
 

 
เรื่อง 

พระราชบญัญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
มีเจตนารมณ์เพ่ือวางมาตรการควบคุม กํากับ ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันเป็นกําลังสําคัญของชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีความปลอดภัยในการทํางานสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการนําเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ สารเคมี และสารเคมีอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต การก่อสร้าง และบริการ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงาน
ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และก่อให้เกิดอันตรายจากการทํางาน 
จนถึงแก่บาดเจ็บ ทุพพลภาพ พิการ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเน่ืองจากการทํางาน ซึ่งนับวันมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น
และทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีหลักการส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
การคุ้มครองแรงงานท่ัวไปและมีขอบเขตจํากัดไม่สามารถกําหนดกลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
ประกอบด้วยบทบัญญัติ ๘ หมวด ๗๔ มาตรา ดังนั้นเพ่ือความเข้าใจในตัวบทกฎหมาย และเพ่ือให้การตีความ
กฎหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกันและถือปฏิบัติได้ จึงได้จัดทําคําช้ีแจงพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

   เรื่องที่ ๑  

การบังคับใช้ 

มาตราท่ีเก่ียวข้อง 
มาตรา ๓ พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 
(๒) กิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอ่ืนตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัติน้ี 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

มีวัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครองด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้กับลูกจ้าง 
สอดคล้องกับสภาวการณ ์

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เร่ือง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     

    หน้า ๒     
 

 

คําชี้แจง 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

เป็นการพัฒนากฎหมายมาจากหมวด ๘  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้บังคับกับผู้ประกอบกิจการ และนายจ้าง  
ทั้งภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องต้องดําเนินการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเพ่ือประโยชน์แก่ลูกจ้าง 

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ไม่ใช้บังคับกับ
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น  และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

เรื่องที่ ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราท่ีเก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์น้ันจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการน้ันหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

คํานิยามของ “นายจ้าง” ไว้กว้างกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  เพ่ือคุ้มครองทุกคนที่เข้าไป
ทํางานหรือทําประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือในสถานประกอบกิจการน้ัน  
 
คําชี้แจง 

เน่ืองจากเดิมการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้กําหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๘ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน ซึ่งกําหนดขอบเขตเฉพาะผู้ที่เป็นนายจ้าง และลูกจ้างตามความหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เท่าน้ันส่งผลให้เกิดข้อจํากัดในการคุ้มครองและการบังคับใช้ในเรื่องความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ดังน้ัน เพ่ือให้การคุ้มครองด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เร่ือง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     

    หน้า ๓     
 

 

สภาพแวดล้อมในการทํางานครอบคลุมแก่ลูกจ้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างของผู้ประกอบกิจการโดยตรง หรือ
ลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรง ตลอดจนควบคุม กํากับ ดูแล ให้นายจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการ เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองสถานที่ซึ่งยินยอมให้บุคคลใดมาทํางาน หรือทําประโยชน์ในสถานท่ีน้ันในพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้ให้ความหมายคําว่า 
“นายจ้าง” ดังน้ี 

“นายจ้าง” หมายความว่า 
(๑) ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทํางานโดยจ่ายค่าจ้างให้  
(๒) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทํางานแทนนายจ้าง 
(๓) ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายรวมถึงผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและผู้ซึ่ง

ได้รับมอบหมายให้กระทําการแทนนิติบุคคลด้วย 
(๔) ผู้ประกอบกิจการซึ่งประกอบธุรกิจและยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือ 

ทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของตน ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์น้ัน 
จะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการน้ัน
หรือไม่ก็ตาม 

ตัวอย่างเช่น  บริษัท ก ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า อนุญาตให้นางสมรสมาขายก๋วยเต๋ียว 
ในโรงอาหารของบริษัท ก  กรณีเช่นน้ี  ถือว่าบริษัท ก เป็นนายจ้างของนางสมรส ซึ่งมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ
ดูแลด้านความปลอดภัยแก่นางสมรสตามพระราชบัญญัติน้ี  เน่ืองจากบริษัท ก ได้ยินยอมให้นางสมรสเข้ามาทํางาน
หรือทําผลประโยชน์ในสถานประกอบกิจการของบริษัท ก แม้ว่าการทํางานดังกล่าวของนางสมรสจะไม่ได้เป็น
ส่วนหน่ึงส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจของผู้ประกอบกิจการก็ตาม 

