายจากการทำงาน ใหนายจางดำเนินการดังตอไปนี้
  (๑) กรณีที่ลูกจางเสียชีว ิต ใหนายจางแจงตอพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยในทันทีทีท่ราบโดยโทรศัพท โทรสาร หรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอียด
พอสมควร และใหแจงรายละเอียดและสาเหตุเปนหนังสือภายใน ๗ วันนับแต
วันที่ลูกจางเสียชีวิต
  (๒) กรณีท่ีสถานประกอบกจิการไดรบัความเสยีหายหรอืตองหยดุ
การผลิต หรือมีบุคคลในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือไดรับความ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเพลงิไหม การระเบดิ สารเคมรีั่วไหล หรอือบุตัภิยัรายแรงอื่น 
ใหนายจางแจงตอพนกังานตรวจความปลอดภยัในทนัทีท่ีทราบโดยโทรศพัท โทรสาร 
หรอืวธิอ่ืีนใด และใหแจงเปนหนังสอืโดยระบสุาเหตอัุนตรายที่เกิดขึ้น ความเสยีหาย 
การแกไขและวิธีการปองกันการเกิดซ้ำอีกภายใน ๗ วันนับแตวันเกิดเหตุ
  (๓) กรณีที่มีลูกจางประสบอันตราย หรือเจ็บปวยตามกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน เมื่อนายจางแจงการประสบอนัตรายหรอืเจ็บปวยตอสำนกังาน
ประกันสงัคมตามกฎหมายดังกลาวแลว ใหนายจางสงสำเนาหนังสือแจงนัน้ตอ
พนักงานตรวจความปลอดภัยภายใน ๗ วันดวย
  การแจงเปนหนังสือดังกลาว ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กำหนดและเมื่อพนักงานตรวจความปลอดภัยไดรบัแจงแลว ใหดำเนินการตรวจสอบ
และหามาตรการปองกันอันตรายโดยเร็ว

