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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
เนือ่ งจากในปจจุบนั มีการนำเทคโนโลยี เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร อุปกรณ สารเคมี
และสารเคมีอนั ตรายมาใชในกระบวนการผลิต การกอสราง และบริการ แตขาด
การพัฒนาความรูความเขาใจควบคูกันไป ทำใหสงผลกระทบตอผูใชแรงงาน
ในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทำงาน และกอใหเกิด
อันตรายจากการทำงาน จนถึงแกบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรค
อันเนื่องจากการทำงานซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นดวย ประกอบกับ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีหลักการสวนใหญเปนเรื่องการ
คุมครองแรงงานทั่วไป และมีขอบเขตจำกัดไมสามารถกำหนดกลไกและมาตรการ
บริหารงานความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อประโยชนในการวาง
มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงานอยางเหมาะสม สำหรับปองกัน สงวนรักษา
ทรัพยากรบุคคลอันเปนกำลังสำคัญของชาติ สมควรมีกฎหมายวาดวยความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเปนการเฉพาะ จึงจำเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป

๑) บทยกเวน
กฎหมายนี้มิใหใชบังคับแก
(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น
(๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และกิจการอื่น
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกลาว จัดใหมมี าตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานในหนวยงาน
ของตนไมต่ำกวามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงานตามกฎหมายนี้
พ.ย. - ธ.ค. ๕๔
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๒) บทนิยามที่สำคัญ
“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน”
หมายความวา การกระทำหรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำใหเกิด
การประสบอันตรายตอชีวติ รางกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทำงาน
หรือเกี่ยวกับการทำงาน
“นายจาง” หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
และใหหมายความรวมถึง ผูประกอบกิจการซึง่ ยอมใหบคุ คลหนึ่งบุคคลใดมาทำงาน
หรือทำผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบกิจการ ไมวาการทำงานหรือการ
ทำผลประโยชนน้ันจะเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจ
ในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการนั้นหรือไมก็ตาม
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
และใหหมายความรวมถึงผูซ่งึ ไดรบั ความยินยอมใหทำงานหรือทำผลประโยชนใหแก
หรือในสถานประกอบกิจการของนายจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม
“ผูบริหาร” หมายความวา ลูกจางตั้งแตระดับผูจัดการในหนวยงานขึ้นไป
“หัวหนางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งทำหนาที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา
หรือสั่งใหลูกจางทำงานตามหนาที่ของหนวยงาน
“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจาง
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาทีด่ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงานตามพระราชบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา หนวยงานแตละแหงของนายจาง
ที่มีลูกจางทำงานอยูในหนวยงาน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
๓) บททั่วไป
ใหนายจางมีหนาที่จดั และดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจางใหมสี ภาพ
การทำงานและสภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง
สงเสริมสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของลูกจางมิใหลกู จางไดรบั อันตรายตอชีวติ รางกาย
จิตใจ และสุขภาพอนามัย และใหลูกจางมีหนาที่ในการใหความรวมมือกับนายจาง
ในการดำเนินการและสงเสริมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจางและสถานประกอบกิจการ
ในกรณีที่กฎหมายนี้กำหนดใหนายจางตองดำเนินการอยางหนึ่งอยางใด
ที่ตองเสียคาใชจาย ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายเพื่อการนั้น
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๔) การบริหาร การจัดการ และการดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
๔.๑) อำนาจและหนาที่ของนายจาง