 
 

เรื่องที่ ๓ 

การบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มาตราท่ีเก่ียวข้อง 
มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหน่ึง ให้นายจ้างจัดทําเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการตรวจสอบ 

หรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหน่ึง 



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เร่ือง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     

    หน้า ๔     
 

 

มาตรา ๗๔ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราช 
บัญญัติน้ี ให้นํากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือกําหนดมาตรฐานให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเพ่ือความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง และลูกจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานดังกล่าวด้วย 

คําชี้แจง 
มาตรา ๘ วรรคหน่ึง ให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน อย่างไรก็ตามกรณีที่ยังไม่ได้มีการ 
ออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้นํากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด ๘  
แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานพ .ศ .  ๒๕๔๑  มาใช้บังคับจนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวง 
ตามพระราชบัญญัติ  

 
 

เรื่องที่ ๔ 

การขึ้นทะเบียนและการอนญุาตเป็นผู้ใหบ้ริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง  
ประเมินความเสี่ยง จัดฝึกอบรมหรือใหค้ําปรึกษา หรือทาํการเป็นผู้ชาํนาญการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มาตราท่ีเก่ียวข้อง 
มาตรา ๙ บุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง 

รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะต้องขึ้นทะเบียนต่อสํานักความปลอดภัยแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน การข้ึนทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน 
การกําหนดค่าบริการ และวิธีการให้บริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๑ นิติบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง 
รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เร่ือง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     

    หน้า ๕     
 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต การขออนุญาต การอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต การกําหนดค่าบริการ และวิธีการให้บริการตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๓ ผู้ใดจะทําการเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีตามพระราชบัญญัติน้ี 

การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ชํานาญการ การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับ
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้นําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๒ มาใช้บังคับกับการอนุญาตเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยอนุโลม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ต้องอาศัยความรู้ 
ความเช่ียวชาญเฉพาะจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ  เพ่ือดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี โดยบุคคลดังกล่าว 
ต้องเป็นผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตจึงจะดําเนินการได้  

คําชี้แจง 
๑. ผู้ให้บริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง จัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษา

เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน กรณีบุคคลธรรมดาจะต้อง 
ขึ้นทะเบียนต่อสํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สําหรับนิติบุคคลต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

สําหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขออนุญาต การย่ืนคําขอ 
การกําหนดค่าบริการ วิธีการให้บริการ ฯลฯ ให้กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 

๒. ผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
กรณีนายจ้างต้องจัดให้มีการประเมินอันตราย ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

จัดทําแผนการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน จัดทําแผน 
การควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด นายจ้างต้องปฏิบัติตาม
คําแนะนําและได้รับการรับรองจากผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน  

สําหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ชํานาญการ 
การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ ชํานาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานให้กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
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เรื่องที่ ๕
 

 

การดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้รับเหมาช้ันต้น และผู้รับเหมาช่วง  

มาตราท่ีเก่ียวข้อง 
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ให้นายจ้างทุกรายของสถาน

ประกอบกิจการในสถานที่น้ัน มีหน้าที่ร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

ลูกจ้างซึ่งทํางานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหน่ึง รวมท้ังลูกจ้างซึ่งทํางานในสถานประกอบ
กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่ของนายจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานซึ่งใช้ในสถานประกอบกิจการน้ันด้วย 

มาตรา ๒๓ ให้ผู้รับเหมาช้ันต้นและผู้รับเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานมีหน้าที่
ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของลูกจ้างเช่นเดียวกับนายจ้าง 