 ๓การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูชำนาญการ การควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาต 
การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนญุาต การสั่งพกัใช และการเพกิถอนใบอนญุาต ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีารและเงื่อนไข
ทีก่ำหนดในกฎกระทรวง แตในกรณีทีอ่ธิบดีไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต ไมออกใบแทนใบอนุญาตหรือพักใชใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให บุคคลนั้นยอมมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือ
ของอธิบดีแจงการไมออกใบอนุญาต หรือการไมตออายุใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ใหเปนที่สุด.
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๗) พนักงานตรวจความปลอดภัย
 ๗.๑) อำนาจหนาที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย 
  ในการปฏบิตัหินาท่ีตามกฎหมายน้ี ใหพนักงานตรวจความปลอดภยั
มีอำนาจ ดังตอไปนี้
  (๑) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจาง
ในเวลาทำการหรือเมื่อเกิดอุบัติภัย
  (๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเกี ่ยวกับสภาพแวดลอม
ในการทำงานทีเ่กีย่วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน
  (๓) ใชเครื่องมอืในการตรวจวดัหรอืตรวจสอบเครื่องจกัร หรอือุปกรณ
ในสถานประกอบกิจการ
  (๔) เก็บตัวอยางของวัสดุหรือผลิตภัณฑใด ๆ มาเพือ่การวิเคราะห
เกี่ยวกับความปลอดภัย
  (๕) สอบถามขอเท็จจริง หรือสอบสวนเรื่องใด ๆ ภายในขอบเขต
อำนาจและเรียกบุคคลทีเ่กี่ยวของมาชีแ้จง รวมทั้งตรวจสอบหรือใหสงเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของและเสนอแนะมาตรการปองกันอันตรายตออธิบดีโดยเร็ว
 ๗.๒) อำนาจในการสั่งหยดุการกระทำ แกไข ปรบัปรงุหรอืปฏบิติัใหถกูตอง 
หยดุการใชเคร่ืองจกัร อปุกรณ อาคารสถานที ่หรอืผกูมดัประทบัตราของพนกังาน
ตรวจความปลอดภัย
  ในกรณีท่ีพนักงานตรวจความปลอดภัยพบวา นายจาง ลกูจางหรอืผูที่
เกี่ยวของผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายนี ้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
กฎหมายนี ้หรือพบวาสภาพแวดลอมในการทำงาน อาคาร สถานที ่ เครื่องจักร
หรืออุปกรณทีล่ ูกจางใชจะกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกลูกจาง ใหพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดการกระทำที่ฝาฝน แกไข ปรับปรุง 
หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ถามเีหตุจำเปน
ไมอาจดำเนินการใหแลวเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกลาวได พนักงานตรวจ
ความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ วันนับแต
วันที่ครบกำหนดเวลาดังกลาว ทั้งนี้ หากนายจาง ลูกจาง หรือผูที่เกี่ยวของไมเห็น
ดวยกับคำสั่ง ก็ใหมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานไดภายใน ๓๐ วนันับแตวนัท่ีทราบคำสั่ง ใหอธบิดวีนิิจฉยัอุทธรณภายใน ๓๐ วนั
นบัแตวันทีร่ับอทุธรณ คำวินิจฉัยของอธิบดีใหเปนทีสุ่ด โดยการอุทธรณ ยอมไม
เปนการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย เวนแตอธิบดี 
จะมีคำสั่งเปนอยางอื่น
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  ทั้งนี้ ในกรณีจำเปนเมื ่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู ซึ ่งอธิบดี
มอบหมาย ใหพนักงานตรวจความปลอดภัยมีอำนาจสั่งใหหยุดการใชเครื่องจักร 
อุปกรณ อาคารสถานที ่หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอลกูจางดังกลาวท้ังหมดหรอืบางสวนเปนการชั่วคราว ในระหวาง
การปฏิบัติตามคำสั ่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยได และเมื ่อนายจาง
ไดปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามคำสั ่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยแลว 
ใหนายจางแจงอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาเพิกถอนคำสั่งดังกลาว
ได ทัง้นี ้หากนายจาง ลกูจางหรอืผูท่ีเก่ียวของไมเห็นดวยกับคำสั่ง ก็ใหมีสทิธอิทุธรณ
เปนหนังสือตอคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงานไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีท่ราบคำสั่ง ใหคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รับอุทธรณ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปน
ท่ีสุด โดยการอุทธรณ ยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจ
ความปลอดภัย เวนแตคณะกรรมการจะมีคำสั่งเปนอยางอื่น
  แตหากนายจางไมปฏิบัติตามคำส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย 
และมีเหตุอันอาจกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงที่กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานสมควรเขาไปดำเนินการแทน ก็ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจ
สัง่ใหพนักงานตรวจความปลอดภัยหรือมอบหมายใหบุคคลใดเขาจัดการแกไข
เพื่อใหเปนไปตามคำสั่งน้ันได๔ ในกรณเีชนน้ีนายจางตองเปนผูเสยีคาใชจายสำหรบั
การเขาจัดการแกไขนั้นตามจำนวนที่จายจริง
  นอกจากนี้ ในระหวางหยุดการทำงานหรือหยุดกระบวนการผลิตนั้น 
ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางทีเ่กีย่วของกับการหยดุการทำงานหรือการหยุด
กระบวนการผลิตนั้นเทากับคาจางหรือสิทธิประโยชนอื ่นใดทีลู่กจางตองไดรับ 
เวนแตลูกจางรายนั้นจงใจกระทำการอันเปนเหตุใหมีการหยุดการทำงานหรือหยุด
กระบวนการผลิต
  ในกรณีทีน่ายจาง ลูกจาง หรือผูทีเ่กี่ยวของไดปฏิบัติตามคำสั่งของ
พนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด กฎหมายไดกำหนดให
การดำเนินคดีอาญาตอนายจาง ลูกจาง หรือผูที่เกี่ยวของใหเปนอันระงับไป
 ๗.๓) บทตองหามตามกฎหมายของนายจางในการเลิกจางหรือโยกยาย
หนาที่การงานลูกจาง
  กฎหมายไดกำหนดหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจาง หรือโยกยาย
หนาทีก่ารงานของลูกจางเพราะเหตุทีลู่กจางดำเนินการฟองรองหรือเปนพยาน

 ๔ทั้งนี้ กอนทีอ่ธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะดำเนินการสั่งใหพนักงานตรวจความปลอดภัยหรือมอบหมายใหบุคคลใด
เขาจัดการแกไขเพื่อใหเปนไปตามคำสั่ง จะตองมีคำเตือนเปนหนังสือใหนายจางปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย
ภายในระยะเวลาที่กำหนดกอน ซึ่งคำเตือนดังกลาวจะกำหนดไปพรอมกับคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได.
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หรือใหหล ักฐานหรือใหขอมูลเกี ่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานตอพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการ 
ตามกฎหมายนี้หรือตอศาล

