
กฎหมายความปลอดภัย 
ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)

กองความปลอดภัยแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน



สารบัญ
หน้าที่

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ๑
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔

 	 คำาชี้แจงกระทรวงแรงงาน	เรื่อง	พระราชบัญญัติความปลอดภัย		 ๒๓
	 	 อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	พ.ศ.	๒๕๕๔

คำาสั่งกระทรวงแรงงาน/ประกาศกระทรวงแรงงาน/ระเบียบกรมสวัสดิการ ๓๙
และคุ้มครองแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔

 	 คำาสั่งกระทรวงแรงงานที่	๒๘๗/๒๕๖๐	เรื่อง	แต่งตั้งพนักงาน	 ๓๙
	 	 ตรวจความปลอดภัย	ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย	
	 	 อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	พ.ศ.	๒๕๕๔

 	 ประกาศกระทรวงแรงงาน	เรื่อง	แบบบัตรประจำาตัวพนักงาน	 ๔๓
	 	 ตรวจความปลอดภัย	ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย	
	 	 อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	พ.ศ.	๒๕๕๔

 	 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	ว่าด้วยการตรวจ	 ๔๗
	 	 สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย	
	 	 อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	พ.ศ.	๒๕๕๔		
	 	 พ.ศ.	๒๕๕๘

 	 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	ว่าด้วยการดำาเนิน	 ๕๑
	 	 คดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำาความผิดตามกฎหมาย
	 	 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำางาน	
	 	 พ.ศ.	๒๕๕๘

 	 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	ว่าด้วยการดำาเนิน	 ๖๒
	 	 คดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำาความผิดตามกฎหมาย
	 	 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำางาน	
	 	 (ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๙



 	 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	ว่าด้วยการดำาเนิน	 ๖๕
	 	 คดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำาความผิดตามกฎหมาย
	 	 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำางาน	
	 	 (ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๖๑

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ๖๗
ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		 ๖๗
	 	 เรื่อง	กำาหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	
	 	 พ.ศ.	๒๕๕๔

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		 ๖๘
	 	 เรื่อง	กำาหนดแบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง	
	 	 หรือการประสบอันตรายจากการทำางาน	พ.ศ.	๒๕๕๔

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 ๗๑
	 	 เรื่อง	สัญลักษณ์เตือนอันตราย	เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย	
	 	 อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	และข้อความแสดงสิทธิ
	 	 และหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง	พ.ศ.	๒๕๕๔

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		 ๗๓
	 	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร	
	 	 หัวหน้างาน	และลูกจ้าง	ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
	 	 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

สารบัญ (ต่อ)
หน้าที่



กฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำาเนินการ  ๗๘
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 ๙๑
	 	 เรื่อง	กำาหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง	
	 	 และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		 ๙๓
	 	 เรื่อง	กำาหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้

กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ๙๔
และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
พ.ศ. ๒๕๕๖

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 ๑๐๓
	 	 เรื่อง	กำาหนดแบบยื่นคำาขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรม
	 	 การดับเพลิงขั้นต้น	และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง
	 	 และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	และกำาหนดสถานที่ยื่นคำาขอ

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 ๑๐๘
	 	 เรื่อง	กำาหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรม
	 	 การดับเพลิงขั้นต้น	และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง
	 	 และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

กฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำาเนินการ  ๑๑๗
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		 ๑๒๘
	 	 เรื่อง	บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

สารบัญ (ต่อ)
หน้าที่



 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		 ๑๗๑
	 	 เรื่อง	แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียด
	 	 ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		 ๑๗๗
	 	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการตรวจวัด	และการวิเคราะห์
	 	 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย	

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		 ๑๘๓
	 	 เรื่อง	ขีดจำากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

 	 คำาชี้แจง	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		 ๑๙๙
	 	 เรื่อง	ขีดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย	ประกาศใน
	 	 ราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	๓	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

กฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ  ๒๐๓
และดำาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 ๒๑๐
	 	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการจัดทำาบันทึกผล
	 	 การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 ๒๑๙
	 	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการฝึกอบรม
	 	 ความปลอดภัยในการทำางานเกี่ยวกับไฟฟ้า	สำาหรับลูกจ้าง
	 	 ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 ๒๒๑
	 	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการฝึกอบรม
	 	 ความปลอดภัยในการทำางานเกี่ยวกับไฟฟ้า	สำาหรับลูกจ้าง
	 	 ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	(ฉบับที่	๒)

สารบัญ (ต่อ)
หน้าที่



กฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำาเนินการ  ๒๒๒
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน		 ๒๒๙
	 	 เรื่อง	มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ย
	 	 ตลอดระยะเวลาการทำางานในแต่ละวัน

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 ๒๓๑
	 	 เรื่อง	มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 ๒๓๘
	 	 เรื่อง	การคำานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์
	 	 คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 ๒๔๐
	 	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการตรวจวัด	และการวิเคราะห์
	 	 สภาวะการทำางานเกี่ยวกับระดับความร้อน	แสงสว่าง	หรือเสียง	
	 	 รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำาเนินการ

 	 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 ๒๔๖
	 	 เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำามาตรการอนุรักษ์การได้ยิน
	 	 ในสถานประกอบกิจการ

สารบัญ (ต่อ)
หน้าที่



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

พระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

พระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑
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มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนท้องถิ่น 
(๒) กิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และกิจการอ่ืนตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง  จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ต่ํากว่ามาตรฐานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  หมายความว่า  การกระทํา

หรือสภาพการทํางานซ่ึงปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ   
หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเก่ียวกับการทาํงาน 

“นายจ้าง”  หมายความว่า  นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ
รวมถึง  ผู้ประกอบกิจการซ่ึงยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ  ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด 
ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ
รวมถึงผู้ซ่ึงได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง
ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม 

“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ลูกจ้างตั้งแต่ระดับผู้จัดการในหน่วยงานขึ้นไป 
“หัวหน้างาน”  หมายความว่า  ลูกจ้างซ่ึงทําหน้าที่ควบคุม  ดูแล  บังคับบัญชาหรือสั่งให้ลูกจ้าง

ทํางานตามหน้าที่ของหน่วยงาน 
“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน”  หมายความว่า  ลูกจ้างซ่ึงนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติ

หน้าที่ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 
“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างทํางาน 

อยู่ในหน่วยงาน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒
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“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 

“พนักงานตรวจความปลอดภัย”  หมายความว่า  ผู้ ซ่ึ งรัฐมนตรีแต่ งตั้ ง ให้ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงแรงงานรั กษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยกับออกกฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 
ท้ายพระราชบัญญัตินี้  และยกเว้นค่าธรรมเนียม 

การแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยต้องกําหนดคุณสมบัติ  ขอบเขต  อํานาจหน้าที่   
และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

กฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

มาตรา ๖ ให้นายจ้างมีหน้าที่ จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพ 
การทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  และสุขภาพอนามัย 

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดําเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบ
กิจการ 

มาตรา ๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดให้นายจ้างต้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใชจ่้ายเพื่อการนั้น 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๓
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หมวด  ๒ 
การบริหาร  การจัดการ  และการดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง  ให้นายจ้างจัดทําเอกสารหรือรายงานใด  โดยมีการ
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล  หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๙ บุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  
ประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  จะต้อง 
ขึ้นทะเบียนต่อสํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน  การขึ้นทะเบียน  การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน  การเพิกถอน
ทะเบียน  การกําหนดค่าบริการ  และวิธีการให้บริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่รับ
ขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา  ๙  ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ถูกเพิกถอนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียนหรือการเพิกถอนทะเบียน 

คําวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๑๑ นิติบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  

ประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต  การขออนุญาต  การอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบ
แทนใบอนุญาต  การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต  การกําหนดค่าบริการ  และวิธีการให้บริการตาม
วรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๔
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาต  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  ไม่ออกใบแทนใบอนุญาต  
หรือพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่นิติบุคคลตามมาตรา  ๑๑  นิติบุคคลนั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของอธิบดีแจ้งการไม่ออก
ใบอนุญาต  หรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  บุคลากร  หน่วยงาน

หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๙  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่อาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย  ให้นายจ้างแจ้ง 
ให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่
ลูกจ้างจะเข้าทํางาน  เปลี่ยนงาน  หรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่นายจ้างได้รับคําเตือน  คําส่ัง  หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี  คําส่ังของ
พนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้นายจ้างแจ้งหรือปิดประกาศคําเตือน  คําส่ัง  หรือคําวินิจฉัยดังกล่าว  ในที่ที่เห็นได้ง่าย  ณ  สถานประกอบ
กิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแตว่ันที่ได้รับแจ้ง 

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เพื่อให้บริหารจัดการ  และดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย 

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน  เปลี่ยนงาน  เปลี่ยนสถานที่ทํางาน  หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์  ซ่ึงอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย   
ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน 

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนด 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๕



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

มาตรา ๑๗ ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเก่ียวกับ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  รวมทั้งข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ 
ของนายจ้างและลูกจ้างตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในที่ที่เห็นได้ง่าย  ณ  สถานประกอบกิจการ 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง  ให้นายจ้างทุกราย 
ของสถานประกอบกิจการในสถานที่นั้น  มีหน้าที่ร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ลูกจ้างซ่ึงทํางานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งลูกจ้างซ่ึงทํางานในสถานประกอบ
กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่ของนายจ้าง  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานซ่ึงใช้ในสถานประกอบกิจการนั้นด้วย 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างเช่าอาคาร  สถานที่  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์  หรือสิ่งอ่ืนใด
ที่นํามาใช้ในสถานประกอบกิจการ  ให้นายจ้างมีอํานาจดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับอาคารสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เช่านั้น
ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคาร  สถานที่  เครื่องมือ  
เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดซ่ึงให้เช่า  หรือผู้ให้เช่าในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใด ๆ  
ตลอดจนการบอกเลิกสัญญาเช่า 

มาตรา ๒๐ ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีหน้าที่สนับสนุนและร่วมมือกับนายจ้างและบุคลากรอ่ืน
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา  ๘  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๒ 

มาตรา ๒๑ ลูกจ้างมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  และสุขภาพอนามัย  
โดยคํานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ในกรณีที่ลูกจ้างทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหาย  และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง  
ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  หัวหน้างาน  หรือผู้บริหาร  และให้เจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยในการทํางาน  หัวหน้างาน  หรือผู้บริหาร  แจ้งเป็นหนังสือต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่หัวหน้างานทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหายซ่ึงอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตราย
ต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย  ต้องดําเนินการป้องกันอันตรายนั้นภายในขอบเขต 
ที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายทันทีที่ทราบ  กรณีไม่อาจดําเนินการได้  ให้แจ้งผู้บริหารหรือนายจ้าง
ดําเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๖



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ 
ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน 

ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว  ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทํางานนั้นจนกว่า
ลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว 

มาตรา ๒๓ ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
มีหน้าที่ดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานของลูกจ้าง
เช่นเดียวกับนายจ้าง 

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง  และมีผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป  ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป
ตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นที่มีลูกจ้างทํางานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน  มีหน้าที่ร่วมกันในการ 
จัดสถานที่ทํางานให้มีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย  และมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคน 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ  อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ  อธิบดีกรมควบคุมโรค  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และอธิบดีกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน  เป็นกรรมการ  กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  ฝ่ายละแปดคน   
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกห้าคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 
การได้มาและการพ้นจากตําแหน่งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม 
ของทั้งหญิงและชาย 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๗
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ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานหรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิง
และชาย 

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย  แผนงาน  หรือมาตรการความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบ  เพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ให้ความเห็นแก่หน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(๔) วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๒  มาตรา  ๓๓  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๐  วรรคสอง 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ 

แทนตําแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่  
ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งจะเข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เม่ือขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๘



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดฐานหม่ินประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๒๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  โดยมีกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน  จึงจะเป็น
องค์ประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คราวใด  ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ 
ในวรรคหนึ่ง  ให้จัดให้มีการประชุมอีกครั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก  การประชุมครั้ง
หลังแม้ไม่มีกรรมการซ่ึงมาจากฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างมาร่วมประชุม  ถ้ามีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคราวใด  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ให้คณะกรรมการกําหนดองค์ประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการได้ตามความ
เหมาะสม 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุม  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๑ ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงานรับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการ  และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) สรรหา  รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานเพื่อการจัดทํานโยบาย   แผนงาน  โครงการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๙



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

(๒) จัดทําแนวทางการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๔) ประสานแผนและการดําเนินการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตลอดจน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการ 
(๖) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๔ 
การควบคุม  กํากับ  ดูแล 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม  กํากับ  ดูแลการดําเนินการด้านความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีการประเมินอันตราย 
(๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีผลต่อลูกจ้าง 
(๓) จัดทําแผนการดําเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานและจัดทําแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ 
(๔) ส่งผลการประเมินอันตราย  การศึกษาผลกระทบ  แผนการดําเนินงานและแผนการ

ควบคุมตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ประเภทกิจการ  ขนาดของ

กิจการที่ต้องดําเนินการ  และระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําและได้รับการรับรองผล
จากผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มาตรา ๓๓ ผู้ใดจะทําการเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางานจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๐



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

การขอใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  คุณสมบัติของผู้ชํานาญการ  การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผู้ได้รับใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  การสั่งพักใช้  และการเพิกถอน
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้นําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๒ มาใช้บังคับกับการอนุญาตเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรง  หรือลูกจ้างประสบ
อันตรายจากการทํางาน  ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต  ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ  
โดยโทรศัพท์  โทรสาร  หรือวิธีอ่ืนใดที่มีรายละเอียดพอสมควร  และให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุ 
เป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต 

(๒) กรณีที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิต  หรือมีบุคคล 
ในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหาย  อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้  การระเบิด  
สารเคมีรั่วไหล  หรืออุบัติภัยร้ายแรงอ่ืน  ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ  
โดยโทรศัพท์  โทรสาร  หรือวิธี อ่ืนใด  และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่ เกิดขึ้น   
ความเสียหาย  การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซํ้าอีกภายในเจ็ดวันนับแต่วันเกิดเหตุ 

(๓) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย  หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  เม่ือนายจ้าง
แจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว  ให้นายจ้าง 
ส่งสําเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันด้วย 

การแจ้งเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดและเม่ือพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยได้รับแจ้งแล้ว  ให้ดําเนินการตรวจสอบและหามาตรการป้องกันอันตรายโดยเร็ว 

หมวด  ๕ 
พนักงานตรวจความปลอดภัย 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย 
มีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้างในเวลาทําการหรือเม่ือเกิด
อุบัติภัย 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๑



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

(๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เก่ียวกับ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักร  หรืออุปกรณ์ในสถานประกอบกิจการ 
(๔) เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ  มาเพื่อการวิเคราะห์เก่ียวกับความปลอดภัย 
(๕) สอบถามข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนเรื่องใด ๆ  ภายในขอบเขตอํานาจและเรียกบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาชี้แจง  รวมทั้งตรวจสอบหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องและเสนอแนะมาตรการ
ป้องกันอันตรายต่ออธิบดีโดยเร็ว 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า  นายจ้าง  ลูกจ้างหรือผู้ที่เก่ียวข้อง
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงซ่ึงออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือพบว่า
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  อาคาร  สถานที่  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความ 
ไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง  ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทําที่ฝ่าฝืน  แก้ไข  
ปรับปรุง  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจดําเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้  พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ 
ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

ในกรณีจําเป็นเม่ือได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  ให้พนักงานตรวจ 
ความปลอดภัยมีอํานาจส่ังให้หยุดการใช้เครื่องจักร  อุปกรณ์  อาคารสถานที่  หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว  ในระหว่าง 
การปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยได้  เม่ือนายจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคําส่ัง
ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นายจ้างแจ้งอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย   
เพื่อพิจารณาเพิกถอนคําส่ังดังกล่าวได้   

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย 
ตามมาตรา  ๓๖  ถ้ามีเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สมควรเข้าไปดําเนินการแทน  ให้อธิบดีหรือผู้ ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งให้พนักงานตรวจ 
ความปลอดภัยหรือมอบหมายให้บุคคลใดเข้าจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังนั้นได้  ในกรณีเช่นนี้  
นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการแก้ไขนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริง 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๒



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

ก่อนที่อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  จะต้องมีคําเตือนเป็นหนังสือ
ให้นายจ้างปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กําหนด  คําเตือนดังกล่าว
จะกําหนดไปพร้อมกับคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอรับเงินช่วยเหลือจาก
กองทุนเพื่อเป็นเงินทดรองจ่ายในการดําเนินการได้  และเม่ือได้รับเงินจากนายจ้างแล้วให้ชดใช้ 
เงินช่วยเหลือที่ได้รับมาคืนแก่กองทุน 

มาตรา ๓๘ ให้อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือให้ยึด  อายัด  และขายทอดตลาด
ทรพัย์สินของนายจ้างซ่ึงไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนนิการตามมาตรา  ๓๗  ทัง้นี้  เพียงเท่าที่ จําเป็นเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการแก้ไขตามจํานวนที่จ่ายจริง 

การมีคําส่ังให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้ต่อเม่ือได้แจ้งเป็นหนังสือ 
ให้นายจ้างนําเงินค่าใช้จ่ายมาจ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
นายจ้างได้รับหนังสือนั้นและนายจ้างไม่จ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ทั้งนี้  ให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด  อายัด  และขายทอดตลาด  
และชําระค่าใช้จ่ายที่นายจ้างต้องเป็นผู้จ่ายตามมาตรา  ๓๗  ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็ว   
โดยให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีหนังสือแจ้งให้ทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ  ถ้านายจ้างไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีนับแต่วันได้รับแจ้ง  ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของ
กองทุน 

มาตรา ๓๙ ระหว่างหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา  ๓๖  ให้นายจ้าง
จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่เก่ียวข้องกับการหยุดการทํางานหรือการหยุดกระบวนการผลิตนั้นเท่ากับค่าจ้าง 
หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดที่ลูกจ้างต้องได้รับ  เว้นแต่ลูกจ้างรายนั้นจงใจกระทําการอันเป็นเหตุให้มีการ 
หยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิต 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําส่ังตามมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง   
หากนายจ้าง  ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เก่ียวข้องไม่เห็นด้วย  ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ทราบคําส่ัง  ให้อธิบดีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์  คําวินิจฉัย 
ของอธิบดีให้เป็นที่สุด 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๓



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําส่ังตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  หากนายจ้าง  ลูกจ้าง  
หรือผู้ที่เก่ียวข้องไม่เห็นด้วย  ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ทราบคําส่ัง  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์  คําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์  ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย  เว้นแต่
อธิบดีหรือคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  จะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติตามหน้าที่  พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องแสดงบัตรประจําตัว
เม่ือผู้ที่เก่ียวข้องร้องขอ 

บัตรประจําตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๒ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง  หรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างเพราะเหตุที่

ลูกจ้างดําเนินการฟ้องร้องหรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือคณะกรรมการ  ตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือต่อศาล 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่นายจ้าง  ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เก่ียวข้องได้ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  การดําเนินคดีอาญาต่อนายจ้าง  
ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เก่ียวข้องให้เป็นอันระงับไป 

หมวด  ๖ 
กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

มาตรา ๔๔ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียกว่า  
“กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๕ กองทุนประกอบด้วย 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๒) เงินรายปีที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
(๓) เงินค่าปรับที่ได้จากการลงโทษผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๔



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๖) ผลประโยชน์ที่ได้จากเงินของกองทุน 
(๗) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  

และมาตรา  ๓๓ 
(๘) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๙) รายได้อ่ืน ๆ 
มาตรา ๔๖ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   

และการพัฒนา  แก้ไขและบริหารงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน 

(๒) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ  สมาคม  มูลนิธิ  องค์กรเอกชน  หรือบุคคล 
ที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดําเนินการส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนางานด้าน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและตามมาตรา  ๓๐ 
(๔) สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๕) ให้นายจ้างกู้ยืมเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย  หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ

โรคอันเนื่องจากการทํางาน 
(๖) เงินทดรองจ่ายในการดําเนนิการตามมาตรา  ๓๗    
การดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานกําหนด  และให้นําเงินดอกผลของกองทุนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  
และ  (๓)  ได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบห้าของดอกผลของกองทุนต่อปี 

มาตรา ๔๗ เงินและทรัพย์สินที่กองทุนได้รับตามมาตรา  ๔๕  ไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  ประกอบด้วย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนสํานักงานประกันสังคม  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่งซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง  กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้าคน  
เป็นกรรมการ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๕



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 
การได้มาซ่ึงผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชาย 
มาตรา ๔๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๒๘  วรรคหนึ่ง  วรรคสาม  

และวรรคสี่  มาใช้บังคับกับการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และให้นํามาตรา  ๒๙  มาใช้บังคับ
กับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) กํากับการจัดการและบริหารกองทุน 
(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการช่วยเหลือและการอุดหนุน  การให้กู้ยืม  การทดรองจ่าย  

และการสนับสนุนเงินในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุนและการจัดหา

ผลประโยชน์ของเงินกองทุน  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(๔) วางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน  

การขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน  การอนุมัติเงินทดรองจ่าย  การขอเงินทดรองจ่าย  การให้กู้ยืมเงิน  
และการชําระเงินคืนแก่กองทุน 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือ 
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๕๑ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงิน 
กองทุนในปีที่ ล่วงมาแล้วต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว  ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๖



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

หมวด  ๗ 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 
 

มาตรา ๕๒ ให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย   อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และมีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 

(๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ดําเนินการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานของภาครัฐและเอกชน 

(๔) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน  ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ 

(๕) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎหมาย 
ให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานโดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๕๓ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา  ๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดมีหน้าที่ในการรับรอง  หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  หรือรายงานตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  กรอกข้อความอันเป็นเท็จในการรับรองหรือตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานหรือรายงาน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๗



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดให้บริการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  ประเมินความเสี่ยง 
จัดฝึกอบรม  หรือให้คําปรึกษาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๓๒  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๓๔  ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๘ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๑๗  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินสามเดอืน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  
หรือปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ ผู้ใดขัดขวางการดําเนินการของนายจ้างตามมาตรา  ๑๙  หรือขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง   
โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๒๓  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๓ ผู้ ใดกระทํ าการ เ ป็น ผู้ชํ านาญการด้ านคว ามปลอดภัย   อาชี วอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๔ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๕  หรือมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน   
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  
วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๘



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา ๖๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระทําการอย่างหนึ่ งอย่างใดเพื่อให้ ส่ิงที่พนักงานตรวจ 
ความปลอดภัยส่ังให้ระงับการใช้หรือผูกมัดประทับตราไว้กลับใช้งานได้อีกระหว่างการปฏิบัติตามคําส่ัง 
ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี   
หรือปรับไม่เกินแปดแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกเป็นรายวันไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่า 
จะดําเนินการตามคําส่ัง 

มาตรา ๖๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙  ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินห้าหม่ืนบาท 
มาตรา ๖๘ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับ 

ไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือเกิดจากการไม่ส่ังการ  หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ 
ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้ จัดการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น   
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๗๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดที่เก่ียวกับกิจการของนายจ้างอันเป็นข้อเท็จจริง 
ที่ปกติวิสัยของนายจ้างจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซ่ึงผู้นั้นได้หรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาเนื่องจาก 
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้   
หรือเพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองแรงงาน  การแรงงานสัมพันธ์  หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี 

มาตรา ๗๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับ 
ไม่เกินสี่แสนบาท  ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้  เห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควร 
ถูกฟ้องร้อง  ให้มีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้ 

(๑) อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้น 

ในจังหวัดอ่ืน 
ในกรณีที่มีการสอบสวน  ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทําความผิดที่เจ้าพนักงาน 

มีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามวรรคหนึ่งและบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่อง 
ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอม 
ให้เปรียบเทียบ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๙



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

เม่ือผู้กระทําผิดได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม  ให้ดําเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๗๒ การกระทําความผิดตามมาตรา   ๖๖   ถ้ าคณะกรรมการ เปรี ยบเทียบ 
ซ่ึงประกอบด้วยอธิบดี  ผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือผู้แทน  และอัยการสูงสุด  หรือผู้แทน
เห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง  ให้มีอํานาจเปรียบเทียบได้  และให้นํา
มาตรา  ๗๑  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๗๓ ใน ว าระ เ ริ่ ม แ รก   ใ ห้คณะกรรมการคว ามปลอดภั ย   อาชี ว อนา มัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๔ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นํากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด  ๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

อัตราคาธรรมเนียม 

 (๑) ใบอนุญาตใหบริการดานความปลอดภัย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 (๒) ใบอนุญาตผูชํานาญการ  ดานความปลอดภัย ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 (๓) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนบุคลากร ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

  ตามมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๓ 

 (๔) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ       ๕๐๐ บาท 

 (๕) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับละ       ๕๐๐ บาท 

 (๖) การตออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญ ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับ 

  การข้ึนทะเบียน ใบอนุญาตหรือใบสําคัญนั้น 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๐



อัตราคาธรรมเนียม 

 (๑) ใบอนุญาตใหบริการดานความปลอดภัย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 (๒) ใบอนุญาตผูชํานาญการ  ดานความปลอดภัย ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 (๓) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนบุคลากร ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

  ตามมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๓ 

 (๔) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ       ๕๐๐ บาท 

 (๕) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับละ       ๕๐๐ บาท 

 (๖) การตออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญ ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับ 

  การข้ึนทะเบียน ใบอนุญาตหรือใบสําคัญนั้น 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๑



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากในปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยี  
เครื่องมือ  เครื่องจักร  อปุกรณ์  สารเคมี  และสารเคมีอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต  การก่อสร้าง  และบริการ   
แต่ขาดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจควบคู่กันไป  ทําให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานในด้านความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  สภาพแวดล้อมในการทํางาน  และก่อให้เกิดอันตรายจากการทํางาน  จนถึงแก่บาดเจ็บ  พิการ  
ทุพพลภาพ  เสียชีวิต  หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทํางานซึ่งมีแนวโน้มสูงข้ึนและทวีความรุนแรงข้ึนด้วย  
ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มีหลักการส่วนใหญ่เป็นเรื่องการคุ้มครองแรงงานทั่วไป
และมีขอบเขตจํากัดไม่สามารถกําหนดกลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ดังน้ัน  เพื่อประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม  กํากับ  ดูแล  และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเหมาะสม  สําหรับป้องกัน  สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกําลัง
สําคัญของชาติ  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
เป็นการเฉพาะ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๒



 
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 หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทํางาน ซึ่งนับวันมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น
และทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีหลักการส่วนใหญ่เป็นเร่ือง
การคุ้มครองแรงงานท่ัวไปและมีขอบเขตจํากัดไม่สามารถกําหนดกลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
ประกอบด้วยบทบัญญัติ ๘ หมวด ๗๔ มาตรา ดังนั้นเพ่ือความเข้าใจในตัวบทกฎหมาย และเพ่ือให้การตีความ
กฎหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกันและถือปฏิบัติได้ จึงได้จัดทําคําช้ีแจงพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  เรื่องที่ ๑

การบังคับใช้ 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๓ พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 
(๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอ่ืนตามท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัติน้ี 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

มีวัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครองด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้กับลูกจ้าง 
สอดคล้องกับสภาวการณ์ 

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๓



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง 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 ราชการส่วนท้องถ่ิน  และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เรื่องท่ี ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

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

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

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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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 ราชการส่วนท้องถ่ิน  และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เรื่องท่ี ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

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

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

 
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 มีหลักการส่วนใหญ่เป็นเร่ือง
การคุ้มครองแรงงานท่ัวไปและมีขอบเขตจํากัดไม่สามารถกําหนดกลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
ประกอบด้วยบทบัญญัติ ๘ หมวด ๗๔ มาตรา ดังนั้นเพ่ือความเข้าใจในตัวบทกฎหมาย และเพ่ือให้การตีความ
กฎหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกันและถือปฏิบัติได้ จึงได้จัดทําคําช้ีแจงพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  เรื่องที่ ๑

การบังคับใช้ 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๓ พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 
(๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอ่ืนตามท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัติน้ี 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

มีวัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครองด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้กับลูกจ้าง 
สอดคล้องกับสภาวการณ์ 

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๔



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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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
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เรื่องท่ี ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

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

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

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง 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 ราชการส่วนท้องถ่ิน  และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เรื่องท่ี ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

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

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

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง 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 ) ผู้ประกอบกิจการซึ่งประกอบธุรกิจและยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือ 

ทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของตน ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์น้ัน 
จะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการน้ัน
หรือไม่ก็ตาม 

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

เรื่องที่ ๓ 

การบริหาร จัดการ และดําเนินการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหน่ึง ให้นายจ้างจัดทําเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการตรวจสอบ 

หรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหน่ึง 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๕



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 หน้า ๔    

มาตรา ๗๔ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราช 
บัญญัติน้ี ให้นํากฎกระทรวงท่ีออกตามความในหมวด 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 

การขึ้นทะเบียนและการอนญุาตเป็นผู้ใหบ้ริการตรวจวดั ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง  
ประเมินความเสี่ยง จัดฝึกอบรมหรือใหค้ําปรึกษา หรือทาํการเป็นผู้ชาํนาญการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๙ บุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง 

รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะต้องขึ้นทะเบียนต่อสํานักความปลอดภัยแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน 
การกําหนดค่าบริการ และวิธีการให้บริการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

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

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง 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 ) ผู้ประกอบกิจการซึ่งประกอบธุรกิจและยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือ 

ทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของตน ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์น้ัน 
จะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการน้ัน
หรือไม่ก็ตาม 

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

เรื่องที่ ๓ 

การบริหาร จัดการ และดําเนินการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหน่ึง ให้นายจ้างจัดทําเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการตรวจสอบ 

หรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหน่ึง 

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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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 ราชการส่วนท้องถ่ิน  และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เรื่องท่ี ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

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

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

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๖



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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มาตรา ๗๔ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราช 
บัญญัติน้ี ให้นํากฎกระทรวงท่ีออกตามความในหมวด 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 

การขึ้นทะเบียนและการอนญุาตเป็นผู้ใหบ้ริการตรวจวดั ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง  
ประเมินความเสี่ยง จัดฝึกอบรมหรือใหค้ําปรึกษา หรือทาํการเป็นผู้ชาํนาญการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๙ บุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง 

รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะต้องขึ้นทะเบียนต่อสํานักความปลอดภัยแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน 
การกําหนดค่าบริการ และวิธีการให้บริการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๑ นิติบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง 
รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 หน้า ๕    

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต การขออนุญาต การอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต การกําหนดค่าบริการ และวิธีการให้บริการตามวรรคหน่ึง 
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 ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี โดยบุคคลดังกล่าว 
ต้องเป็นผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตจึงจะดําเนินการได้  

คําชี้แจง 
๑. ผู้ให้บริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเส่ียง จัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษา

เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน กรณีบุคคลธรรมดาจะต้อง 
ขึ้นทะเบียนต่อสํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สําหรับนิติบุคคลต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

สําหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขออนุญาต การยื่นคําขอ 
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 
การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานให้กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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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 ราชการส่วนท้องถ่ิน  และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เรื่องท่ี ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

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

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

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๗



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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เรื่องที่ ๕ 

การดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้รับเหมาช้ันต้น และผู้รับเหมาช่วง  

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ให้นายจ้างทุกรายของสถาน

ประกอบกิจการในสถานท่ีน้ัน มีหน้าที่ร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

ลูกจ้างซึ่งทํางานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง รวมท้ังลูกจ้างซึ่งทํางานในสถานประกอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่ของนายจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานซึ่งใช้ในสถานประกอบกิจการนั้นด้วย 

มาตรา ๒๓ ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานมีหน้าที่
ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของลูกจ้างเช่นเดียวกับนายจ้าง 

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง และมีผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปตลอดสาย 
จนถึงผู้รับเหมาช้ันต้นที่มีลูกจ้างทํางานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหน้าท่ีร่วมกันในการจัดสถานท่ีทํางาน 
ให้มีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
แก่ลูกจ้างทุกคน 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือกําหนดให้เป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง หรือผู้รับเหมาช้ันต้นและผู้รับเหมาช่วง 

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานต้องร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ตลอดจนกําหนดให้ลูกจ้างต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานด้วย 

คําชี้แจง 
โดยปกตินายจ้างแต่ละรายมีหน้าที่บริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต่ในบางกรณีบุคคล
ดังต่อไปนี้ต้องมีหน้าที่ร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

๑. นายจ้างทุกรายที่มีสถานประกอบกิจการที่ต้ังอยู่ในสถานที่เดียวกัน เช่น ต้ังอยู่ในอาคาร โรงเรือน
เดียวกัน หรืออยู่ในบริเวณก่อสร้างเดียวกัน มีหน้าที่ร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติน้ี 
เน่ืองจากการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยบางเร่ืองสถานประกอบกิจการต่างๆ ที่อยู่ในสถานท่ี
เดียวกันจะต้องทําร่วมกัน เพ่ือความปลอดภัยของทุกคนในสถานที่น้ัน เช่น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือจากนายจ้างทุกรายในอาคารสถานท่ีน้ัน เป็นต้น 

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต การขออนุญาต การอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต การกําหนดค่าบริการ และวิธีการให้บริการตามวรรคหน่ึง 
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 ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี โดยบุคคลดังกล่าว 
ต้องเป็นผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตจึงจะดําเนินการได้  

คําชี้แจง 
๑. ผู้ให้บริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเส่ียง จัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษา

เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน กรณีบุคคลธรรมดาจะต้อง 
ขึ้นทะเบียนต่อสํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สําหรับนิติบุคคลต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

สําหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือผู้ขออนุญาต การยื่นคําขอ 
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 
การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานให้กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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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 ราชการส่วนท้องถ่ิน  และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เรื่องท่ี ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

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

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

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๘



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 หน้า ๖    

เรื่องที่ ๕ 

การดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้รับเหมาช้ันต้น และผู้รับเหมาช่วง  

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ให้นายจ้างทุกรายของสถาน

ประกอบกิจการในสถานท่ีน้ัน มีหน้าที่ร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

ลูกจ้างซึ่งทํางานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง รวมท้ังลูกจ้างซึ่งทํางานในสถานประกอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่ของนายจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานซึ่งใช้ในสถานประกอบกิจการนั้นด้วย 

มาตรา ๒๓ ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานมีหน้าที่
ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของลูกจ้างเช่นเดียวกับนายจ้าง 

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง และมีผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปตลอดสาย 
จนถึงผู้รับเหมาช้ันต้นที่มีลูกจ้างทํางานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหน้าท่ีร่วมกันในการจัดสถานท่ีทํางาน 
ให้มีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
แก่ลูกจ้างทุกคน 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือกําหนดให้เป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง หรือผู้รับเหมาช้ันต้นและผู้รับเหมาช่วง 

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานต้องร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ตลอดจนกําหนดให้ลูกจ้างต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานด้วย 

คําชี้แจง 
โดยปกตินายจ้างแต่ละรายมีหน้าที่บริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต่ในบางกรณีบุคคล
ดังต่อไปนี้ต้องมีหน้าที่ร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