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง และมีผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปตลอดสาย 
จนถึงผู้รับเหมาช้ันต้นที่มีลูกจ้างทํางานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหน้าที่ร่วมกันในการจัดสถานที่ทํางาน 
ให้มีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
แก่ลูกจ้างทุกคน 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือกําหนดให้เป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง หรือผู้รับเหมาช้ันต้นและผู้รับเหมาช่วง 

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานต้องร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ตลอดจนกําหนดให้ลูกจ้างต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานด้วย 

คําชี้แจง 
โดยปกตินายจ้างแต่ละรายมีหน้าที่บริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ในบางกรณีบุคคล
ดังต่อไปน้ีต้องมีหน้าที่ร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

๑. นายจ้างทุกรายที่มีสถานประกอบกิจการที่ต้ังอยู่ในสถานที่เดียวกัน เช่น ต้ังอยู่ในอาคาร โรงเรือน
เดียวกัน หรืออยู่ในบริเวณก่อสร้างเดียวกัน มีหน้าที่ร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติน้ี 
เน่ืองจากการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยบางเร่ืองสถานประกอบกิจการต่างๆ ที่อยู่ในสถานที่
เดียวกันจะต้องทําร่วมกัน เพ่ือความปลอดภัยของทุกคนในสถานที่น้ัน เช่น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือจากนายจ้างทุกรายในอาคารสถานที่น้ัน เป็นต้น 
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เรื่องที่ ๖

๒. ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่ต้ังอยู่ในสถานที่เดียวกัน ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบ-
กิจการอ่ืนซึ่งต้ังอยู่ในสถานที่น้ันด้วย 

๓. ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง และมีผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป 
ตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาช้ันต้นที่มีลูกจ้างทํางานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหน้าที่ร่วมกันในการ 
จัดสถานที่ทํางานให้มีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะเพ่ือให้ 
เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคน   

 

 
 

การดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ของนายจ้างผู้เช่าอาคาร สถานที่ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ 

มาตราท่ีเก่ียวข้อง 
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างเช่าอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใด 

ที่นํามาใช้ในสถานประกอบกิจการ ให้นายจ้างมีอํานาจดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เช่าน้ัน 
ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้มีกรรมสิทธ์ิในอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งให้เช่า หรือผู้ให้เช่าในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใด ๆ ตลอดจนการ 
บอกเลิกสัญญาเช่า 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองนายจ้างผู้เช่าอาคาร สถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนใด ไม่ให้ถูก

เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใดๆ หรือถูกบอกเลิกสัญญาเช่า จากการที่นายจ้างได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ เช่าเพ่ือดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติน้ี  

คําชี้แจง 
กรณีที่นายจ้างเช่าอาคารหรือสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประกอบกิจการ 

หากนายจ้างได้ดําเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนใด 
ที่ได้เช่าให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามความจําเป็น
และเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘  ซึ่งการกระทําของนายจ้างไม่ว่าจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่อาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เช่าน้ันหรือไม่ก็ตาม ผู้มีกรรมสิทธ์ิ
หรือผู้ให้เช่าจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใดๆ หรือบอกเลิกสัญญาเช่าไม่ได้  
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เรื่องที่ ๗ 
พนักงานตรวจความปลอดภัย 

มาตราท่ีเก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“พนักงานตรวจความปลอดภัย” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและให้มีอํานาจแต่งต้ัง
พนักงานตรวจความปลอดภัยกับออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
รวมทั้งออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ี และยกเว้นค่าธรรมเนียม 

การแต่งต้ังพนักงานตรวจความปลอดภัยต้องกําหนดคุณสมบัติ ขอบเขต อํานาจหน้าที่ และเง่ือนไข
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ฯลฯ 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจ
ดังต่อไปน้ี 

(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้างในเวลาทําการหรือเมื่อเกิดอุบัติภัย 
(๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เก่ียวกับความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(๓) ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ในสถานประกอบกิจการ 
(๔) เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ มาเพ่ือการวิเคราะห์เก่ียวกับความปลอดภัย 
(๕) สอบถามข้อเท็จจริง หรือสอบสวนเรื่องใด ๆ ภายในขอบเขตอํานาจและเรียกบุคคลที่เก่ียวข้อง 