๘) กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
 ๘.๑) กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน 
  ใหจัดตั้งกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน ในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เพื่อเปนทุนใชจายในการ
ดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ตามกฎหมายนี้ โดยใหกองทุนประกอบดวยเงินทุน ดังตอไปนี้
  (๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
  (๒) เงนิรายปท่ีไดรบัการจดัสรรจากกองทนุเงนิทดแทนตามกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน
  (๓) เงินคาปรับที่ไดจากการลงโทษผูกระทำผิดตามกฎหมายนี้
  (๔) เงินอุดหนนุจากรัฐบาล
  (๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
  (๖) ผลประโยชนที่ไดจากเงินของกองทุน
  (๗) คาธรรมเนียมใบอนุญาตและใบสำคัญการขึ ้นทะเบียน
ตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๓๓
  (๘) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
  (๙) รายไดอื่น ๆ
  ทั้งนี้ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
  (๑) การรณรงคสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทำงานและการพัฒนา แกไขและบริหารงานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน
  (๒) ชวยเหลือและอุดหนุนหนวยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ 
องคกรเอกชน หรือบุคคลที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดำเนินการสงเสริม 
สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนางานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
  (๓) คาใชจายในการบริหารกองทุนและตามมาตรา ๓๐
  (๔) สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย 
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อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานตามความเหมาะสมเปนรายป
  (๕) ใหนายจางกูยืมเพื่อแกไขสภาพความไมปลอดภัย หรือเพื่อ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงาน
  (๖) เงินทดรองจายในการดำเนินการตามมาตรา ๓๗
 ๘.๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน
  ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน ประกอบดวย อธบิดกีรมสวสัดกิารและคุมครอง
แรงงาน เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลงั ผูแทนสำนกังานประกนัสงัคม 
ผูแทนสำนักงบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิอีก ๑ คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง กับผูแทน
ฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละ ๕ คน๕ เปนกรรมการ โดยใหรัฐมนตรี
แตงตั้งขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนเลขานุการ
  ทั้งนี้ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ ๒ ป 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
  อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
  (๑) กำกับการจัดการและบริหารกองทุน
  (๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการชวยเหลือและการอุดหนุน
การใหกู ย ืม การทดรองจาย และการสนับสนุนเงินในการดำเนินงานดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
  (๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษา
เงินกองทุนและการจัดหาผลประโยชนของเงินกองทุน โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
  (๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหเงิน
ชวยเหลือและเงินอุดหนุน การขอเงินชวยเหลือและเงินอุดหนุน การอนุมัติ
เงินทดรองจาย การขอเงินทดรองจาย การใหกู ยืมเงิน และการชำระเงินคืน
แกกองทุน
  (๕) ปฏิบัติการอืน่ใดตามที ่กฎหมายนี ้หรือกฎหมายอื ่นบัญญัติ
ใหเปนอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