๑. นายจ้างทุกรายที่มีสถานประกอบกิจการที่ต้ังอยู่ในสถานที่เดียวกัน เช่น ต้ังอยู่ในอาคาร โรงเรือน
เดียวกัน หรืออยู่ในบริเวณก่อสร้างเดียวกัน มีหน้าที่ร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติน้ี 
เน่ืองจากการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยบางเร่ืองสถานประกอบกิจการต่างๆ ที่อยู่ในสถานท่ี
เดียวกันจะต้องทําร่วมกัน เพ่ือความปลอดภัยของทุกคนในสถานที่น้ัน เช่น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือจากนายจ้างทุกรายในอาคารสถานท่ีน้ัน เป็นต้น คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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เรื่องที่ ๖

๒. ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่ต้ังอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบ-
กิจการอ่ืนซึ่งต้ังอยู่ในสถานที่นั้นด้วย 

๓. ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง และมีผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป 
ตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาช้ันต้นท่ีมีลูกจ้างทํางานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหน้าที่ร่วมกันในการ 
จัดสถานที่ทํางานให้มีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะเพ่ือให้ 
เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคน   

 

 
 

การดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ของนายจ้างผู้เช่าอาคาร สถานท่ี เคร่ืองจักร อุปกรณ์ 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างเช่าอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใด 

ที่นํามาใช้ในสถานประกอบกิจการ ให้นายจ้างมีอํานาจดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับอาคารสถานที่ เครื่องมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เช่านั้น 
ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้มีกรรมสิทธ์ิในอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งให้เช่า หรือผู้ให้เช่าในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใด ๆ ตลอดจนการ 
บอกเลิกสัญญาเช่า 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองนายจ้างผู้เช่าอาคาร สถานท่ี เคร่ืองจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนใด ไม่ให้ถูก

เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใดๆ หรือถูกบอกเลิกสัญญาเช่า จากการที่นายจ้างได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ เช่าเพ่ือดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้  

คําชี้แจง 
กรณีที่นายจ้างเช่าอาคารหรือสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประกอบกิจการ 

หากนายจ้างได้ดําเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอาคาร สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนใด 
ที่ได้เช่าให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามความจําเป็น
และเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘  ซึ่งการกระทําของนายจ้างไม่ว่าจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่อาคาร สถานท่ี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เช่าน้ันหรือไม่ก็ตาม ผู้มีกรรมสิทธ์ิ
หรือผู้ให้เช่าจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใดๆ หรือบอกเลิกสัญญาเช่าไม่ได้  

 

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง 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 ราชการส่วนท้องถ่ิน  และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เรื่องท่ี ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

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

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

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๙



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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เรื่องที่ ๖

๒. ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่ต้ังอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบ-
กิจการอ่ืนซึ่งต้ังอยู่ในสถานที่นั้นด้วย 

๓. ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง และมีผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป 
ตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาช้ันต้นท่ีมีลูกจ้างทํางานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหน้าที่ร่วมกันในการ 
จัดสถานที่ทํางานให้มีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะเพ่ือให้ 
เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคน   

 

 
 

การดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ของนายจ้างผู้เช่าอาคาร สถานท่ี เคร่ืองจักร อุปกรณ์ 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างเช่าอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใด 

ที่นํามาใช้ในสถานประกอบกิจการ ให้นายจ้างมีอํานาจดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับอาคารสถานที่ เครื่องมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เช่านั้น 
ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้มีกรรมสิทธ์ิในอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งให้เช่า หรือผู้ให้เช่าในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใด ๆ ตลอดจนการ 
บอกเลิกสัญญาเช่า 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองนายจ้างผู้เช่าอาคาร สถานท่ี เคร่ืองจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนใด ไม่ให้ถูก

เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใดๆ หรือถูกบอกเลิกสัญญาเช่า จากการที่นายจ้างได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ เช่าเพ่ือดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้  

คําชี้แจง 
กรณีที่นายจ้างเช่าอาคารหรือสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประกอบกิจการ 

หากนายจ้างได้ดําเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนใด 
ที่ได้เช่าให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามความจําเป็น
และเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘  ซึ่งการกระทําของนายจ้างไม่ว่าจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่อาคาร สถานท่ี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เช่าน้ันหรือไม่ก็ตาม ผู้มีกรรมสิทธ์ิ
หรือผู้ให้เช่าจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใดๆ หรือบอกเลิกสัญญาเช่าไม่ได้  

 

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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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 ราชการส่วนท้องถ่ิน  และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เรื่องท่ี ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

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

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

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๓๐



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     

   หน้า ๘     

 

เรื่องท่ี ๗ 
พนักงานตรวจความปลอดภัย 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานตรวจความปลอดภัย” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ฯลฯ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอํานาจแต่งต้ัง
พนักงานตรวจความปลอดภัยกับออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และยกเว้นค่าธรรมเนียม 

การแต่งต้ังพนักงานตรวจความปลอดภัยต้องกําหนดคุณสมบัติ ขอบเขต อํานาจหน้าที่ และเง่ือนไข
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ฯลฯ 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้างในเวลาทําการหรือเมื่อเกิดอุบัติภัย 
(๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เกี่ยวกับความ

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

มาช้ีแจง รวมท้ังตรวจสอบหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องและเสนอแนะมาตรการป้องกันอันตราย 
ต่ออธิบดีโดยเร็ว 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า นายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพบว่าสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน อาคาร สถานที่ เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง  
ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทําที่ฝ่าฝืน แก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าวได้ พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละสามสิบวันนับแต่
วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

ในกรณีจําเป็นเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย 
มีอํานาจสั่งให้หยุดการใช้เคร่ืองจักร อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิด

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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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 ราชการส่วนท้องถ่ิน  และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เรื่องท่ี ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

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

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

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๓๑



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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อันตรายอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการช่ัวคราว ในระหว่างการปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ เมื่อนายจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคําสั่งของพนักงานตรวจ 
ความปลอดภัยตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้นายจ้างแจ้งอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาเพิกถอนคําสั่ง
ดังกล่าวได้ 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ 
ถ้ามีเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงท่ีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสมควรเข้าไปดําเนินการแทน 
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งให้พนักงานตรวจความปลอดภัยหรือมอบหมายให้บุคคลใด 
เข้าจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งนั้นได้ ในกรณีเช่นนี้นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการ 
เข้าจัดการแก้ไขนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริง 

ก่อนที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีคําเตือนเป็นหนังสือ 
ให้นายจ้างปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คําเตือนดังกล่าว 
จะกําหนดไปพรอ้มกับคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอรับเงินช่วยเหลือ 
จากกองทุนเพ่ือเป็นเงินทดรองจ่ายในการดําเนินการได้ และเมื่อได้รับเงินจากนายจ้างแล้วให้ชดใช้เงินช่วยเหลือ 
ที่ได้รับมาคืนแก่กองทุน 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือกําหนดอํานาจหน้าท่ีของพนักงานตรวจความปลอดภัยในการพิจารณาออกคําสั่งหรือดําเนินการ

อ่ืนใดเพ่ือให้นายจ้าง และผู้ทีเ่กี่ยวข้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

คําชี้แจง 
พนักงานตรวจความปลอดภัยเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งน้ีในคําสั่งแต่งต้ังพนักงานตรวจความปลอดภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานต้องกําหนดคุณสมบัติ ขอบเขต อํานาจหน้าที่ และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย พนักงานตรวจ 
ความปลอดภัยดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

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

๒. สั่งให้นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เก่ียวข้องที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกรณีพบว่าสภาพแวดล้อมในการทํางาน อาคาร สถานท่ี เคร่ืองจักร หรือุปกรณ์
ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง โดยให้หยุดการกระทําที่ฝ่าฝืน  แก้ไข  ปรับปรุง  หรือปฏิบัติ
ให้ถูกต้องหรือเหมาะสมแล้วแต่กรณี (มาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง) 

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     

   หน้า ๘     

 

เรื่องท่ี ๗ 
พนักงานตรวจความปลอดภัย 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานตรวจความปลอดภัย” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ฯลฯ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอํานาจแต่งต้ัง
พนักงานตรวจความปลอดภัยกับออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และยกเว้นค่าธรรมเนียม 

การแต่งต้ังพนักงานตรวจความปลอดภัยต้องกําหนดคุณสมบัติ ขอบเขต อํานาจหน้าที่ และเง่ือนไข
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ฯลฯ 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้างในเวลาทําการหรือเมื่อเกิดอุบัติภัย 
(๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เกี่ยวกับความ

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

มาช้ีแจง รวมท้ังตรวจสอบหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องและเสนอแนะมาตรการป้องกันอันตราย 
ต่ออธิบดีโดยเร็ว 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า นายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพบว่าสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน อาคาร สถานที่ เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง  
ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทําที่ฝ่าฝืน แก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าวได้ พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละสามสิบวันนับแต่
วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

ในกรณีจําเป็นเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย 
มีอํานาจสั่งให้หยุดการใช้เคร่ืองจักร อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิด

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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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 ราชการส่วนท้องถ่ิน  และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เรื่องท่ี ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

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

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

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๓๒



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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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 เก่ียวกับเร่ืองสภาพแวดล้อมในการทํางาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักร หรือ
อุปกณ์ เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตราย ทั้งน้ี นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการ
แก้ไขนั้นตามจํานวนท่ีจ่ายจริง ซึ่งก่อนเข้าไปดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามคําสั่งตามมาตรา ๓๖ พนักงานตรวจความ
ปลอดภัย จะต้องมีคําเตือนเป็นหนังสือเพ่ือให้นายจ้างปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย 

 
   

   เรื่องที่ ๘ 

การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๓๘ ให้อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ

นายจ้างซึ่งไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามมาตรา ๓๗ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่จําเป็นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
การเข้าจัดการแก้ไขตามจํานวนที่จ่ายจริง 

การมีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้ต่อเม่ือได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้าง
นําเงินค่าใช้จ่ายมาจ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างได้รับหนังสือน้ัน
และนายจ้างไม่จ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งน้ี ให้นําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาด
และชําระค่าใช้จ่ายที่นายจ้างต้องเป็นผู้จ่ายตามมาตรา ๓๗ ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็วโดยให้
พนักงานตรวจความปลอดภัยมีหนังสือแจ้งให้ทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ถ้านายจ้างไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือเป็นมาตรการบังคับนายจ้างให้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัย 

หรือบุคคลอ่ืนเข้าไปดําเนินการด้านความปลอดภัยแทนนายจ้าง  

 

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     

   หน้า ๙     

อันตรายอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการช่ัวคราว ในระหว่างการปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ เมื่อนายจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคําสั่งของพนักงานตรวจ 
ความปลอดภัยตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้นายจ้างแจ้งอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาเพิกถอนคําสั่ง
ดังกล่าวได้ 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ 
ถ้ามีเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงท่ีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสมควรเข้าไปดําเนินการแทน 
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งให้พนักงานตรวจความปลอดภัยหรือมอบหมายให้บุคคลใด 
เข้าจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งนั้นได้ ในกรณีเช่นนี้นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการ 
เข้าจัดการแก้ไขนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริง 

ก่อนที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีคําเตือนเป็นหนังสือ 
ให้นายจ้างปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คําเตือนดังกล่าว 
จะกําหนดไปพรอ้มกับคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอรับเงินช่วยเหลือ 
จากกองทุนเพ่ือเป็นเงินทดรองจ่ายในการดําเนินการได้ และเมื่อได้รับเงินจากนายจ้างแล้วให้ชดใช้เงินช่วยเหลือ 
ที่ได้รับมาคืนแก่กองทุน 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือกําหนดอํานาจหน้าท่ีของพนักงานตรวจความปลอดภัยในการพิจารณาออกคําสั่งหรือดําเนินการ

อ่ืนใดเพ่ือให้นายจ้าง และผู้ทีเ่กี่ยวข้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

คําชี้แจง 
พนักงานตรวจความปลอดภัยเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งน้ีในคําสั่งแต่งต้ังพนักงานตรวจความปลอดภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานต้องกําหนดคุณสมบัติ ขอบเขต อํานาจหน้าที่ และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย พนักงานตรวจ 
ความปลอดภัยดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

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

๒. สั่งให้นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เก่ียวข้องที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกรณีพบว่าสภาพแวดล้อมในการทํางาน อาคาร สถานท่ี เคร่ืองจักร หรือุปกรณ์
ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง โดยให้หยุดการกระทําที่ฝ่าฝืน  แก้ไข  ปรับปรุง  หรือปฏิบัติ
ให้ถูกต้องหรือเหมาะสมแล้วแต่กรณี (มาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง) 

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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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 ราชการส่วนท้องถ่ิน  และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เรื่องท่ี ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

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

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

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๓๓



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คําชี้แจง 
กรณีที่นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าไปดําเนินการจัดการแก้ไขตามคําสั่งพนักงาน

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

 
 

เรื่องที่ ๙ 

การอุทธรณ์คําสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง หากนายจ้าง 

ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วย ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ
คําสั่ง ให้อธิบดีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง หากนายจ้าง ลูกจ้าง หรือ 
ผู้ที่เก่ียวข้องไม่เห็นด้วย ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง 
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย เว้นแต่
อธิบดีหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี จะมีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน  

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือให้นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย

ตามมาตรา ๓๖ มีสิทธิโต้แย้งโดยการอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่ออธิบดีหรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้ 

คําชี้แจง 
การอุทธรณ์คําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ นั้น นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่

เก่ียวข้องซึ่งไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนั้นสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ได้ในกรณี ดังนี้ 
๑. การอุทธรณ์คําสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัยที่สั่งให้ผู้ที่ฝ่าฝืนหยุดการกระทําที่ฝ่าฝืน  แก้ไข  ปรับปรุง  

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

๒. การอุทธรณ์คําสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัยที่สั่งโดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายให้หยุดใช้เคร่ืองจักร อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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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 เก่ียวกับเร่ืองสภาพแวดล้อมในการทํางาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักร หรือ
อุปกณ์ เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตราย ทั้งน้ี นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการ
แก้ไขนั้นตามจํานวนท่ีจ่ายจริง ซึ่งก่อนเข้าไปดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามคําสั่งตามมาตรา ๓๖ พนักงานตรวจความ
ปลอดภัย จะต้องมีคําเตือนเป็นหนังสือเพ่ือให้นายจ้างปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย 

 
   

   เรื่องที่ ๘ 

การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๓๘ ให้อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ

นายจ้างซึ่งไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามมาตรา ๓๗ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่จําเป็นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
การเข้าจัดการแก้ไขตามจํานวนที่จ่ายจริง 

การมีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้ต่อเม่ือได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้าง
นําเงินค่าใช้จ่ายมาจ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างได้รับหนังสือน้ัน
และนายจ้างไม่จ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งน้ี ให้นําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาด
และชําระค่าใช้จ่ายที่นายจ้างต้องเป็นผู้จ่ายตามมาตรา ๓๗ ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็วโดยให้
พนักงานตรวจความปลอดภัยมีหนังสือแจ้งให้ทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ถ้านายจ้างไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือเป็นมาตรการบังคับนายจ้างให้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัย 

หรือบุคคลอ่ืนเข้าไปดําเนินการด้านความปลอดภัยแทนนายจ้าง  
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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 ราชการส่วนท้องถ่ิน  และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เรื่องท่ี ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

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

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

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๓๔
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คําชี้แจง 
กรณีที่นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าไปดําเนินการจัดการแก้ไขตามคําสั่งพนักงาน

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

 
 

เรื่องที่ ๙ 

การอุทธรณ์คําสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง หากนายจ้าง 

ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วย ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ
คําสั่ง ให้อธิบดีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง หากนายจ้าง ลูกจ้าง หรือ 
ผู้ที่เก่ียวข้องไม่เห็นด้วย ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง 
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย เว้นแต่
อธิบดีหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี จะมีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน  

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือให้นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย

ตามมาตรา ๓๖ มีสิทธิโต้แย้งโดยการอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่ออธิบดีหรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้ 

คําชี้แจง 
การอุทธรณ์คําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ นั้น นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่

เกี่ยวข้องซึ่งไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนั้นสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ได้ในกรณี ดังนี้ 
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 เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     

   หน้า ๑๒     

เรื่องที่ ๑๐

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

ทั้งน้ี อธิบดีหรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแล้วแต่กรณี
ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ 

 

 
 

การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง  

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๓๙ ระหว่างหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา ๓๖ ให้นายจ้างจ่ายเงิน

ให้แก่ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการหยุดการทํางานหรือการหยุดกระบวนการผลิตน้ันเท่ากับค่าจ้างหรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดที่ลูกจ้างต้องได้รับ เว้นแต่ลูกจ้างรายน้ันจงใจกระทําการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการทํางานหรือ
หยุดกระบวนการผลิต 

มาตรา ๔๒ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง หรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างเพราะเหตุที่ลูกจ้าง
ดําเนินการฟ้องร้องหรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือต่อศาล 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างกรณีที่มีการหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามคําสั่ง 

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

คําชี้แจง 
 มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๒ ประสงค์ให้ความคุ้มครองลูกจ้าง ดังนี้ 

๑. ลูกจ้างที่เก่ียวข้องกับการทํางานหรือการผลิตมีสิทธิได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 
ที่ลูกจ้างต้องได้รับระหว่างหยุดการทํางานหรือหยุดการผลิตตามที ่พนักงานตรวจความปลอดภัยสั ่ง  
แต่ไม่คุ้มครองลูกจ้างที่จงใจกระทําการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตน้ัน  

ทั้งน้ี พนักงานตรวจความปลอดภัยมอํีานาจสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง 
๒. ไม่ให้นายจ้างเลิกจ้าง โยกย้ายหน้าที่การงานของของลูกจ้างเพราะเหตุลูกจ้างได้ฟ้องร้อง เป็นพยาน 

ให้หลักฐาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อพนักงาน
ตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือต่อศาล 

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง 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 ราชการส่วนท้องถ่ิน  และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เรื่องท่ี ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

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

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

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๓๕



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     

   หน้า ๑๓     

เรื่องที่ ๑๑

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

 

 
 

 
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๔๔ ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียกว่า “กองทุน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายในการดําเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๖ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ 

การพัฒนา แก้ไขและบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ทั้งนี้  
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 เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     

   หน้า ๑๒     

เรื่องที่ ๑๐

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

ทั้งน้ี อธิบดีหรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแล้วแต่กรณี
ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ 

 

 
 

การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง  

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๓๙ ระหว่างหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา ๓๖ ให้นายจ้างจ่ายเงิน

ให้แก่ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการหยุดการทํางานหรือการหยุดกระบวนการผลิตน้ันเท่ากับค่าจ้างหรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดที่ลูกจ้างต้องได้รับ เว้นแต่ลูกจ้างรายน้ันจงใจกระทําการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการทํางานหรือ
หยุดกระบวนการผลิต 

มาตรา ๔๒ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง หรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างเพราะเหตุที่ลูกจ้าง
ดําเนินการฟ้องร้องหรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือต่อศาล 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างกรณีที่มีการหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามคําสั่ง 

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

คําชี้แจง 
 มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๒ ประสงค์ให้ความคุ้มครองลูกจ้าง ดังนี้ 

๑. ลูกจ้างที่เก่ียวข้องกับการทํางานหรือการผลิตมีสิทธิได้รับเงินเท่ากับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด 
ที่ลูกจ้างต้องได้รับระหว่างหยุดการทํางานหรือหยุดการผลิตตามที ่พนักงานตรวจความปลอดภัยสั ่ง  
แต่ไม่คุ้มครองลูกจ้างที่จงใจกระทําการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตน้ัน  

ทั้งน้ี พนักงานตรวจความปลอดภัยมอํีานาจสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง 
๒. ไม่ให้นายจ้างเลิกจ้าง โยกย้ายหน้าที่การงานของของลูกจ้างเพราะเหตุลูกจ้างได้ฟ้องร้อง เป็นพยาน 

ให้หลักฐาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อพนักงาน
ตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือต่อศาล 

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง 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 ราชการส่วนท้องถ่ิน  และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เรื่องท่ี ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

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

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

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๓๖



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     

   หน้า ๑๓     

เรื่องที่ ๑๑

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

 

 
 

 
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๔๔ ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียกว่า “กองทุน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายในการดําเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๖ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ 

การพัฒนา แก้ไขและบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ทั้งนี้  
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 เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     

   หน้า ๑๔     

สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ให้นายจ้างกู้ยืมเพ่ือแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการ
ทํางาน  ทั้งนี้ กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ดังกล่าว 

 

 
เรื่องที่ ๑๒ 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๕๒ ให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

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

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(๓) ดําเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานของภาครัฐและเอกชน 
(๔) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ 
(๕) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎหมาย 
ให้กระทรวงแรงงานจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานโดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือให้มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

ซึ่งไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงาน 

คําชี้แจง 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานมีฐานะเป็นหน่วยงาน

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

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง 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 ราชการส่วนท้องถ่ิน  และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เรื่องท่ี ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

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

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

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๓๗



คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     

   หน้า ๑๔     

สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ให้นายจ้างกู้ยืมเพ่ือแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย หรือเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการ
ทํางาน  ทั้งนี้ กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ดังกล่าว 

 

 
เรื่องที่ ๑๒ 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มาตราทีเ่ก่ียวข้อง 
มาตรา ๕๒ ให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

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

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(๓) ดําเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานของภาครัฐและเอกชน 
(๔) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ 
(๕) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎหมาย 
ให้กระทรวงแรงงานจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานโดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เพ่ือให้มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

ซึ่งไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงาน 

คําชี้แจง 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานมีฐานะเป็นหน่วยงาน

ของรัฐภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีอํานาจหน้าที่ คือ ส่งเสริม แก้ไขปัญหา
พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมดําเนินการกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯ ของภาครัฐและเอกชน  
จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ ทั้งในด้านพัฒนาบุคลากรและวิชาการ ตลอดจน 
มีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง 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 ราชการส่วนท้องถ่ิน  และกิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แต่ส่วนราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

เรื่องท่ี ๒ 

คํานิยาม “นายจ้าง” 

มาตราที่เก่ียวข้อง 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ 

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

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

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๓๘



กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๓๙



กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๔๐



กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๔๑



กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๔๒



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง  แบบบัตรประจําตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย 

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๔๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ บัตรประจําตัวพนักงานตรวจความปลอดภัยให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๒ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นผู้ออกบัตรประจําตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  สําหรับปลัดกระทรวงแรงงานหรือข้าราชการอ่ืน   

ที่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 
(๒) ปลัดกระทรวงแรงงาน  สําหรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน  ผู้ตรวจราชการกระทรวง

แรงงาน  ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน  ที่ปรึกษากฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   
หรือข้าราชการอ่ืน  ที่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า 

(๓) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สําหรับข้าราชการนอกจาก  (๑)  และ  (๒)   
ซ่ึงปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งจังหวัด 

(๔) ผู้ว่าราชการจังหวัด  สําหรับข้าราชการนอกจาก  (๑)  และ  (๒)  ซ่ึงปฏิบัติงานเฉพาะ   
ในเขตจังหวัดนั้น 

ข้อ ๓ ให้ข้าราชการซ่ึงได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยยื่นคําขอมีบัตร
ประจําตัวตามแบบท้ายประกาศนี้  พร้อมแนบรูปถ่ายจํานวนสองรูป  และสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่รับรองสําเนาถูกต้อง  ยื่นต่อผู้บังคับบัญชา 

ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงได้รับคําขอตามวรรคหนึ่ง  เสนอคําขอต่อผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว  
ตามข้อ  ๒ 

รูปถ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว  
ขนาด  ๒.๕  ×  ๓  เซนติเมตร  ครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม  แต่งเครื่องแบบ
ข้าราชการ  หรือเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ข้อ ๔ บัตรประจําตัวตามประกาศนี้  ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกบัตร 
ข้อ ๕ เม่ือได้ออกบัตรประจําตัวให้แก่ผู้ใด  ให้ผู้ออกบัตรประจําตัวจัดให้มีสําเนาข้อความ 

และรายการบัตรประจําตัว  ซ่ึงติดรูปถ่ายของผู้นั้นไว้ด้วยหนึ่งฉบับและให้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือที่สํานักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๔๓



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๖ การออกบัตรประจําตัว  ในกรณีที่บัตรประจําตัวหมดอายุ  สูญหาย  หรือชํารุด  ให้นําความ
ในข้อ  ๒  ถึงข้อ  ๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๗ ผู้ใดได้รับบัตรประจําตัวใหม่  หรือผู้ถือบัตรไม่มีสิทธิใช้บัตรประจําตัวนั้นต่อไป   
ให้คืนบัตรต่อผู้ออกบัตรประจําตัวตามข้อ  ๒  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับบัตรประจําตัวใหม่  
หรือไม่มีสิทธิใช้บัตรประจําตัวนั้น   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๔๔



คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย 
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เขียนท่ี................................................... 
วันที่...............เดือน.........................................พ.ศ............ 

ข้าพเจ้า...................................................................................................................................... 
เกิดวันท่ี................เดือน.....................................พ.ศ......................อายุ................ปี  สัญชาติ............................... 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่..................ซอย……….............................ถนน.......................................................... 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์...........................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่........................................... 
วุฒิการศึกษา........................................สาขา......................................................................................................... 

รับราชการตําแหน่ง..................................................................ระดับ....................................... 
สาํนัก/กอง/สาํนักงาน.........................................................กรม/จังหวัด.............................................................. 
มีประสบการณ์การตรวจแรงงาน.................ปี ขอยื่นคําขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน/ปลัดกระทรวง
แรงงาน/อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/ผู้ว่าราชการจังหวัด  เพ่ือขอมีบัตรประจําตัวพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยอาศัยคุณสมบัติพนักงานตรวจความปลอดภัย ข้อ........ ของคําสั่งกระทรวงแรงงานที่....../๒๕๕๔  
เรือ่งแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ และได้แนบรูปถ่ายสองรูปมาพร้อมกับคําขอนี้แล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

(ลายม่ือชื่อ)...................................................ผู้ยื่นคําขอ 
      (...................................................) 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๔๕



แบบบัตรประจําตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย 
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   (ด้านหน้า) 

(ด้านหลัง) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

บัตรประจําตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย 
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภยั อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เลขที่....................../........................... 

  วันออกบัตร................................................................................. 
  บัตรหมดอายุ.............................................................................. 

............................ 
ลายมือชื่อผู้ถอืบัตร 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 

๒.๕ x ๓ ซม. 

  เลขประจาํตัวประชาชนของผูถ้อืบัตร 
  .................................................... 

   ชือ่................................................................ 
   ตําแหน่ง....................................................... 
   ปฏิบัติหนา้ที่พนกังานตรวจความปลอดภัย 
   ทอ้งที่........................................................... 

  ลงชื่อ............................................................. 
   (   ) 

 ตําแหน่ง............................................................. 
  ผู้ออกบัตร 

๕.๔ ซม. 

๕.๔ ซม. 

๘.๔ ซม. 

  ๘.๔ ซม. 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๔๖



กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๔๗



กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๔๘



กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๔๙



กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๕๐



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิด 

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๑๕๙  บัญญัติให้บรรดาความผิด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เว้นแต่ความผิดตามมาตรา  ๑๕๗  เป็นความผิด 
ที่สามารถเปรียบเทียบได้  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาตรา  ๔๙  บัญญัติ
ให้บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นความผิด 
ที่สามารถเปรียบเทียบได้  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม   
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มาตรา  ๗๑  บัญญัติให้ความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือ
ปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้  และมาตรา  ๗๒  
บัญญัติให้ความผิดตามมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นอํานาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบในการดําเนินคดี
เปรียบเทียบ 

เพื่อให้การดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและ
การเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายดังกล่าว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนิน
คดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและ 
ความปลอดภัยในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา

และการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๕๑



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด 
หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“การดําเนินคดี”  หมายความว่า  การดําเนินคดีโดยการเปรียบเทียบ  รวมทั้งการร้องทุกข์ 

หรือกล่าวโทษผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ .ศ .  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑”  หมายความว่า  พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓”  หมายความว่า  พระราชบัญญัติ  
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔”  
หมายความว่า  พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“นิติกร”  หมายความว่า  ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งนิติกร  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานตรวจแรงงาน  พนักงานตรวจความปลอดภัย  และนิติกร 
“ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  หรือผู้ซึ่ง

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น 

“คณะกรรมการเปรียบเทียบ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๗๒  
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอํานาจ  

ตีความ  วินิจฉัยปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๑ 

การพิจารณาดําเนินคดี 

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐาน  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  ดังนี้ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๕๒



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

(๑) บันทึกวัน  เวลา  สถานที่เกิดเหตุ  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  และที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ความผิด  หากผู้ถูกกล่าวหาเป็นนิติบุคคลให้ระบุชื่อผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลในขณะกระทํา
ความผิดและในขณะที่บันทึกข้อเท็จจริง 

(๒) บันทึกรายละเอียดแห่งการกระทําทั้งหลายที่อ้างว่า  ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําความผิด 
ทั้งบุคคลและสิ่งของที่เก่ียวข้องและตรวจพบ  หรือพบเห็นพยานหลักฐาน  และให้บันทึกไว้ด้วยว่า 
ผู้ถูกกล่าวหายอมรับหรือไม่ว่าได้กระทําความผิด 

(๓) สอบถามบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  หรือเรียกบุคคลที่ เ ก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําและบันทึก
รายละเอียดไว้ 

(๔) บันทึกจะต้องระบุสถานที่  วัน  เดือน  ปี  ที่ทําบันทึก  ชื่อ  และตําแหน่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้บันทึก  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทําบันทึกลงลายมือชื่อของตนในบันทึกนั้น 

การบันทึก  ถ้ามีผิดที่ใดห้ามมิให้ลบออก  ให้ขีดฆ่าคําผิดนั้นแล้วเขียนใหม่  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ทําบันทึกและผู้ให้ถ้อยคําลงนามย่อรับรอง  แต่ถ้าผู้ให้ถ้อยคําไม่ยินยอมลงลายมือชื่อให้บันทึกเหตุนั้นไว้ 

(๕) อ่านบันทึกให้ผู้ให้ถ้อยคําฟัง  หรือให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านด้วยตนเอง  ถ้ามีข้อความแก้ไข
ทักท้วง  หรือเพิ่มเติม  ให้แก้ไขให้ถูกต้อง  หรือมิฉะนั้นให้บันทึกไว้และให้ผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อรับรอง
ว่าถูกต้อง  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้ผู้นั้นพิมพ์ลายนิ้วมือแทน  แต่ถ้า 
ผู้ให้ถ้อยคําไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ  ให้บันทึกเหตุนั้นไว้  และให้เจ้าหน้าที่ที่ทราบเหตุดังกล่าวจํานวนหน่ึง
คนลงลายมือชื่อเป็นพยาน 

(๖) มีหนังสือเรียกพยานหลักฐาน  หรือเอกสารที่เก่ียวข้องจากผู้ครอบครองมารวบรวมไว้ในสํานวน  
โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานที่นายจ้างจะต้องจัดทําไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รวมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใด
ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และมีหมายเลขประจําตัว 
ประชาชนของผู้ถือบัตร  สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับคดี 

เอกสารที่ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้จัดทําเ ป็นภาษาไทย   ถ้าเป็นเอกสารท่ีทําขึ้น 
เป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ผู้ยื่นจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายใน
ระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด  ในกรณีนี้ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวได้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําแปลน้ัน  เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้น 
เป็นภาษาต่างประเทศ  และในกรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ได้ยื่นเอกสารฉบับที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ 
เป็นวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารน้ัน  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองความถูกต้องของคําแปล
เป็นภาษาไทยหรือการยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามที่ กําหนด 
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๕๓



   หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๗) กระทําการอื่นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติ  
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้อํานาจไว้  โดยให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใช้บังคับโดยอนุโลมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงแน่ชัดในการกระทําความผิด 

การบันทึกตาม  (๑)  ถึง  (๔)  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นทําการบันทึกแทนได้  
ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในฐานะผู้เขียนหรือพิมพ์แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้มอบหมายลงลายมือชื่อในบันทึกนั้น  และให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มอบหมายเป็นผู้ทําบันทึกนั้น   

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ความผิดตามข้อ  ๙  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๗)   
ข้อ ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะสามารถทําได้ 

เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ  อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา  และเพื่อจะรู้ตวั  หรือยืนยัน
หรือชี้ชัด  และพิสูจน์ให้เห็นความผิดของผู้กระทําความผิด 

เม่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําความเห็นว่าควรดําเนินคดี
หรือไม่ดําเนินคดีแล้วส่งพร้อมกับสํานวนไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นด้วย
กับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าควรดําเนินคดี  ให้ผู้บังคับบัญชานั้นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดําเนินคดีต่อไป 

สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร  ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วยกับความเห็น 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีหรือ 
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาและสั่งการให้ดําเนินคดีต่อไปหรือให้งดการดําเนินคดี 

สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น  ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วยกับความเห็นของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชานั้นเปน็ที่สุด 

ผู้ใดจะเป็นผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด 
ข้อ ๘ เม่ือมีคําสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีตามข้อ  ๗  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก

รายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินคดีในทะเบียนการดําเนินคดีอาญาแล้วเร่งรัดดําเนินคดีอาญาต่อไป 
โดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้  ภายในกําหนดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา 

ข้อ ๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติ  
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ท่ีสามารถเปรียบเทียบได้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดี
ตามขั้นตอนการเปรียบเทียบก่อน  เว้นแต่ความผิดดังต่อไปนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีโดยการร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเปรียบเทียบ 

(๑) ความผิดที่มีพฤติการณ์พิเศษ  หรือเกิดผลกระทบกับลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
จํานวนมาก 

(๒) ความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กโดยมีการทารุณ  หน่วงเหนี่ยว  กักขัง  หรือมีการกระทํา
ความผิดอาญาฐานอื่นรวมอยู่ด้วย 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๕๔



   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๓) ความผิดตามมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติ  
คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

(๔) ความผิดตามมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบ
ข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และความผิดตามมาตรา  ๒๒  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน
ในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เฉพาะมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

(๕) ความผิดตาม  ๑๓๙  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และ
ความผิดตามมาตรา  ๓๗  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

(๖) ความผิดตามมาตรา  ๑๕๐  หรือมาตรา  ๑๕๑  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือความผิดตามมาตรา  ๔๕  หรือมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เฉพาะความผิดที่กระทําต่อพนักงานตรวจแรงงานหรือความผิด 
ตามมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  เฉพาะความผิดที่กระทําต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย 

(๗) ความผิดตามมาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๓๙/๑  มาตรา  ๔๒  
มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และความผิดตามมาตรา  ๒๐  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้ลูกจ้าง
หรือผู้รับงานไปทําที่บ้านได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย 

(๘) ความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  หรือความผิดตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติ  
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้ลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทํา 
ที่บ้านได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย 

(๙) ความผิดที่มีการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นรวมอยู่ด้วย 
ข้อ ๑๐ ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้  หรือที่สามารถเปรียบเทียบได้  
แต่ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบเห็นสมควรไม่เปรียบเทียบ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีตามขั้นตอนการร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ  หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับ
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๑๕๙  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
หรือมาตรา  ๔๙  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือ
มาตรา  ๗๑  วรรคสี่  และมาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีตามข้ันตอนการร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๕๕