มาช้ีแจง รวมทั้งตรวจสอบหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องและเสนอแนะมาตรการป้องกันอันตราย 
ต่ออธิบดีโดยเร็ว 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า นายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้ที่เก่ียวข้องผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือพบว่าสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง  
ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้ผู้น้ันหยุดการกระทําที่ฝ่าฝืน แก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าวได้ พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละสามสิบวันนับแต่
วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

ในกรณีจําเป็นเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย 
มีอํานาจสั่งให้หยุดการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิด
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อันตรายอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการช่ัวคราว ในระหว่างการปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ เมื่อนายจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคําสั่งของพนักงานตรวจ 
ความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายจ้างแจ้งอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาเพิกถอนคําสั่ง
ดังกล่าวได้ 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ 
ถ้ามีเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสมควรเข้าไปดําเนินการแทน 
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งให้พนักงานตรวจความปลอดภัยหรือมอบหมายให้บุคคลใด 
เข้าจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งนั้นได้ ในกรณีเช่นนี้นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการ 
เข้าจัดการแก้ไขน้ันตามจํานวนที่จ่ายจริง 

ก่อนที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีคําเตือนเป็นหนังสือ 
ให้นายจ้างปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กําหนด คําเตือนดังกล่าว 
จะกําหนดไปพร้อมกับคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอรับเงินช่วยเหลือ 
จากกองทุนเพ่ือเป็นเงินทดรองจ่ายในการดําเนินการได้ และเมื่อได้รับเงินจากนายจ้างแล้วให้ชดใช้เงินช่วยเหลือ 
ที่ได้รับมาคืนแก่กองทุน 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือกําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัยในการพิจารณาออกคําสั่งหรือดําเนินการ

อ่ืนใดเพ่ือให้นายจ้าง และผู้ทีเ่ก่ียวข้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

คําชี้แจง 
พนักงานตรวจความปลอดภัยเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ีในคําสั่งแต่งต้ังพนักงานตรวจความปลอดภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานต้องกําหนดคุณสมบัติ ขอบเขต อํานาจหน้าที่ และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย พนักงานตรวจ 
ความปลอดภัยดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

๑. เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้างในเวลาทําการหรือเมื่อเกิดอุบัติภัย 
ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือ
ตรวจสอบอาคาร สถานที่ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้ ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบ
เครื่องจักร เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ มาเพ่ือการวิเคราะห์เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน สอบถามข้อเท็จจริง หรือสอบสวนเรื่องใดๆ รวมทั้งตรวจสอบหรือให้ส่ง
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง และเสนอแนะมาตรการป้องกันอันตรายต่ออธิบดีโดยเร็ว (มาตรา ๓๕) 

๒. สั่งให้นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เก่ียวข้องที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกรณีพบว่าสภาพแวดล้อมในการทํางาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักร หรือุปกรณ์
ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง โดยให้หยุดการกระทําที่ฝ่าฝืน  แก้ไข  ปรับปรุง  หรือปฏิบัติ
ให้ถูกต้องหรือเหมาะสมแล้วแต่กรณี (มาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง) 
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๓. สั่งให้หยุดการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายร้ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการช่ัวคราว ทั้งน้ีโดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย (มาตรา ๓๖ วรรคสอง) 

๔. กรณีพนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ แล้วนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคําสั่งถ้ากรณี
ดังกล่าวมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงที่สมควรเข้าไปดําเนินการแทน อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายมีอํานาจสั่งให้พนักงานตรวจความปลอดภัย หรือมอบหมายให้บุคคลใดเข้าไปจัดการแก้ไข 
ให้เป็นไปตามคําสั่งตามมาตรา ๓๖ เก่ียวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในการทํางาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักร หรือ
อุปกณ์ เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตราย ทั้งน้ี นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการ
แก้ไขน้ันตามจํานวนที่จ่ายจริง ซึ่งก่อนเข้าไปดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามคําสั่งตามมาตรา ๓๖ พนักงานตรวจความ
ปลอดภัย จะต้องมีคําเตือนเป็นหนังสือเพ่ือให้นายจ้างปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย 