  ๕การไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด โดยตองคำนึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย. 
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๙) สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน
 ใหมีสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน และมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
 (๑) สงเสริมและแกไขปญหาเกี ่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
 (๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพ่ือสงเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
 (๓) ดำเนินการ สงเสริม สนับสนุน และรวมดำเนินงานกับหนวยงาน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของภาครัฐ
และเอกชน
 (๔) จดัใหมีการศกึษาวิจัยเก่ียวกับการสงเสรมิความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน ทั้งในดานการพัฒนาบุคลากรและดานวิชาการ
 (๕) อำนาจหนาที่อื่นตามที่กำหนดในกฎหมาย
 ทั้งนี้ กฎหมายไดกำหนดใหกระทรวงแรงงานจัดตั ้งสถาบันสงเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานโดยอยูภายใต
การกำกับดูแลของรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ภายใน ๑ ปนับแตวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๑๐) บทกำหนดโทษ
 ๑๐.๑) นายจางผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานที ่กำหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามขอ ๔.๑) (๑) ตองระวางโทษจำคกุไมเกนิ ๑ ป หรอืปรบัไมเกิน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๒) ผู ใดมีหนาทีใ่นการรับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
หรือรายงานตามกฎกระทรวงที่ออกตามขอ ๔.๑) (๑) กรอกขอความอันเปนเท็จ
ในการรับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือรายงาน ตองระวางโทษ
จำคุกไมเกิน ๖ เดือนหรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๓) ผูใดใหบรกิารตรวจวดั ตรวจสอบ ทดสอบ รบัรอง ประเมินความเสี่ยง 
จดัฝกอบรม หรอืใหคำปรกึษาโดยไมไดขึน้ทะเบยีนตอสำนักความปลอดภยัแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตามมาตรา ๙ หรือไมไดรับอนุญาตจากอธิบดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน
๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๔) นายจางผูใดไมจัดใหมีเจาหนาทีค่วามปลอดภัยในการทำงาน 
บคุลากร หนวยงานหรือคณะบุคคลเพือ่ดำเนินการดานความปลอดภัยในสถาน
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ประกอบกิจการตามมาตรา ๑๓ ไมจัดใหผูบริหาร หัวหนางาน และลูกจางทุกคน
ไดรับการฝกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 
หรือไมจัดใหมีการฝกอบรมลูกจางทกุคนกอนการเริ ่มทำงานตามมาตรา ๑๖ 
หรือไมดำเนินการมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ๑๐.๕) นายจางผูใดไมแจงใหลูกจางทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการทำงานและแจกคู มอืปฏิบัติงานใหลูกจางทุกคนกอนทีลู่กจางจะเขา
ทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานตามมาตรา ๑๔ หรือไมดำเนินการ
แจงตามมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
 ๑๐.๖) นายจางผูใดไมแจงหรอืปดประกาศคำเตอืน คำสั่ง หรอืคำวนิจิฉยั
ของอธิบด ีคำสั่งของพนกังานตรวจความปลอดภัย หรอืคำวนิจิฉยัของคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ หรือไมติดประกาศสัญลักษณเตือนอันตรายและเครื่องหมายตาม
มาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๗) นายจางผูใดไมรวมดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงานตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจำคุก
ไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๘) ผูใดไมปฏบิตัติามหลกัเกณฑเกีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอมในการทำงานซึ่งใชในสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสอง ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๙) ผูใดขัดขวางการดำเนินการของนายจางตามมาตรา ๑๙ หรือ
ขัดขวางการปฏิบัติหนาทีข่องพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือบุคคลซึง่ไดรับ
มอบหมายตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษ
จำคุกไมเกิน ๖ เดือนหรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๑๐) ผู ใดไมจัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอ ุปกรณคุ มครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลทีไ่ดมาตรฐานตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๓ 
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ
 ๑๐.๑๑) ผูใดกระทำการเปนผูชำนาญการดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอมในการทำงานโดยไมไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีตามมาตรา ๓๓ 
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรอืทั้งจำ
ทั้งปรับ
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 ๑๐.๑๒) ผู ใดขัดขวางหรือไมอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที ่
ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ วรรคสอง 
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ
 ๑๐.๑๓) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคำส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย
ตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๑๔) ผูใดฝาฝนหรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหสิ่งที่พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยสั่งใหระงับการใชหรือผูกมัดประทับตราไวกลับใชงานไดอีก
ระหวางการปฏิบัติตามคำส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง 
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๒ ป หรอืปรบัไมเกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท หรอืทั้งจำทั้งปรบั 
และปรับอีกเปนรายวันไมเกินวันละ ๕,๐๐๐ บาทจนกวาจะดำเนินการตามคำสั่ง
 ๑๐.๑๕) นายจางผู ใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษปรับ
ครั้งละไมเกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท
 ๑๐.๑๖) นายจางผูใดเลกิจางลกูจาง หรอืโยกยายหนาท่ีการงานของลกูจาง
โดยฝาฝนมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๑๗) ในกรณีท่ีผูกระทำความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทำความผิด
ของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือเกิดจากการ
ไมสัง่การ หรือไมกระทำการอันเปนหนาทีท่ีต่องกระทำของกรรมการผูจัดการ
หรอืบุคคลใดซึ่งรบัผดิชอบในการดำเนนิงานของนติบิคุคลนั้น ผูนัน้ตองรบัโทษตามที่
บัญญัติไวสำหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
 ๑๐.๑๘) ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดทีเ่กี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปน
ขอเท็จจริงทีป่กติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งผูนั ้นไดหรือลวงรู
ขอเท็จจรงิดงักลาวมาเน่ืองจากการปฏบิตักิารตามกฎหมายน้ี ตองระวางโทษจำคุก
ไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เวนแตเปนการ
เปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหงกฎหมายนี ้หรือเพื่อประโยชนแก
การคุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี
 ๑๐.๑๙) บรรดาความผิดตามกฎหมายนี้ทีม่ีอัตราโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป 
หรือปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้ เห็นวาผูกระทำผิด
ไมควรไดรับโทษจำคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอำนาจเปรียบเทียบดังนี้
   (๑) อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย สำหรับความผิดทีเ่กิดขึ้น
ในกรุงเทพมหานคร
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   (๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น
    ในกรณท่ีีมีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบคุคลใด
กระทำความผิดทีเ่จาพนักงานมีอำนาจเปรียบเทียบไดตามวรรคหนึ่งและบุคคลนั้น
ยินยอมใหเปรยีบเทยีบ ใหพนกังานสอบสวนสงเรื่องใหอธบิดหีรอืผูวาราชการจงัหวดั 
แลวแตกรณี ภายใน ๗ วันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
    เม่ือผูกระทำผดิไดชำระเงนิคาปรบัตามจำนวนที่เปรยีบเทียบ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีม่ ีการเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
    ถาผูกระทำความผดิไมยินยอมใหเปรยีบเทยีบหรอืเมื่อยินยอม
แลวไมชำระเงินคาปรับภายในกำหนดเวลาดังกลาว ใหดำเนินคดีตอไป
 ๑๐.๒๐) การกระทำความผิดตามขอ ๑๐.๑๔) ถาคณะกรรมการ
เปรียบเทียบซึ่งประกอบดวยอธิบดี ผูบัญชาการสำนักงานตำรวจแหงชาติหรือ
ผูแทน และอัยการสูงสุด หรือผูแทนเห็นวาผูกระทำผิดไมควรไดรับโทษจำคุก
หรอืไมควรถกูฟองรอง ใหมีอำนาจเปรยีบเทยีบได และใหนำมาตรา ๗๑  วรรคสอง 
วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม

๑๑) บทเฉพาะกาล
 ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ซึ่งดำรงตำแหนงอยูในวันที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ปฏิบัติหนาทีค่ณะกรรมการ
ตามกฎหมายนี้ไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายนี้ ซึ่งตอง
ไมเกิน ๑๘๐ วันนับแตวันที ่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และในระหวางที่ยังมิได
ออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ ใหนำ
กฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด ๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม

หมายเหตุ :-
 • พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับเมือ่พนกำหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (มีผลใชบังคับเปนกฎหมายตั้งแตวันเสารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป)
 •  พระราชบัญญัตินี ้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
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 ๖ความในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึง่แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดบัญญัติวา
 “มาตรา ๔๑ ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ สิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น
 (๑) ตาย
 (๒) ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ อีก
 (๓) ลาออกจากความเปนผูประกันตนโดยการแสดงความจำนงตอสำนักงาน
 (๔) ไมสงเงินสมทบสามเดือนติดตอกัน
 (๕) ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนสงเงินสมทบมาแลวไมครบเกาเดือน
 การสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตาม (๔) สิ้นสุดลงตั้งแตเดือนแรกที่ไมสงเงินสมทบ และการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน
ตาม (๕) สิ้นสุดลงในเดือนที่สงเงินสมทบไมครบเกาเดือน”.

พระราชบัญญัติการกลับเปนผูประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔

 พระราชบัญญัติการกลับเปนผูประกันตน 
 พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ใหไว ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๗๑

หลักการและเหตุผล
 โดยทีม่ีผู ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
จำนวนมากไมไดสงเงนิสมทบตามมาตรา ๔๑ (๔) หรอื (๕) ทำใหความเปนผูประกนัตน
สิ้นสุดลงเปนเหตุใหไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและ
ไมอาจกลับเปนผูประกันตนไดอีกเพื่อเปนการใหโอกาสแกบุคคลดังกลาวในการ
ขอกลับเปนผูประกันตนได  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม
 “ผูประกันตน” หมายความวา ผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๗
 “สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที ่สำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แลวแตกรณี
 “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

๒) การยื่นคำขอกลับเปนผูประกันตน
 ใหผูประกันตนซ่ึงความเปนผูประกันตนส้ินสุดลงตามมาตรา ๔๑ (๔) หรือ (๕) 
แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗๖ กอนวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หากมี

พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๒๐ จุลนิติ
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ความประสงคจะกลบัเปนผูประกนัตนใหย่ืนคำขอตอสำนกังานตามแบบท่ีเลขาธกิาร
สำนักงานประกันสังคมกำหนดภายใน ๑ ปนับแตวันที ่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
และเม่ือสำนกังานไดรบัคำขอดงักลาวแลว ใหดำเนนิการตรวจสอบคำขอ และในกรณี
ท่ีเห็นวาผูย่ืนคำขอมีสิทธิกลับเปนผูประกนัตนก็ใหแจงใหผูย่ืนคำขอทราบภายใน ๗ วัน 
ท้ังน้ี ใหการกลับเปนผูประกันตนดังกลาวเร่ิมต้ังแตเดือนท่ีย่ืนคำขอและใหผูประกันตน
มีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
 ในกรณีท่ีไดตรวจสอบคำขอดงักลาวแลวเหน็วาผูย่ืนคำขอไมมสีทิธิกลบัเปน
ผูประกันตน ใหสำนักงานเสนอรายงานพรอมเหตุผลตอเลขาธิการเพื่อพิจารณา
และมีคำสั่ง และแจงผลการพิจารณาใหผูยืน่คำขอทราบภายใน ๑๕ วัน คำสั่ง
เลขาธิการนั้นใหเปนที่สุด 

หมายเหตุ :- 

 • พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๒๑

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ
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