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

หมวด  ๒ 
การดําเนินคดีเปรียบเทียบ 

ข้อ ๑๑ การดําเนินคดีเปรียบเทียบ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบหรือไปพบ
ผู้ถูกกล่าวหาด้วยตนเอง  เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือวาจาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วสอบถาม 
ผู้ถูกกล่าวหาว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ  โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกคําให้การ  ตามแบบ  
กสร.นก.  ๑  ท้ายระเบียบนี้  และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อไว้ด้วย 

การมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  ผู้ถูกกล่าวหาอาจมอบอํานาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่น 
ซึ่งเป็นผู้ที่รู้หรือเข้าใจในการปฏิบัติเก่ียวกับสภาพการจ้างและอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องในกิจการของผู้ถูกกล่าวหา 
มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่แทนก็ได้  ทั้งนี้  ผู้รับมอบอํานาจนั้นสามารถให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธแทน 
ผู้ถูกกล่าวหาได้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่า 
จะยินยอมให้เปรียบเทียบหรือไม่  เม่ือผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ
ในบันทึกคํายินยอมให้เปรียบเทียบตามแบบ  กสร.นก.  ๒  ท้ายระเบียบนี้  ทั้งนี้  ผู้รับมอบอํานาจตามวรรคสอง 
จะลงลายมือชื่อในแบบ  กสร.นก.  ๒  แทนผู้ถูกกล่าวหามิได้ 

หากเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเก่ียวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหน่ึงอย่างใด 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานพ.ศ.  ๒๕๕๔  
พนักงานเจ้าหน้าที่จะดําเนินคดีเปรียบเทียบได้ก็ต่อเม่ือผู้ถูกกล่าวหาได้นําเงินมาชําระให้แก่ลูกจ้างหรือ
ผู้รับงานไปทําที่บ้าน  หรือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
เว้นแต่ลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้านจะแจ้งการสละสิทธิในการรับเงินเป็นหนังสือ 

ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่
ลูกจ้างตามมาตรา  ๑๓๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พนักงานเจ้าหน้าที่ 
จะดําเนินคดีเปรียบเทียบได้ก็ต่อเม่ือผู้ถูกกล่าวหาได้ชําระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามจํานวน 
ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่
วันที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้าง 

การลงลายมือชื่อในแบบ  กสร.นก.  ๒  ตามวรรคสาม  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นนิติบุคคล 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อในแบบ  กสร.นก.  ๒  ในฐานะนิติบุคคลและในฐานะส่วนตัวโดยในฐานะ 
นิติบุคคลนั้น  ให้ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลในขณะยินยอมให้เปรียบเทียบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และประทับตราเป็นสําคัญตามที่หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกําหนดและในฐานะส่วนตัว 
ให้ผู้มีอาํนาจกระทําการแทนนิติบุคคลในขณะกระทําความผิดเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๕๖
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พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าเป็นดุลพินิจของผู้มีอํานาจเปรียบเทียบที่จะ
ทําการเปรียบเทียบหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่เป็นความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหน่ึง
อย่างใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทํา 
ที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบจะดําเนินการเปรียบเทียบได้ก็ต่อเม่ือผู้ถูกกล่าวหานําเงินมาชําระ
ให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้าน  หรือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับงาน 
ไปทําที่บ้าน  เว้นแต่ลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้านจะแจ้งการสละสิทธิในการรับเงินเป็นหนังสือ 

ถ้าผู้ถูกกล่าวหาตกลงกับลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้านผ่อนชําระเงินตามวรรคหนึ่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกเหตนุั้นไว้  และเสนอผู้บังคับบัญชาตามข้อ  ๗  เพื่อพิจารณาสั่งให้ชะลอการดําเนินคดี
เปรียบเทียบจนกว่าผู้ถูกกล่าวหาจะได้ชําระเงินครบตามที่ตกลงก็ได้  แต่ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินกว่า
กําหนดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้าง 
ตามมาตรา  ๑๓๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบจะ
ดําเนินคดีเปรียบเทียบได้ก็ต่อเม่ือผู้ถูกกล่าวหาได้ชําระเงินคืนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามจํานวนที่ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างพร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่
วันที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้าง 

ข้อ ๑๓ คดีที่ผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําประวัติ   
การกระทําความผิดรวมทั้งพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดพร้อมด้วยความเห็นในการเปรียบเทียบ 
เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับบันทึกคํายินยอมให้เปรียบเทียบ 

ในกรุงเทพมหานคร  ให้ผู้อํานวยการสํานักหรือผู้อํานวยการกองท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของสํานวน
สังกัดอยู่  ส่งสํานวนคดีที่จะทําการเปรียบเทียบให้กองนิติการเพื่อพิจารณาตรวจสํานวนคดี  เสนอผู้มีอํานาจ
เปรียบเทียบ  โดยนิติกรกองนิติการตรวจสํานวน  สรุปข้อเท็จจริง  และเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการ
กองนิติการพิจารณาสํานวนคดีและเสนอความเห็นในการพิจารณาเปรียบเทียบพร้อมทั้งจํานวนเงิน
ค่าปรับต่อผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ  เว้นแต่คดีที่อยู่ในอํานาจของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่พิจารณาตรวจสํานวน  สรุปข้อเท็จจริง  และเสนอความเห็นต่อผู้มีอํานาจเปรียบเทียบโดยส่งเร่ือง
ผ่านกองนิติการเพื่อให้ความเห็นประกอบการเปรียบเทียบของผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ 

สําหรับจังหวัดอื่น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
พิจารณาตรวจสํานวน  สรุปข้อเท็จจริง  และเสนอความเห็นต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
โดยไม่ชักช้าหลงัจากรับสํานวนคดี  และให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจารณาสํานวนคดีและ
เสนอความเห็นในการพิจารณาเปรียบเทียบพร้อมทั้งจํานวนเงินค่าปรับต่อผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ   

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๕๗
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ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบให้มีอํานาจเปรียบเทียบได้เฉพาะความผิดที่มีเหตุเกิดในท้องที่ที่ผู้มีอํานาจ
เปรียบเทียบดํารงตําแหน่งในท้องที่หรือภายในจังหวัดนั้น  ท้ังนี้  เป็นดุลพินิจของผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ 
ที่จะเปรียบเทียบหรือไม่รบัเปรียบเทียบก็ได้ 

การสรุปข้อเท็จจริงและความเห็นในการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามแบบ  กสร.นก.  ๓  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๔ สําหรับความผิดตามมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปสํานวนคดีแล้วส่งสํานวนคดี
ให้กองนิติการ  เพื่อสรุปข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบดําเนินการเปรียบเทียบต่อไป  ทั้งนี้  
เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการเปรียบเทียบที่จะเปรียบเทียบหรือไม่รับเปรียบเทียบก็ได้ 

ให้กองนิติการปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ข้อ ๑๕ ในการเปรียบเทียบ  ให้ดําเนินการเปรียบเทียบโดยคํานึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทํา

ความผิด  ความหนักเบาแห่งข้อหา  ฐานะของผู้กระทําความผิด  จํานวนลูกจ้าง  เหตุบรรเทาโทษ  และ
เหตุเพิ่มโทษ 

ข้อ ๑๖ เม่ือผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ  หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบมีความเห็นให้เปรียบเทียบ  
ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้นิติกรกองนิติการหรือนิติกรสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่แจ้งความเห็นให้เปรียบเทียบให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  โดยกําหนดให้ผู้ถูกกล่าวหา
นําเงินค่าปรับมาชําระ  ณ  กลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  สํานักคุ้มครองแรงงาน  สําหรับความผิด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือกองบริหารการคลัง  สําหรับความผิด 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  สํานักความปลอดภัยแรงงาน  สําหรับความผิด 
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งความเห็นให้เปรียบเทียบ  หากครบกําหนดแล้วผู้ถูกกล่าวหา
ไม่มาชําระค่าปรับ  ให้หน่วยงานเจ้าของเร่ืองร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  เว้นแต่กรณี 
มีเหตุอันสมควร  นิติกรกองนิติการอาจนําคดีไปร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนต่อไป 

(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งความเห็นให้เปรียบเทียบให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
โดยกําหนดให้ผู้ถูกกล่าวหานําเงินค่าปรับมาชําระ  ณ  ที่ทําการของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งความเห็นให้เปรียบเทียบ  หากครบกําหนดแล้วผู้ถูกกล่าวหาไม่มาชําระค่าปรับ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําคดีไปร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนต่อไป   

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดได้กระทําความผิดในหลายท้องที่หรือหลายจังหวัดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในท้องที่หรือจังหวัดที่พบการกระทําความผิดก่อนเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินคดี 

ในกรณีที่ลูกจ้างย่ืนคําร้องตามมาตรา  ๑๒๓  และพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งตามมาตรา  ๑๒๔  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือในกรณีที่ผู้รับงานไปทําที่บ้านยื่นคําร้อง 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๕๘



   หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ตามมาตรา  ๓๓  และพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งตามมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน 
ไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําสั่งตามมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง  
สั่งให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ที่ออกคําสั่งเป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินคดี 

ข้อ ๑๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับชําระเงินค่าปรับออกใบเสร็จรับเงินกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้าง  หรือใบเสร็จรับเงินในราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  หรือใบเสร็จรับเงินกองทุน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานแล้วแต่กรณี  ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาและแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวนทราบ  เพื่อบันทึกหมายเหตุการชําระค่าปรับไว้ท้ายบันทึก
ความเห็นของผู้มีอํานาจเปรียบเทียบในแบบ  กสร.นก.  ๓ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับชําระค่าปรับนําเงินค่าปรับส่งเป็นรายได้ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  
หรือรายได้แผน่ดิน  หรือรายได้ของกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
แล้วแต่กรณี   ทั้ งนี้   ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง   หรือระเบียบ
กระทรวงการคลัง  หรือระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานกําหนด  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๓ 
การดําเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน 

 
 

ข้อ ๑๘ การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  ให้ดําเนินการร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนท่ีความผิดเกิด  อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตท้องที่  และนํา
พยานหลักฐานท่ีรวบรวมได้อันเก่ียวกับการกระทําความผิด  พร้อมบันทึกเหตุที่ผู้กระทําความผิด 
ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือไม่ชําระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งความเห็น 
ให้เปรียบเทียบหรือกรณีที่ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบมีความเห็นไม่เปรียบเทียบหรือกรณีความผิดตามข้อ  ๙  (๑)  
ไปมอบให้พนักงานสอบสวนผู้รับเร่ืองร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ   

ในกรณีลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้านเป็นผู้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเอง  
เม่ือได้รับการร้องขอจากพนักงานสอบสวน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานเท่าที่มีมอบให้พนักงานสอบสวนโดยเร็ว 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 
เป็นระยะจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

ข้อ ๑๙ ความผิดตามข้อ  ๙  (๒)  (๔)  และ  (๘)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนทันที เ ม่ือทราบหรือพบว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น  ทั้งนี้   

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๕๙



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้นเก่ียวกับการกระทําความผิดเพื่อใช้ 
ในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

ความผิดตามข้อ  ๙  (๓)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบสวนเบ้ืองต้นก่อนนําเรื่องไปร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  โดยมีลูกจ้างผู้ถูกล่วงเกินทางเพศเป็นผู้เสียหายร่วมและพยานในคดี 

ความผิดตามข้อ  ๙  (๖)  ให้พนักงานตรวจแรงงาน  หรือพนักงานตรวจความปลอดภัยซึ่งมิได้รับ
การอํานวยความสะดวกหรือถูกขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นผู้ดําเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 
ต่อพนักงานสอบสวน 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว  
พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือพระราชบัญญัติความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ  
เมื่อพนักงานสอบสวนได้ส่งสํานวนการสอบสวนพร้อมหนังสือส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหานั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๕๙  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๔๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณีให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดําเนินคดีตามขั้นตอนเปรียบเทียบตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒  โดยไม่ต้องดําเนินการบันทึกคําให้การ
ตามแบบ  กสร.นก.  ๑  และบันทึกคํายินยอมให้เปรียบเทียบตามแบบ  กสร.นก.  ๒  สําหรับความผิด
ตามมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปสํานวนคดีส่งให้กองนิติการ  เพื่อสรุปข้อเท็จจริงตามแบบ  กสร.นก.  ๓  
เสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบดําเนินการเปรียบเทียบต่อไป 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีหนังสือส่งตัวผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อเปรียบเทียบโดยมิได้ส่งสํานวน
การสอบสวนมาด้วย  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีตามข้ันตอนการเปรียบเทียบตามท่ีกําหนดไว้ 
ในหมวด  ๒ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบในชั้นพนักงานอัยการและพนักงานอัยการ
ได้ส่งตัวผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อเปรียบเทียบ  ให้นําความในข้อ  ๒๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบในชั้นพนักงานสอบสวนหรือ 
ชั้นพนักงานอัยการ  เม่ือผู้ถูกกล่าวหาชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการทราบว่าคดีเลิกกันตามมาตรา  ๑๕๙  วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือมาตรา  ๔๙  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน 
ไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือมาตรา  ๗๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี  ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา  ๓๗  (๔) 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๖๐



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

ข้อ ๒๓ ในการดําเนินคดีทางพนักงานสอบสวนซ่ึงพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบ  
หรือมีการนําคดีไปสู่ศาล  หากศาลมีคําพิพากษาให้ปรับผู้กระทําความผิด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้
พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานศาลส่งเงินค่าปรับเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๔ 
การรายงานผลการดําเนินคดี 

ข้อ ๒๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการดําเนินคดี  การชําระค่าปรับและการส่งเงิน
ค่าปรับเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  หรือส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  หรือกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้อธิบดีโดยผ่านกองนิติการทราบทันทีที่มีการดําเนินคดี  โดยส่ง
สําเนาแบบ  กสร.นก.  ๑  กสร.นก.  ๒  กสร.นก.  ๓  หลักฐานการส่งเงินค่าปรับ  หลักฐานการร้องทุกข์
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  หมายจับสําเนาคําฟ้องต่อศาลและสําเนาคําพิพากษาของศาล
ประกอบการรายงาน  ส่วนสํานวนคดีให้เก็บรักษาไว้ที่สํานักงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกผลการดําเนินคดีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทันทีที่ 
มีการดําเนินคดี 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องคดี  และหรือพนักงานอัยการมีคําสั่ง 
ไม่ฟ้องคดี  หรือในกรณีศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปข้อเท็จจริง  และรวบรวม
พยานหลักฐานรายงานผลคดีให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทราบทันที  ทั้งนี้  ให้กองนิติการตรวจ
สํานวนคดี  พร้อมทั้งสรุปและวิเคราะห์ผลคดีเพื่อหาแนวทางแก้ไข  เสนอต่ออธิบดีโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๕ การดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้ดําเนินการตามระเบียบกรมสวัสดิการ  
และคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และความปลอดภัยในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  
ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๖๑



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิด 

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนิน
คดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อให้การดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและทําให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา
และการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและ

การเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

ข้อ ๔ ให้เพิ่มเติมความต่อไปน้ีเป็นข้อ  ๙  แห่งระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และความปลอดภัยในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ข้อ  ๙  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่สามารถเปรียบเทียบได้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีตามขั้นตอน 
การเปรียบเทียบก่อน  เว้นแต่ความผิดดังต่อไปนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีโดยการร้องทุกข์ 
หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว  โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเปรียบเทียบ 

(๑) ความผิดที่มีพฤติการณ์พิเศษ  หรือเกิดผลกระทบกับลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
จํานวนมาก 

(๒) ความผิดเก่ียวกับการใช้แรงงานเด็กโดยมีการทารุณ  หน่วงเหนี่ยว  กักขัง  หรือการบังคับ
ใช้แรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๖๒



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) ความผิดตามมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๔๕  (๑)  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

(๔) ความผิดตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๒๒  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน 
ในงานประมงทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ประกอบข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เฉพาะมาตรา  ๔๔  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

(๕) ความผิดตามมาตรา  ๑๓๙  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และความผิดตามมาตรา  ๓๗  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

(๖) ความผิดตามมาตรา  ๑๕๐  หรือมาตรา  ๑๕๑  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือความผิดตามมาตรา  ๔๕  หรือมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน 
ไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เฉพาะความผิดที่กระทําต่อพนักงานตรวจแรงงานหรือความผิดตามมาตรา  ๖๔  
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
เฉพาะความผิดที่กระทําต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย 

(๗) ความผิดตามมาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๓๙/๑  มาตรา  ๔๒   
มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และความผิดตามมาตรา  ๒๐  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้ลูกจ้าง 
หรือผู้รับงานไปทําที่บ้านได้รับอันตรายสาหัส  หรือถึงแก่ความตาย 

(๘) ความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  หรือความผิดตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปทําที่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซ่ึงเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้ลูกจ้างหรือผู้รับงานไปทําที่บ้านได้รับ
อันตรายสาหัส  หรือถึงแก่ความตาย 

(๙) ความผิดตามมาตรา  ๗๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๒๒  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน
ในงานประมงทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ประกอบข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เฉพาะมาตรา  ๗๐  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  โดยมีเจตนาท่ีจะหน่วงเหน่ียวให้ลูกจ้างทํางานต่อไป
โดยลูกจ้างไม่ยินยอม 

(๑๐) ความผิดตามมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาตรา  ๒๒  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน 
ในงานประมงทะเล  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เฉพาะมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวง

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๖๓



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

คุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เฉพาะมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อันมีลักษณะเป็นการหักเพื่อชําระหนี้ที่เป็นค่าใช้จ่ายหรือที่ทดรองจ่ายอันเนื่องมาจาก 
การนําลูกจ้างมาทํางาน  ไม่ว่าหนี้นั้นจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ตาม  หรือมีลักษณะเป็นการหักค่าจ้างอันเนื่องมาจาก
การหลอกลวงให้ลูกจ้างเป็นหนี้เกินกว่ามูลหนี้ที่แท้จริง 

(๑๑) ความผิดตามมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  โดยเรียกเก็บ
บัตรประจําตัวประชาชนของลูกจ้าง  หนังสือเดินทาง  หนังสือเดินทางช่ัวคราว  เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  
เอกสารรับรองบุคคล  ใบอนุญาตทํางาน  และบัตรประจําตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยของลูกจ้าง  เป็นหลักประกัน
การทํางาน 

(๑๒) ความผิดที่มีการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นรวมอยู่ด้วย” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พรรณี  ศรียุทธศักดิ์ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๖๔



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิด 

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่สมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา 
และการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย 
ในการทํางาน  พ .ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อให้การดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิด 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และทําให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ .ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา
และการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย 
ในการทํางาน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา 

และการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย 
ในการทํางาน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มเติมความต่อไปน้ีเป็นข้อ  ๒๑/๑  และข้อ  ๒๑/๒  แห่งระเบียบกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

“ข้อ  ๒๑/๑  เม่ือมีการดําเนินคดีผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงท่ีทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายสาหัส  
หรือถึงแก่ความตายตามข้อ  ๙  (๘)  และผู้กระทําความผิดมีหนังสือขอให้ทบทวนการพิจารณาเปรียบเทียบ  
หน่วยงานเจ้าของเรื่องอาจมีหนังสือขอให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา  ทบทวนความเห็น
การเปรียบเทียบ  ทั้งนี้  ให้สรุปข้อเท็จจริง  พร้อมทั้งสําเนาเอกสารที่เก่ียวข้อง  และเสนอความเห็น 
ส่งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยเร็ว 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๖๕



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ประกอบด้วยอธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย  เป็นประธาน  ผู้อํานวยการกองความปลอดภัยแรงงานหรือผู้แทน  และผู้อํานวยการ
กองนิติการหรือผู้แทน  เป็นกรรมการ  มีอํานาจพิจารณาทบทวนการดําเนินคดีอาญาผู้กระทําความผิด
ตามวรรคหนึ่ง  โดยให้นิติกร  กองนิติการ  รับผิดชอบงานธุรการ  ของคณะกรรมการดังกล่าว   

เม่ือคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  พิจารณาแล้วเสร็จ   
ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 

ข้อ  ๒๑/๒  ความผิดที่เกิดในเขตกรุงเทพมหานคร  สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ในการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิด  เมื่อผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ
พิจารณากําหนดค่าปรับผู้กระทําความผิด  หากผู้กระทําความผิดมีหนังสือถึงหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
หรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เพื่อขอให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบพิจารณาทบทวนค่าปรับ   
ในกรณีมีหนังสือถึงหน่วยงานเจ้าของเร่ือง  ให้หน่วยงานเจ้าของเร่ืองมีหนังสือขอให้กรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงานพิจารณาทบทวนค่าปรับ  ทั้งนี้  ให้สรุปข้อเท็จจริง  พร้อมทั้งสําเนาเอกสารที่เก่ียวข้อง  
และเสนอความเห็นส่งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยเร็ว 

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  พ .ศ .  ๒๕๔๑  ประกอบด้วย  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  เป็นประธาน  
ผู้อํานวยการกองนิติการหรือผู้แทน  ผู้อํานวยการกองคุ้มครองแรงงานหรือผู้แทน  เป็นกรรมการ   
มีอํานาจพิจารณาทบทวนการดําเนินคดีอาญาผู้กระทําความผิด  ตามวรรคหนึ่ง  โดยให้นิติกร  กองนิติการ  
รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการดังกล่าว 

เม่ือคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  พิจารณาทบทวนค่าปรับแล้วเสร็จ  ให้คณะกรรมการดังกล่าว  มีหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาทบทวนค่าปรับให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบพิจารณาต่อไป” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อนันต์ชัย  อทุัยพัฒนาชีพ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๖๖



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๔ 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

โดยที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  กําหนดให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบด้วยมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  กําหนด
มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  ได้แก่  มาตรฐานผลิตภัณฑ์  

อุตสาหกรรม  มาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล  (International  Standardization  and 
Organization : ISO)  มาตรฐานสหภาพยุโรป  (European  Standards : EN)  มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย
และประเทศนิวซีแลนด์  (Australia  Standards/New  Zealand  Standards : AS/NZS)  มาตรฐาน
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา  (American  National  Standards  Institute : ANSI) 
มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น  (Japanese  Industrial  Standards : JIS)  มาตรฐานสถาบัน
ความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา  (The  national  Institute  for  
Occupational  Safety  and  Health : NIOSH)  มาตรฐานสํานักงานบริหารความปลอดภัย  และอาชีวอนามัยแห่งชาติ  
กรมแรงงาน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  (Occupational  Safety  and  Health  Administration : OSHA) 
และมาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา  (National  Fire  Protection  Association : NFPA) 
ทั้งนี้  ให้เหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของงานที่ลูกจ้างปฏิบัติ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
อัมพร  นิติสิริ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๖๗



หน้า   ๘๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  กําหนดแบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง  หรือการประสบอันตรายจากการทํางาน  

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

โดยที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  มาตรา  ๓๔  วรรคสอง  กําหนดให้สถานประกอบกิจการแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง  
หรือการประสบอันตรายจากการทํางานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  กําหนด 
แบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง  หรือการประสบอันตรายจากการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การแจ้งเป็นหนังสือในกรณีที่สถานประกอบกิจการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง  หรือลูกจ้าง

ประสบอันตรายจากการทํางาน  ตามมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ .ศ .   ๒๕๕๔  ให้เป็นไปตามแบบ   สปร .   ๕   
ท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
อัมพร  นิติสิร ิ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๖๘



 
 

แบบแจง้การเกิดอบุัติภัยร้ายแรง หรอืการประสบอันตรายจากการทํางาน 
ตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบญัญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

(๑) ช่ือสถานประกอบกิจการ................................................................................................................................................ 
 เลขทะเบียนการค้า..................................................ประเภทกิจการ............................................................................... 
        ที่ต้ังเลขที่...........หมู่ที่......ตรอก/ซอย..............................ถนน..............................ตําบล/แขวง...................................... 
 อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................รหสัไปรษณีย์.....................โทรศัพท์................................. 
 จํานวนลูกจ้างทัง้หมด ..................คน 
 

(๒) ความเสียหายจากการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอนัตรายจากการทํางาน 
                     เสียชีวิต  จํานวน.................... ราย ตามบญัชีแนบท้าย  (ระบุช่ือ - สกลุ อายุ เพศ ตําแหน่ง) 
                     บาดเจ็บ/เจบ็ป่วย  จํานวน ...................ราย ตามบัญชีแนบท้าย  (ระบุช่ือ - สกลุ อายุ เพศ  ตําแหน่ง ) 
                     ทรัพย์สินเสียหาย  จํานวน ............................ บาท 
                     มีการหยุดการผลิต 
 

(๓) สถานที่เกิดเหตุ............................................................................................................................................................... 
 วัน/เดือน/ปี ที่เกิดเหตุ.........................................................................เวลา................น.  
  

(๔) สาเหตุของการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทํางาน................................................................. 
 ....................................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................................... 
 

 (๕) การดําเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ํา กรณีเกิดเหตุตามมาตรา ๓๔ (๒)................................................................
 ....................................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ 
 

                                                                           ลงช่ือ..............................................นายจ้าง/ผูร้ับมอบอํานาจ 
                                                                                  (...........................................) ประทบัตรา/ถ้าม ี
                                                                         ตําแหน่ง.................................................................. 
                                                                             วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ................. 
 
 

(โปรดอ่านด้านหลัง) 

แบบ สปร. ๕ 
 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๖๙



กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๗๐



หน้า   ๗๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  สัญลักษณ์เตือนอันตราย  เครื่องหมายเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน  และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

โดยที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
มาตรา  ๑๗  กําหนดให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  สญัลักษณ์เตือนอันตราย  
เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และข้อความแสดงสิทธิ
และหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย  และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพการทํางานในที่ที่เห็นได้ง่าย  
ณ  สถานประกอบกิจการ 

ข้อ ๓ ให้นายจ้างติดประกาศข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างในทีท่ีเ่หน็ได้งา่ย  
ณ  สถานประกอบกิจการ  ซึ่งต้องประกอบด้วยข้อความดังต่อไปน้ี 

(๑) นายจ้างและลูกจ้างมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(๒) นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทํางาน 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของลูกจ้าง  มิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  และสุขภาพอนามัย   

(๓) นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ที่ได้มาตรฐาน  ถ้าลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว  ให้นายจ้างสั่งให้หยุดการทํางานจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่
อุปกรณ์น้ัน 

(๔) นายจ้างมีหน้าที่จัดให้ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมให้สามารถ
บริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่าง
ปลอดภัยก่อนการเข้าทํางาน  เปลี่ยนงาน  เปลี่ยนสถานที่ทํางาน  หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๗๑



หน้า   ๗๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ 
 

(๕) นายจ้างมีหน้าที่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการทํางานและแจกคู่มือ
ปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทํางาน  เปลี่ยนงาน  หรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน 

(๖) นายจ้างมีหน้าที่ ติดประกาศ  คําเตือน  คําสั่ง  หรือคําวินิจฉัยของอธิบดีกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน  พนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  แล้วแต่กรณี 

(๗) นายจ้าง เป็นผู้ ออกค่าใ ช้จ่ ายในการดํ า เ นินงานด้านความปลอดภัย   อาชีวอนามั ย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๘) ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดําเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  โดยคํานึงถึงสภาพของงานและหน้าที่รับผิดชอบ 

(๙) ลูกจ้างมีหน้าที่แจ้งข้อบกพร่องของสภาพการทํางานหรือการชํารุดเสียหายของอาคาร  สถานที่  
เครื่องมือ  เครื่องจักร  หรืออุปกรณ์  ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  
หัวหน้างาน  หรือผู้บริหาร 

(๑๐) ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่นายจ้างจัดให้และดูแล 
ให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน 

(๑๑) ในสถานที่ที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง  ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานของนายจ้าง  และสถานประกอบกิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่ของนายจ้างด้วย 

(๑๒) ลูกจ้างมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการเลิกจ้าง  หรือถูกโยกย้ายหน้าที่การงานเพราะเหตุ 
ที่ฟ้องร้อง  เป็นพยาน  ให้หลักฐาน  หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํ างานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย   คณะกรรมการความปลอดภัย   อาชีวอนามั ย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  หรือศาล 

(๑๓) ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด  ในระหว่างหยุดการทํางานหรือหยุด
กระบวนการผลิตตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย  เว้นแต่ลูกจ้างที่จงใจกระทําการอันเป็นเหตุ 
ให้มีการหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิต 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
อาทิตย์  อิสโม 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๗๒
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เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร  หัวหน้างาน  และลูกจ้าง 

ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

โดยที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
มาตรา  ๑๖  กําหนดให้อธิบดีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร  
หัวหน้างาน  และลูกจ้างทุกคนด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
เพื่อให้บริหารจัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ได้อย่างปลอดภัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซ่ึงเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงมีประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน  เพื่อให้บริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพ 
แวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างระดับบริหาร  หัวหน้างาน  และลูกจ้างทุกคน  
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   

กรณีลูกจ้างเข้าทํางานใหม่  เปลี่ยนงาน  เปลี่ยนสถานที่ทํางาน  หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์  ซ่ึงอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย  ให้นายจ้าง
จัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน 

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หลักสูตรฝึกอบรม
และวิทยากรฝึกอบรม  ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง   
ให้นายจ้างจัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  หรือหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกําหนดหรือยอมรับ 

ข้อ ๓ ในการฝึกอบรมตามขอ้  ๒  ผู้จัดฝึกอบรมต้องดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๗๓



 หน้า   ๓๒ 
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(๒) จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินหกสิบคน 
(๓) จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๔) ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
ข้อ ๔ ให้นายจ้างเก็บหลักฐานการฝึกอบรมตามข้อ  ๒  ได้แก่  ทะเบียนรายชื่อลูกจ้างซ่ึงผ่าน

การอบรม  วัน  เวลา  และสถานที่อบรม  พร้อมลายมือชื่อของวิทยากรผู้ทําการอบรมไว้ในสถาน
ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่ลูกจ้างทํางาน  พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้   

หมวด  ๒ 
หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 
 

ข้อ ๕ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สําหรับลูกจ้างระดับบริหาร  ให้มีระยะเวลาการฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง  ประกอบด้วย  ๓  หมวดวิชา 
ดังต่อไปนี้   

(๑) หมวดวิชาที่  ๑  การบริหารงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน  มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามช่ัวโมง  ประกอบด้วยหัวข้อวิชา   

 (ก) การควบคุมความสูญเสียจากอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน   
 (ข) บทบาทหน้าที่ของลูกจ้างระดับบริหารเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   
(๒) หมวดวิชาที่  ๒  กฎหมายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามช่ัวโมง  ประกอบด้วยหัวข้อวิชา   
 (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ของกระทรวงแรงงาน   
 (ข) สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานและการนํากฎหมายไปสู่การปฏิบัติ   
(๓) หมวดวิชาที่  ๓  ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางาน  มีระยะเวลา 

การฝึกอบรมหกชั่วโมง  ประกอบด้วยหัวข้อวิชา   
 (ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   
 (ข) ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานของกระทรวงแรงงาน   
 (ค) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการ 
ข้อ ๖ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานสําหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน  มีระยะเวลาการฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง  ประกอบด้วย  ๔  หมวดวิชา  
ดังต่อไปนี้   

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๗๔
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(๑) หมวดวิชาที่  ๑  ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน  มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามช่ัวโมง  ประกอบด้วยหัวข้อวิชา   

 (ก) ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 (ข) บทบาทหน้าที่ของลูกจ้างระดับหัวหน้างานเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   
(๒) หมวดวิชาที่  ๒  กฎหมายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามช่ัวโมง  ประกอบด้วยหัวข้อวิชา   
 (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ของกระทรวงแรงงาน   
 (ข) สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานและการนํากฎหมายไปสู่การปฏิบัติ   
(๓) หมวดวิชาที่  ๓  การค้นหาอันตรายจากการทํางาน  มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง  

ประกอบด้วยหัวข้อวิชา   
 (ก) การตรวจความปลอดภัย   
 (ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย  และการเฝ้าสังเกตงาน 
 (ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ   
(๔) หมวดวิชาที่  ๔  การป้องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เก่ียวข้องของสถาน

ประกอบกิจการ  มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามช่ัวโมง  โดยอาจประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
 (ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร   
 (ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า   
 (ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ   
 (ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ   
 (จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน   
 (ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี   
 (ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านกายศาสตร์   
 (ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง   
 (ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
สําหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างานที่ผ่านการอบรมตามวรรคหนึ่งจากสถานประกอบกิจการเดิมแล้ว  

ให้ฝึกอบรมเฉพาะ  (๔)  เท่านั้น 
ข้อ ๗ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานสําหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทํางานใหม่  มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง  ประกอบด้วย
หัวข้อวิชา 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๗๕



 หน้า   ๓๔ 
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(๑) ความรู้ เก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   
มีระยะเวลาการฝึกอบรมหนึ่งช่ัวโมงสามสิบนาที 

(๒) กฎหมายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  มีระยะเวลา
การฝึกอบรมหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที 

(๓) ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   
มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามช่ัวโมง  

สําหรับลูกจ้างที่ผ่านการอบรมตามวรรคหนึ่งจากสถานประกอบกิจการเดิมแล้ว  ให้ฝึกอบรม
เฉพาะ  (๓)  เท่านั้น   

ข้อ ๘ หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานสําหรับลูกจ้างเปล่ียนงาน  เปล่ียนสถานที่ทํางาน  หรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์   
ซ่ึงมีปัจจัยเส่ียงแตกต่างไปจากเดิม  มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามช่ัวโมง  ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 

(๑) ปัจจัยเส่ียงจากการทํางาน  มีระยะเวลาการฝึกอบรมหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที 
(๒) ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   

มีระยะเวลาการฝึกอบรมหนึ่งช่ัวโมงสามสิบนาที 
หมวด  ๓ 

วิทยากรฝึกอบรม 
 

 

ข้อ ๙ วิทยากรฝึกอบรม  ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้   
(๑) เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทํางานที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่า

สามปีหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้  หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
ในการทํางานไม่น้อยกว่าสามปี  ทั้งนี้  ต้องมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทํางาน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทํางานที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี  หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
ในการทํางานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  สําหรับการฝึกอบรมเฉพาะข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 

(๒) เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย
หรือเทียบเท่า  โดยสอนวิชาด้านความปลอดภัยในการทํางาน  และมีประสบการณ์การสอนเก่ียวกับ 
วิชาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี   

(๓) เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย 
หรือเทียบเท่า  หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจความปลอดภัยของกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน  ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานมาไม่น้อยกว่าสามปี   
และมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทํางานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๗๖
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เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๐ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารหรือ
ระดับหัวหน้างานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทํางาน  ลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และประกาศกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  ลงวันที่  
๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ก่อนหรือหลังวันที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  มีผลใช้บังคับ   
และผ่านการฝึกอบรมก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าผู้นั้นผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  สําหรับลูกจ้างระดับบริหาร  และหัวหน้างาน   
ตามประกาศนี้   

ข้อ ๑๑ ลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกับข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางาน 
ของสถานประกอบกิจการตามข้อ  ๓  ของกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ก่อนประกาศนี้ 
มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าผู้นั้นผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน  สําหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาทิตย์  อิสโม 
อธบิดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๗๗
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กฎกระทรวง 
ก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร  จดัการ  และด าเนินการด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกนัและระงับอคัคีภยั 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได ้ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน  และสิ่งที่