 
   

   เรื่องที่ ๘ 

การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

มาตราท่ีเก่ียวข้อง 
มาตรา ๓๘ ให้อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ

นายจ้างซึ่งไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามมาตรา ๓๗ ทั้งน้ี เพียงเท่าที่จําเป็นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
การเข้าจัดการแก้ไขตามจํานวนที่จ่ายจริง 

การมีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงจะกระทําได้ต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้าง
นําเงินค่าใช้จ่ายมาจ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างได้รับหนังสือน้ัน
และนายจ้างไม่จ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งน้ี ให้นําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาด
และชําระค่าใช้จ่ายที่นายจ้างต้องเป็นผู้จ่ายตามมาตรา ๓๗ ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็วโดยให้
พนักงานตรวจความปลอดภัยมีหนังสือแจ้งให้ทราบเพ่ือขอรับเงินที่เหลือคืนโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ถ้านายจ้างไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือเป็นมาตรการบังคับนายจ้างให้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัย 

หรือบุคคลอ่ืนเข้าไปดําเนินการด้านความปลอดภัยแทนนายจ้าง  

 



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เร่ือง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     

    หน้า ๑๑     
 

 

คําชี้แจง 
กรณีที่นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าไปดําเนินการจัดการแก้ไขตามคําสั่งพนักงาน

ตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๗ แล้วนายจ้างไม่จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือ
ให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้างเท่าที่จําเป็นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการแก้ไข
ตามจํานวนที่จ่ายจริง ทั้งน้ี การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนด 

 
 

เรื่องที่ ๙ 

การอุทธรณ์คําสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย 

มาตราท่ีเก่ียวข้อง 
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง หากนายจ้าง 

ลูกจ้าง หรือผู้ที่เก่ียวข้องไม่เห็นด้วย ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ
คําสั่ง ให้อธิบดีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง หากนายจ้าง ลูกจ้าง หรือ 
ผู้ที่เก่ียวข้องไม่เห็นด้วย ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง 
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย เว้นแต่
อธิบดีหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี จะมีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน  

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือให้นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย

ตามมาตรา ๓๖ มีสิทธิโต้แย้งโดยการอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่ออธิบดีหรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้ 

คําชี้แจง 
การอุทธรณ์คําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ น้ัน นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่

เก่ียวข้องซึ่งไม่เห็นด้วยกับคําสั่งน้ันสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ได้ในกรณี ดังน้ี 
๑. การอุทธรณ์คําสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัยที่สั่งให้ผู้ที่ฝ่าฝืนหยุดการกระทําที่ฝ่าฝืน  แก้ไข  ปรับปรุง  

เก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง
ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าวสามารถโต้แย้งคําสั่งโดยวิธีการยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่ง (มาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง) 

๒. การอุทธรณ์คําสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัยที่สั่งโดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายให้หยุดใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เร่ือง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     

    หน้า ๑๒     
 

เรื่องที่ ๑๐

ร้ายแรงต่อลูกจ้าง นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เก่ียวข้องซึ่งไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าวสามารถโต้แย้งคําสั่ง 
โดยวิธีการยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่ง (มาตรา ๔๐ วรรคสอง) 

ทั้งน้ี อธิบดีหรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแล้วแต่กรณี
ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ 

 

 
 

การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง  

มาตราท่ีเก่ียวข้อง 
มาตรา ๓๙ ระหว่างหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา ๓๖ ให้นายจ้างจ่ายเงิน

ให้แก่ลูกจ้างที่เก่ียวข้องกับการหยุดการทํางานหรือการหยุดกระบวนการผลิตน้ันเท่ากับค่าจ้างหรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดที่ลูกจ้างต้องได้รับ เว้นแต่ลูกจ้างรายน้ันจงใจกระทําการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการทํางานหรือ
หยุดกระบวนการผลิต 