(๑) หน า ที่ใ นการบริ ห าร การจั ด การ และการดำเนิ น การด า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๒) หนาทีใ่ นการจัดใหมีเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทำงานใน
สถานประกอบกิจการ ตามหลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
(๓) หนาทีใ่ นการทีต่ องแจงใหลูกจางทราบถึงอันตรายทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นจากการทำงาน
(๔) หนาที่ในการแจงหรือปดประกาศคำเตือน คำสั่ง หรือคำวินจิ ฉัย
ของอธิบดี คำสัง่ ของพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
(๕) หนาที่ในการจัดใหผบู ริหาร หัวหนางาน และลูกจางทุกคนไดรบั
การฝกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
(๖) หน า ทีด่ ำเนิ น การด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
หรือสิ่งอื่นใดที่เชานั้นตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามขอ (๑)
ทีน่ ายจางเชาหรือนำมาใชในสถานประกอบกิจการ
(๗) หนาที่รวมกันของนายจางในการดำเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานสำหรับสถานที่ใดที่มีสถานประกอบ
กิจการหลายแหง
๔.๒) หนาที่ของลูกจางในการดูแลสภาพแวดลอมในการทำงาน
กฎหมายกำหนดใหลูกจางมีหนาทีด่ ูแลสภาพแวดลอมในการทำงาน
ใหเปนไปตามมาตรฐานทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามขอ ๔.๑) (๑) เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยตอชีวติ รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยโดยคำนึงถึงสภาพของงาน
และพืน้ ทีท่ รี่ ับผิดชอบ แตหากลูกจางทราบถึงขอบกพรองหรือการชำรุดเสียหาย
และไมสามารถแกไขไดดว ยตนเองก็ใหแจงตอเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทำงาน
หัวหนางาน หรือผูบริหาร และใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน หัวหนางาน
หรือผูบริหาร แจงเปนหนังสือตอนายจางโดยไมชักชา
แตทั้งนี้ ในกรณีทหี่ ัวหนางานทราบถึงขอบกพรองหรือการชำรุด
เสียหายซึ่งอาจทำใหลกู จางไดรบั อันตรายตอชีวติ รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
ตองดำเนินการปองกันอันตรายนัน้ ภายในขอบเขตทีร่ บั ผิดชอบหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ทันทีท่ที ราบ กรณีไมอาจดำเนินการได ใหแจงผูบริหารหรือนายจางดำเนินการแกไข
โดยไมชักชา
พ.ย. - ธ.ค. ๕๔
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๔.๓) หนาที่ของนายจางและลูกจางในการสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล
กฎหมายกำหนดใหนายจางจัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณ
คุม ครองความปลอดภัยสวนบุคคลทีไ่ ดมาตรฐานตามทีอ่ ธิบดีประกาศกำหนด
สวนลูกจางก็มีหนาทีส่ วมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและดูแล
รั ก ษาอุ ป กรณ ดั ง กล า วให ส ามารถใช ง านได ต ามสภาพและลั ก ษณะของงาน
ตลอดระยะเวลาทำงาน และหากลูกจางไมสวมใสอุปกรณดังกลาวไว กฎหมาย
ไดกำหนดใหนายจางสั่งใหลูกจางหยุดการทำงานนั้นจนกวาลูกจางจะสวมใส
อุปกรณดังกลาว
๔.๔) หนาที่ของผูรับเหมาชั้นตนและผูรับเหมาชวงในการจัดสถานที่
ทำงานใหมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย
ใหผรู บั เหมาชั้นตนและผูรบั เหมาชวงตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานมีหนาที่ดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงานของลูกจางเชนเดียวกับนายจาง และในกรณีทน่ี ายจางเปนผูร บั เหมาชวง
และมีผรู ับเหมาชวงถัดขึน้ ไป ใหผูรับเหมาชวงถัดขึน้ ไปตลอดสายจนถึงผูร ับเหมา
ชั้นตนทีม่ ีลูกจางทำงานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหนาทีร่ วมกันในการ
จัดสถานที่ทำงานใหมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมในการ
ทำงานที่ถูกสุขลักษณะเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจางทุกคน
๔.๕) การขึ้นทะเบียนเปนผูใหบริการ
(๑) การขอขึ้นทะเบียนเปนผูใหบริการของบุคคลธรรมดา
บุคคลใดประสงคจะใหบริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ
รับรอง ประเมินความเสี่ยง รวมทัง้ จัดฝกอบรมหรือใหคำปรึกษาเพื่อสงเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานตามมาตรฐาน
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามขอ ๔.๑) (๑) จะตองขึ้นทะเบียนตอสำนัก
ความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ทั้งนี้ ในกรณีทสี่ ำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานไมรับขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนดังกลาว กฎหมาย
กำหนดใหผูขอขึ้นทะเบียนหรือผูถูกเพิกถอนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือ
ตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานภายใน ๓๐ วันนับแตวันไดรับแจง
การไมรับขึน้ ทะเบียนหรือการเพิกถอนทะเบียน โดยคำวินิจฉัยของอธิบดีใหเปน
ที่สุด
(๒) การขอขึ้นทะเบียนเปนผูใหบริการของนิติบุคคล
นิติบุคคลใดประสงคจะใหบริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ
ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง รวมทัง้ จัดฝกอบรมหรือใหคำปรึกษาเพื่อ
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สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานตาม
มาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามขอ ๔.๑) (๑) จะตองไดรบั ใบอนุญาต
จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ทั้งนี้ ในกรณีทอี่ ธิบดีไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต
ไมออกใบแทนใบอนุญาตหรือพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกใหแก
นิติบคุ คลดังกลาว กฎหมายกำหนดใหนิติบุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือ
ตอคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของอธิบดีแจงการไมออกใบอนุญาต
หรือการไมตออายุใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต โดยคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด
๕) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ใหคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจาง
และผูแทนฝายลูกจาง ฝายละ ๘ คน๑ และผูทรงคุณวุฒอิ กี ๕ คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
เปนกรรมการ๒ และใหรฐั มนตรีแตงตั้งขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เปนเลขานุการ
ทัง้ นี้ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒมิ วี าระอยูในตำแหนงคราวละ ๒ ป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
อำนาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทำงาน
(๒) เสนอความเห็ น ต อ รั ฐ มนตรี ใ นการออกกฎกระทรวง ประกาศ
และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
(๓) ใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
โดยใหการไดมาและการพนจากตำแหนงของผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยตองคำนึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย.
๒
ผูท รงคุณวุฒิตองเปนผูม ีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานหรือประสบการณทเี่ กี่ยวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยตองคำนึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย.
๑

พ.ย. - ธ.ค. ๕๔

P105-121.indd 109

จุลนิติ

๑๐๙

11/22/2011 3:39:43 PM

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

(๔) วินจิ ฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๓๓ วรรคสาม และมาตรา ๔๐
วรรคสอง
(๕) แต ง ตั ้ง คณะอนุ ก รรมการเพื ่อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอย า งหนึ ่ง
อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สรรหา รวบรวม และวิเคราะหขอ มูลดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงานเพือ่ การจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเสนอตอ
คณะกรรมการ
(๒) จัดทำแนวทางการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานเสนอตอคณะกรรมการ
(๓) จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานประจำปเสนอตอคณะกรรมการ
(๔) ประสานแผนและการดำเนิ น การของคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการ
(๖) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ
(๗) ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีค่ ณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
๖) การควบคุม กำกับ ดูแล
๖.๑) การดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของนายจาง
เพื ่อ ประโยชน ใ นการควบคุ ม กำกั บ ดู แ ลการดำเนิ น การด า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ใหนายจาง
ดำเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการประเมินอันตราย
(๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมในการทำงานที่มีผลตอ
ลูกจาง
(๓) จัดทำแผนการดำเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล อ มในการทำงานและจั ด ทำแผนการควบคุ ม ดู แ ลลู ก จ า งและ
สถานประกอบกิจการ
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(๔) สงผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการ
ดำเนินงานและแผนการควบคุมตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย
ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกลาวนั้น นายจางจะตองปฏิบัติตาม
คำแนะนำและได รั บ การรั บ รองผลจากผู ช ำนาญการด า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตจาก
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตามกฎหมายนี๓้ ดวย
๖.๒) หนาที่ของนายจางในการแจงเหตุอันตราย
ในกรณีทีส่ ถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยรายแรง หรือลูกจาง
ประสบอันตรายจากการทำงาน ใหนายจางดำเนินการดังตอไปนี้
(๑) กรณี ที่ ลู ก จ า งเสี ย ชี ว ิต ให น ายจ า งแจ ง ต อ พนั ก งานตรวจ
ความปลอดภัยในทันทีทที่ ราบโดยโทรศัพท โทรสาร หรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอียด
พอสมควร และใหแจงรายละเอียดและสาเหตุเปนหนังสือภายใน ๗ วันนับแต
วันที่ลูกจางเสียชีวิต
(๒) กรณีท่ีสถานประกอบกิจการไดรบั ความเสียหายหรือตองหยุด
การผลิต หรือมีบุคคลในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือไดรับความ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเพลิงไหม การระเบิด สารเคมีร่วั ไหล หรืออุบตั ภิ ยั รายแรงอื่น
ใหนายจางแจงตอพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีท่ที ราบโดยโทรศัพท โทรสาร
หรือวิธอี ่นื ใด และใหแจงเปนหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ความเสียหาย
การแกไขและวิธีการปองกันการเกิดซ้ำอีกภายใน ๗ วันนับแตวันเกิดเหตุ
(๓) กรณีที่มีลูกจางประสบอันตราย หรือเจ็บปวยตามกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน เมื่อนายจางแจงการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยตอสำนักงาน
ประกันสังคมตามกฎหมายดังกลาวแลว ใหนายจางสงสำเนาหนังสือแจงนัน้ ตอ
พนักงานตรวจความปลอดภัยภายใน ๗ วันดวย
การแจงเปนหนังสือดังกลาว ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กำหนดและเมื่อพนักงานตรวจความปลอดภัยไดรบั แจงแลว ใหดำเนินการตรวจสอบ
และหามาตรการปองกันอันตรายโดยเร็ว

การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูชำนาญการ การควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักใช และการเพิกถอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไข
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง แตในกรณีทีอ่ ธิบดีไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต ไมออกใบแทนใบอนุญาตหรือพักใชใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให บุคคลนั้นยอมมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือ
ของอธิบดีแจงการไมออกใบอนุญาต หรือการไมตออายุใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ใหเปนที่สุด.
๓
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๗) พนักงานตรวจความปลอดภัย
๗.๑) อำนาจหนาที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย
ในการปฏิบตั หิ นาที่ตามกฎหมายนี้ ใหพนักงานตรวจความปลอดภัย
มีอำนาจ ดังตอไปนี้
(๑) เข า ไปในสถานประกอบกิ จ การหรื อ สำนั ก งานของนายจ า ง
ในเวลาทำการหรือเมื่อเกิดอุบัติภัย
(๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
ในการทำงานที เ่ กี ย่ วกั บ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ ม
ในการทำงาน
(๓) ใชเครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักร หรืออุปกรณ
ในสถานประกอบกิจการ
(๔) เก็บตัวอยางของวัสดุหรือผลิตภัณฑใด ๆ มาเพือ่ การวิเคราะห
เกี่ยวกับความปลอดภัย
(๕) สอบถามขอเท็จจริง หรือสอบสวนเรื่องใด ๆ ภายในขอบเขต
อำนาจและเรียกบุคคลทีเ่ กี่ยวของมาชีแ้ จง รวมทั้งตรวจสอบหรือใหสงเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของและเสนอแนะมาตรการปองกันอันตรายตออธิบดีโดยเร็ว
๗.๒) อำนาจในการสั่งหยุดการกระทำ แกไข ปรับปรุงหรือปฏิบตั ิใหถกู ตอง
หยุดการใชเครื่องจักร อุปกรณ อาคารสถานที่ หรือผูกมัดประทับตราของพนักงาน
ตรวจความปลอดภัย