สร้างขึ้นอย่างอื่นที่มีลูกจ้างท างานอยู่ 
“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา”  หมายความว่า  สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไม่ติดไฟ

เป็นส่วนใหญ่  หรือมีวัตถตุิดไฟไดใ้นปริมาณน้อยหรือมวีัตถุไวไฟในปริมาณน้อยที่เก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท
อย่างปลอดภัย 

“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง”  หมายความว่า  สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟ
หรือวัตถุติดไฟได้  และมีปริมาณไม่มาก 

“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอ่การเกดิอัคคีภัยอย่างรา้ยแรง”  หมายความว่า  สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟ
หรือวัตถุติดไฟได้ง่าย  และมีปริมาณมาก   

“เพลิงประเภท  เอ”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา  เช่น  ไม้  ผ้า  กระดาษ  ยาง  
พลาสติก  รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

“เพลิงประเภท  บี”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได้  ก๊าซ  และ
น้ ามันประเภทต่าง ๆ 

“เพลิงประเภท  ซี”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๗๘
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“เพลิงประเภท  ดี”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากโลหะต่าง ๆ  ที่ติดไฟได้  เช่น  แมกนีเซียม  
เซอร์โคเนียม  ไทเทเนียม  รวมทั้งโลหะอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

“วัตถุระเบิด”  หมายความว่า  วัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  
วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน  หรือวัตถุที่สามารถระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน  ประกายไฟ  
เปลวไฟ  หรือเมื่อได้รับการกระทบกระเทือน  การเสียดสี  หรือถูกกระท าโดยตัวจุดระเบิด   

“วัตถุไวไฟ”  หมายความว่า  วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายและสันดาปเร็ว 
“เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้”  หมายความว่า  เครื่องดับเพลิงซึ่งมีลักษณะเป็นอุปกรณ์ 

ที่เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก  และใช้งานด้วยมือ  ภายในบรรจุสารดับเพลิงซึ่งสามารถขับออกได้โดยใช้แรงดัน  
เช่น  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  แบบยกหิ้ว  แบบลากเข็น  หรือลักษณะอื่นใดที่คล้ายกัน 

“ระยะเข้าถึง”  หมายความว่า  ระยะทางที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  
เพื่อดับเพลิง  ณ  จุดนั้น ๆ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ 
ตามกฎกระทรวงนี้  และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ข้อ ๓ ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง  ให้นายจ้างจัดท าป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง
และการอพยพหนีไฟ  และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๔ ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป  นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ  ๓  แล้ว  
ให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประกอบด้วยการตรวจตรา  การอบรม  การรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัย  การดับเพลิง  การอพยพหนีไฟ  และการบรรเทาทุกข์ 

ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ณ  สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้
พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๕ อาคารที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่งตั้งอยู่รวมกัน   ให้นายจ้างทุกรายของ 
สถานประกอบกิจการในอาคารนั้นมีหน้าที่ร่วมกันในการจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย   รวมทั้ง
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยด้วย   

ข้อ ๖ ในกรณีที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างท างานที่มีลักษณะงานหรือไปท างาน  ณ  สถานที่ที่เสี่ยง
หรืออาจเสี่ยงต่อการเกดิอคัคภีัย  ให้นายจ้างแจ้งขอ้ปฏิบัตเิกีย่วกับความปลอดภัยในการท างานให้ลูกจ้างทราบ
ก่อนการปฏิบัติงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๗๙



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดเก็บวัตถุต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหมห้รอือาจกอ่ให้เกิดการลุกไหม ้ ให้แยกเก็บโดยมใิห้

ปะปนกัน 
(๒) วัตถุซึ่งโดยสภาพสามารถอุ้มน้ าหรือซับน้ าได้มาก   ให้จัดเก็บไว้บนพ้ืนของอาคารซึ่ง

สามารถรองรับน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นได้   
หมวด  ๒ 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนไีฟ 
 

 

ข้อ ๘ ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถ
อพยพลูกจ้างที่ท างานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาที 

เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างท างานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง 
ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ  ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น  และเป็นชนิดที่

บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง  ห้ามใช้
ประตูเลื่อน  ประตูม้วน  หรือประตูหมุน  และห้ามปิดตาย  ใส่กลอน  กุญแจ  ผูก  ล่ามโซ่  หรือท าให้
เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างท างาน 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป  หรือมีพ้ืนที่ประกอบกิจการตั้งแต่
สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป  ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้น  
โดยให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ   

เพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท างาน   
 (ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกคน

ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ 
(๒) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน  เข้าถึงได้ง่าย  หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟ  

โดยติดตั้งห่างจากจุดที่ลูกจ้างท างานไม่เกินสามสิบเมตร 
(๓) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียง

หรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ   
(๔) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล   ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ 

หรือมาตรการอื่นใด  เช่น  สัญญาณไฟ  หรือรหัส  ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๕) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้   ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคม 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีก าหนด 
 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๘๐



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอส าหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้าง
ออกจากอาคารเพ่ือการหนีไฟ  รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพ่ือการหนีไฟ
และส าหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ 

ข้อ ๑๑ ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร  และเห็นได้อย่างชัดเจน 
(๒) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา  

ทั้งนี้  ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่น ๆ  ที่ติดไว้ใกล้เคียง  หรือโดยประการใด 
ที่ท าให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน 

นายจ้างอาจใช้รูปภาพบอกทางหนไีฟตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้  ทั้งนี้  ต้องให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

หมวด  ๓ 
การดับเพลิง 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้ในการดับเพลิง 
ที่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร  อย่างน้อยให้ประกอบด้วย 

(๑) ในกรณีที่ไม่มีท่อน้ าดับเพลิงของทางราชการในบริเวณที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่หรือมี
แต่ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ  ให้จัดเตรียมน้ าส ารองไว้ใช้ในการดับเพลิงโดยต้องมีอัตราส่วนปริมาณน้ าที่ส ารอง
ต่อพ้ืนที่อาคารตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่  ๑  ท้ายกฎกระทรวงน้ี  ส าหรับกรณีที่นายจ้างมีอาคารหลายหลัง
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน  อาจจัดเตรียมน้ าส ารองไว้ในปริมาณที่ใช้กับอาคารที่มีพื้นที่มากที่สุดเพียงหลังเดียวก็ได้ 

(๒) ระบบการส่งน้ า  ที่เก็บกักน้ า  เครื่องสูบน้ าดับเพลิง  และการติดตั้ง  จะต้องได้รับการตรวจสอบ
และรับรองจากวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  และต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้  
ยานพาหนะ  หรือสิ่งอื่น 

(๓) ข้อต่อท่อรับน้ าดับเพลิงเข้าอาคารและข้อต่อส่งน้ าภายในอาคารจะต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้
ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่น  หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อที่ใช้กับหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการในท้องถิน่นั้น  และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  ทั้งในการติดตั้งต้องมีสิ่งป้องกันความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น 

(๔) ข้อต่อสายส่งน้ าดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงจะต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการในท้องถิ่นนั้น  ซึ่งสามารถต่อเข้าด้วยกันได้หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อ
หรือหัวฉีดดับเพลิงดังกล่าว 

(๕) สายส่งน้ าดับเพลิงต้องมีความยาวหรือต่อกันให้มีความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณที่
เกิดเพลิงไหม้ได้ 

 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๘๑



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  โดยต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนด  หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีก าหนด 
(๒) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง  ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ 

แสดงว่าเป็นชนิดใด  ใช้ดับเพลิงประเภทใด  และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้
อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร 

(๓) ห้ามใช้ เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ   เช่น   
คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 

(๔) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจ านวน   ความสามารถของเครื่องดับเพลิง  
และการติดตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  เอ  จ านวน  ความสามารถ
ของเครื่องดับเพลิง  และการติดตั้ง  ให้ค านวณตามพ้ืนที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้  โดยต้องมีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสองเมตรห้าสิบเซนติเมตร  
ในกรณีที่ใช้เครื่องดับเพลิงที่มีความสามารถในการดับเพลิงต่ ากว่าความสามารถในการดับเพลิงตามพ้ืนที่
ที่ก าหนดไว้ในตารางดังกล่าว  ให้เพ่ิมจ านวนเครื่องดับเพลิงนั้นให้ได้สัดส่วนกับพ้ืนที่ที่ก าหนด   ทั้งนี้   
ในการค านวณเพ่ือจัดให้มีเครื่องดับเพลิงของสถานที่ดังกล่าว  ถ้ามีเศษของพ้ืนที่ให้นับเป็นพ้ืนที่เต็มส่วน 
ที่ต้องเพ่ิมจ านวนเครื่องดับเพลิงขึ้นอีกหนึ่งเครื่อง  และในกรณีสถานที่นั้นมีพ้ืนที่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในตาราง  
นายจ้างจะต้องเพ่ิมเครื่องดับเพลิงโดยค านวณตามสัดส่วนของพ้ืนที่ตามที่ก าหนดไว้ในตารางดังกล่าว 
 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  บี  ความสามารถของเครื่องดับเพลิง 
ที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึงตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่  ๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  ซี  การติดตั้งให้พิจารณาจากวัตถุ
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะท าให้เกิดเพลิงประเภท  เอ  หรือ  บี  และติดตั้งเครื่องดับเพลิง
แบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น 

 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  ดี  ในการติดตั้งให้มีระยะเข้าถึง 
ไม่เกินยี่สิบสามเมตร 

 (ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง  มองเห็นได้อย่างชัดเจน  สามารถ
น ามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 

 (ค) ให้จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจน  
ติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง 

(๕) จัดให้มีการดแูลรกัษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  โดยการตรวจสอบ
ต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง  พร้อมกับติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ท าการตรวจสอบ
ครั้งสุดท้ายไวท้ี่อุปกรณ์ดังกล่าว  และเก็บผลการตรวจสอบไวใ้ห้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจได้ตลอดเวลา  
รวมทั้งต้องมีการซ่อมบ ารุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงตามข้อก าหนดของผู้ผลิตด้วย 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๘๒



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๔ กรณีที่นายจ้างจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  ให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(๒) ต้องเปิดวาล์วประธานทีค่วบคุมระบบจ่ายน้ าเขา้หรือสารดบัเพลิงอื่นอยู่ตลอดเวลา  และจัดให้มี

ผู้ควบคุมดูแลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
(๓) ต้องติดตั้งสัญญาณเพื่อเตือนภัยในขณะที่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติก าลังท างาน 
(๔) ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ าหรือสารดับเพลิงอื่นจากหัวฉีดดับเพลิงโดยรอบ 
ข้อ ๑๕ ในสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง  

นายจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้ในการดับเพลิงตามข้อ   ๑๒  และ 
เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้ตามข้อ  ๑๓  ส าหรับสถานที่ซึง่มสีภาพเสี่ยงตอ่การเกิดอัคคภีัยอย่างเบา  
นายจ้างอาจจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามข้อ  ๑๓  อย่างเดียวก็ได้   

ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตั้งป้ายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
(๒) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้อย่างชัดเจน  ไม่มีสิ่งกีดขวาง  และสามารถน ามาใช้งาน

ได้โดยสะดวกตลอดเวลา 
(๓) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   โดยใน

การตรวจสอบนั้นต้องไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งหรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตก าหนด   พร้อมกับติดป้าย
แสดงผลการตรวจสอบและวันที่ท าการตรวจสอบครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าว  และเก็บผลการตรวจสอบ
ไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา  เว้นแต่เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 
ให้ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๓  (๕) 

ข้อ ๑๗ สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง  ให้นายจ้าง
จัดลูกจ้างเพ่ือท าหน้าที่ดับเพลิงประจ าอยู่ตลอดเวลาที่มีการท างาน   และจัดหาอุปกรณ์คุ้มครอง 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิงซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   
เช่น  เสื้อคลุมดับเพลิง  รองเท้า  ถุงมือ  หมวก  หน้ากากป้องกันความร้อนหรือควันพิษ  อย่างน้อย 
ให้เพียงพอกับจ านวนผู้ท าหน้าที่ดับเพลิงนั้น 

หมวด  ๔ 
การป้องกนัอัคคีภัยจากแหลง่ก่อเกดิการกระจายตัวของความร้อน 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้นายจ้างป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กระแสไฟฟ้าลัดวงจร  ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน

เกี่ยวกับไฟฟ้า 
(๒) เครื่องยนต์หรือปล่องไฟ  เพื่อมิให้เกิดลูกไฟหรือเขม่าไฟกระเด็นถูกวัตถุที่ติดไฟได้ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๘๓



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๓) การแผ่รังส ี การน าหรือการพาความร้อนจากแหล่งก าเนิดความร้อนสูงไปสู่วัตถุที่ติดไฟได้ง่าย 
(๔) การเสียดสีหรือเสียดทานของเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เกิดประกายไฟหรือความร้อนสูง 

ที่อาจท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
(๕) การสะสมของไฟฟ้าสถิต  โดยต่อสายดินกับถังหรือท่อน้ ามันเชื้อเพลิง  สารเคมี  หรือ

ของเหลวไวไฟ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
(๖) การเชื่อมหรือตัดโลหะ  ซึ่งเป็นแหล่งความร้อนสูงที่อาจท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
(๗) การสะสมความร้อนของปล่องระบายควัน  โดยปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ไม่ติดตั้งปล่องระบายควันกับส่วนของอาคารที่สร้างด้วยวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย 
 (ข) หุ้มปล่องระบายควันด้วยฉนวนที่ท าจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ  และอุณหภูมิผิวหน้าด้านนอก

ของฉนวนต้องไม่สูงเกินห้าสิบองศาเซลเซียส 
หมวด  ๕ 

วัตถุไวไฟและวตัถรุะเบิด 
 

 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างมี  เก็บ  หรือขนถ่ายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดจะต้องด าเนินการ
อย่างปลอดภัยเพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  วัตถุไวไฟ  หรือวัตถุระเบิด 

ข้อ ๒๐ การเก็บถังก๊าซชนิดเคลื่อนย้ายได้ชนิดของเหลว  ให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายนอกอาคาร  ต้องเก็บไว้ในที่เปิดโล่งที่มีการป้องกันความร้อน 

มิให้มีอุณหภูมิสูงกว่าที่ผู้ผลิตก าหนดไว้  และมีสิ่งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น 
(๒) ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายในอาคาร  ต้องแยกเก็บไว้ในห้องที่มีผนังท าด้วยวัสดุทนไฟ 

และมีการระบายหรือถ่ายเทอากาศได้ดี  มีระบบตรวจจับก๊าซอัตโนมัติ  ปริมาณเก็บรวมกันแห่งละไม่เกิน
สองพันลิตร  โดยแต่ละแห่งจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่ายี่สิบเมตร 

(๓) ห้ามเก็บถังก๊าซไว้ใกล้วัตถุที่ลุกไหม้ได้ง่าย 
(๔) มีโซ่หรือวัตถุอื่นในลักษณะเดียวกันรัดถังกันล้ม  และติดตั้งฝาครอบหัวถัง  เพ่ือความปลอดภัย

ในขณะที่เคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บ 
ข้อ ๒๑ การป้องกันอันตรายจากถ่านหนิ  เซลลูลอยด์  หรือของแขง็ที่ตดิไฟได้ง่าย  ให้นายจ้างปฏิบัติ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเก็บถ่านหินในที่โล่งแจ้ง  ต้องพรมน้ าให้เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาและอัดทับให้แน่น   

เพื่อป้องกันการลุกไหม้ที่เกิดได้เอง  และห้ามกองไว้สูงเกินสามเมตร 
(๒) ถ่านหินที่บดแล้วหรือชนิดผงหากมีอุณหภูมิสูงกว่าหกสิบห้าองศาเซลเซียส  ต้องท าให้เย็น

ก่อนน าไปเก็บใส่ไว้ในถังหรือภาชนะทนไฟ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๘๔



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๓) ถังหรือภาชนะที่ใช้เก็บถ่านหินหรือผงแร่ที่ลุกไหม้ได้ง่าย   ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟที่มี 
ฝาปิดมิดชิดและเก็บไว้ห่างไกลจากแหล่งความร้อน 

(๔) การเก็บเซลลูลอยด์หรือของแข็งท่ีติดไฟได้ง่ายในไซโล  ถัง  หรือภาชนะ  ต้องท าการป้องกัน
การลุกไหม้จากแหล่งความร้อนหรือการผสมกับอากาศที่จะก่อให้เกิดการลุกไหม้ได้ 

ข้อ ๒๒ การเก็บวัตถุที่ติดไฟได้ง่ายประเภทไม้  กระดาษ  ขนสัตว์  ฟาง  โฟม  ฟองน้ าสังเคราะห์  
หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน  ให้นายจ้างแยกเก็บไว้ในอาคารต่างหากหรือเก็บในห้องทนไฟ  
ซึ่งหลังคาหรือฝาห้องต้องไม่ท าด้วยแก้วหรือวัสดุโปร่งใสที่แสงแดดส่องตรงเข้าไปได้  ในกรณีที่มีจ านวนน้อย
อาจเก็บไว้ในภาชนะทนไฟหรือถังโลหะที่มีฝาปิด 

หมวด  ๖ 
การก าจดัของเสียทีต่ิดไฟไดง้่าย 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับของเสียที่ติดไฟได้ง่าย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการท าความสะอาดเพ่ือมิให้มีการสะสมหรือตกค้างของของเสียที่ติดไฟได้ง่าย    

ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งครั้ง  ถ้าเป็นงานกะต้องไม่น้อยกว่ากะละหนึ่งครั้ง  เว้นแต่วัตถุไวไฟหรือ 
วัตถุระเบิดที่ลุกไหม้ได้เอง  ต้องจัดให้มีการท าความสะอาดทันที 

(๒) ต้องเก็บรวบรวมของเสียที่ติดไฟได้ง่ายไว้ในภาชนะปิดที่เป็นโลหะ 
(๓) ให้น าของเสียที่เก็บรวบรวมไว้ตาม  (๒)  ออกไปจากบริเวณที่ลูกจ้างท างานไม่น้อยกว่า 

วันละหนึ่งครั้ง  ในกรณีที่ยังไม่ได้ก าจัดโดยทันทีให้น าไปเก็บไว้ในห้องทนไฟหรืออาคารทนไฟ  และต้อง
น าไปก าจัดให้หมดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยวิธีการที่ปลอดภัย  เช่น  การเผา  การฝัง  การใช้สารเคมี
เพื่อให้ของเสียนั้นสลายตัว  หรือโดยวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ การก าจัดของเสียที่ติดไฟได้ง่ายโดยการเผา  ให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้เผาในเตาท่ีออกแบบส าหรับการเผาโดยเฉพาะ  หรือเผาในที่โล่งแจ้งโดยให้ห่างจาก

บริเวณที่ลูกจ้างท างานในระยะที่ปลอดภัยและอยู่ใต้ลม 
(๒) จัดให้ลูกจ้างที่ท าหน้าที่เผาสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(๓) จัดเก็บเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาของเสียที่ติดไฟได้ง่ายนั้นไว้ในภาชนะ  ห้อง  สถานที่ที่ปลอดภัย  

หรือเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วไหล  หรือน าไปฝังในสถานที่ที่ปลอดภัย 
หมวด  ๗   

การป้องกนัอันตรายจากฟ้าผ่า 
 

 

ข้อ ๒๕ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าส าหรับอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง  
ดังต่อไปนี้ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๘๕



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๑) อาคารที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด 
(๒) สิ่งก่อสร้างที่มีความสูง  ประเภท  ปล่องควัน  หอคอย  เสาธง  ถังเก็บน้ าหรือสารเคมี  

หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่มีความสูงในท านองเดียวกัน 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับอาคารและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในรัศมีการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

ของอาคารอื่น 
การติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ข้อ ๒๖ ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบจากฟ้าผ่าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของอาคาร 

หมวด  ๘ 
การด าเนนิการเกี่ยวกบัความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน 

 
 

ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน
ของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกอบรม 

ข้อ ๒๘ ให้นายจ้างจัดให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง

ต้องจัดให้มีการบริหารงานโดยกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย  และมีผู้ท าหน้าที่อ านวยการ
ระงับอัคคีภัยทั้งระบบโดยเฉพาะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ประจ าสถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่มี 
การประกอบกิจการ 

(๒) ต้องจัดให้ผู้ที่มหีน้าที่เกีย่วกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงบัอัคคีภัย  การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการดับเพลิง  การปฐมพยาบาล  และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

ข้อ ๒๙ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ
ตามที่ก าหนดไว้ในหมวด  ๒ 

ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดใหลู้กจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง  ทั้งนี้  ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ท างานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกัน
ท าการฝึกซ้อมพร้อมกัน  และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เพื่อให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถด าเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง  
จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกซ้อม 

ให้นายจ้างจัดท ารายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีก าหนด  และยื่นต่ออธิบดี 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๘๖



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๑ ให้หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ  ลงวันที่  ๒๗  
กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  มีสิทธิด าเนินการตามข้อ  ๒๗  และข้อ  ๓๐  จนกว่าการขึ้นทะเบียนนั้นจะสิ้นอายุ 

ข้อ ๓๒ ให้หน่วยงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  ก าหนดหน่วยงาน
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ   พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีสิทธิ
ด าเนินการตามขอ้  ๒๗  และข้อ  ๓๐  ต่อไป  โดยต้องขอรับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เผดิมชัย  สะสมทรัพย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๘๗



ตารางท้ายกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกบัการป้องกันและระงบัอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

ตารางที่  ๑  การจัดเตรียมปริมาณนํ้าสํารองต่อพื้นที่ของอาคารเพื่อใช้ในการดับเพลิง 
 

พื้นที่ของอาคาร ปริมาณนํ้าทีส่ํารอง 
ไม่เกิน ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ๐๙,๐๐๐ ลิตร 
เกินไม่ ๑,๒๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ๑๕,๐๐๐ ลิตร 
เกินไม่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๒๗,๐๐๐ ลิตร 
เกินไม่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๓๖,๐๐๐ ลิตร 

 
ตารางที่  ๒  การติดต้ังเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ดับเพลิงประเภท เอ โดยคํานวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง
ต่อการเกิดอัคคีภัย 

 

ความสามารถของ 
เครื่องดับเพลงิ

เทียบเท่า 
 

 
พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ 
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

อย่างเบา  
ต่อเครื่องดับเพลงิ ๑ เครื่อง 

 

 
พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ 
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

อย่างปานกลาง  
ต่อเครื่องดับเพลงิ ๑ เครื่อง 

 

 
พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

อย่างร้ายแรง 
ต่อเครื่องดับเพลงิ ๑ เครื่อง 

 
 

๐๑ - เอ 
 

๐๒ - เอ 
 

๐๓ - เอ 
 

๐๔ - เอ 
 

๐๕ - เอ 
 

๑๐ - เอ 
 

๒๐ - เอ 
 

๔๐ - เอ 

 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๑,๕๖๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
ไม่อนุญาตให้ใช้  

 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๑,๔๒๐ ตารางเมตร 

 
๑,๕๖๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
ไม่อนุญาตให้ใช้ 

 
ไม่อนุญาตให้ใช้ 

 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๑,๓๗๐ ตารางเมตร 

 
๑,๕๖๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
 
 
 
 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๘๘



๒
ตารางที่  ๓  การติดต้ังเครือ่งดับเพลิงเพื่อใช้ดับเพลงิประเภท บี ของสถานทีซ่ึ่งมสีภาพเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัย 

 

สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง 
ต่อการเกิดอัคคีภัย 

ความสามารถของเครื่องดับเพลงิ
เทียบเท่า ระยะเข้าถึง  

อย่างเบา ๐๕ - บี 
๑๐ - บี 

๐๙ เมตร 
๑๕ เมตร 

อย่างปานกลาง ๑๐ - บี 
๒๐ - บี 

๐๙ เมตร 
๑๕ เมตร 

อย่างร้ายแรง ๔๐ - บี 
๘๐ - บี 

๐๙ เมตร 
๑๕ เมตร 

 
 
 

 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๘๙



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานให้นายจ้างบริหาร   จัดการ  และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ซึ่งการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีมาตรฐาน
เป็นมาตรการส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้ลูกจ้างได้รับความปลอดภัยในการท างาน  ดังนั้น  เพ่ือความปลอดภัย 
ในการท างานของลูกจ้าง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๙๐



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  กําหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ข้อ  ๓๐  
กําหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนไีฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
โดยให้นายจ้างจัดทํารายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓๐  วรรคสาม  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  
จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ การรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้เป็นไปตามแบบรายงาน

ผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ปกรณ์  อมรชีวิน 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๙๑



แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ 
๑.๑ ช่ือสถานประกอบกิจการ..................................(สาขา)..................................................................... 

ประเภทกจิการ.............................................................................................................................. 
ที่อยู่ เลขที.่..................................หมูท่ี่...................ซอย.......................ถนน.................................. 
แขวง/ตําบล...............................................................เขต/อําเภอ.................................................. 
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์.................................. 

  ๑.๒ จํานวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง รวม....................คน 
  ๑.๓ ลักษณะที่ต้ังของสถานประกอบกิจการ 

O เป็นสถานที่ทีม่หีลายสถานประกอบกิจการต้ังอยู่รวมกัน  
ระบุช่ืออาคาร/สถานที่.................................................................................................      

O เป็นสถานประกอบกิจการเด่ียว (ข้ามไปตอบข้อ ๒) 
  ๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มหีลายสถานประกอบกิจการต้ังอยู่รวมกัน 

O ลูกจ้างทีท่ํางานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานท่ีน้ัน
ทําการฝึกซอ้มพร้อมกัน 

O ลูกจ้างที่ทํางาน ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานท่ีน้ัน
ไม่ได้ทําการฝึกซ้อมพร้อมกัน 

๒. รายงานผลการดําเนินการ 
  ๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทําการฝึกซ้อม........................................................................................................ 
  ๒.๒ มีการฝกึซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี ) ............................................................................. 
  ๒.๓ จํานวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซอ้ม........................คน 
  ๒.๔ ผลการดําเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

O  ไม่ดี  O  พอใช้ O  ดี  O  ดีมาก 

๓. ดําเนินการฝึกซ้อมโดย 
O  ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี

หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ..............................เลขที่...................ลงวันที่.........................................
โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว   

O  ผู ้ที ่ไ ด ้ร ับ ใบอน ุญาตจากกรมสว ัสด ิการและ คุ ้มครองแรง ง าน ดําเ นินการฝึกซ้อมให้  
คือ ................................  เลขที่ใบอนุญาต...........................  โดยได้แนบสําเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
แสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว 

ลงช่ือ......................................................นายจ้าง 
   (......................................................) 

วันที่  .................................................................. 
กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๙๒



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
ข้อ  ๑๓  (๑)  กําหนดให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง   
ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานที่อธิบดีกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๓  (๑)  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  
และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ มาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  ได้แก่  มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ

สหรัฐอเมริกา  (National  Fire  Protection  Association  :  NFPA)  มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  (American  National  Standards  Institute : ANSI)  มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย  
(Australia  Standards : AS)  มาตรฐานประเทศอังกฤษ  (British  Standard : BS)  และมาตรฐาน
องค์การมาตรฐานสากล  (International  Standardization  and  Organization : ISO) 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ปกรณ์  อมรชีวิน 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๙๓



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

กฎกระทรวง 
การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 

และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงาน

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๑ 
การขออนุญาต  และการอนุญาต 

ส่วนที่  ๑ 
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต  การขออนุญาต  และการอนุญาต 

ข้อ ๒ นิติบุคคลผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงาน
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสํานักงานตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย 
(๒) มีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน 
(๓) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต  เว้นแต่พ้นกําหนดสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๙๔



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

(๔) ผู้กระทําการแทนนิติบุคคลต้องไม่เคยเป็นผู้กระทําการแทนของนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต  เว้นแต่พ้นกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓ ให้ผู้ขออนุญาตตามข้อ  ๒  ยื่นคําขออนุญาตตามแบบและสถานที่ที่อธิบดีประกาศ
กําหนด  พร้อมด้วยเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคล 
(๒) สําเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ 
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
(๔) แผนที่แสดงที่ตั้งของนิติบุคคลโดยสังเขป 
(๕) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติโดยสังเขป  ในกรณีที่ขอเป็นหน่วยงานฝึกอบรม

การดับเพลิงขั้นต้น 
(๖) เอกสารแสดงรายช่ือและสําเนาวุฒิการศึกษาของบุคลากร  ซ่ึงทําหน้าที่บริหารจัดการ 
(๗) รายช่ือวิทยากร  เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณสมบัติของวิทยากร  รวมทั้งหนังสือยืนยัน

การเป็นวิทยากรให้กับนิติบุคคล 
(๘) เอกสารประกอบการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมซ่ึงมีเนื้อหาวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตร 

ที่ขออนุญาต 
(๙) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม  ทั้งภาคทฤษฎี  

และภาคปฏิบัติ  ในหลักสูตรที่ขออนุญาต 
ให้ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลของผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของสําเนา

เอกสารตามวรรคหนึ่ง 
ข้อ ๔ ในการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและ

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีบุคลากรซ่ึงสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทําหน้าที่บริหารจัดการ 

การฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมอย่างน้อยหนึ่งคน 
(๒) จัดให้มีวิทยากรซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อ  ๒๖  หรือข้อ  ๒๙  แล้วแต่กรณี  ที่ทํางานเต็มเวลา 

ในหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งคน 
(๓) จัดให้มีสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ  และมีอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมที่เหมาะสม

กับหลักสูตร  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๕ ในกรณีที่หน่วยงานที่เป็นราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถิ่น

มายื่นขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ให้นําความตามข้อ  ๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้นํากฎกระทรวงนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตด้วย 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๙๕
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ข้อ ๖ เ ม่ือมีผู้ยื่นคําขออนุญาตและอธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ยื่นคําขออนุญาต 
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๒  และมีความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อ  ๔  ให้อธิบดี 
ออกใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดีกําหนดแก่ผู้ยื่นคําขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  
หรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  แล้วแต่กรณี  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
ในกรณีมีเหตุอันสมควร  อาจขยายระยะเวลาได้ซ่ึงรวมแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ยื่นคําขออนุญาตไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
อย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ  ๒  หรือไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อ  ๔  ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่น 
คําขออนุญาตทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๖  มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง  บุคลากรซ่ึงทําหน้าที่
บริหารจัดการ  วิทยากร  หรือมีการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดจากที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้  ให้แจ้งเป็นหนังสือ 
พร้อมส่งเอกสารแสดงการเปล่ียนแปลงต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลง  และ 
ให้นําความตามข้อ  ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘ ใบอนุญาตให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

ส่วนที่  ๒ 
การขอต่ออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต 

ข้อ ๙ การขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอตามแบบและสถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะส้ินอายุ  และให้นําความในข้อ  ๒  ข้อ  ๓  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  
มาใช้บังคับแก่การยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม 

เม่ือได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  ให้ผู้ได้รับอนุญาตดําเนินการต่อไปได้จนกว่าอธิบดี 
จะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 

การต่ออายุใบอนุญาตให้มีอายุคราวละสามปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ยื่นคําขอ 

ใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด
ดังกล่าว 

ส่วนที่  ๓ 
การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  ให้อธิบดีมีอํานาจส่ังพักใช้
ใบอนุญาต  โดยมีกําหนดระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครั้งที่หนึ่ง  สามสิบวัน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๙๖



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

(๒) ครั้งที่สอง  ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  แต่ไม่เกินหกสิบวัน 
(๓) ครั้งที่สาม  ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน 
ข้อ ๑๒ ให้อธิบดีมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้รับใบอนุญาตที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวงได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตเคยถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตสามครั้งและฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง

นี้อีก 
(๒) ผู้รับใบอนุญาตเคยถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตสองครั้งและฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้

ซํ้าในเรื่องเดียวกัน 
(๓) ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่าผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่ง

อย่างใดตามข้อ  ๒ 
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บเงินจากผู้รับบริการแล้วไม่จัดให้มีการฝึกอบรม

หรือฝึกซ้อม 
(๕) ดําเนินการฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
(๖) ออกหลักฐานการฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมโดยไม่มีการดําเนินการ 
ข้อ ๑๓ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ัง  ให้ปิดคําส่ัง
ดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยซ่ึงเห็นได้ง่าย  ณ  สํานักงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าได้ทราบคําส่ังนั้นแล้ว
ตั้งแต่วันที่ปิดคําส่ัง 

หมวด  ๒ 
วิธกีารให้บริการและการกําหนดค่าบริการ 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งกําหนดการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม  รายชื่อวิทยากร  และ
ผู้ดูแลการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ
ก่อนการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการให้เป็นไปดังรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ  ๑๔  และ 
ให้ออกหลักฐานการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมให้แก่ผู้รับบริการภายหลังเสร็จส้ินการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งรายงานสรุปผลการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม  พร้อมด้วยรายชื่อ
วิทยากรและผู้ดูแลการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวัน 
นบัแต่วันที่เสร็จส้ินการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม  แล้วแต่กรณี 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๙๗
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ข้อ ๑๗ วิทยากรต้องได้รับการฝึกอบรมหรือเพิ่มเติมความรู้ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงต่อปี 

ข้อ ๑๘ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งหลักฐานการฝึกอบรมหรือเพิ่มเติมความรู้ของวิทยากรต่ออธิบดี
หรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในวันที่สิบห้าของเดือนมกราคม 

ข้อ ๑๙ ให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเข้าไปในสถานที่ทํางานหรือสถานที่ตั้งและ
สถานที่จัดฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมของผู้รับใบอนุญาต  เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง  ตรวจสอบ  หรือกํากับดูแล
ให้หน่วยงานดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

ให้ผู้ที่เก่ียวข้องอํานวยความสะดวก  ชี้แจงข้อเท็จจริง  และส่งส่ิงของหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง 
แก่อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดมีอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

ส่วนที่  ๒ 
การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 

ข้อ ๒๐ หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นต้องจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

ข้อ ๒๑ การฝึกอบรมภาคทฤษฎีต้องมีกําหนดระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง
และอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ 
(๒) การแบ่งประเภทของเพลิง  และวิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ 
(๓) จิตวิทยาเม่ือเกิดอัคคีภัย 
(๔) การป้องกันแหล่งกําเนิดของการติดไฟ 
(๕) เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ 
(๖) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง 
(๗) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
(๘) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่ มีอยู่ใน 

สถานประกอบกิจการ 
ข้อ ๒๒ การฝึกอบรมภาคปฏิบัติต้องมีกําหนดระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง  

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนต้องได้รับการฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง  และอย่างน้อย
ต้องมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ฝึกดบัเพลิงประเภท  เอ  ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้น้ําสะสมแรงดัน  
หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท  เอ 

(๒) ฝึกดับเพลิงประเภท  บี  ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิง 
ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์  โฟม  ผงเคมีแห้ง  หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท  บี 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๙๘
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(๓) ฝึกดับเพลิงประเภท  ซี  ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิง 
ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์  ผลเคมีแห้ง  หรือสารดับเพลิงที่สามารถใช้ดับเพลิงประเภท  ซี 