มาตรา ๔๒ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง หรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างเพราะเหตุที่ลูกจ้าง
ดําเนินการฟ้องร้องหรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติน้ี 
หรือต่อศาล 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างกรณีที่มีการหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามคําสั่ง 

ของพนักงานตรวจความปลอดภัย และไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งเพราะเหตุที่ลูกจ้างฟ้องร้อง เป็นพยาน ให้หลักฐาน 
หรือให้ข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อพนักงานตรวจ 
ความปลอดภัย หรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือต่อศาล  

คําชี้แจง 
 มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๒ ประสงค์ให้ความคุ้มครองลูกจ้าง ดังน้ี 

๑. ลูกจ้างที่เก่ียวข้องกับการทํางานหรือการผลิตมีสิทธิได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 
ที่ลูกจ้างต้องได้รับระหว่างหยุดการทํางานหรือหยุดการผลิตตามที ่พนักงานตรวจความปลอดภัยสั ่ง  
แต่ไม่คุ้มครองลูกจ้างที่จงใจกระทําการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตน้ัน  

ทั้งน้ี พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง 
๒. ไม่ให้นายจ้างเลิกจ้าง โยกย้ายหน้าที่การงานของของลูกจ้างเพราะเหตุลูกจ้างได้ฟ้องร้อง เป็นพยาน 

ให้หลักฐาน หรือให้ข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อพนักงาน
ตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือต่อศาล 



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เร่ือง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     

    หน้า ๑๓     
 

เรื่องที่ ๑๑

ทั้งน้ี กรณีเลิกจ้าง ลูกจ้างสามารถไปใช้สิทธิเรียกร้องค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ ค่าเสียหายตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

 
 

 
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มาตราท่ีเก่ียวข้อง 
มาตรา ๔๔ ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียกว่า “กองทุน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายในการดําเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๔๖ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการดังต่อไปน้ี 
(๑) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ 

การพัฒนา แก้ไขและบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ทั้งน้ี  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

(๒) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชน หรือบุคคลที่เสนอ
โครงการหรือแผนงานในการดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนางานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและตามมาตรา ๓๐ 
(๔) สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๕) ให้นายจ้างกู้ยืมเพ่ือแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอัน

เน่ืองจากการทํางาน 
(๖) เงินทดรองจ่ายในการดําเนินการตามมาตรา ๓๗ 
การดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔)  (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานกําหนด และให้
นําเงินดอกผลของกองทุนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบห้า
ของดอกผลของกองทุนต่อปี 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
กําหนดขึ้นเพ่ือเป็นทุนสําหรับใช้จ่ายในการส่งเสริมดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

คําชี้แจง 
การจัดต้ังกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเพ่ือนําเงินมาใช้จ่าย 

ในการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ช่วยเหลือและอุดหนุน
หน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการศึกษา วิจัยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เร่ือง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     

    หน้า ๑๔     
 

 

สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ให้นายจ้างกู้ยืมเพ่ือแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเน่ืองจากการ
ทํางาน  ทั้งน้ี กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ดังกล่าว 

 

 
เรื่องที่ ๑๒ 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มาตราท่ีเก่ียวข้อง 
มาตรา ๕๒ ให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(๓) ดําเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานของภาครัฐและเอกชน 
(๔) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ 
(๕) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎหมาย 
ให้กระทรวงแรงงานจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานโดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือให้มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

ซึ่งไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ทั้งน้ี เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงาน 

คําชี้แจง 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานมีฐานะเป็นหน่วยงาน

ของรัฐภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีอํานาจหน้าที่ คือ ส่งเสริม แก้ไขปัญหา
พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมดําเนินการกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯ ของภาครัฐและเอกชน  
จัดให้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ ทั้งในด้านพัฒนาบุคลากรและวิชาการ ตลอดจน 
มีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 