ในกรณีท่พี นักงานตรวจความปลอดภัยพบวา นายจาง ลูกจางหรือผูท่ี
เกี่ยวของผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
กฎหมายนี้ หรือพบวาสภาพแวดลอมในการทำงาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักร
หรืออุปกรณทลี่ ูกจางใชจะกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกลูกจาง ใหพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยมีอำนาจสั่งใหผูนั้นหยุดการกระทำที่ฝาฝน แกไข ปรับปรุง
หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ถามีเหตุจำเปน
ไมอาจดำเนินการใหแลวเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกลาวได พนักงานตรวจ
ความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ วันนับแต
วันที่ครบกำหนดเวลาดังกลาว ทั้งนี้ หากนายจาง ลูกจาง หรือผูที่เกี่ยวของไมเห็น
ดวยกับคำสั่ง ก็ใหมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานไดภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ที่ทราบคำสั่ง ใหอธิบดีวนิ จิ ฉัยอุทธรณภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันทีร่ ับอุทธรณ คำวินิจฉัยของอธิบดีใหเปนทีส่ ุด โดยการอุทธรณ ยอมไม
เปนการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย เวนแตอธิบดี
จะมีคำสั่งเปนอยางอื่น
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ทั้ ง นี้ ในกรณี จ ำเป น เมื ่อ ได รั บ อนุ ม ัติ จ ากอธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ ่ง อธิ บ ดี
มอบหมาย ใหพนักงานตรวจความปลอดภัยมีอำนาจสั่งใหหยุดการใชเครื่องจักร
อุปกรณ อาคารสถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอลูกจางดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว ในระหวาง
การปฏิ บ ัติ ต ามคำสั ่ง ของพนั ก งานตรวจความปลอดภั ย ได และเมื ่อ นายจ า ง
ได ป รั บ ปรุ ง แก ไขให ถู ก ต อ งตามคำสั ่ง ของพนั ก งานตรวจความปลอดภั ย แล ว
ใหนายจางแจงอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาเพิกถอนคำสั่งดังกลาว
ได ทัง้ นี้ หากนายจาง ลูกจางหรือผูท่เี กี่ยวของไมเห็นดวยกับคำสั่ง ก็ใหมสี ทิ ธิอทุ ธรณ
เปนหนังสือตอคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงานไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีท่ ราบคำสั่ง ใหคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รับอุทธรณ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปน
ที่สุด โดยการอุทธรณ ยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจ
ความปลอดภัย เวนแตคณะกรรมการจะมีคำสั่งเปนอยางอื่น
แตหากนายจางไมปฏิบตั ติ ามคำสัง่ ของพนักงานตรวจความปลอดภัย
และมีเหตุอันอาจกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงที่กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานสมควรเขาไปดำเนินการแทน ก็ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจ
สัง่ ใหพนักงานตรวจความปลอดภัยหรือมอบหมายใหบุคคลใดเขาจัดการแกไข
เพื่อใหเปนไปตามคำสั่งนั้นได๔ ในกรณีเชนนี้นายจางตองเปนผูเสียคาใชจา ยสำหรับ
การเขาจัดการแกไขนั้นตามจำนวนที่จายจริง
นอกจากนี้ ในระหวางหยุดการทำงานหรือหยุดกระบวนการผลิตนั้น
ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางทีเ่ กีย่ วของกับการหยุดการทำงานหรือการหยุด
กระบวนการผลิตนั้นเทากับคาจางหรือสิทธิประโยชนอื่นใดทีล่ ูกจางตองไดรับ
เวนแตลูกจางรายนั้นจงใจกระทำการอันเปนเหตุใหมีการหยุดการทำงานหรือหยุด
กระบวนการผลิต
ในกรณีทนี่ ายจาง ลูกจาง หรือผูทเี่ กี่ยวของไดปฏิบัติตามคำสั่งของ
พนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด กฎหมายไดกำหนดให
การดำเนินคดีอาญาตอนายจาง ลูกจาง หรือผูที่เกี่ยวของใหเปนอันระงับไป
๗.๓) บทตองหามตามกฎหมายของนายจางในการเลิกจางหรือโยกยาย
หนาที่การงานลูกจาง
กฎหมายไดกำหนดหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจาง หรือโยกยาย
หนาทีก่ ารงานของลูกจางเพราะเหตุทลี่ ูกจางดำเนินการฟองรองหรือเปนพยาน
ทั้งนี้ กอนทีอ่ ธิบดีหรือผูซ ึ่งอธิบดีมอบหมายจะดำเนินการสั่งใหพนักงานตรวจความปลอดภัยหรือมอบหมายใหบุคคลใด
เขาจัดการแกไขเพื่อใหเปนไปตามคำสั่ง จะตองมีคำเตือนเปนหนังสือใหนายจางปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย
ภายในระยะเวลาที่กำหนดกอน ซึ่งคำเตือนดังกลาวจะกำหนดไปพรอมกับคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได.