(๔) ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง 
ข้อ ๒๓ สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติอย่างน้อยต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสถานที่เป็นสัดส่วนเหมาะสมแก่การฝึกภาคปฏิบัติ 
(๒) มีความปลอดภัยต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและชุมชนใกล้เคียง 
(๓) ไม่อยู่ในบริเวณที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการระเบิด  หรือติดไฟได้ง่ายต่อสถานที่ใกล้เคียง 
(๔) ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  หรือมีระบบกําจัดมลพิษที่เหมาะสม 
ข้อ ๒๔ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้ที่สามารถดับเพลิงประเภท  เอ  ประเภท  บี  และ

ประเภท  ซี 
(๒) สายส่งน้ําดับเพลิง  สายฉีดน้ําดับเพลิง  กระบอกฉีดน้ําดับเพลิงหรือหัวฉีดน้ําดับเพลิง 
(๓) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้สําหรับการดับเพลิง  ซ่ึงอย่างน้อย 

ต้องประกอบด้วยเส้ือคลุมดบัเพลิง  ถุงมือ  รองเท้า  หมวกดับเพลิงที่มีกระบังหน้า  และหน้ากากป้องกัน
ความร้อน 

อุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องสามารถใช้งานได้ดี  มีความปลอดภัยต่อการฝึกและต้องมีจํานวน 
ที่เพียงพอต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้อ ๒๕ การฝึกอบรมภาคทฤษฎี  หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นต้องจัดให้ห้องฝึกอบรม
หนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินหกสิบคน  และมีวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคน 

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ  หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นต้องจัดให้มีวิทยากรอย่างน้อย
หนึ่งคนต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินยี่สิบคน 

ข้อ ๒๖ วิทยากรผู้ทําการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีที่ มีการเรียนวิชาเก่ียวกับอัคคีภัยและ 
มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเก่ียวกับอัคคีภัยภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าสามปี 

(๒) ผ่านการอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า  ขั้นสูง  หรือทีมดับเพลิง  
และมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเก่ียวกับอัคคีภัยไม่น้อยกว่าสามปี 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๙๙



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

(๓) ผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึกดับเพลิงหรือครูฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงาน
ราชการและมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเก่ียวกับอัคคีภัยไม่น้อยว่าสองปี 

(๔) ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเป็นพนักงานดับเพลิงในทีมดับเพลิงของสถานประกอบ
กิจการไม่น้อยกว่าสามปี  และผ่านการอบรมตั้งแต่หลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นขึ้นไป   
หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากหน่วยงานราชการ  และ 
มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเก่ียวกับอัคคีภัยไม่น้อยกว่าสองปี 

(๕) ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานดับเพลิงของหน่วยงานราชการไม่น้อยกว่าสามปี  
และผ่านการอบรมตั้งแต่หลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นขึ้นไป  หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
วิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากหน่วยงานราชการ  และมีประสบการณ์การเป็นวิทยากร
เก่ียวกับอัคคีภัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

ส่วนที่  ๓ 
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

ข้อ ๒๗ หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟต้องจัดให้มีการประชุมชี้แจงและ
ซักซ้อมผู้เก่ียวข้องให้เข้าใจในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ 
(๒) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ 
(๓) การค้าหา  ช่วยเหลือ  และเคล่ือนย้ายผู้ประสบภัย 
ข้อ ๒๘ การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามข้อ  ๒๗  ต้องจัดให้มีการจําลอง

เหตุการณ์และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริงในสถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการฝึก 
ข้อ ๒๙ วิทยากรผู้ดําเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง

อย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีที่มีการเรียนวิชาเก่ียวกับอัคคีภัย  และมีประสบการณ์

ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าสามปี 
(๒) ผ่านการอบรมด้านอัคคีภัยในหลักสูตรผู้อํานวยการการดับเพลิงหรือผ่านการอบรม

หลักสูตรครูฝึกดับเพลิงหรือครูฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานราชการ  โดยมีประสบการณ์
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่าสามปี 

(๓) ผ่านการอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า  ขั้นสูง  หลักสูตรวิทยากร
การป้องกันและระงับอัคคีภัยจากหน่วยงานราชการ  หรือหลักสูตรทีมดับเพลิง  โดยมีประสบการณ์ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่าสามปี 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๐๐



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

(๔) ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานดับเพลิงของหน่วยงานราชการ  โดยมีประสบการณ์
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่าสามปี 

ส่วนที่  ๔ 
ค่าบริการ 

ข้อ ๓๐ ค่าบริการในการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  ให้จัดเก็บได้ในอัตราไม่เกิน  ๑,๕๐๐  บาท
ต่อคน 

ข้อ ๓๑ ค่าบริการในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ให้จัดเก็บได้ในอัตรา  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในการฝึกซ้อมตั้งแต่  ๑๐  ถึง  ๙๙  คน ไม่เกินครั้งละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ในการฝึกซ้อมตั้งแต่  ๑๐๐  ถึง  ๔๙๙  คน ไม่เกินครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ในการฝึกซ้อมตั้งแต่  ๕๐๐  คนขึ้นไป ไม่เกินครั้งละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

หมวด  ๓ 
ค่าธรรมเนียม 

ข้อ ๓๒ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตให้บริการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ในการเป็นหน่วยงาน 
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 

(๒) ใบอนุญาตให้บริการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ในการเป็นหน่วยงาน 
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

(๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๔) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ 
ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งแก่ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่นซ่ึงได้รับใบอนุญาต 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ร้อยตํารวจเอก  เฉลิม  อยู่บํารุง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๐๑



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ี  ประกอบกับ
มาตรา  ๑๑  วรรคสอง  กาํหนดให้นิติบุคคลที่ประสงค์จะให้บริการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี  และคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต  การขออนุญาต  
การอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต   
การกําหนดค่าบริการ  และวิธีการให้บริการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๐๒



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เร่ือง  กําหนดแบบย่ืนคําขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 

และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  และกําหนดสถานที่ยื่นคําขอ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓  ข้อ  ๕  และข้อ  ๙  แห่งกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงาน
ฝึกอบรมการดับเพลิงข้ันต้น  และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ   
พ.ศ.  ๒๕๕๖  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึง  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ การย่ืนคําขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  และเป็นหน่วยงาน

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ให้เป็นไปตามแบบ  ดพ.  ๑  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๓ การย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  และ 

เป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้เป็นไปตามแบบ  ดพ.  ๒  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๔ การย่ืนคําขอใบอนุญาตและคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓  ให้ยื่น  

ณ  สํานักความปลอดภัยแรงงาน  เว้นแต่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค  หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 
ที่ไม่ได้ตั้งอยู่  ณ  กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นคําขอ  ณ  สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
ในเขตพื้นที่ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พานิช  จิตร์แจ้ง 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๐๓



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
แบบคําขอใบอนุญาตเปน็หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขัน้ต้น 
และเปน็หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝกึซ้อมอพยพหนีไฟ 

 ช่ือ (นิติบุคคล)................................................................................................................. 
เลขทะเบียนนิติบุคคล �---- ต้ังอยู่ อาคาร............................................ 
ห้องเลขที่...........................ช้ันที่................. หมู่บ้าน...................................... เลขที่................หมู่ที่........... 
ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................แขวง/ตําบล................................ 
เขต/อําเภอ...............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์ ����� 
โทรศัพท์........................................โทรสาร...................................Email.................................................... 
ประกอบกิจการ.......................................................................................................................................... 

มีความประสงค์ขอใบอนุญาตเป็น  หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  

     หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  

ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ .ศ . ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคําขอ ดังน้ี 

 ๑. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
 ๒. สําเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการสําหรับผู้ย่ืนคําขอที่เป็นนิติบุคคลตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จํากัด (ราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น อาจยกเว้นให้โดยอนุโลม) 

 ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  
 ๔. แผนที่แสดงที่ต้ังของนิติบุคคลโดยสังเขป  
 ๕. เอกสารแสดงรายชื่อและสําเนาวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่บริหารจัดการการฝึกอบรมหรือฝึกซ้อม

แล้วแต่กรณี 

แบบ ดพ. ๑

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๐๔



 ๖. เอกสารสําหรับขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหรือฝึกซ้อม แล้วแต่กรณี 

 

 

 

 

และขอรับรองว่าหลักฐานที่ย่ืนเพ่ือประกอบการพิจารณาคําขอใบอนุญาตเป็นจริงทุกประการ 

         ลงชื่อ...............................................................ผู้ขอใบอนุญาต  
               (...............................................................) 

     ตําแหน่ง................................................................. 

หมายเหตุ :  ๑. ผู้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ขอใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล หรือ
ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลโดยทําหนังสือมอบอํานาจพร้อมทั้งสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ 

๒ . ผู้ประสานงาน .........................................................ตําแหน่ง ..................................... 
หน่วยงาน................................................. เบอร์โทร......................……Email............................................

๖.๑ หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

 (๑) แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติโดยสังเขป 
 (๒) รายช่ือวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของ 

 วิทยากร รวมทั้ง หนังสือยืนยันการเป็นวิทยากรให้กับ 
 นิติบุคคล  

 (๓) เอกสารประกอบการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 
 (๔) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ ภาคทฤษฎีและ 

  ภาคปฏิบัติ  
 (๕) ตารางกําหนดหัวข้อและระยะเวลาการฝึกอบรม 
 (๖) แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมพร้อม 

     แบบเฉลย 
 (๗) ตัวอย่างหลักฐานการฝึกอบรมที่มอบให้กับผู้ผ่าน 

 การฝึกอบรม 

๖.๒ หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 (๑) รายช่ือวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ 
 ของวิทยากร รวมทั้งหนังสือยืนยันการเป็นวิทยากร 
 ให้กับนิติบุคคล  

 (๒) ตัวอย่างเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและ 
 ซักซ้อม 

 (๓) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมตาม 
 เหตุการณ์จําลอง  

 (๔) ตารางแสดงขั้นตอนหรือรายละเอียดการฝึกซ้อม 
 (๕) ตัวอย่างหลักฐานการฝึกซ้อมทีม่อบให้กับสถาน 

 ประกอบกิจการ 

ประทับตรา 

นิติบคคล 

 ๖. เอกสารสําหรับขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหรือฝึกซ้อม แล้วแต่กรณี 

 

 

 

 

และขอรับรองว่าหลักฐานที่ย่ืนเพ่ือประกอบการพิจารณาคําขอใบอนุญาตเป็นจริงทุกประการ 

         ลงชื่อ...............................................................ผู้ขอใบอนุญาต  
               (...............................................................) 

     ตําแหน่ง................................................................. 

หมายเหตุ :  ๑. ผู้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ขอใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล หรือ
ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลโดยทําหนังสือมอบอํานาจพร้อมทั้งสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ 

๒ . ผู้ประสานงาน .........................................................ตําแหน่ง ..................................... 
หน่วยงาน................................................. เบอร์โทร......................……Email............................................

๖.๑ หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงข้ันต้น

 (๑) แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติโดยสังเขป 
 (๒) รายช่ือวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของ 

 วิทยากร รวมทั้ง หนังสือยืนยันการเป็นวิทยากรให้กับ 
 นิติบุคคล  

 (๓) เอกสารประกอบการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 
 (๔) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ ภาคทฤษฎีและ 

  ภาคปฏิบัติ  
 (๕) ตารางกําหนดหัวข้อและระยะเวลาการฝึกอบรม 
 (๖) แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมพร้อม 

     แบบเฉลย 
 (๗) ตัวอย่างหลักฐานการฝึกอบรมที่มอบให้กับผู้ผ่าน 

 การฝึกอบรม 

๖.๒ หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 (๑) รายช่ือวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ 
 ของวิทยากร รวมทั้งหนังสือยืนยันการเป็นวิทยากร 
 ให้กับนิติบุคคล  

 (๒) ตัวอย่างเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและ 
 ซักซ้อม 

 (๓) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมตาม 
 เหตุการณ์จําลอง  

 (๔) ตารางแสดงขั้นตอนหรือรายละเอียดการฝึกซ้อม 
 (๕) ตัวอย่างหลักฐานการฝึกซ้อมทีม่อบให้กับสถาน 

 ประกอบกิจการ 

ประทับตรา 

นิติบคคล 

 ๖. เอกสารสําหรับขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหรือฝึกซ้อม แล้วแต่กรณี 

 

 

 

 

และขอรับรองว่าหลักฐานที่ย่ืนเพ่ือประกอบการพิจารณาคําขอใบอนุญาตเป็นจริงทุกประการ 

         ลงชื่อ...............................................................ผู้ขอใบอนุญาต  
               (...............................................................) 

     ตําแหน่ง................................................................. 

หมายเหตุ :  ๑. ผู้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ขอใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล หรือ
ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลโดยทําหนังสือมอบอํานาจพร้อมทั้งสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ 

๒ . ผู้ประสานงาน .........................................................ตําแหน่ง ..................................... 
หน่วยงาน................................................. เบอร์โทร......................……Email............................................

๖.๑ หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

 (๑) แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติโดยสังเขป 
 (๒) รายช่ือวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของ 

 วิทยากร รวมทั้ง หนังสือยืนยันการเป็นวิทยากรให้กับ 
 นิติบุคคล  

 (๓) เอกสารประกอบการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 
 (๔) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ ภาคทฤษฎีและ 

  ภาคปฏิบัติ  
 (๕) ตารางกําหนดหัวข้อและระยะเวลาการฝึกอบรม 
 (๖) แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมพร้อม 

     แบบเฉลย 
 (๗) ตัวอย่างหลักฐานการฝึกอบรมที่มอบให้กับผู้ผ่าน 

 การฝึกอบรม 

๖.๒ หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 (๑) รายช่ือวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ 
 ของวิทยากร รวมทั้งหนังสือยืนยันการเป็นวิทยากร 
 ให้กับนิติบุคคล  

 (๒) ตัวอย่างเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและ 
 ซักซ้อม 

 (๓) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมตาม 
 เหตุการณ์จําลอง  

 (๔) ตารางแสดงขั้นตอนหรือรายละเอียดการฝึกซ้อม 
 (๕) ตัวอย่างหลักฐานการฝึกซ้อมทีม่อบให้กับสถาน 

 ประกอบกิจการ 

ประทับตรา 

นิติบคคล 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๐๕



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 

และเปน็หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝกึซ้อมอพยพหนีไฟ 

ช่ือ (นิติบุคคล)................................................................................................................. 
เลขทะเบียนนิติบุคคล �---- ต้ังอยู่ อาคาร............................................ 
ห้องเลขที่...........................ช้ันที่........... หมู่บ้าน.....................................เลขที่................หมู่ที่.................. 
ตรอก/ซอย........................................ถนน............................................. แขวง/ตําบล............................... 
เขต/อําเภอ.............................................. จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์..........................................โทรสาร..................................Email................................................... 
ประกอบกิจการ.......................................................................................................................................... 
มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต
  หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. .........................................ซึ่งดําเนินการ 
ได้ต้ังแต่วันที่............................................................................... ถึงวันที่..................................................................................... 
  หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ................... ดําเนินการ 
ได้ต้ังแต่วันที่............................................................................... ถึงวันที่..................................................................................... 
ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝกึอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบคําขอการต่ออายุใบอนุญาต ดังน้ี 
 ๑. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
 ๒. สําเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการสําหรับผู้ย่ืนคําขอต่ออายุที่เป็นนิติบุคคล

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จํากัด (ราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น อาจยกเว้นให้โดยอนุโลม) 

 ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  
 ๔. แผนทีแ่สดงที่ต้ังของนิติบุคคลโดยสังเขป  
 ๕. เอกสารแสดงรายช่ือและสําเนาวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่บริหารจัดการการฝึกอบรมหรือ

ฝึกซ้อม แล้วแต่กรณี 

แบบ ดพ. ๒ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๐๖



๖. เอกสารสําหรับขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหรือฝึกซ้อม แล้วแต่กรณ ี

 





















และขอรับรองว่าหลักฐานที่ย่ืนเพ่ือประกอบการพิจารณาคําขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นจริงทุกประการ  

ลงช่ือ...............................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  

          (...............................................................) 

      ตําแหน่ง................................................................ 

หมายเหตุ :  ๑. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องส่งสรุปผลการดําเนินงานในรอบใบอนุญาตที่ผ่านมาประกอบ 
การพิจารณา 

๒. ผู้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
หรือได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลโดยทําหนังสือมอบอํานาจพร้อมท้ังสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ 

๓. ผู้ประสานงาน  ................................................................ตําแหน่ง............................... 
หน่วยงาน........................................... เบอร์โทร......................………Email............................................... 

๖.๑ หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

 (๑) สําเนาใบอนุญาตฉบับเดิม 
 (๒) แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติโดยสังเขป 
 (๓) รายช่ือวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ 

ของวิทยากร รวมทั้ง หนังสือยืนยันการเป็นวิทยากร 
     ให้กับนิติบุคคล  
 (๔) เอกสารประกอบการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 
 (๕) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ ภาคทฤษฎีและ 

ภาคปฏิบัติ  
 (๖) ตารางกําหนดหัวข้อและระยะเวลาการฝึกอบรม 
 (๗) แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมพร้อม 
    แบบเฉลย 
 (๘) ตัวอย่างหลักฐานการฝึกอบรมที่มอบให้กับผู้ผ่าน 

การฝึกอบรม 

๖.๒ หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 (๑) สําเนาใบอนุญาตฉบับเดิม 
 (๒) รายช่ือวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของ 

 วิทยากร รวมทั้งหนังสือยืนยันการเป็นวิทยากรให้กับ 
 นิติบุคคล  

 (๓) ตัวอย่างเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและ 
 ซักซ้อม 

 (๔) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมตาม 
 เหตุการณ์จําลอง  

 (๕) ตารางแสดงขั้นตอนหรือรายละเอียดการฝึกซ้อม 
 (๖) ตัวอย่างหลักฐานการฝึกซ้อมทีม่อบให้กับสถาน 

 ประกอบกิจการ 

ประทับตรา

นิติบคคล

๖. เอกสารสําหรับขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหรือฝึกซ้อม แล้วแต่กรณ ี

 





















และขอรับรองว่าหลักฐานที่ย่ืนเพ่ือประกอบการพิจารณาคําขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นจริงทุกประการ  

ลงช่ือ...............................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  

          (...............................................................) 

      ตําแหน่ง................................................................ 

หมายเหตุ :  ๑. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องส่งสรุปผลการดําเนินงานในรอบใบอนุญาตที่ผ่านมาประกอบ 
การพิจารณา 

๒. ผู้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
หรือได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลโดยทําหนังสือมอบอํานาจพร้อมท้ังสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ 

๓. ผู้ประสานงาน  ................................................................ตําแหน่ง............................... 
หน่วยงาน........................................... เบอร์โทร......................………Email............................................... 

๖.๑ หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

 (๑) สําเนาใบอนุญาตฉบับเดิม 
 (๒) แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติโดยสังเขป 
 (๓) รายช่ือวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ 

ของวิทยากร รวมทั้ง หนังสือยืนยันการเป็นวิทยากร 
     ให้กับนิติบุคคล  
 (๔) เอกสารประกอบการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 
 (๕) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ ภาคทฤษฎีและ 

ภาคปฏิบัติ  
 (๖) ตารางกําหนดหัวข้อและระยะเวลาการฝึกอบรม 
 (๗) แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมพร้อม 
    แบบเฉลย 
 (๘) ตัวอย่างหลักฐานการฝึกอบรมที่มอบให้กับผู้ผ่าน 

การฝึกอบรม 

๖.๒ หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 (๑) สําเนาใบอนุญาตฉบับเดิม 
 (๒) รายช่ือวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของ 

 วิทยากร รวมทั้งหนังสือยืนยันการเป็นวิทยากรให้กับ 
 นิติบุคคล  

 (๓) ตัวอย่างเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและ 
 ซักซ้อม 

 (๔) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมตาม 
 เหตุการณ์จําลอง  

 (๕) ตารางแสดงขั้นตอนหรือรายละเอียดการฝึกซ้อม 
 (๖) ตัวอย่างหลักฐานการฝึกซ้อมทีม่อบให้กับสถาน 

 ประกอบกิจการ 

ประทับตรา

นิติบคคล

๖. เอกสารสําหรับขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหรือฝึกซ้อม แล้วแต่กรณ ี

 





















และขอรับรองว่าหลักฐานที่ย่ืนเพ่ือประกอบการพิจารณาคําขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นจริงทุกประการ  

ลงช่ือ...............................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  

          (...............................................................) 

      ตําแหน่ง................................................................ 

หมายเหตุ :  ๑. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องส่งสรุปผลการดําเนินงานในรอบใบอนุญาตที่ผ่านมาประกอบ 
การพิจารณา 

๒. ผู้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
หรือได้รับมอบอํานาจจากผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลโดยทําหนังสือมอบอํานาจพร้อมท้ังสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ 

๓. ผู้ประสานงาน  ................................................................ตําแหน่ง............................... 
หน่วยงาน........................................... เบอร์โทร......................………Email............................................... 

๖.๑ หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงข้ันต้น

 (๑) สําเนาใบอนุญาตฉบับเดิม 
 (๒) แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติโดยสังเขป 
 (๓) รายช่ือวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ 

ของวิทยากร รวมทั้ง หนังสือยืนยันการเป็นวิทยากร 
     ให้กับนิติบุคคล  
 (๔) เอกสารประกอบการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 
 (๕) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ ภาคทฤษฎีและ 

ภาคปฏิบัติ  
 (๖) ตารางกําหนดหัวข้อและระยะเวลาการฝึกอบรม 
 (๗) แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมพร้อม 
    แบบเฉลย 
 (๘) ตัวอย่างหลักฐานการฝึกอบรมที่มอบให้กับผู้ผ่าน 

การฝึกอบรม 

๖.๒ หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 (๑) สําเนาใบอนุญาตฉบับเดิม 
 (๒) รายช่ือวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของ 

 วิทยากร รวมทั้งหนังสือยืนยันการเป็นวิทยากรให้กับ 
 นิติบุคคล  

 (๓) ตัวอย่างเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและ 
 ซักซ้อม 

 (๔) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมตาม 
 เหตุการณ์จําลอง  

 (๕) ตารางแสดงขั้นตอนหรือรายละเอียดการฝึกซ้อม 
 (๖) ตัวอย่างหลักฐานการฝกึซ้อมทีม่อบให้กับสถาน 

 ประกอบกิจการ 

ประทับตรา

นิติบคคล

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๐๗



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  กําหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงข้ันต้น 

และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๖  และข้อ  ๙  แห่งกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรม 
การดับเพลิงขั้นต้น  และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  ให้เป็นไปตามแบบ  ดพต.  ๑  

ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๓ ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  ให้เป็นไปตามแบบ  

ดพต.  ๒  ท้ายประกาศน้ี 
ข้อ ๔ ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ให้เป็นไปตามแบบ  

ดพฝ.  ๑  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๕ ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้เป็นไป

ตามแบบ  ดพฝ.  ๒  ท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พานิช  จิตร์แจ้ง 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๐๘



 

   

 

 

 

ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝกึอบรมการดบัเพลิงขั้นต้น 
 

 

 

 

  

 อนุญาตให้.................................................................................................................................. 
ต้ังอยู่ที่.....................................ตรอก/ซอย..................................................ถนน........................................  
ตําบล/แขวง..................................... เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด.................................. 
เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 
และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกอบรม 
การดับเพลิงขั้นต้น จํานวน.................ราย  ดังรายช่ือแนบท้ายใบอนุญาตนี้  
 
 ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่....................................................ถึงวันที่ …………...................................... 
 
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 
 
 
         ลงช่ือ ..............................................   
      (..............................................) 

       อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 

 

ใบอนุญาตเลขท่ี ดพต. .............................................. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ถนนมิตรไมตร ีเขตดินแดง  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

แบบ ดพต. ๑ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๐๙



รายช่ือวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 
                  (ช่ือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต)                     .                        

ใบอนุญาตเลขท่ี ดพต. ……..................……… 
 
 

๑. ................................................................................................................ 
๒. ................................................................................................................ 
๓. ................................................................................................................ 
๔. ................................................................................................................ 

   

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่.........................................  ถึงวันที่ .......................................   
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 
 
 
         ลงช่ือ ..............................................   
      (..............................................) 

       อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 

 

          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๑๐



 

 

 

 
ใบอนุญาตต่ออายุเปน็หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลงิขัน้ต้น 

 

 
 
 
 อนุญาตให้................................................................................................................................. 
ต้ังอยู่ที่.......................... ตรอก/ซอย ..........................................ถนน........................................................ 
ตําบล/แขวง..................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด......................................... 
ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรม 
การดับเพลิงข้ันต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖  
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จํานวน ................. ราย ดังรายช่ือแนบท้ายใบอนุญาตนี้   
 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่.........................................  ถึงวันที่ .......................................   
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 
 
 
         ลงช่ือ ..............................................   
      (..............................................) 

       อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
      

          

 

 

กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง  
กรงุเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

ใบอนุญาตเลขท่ี ดพต. .......................................  

แบบ ดพต. ๒ 

 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๑๑



 
รายช่ือวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 

                  (ช่ือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต)                     .                        
ใบอนุญาตเลขท่ี ดพต. ……..................……… 

 
 

๑. ................................................................................................................ 
๒. ................................................................................................................ 
๓. ................................................................................................................ 
๔. ................................................................................................................ 

   

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่.........................................  ถึงวันที่ .......................................   
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 
 
 
         ลงช่ือ ..............................................   
      (..............................................) 

       อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๑๒



  

 
 
 

 
 

ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝกึซ้อมดับเพลงิและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
 
 
  
 
 
 

 อนุญาตให้....................................................................................................................... 
ต้ังอยู่ที่............................. ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................................... 
ตําบล/แขวง................................. เขต/อําเภอ..................................... จังหวัด.......................................... 
เป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรม 
การดับเพลิงข้ันต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖  
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔   
โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จํานวน ........ ราย ดังรายช่ือแนบท้ายใบอนุญาตน้ี   
 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่.........................................  ถึงวันที่ .......................................   
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 
 
 
         ลงช่ือ ..............................................   
      (..............................................) 

       อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
      

          

 

      

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ถนนมิตรไมตร ีเขตดินแดง  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

ใบอนุญาตเลขท่ี ดพฝ. ........................................ 

แบบ ดพฝ. ๑ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๑๓



 

รายช่ือวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 
                  (ช่ือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต)                     .                        

ใบอนุญาตเลขท่ี ดพต. ……..................……… 
 
 

๑. ................................................................................................................ 
๒. ................................................................................................................ 
๓. ................................................................................................................ 
๔. ................................................................................................................ 

   

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่.........................................  ถึงวันที่ .......................................   
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 
 
 
         ลงช่ือ ..............................................   
      (..............................................) 

       อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๑๔



 

          

 
 

ใบอนุญาตต่ออายุเปน็หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
 
 
 

  
 อนุญาตให้ ................................................................................................................................ 
ต้ังอยู่ที่............................. ตรอก/ซอย ............................................ถนน................................................... 
ตําบล/แขวง....................................เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด..................................... 
ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงาน
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จํานวน...........ราย  ดังรายช่ือแนบท้ายใบอนุญาต
ต่ออายุนี้   
 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่.........................................  ถึงวันที่ .......................................   
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 
 
 
         ลงช่ือ ..............................................   
      (..............................................) 

       อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
      

 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ถนนมิตรไมตร ีเขตดินแดง  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

ใบอนุญาตเลขท่ี ดพฝ. ....................................

แบบ ดพฝ. ๒ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๑๕



รายช่ือวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
(ช่ือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต)                     .  

ใบอนุญาตเลขท่ี ดพต. ……..................……… 

๑. ................................................................................................................ 
๒. ................................................................................................................ 
๓. ................................................................................................................ 
๔. ................................................................................................................ 

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่.........................................  ถึงวันที่ .......................................   

        ให้ไว้  ณ  วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 

ลงช่ือ ..............................................  
 (..............................................) 

    อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๑๖



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมายท่ีมี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย 
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
“สารเคมีอันตราย”  หมายความว่า  ธาตุ  สารประกอบ  หรือสารผสม  ตามบัญชีรายชื่อ 

ที่อธิบดีประกาศกําหนด  ซึ่งมีสถานะเป็นของแข็ง  ของเหลว  หรือก๊าซ  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเส้นใย  ฝุ่น  
ละออง  ไอ  หรือฟูม  ที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีพิษ  กัดกร่อน  ระคายเคือง  ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการแพ้  การก่อมะเร็ง  การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรม  เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือสุขภาพอนามัย  หรือทําให้ถึงแก่ความตาย 

(๒) เป็นตัวทําปฏิกิริยาที่รุนแรง  เป็นตัวเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟ  ซึ่งอาจทําให้เกิดการระเบิด
หรือไฟไหม้   

“ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย”  หมายความว่า  ระดับความเข้มข้นของสารเคมี
อันตรายที่กําหนดให้มีอยู่ได้ในบรรยากาศแวดล้อมในการทํางานที่ลูกจ้างซึ่งมีสุขภาพปกติสามารถสัมผัส
หรือได้รับเข้าสู่ร่างกายได้ทุกวันตลอดเวลาที่ทํางานโดยไมเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

“การทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้าง
ได้รับสารเคมีอันตราย  เช่น  การผลิต  การติดฉลาก  การห่อหุ้ม  การเคล่ือนย้าย  การเก็บรักษา   
การถ่ายเท  การขนถ่าย  การขนส่ง  การกําจัด  การทําลาย  การเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว  รวมทั้ง

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๑๗



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

การบํารุงรักษา  การซ่อมแซม  และการทําความสะอาดเคร่ืองมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนภาชนะบรรจุ
สารเคมีอันตราย 

“ผลิต”  หมายความว่า  ทํา  ผสม  ปรุง  ปรุงแต่ง  เปลี่ยนรูป  แปรสภาพ  และหมายความรวมถึง
การบรรจุ  และแบ่งบรรจุ 

“ครอบครอง”  หมายความว่า  การมีไว้เพื่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะมีไว้เพื่อขาย  ขนส่ง  ใช้  
หรือเพื่อประการอื่นใด  และรวมถึงการทิ้งไว้  หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่ครอบครองด้วย 

“ก๊าซ”  หมายความว่า  ของไหลมีปริมาตรหรือรูปทรงไม่แน่นอนที่สามารถฟุ้งกระจายและ
เปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวหรือของแข็งได้  โดยการเพิ่มความดันหรือลดอุณหภูมิ   

“เส้นใย”  หมายความว่า  สารที่มีลักษณะเรียวยาวคล้ายเส้นด้าย  มีต้นกําเนิดจากแร่  พืช  
สัตว์  หรือใยสังเคราะห์   

“ฝุ่น”  หมายความว่า  อนุภาคของของแข็งที่สามารถฟุ้ง  กระจาย  ปลิวหรือลอยอยู่ในอากาศได้ 
“ละออง”  หมายความว่า  อนุภาคของของเหลวที่สามารถลอยอยู่ในอากาศได้ 
“ไอ”  หมายความว่า  ก๊าซที่เกิดขึ้นจากของเหลวหรือของแข็งในสภาวะปกติ 
“ฟูม”  หมายความว่า  อนุภาคของของแข็งที่เกิดจากการรวมตัวของไอสามารถลอยตัวอยู่ใน

อากาศได้ 
หมวด  ๑ 

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย 
 

 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองจัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย  
และรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  พร้อมทั้ง
แจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครอง 

ภายในเดือนมกราคมของทุกปี  ให้นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย  และรายละเอียด
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายที่ตนมีอยู่ในครอบครองต่ออธิบดี  หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายด้วย 

ข้อ ๓ ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบและอธิบายให้ลูกจ้างเข้าใจข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมีอันตรายที่อยู่ในครอบครองของนายจ้าง  ข้อความและเคร่ืองหมายต่าง ๆ  ที่ปรากฏในเอกสาร  
คู่มือ  ฉลาก  ป้าย  หรือข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง  รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ  ตามที่ได้กําหนดไว้ในกฎกระทรวงน้ี 

ข้อ ๔ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายทราบและเข้าใจวิธีการใน 
การทํางานท่ีถูกต้องและปลอดภัย  รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมลูกจ้างให้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว  
ในการนี้ให้นายจ้างจัดทําคู่มือเก่ียวกับแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  
คําแนะนําลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย  ความหมายของข้อมูลที่มีบนฉลากและเอกสารข้อมูล 
ความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๑๘



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๕ ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามวิธีการทํางานที่ถูกต้องและปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
ที่นายจ้างจัดทําขึ้นตามข้อ  ๔  และเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  ลูกจ้างต้องบรรเทาเหตุ
และแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที 

หมวด  ๒ 
ฉลากและป้าย 

 
 

ข้อ ๖ ให้นายจ้างจัดให้มีการปิดฉลากที่เป็นภาษาไทยมีขนาดใหญ่พอสมควร  อ่านง่าย  
คงทน  ไว้ที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย  และฉลากน้ันอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์  (product  name) 
(๒) ชื่อสารเคมีอันตราย  (hazardous  substances) 
(๓) รูปสัญลักษณ์  (pictograms) 
(๔) คําสัญญาณ  (signal  words) 
(๕) ข้อความแสดงอันตราย  (hazard  statements) 
(๖) ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย  (precautionary  statements) 
ในกรณีที่ไม่สามารถปิดฉลากตามวรรคหนึ่งได้เนื่องจากขนาดหรือลักษณะของหีบห่อบรรจุภัณฑ์  

ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย  ให้นายจ้างกําหนดวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อแสดงให้ลูกจ้าง
ได้รู้ถึงรายละเอียดของสารเคมีอันตรายตามวรรคหน่ึง  ณ  บริเวณท่ีมีการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายนั้น 

ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายห้าม  ป้ายให้ปฏิบัติ  หรือป้ายเตือน  ในการทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตรายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน  ณ  สถานที่ทํางานของลูกจ้าง 

ข้อ ๘ ในกรณีที่อธิบดีประกาศให้สารเคมีอันตรายใดต้องควบคุมเป็นพิเศษ  ให้นายจ้าง 
ปิดประกาศหรือจัดทําป้ายแจ้งข้อความเก่ียวกับอันตรายและมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
สารเคมีอันตรายดังกล่าว 

ข้อ ๙ ให้นายจ้างปิดประกาศหรือจัดทําป้ายแจ้งข้อความ  “ห้ามสูบบุหร่ี  รับประทานอาหาร
หรือเคร่ืองดื่ม  ประกอบอาหาร  หรือเก็บอาหาร”  ด้วยตัวอักษรขนาดท่ีเห็นได้ชัดเจนไว้  ณ  บริเวณ
สถานที่ทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  หรือในยานพาหนะขนส่ง
สารเคมีอันตราย  และจะต้องควบคุมดูแลมิให้มีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว 

หมวด  ๓ 
การคุ้มครองความปลอดภัย 

 
 

ข้อ ๑๐ ในบริเวณท่ีลูกจ้างทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  ให้นายจ้างจัดให้มีสภาพและคุณลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๑๙



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

(๑) ถูกสุขลักษณะ  สะอาด  และเป็นระเบียบเรียบร้อย  พื้นที่ปฏิบัติงานต้องเรียบ  สมํ่าเสมอ  
ไม่ลื่น  และไม่มีวัสดุเกะกะกีดขวางทางเดิน 

(๒) มีระบบระบายอากาศแบบทั่วไป  หรือแบบที่ทําให้สารเคมีอันตรายเจือจาง  หรือแบบที่มี
เคร่ืองดูดอากาศเฉพาะที่  ที่เหมาะสมกับประเภทของสารเคมีอันตราย  โดยให้มีออกซิเจนในบรรยากาศ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละสิบเก้าจุดห้าโดยปริมาตร   

(๓) มีระบบป้องกันและกําจัดอากาศเสียโดยใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  ระบบเปียก   
การปิดคลุม  หรือระบบอื่น  เพื่อมิให้มีสารเคมีอันตรายในบรรยากาศเกินปริมาณที่กําหนด  และป้องกัน 
มิให้อากาศที่ระบายออกไปเป็นอันตรายต่อผู้อื่น 

ข้อ ๑๑ ในบริเวณที่ลูกจ้างทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  ให้นายจ้างจัดให้มีสถานท่ีและอุปกรณ์
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ชําระล้างสารเคมีอันตรายท่ีลูกจ้างสามารถใช้ได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน  อย่างน้อยต้องมี 
ที่ล้างตาและฝักบัวชําระล้างร่างกายจากสารเคมีอันตราย 

(๒) ที่ล้างมือและล้างหน้า  ไม่น้อยกว่าหนึ่งที่ต่อลูกจ้างสิบห้าคนและให้เพิ่มจํานวนข้ึนตามสัดส่วน
ของลูกจ้าง  ส่วนที่เกินเจ็ดคนให้ถือเป็นสิบห้าคน 

(๓) ห้องอาบนํ้าเพื่อใช้ชําระล้างร่างกายไม่น้อยกว่าหนึ่งห้องตอ่ลูกจ้างสิบห้าคนและให้เพิ่มจํานวนข้ึน
ตามสัดส่วนของลูกจ้าง  ส่วนที่เกินเจ็ดคนให้ถือเป็นสิบห้าคน  ทั้งนี้  จะต้องจัดของใช้ที่จําเป็นสําหรับ 
การชําระล้างสารเคมีอันตรายออกจากร่างกายให้เพียงพอและใช้ได้ตลอดเวลา 

(๔) อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับการปฐมพยาบาลลูกจ้างที่ได้รับอันตรายจากสารเคมี
อันตราย 

(๕) อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมกับสารเคมีอันตรายแต่ละชนิด  และเพียงพอสําหรับการผจญเพลิง
เบื้องต้น 

(๖) ชุดทํางานเฉพาะสําหรับลูกจ้างซึ่งทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  และที่เก็บชุดทํางาน 
ที่ใช้แล้วดังกล่าวให้เหมาะสมกับสารเคมีอันตรายประเภทนั้น 

ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะอันตรายและ
ความรุนแรงของสารเคมีอันตราย  หรือลักษณะของงาน  ให้ลูกจ้างใช้หรือสวมใส่เพื่อป้องกันอันตราย 
ที่อาจจะเกิดแก่ชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง 

ข้อ ๑๓ ให้ลูกจ้างซึ่งทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลตามข้อ  ๑๒  ในกรณีที่ลูกจ้างไม่ใช้หรือไม่สวมใส่อุปกรณ์นั้น  ให้นายจ้างส่ังลูกจ้าง 
หยุดการทํางานทันที  จนกว่าลูกจ้างจะได้ใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ นายจ้างต้องดูแลสถานที่ทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตรายและตรวจสอบอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยที่จัดไว้  ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตลอดเวลา 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๒๐



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๕ ห้ามนายจ้างยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าพักอาศัย  หรือ
พักผ่อนในสถานท่ีทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  หรือในยานพาหนะ
ขนส่งสารเคมีอันตราย 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือมีปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย  ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
หากพบว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือสุขภาพอนามัย  ให้ดําเนินการแก้ไขให้เกิด
ความปลอดภัยโดยไม่ชักช้า 

หมวด  ๔ 
การเก็บรักษา  การบรรจุ  และการถ่ายเทสารเคมีอันตราย 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้นายจ้างจัดสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายให้มีสภาพและคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่าหกสิบนาที  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมี

อันตรายที่มีคุณสมบัติเป็นตัวทําปฏิกิริยาที่รุนแรง  เป็นตัวเพิ่มออกซิเจน  หรือไวไฟซึ่งอาจทําให้เกิด 
การระเบิดหรือไฟไหม้ต้องสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบนาที  หรือไม่น้อยกว่าเก้าสิบนาที
หากสถานที่ดังกล่าวมีระบบน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ   

(๒) มีพื้นเรียบ  ไม่ขรุขระ  ไม่เปียก  ไม่ลื่น  สามารถรับน้ําหนักได้  และไม่ดูดซับสารเคมีอันตราย  
รวมทั้งต้องดูแลปรับปรุงสถานท่ีมิให้ชํารุด  ผุ  กร่อน  และรักษาความสะอาดพื้นมิให้มีเศษขยะ  เศษวัสดุ  
หรือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง 

(๓) มีระยะห่างจากอาคารที่ลูกจ้างทํางานในระยะที่ปลอดภัยตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   
(๔) มีทางเดินภายในและภายนอกกว้างเพียงพอท่ีจะนําเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดับเพลิงมาใช้ได้

อย่างสะดวก  ไม่มีสิ่งกีดขวาง  และให้มีมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดทาง 
(๕) มีทางเข้าออกสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายไม่น้อยกว่าสองทาง  ใช้ประตูทนไฟและ

เป็นชนิดเปิดออกสู่ภายนอก  และปิดกุญแจห้องทุกคร้ังเม่ือไม่มีการปฏิบัติงาน 
(๖) มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม  และเกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานและ

จัดการปอ้งกันมิให้อากาศที่ระบายออกเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น 
(๗) มีการป้องกันสาเหตุที่อาจทําให้เกิดอัคคีภัยในบริเวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  

เช่น  ประกายไฟ  เปลวไฟ  อุปกรณ์ไฟฟ้า  การเสียดสี  ท่อร้อน  การลุกไหม้ได้เอง  เป็นต้น 
(๘) จัดทําเขื่อน  กําแพง  ทํานบ  ผนัง  หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน  เพื่อกักมิให้สารเคมี

อันตรายที่เป็นของเหลว  ไหลออกภายนอกบริเวณสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตราย  และมีรางระบาย
สารเคมีอันตรายท่ีรั่วไหลไปยังที่ที่สามารถรวบรวมเพื่อนําไปกําจัดอย่างปลอดภัย  เพื่อไม่ให้มีการสะสมตกค้าง  
โดยรางระบายต้องแยกจากระบบระบายน้าํ 

(๙) จัดทําร้ัวล้อมรอบสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายที่อยู่นอกอาคาร 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๒๑



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

(๑๐) มีป้ายข้อความว่า  “สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต”   
ปิดประกาศไว้ที่ทางเข้าสถานที่นั้นให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา 

(๑๑) มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอันตรายของสารเคมีอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน
ตลอดเวลา 

(๑๒) มีแผนผังแสดงที่ตั้งของอุปกรณ์ดับเพลิง  อุปกรณ์ผจญเพลิง  อุปกรณ์ที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
ติดไว้บริเวณทางเข้าออกให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา 

ข้อ ๑๘ ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดจากสารเคมีอันตรายในบริเวณ
สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  รวมทั้งมาตรการเบ้ืองต้นในการแก้ไขเยียวยาอันตรายที่เกิดขึ้น 

ข้อ ๑๙ การจัดเก็บสารเคมีอันตรายให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เก็บรักษาสารเคมีอันตรายตามมาตรฐานการเก็บรักษาที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) จัดทําบัญชีรายชื่อ  ปริมาณสารเคมีอันตรายทุกชนิดที่จัดเก็บในสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

แต่ละแห่งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามปีปฏิทิน 
(๓) ระมัดระวังมิให้หีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายชํารุดหรือพังทลาย 
(๔) มีมาตรการป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดจากการขุดเจาะ  หรือมีเคร่ืองหมาย

แสดงตําแหน่งจัดเก็บให้เห็นชัดเจนในกรณีที่เก็บสารเคมีอันตรายไว้ใต้ดิน 
ข้อ ๒๐ ให้นายจ้างดําเนินการเกี่ยวกับหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้วัสดุที่แข็งแรง  ไม่ชํารุด  ผุ  กร่อน  และสามารถเคลื่อนย้ายหรือขนส่งได้ด้วยความปลอดภัย  

สามารถรองรับความดันของสารเคมีอันตรายได้ในสภาพการใช้งานปกติ  มีอุปกรณ์นิรภัยเพื่อระบายความดัน
ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้ในกรณีเกิดความดันผิดปกติ   

(๒) ตรวจสอบ  และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา  หากพบว่ามี
สารเคมีอันตรายรั่วไหล  หรือคาดว่าจะรั่วไหลออกมา  ต้องทําการแยกเก็บไว้ต่างหากในท่ีที่ปลอดภัยและ
ทําความสะอาดส่ิงร่ัวไหลโดยเร็ว  รวมทั้งทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 

(๓) บรรจุสารเคมีอันตรายไม่เกินพิกัดที่กําหนดไว้สําหรับภาชนะนั้น 
(๔) มีมาตรการป้องกันไม่ให้ยานพาหนะหรือสิ่งอื่นใดชน  หรอืกระแทกหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  

หรือวัสดุห่อหุ้มที่มีสารเคมีอันตรายบรรจุอยู่ 
(๕) ควบคุมดูแลหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มที่มีสารเคมีอันตรายบรรจุมิให้เปิดทิ้งไว้  

เว้นแต่เพื่อการตรวจสอบหรือใช้ประโยชน์   
ข้อ ๒๑ การบรรจุสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดได้  ต้องห่างจากแหล่งความร้อน

และแหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟในระยะท่ีปลอดภัย  หากสารเคมีอันตรายที่บรรจุอยู่ในภาชนะหรือวัสดุ
ห่อหุ้มทําให้ผิวภายนอกของภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายนั้นมีความร้อนต้องมีฉนวน 
หุ้มโดยรอบ  ในกรณีที่ไม่สามารถทําฉนวนหุ้มโดยรอบได้  ให้จัดทําป้ายเตือน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๒๒



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

การต่อท่อหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  เข้ากับภาชนะบรรจุ  หากมีลิ้นปิดเปิด  ต้องจัดให้อยู่ในตําแหน่ง
ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปิดเปิดได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน 

ข้อ ๒๒ การถ่ายเทสารเคมีอันตรายไปยังภาชนะหรือเครื่องมืออื่น  นายจ้างต้องติดชื่อสารเคมีอันตราย
และสัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยบนภาชนะหรือเครื่องมือที่บรรจุใหม่ด้วย 

ข้อ ๒๓ นายจ้างต้องเก็บหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่ใช้แล้วซึ่งปนเป้ือน
และยังมิได้กําจัด  ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตราย   

หมวด  ๕ 
การขนถ่าย  การเคล่ือนย้าย  หรือการขนส่ง 

 
 

ข้อ ๒๔ ให้นายจ้างปฏิบัติเก่ียวกับการขนถ่าย  เคลื่อนย้าย  หรือขนส่งสารเคมีอันตราย  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายรวมทั้งการกระเด็น  หก  ล้น  รั่ว  ไหล  หรือตกหล่น  
ของสารเคมีอันตราย 

(๒) ตรวจสอบความพร้อมของลูกจ้างที่ขับยานพาหนะ  และยานพาหนะที่ใช้ในการขนถ่าย  
เคลื่อนย้าย  หรือขนส่งสารเคมีอันตรายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย  
และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 

(๓) จัดให้มีคู่มือหรือข้อปฏิบัติในการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยเป็นภาษาไทย
เก็บไว้ในยานพาหนะ  พร้อมที่จะนําไปใช้ได้ทันที  และจัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมวิธีการแก้ไขปัญหา
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลูกจ้างอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  และบันทึกไว้เป็นหนังสือ  พร้อมที่จะให้พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 

(๔) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดเคล่ือนย้ายได้ที่มีคุณสมบัติสามารถดับเพลิงจากสารเคมีอันตราย
ตามความเหมาะสม  และจัดให้มีหน้ากากป้องกันสารเคมีอันตรายหรือเคร่ืองช่วยหายใจตามความจําเป็นของ
ชนิดสารเคมีอันตราย  ติดไว้ในยานพาหนะท่ีบรรทุกสารเคมีอันตรายอย่างเพียงพอพร้อมที่จะใช้ได้ทันที   

(๕) หีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่บรรทุกในยานพาหนะต้องยึดแน่นกับ
ฐานรองรับและยานพาหนะเพื่อมิให้เคลื่อนที่หรือลอยตัวได้  ฐานรองรับและยานพาหนะต้องมีความม่ันคง
แข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักของหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มรวมกับน้ําหนักของสารเคมีอันตราย
ในอัตราสูงสุดไม่เกินน้ําหนักที่จะบรรทุกได้ 

(๖) ห้ามบรรทุกสารเคมีอันตรายที่อาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันไว้รวมกันในยานพาหนะ  เว้นแต่ได้จัด
ให้มีมาตรการขนส่งท่ีปลอดภัยตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๕ ในการส่งสารเคมีอันตรายโดยใช้ท่อ  ให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้ท่อและข้อต่อที่แข็งแรง  ไม่ชํารุด  ผุ  กร่อน  หรือร่ัว 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๒๓
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(๒) ตรวจสอบและบํารุงรักษาท่อและข้อต่อที่ใช้ในการส่งสารเคมีอันตรายให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  
พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา 

(๓) ติดตั้งหรือวางท่อในลักษณะที่มีการป้องกันที่จะไม่ทําให้เกิดการชํารุดเสียหายอันเน่ืองจาก
การชน  การทับ  หรือการกระแทก  จากยานพาหนะหรือสิ่งอื่นใด 

(๔) การวางท่อใต้ดินหรือใต้น้ํา  ต้องใช้ท่อหรือข้อต่อประเภทที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและ
ต้องมีเคร่ืองหมายแสดงตําแหน่งของท่อเป็นระยะตลอดแนวให้เห็นได้โดยชัดเจน 

(๕) การส่งสารเคมีอันตรายต่างชนิดกัน  ต้องใช้ท่อที่มีสีหรือทาสีต่างกัน  และทําเคร่ืองหมาย
แสดงความแตกต่างให้เห็นได้ชัดเจน 

(๖) การส่งสารเคมีอันตรายที่มีความร้อนทําให้ผิวภายนอกท่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น  ต้องมีฉนวนกัน
ความร้อนหุ้มท่อไว้ด้วย   

(๗) การส่งสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดได้  ต้องวางท่อส่งให้มีระยะห่าง 
ที่เพียงพอและปลอดภัยจากแหล่งความร้อนหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟ  และให้ต่อสายดินที่ท่อนั้นด้วย 

หมวด  ๖ 
การจัดการและการกําจัด 

 
 

ข้อ ๒๖ ให้นายจ้างทําความสะอาดหรือกําจัดสารเคมีอันตรายที่หก  รั่วไหล  หรือไม่ใช้แล้ว  
โดยวิธีที่กําหนดในข้อมูลความปลอดภัยตามชนิดของสารเคมีอันตรายนั้น 

การกําจัดกากสารเคมีอันตรายหรือสารเคมีอันตรายที่เสื่อมสภาพ  อาจกําจัดโดยการเผา  ฝัง  
หรือใช้สารเคมี  ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการ  และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างปฏิบัติต่อหีบห่อ  ภาชนะบรรจุ  หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อน
และไม่ต้องการใช้แล้ว  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ใช้บรรจุสิ่งของอื่น  และควบคุมดูแลลูกจ้างมิให้นําไปใช้บรรจุสิ่งของอื่นด้วย 
(๒) เก็บรวบรวมไว้ในภาชนะหรือในที่ที่ปลอดภัยนอกบริเวณที่ลูกจ้างทํางาน 
(๓) กําจัดโดยวิธีการท่ีปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตรายและเป็นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หมวด  ๗ 

การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 
 

 

ข้อ ๒๘ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและควบคุม  เพื่อมิให้มีระดับความเข้มข้นของสารเคมี
อันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายเกินขีดจํากัดความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตรายตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด   

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๒๔



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๒๙ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 
ในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตราย  และส่งรายงานผลการตรวจวัด
ให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจวัด 

หลักเกณฑ์  วิธีการตรวจวัด  และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดําเนินการตามวรรคสองได้เอง  จะต้องให้ผู้ขึ้นทะเบียนหรือได้รับ
ใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ดําเนินการให้ 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานหรือ
สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายมีระดับเกินขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายตามท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนดตามข้อ  ๒๘  ให้นายจ้างใช้มาตรการกําจัดหรือควบคุมสารเคมีอันตรายทางวิศวกรรม  
และการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม  เพื่อลดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายมิให้เกินขีดจํากัด
ดังกล่าว  และต้องมีมาตรการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

หมวด  ๘ 
การดูแลสุขภาพอนามัย 

 
 

ข้อ ๓๑ ให้นายจ้างจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างในกรณีที่มีการใช้
สารเคมีอันตรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  และจัดทํารายงานการประเมินนั้น 
ส่งให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมิน   

ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างอยู่ในระดับที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  
ให้นายจ้างดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย  และให้นายจ้างนําผลการประเมินไปใช้
ประกอบการวางแผนการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทํางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย
ของลูกจ้าง   

หมวด  ๙ 
การควบคุมและปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

 
 

ข้อ ๓๒ ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองตามรายชื่อและปริมาณที่อธิบดี
ประกาศกําหนด  จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตรายและจัดทํารายงานการประเมิน
ความเสี่ยงนั้นอย่างน้อยห้าปีต่อหนึ่งครั้ง   

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญเก่ียวกับสถานที่ครอบครอง  รายชื่อ  ปริมาณ  หรือ
กระบวนการผลิตสารเคมีอันตราย  ให้นายจ้างจัดให้มีการประเมินความเส่ียงในการก่อให้เกิดอันตราย
และจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมด้วย 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๒๕



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

  

การประเมินความเสี่ยงและการจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ให้ส่งรายงานดังกล่าวต่อ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมิน 

นายจ้างที่ต้องประเมินความเสี่ยงและจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ให้ถือว่าได้ประเมินความเส่ียงตามข้อนี้แล้ว  ทั้งนี้  ให้แจ้งต่ออธิบดีหรือ 
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือทราบ 

ข้อ ๓๓ ให้นายจ้างตามข้อ  ๓๒  จัดทําแผนปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบกิจการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  และเก็บแผนดังกล่าวไว้  ณ  สถานประกอบกิจการ
พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้  ตลอดจนปรับปรุงแผนให้ทันสมัยและฝึกซ้อม
ตามแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๓๔ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรายตาม
หลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด  และทําการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  และเก็บหลักฐาน
การฝึกอบรมพร้อมที่จะใหพ้นักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่สารเคมีอันตรายร่ัวไหล  ฟุ้งกระจาย  เกิดอัคคีภัย  หรือเกิดการระเบิด  นายจ้าง
ต้องสั่งให้ลูกจ้างทุกคนที่ทํางานในบริเวณนั้น  หรือบริเวณใกล้เคียงหยุดทํางานทันที  และออกไปให้พ้นรัศมี 
ที่อาจได้รับอันตราย  พร้อมทั้งให้นายจ้างดําเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและระงับเหตุทันที 

ในกรณีที่การเกิดเหตุตามวรรคหนึ่งอาจส่งผลกระทบถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง   
ให้นายจ้างดําเนินการให้มีการเตือนอันตรายให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบทราบทันที 

หมวด  ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๓๖ ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มี 
ผลใช้บังคับ  จัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้  โดยแจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงน้ีมีผลใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ร้อยตํารวจเอก  เฉลิม  อยู่บํารุง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๒๖



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีปัจจุบันสถานประกอบกิจการได้นํา
สารเคมีอันตรายมาใช้ในวิธีการที่หลากหลาย  แตกต่างกันไปตามชนิดและปริมาณของสารเคมีอันตราย   
ซึ่งสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติและอันตรายแตกต่างกัน  ประกอบกับมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ดังน้ัน  เพ่ือให้ลูกจ้างที่ทํางาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายได้รับความปลอดภัยในการทํางาน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๒๗



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  บัญชีรายช่ือสารเคมีอันตราย 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายให้เป็นไปตามตารางท้ายประกาศนี้  รวมทั้งสารเคมีที่มีชื่ออ่ืน  

แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกัน  (Synonym) 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พานิช  จิตร์แจ้ง 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๒๘



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1 อะเซทิลีน (เอททีน) ACETYLENE  (ETHYNE) 74-86-2

2 อะเซเฟท ACEPHATE 30560-19-1

3 อะเซตัล ACETAL 105-57-7

4 อะเซตัลดีไฮด์ ACETALDEHYDE 75-07-0

5 กรดอะซิติค,กรดนํ�าส้ม ACETIC ACID 64-19-7

6 อะซิติค แอนไฮไดรด์ ACETIC   ANHYDRIDE 108-24-7

7 อะซีโตน ACETONE 67-64-1

8 อะซีโตน ไซยาโนไฮดริน ACETONE    CYANOHYDRIN 75-86-5

9 อะซีโตไนไตรล์ ACETONITRILE 75-05-8

10 อะซีติลอะซีโตน ACETYLACETONE 123-54-3

11 อะซีติล คลอไรด์ ACETYL CHLORIDE 75-36-5

12 กรดอะซีติลซาลิไซลิค ACETYLSALICYLIC ACID 50 - 78 - 2

13 อะโคนิทีน ACONITINE 302-27-2

14 เกลือของอะโคนิทีน ACONITINE  (SALTS)

15 อะโครลีน ACROLEIN 107-02-8

16 อะครีลาไมด์ ACRYLAMIDE 79-06-1

17 อะครีเลทส์ ACRYLATES

18 กรดอะครีลิค ACRYLIC  ACID 79-10-7

19 2,2-บิส(อะครีโลอิลออกซีเมทธิล) บิวทิล อะครีเลท 2,2-BIS  (ACRYLOYLOXYMETHYL)  BUTYL   ACRYLATE 15625-89-5

20 อะครีโลไนไตรล์ ACRYLONITRILE 107-13-1

21 กรดอะดิพิค ADIPIC    ACID 124-04-9

22 อัลลัลลามีน ALLYLAMINE 107-11-9

23 อัลดิคาร์บ ALDICARB 116-06-3

24 อัลดริน ALDRIN 309-00-2

25 อัลคาไล เอทธอกไซด์ ALKALI  ETHOXIDE 16331-64-9

26 อัลคาไล ฟลูออโรซิลิเคทส์ ALKALI  FLUROSILICATES

27 อัลคาไล เมทธอกไซด์ ALKALI   METHOXIDE 3315-60-4

28 เกลืออัลคาไลของเพนตะคลอโรฟีนอล ALKALI SALTS   OF   PENTACHLOROPHENOL

29 อัลเลธริน ALLETHRIN 584-79-2

30 อัลลิโดคลอร์ ALLIDOCHLOR 93-71-0

31 อัลลิล แอลกอฮอล์ ALLYL  ALCOHOL 107-18-6

32 อัลลิล คลอไรด์ ALLYL   CHLORIDE 107-05-1

33 อัลลิล 2,3-อีพอกซีโพรพิล อีเธอร์ ALLYL  2,3-EPOXYPROPYL   ETHER 106-92-3

34 อัลลิล ไกลซดิล อีเธอร์ ALLYL   GLYCIDYL   ETHER 106-92-3

35 อัลลิล ไอโอไดด์ ALLYL   IODIDE 556-56-9

36 อัลลิล โพรพิล ไดซัลไฟด์ ALLYL PROPYL DISULFIDE 2179-59-1

37 อะลูมิเนียม อัลคิล ALUMINIUM ALKYLS

    ตารางบัญชีรายชื�อสารเคมีอันตราย

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๒๙



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

38 สารประกอบอะลูมิเนียมอัลคีลิค ALUMINIUM ALKYLIS COMPOUNDS

39 อะลูมิเนียม คลอไรด์ แอนไฮดรัส ALUMINIUM CHLORIDE ANHYDROUS 7446-70-0

40 อะลูมิเนียม ลิเทียม ไฮไดรด์ ALUMINIUM LITHIUM HYDRIDE 16853-85-3

41 อะลูมิเนียม ฟอสไฟด์ ALUMINIUM PHOSPHIDE 20859-73-8

42 อะลูมิเนียมในรูปของผง, ผงไพโร ALUMINIUM POWDER,PYROPHORIC 7429-90-5

43 ผงอะลูมิเนียม(ลักษณะคงตัว) ALUMINIUM  POWDER  ,STABILIZED

44 ฟูมอะลูมิเนียม ALUMINIUM FUMES, AS AL

45 โลหะและออกไซด์ของอะลูมิเนียม ALUMINIUM METAL & OXIDE,  AS  AL 7429-90-5

46 อะลูมิเนียม ออกไซด์  ALUMINIUM OXIDE 1344-28-1

47 อะลูมิเนียม, ในรูปของสารละลายเกลือ ALUMINIUM, SOLUBLE SALTS, AS AL

48 อะลูมิเนียม-ไตร-ไอโซโพรพอกไซด์ ALUMINIUM-TRI-ISOPROPOXIDE 555-31-7

49 อะมิทอน AMITON 78-53-5

50 แอมโมเนีย AMMONIA 7664-41-7

51 (a) แอมโมเนียม ไนเตรท (b) แอมโมเนียม ไนเตรท ในรูปของปุ๋ย (a) AMMONIUM  NITRATES  (b) AMMONIUM   NITRATES  IN  

THE   FORM   OF  FERTILISERS

6484-52-2

52 อะเมทรีน AMETRYN 834-12-8

53 อะมิไดไธออน AMIDITHION 919-76-6

54 กรด 3-อะมิโนเบนซีน ซัลโฟนิค 3-AMINOBENZENE  SULPHONIC  ACID 121-47-1

55 กรด 4-อะมิโนเบนซีน ซัลโฟนิค 4-AMINOBENZENE  SULPHONIC  ACID 121-57-3

56 2-อะมิโนเบนซีดีน 2-AMINOBENZIDINE

57 เกลือ4-อะมิโนไบฟีนิล 4-AMINOBIPHENYL (SALTS)

58 5-อะมิโน-1-(บิสไดเมทธิล อะมิโนฟอสไฟนิค)-3-ฟีนิล-1,2,4-

ไตรอะโซล

5-AMINO-1-(BISDIMETHYL AMINOPHOSPHINYL)-3-PHENYL-

1,2,4-TRIAZOLE

1031-47-6

59 2-อะมิโนบิวเทน 2-AMINOBUTANE 13952-84-6

60 อะมิโนคาร์บ AMINOCARB 2032-59-9

61 4-อะมิโน-เอ็น,เอ็น-ไดเอทธิลอะนิลีน 4-AMINO-N,N-DIETHYLANILINE 93-05-0

62 2-อะมิโน-4,6-ไดไนโตรฟีนอล 2-AMINO-4,6-DINITROPHENOL 96-91-3

63 2-อะมิโนเอทธานอล 2-AMINOETHANOL 141-43-5

64 2-อะมิโนเอทธิลไดเมทธิลอะมีน 2-AMINOETHYLDIMETHYLAMINE 108-00-9

65 2-อะมิโน-2-เมทธิลโพรพานอล 2-AMINO-2-METHYLPROPANOL 124-68-5

66 3-อะมิโนเมทธิล-3,5,5-ไตรเมทธิลไซโคลเฮกซิลอะมีน 3-METHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE 2855-13-2

67 อะมิโนฟีนอล 2-AMINOPHENOL 95-55-6

68 2-อะมิโนโพรเพน 2-AMINOPROPANE 75-31-0

69 1-อะมิโนโพรเพน-2-ออล 1-AMINOPROPAN-2-OL 78-96-6

70 3-อะมิโนโพรพิลไดเอทธิลอะมีน 3-AMINOPROPYLDIETHYLAMINE 104-78-9

71 3-อะมิโนโพรพิลไดเมทธิลอะมีน 3-AMINOPROPYLDIMETHYLAMINE 109-55-7

72 2-อะมิโนไพริดีน 2-AMINOPYRIDINE 95-53--4

73 อะมิโทรล AMITROLE 61-82-5

74 แอมโมเนีย,แอนไฮดรัส AMMONIA, ANHYDROUS 7664-41-7

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๓๐



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

75 แอมโมเนียม ไบฟลูออไรด์ AMMONIUM  BIFLUORIDE 1341-49-7

76 แอมโมเนียมคลอไรด์ AMMONIUM   CHLORIDE   12125-02-9

77 แอมโมเนียม ไดโครเมท AMMONIUM  DICHROMATE 7789-09-5

78 แอมโมเนียม ฟลูออไรด์ AMMONIUM  FLUORIDE 12125-01-8

79 แอมโมเนียม ไฮโดรเจน ไดฟลูออไรด์ AMMONIUM   HYDROGEN   DIFLUORIDE 1341-49-7

80 แอมโมเนียม เพอร์คลอเรท AMMONIUM   PERCHLORATE 7790-98-9

81 แอมโมเนียม โพลีซัลไฟด์ AMMONIUM   POLYSULPHIDES 9080-17-5

82 เกลือแอมโมเนียม ดีเอ็นโอซี AMMONIUM   SALT OF    DNOC

83 แอมโมเนียม ซัลฟาเมท AMMONIUM   SULFAMATE 7773-06-0

84 แอมโมเนียม บิส(2,4,6-ไตรไนโตรฟีนิล)อะไมด์ AMMONIUM BIS(2,4,6-TRINITROPHENY)AMINE 2844-92-0

85 เอมิล อะซีเตท,ไอโซเมอร์ทุกตัว AMYL ACETATE, ALL ISOMERS 628-63-7

86 เอมิล แอลกอฮอล์, ยกเว้น เทร์ท- บิวทานอล AMYL  ALCOHOL,except tert-PENTANOL 30899-19-5

87 เอมิล ฟอร์เมท AMYL  FORMATE 638-49-3

88 เอมิล โพรพิโอเนท AMYL  PROPIONATE 624-54-4

89 4-อะมิโนไดฟีลนิล 4-AMINODIPHENYL 92-67-1

90 อะนิลีน ANILINE 101-05-3

91 เกลืออะนิลีน ANILINE(SALTS)

92 ออโท-อะนิซิดีน o-ANISIDINE 90-04-0

93 พารา-อะนิซิดีน p-ANISIDINE 104-94-9

94 สารประกอบแอนติโมนี ANTIMONY   COMPOUNDS, AS SB

95 แอนติโมนี เพนตะคลอไรด์ ANTIMONY  PENTACHLORIDE 7647-18-9

96 แอนติโมนี ไตรคลอไรด์ ANTIMONY  TRICHLORIDE 10025-91-9

97 แอนติโมนี ไตรฟลูออไรด์ ANTIMONY  TRIFLUORIDE 7783-56-4

98 เอเอ็นทียู ANTU 86-88-4

99 อะนาบาซิน ANABASINE 494-52-0

100 แอนติโมนี ไฮไดรด์ (สติบีน) ANTIMONY    HYDRIDE (STIBINE) 7803-52-3

101 อาร์เซนิค ไฮไดรด์ ARSENIC  HYDRIDE 7784-42-1

102 อาร์เซนิค เพนตอกไซด์ ARSENIC  PENTOXIDE 1303-28-2

103 อาร์เซนิคไตรออกไซด์ ARSENIC  TRIOXIDE 1327-53-3

104 สารหนู ARSENIC 7440-38-2

105 สารประกอบของสารหนู ARSENIC(COMPOUNDS)

106 อาร์ซีน ARSINE 7784-42-1

107 แอสเบสทอส ASBESTOS

108 แอสพัลท์ ASPHALT 8052-42-4

109 อะทราซีน ATRAZINE 1921-24--9

110 อะโทรพีน ATROPINE 51-55-8

111 เกลืออะโทรพีน ATROPINE(SALTS)

112 อะซิริดีน AZIRIDINE 151-56-4

113 อะซินฟอส-เอทธิล AZINPHOS-ETHYL 2642-71-9

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๓๑



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

114 อะซินฟอส เมทธิล AZINPHOS-METHYL 86-50-0

115 อะโซเบนซีน AZOBENZENE 103-33-3

116 อะโซอิไมด์ AZOIMIDE 7782-79-8

117 อะโซโธเอท AZOTHOATE 5834-96-8

118 อะโซซีเบนซีน AZOXYBENZENE 495-48-7

119 บาร์บาน BARBAN 101-27-9

120 แบเรียม,สารประกอบที�ละลายได้ BARIUM,SOLUBLE COMPOUNDS,as Ba 7440-39-3

121 แบเรียม คลอเรท BARIUM CHLORATE 13477-00-4

122 แบเรียม เพอร์คลอเรท BARIUM PERCHLORATE 13465-95-7

123 แบเรียม เพอร์ออกไซด์ BARIUM PEROXIDE 1304-29-6

124 แบเรียม โพลีซัลไฟด์ BARIUM POLYSULPHIDES 50864-67-0

125 แบเรียม ซัลไฟด์ BARIUM SULPHIDE 21109-95-5

126 แบเรียม อะไซด์ BARIUM  AZIDE 18810-58-7

127 เบนโนมิล BENOMYL 17804-35-2

128 เบนควินอกซ์ BENQUINOX 495-73-8

129 เบนซัลไลด์ BENSULIDE 741-58-2

130 เบนทะโซน BENTAZONE 25057-89-0

131 เบนซัลคลอไรด์ BENZAL CHLORIDE 98-87-3

132 เบนซัลดีไฮด์ BENZALDEHYDE 100-52-7

133 เบนซีน BENZENE 71-43-2

134 1,3-เบนซีนไดออล 1,3-BENZENEDIOL 108-46-3

135 เบนซีน-1,2:3,4-เตตระคาร์บอกซีลิค ไดแอนไฮไดรด์ BENZENE-1,2:3,4-TETRACARBOXYLIC DIANHYDRIDE 89-32-7

136 เบนซีน-1,2,4-ไตรคาร์บอกซีลิค-1,2-แอนไฮไดรด์ BENZENE-1,2,4-TRICARBOXYLIC-1,2-ANHYDRIDE 552-30-7

137 เบนโซกัวนามีน BENZOGUANAMINE 91-76-9

138 เบนโซไนไตรล์ BENZONITRILE 100-47-0

139 เบนซิดีน BENZIDINE 92-87-5

140 เกลือของเบนซิดีน BENZIDINE SALTS

141 เบอริลเลียม(ผง,สารประกอบ) BERYLLIUM(POWDERS, COMPOUNDS) 7440-41-7

142 เบนโซฟีโนน-3,3',4,4'-เตตระคาร์บอกซีลิค ไดแอนไฮไดรด์ BENZOPHENONE-3,3',4,4'-TETRACARBOXYLIC DIANHYDRIDE 2421-28-5

143 พารา-เบนโซควิโนน p-BENZOQUINONE 106-51-4

144 1-(2-เบนโซไธอะโซลิล)-3-เมทธิลยูเรีย 1-(2-BENZOTHIAZOLYL)-3-METHYLUREA 1929-88-0

145 เบนโซไตรคลอไรด์ BENZOTRICHLORIDE 98-07-7

146 เบนโซไตรฟลูออไรด์ BENZOTRIFLUORIDE 98-08-8

147 เบนโซอิล คลอไรด์ BENZOYL  CHLORIDE 98-88-4

148 4-เบนโซอิลไฮดราโซโน-1,4-เบนโซควิโนน ออกซิม 4-BENZOYLHYDRAZONO-1,4-BENZOQUINONE OXIME 495-73-8