๔
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หรื อ ให ห ลัก ฐานหรื อ ให ข อ มู ล เกี ่ย วกั บ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานตอพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการ
ตามกฎหมายนี้หรือตอศาล
๘) กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
๘.๑) กองทุ น ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ ม
ในการทำงาน
ใหจัดตั้งกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน ในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เพื่อเปนทุนใชจายในการ
ดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ตามกฎหมายนี้ โดยใหกองทุนประกอบดวยเงินทุน ดังตอไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินรายปท่ไี ดรบั การจัดสรรจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน
(๓) เงินคาปรับที่ไดจากการลงโทษผูกระทำผิดตามกฎหมายนี้
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๖) ผลประโยชนที่ไดจากเงินของกองทุน
(๗) ค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตและใบสำคั ญ การขึ ้น ทะเบี ย น
ตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๓๓
(๘) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
(๙) รายไดอื่น ๆ
ทั้งนี้ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
(๑) การรณรงคสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล อ มในการทำงานและการพั ฒ นา แก ไขและบริ ห ารงานความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน
(๒) ช ว ยเหลื อ และอุ ด หนุ น หน ว ยงานของรั ฐ สมาคม มู ล นิ ธิ
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 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสำนักงานประกันสังคม
ผูแ ทนสำนักงบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิอีก ๑ คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง กับผูแทน
ฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละ ๕ คน๕ เปนกรรมการ โดยใหรัฐมนตรี
แตงตั้งขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูใ นตำแหนงคราวละ ๒ ป
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
(๑) กำกับการจัดการและบริหารกองทุน
(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการชวยเหลือและการอุดหนุน
การให กู ย ืม การทดรองจ า ย และการสนั บ สนุ น เงิ น ในการดำเนิ น งานด า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษา
เงินกองทุนและการจัดหาผลประโยชนของเงินกองทุน โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหเงิน
ชว ยเหลือและเงินอุดหนุน การขอเงินชวยเหลือและเงินอุดหนุน การอนุมัติ
เงินทดรองจาย การขอเงินทดรองจาย การใหกูยืมเงิน และการชำระเงินคืน
แกกองทุน
(๕) ปฏิ บั ติ ก ารอืน่ ใดตามที ่ก ฎหมายนี ้ห รื อ กฎหมายอื ่น บั ญ ญั ติ
ใหเปนอำนาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

การไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด โดยตองคำนึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย.
๕
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๙) สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน
ใหมีสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค เ พื ่อ ส ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน และมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สง เสริ ม และแก ไขป ญ หาเกี ่ย วกั บ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
(๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อสงเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
(๓) ดำเนินการ สงเสริม สนับสนุน และรวมดำเนินงานกับหนวยงาน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของภาครัฐ
และเอกชน
(๔) จัดใหมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน ทั้งในดานการพัฒนาบุคลากรและดานวิชาการ
(๕) อำนาจหนาที่อื่นตามที่กำหนดในกฎหมาย
ทั้ ง นี้ กฎหมายได ก ำหนดให ก ระทรวงแรงงานจั ด ตั ้ง สถาบั น ส ง เสริ ม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานโดยอยูภายใต
การกำกับดูแลของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ภายใน ๑ ปนับแตวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๑๐) บทกำหนดโทษ
๑๐.๑) นายจ า งผู ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานที ่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามขอ ๔.๑) (๑) ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน
๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๑๐.๒) ผูใ ดมีห น า ทีใ่ นการรั บ รอง หรื อ ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐาน
หรือรายงานตามกฎกระทรวงที่ออกตามขอ ๔.๑) (๑) กรอกขอความอันเปนเท็จ
ในการรั บ รองหรื อ ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานหรื อ รายงาน ต อ งระวางโทษ
จำคุกไมเกิน ๖ เดือนหรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๑๐.๓) ผูใดใหบริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง
จัดฝกอบรม หรือใหคำปรึกษาโดยไมไดขน้ึ ทะเบียนตอสำนักความปลอดภัยแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตามมาตรา ๙ หรือไมไดรับอนุญาตจากอธิบดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน
๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๑๐.๔) นายจางผูใ ดไมจัดใหมีเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทำงาน
บุคลากร หนวยงานหรือคณะบุคคลเพือ่ ดำเนินการดานความปลอดภัยในสถาน
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ประกอบกิจการตามมาตรา ๑๓ ไมจัดใหผูบริหาร หัวหนางาน และลูกจางทุกคน
ไดรับการฝกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
หรือไมจัดใหมีการฝกอบรมลูกจางทุกคนกอนการเริ่มทำงานตามมาตรา ๑๖
หรือไมดำเนินการมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๑๐.๕) นายจางผูใดไมแจงใหลูกจางทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการทำงานและแจกคู ม อื ปฏิ บั ติ ง านให ลู ก จ า งทุก คนก อ นทีล่ ู ก จ า งจะเข า
ทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานตามมาตรา ๑๔ หรือไมดำเนินการ
แจงตามมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๐.๖) นายจางผูใดไมแจงหรือปดประกาศคำเตือน คำสั่ง หรือคำวินจิ ฉัย
ของอธิบดี คำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
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) ผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑเกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงานซึ่งใชในสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๘
วรรคสอง ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
๑๐.๙) ผูใดขัดขวางการดำเนินการของนายจางตามมาตรา ๑๙ หรือ
ขัดขวางการปฏิบัติหนาทีข่ องพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือบุคคลซึง่ ไดรับ
มอบหมายตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษ
จำคุกไมเกิน ๖ เดือนหรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๑๐.๑๐) ผู ใ ดไม จั ด และดู แ ลให ลู ก จ า งสวมใส อ ุป กรณ คุ ม ครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลทีไ่ ดมาตรฐานตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๓
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ
๑๐.๑๑) ผูใดกระทำการเปนผูชำนาญการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงานโดยไมไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีตามมาตรา ๓๓
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ
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๑๐.๑๒) ผู ใ ดขั ด ขวางหรื อ ไมอ ำนวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ห น า ที ่
ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ วรรคสอง
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ
๑๐.๑๓) ผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามคำสัง่ ของพนักงานตรวจความปลอดภัย
ตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๑๐.๑๔) ผูใดฝาฝนหรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหสิ่งที่พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยสั่งใหระงับการใชหรือผูกมัดประทับตราไวกลับใชงานไดอีก
ระหวางการปฏิบตั ติ ามคำสัง่ ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และปรับอีกเปนรายวันไมเกินวันละ ๕,๐๐๐ บาทจนกวาจะดำเนินการตามคำสั่ง
๑๐.๑๕) นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษปรับ
ครั้งละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๐.๑๖) นายจางผูใดเลิกจางลูกจาง หรือโยกยายหนาที่การงานของลูกจาง
โดยฝาฝนมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๑๐.๑๗) ในกรณีท่ผี กู ระทำความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทำความผิด
ของนิตบิ คุ คลนัน้ เกิดจากการสัง่ การ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือเกิดจากการ
ไมสงั่ การ หรือไมกระทำการอันเปนหนาทีท่ ตี่ องกระทำของกรรมการผูจัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิตบิ คุ คลนั้น ผูน นั้ ตองรับโทษตามที่
บัญญัติไวสำหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
๑๐.๑๘) ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดทีเ่ กี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปน
ขอเท็จจริงทีป่ กติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งผูนั้นไดหรือลวงรู
ขอเท็จจริงดังกลาวมาเนื่องจากการปฏิบตั กิ ารตามกฎหมายนี้ ตองระวางโทษจำคุก
ไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เวนแตเปนการ
เปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหงกฎหมายนี้ หรือเพื่อประโยชนแก
การคุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี
๑๐.๑๙) บรรดาความผิดตามกฎหมายนี้ทีม่ ีอัตราโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป
หรือปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้ เห็นวาผูกระทำผิด
ไมควรไดรับโทษจำคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอำนาจเปรียบเทียบดังนี้
(๑) อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย สำหรับความผิดทีเ่ กิดขึ้น
ในกรุงเทพมหานคร
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(๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น
ในกรณีท่มี ีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใด
กระทำความผิดทีเ่ จาพนักงานมีอำนาจเปรียบเทียบไดตามวรรคหนึ่งและบุคคลนั้น
ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดีหรือผูวา ราชการจังหวัด
แลวแตกรณี ภายใน ๗ วันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูกระทำผิดไดชำระเงินคาปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบ
ภายใน ๓๐ วั น นั บ แต วั น ทีม่ ีก ารเปรี ย บเทีย บแล ว ให ถื อ ว า คดี เ ลิ ก กั น ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทำความผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอม
แลวไมชำระเงินคาปรับภายในกำหนดเวลาดังกลาว ใหดำเนินคดีตอไป
๑๐.๒๐) การกระทำความผิ ด ตามข อ ๑๐.๑๔) ถ า คณะกรรมการ
เปรียบเทียบซึ่งประกอบดวยอธิบดี ผูบัญชาการสำนักงานตำรวจแหงชาติหรือ
ผูแ ทน และอัยการสูงสุด หรือผูแทนเห็นวาผูกระทำผิดไมควรไดรับโทษจำคุก
หรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอำนาจเปรียบเทียบได และใหนำมาตรา ๗๑ วรรคสอง
วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
๑๑) บทเฉพาะกาล
ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งดำรงตำแหนงอยูใ นวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ปฏิบัติหนาทีค่ ณะกรรมการ
ตามกฎหมายนี้ไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายนี้ ซึ่งตอง
ไมเกิน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และในระหวางที่ยังมิได
ออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ ใหนำ
กฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด ๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินีใ้ หใชบังคับเมือ่ พนกำหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (มีผลใชบังคับเปนกฎหมายตั้งแตวันเสารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป)
• พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
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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
โดยทีม่ ีผูป ระกันตนตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
จำนวนมากไมไดสงเงินสมทบตามมาตรา ๔๑ (๔) หรือ (๕) ทำใหความเปนผูประกันตน
สิ้นสุดลงเปนเหตุใหไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและ
ไมอาจกลับเปนผูป ระกันตนไดอีกเพื่อเปนการใหโอกาสแกบุคคลดังกลาวในการ
ขอกลับเปนผูประกันตนได จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม
“ผูป ระกันตน” หมายความวา ผูป ระกันตนตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๗
“สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ สำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แลวแตกรณี
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
๒) การยื่นคำขอกลับเปนผูประกันตน
ใหผปู ระกันตนซึง่ ความเปนผูป ระกันตนสิน้ สุดลงตามมาตรา ๔๑ (๔) หรือ (๕)
แหงพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗๖ กอนวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หากมี
ความในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดบัญญัติวา
“มาตรา ๔๑ ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ สิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น
(๑) ตาย
(๒) ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ อีก
(๓) ลาออกจากความเปนผูประกันตนโดยการแสดงความจำนงตอสำนักงาน
(๔) ไมสงเงินสมทบสามเดือนติดตอกัน
(๕) ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนสงเงินสมทบมาแลวไมครบเกาเดือน
การสิ้นสุดความเปนผูป ระกันตนตาม (๔) สิ้นสุดลงตั้งแตเดือนแรกที่ไมสงเงินสมทบ และการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน
ตาม (๕) สิ้นสุดลงในเดือนที่สงเงินสมทบไมครบเกาเดือน”.
๖

๑๒๐
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ความประสงคจะกลับเปนผูประกันตนใหย่นื คำขอตอสำนักงานตามแบบที่เลขาธิการ
สำนักงานประกันสังคมกำหนดภายใน ๑ ปนับแตวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
และเมื่อสำนักงานไดรบั คำขอดังกลาวแลว ใหดำเนินการตรวจสอบคำขอ และในกรณี
ทีเ่ ห็นวาผูย น่ื คำขอมีสทิ ธิกลับเปนผูป ระกันตนก็ใหแจงใหผยู น่ื คำขอทราบภายใน ๗ วัน
ทัง้ นี้ ใหการกลับเปนผูป ระกันตนดังกลาวเริม่ ตัง้ แตเดือนทีย่ น่ื คำขอและใหผปู ระกันตน
มีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
ในกรณีท่ีไดตรวจสอบคำขอดังกลาวแลวเห็นวาผูย่ืนคำขอไมมสี ทิ ธิกลับเปน
ผูป ระกันตน ใหสำนักงานเสนอรายงานพรอมเหตุผลตอเลขาธิการเพื่อพิจารณา
และมีคำสั่ง และแจงผลการพิจารณาใหผูยนื่ คำขอทราบภายใน ๑๕ วัน คำสั่ง
เลขาธิการนั้นใหเปนที่สุด
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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