149 เบนโซอิล เพอร์ออกไซด์ BENZOYL PEROXIDE 94-36-0

150 เบนซไธอะซูรอน BENZTHIAZURON 1929-88-0

151 เบนซิลแอลกอฮอล์ BENZYL ALCOHOL 100-51-6

152 เบนซิลอะมีน BENZYLAMINE 100-46-9

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๓๒



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

153 เบนซิลเบนโซเอท BENZYL BENZOATE 120-51-4

154 เบนซิลโบรไมด์ BENZYL BROMIDE 100-39-0

155 เบนซิลคลอร์ฟอร์เมท BENZYL CHLORFORMATE 501-53-1

156 เบนซิล คลอไรด์ BENZYL CHLORIDE 100-44-7

157 เบนซิลไดเมทธิลอะมีน BENZYLDIMETHYLAMINE 103-83--3

158 เบนซิลิดีน คลอไรด์ BENZYLIDENE CHLORIDE 98-87-3

159 Y-บีเอชซี Y-BHC 58-89-9

160 ไบนาพาคริล BINAPACRYL 485-31-4

161 ไบพีนิล BIPHENYL 92-52-4

162 ไบพีนิล-4-อิลอะมีน BIPHENYL-4-YLAMINE 92-67-1

163 เกลือของไบพีนิล-4-อิลอะมิน BIPHENYL-4-YLAMINE (SALTS)

164 ไบพีนิล-4,4'-อิลลีนไดอะมีน BIPHENYL-4,4'-YLENEDIAMINE 92-87-5

165 บิสมัท เทลลูไรด์ BISMUTH TELLURIDE 1304-82-1

166 บิส คลอโรเมทธิล อีเธอร์ BIS-(CHLOROMETHYL)-ETHER 542-88-1

167 บิสฟีนอล เอ-(อีพิคลอร์ไฮดริน) อีพอกซีเรซิน

(รีแอคชัน โพรดัคท์)

BIS-PHENOL  A-(EPICHLOR HYDRIN) EPOXY RESIN (REACTION 

PRODUCT)

25068-38-6

168 บิสฟีนอล เอ BISPHENOL A 80-05-7

169 1,1-บิส(เทอร์ท-บิวทิลเพอร์ออกซ)ีไซโคลเฮกเซน

(ความเข้มข้น>=80%)

1,1-BIS (tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE 

(CONCENTRATION>=80%)

3006-86-8

170 บิส(คลอโรเมทธิล)อีเธอร์ BIS(CHLOROMETHYL) ETHER 542-88-1

171 บิส(2-คลอโรเอทธิล)ซัลไฟด์ BIS (2-CHLOROETHYL) SULPHIDE 505-60-2

172 บิส(2,4,6-ไตรโนโตรฟีนิล)เอมีน BIS (2,4,6-TRINOTROPHENYL) AMINE 131-73-7

173 บอเรทส,์ เตตรา, เกลือโซเดียม, แอนไฮดรัส BORATES, TETRA, SODIUM SALTS, ANHYDROUS 1330-43-4

174 บอเรทส,์ เตตรา, เกลือโซเดียม, เดคะไฮเดรท BORATES, TETRA, SODIUM SALTS, DECAHYDRATE 1303-96-4

175 บอเรทส,์ เตตรา, เกลือโซเดียม, เพนตะไฮเดรท BORATES, TETRA, SODIUM SALTS, PENTAHYDRATE 12179-04-3

176 โบรอน ไตรโบรไมด์ BORON TRIBROMIDE 10294-33-4

177 โบรอน ไตรคลอไรด์ BORON TRICHLORIDE 10294-34-5

178 โบรอน ไตรฟลูออไรด์ BORON TRIFLUORIDE 7637-07-2

179 โบรมาซิล BROMACIL 314-40-9

180 โบรมีน เพนตะฟลูออไรด์ BROMINE PENTAFLUORIDE 7789-30-2

181 กรดโบรโมอะซีติค BROMOACETIC ACID 79-08-3

182 โบรโมเบนซีน BROMOBENZENE 108-86-1

183 ออโท-(4-โบรโม-2,5-ไดคลอโรพีนิล) โอโอ-ไดเอทธิล

ฟอสฟอโรไธโอเอท

o-(4-BROMO-2,5-DICHLOROPHENYL) O,O-DIETHYL               

PHOSPHOROTHIOATE

4824-78-6

184 โบรโมอีเธน BROMOETHANE 74-96-4

185 โบรโมฟีนอกซิม BROMOFENOXIM 13181-17-4

186 โบรโมฟอร์ม BROMOFORM 75-25-2

187 โบรโมฟอส-เอทธิล BROMOPHOS-ETHYL 4824-78-6

188 1-โบรโมโพรเพน 1-BROMOPROPANE 106-94-5

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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189 อัลฟา-โบรโมโทลูอีน   α-BROMOTOLUENE 100-39-0

190 โบรมอกซีนิล BROMOXYNIL 1689-84-5

191 โบรมีน BROMINE 7726-95-6

192 บรูซีน BRUCINE 357-57-3

193 โบรโมมีเธน (เมทธิล โบรไมด์) BROMOMETHANE (METHYL  BROMIDE) 74-83-9

194 เทร์ท-บิวทิล เพอร์ออกซีอะซิเตท  (ความเข้มข้น>=70%) tert-BUTYL  PEROXYACETRATE (CONCENTRATION>=70%) 107-71-7

195 2,2-ได(เทอร์ท-บิวทิล เพอร์ออกซ)ีบิวเทน (ความเข้มข้น>=70%) 2,2-di(tert-BUTYLPEROXY) BUTANE  (CONCENTRATION>=70%) 2167-23-9

196 ได-เซค-บิวทิล เพอร์ออกซีไดคาร์บอเนท (ความเข้มข้น>=80%) DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE 

(CONCENTRATION>=80%)

19910-65-7

197 เทอร์ท-บิวทิล เพอร์ออกซีมาลีเอท (ความเข้มข้น>=80%) tert-BUTYL  PEROXYMALEATE  (CONCENTRATION>=80%) 1931-62-0

198 เทอร์ท-บิวทิล เพอร์ออกซีไอโซโพรพิล คาร์บอเนท

(ความเข้มข้น>=80%)

tert-BUTYL  PEROXYISOPROPYL  CARBONATE  

(CONCENTRATION>=80%)

2372-21-6

199 เทอร์ท-บิวทิล เพอร์ออกซีไพวาเลท tert-BUTYL PEROXYPIVALATE 927-07-1

200 เทอร์ท-บิวทิล เพอร์ออกซีไอโซบิวไทเรท

(ความเข้มข้น>=80%)

tert-BUTYL  PEROXYISOBUTYRATE 

(CONCENTRATION>=80%)

109-13-7

201 1,3-บิวตะไดอีน 1,3-BUTADIENE 106-99-0

202 บิวตะไดอีน ไดอีพอกไซด์ BUTADIENE DIEPOXIDE 1464-53-5

203 บิวเทน BUTANE 106-97-8

204 บิวเทนไดออลไดไกลซิดิล อีเธอร์ BUTANEDIOLDIGLYCIDYL   ETHER 2425-79-8

205 บิวทานอล BUTANOL 71-36-3

206 2-บิวทาโนน 2-BUTANONE 78-93-3

207 2-บิวทาโนน ออกซิม 2-BUTANONE  OXIME 96-29-7

208 2-บิวทีนอล 2-BUTENAL 123-73-9

209 บิวทีน (ไอโซเมอร์ทั�งหมด) BUTENE, all isomers

210 2-บิวทอกซีเอทธานอล 2-BUTOXYETHANOL 111-76-2

211 2-บิวทอกซีเอทธิล อะซีเตท 2-BUTOXYETHYL  ACETATE 112-07-2

212 3-บิวทอกซีโพรเพน-2-ออล 3-BUTOXYPROPAN-2-OL 5131-66-8

213 1-(2-บิวทอกซีโพรพอกซ)ี โพรพาน-2-ออล 1-(2-BUTOXYPROPOXY)  PROPAN-2-OL 24083-03-2

214 เทอร์ท บิวทิล- อะซีเตท, tert - BUTYL  ACETATE 540-88-5

215 บิวทิล อะครีเลท n-BUTYL  ACRYLATE 141-32-2

216 บิวทิล แอลกอฮอล์ ยกเว้น เทอร์ท-บิวทิล แอลกอฮอล์ BUTYL  ALCOHOL, except  tert-BUTYL  ALCOHOL 71-36-3(n)

217 บิวทิลอะมีน BUTYLAMINE 109-73-9

218 2-เทอร์ท-บิวทิลอะมิโนเอทธิล เมทธาครีเลท 2-TERT-BUTYLAMINOETHYL  METHACRYLATE 3775-90-4

219 บิวทิล บิวไทเรท BUTYL  BUTYRATE 109-21-7

220 บิวทิล คลอไรด์ BUTYL  CHLORIDE 109-69-3

221 บิวทิล คลอโรฟอร์เมท BUTYL  CHLOROFORMATE 592-34-7

222 4-เทอร์ท-บิวทิล-2-คลอโรพีนิล-เมทธิล-เมทธิลฟอสโฟโรอะมิเดท 4-TERT-BUTYL-2-CHLOROPHENYL-METHYL-METHYL 

PHOSPHOROAMIDATE

299-86-5

223 เทอร์ท-บิวทิลอะมิโนเอทธิล เมทธาครีเลท tert-BUTYLAMINOETHYL   METHACRYLATE 3775-90-4
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224 เทอร์ท-บิวทิล-แอลฟา, แอลฟา-ไดเมทธิลเบนซิล เพอร์ออกไซด์ tert-BUTYL ALPHA, ALPHA-DIMETHYLBENZYL PEROXIDE 3457-61-2

225 6-เซค-บิวทิล-2, 4-ไดไนโตรพีนอล 6-sec-BUTYL-2, 4-DINITROPHENOL 88-85-7

226 2-เซค-บิวทิล-4, 6-ไดไนโตรพีนอล 2-tert-BUTYL-4, 6-DINITROPHENOL 1420-07-1

227 2-เซค-บิวทิล-4, 6-ไดไนโตรพีนิล ไอโซโพรพิล คาร์บอเนต 2-sec-BUTYL-4, 6-DINITROPHENYL ISOPROPYL CARBONATE 973-21-7

228 2-เซค-บิวทิล-4, 6-ไดไนโตรพีนิล-3-เมทธิลโครโทเนท 2-sec-BUTYL-4, 6-DINITROPHENYL-3-METHYLCROTONATE 485-31-4

229 บิวทิลีน BUTYLENE 106-98-9

230 1,3-บิวทิลีนไกลคอล ไดอะครีเลท 1,3-BUTYLENEGLYCOL DIACRYLATE 19485-03-1

231 1,4-บิวทิลีนไกลคอล ไดอะครีเลท 1,4-BUTYLENEGLYCOL DIACRYLATE 1070-70-8

232 บิวทิล 2,3-อีพอกซีโพรพิล อีเธอร์ BUTYL 2,3-EPOXYPROPYL ETHER 2426-08-6

233 บิวทิล เอทธิล คีโตน BUTYL ETHYL KETONE 106-35-4

234 บิวทิล ฟอร์เมท BUTYL FORMATE 592-84-7(n)

235 บิวทิล ไกลซิคิล อีเธอร์ BUTYL GLYCIDYL ETHER 2426-08-6

236 บิวทิลไกลคอล อะซีเตท BUTYLGLYCOL  ACETATE 112-07-2

237 เอ็น-บิวทิล แลคเตท n-BUTYL  LACTATE 138-22-7

238 บิวทิล เมอแคพแทน BUTYL  MERCAPTAN 109-79-5

239 เอ็น-บิวทิล เมทธาครีเลท n-BUTYL  METHACRYLATE 97-88-1

240 2-เซค-บิวทิลพีนอล 2-sec-BUTYLPHENOL 89-72-5

241 พารา-เทอร์ท--บิวทิลพีนอล p-tert-BUTYLPHENOL 98-54-4

242 บิวทิล โพรพิโอเนท BUTYL  PROPIONATE 590-01-2

243 พารา-เทอร์ท-บิวทิลโทลูอีน p-tert-BUTYLTOLUENE 98-51-1

244 บิวท-์2-อิน-1, 4-ไดออล BUT-2-YNE-1,4-DIOL 110-65-6

245 บิวไทรัลดีไฮด์ BUTYRALDEHYDE 123-72-8

246 บิวไทรัลดีไฮด์ ออกซึม BUTYRALDEHYDE  OXIME 110-69-0

247 กรดบิวไทริค BUTYRIC  ACID 107-92-6

248 เอ็น-บิวไทโรไนไตรล์ n-BUTYRONITRILE 109-74-0

249 ฝุ่นแคดเมี�ยมและเกลือของแคดเมี�ยม CADMIUM, DUST & SALTS, as Cd

250 ออกไซด์ของแคดเมี�ยม, ฟูมของแคดเมี�ยม CADMIUM  OXIDE, FUME, as Cd

251 แคดเมียม คลอไรด์ CADMIUM  CHLORIDE 10108-64-2

252 สารประกอบแคดเมียม CADMIUM  COMPOUNDS

253 แคดเมียม ไซยาไนต์ CADMIUM  CYANIDE 542-83-6

254 แคดเมียม ฟลูออไรด์ CADMIUM  FLUORIDE 7790-79-6

255 แคดเมียม ฟลูออโรซิลิเคท CADMIUM  FLUOROSILICATE 17010-21-8

256 แคดเมียม ฟอร์เมท CADMIUM  FORMATE 4464-23-7

257 แคดเมียม ไอโอไดด์ CADMIUM  IODIDE 7790-80-9

258 แคดเมียม ออกไซด์ CADMIUM  OXIDE 1306-19-0

259 แคลเซียม CALCIUM 7440-70-2

260 แคลเซียม คาร์ไบด์ CALCIUM CARBIDE 75-20-7

261 แคลเซียม คลอไรด์ CALCIUM CHLORIDE 10043-52-4

262 แคลเซียม โครเมท CALCIUM CHROMATE 13765-19-0
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263 แคลเซียม ไซยานาไมด์ CALCIUM CYANAMIDE 156--62-7

264 แคลเซียม ไฮไดรด์ CALCIUM HYDRIDE 7789-78-8

265 แคลเซียม ไฮดรอกไซด์ CALCIUM  HYDROXIDE 1305-62-0

266 แคลเซียม ไฮโปคลอไรท์ CALCIUM  HYPOCHLORITE 7778-54-3

267 แคลเซียม ไอโอดอกซีเบนโซเอท CALCIUM  IODOXYBENZOATE 1829-27-2

268 แคลเซียม ออกไซด์ CALCIUM  OXIDE 1305-78-8

269 แคลเซียม ฟอสไฟด์ CALCIUM  PHOSPHIDE 1305-99-3

270 แคลเซียม โพลีซัลไฟด์ CALCIUM POLYSULFIDE 1344-81-6

271 แคลเซียม ซัลไฟด์ CALCIUM  SULPHIDE 20548-54-3

272 คาโลเมล CALOMEL 10112-91-1

273 แคมฟีคลอร์ CAMPHECHLOR 8001-35-2

274 คาร์โบฟิวแรน CARBOFURAN 1563-66-2

275 คาร์โบฟีโนไธออน CARBOPHENOTHION 786-19-6

276 คาร์บอน ไดซัลไฟด์ CARBON DISULPHIDE 75-15-0

277 คาร์โบนิล คลอไรด์(ฟอสจีน) CARBONYL  CHLORIDE  (PHOSGENE) 75-44-5

278 คาร์บาริล CARBARYL 63-25-2

279 คาร์บอนมอนอกไซด์ CARBON  MONOXIDE 630-08-0

280 คาร์บอนเตตระคลอไรด์ CARBON  TETRACHLORIDE 56-23-5

281 คาร์โบนิล คลอไรด์(ฟอสจีน) CARBONYL  CHLORIDE  (PHOSGENE) 75-44-5

282 4,4'-คาร์บอนิลได (พธาลิค แอนไฮไดรค)์ 4,4'-CARBONYLDI (PHTHALIC ANHYDRIDE) 2421-28-5

283 คอสติค โปแตช CAUSTIC  POTASH 1310-58-3

284 เซลลูโลส ไนเตรท CELLULOSE  NITRATE 9004-70-0

285 ซีเซียม ไฮดรอกไซด์ CESIUM  HYDROXIDE 21351-79-1

286 คลอรัล ไฮเดรท CHLORAL  HYDRATE 302-17-0

287 คลอร์เฟนวิลฟอส CHLOFENVINPHOS 470-90-6

288 คลอโรเมทธิล เมทธิล อีเธอร์ CHLOROMETHYL   METHYL   ETHER 107-30-2

289 คลอรีน CHLORINE 7782-50-5

290 4-(คลอโรฟอร์มิล) มอโฟลีน 4-(CHLOROFORMYL)  MOPHOLINE 15159-40-7

291 คลอโรไตรไนโตรเบนซีน CHLOROTRINITROBENZENE 28260-61-9

292 คลอรัลโลส CHLORALOSE 15879-93-3

293 คลอรามีน ที (เกลือโซเดียม) CHLORAMINE T  (SODIUM SALT) 127-65-1

294 คลอร์เดน CHLORDANE 57-74-9

295 คลอร์ดีโคน CHLORDECONE 143-50-0

296 คลอร์ไดมีฟอร์ม CHLORDIMEFORM 6164-98-3

297 คลอร์ไดมีฟอร์ม ไฮโดรคลอไรด์ CHLORDIMEFORM  HYDROCHLORIDE 19750-95-9

298 คลอเรนติค แอนไฮไดรด์ CHLORENDIC  ANHYDRIDE 115-27-5

299 คลอร์พีแนค CHLORFENAC 85-34-7

300 คลอร์เฟนธอล CHLORFENETHOL 80-06-8

301 คลอร์เฟนพรอพ-เมทธิล CHLORFENPROP-METHYL 14437-17-3
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302 คลอริเนเทค แคมพีน CHLORINATED  CAMPHENE 8001-35-2

303 คลอร์มีควอท คลอไรด์ CHLORMEQUAT CHLORIDE  999-81-5

304 กรดคลอโรอะซีติค CHLOROACETIC  ACID  79-11-8

305 คลอโรอะซีโตไนไตรล์ CHLOROACETONITRILE 107-14-2

306 คลอโรอะซีติล คลอไรด์ CHLOROACETYL  CHLORIDE 79-04-9

307 เอส-2-คลอโรอัลลิล (ไดเอทธิล) ไดไธโอคาร์บาเมท S-2-CHLOROALLYL (DIETHYL)  DITHIOCARBAMATE 95-06-7

308 คลอโรอะนิลีน (โมโน- ได- ไตร-) CHLOROANILINE (mono-, di-, tri-) 27134-26-5

309 2-คลอโรเบนซัลดีไฮด์ 2-CHLOROBENZALDEHYDE 89-98-5

310 ออโท-คลอโรเบนซัลดีไฮด์ o-CHLOROBENZALDEHYDE 89-98-5

311 คลอโรเบนซีน CHLOROBENZENE 108-90-7

312 ออโท-คลอโรเบนซิลิดีนมาโลไนไตรล์ o-CHLOROBENZILIDENE  MALONITRILE 2698-41-1

313 2-คลอโรเบนโซไนไตรล์ 2-CHLOROBENZONITRILE 873-32-5

314 บิส (4-คลอโรเบนโซอิล) เพอร์ออกไซด์ BIS-(4-CHLOROBENZOYL)  PEROXIDE 94-17-7

315 4-คลอโรเบนโซอิล เพอร์ออกไซด์ 4-CHLOROBENZOYL  PEROXIDE 94-17-7

316 2-คลอโรบิวตะ-1, 3-ไดอีน 2-CHLOROBUTA-1, 3-DIENE 126-99-8

317 1-คลอโรบิวเทน 1-CHLOROBUTANE 109-69-3

318 4-คลอโรบิวท-์2-อินอิล-3-คลอโรฟีนิลคาร์บาเมท 4-CHLOROBUT-2-YNYL-3-CHLOROPHENYLCARBAMATE 101-27-9

319 4-คลอโร-เมตา-ครีซอล 4-CHLORO-m-CRESOL 59-50-7

320 2-คลอโร-4-(1-ไซยาโน-1-เมทธิลเอทธิลอะมิโน)

-6-เอทธิลอะมิโน-1,3,5-ไตรอะซีน

2-CHLORO-4-(1-CYANO-1-METHYLETHYLAMINO)-6-

ETHYLAMINO-1,3,5-TRIAZINE

21725-46-2

321 2-คลอโร-1-(2,4-ไดคลอโรฟีนิล) ไวนิล ไดเอทธิล ฟอสเฟต 2-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL DIETHYL  PHOSPHATE 470-90-6

322 2-คลอโร-2-ไดเอทธิลคาร์บาโมอิล-1-

เมทธิลไวนิลไดเมทธิล ฟอสเฟต

2-CHLORO-2-DIETHYLCARBAMOYL-1-

METHYLVINYLDIMETHYL  PHOSPHATE

13171-21-6

323 คลอโรไดฟลูออโรมีเทน CHLORODIFLUOROMETHANE 75-45-6

324 ก๊าซทําความเย็น R22 REFRIGERANT GAS R 22 75-45-6

325 2-คลอโร-4-ไดเมทธิลอะมิโน-6-เมทธิลไพริมิดีน 2-CHLORO-4-DIMETHYLAMINO-6-METHYLPYRIMIDINE 535-89-7

326 คลอโรไดเมทธิล อีเธอร์ CHLORODIMETHYL  ETHER 107-30-2

327 1-คลอโร-2,3-อีพอกซีโพรเพน 1-CHLORO-2,3-EPOXYPROPANE 106-89-8

328 คลอโรอีเธน CHLOROETHANE 75-00-3

329 2-คลอโรเอทธานอล 2-CHLOROETHANOL 107-07-3

330 บิส (2-คลอโรเอทธิล) อีเธอร์ BIS (2-CHLOROETHYL)  ETHER 111-44-4

331 เกลือ 2-คลอโรเอทธิลไตรเมทธิล แอมโมเนียม คลอไรด์ 2-CHLOROETHYLTRIMETHYL  AMMONIUM CHORIDE 999-81-5

332 คลอโรฟอร์ม CHLOROFORM 67-66-3

333 คลอโรฟอร์มิค แอซิค บิวทิล เอสเทอร์ CHLOROFORMIC  ACID BUTYL ESTER 592-34-7

334 คลอโรฟอร์มิค แอซิค โพรพิลเอสเทอร์ CHLOROFORMIC  ACID  PROPYL ESTER 109-61-5

335 2-คลอโร-เอ็น-ไอโซโพรพิลอะเซตานิไลด์ 2-CHLORO-N-ISOPROPYLACETANILIDE 1918-16-7

336 คลอโรมีเธน CHLOROMETHANE 74-87-3

337 3-(3-คลอโร-4-เมทธอกซีพีนิล)-1,1-ไดเมทธิลยูเรีย 3-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)-1,1-DIMETHYLUREA 19937-59-8

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๓๗



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

338 ออโท-(3-คลอโร-4-เมทธิลคูมาริน-7-อิล) โอ,โอ-ไดเอทธิล

ฟอสฟอโรไธโอเอท

o-(3-CHLORO-4-METHYLCOUMARIN-7-YL) O,O-DIETHYL 

PHOSPHOROTHIOATE

56-72-4

339 4-คลอโร-3-เมทธิลฟีนอล 4-CHLORO-3-METHYLPHENOL 59-50-7

340 กรด 4-คลอโร-2-เมทธิลฟีนอกซีอะซีติค (เอ็มซีพีเอ) 4-CHLORO-2-METHYLPHENOXYACETIC ACID (MCPA) 94-74-6

341 กรด 4-(4-คลอโร-2-เมทธิลฟีนอกซี) บิวไทริค (เอ็มซีพีบ)ี 4-(4-CHLORO-2-METHYLPHENOXY)  BUTYRIC ACID (MCPB) 94-81-5

342 กรด 2-(4-คลอโร-2-เมทธิลฟีนอกซี) โพรพาโนอิค

(เอ็มซีพีพ)ี

2-(4-CHLORO-2-METHYLPHENOXY) PROPANOIC ACID

 (MCPP)

7085-19-0

343 3-คลอโร-2-เมทธิลโพรพีน 3-CHLORO-2-METHYLPROPENE 563-47-3

344 คลอโรไนโตรอะนิลีน CHLORONITROANILINE 41587-36-4

345 4-คลอโร-3-ไนโตรอะนิลีน  4-CHLORO-3-NITROANILINE 635-22-3

346 1-คลอโร-4-ไนโตรเบนซีน 1-CHLORO-4-NITROBENZENE 100-00-5

347 พารา-คลอโรไนโตรเบนซิน p - CHLORONITROBENZENE 100-00-5

348 โอ-(3-คลอโร-4-ไนโตรพีนิล) โอ,โอ-

ไดเมทธิลฟอสฟอโรไธโอเอท

O-(3-CHLORO-4-NITROPHENYL) O,O-

DIMETHYLPHOSPHOROTHIOATE

500-28-7

349 โอ-4-คลอโร-3-ไนโตรพีนิล โอ,โอ-

ไดเมทธิล ฟอสฟอโรไธโอเอท

O-4-CHLORO-3-NITROPHENYL O,O-DIMETHYL 

PHOSPHOROTHIOATE

5826-76-6

350 1-คลอโร-1-ไนโตรโพรเพน 1-CHLORO-1-NITROPROPANE 600-25-9

351 2- คลอโรเพนเทน 2- CHLOROPENTANE 625-29-6

352 3- คลอโรเพนเทน 3- CHLOROPENTANE 616-20-6

353 คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเธน(R115) CHLOROPENTAFLUOROETHANE (R115) 76-15-3

354 คลอโรฟาซิโนน CHLOROPHACINONE 3691-35-8

355 คลอโรฟีนอล CHLOROPHENOL 25167-80-0

356 กรด 4-คลอโรฟีนอกซีอะซีติค 4-CHLOROPHENOXYACETIC ACID 122-88-3

357 โอโอ-บิส (4-คลอโรฟีนิล) เอ็น อะเซติมิโดอิล

ฟอสฟอโรอะมิโดไธโอเอท

O,O-BIS( 4-CHLOROPHENYL) N-ACETIMIDOYL 

PHOSPHOROAMIDOTHIOATE

4104-14-7

358 โอ-4-(4-คลอโรฟินิลอะโซ) ฟีนิล โอโอ-ไดเมทธิล

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O-4-(4-CHLOROPHENYLAZO) PHENYL OO-DIMETHYL  

PHOSPHOROTHIOATE

5834-96-8

359 4-คลอโรฟีนิล เบนซีนซัลโฟเนท 4-CHLOROPHENYL  BENZENESULPHONATE 80-38-6

360 1,1-บิส (4-คลอโรฟีนิล) เอทธานอล 1,1-BIS (4-CHLOROPHENYL)  ETHANOL 80-06-8

361 4-(2-คลอโรฟีนิลไฮดราโซโน)-3-เมทธิลไอซอกซาซอล-5-โอน 4-(2-CHLOROPHENYLHYDRAZONO)-3-METHYLISOXAZOL-5-ONE 5707-69-7

362 3-(4-คลอโรฟีนิล)-1-เมทธ็อกซี-1-เมทธิลยูเรีย 3-(4-CHLOROPHENYL)-1-METHOXY-1-METHYLUREA 1746-81-2

363 2-(2-(4-คลอโรฟีนิล)-2-ฟีนิลอะซีติล)

 อินเดน-1,3-ไดโอน

2-(2-(4-CHLOROPHENYL)-2-PHENYLACETY) 

INDAN-1,3-DIONE

3691-35-8

364 เอส-(4-คลอโรฟีนิลไธโอเมทธิล) โอ,โอ-ไดเอทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-(4-CHLOROPHENYLTHIOMETHYL) O,O-DIETHYL  

PHOSPHORODITHIOATE

786-19-6

365 2-คลอโร-1-พธาลิมิโดเอทธิล โอ,โอ-ไดเอทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

2-CHLORO-1-PHTHALIMIDOETHYL O,O-DIETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

10311-84-9

366 คลอโรพรีน CHLOROPRENE 126-99-8

367 1- คลอโรโพรเพน 1- CHLOROPROPANE 540-54-5

368 3-คลอโรโพรพีน 3-CHLOROPROPENE 107-05-1

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๓๘



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

369 กรด 2-คลอโรโพรพิโอนิค 2-CHLOROPROPIONIC  ACID 598-78-7

370 ออโท-คลอโรสไตรีน o-CHLOROSTYRENE 2039-87-4

371 กรดคลอโรซัลโพนิค CHLOROSULPHONIC  ACID 7790-94-5

372 2-คลอโรโทลูอีน 2-CHLOROTOLUENE 95-49-8

373 เอ็น
2
-(4-คลอโร-ออโท-โทลิล)-เอ็น

1
,เอ็น

1
,ไดเมทธิลฟอร์มามิดีน N

2
-(4-CHLORO-o-TOLYL)-N

1
, N

1
, DIMETHYLFORMAMIDINE 6164-98-3

374 เอ็น
2
-(4-คลอโร-ออโท-โทลิล)-เอ็น

1
, เอ็น

1
,ไดเมทธิลฟอร์มามิดีน

ไฮโดรคลอไรด์

N
2
-(4-CHLORO-o-TOLYL)-N

1
, N

1
, DIMETHYLFORMAMIDINE 

HYDROCHLORIDE

19750-95-9

375 คลอร์โฟเนียม คลอไรด์ CHLORPHONIUM CHLORIDE 115-78-6

376 คลอร์ไพริฟอส CHLORPYRIFOS 2921-88-2

377 คลอร์ไธอะมีด CHLORTHIAMID 1918-13-4

378 คลอร์ไธออน CHLORTHION 500-28-7

379 โคล  ทาร์ COAL TAR 101794-74-5

380 โลหะโคบอลท์,โคบอลท์ออกไซด,์โคบอลท์คาร์บอเนท, 

โคบอลท์ซัลไฟด,์ ลักษณะผง

COBALT METAL, OXIDES, CARBONATES, SULPHIDES, as powders 7440-48-4

381 ฝุ่นฝ้าย COTTON DUST

382 คริมิดีน CRIMIDINE 535-89-7

383 ไซยานูริค คลอไรด์ CYANURIC  CHLORIDE 108-77-0

384 ไซโคลบิวเทน-1, 3-ไดโอน CYCLOBUTANE-1, 3-DIONE 15506-53-3

385 ไซโคลเฮกเซน CYCLOHEXANE 110-82-7

386 ไซโคลเฮกเซน-1, 2-ไดคาร์บอกซีลิค แอนไฮไดรด์ CYCLOHEXANE-1, 2-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE 85-42-7

387 ไซยานาไมด์ CYANAMIDE 420-04-2

388 ไซโคลเฮกซานอล CYCLOHEXANOL 108-93-0

389 ไซโคลเฮกซาโนน CYCLOHEXANONE 108-94-1

390 ไซโคลเฮกซาโนน ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ CYCLOHEXANONE  HYDROPEROXIDE 766-07-4

391 ไซโคลเฮกซาโนน เพอร์ออกไซด์ CYCLOHEXANONE  PEROXIDE 12262-58-7

392 ไซโคลเฮก-4-อีน-1, 2-ไดคาร์บอกซีลิค แอนไฮไดรด์ CYCLOHEX-4-ENE-1, 2-DICARBOXYLIC  ANHYDRIDE 85-43-8

393 ไซโคลเฮกซิล อะครีเลท CYCLOHEXYL  ACRYLATE 3066-71-5

394 ไซโคลเฮกซิลอะมีน CYCLOHEXYLAMINE 108-91-8

395 2-ไซโคลเฮกซิล-4, 6-ไดไนโตรฟีนอล 2-CYCLOHEXYL-4, 6-DINITROPHENOL 131-89-5

396 3-ไซโคล-ออคทิล-1, 1-ไดเมทธิลยูเรีย 3-CYCLO-OCTYL-1, 1-DIMETHYLUREA 2163-69-1

397 ไซโคลเพนเทน CYCLOPENTANE 287-92-3

398 ไซโคลเพนเทน-1,2,3,4-เตตระคาร์บอกซีลิค ไดแอนไฮไดรด์ CYCLOPENTATE-1,2,3,4-TETRACARBOXYLIC  DIANHYDRIDE 6053-68-5

399 ไซโคลเพนทะโนน CYCLOPENTANONE 120-92-3

400 ไซโคลโพรเพน CYCLOPROPANE 75-19-4

401 ไซคลูรอน CYCLURON 2163-69-1

402 ไซเฮกซะติน CYHEXATIN 13121-70-5

403 2-ไซยาโนโพรพาน-2-ออล (อะซีโตน ไซยาโนไฮดริน) 2-CYANOPROPAN-2-OL (ACETONE   CYANOHYDRIN) 75-86-5

404 ไซยานโธเอท CYANTHOATE 3734-95-0

405 ไซโคลเฮกซิไมด์ CYCLOHEXIMIDE 66-81-9

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๓๙



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

406 ไซโคลเตตระเมทธิลีนเตตระไนตรามีน CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 2691-41-0

407 ไซโคลไตรเมทธิลีน ไตรไนตระมีน CYCLOTRIMETHYLENE   TRINITRAMINE 121-82-4

408 ดิมิทอน DEMETON 8065-48-3

409 3-(3,4-ไดคลอโรพีนิล)-1,1-ไดเมทธิลยูเรีย 3-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1,1-DIMETHYLUREA 330-54-1

410 3-(3,4-ไดคลอโรพีนิล)-1-เมทธอกซี-1-เมทธิลยูเรีย 3-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1-METHOXY-1-METHYLUREA 330-55-2

411 เอส-(2,5-ไดคลอโรฟีนิลไธโอเมทธิล) โอ,โอ-ไดเอทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-(2,5-DICHLOROPHENYLTHIOMETHYL) O,O-DIETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

2275-14-1

412 ไดคลอโรโพรพีน DICHLOROPROPENE 26952-23-8

413 1,1-ไดคลอโรโพรพีน 1,1-DICHLOROPROPENE 563-58-6

414 1,2-ไดคลอโรโพรพีน 1,2-DICHLOROPROPENE 563-54-2

415 1,3-ไดคลอโรโพรพีน 1,3-DICHLOROPROPENE 542-75-6

416 2,3-ไดคลอโรโพรพีน 2,3-DICHLOROPROPENE 78-88-6

417 3,3-ไดคลอโรโพรพีน 3,3-DICHLOROPROPENE 563-57-5

418 3',4'-ไดคลอโรโพรพิโอนอะนิไลด์ 3',4'-DICHLOROPROPIONANILIDE 709-98-8

419 2,4-ไดคลอโร-แอลฟา (ไพริมิดิน-5-อิล) เบนซไฮ ดริล แอลกอฮอล์ 2,4-DICHLORO-ALPHA (PYRIMIDIN-5-YL) BENZHYDRYL ALCOHOL 26766-27-8 

420 2,6-ไดคลอโรไธโอเบนซะไมด์ 2,6-DICHLOROTHIOBENZAMIDE 1918-13-4

421 แอลฟา, แอลฟา-ไดคลอโรโทลูอีน ALPHA, ALPHA-DICHLOROTOLUENE 98-87-3

422 ไดคลอโร-1,3,5-ไตรอะซีนไตรโอน DICHLORO-1,3,5-TRIAZINETRIONE 2782-57-2 

423 เกลือโปแตสเซียมของไดคลอโร-1,3,5-ไตรอะซีนไตรโอน DICHLORO-1,3,5-TRIAZINETRIONE, POTASSIUM SALT 2244-21-5

424 2,2-ไดคลอโรไวนิล ไดเมทธิล ฟอสเฟต 2,2-DICHLOROVINYLDIMETHYL PHOSPHATE 62-73-7

425 2,2-ไดคลอโรไวนิล-2-เอทธิลซัลไฟนิลเอทธิล

เมทธิลฟอสเฟต

2,2-DICHLOROVINYL-2-ETHYLSULPHINYLETHYL 

METHYLPHOSPHATE

7076-53-1

426 ไดคลอร์พรอพ DICHLORPROP 120-36-5

427 ไดคลอร์พรอพ (เกลือ) DICHLORPROP (SALTS)

428 ได-แอลฟา-คูมิล เปอร์ออกไซด์ DI - alpha - CUMYL PEROXIDE 80-43-3

429 2,3-ไดไซยาโน-1,4-ไดไธอะ-แอนธราควิโนน 2,3-DICYANO-1,4-DITHIA-ANTHRAQUINONE 3347-22-6

430 ไดไซโคลเฮกซิลแอมโมเนียม ไนไตรท์ DICYCLOHEXYLAMMONIUM NITRITE 3129-91-7

431 ไดอะไลฟอส DIALIFOS 10311-84-9

432 ไดอะโซไดไนโตรฟีนอล DIAZODINITROPHENOL 87-31-0

433 ไดเบนซิล เพอร์ออกซีไดคาร์บอเนท (ความเข้มข้น>=90%) DIBENZYL  PEROXYDICARBONATE  (CONCENTRATION>=90%) 2144-45-8

434 1,2-ไดโบรโมอีเธน (เอทธิลลีนไดโบรไมด)์ 1,2-DIBROMOETHANE ( ETHYLENE DIBROMIDE) 106-93-4

435 1-(3,4-ไดคลอโรฟีนิลอิมิโน) ไธโอเซมิคาร์บาไซด์ 1-(3,4-DICHLOROPHENYLIMINO)THAIOSEMICARBAZIDE 5836-73-7

436  2,4-ไดเมทธิล-1,3-ไดไธโอเลน-2-คาร์บอนซัลดีไฮด์ -โอ-

เมทธิลคาร์บาโมอิลออกซิม

 2,4-DIMETHY-1,3-DITHIOLANE-2-CARBOXALDEHYDE - O-

METHYLCABAMOYLOXIME

26419-73-8

437 ไดเอทธิลีน ไกลคอล ไดไนเตรท DIETHYLENE  GLYCOL  DINITRATE 693-21-0

438 ไดเอทธิล เพอร์ออกซีไดคาร์บอเนท(ความเข้มข้น>=30%) DIETHYL  PEROXYDICARBONATE (CONCENTRATION>=30%) 14666-78-5

439 โอโอ-ไดเอทธิล-เอส-(โพรพิลไธโอเมทธิล)

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

O,O-DIETHYL-S-(PROPYLTHIOMETHYL)  PHOSPHOROTHIOATE 3309-68-0

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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440 โอโอ-ไดเอทธิล เอส-เอทธิลไธโอ เมทธิล ฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL  S-ETHYTHIOMETHYL  PHOSPHORODITHIOATE 2600-69-3

441 โอโอ-ไดเอทธิล เอส-เอทธิลซัลไฟนิลเมทธิลฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL  S-ETHYLSULPHINYLMETHYL   PHOSPHOROTHIOATE 2497-07-6

442 โอโอ-ไดเอทธิล เอส-ไอโซโพรพิลไธโอเมทธิล

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIETHYL  S-ISOPROPYLTHIOMETHYL   PHOSPHORODITHIOATE 78-52-4

443 2,2-ไดไฮโดรเพอร์ออกซีโพรเพน (ความเข้มข้น>=80%) 2,2-DIHYDROPEROXYPROPANE (CONCENTRATION>=80%) 2614-76-8

444 ไดมีฟอกซ์ DIMEFOX 115-26-4

445 ไดเมทธิลคาร์บาโมอิล คลอไรด์ DIMETHYLCARBAMOYL   CHLORIDE 79-44-7

446 ไดเมนทิลไนโตรซามีน DIMETHYLNITROSAMINE 62-75-9

447 กรดไดเมทธิล ฟอสฟอรามิโด ไซยานิดิค DIMETHYL   PHOSPHORAMIDOCYANIDIC   ACID 63917-41-9

448 2,4-ไดไนโตรฟีนอล 2, 4 - DINITROPHENOL 51 - 28 - 5

449 เกลือของไดไนโตรฟีนอล DINITROPHENOL,  SALTS

450 ได-ไอโซบิวไทริล เพอร์ออกไซด(์ความเข้มข้น>=50%) DI-ISOBUTYRYL  PEROXIDE (CONCENTRATION>=50%) 3437-84-1

451 ได-เอ็น-โพรพิล เพอร์ออกซีไดคาร์บอนเนท

(ความเข้มข้น>=80%)

DI-N-PROPYL  PEROXYDICARBONATE  

(CONCENTRATION>=80%)

16066-38-9

452 ไดฟาซิโนน DIPHACINONE 82-66-6

453 ไดซัลโฟทอน DISULFOTON 298-04-4

454 กรด 2, 4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก หรือ 2,4-ดี 2, 4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID or 2,4-D 94-75-7

455 เกลือและเอสเทอร์ของกรด 2, 4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก 2, 4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID (SALTS AND ESTERS)

456 ดาโซเมท DAZOMET 533-74-4

457 กรด 4-(2, 4-DICHLOROPHENOXY) BUTYRIC 4-(2, 4-DICHLOROPHENOXY) BUTYRIC ACID 94-82-6

458 เกลือของกรด 4-(2, 4-DICHLOROPHENOXY) BUTYRIC 4-(2, 4-DICHLOROPHENOXY) BUTYRIC ACID (SALTS)

459 ดีดีที DDT 50-29-3

460 เดคะคลอโรเพนตะไซโคล[5.2.1.0(2,6).0(3,9).0(5),(8)]  

ดีแคน-4-โอน

DECACHLOROPENTACYCLO [5.2.1.0(2,6).0(3,9).0(5),(8)]
 DECAN-4-ONE

143-50-0

461 ดีคาร์โบฟิวแรน DECARBOFURAN 1563-67-3

462 ดีมีทอน-โอ DEMETON-O 298-03-3

463 ดีมีทอน-เอส DEMETON-S 126-75-0

464 ดีมีทอน-โอ-เมทธิล DEMETON-O-METHYL 867-27-6

465 ดีมีทอน-เอส-เมทธิล DEMETON-S-METHYL 919-86-8

466 ดีมีทอน-เอส-เมทธิล ซัลโฟน DEMETON-S-METHYL SULPHONE 17040-19-6

467 เดสเมทรีน DESMETRYNE 1014-69-3

468 ไดอะซีโตน แอลกอฮอล์ DIACETONE ALCOHOL 123-42-2

469 เอ็น, เอ็น'-ไดอะซีติลเบนซิดีน N, N'-DIACETYLBENZIDINE 613-35-4

470 ได-อัลเลท DI-ALLATE 2303-16-4

471 เอ็น, เอ็น-ไดอัลลิลคลอโรอะเซตาไมด์ N, N-DIALLYLCHLOROACETAMIDE 93-71-0

472 ไดอัลลิล พธาเลท DIALLYL PHTHALATE 131-17-9

473 4, 4'-ไดอะมิโนไบฟนีิล 4, 4'-DIAMINOBIPHENYL 92-87-5

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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474 4, 4'-ไดอะมิโนไดฟีนิลมีเธน 4, 4'-DIAMINODIPHENYLMETHANE 101-77-9

475 1,2-ไดอะมิโนอีเธน 1,2-DIAMINOETHANE 107-15-3

476 2,4-ไดอะมิโนโทลูอีน ซัลเฟท 2,4-DIAMINOTOLUENE SULPHATE

477 2,5-ไดอะมิโนโทลูอีน ซัลเฟท 2,5-DIAMINOTOLUENE SULFATE 615-50-9

478 เอส (4,6-ไดอะมิโน-1,3,5-ไตรอะซิน-2-อิลเมทธิล)โอ,โอ-

ไดเมทธิลฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-(4,6-DIAMINO-1,3,5-TRIAZIN-2-YLMETHYL) O,O-DIMETHYL  

PHOSPHORODITHIOATE

78-57-9

479 ออโท-ไดอะนิซิดีน o-DIANISIDINE 119-90-4

480 เกลือของ ออโท-ไดอะนิซิดีน o-DIANISIDINE (SALTS)

481 ไดอาร์เซนิค ไตรออกไซด์ DIARSENIC TRIOXIDE 1327-53-3

482 3,6-ไดอะซาออคเทนเอทธิลีนไดอะมิน 3,6-DIAZAOCTANETHYLENEDIAMIN 112-24-3

483 ไดอะซีนอน DIAZINON 333.-41-5

484 ไดเบนโซอิล เพอร์ออกไซด์ DIBENZOYL PEROXIDE 94-63-0

485 1,2-ไดโบรโม-3-คลอโรโพรเพน 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE 96-12-8

486 โอ-1,2-ไดโบรโม-2, 2-ไดคลอโรเอทธิล ไดเมทธิล ฟอสเฟท O-1,2-DIBROMO-2, 2-DICHLOROETHYL DIMETHYL PHOSPHATE 300-76-5

487 3,5-ไดโบรโม-4-ไฮดรอกซีเบนซัลดีไฮด์ โอ-

(2,4-ไดไนโตรฟีนิล) ออกซีม

3,5-DIBROMO-4-HYDROXYBENZALDEHYDE O-(2,4-

DINITROPHENYL) OXIME

13181-17-4

488 3,5-ไดโบรโม-4-ไฮดรอกซี เบนโซไนไตรล์ 3,5-DIBROMO-4-HYDROXY BENZONITRILE 1689-84-5

489 ไดโบรโมมีเธน DIBROMOMETHANE 74-95-3

490 ได-เอ็น-บิวทิลอะมีน DI-n-BUTYLAMINE 111-92-2

491 ได-เซค-บิวทิลอะมีน DI-sec-BUTYLAMINE 626-23-3

492 ไดบิวทิล อีเธอร์ DIBUTYL ETHER 142-92-1

493 ได-เอ็น-บิวทิล อีเธอร์ DI-n-BUTYL ETHER 142-92-1

494 ได-เทอร์ท-บิวทิล เพอร์ออกไซด์ DI-tert-BUTYL PEROXIDE 110-05-4

495 ไดแคมบา DICAMBA 1918-00-9

496 เกลือของไดแคมบา DICAMBA (SALTS)

497 ไดคลอเฟนไธออน DICHLOFENTHION 97-17-6

498 ไดคลอฟลูอะนิด DICHLOFLUANID 1085-98-9

499 ไดโคลน DICHLONE 117-80-6

500 กรดไดคลอโรอะซีติค DICHLOROACETIC ACID 79-43-6

501 ไดคลอโรอะซีติล คลอไรด์ DICHLOROACETYL CHLORIDE 79-36-7

502 เอส-2, 3-ไดคลอโรอัลลิล ไดไอโซโพรพิลไธโอคาร์บาเมท S-2, 3-DICHLOROALLYL DIISOPROPYLTHIOCARBAMATE 2303-16-4

503 1,2-ไดคลอโรเบนซีน 1,2-DICHLOROBENZENE 95-50-1

504 ออโท-ไดคลอโรเบนซีน o-DICHLOROBENZENE 95-50-1

505 1,4-ไดคลอโรเบนซีน 1,4-DICHLOROBENZENE 106-46-7

506 พารา-ไดคลอโรเบนซีน p-DICHLOROBENZENE 106-46-7

507 3,3'-ไดคลอโรเบนซิดีน 3,3'-DICHLOROBENZIDINE 91-94-1

508 เกลือของ 3,3'-ไดคลอโรเบนซิดีน 3,3'-DICHLOROBENZIDINE (SALTS)

509 3,3'-ไดคลอโรไบพีนิล-4,4'-ไดอะมีน 3,3'-DICHLOROBIPHENYL-4,4'-DIAMINE 91-94-1

510 เกลือของ 3,3'-ไดคลอโรไบพีนิล-4,4'-อิลลีนไดอะมีน 3,3'-DICHLOROBIPHENYL-4,4'-YLENEDIAMINE (SALTS)

511 1,1-ไดคลอโรอีเธน 1,1-DICHLOROETHANE 75-34-3
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512 1,2-ไดคลอโรอีเธน 1,2-DICHLOROETHANE 107-06-2

513 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน 1,1-DICHLOROETHYLENE 75-35-4

514 1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน 1,2-DICHLOROETHYLENE 540-59-0

515 เอ็น-ไดคลอโรฟลูออโรเมทธิลไธโอ-เอ็น,เอ็น-ไดเมทธิล-เอ็น-

พีนิลซัลฟาไมด์

N'-DICHLOROFLUOROMETHYLTHIO-N,N-DIMETHYL-N'-
PHENYLSULPHAMIDE

1085-98-9

516 เอ็น-(ไดคลอโรฟลูออโรเมทธิลไธโอ) พธาลิไมด์ N-(DICHLOROFLUOROMETHYLTHIO) PHTHALIMIDE 719-96-0

517 กรดไดคลอโรโอโซไซยานูริค DICHLOROISOCYANURIC  ACID 2782-57-2

518 เกลือโปแตสเซียมของกรดไดคลอโรไอโซไซยานูริค DICHLOROISOCYANURIC ACID  POTASSIUM SALT 2893-78-9

519 เกลือโซเดียมของกรดไดคลอโรไอโซไซยานูริค DICHLOROISOCYANURIC ACID, SODIUM SALT 51580- 86-0

520 ไดคลอโรมีเธน DICHLOROMETHANE 75-09-2

521 กรด 3,6-ไดคลอโร-2-เมทธอกซีเบนโซอิค 3,6-DICHLORO-2-METHOXYBENZOIC  ACID 1918-00-9

522 2,2'-ไดคลอโร-4,4'-เมทธิลีนไดอะนิลีน 2,2'-DICHLORO-4,4'-METHYLENEDIANILINE 101-14-4

523 เกลือของ 2,2'-ไดคลอโร-4,4'-เมทธิลีนไดอะนิลีน 2,2'-DICHLORO-4,4'-METHYLENEDIANILINE (SALTS)

524 2,3-ไดคลอโร-1,4-แนพโธควิโนน 2,3-DICHLORO-1,4-NAPHTHOQUINONE 117-80-6

525 1,1-ไดคลอโร-1-ไนโตรอีเธน 1,1-DICHLORO-1-NITROETHANE 594-72-9

526 2,4-ไดคลอโรฟีนอล 2,4-DICHLOROPHENOL 120-83-2

527 2-(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซ)ี เอทธิล ไฮโดรเจนซัลเฟท 2-(2,4-DICHLOROPHENOXY) ETHYL HYDROGENSULPHATE 149-26-8

528 กรด 2-(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซ)ี โพรพิโอนิค 2-(2,4-DICHLOROPHENOXY) PROPIONIC  ACID 120-36-5

529 โอ-(2,4-ไดคลอโรฟีนิล) โอโอ-ไดเอทธิล

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O-(2,4-DICHLOROPHENYL) OO-DIETHYL

PHOSPHOROTHIOATE

97-17-6

530 3-(3,4-ไดคลอโรพีนิล)-1-เมทธอกซี-1-เมทธิลยูเรีย 3-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1-METHOXY-1-METHYLUREA 330-55-2

531 เอส-(2,5-ไดคลอโรฟีนิลไธโอเมทธิล) โอโอ-ไดเอทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-(2,5-DICHLOROPHENYLTHIOMETHYL) OO-DIETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

2275-14-1

532 ไดคลอโรโพรเพน DICHLOROPROPANE 78-87-5

533 2,4-ไดคลอโร-แอลฟา (ไพริมิดิน-5-อิล)

 เบนซไฮดริล แอลกอฮอล์

2,4-DICHLORO-α (PYRIMIDIN-5-YL)

 BENZHYDRYL ALCOHOL

26766-27-8

534 แอลฟา, แอลฟา-ไดคลอโรโทลูอีน α, α-DICHLOROTOLUENE 98-87-3

535 เกลือโซเดียมของไดคลอโร-1,3,5ไตรอะซีนไตรโอน DICHLORO-1,3,5-TRIAZINETRIONE, SODIUM SALT

536 2,2-ไดคลอโรไวนิล ไดเมทธิล ฟอสเฟต 2,2-DICHLOROVINYL DIMETHYL PHOSPHATE 62-73-7

537 2,2-ไดคลอโรไวนิล-2-เอทธิลซัลไฟนิลเอธทิล

เมทธิลฟอสเฟต

2,2-DICHLOROVINYL-2-ETHYLSULPHINYLETHYL 

METHYLPHOSPHATE

7076-53-1

538 เกลือของไดคลอร์พรอพ DICHLORPROP (SALTS)

539 ไดคลอร์วอส DICHLORVOS 62-73-7

540 ไดโคฟอล DICOFOL 115-32-2

541 ไดคอปเปอร์ ออกไซด์ DICOPPER OXIDE 1317-39-1

542 ไดคูมาริน DICOUMARIN 66-76-2

543 ไดโครโตฟอส DICROTOPHOS 141-66-2

544 ไดคูมิล เพอร์ออกไซด์ DICUMYL PEROXIDE 80-43-3

545 2,3-ไดไซยาโน-1,4-ไดไธอะ-แอนธราควิโนน 2,3-DICYANO-1,4-DITHIA-ANTHRAQUINONE 3347-22-6

546 ไดไซโคลเฮกซิลอะมีน DICYCLOHEXYLAMINE 101-83-7
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547 ไดไซโคลเฮกซิลแอมโมเนียม ไนไตรท์ DICYCLOHEXYLAMMONIUM  NITRITE 3129-91-7

548 ไดไซโคลเฮกซิลมีเธน-4,4'-ได-ไอโซไซยาเนท DICYCLOHEXYLMETHANE-4,4'-DI-ISOCYANATE 5124-30-1

549 ดีลดริน (เอช อี โอ ดี 85%) DIELDRIN (HEOD 85%) 60-57-1

550 1,2,3,4-ไดอีพอกซีบิวเทน 1,2,3,4-DIEPOXYBUTANE 1464-53-5

551 ไดเอทธาโนลามีน DIETHANOLAMINE 111-42-2

552 2-ไดเอทธิลอะมิโนเอทธานอล 2-DIETHYLAMINOETHANOL 100-37-8

553 2-ไดเอทธิลอะมิโนเอทธิล เมทธาครีเลท 2-DIETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE 105-16-8

554 โอโอ-ไดเอทธิล โอ 2-ไดเอทธิลอะมิโน-6-เมทธิลไพริมิดีน-4-

อิล ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIETHYL O-2-DIETHYLAMINO-6-METHYLPYRIMIDINE-4-

YL PHOSPHOROTHIOATE

23505-41-1

555 เอ็น,เอ็น-ไดเอทธิลอะนิลีน N,N-DIETHYLANILINE 91-66-7

556 เอ็น,เอ็น-ไดเอทธิล-1,3-ไดอะมิโนโพรเพน N,N-DIETHYL-1,3-DIAMINOPROPANE 104-78-9

557 ไดเอทธิลีน ไกลคอล ไดอะครีเลท DIETHYLENE GLYCOL DIACRYLATE 4074-88-8

558 ไดเอทธิลีน ไตรอะมีน DIETHYLENE TRIAMINE 111-40-0

559 ไดเอทธิล อีเธอร์ DIETHYL ETHER 60-29-7

560 โอ,โอ-ไดเอทธิล เอส-[2-(เอทธิลซัลไฟนิล) เอทธิล]

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

O,O-DIETHYL S-[2-(ETHYLSULPHINYL) ETHYL] 

PHOSPHORODITHIOATE

2497-07-6

561 โอ,โอ-ไดเอทธิล โอ-[2-(เอทธิลไธโอ) เอทธิล] ฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL O-[2-(ETHYLTHIO) ETHYL] PHOSPHOROTHIOATE 298-03-3

562 โอ,โอ-ไดเอทธิล เอส-[2-(เอทธิลไธโอ) เอทธิล]

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIETHYL S-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL]

 PHOSPHOROTHIOATE

298-04-4

563 ไดเอทธิล เอส-[2-(เอทธิลไธโอ) เอทธิล] ฟอสฟอโรไดไธโอเอท DIETHYL S-[2-(ETHYLTHIO) ETHYL] PHOSPHORODITHIOATE 126-75-0

564 โอโอ-ไดเอทธิล ไอโซโพรพิลคาร์บาโมอิลเมทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

O,O-DIETHYL ISOPROPYLCARBAMOYLMETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

2275-18-5

565 โอ,โอ-ไดเอทธิล โอ-(2-ไอโซโพรพิล-6-เมทธิลไพริมิดิน-4-อิล)

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIETHYL O-(2-ISOPROPYL-6-METHYLPYRIMIDIN 

-4-YL) PHOSPHOROTHIOATE

333-41-5

566 ไดเอทธิล คีโตน DIETHYL KETONE 96-22-0

567 โอ,โอ-ไดเอทธิล-โอ-(4-เมทธิลคูมาริน-7-อิล)

 ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIETHYL-O-(4-METHYLCOUMARIN-7-YL) 

PHOSPHOROTHIOATE

299-45-6

568 ไดเอทธิล 4-เมทธิล-1,3-ไดไธโอแลน-2-อิลลิดีน

ฟอสฟอรามิเดท

DIETHYL 4-METHYL-1,3-DITHIOLAN-2-YLIDENE 

PHOSPHORAMIDATE

950-10-7

569 ไดเอทธิล 3-เมทธิลไพราซอล-5-อิล ฟอสเฟท DIETHYL 3-METHYLPYRAZOL-5-YL PHOSPHATE 108-34-9

570 โอ,โอ-ไดเอทธิล โอ-[4-(เมทธิลซัลไฟนิล) พีนิล]

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIETHYL O-[4-(METHYLSULPHINYL) PHENYL] 

PHOSPHOROTHIOATE

115-90-2

571 โอ,โอ--ไดเอทธิล โอ-4-ไนโตรฟีนิล ฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIETHYL O-4-NITROPHENYL PHOSPHOROTHIOATE 56-38-2

572 ไดเอทธิล ออกซาเลท DIETHYL OXALATE 95-92-1

573 เอ็น, เอ็น-ไดเอทธิล-พารา-ฟนีิลลินไดอะมีน N, N-DIETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE 93-05-0

574 ไดเอทธิล ซัลเฟท DIETHYL SULPHATE 64-67-5

575 โอ,โอ-ไดเอทธิล โอ-7,8,9,10-เตตระไฮโดร-6-ออกโซเบนโซ[ซี]

โครเมน-3-อิล ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIETHYL O-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6-OXOBENZOI[C] 

CHROMEN-3-YL PHOSPHOROTHIOATE

572-48-5

576 โอ,โอ-ไดเอทธิล โอ-(3,5,6-ไตรคลอโร-2-ไพริดิล)

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIETHYL O-3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDYL 

PHOSPHOROTHIOATE

2921-88-2

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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577 ดิจิทอกซิน DIGITOXIN 71-63-6

578 ไดกอล ไดไนโตรท DIGOL DINITRATE 693-21-0

579 9,10-ไดไฮโดร-8เอ, 10เอ-ไดอะโซเนียฟีแนนธรีน ไอออน 9,10-DIHYDRO-8a, 10a-DIAZONIAPHENANTHRENE ION 2764-72-9

580 2,3-ไดไฮโดร-2,2-ไดเมทธิลเบนโซฟิวแรน-7-อิล

เมทธิลคาร์บาเมท

2,3-DIHYDRO-2,2-DIMETHYLBENZOFURAN-7-YL 

METHYLCARBAMATE

1563-66-2

581 เอส-(2,3-ไดไฮโดร-5-เมทธอกซี-2-ออกโซ-1,3,4-ไธอะไดอะซอล-

3-อิลเมทธิล) โอ,โอ-ไดเมทธิล ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-(2,3-DIHYDRO-5-METHOXY-2-OXO-1,3,4-THIADIAZOL-3-

YLMETHYL) O,O-DIMETHYL PHOSPHORODITHIOATE

950-37-8

582 2,3-ไดไฮโดร-2-เมทธิลเบนโซฟิวแรน-7-อิลเมทธิลคาร์บาเมท 2,3-DIHYDRO-2-METHYLBENZOFURAN-7-

YLMETHYLCARBAMATE

1563-67-3

583 เอส-(O,O-ไดเอทธิล-4-ออกโซเบนโซไตรอะซิน-3-อิลเมทธิล 

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-( O,O-DIETHYL 4-OXOBENZOTRIAZIN-3-YLMETHYL) 

PHOSPHORODITHIOATE

2642-71-9

584 1,2-ไดไฮดรอกซีเบนซีน 1,2-DIHYDROXYBENZENE 120-80-9

585 1,4-ไดไฮดรอกซีเบนซีน 1,4-DIHYDROXYBENZENE 123-31-9

586 ได-ไอโซบิวทิลีน DI-ISOBUTYLENE 107-39-1

587 ได-ไอโซบิวทิล คีโตน DI-ISOBUTYL KETONE 108-83-8

588 ได-ไอโซโพรพาโนลามีน DI-ISOPROPANOLAMINE 110-97-4

589 ได-ไอโซโพรพิลอะมีน DI-ISOPROPYLAMINE 108-18-9

590 ได-ไอโซโพรพิล อีเธอร์ DI-ISOPROPYL ETHER 108-20-3

591 ได-ไอโซโพรพิล คีโตน DI-ISOPROPYL KETONE 565-80-0

592 โอ,โอ-ไดไอโซโพรพิล-2-ฟีนิล ซัลโฟนิลอะมิโนเอทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

O,O-DIISOPROPYL -2-PHENYL SULPHONYLAMINOETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

741-58-2

593 เอ็น, เอ็น-ได-ไอโซโพรพิลฟอสฟอโรไดอะมินิค ฟลูออไรด์ N, N-DIISOPROPYLPHOSPHORODIAMINIC FLUORIDE 371-86-8

594 ไดคีทีน DIKETENE 674-82-8

595 ไดออโรอิล เฟอร์ออกไซด์ DILAUROYL  PEROXIDE 105-74-8

596 ไดมีพรานอล DIMEPRANOL 108-16-7

597 ไดมีแทน DIMETAN 122-15-6

598 ไดมีโธเอท DIMETHOATE 60-51-5

599 3,3'-ไดเมทธอกซีเบนซิดีน 3,3'-DIMETHOXYBENZIDINE 119-90-4

600 เกลือของ 3,3(1)-ไดเมทธอกซีเบนซิดีน 3,3'-DIMETHOXYBENZIDINE (SALTS)

601 1,1-ไดเมทธอกซีอีเธน 1,1-DIMETHOXYETHANE 534-15-6

602 1,2-ไดเมทธอกซีอีเธน 1,2-DIMETHOXYETHANE 110-71-4

603 ไดเมทธิล อะเซตัล DIMETHYL ACETAL 534-15-6

604 เอ็น, เอ็น-ไดเมทธิลอะเซตาไมด์ N, N-DIMETHYLACETAMIDE 127-19-5

605 โอ, เอส-ไดเมทธิล อะซีติลฟอสฟอรามิโดไธโอเอท O, S-DIMETHYL ACETYLPHOSPHORAMIDOTHIOATE 30560-19-1

606 2-ไดเมทธิลอะมิโน-5,6-ไดเมทธิลไพริมิดิน-4-อิล

ไดเมทธิลคาร์บาเมท

2-DIMETHYLAMINO-5,6-DIMETHYLPYRIMIDIN-4-YL 

DIMETHYLCARBAMATE

23103-98-2

607 2-ไดเมทธิลอะมิโนเอทธานอล 2-DIMETHYLAMINOETHANOL 108-01-0

608 2-ไดเมทธิลอะมิโนเอทธิลอะมีน 2-DIMETHYLAMINOETHYLMINE 108-00-9

609 2-ไดเมทธิลอะมิโนเอทธิล เมทธาครีเลท 2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE 2867-47-2

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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610 3-ไดเมทธิลอะมิโนเมทธิลลีนอะมิโน ฟีนิล เมทธิลคาร์บาเมท 3-DIMETHYLAMINOMETHYLENEAMINO PHENYL 

METHYLCARBAMATE

22259-30-9

611 4-ไดเมทธิลอะมิโน-3-โทอิล เมทธิลคาร์บาเมท 4-DIMETHYLAMINO-3-TOLYL  METHYLCARBAMATE 2032-59-9

612 1-ไดเมทธิลอะมิโนโพรพาน-2-ออล 1-DIMETHYLAMINOPROPAN-2-OL 108-16-7

613 เอ็น, เอ็น-ไดเมทธิลอะนิลีน N, N-DIMETHYLANILINE 121-69-7

614 3,3'-ไดเมทธิลเบนซิดีน 3,3'-DIMETHYLBENZIDINE 119-93-7

615 เกลือของ 3,3'-ไดเมทธิลเบนซิดีน 3,3'-DIMETHYLBENZIDINE (SALT)

616 เอ็น, เอ็น-ไดเมทธิลเบนซิดีน N, N-DIMETHYLBENZIDINE 2810-74-4

617 แอลฟา, แอลฟา-ไดเมทธิลเบนซิล ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ α,α-DIMETHYLBENZYL HYDROPEROXIDE 80-15-9

618 บิส (แอลฟา,แอลฟา -ไดเมทธิลเบนซิล) เพอร์ออกไซด์ BIS (ALPHA,ALPHA-DIMETHYLBENZYL) PEROXIDE 80-43-3

619 1,1'-ไดเมทธิล-4,4'-ไบไพริไดเลียม ไอออน 1,1'-DIMETHYL-4,4'-BIPYRIDYLIUM ION 4685-14-7

620 1-ไดเมทธิลคาร์บาโมอิล-5-เมทธิลไพราซอล-3-อิล

ไดเมทธิลคาร์บาเมท

1-DIMETHYLCARBAMOYL-5-METHYLPYRAZOL-3-YL 

DIMETHYLCARBAMATE

644-64-4

621 ไดเมทธิล คาร์บอเนท DIMETHYL CARBONATE 616-38-6

622 1,4-ไดเมทธิลไซโคลเฮกเซน 1,4-DIMETHYLCYCLOHEXANE 589-90-2

623 เอ็น, เอ็น-ไดเมทธิล-1,3-ไดอะมิโนโพรเพน N, N-DIMETHYL-1,3-DIAMINOPROPANE 109-55-7
624 ไดเมทธิลไดคลอโรไซเลน DIMETHYLDICHLOROSILANE 75-78-5

625 ไดเมทธิล ซิส-2-ไดเมทธิลคาร์บาโมอิล-1-เมทธิลไวนิล

ฟอสเฟต

DIMETHYL cis-2-DIMETHYLCARBAMOYL-1-METHYLVINYL 

PHOSPHATE

141-66-2

626 เอ็น, เอ็น-ไดเมทธิล-2,2-ไดฟีนิลอะเซตาไมด์ N, N-DIMETHYL-2,2-DIPHENYLACETAMIDE 957-51-7

627 ไดเมทธิล อีเธอร์ DIMETHYL ETHER 115-10-6

628 ไดเมทธิล ฟอร์มาไมด์ DIMETHYL FORMAMIDE 68-12-2

629 2, 6-ไดเมทธิลเฮพเทน-4-โอน 2,6-DIMETHYLHEPTAN-4-ONE 108-83-8

630 เอ็น, เอ็น-ไดเมทธิลไฮคราซีน N, N-DIMETHYLHYDRAZINE 57-14-7

631 1,2-ไดเมทธิลอิมิดาโซล 1,2-DIMETHYLIMIDAZOLE 1739-84-0

632 โอ,โอ-ไดเมทธิล-เอส-(2-[1-เมทธิลคาร์บาโมอิล เอทธิลไธโอ])

เอทธิล ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIMETHYL-S-(2-[1-METHYLCARBAMOYL ETHYLTHIO]) 

ETHYL PHOSPHOROTHIOATE

2275-23-2

633 โอ,โอ-ไดเมทธิล เมทธิลคาร์บาโมอิล เมทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

O,O-DIMETHYL METHYLCARBAMOYL METHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

60-51-5

634 โอ,โอ-ไดเมทธิล-เอส-เมทธิลคาร์บาโมอิล เมทธิล

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIMETHYL-S-METHYLCARBAMOYL METHYL 

PHOSPHOROTHIOATE

1113-02-6

635 ไดเมทธิล ซิส-1-เมทธิล-2-เมทธิลคาร์บาโมอิล

ไวนิลฟอสเฟต

DIMETHYL CIS-1-METHYL-2-METHYLCARBAMOYL 

VINYLPHOSPHATE

6923-22-4

636 โอ,โอ-ไดเมทธิล-โอ-(3--เมทธิล-4-เมทธิลไธโอ ฟีนิล)

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIMETHYL-O-(3-METHYL-4-METHYLTHIOPHENYL) 

PHOSPHOROTHIOATE

73981-34-7

637 โอ,โอ-ไดเมทธิล-โอ-(3-เมทธิล-4-ไนโตรฟีนิล)

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIMETHYL-O-(3-METHYL-4-NITROPHENYL) 

PHOSPHOROTHIOATE

94650-98-3

638 1,1'-ไดเมทธิล-4,4'  ไบไพริดิเนียม ไอออน 1,1'-DIMETHYL-4-4' - BIPYRIDINIUM ION 4685--14-7

639 โอ,โอ-ไดเมทธิล-เอส-(มอร์โฟลิโน คาร์โบนิลเมทธิล)

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

O,O-DIMETHYL-S-(MORPHOLINO CARBONYLMETHYL) 

PHOSPHORODITHIOATE

144-41-2

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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640 โอ,โอ-ไดเมทธิล โอ-4-ไนโตรฟีนิล ฟอสฟอโรไธโอเอท O,O-DIMETHYL O-4-NITROPHENYL PHOSPHOROTHIOATE 298-00-0

641 5,5'-ไดเมทธิล-3-ออกโซไซโคลเฮก-1-เอ็นอิล ไดเมทธิล

คาร์บาเมท

5,5'-DIMETHYL-3-OXOCYCLOHEX-1-ENYL DIMETHYL 

CARBAMATE

122-15-6

642 2,4-ไดเมทธิลเพนทาน-3-โอน 2,4-DIMETHYLPENTAN-3-ONE 565-80-0

643 เอ็น, เอ็น-ไดเมทธิลฟีนิลลีนไดอะมีน (โอ,เอ็ม,พ)ี N, N-DIMETHYLPHENYLENEDIAMINE (O,M,P) 127-19-5

644 โอ,เอส-ไดเมทธิล ฟอสฟอรามิโดไธโอเอท O,S-DIMETHYL PHOSPHORAMIDOTHIOATE 10265-92-6

645 โอ,โอ-ไดเมทธิล เอส-พธาลิมิโดเมทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

O,O-DIMETHYL S-PHTHALIMIDOMETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

732-11-6

646 2,2-ไดเมทธิลโพรเพน 2,2-DIMETHYLPROPANE 463-82-1

647 ไดเมทธิล ซัลเฟท DIMETHYL SULPHATE 77-78-1

648 3,5-ไดเมทธิล-1,3,5-ไธอะไดอะซีน-2-ไธโอน 3,5-DIMETHYL-1,3,5-THIADIAZINE-2-THIONE 533-74-4

649 เอ็น, เอ็น-ไดเมทธิลโทลูอิดีน ไอโซเมอร์ทั�งหมด N, N-DIMETHYLTOLUIDINE,all isomers

650 ไดเมทธิล2,2,2-ไตรคลอโร-1-ไฮดรอกซีเอทธิล

ฟอสโฟเนท

DIMETHYL2,2,2-TRICHLORO-1-HYDROXYETHYL 

PHOSPHONATE

52-68-6

651 โอ,โอ-ไดเมทธิล-โอ-(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนิล)

ฟอสฟอโรไธโอเอท

O,O-DIMETHYL-O-(2,4,5-TRICHLOROPHENYL) 

PHOSPHOROTHIOATE

299-84-3

652 2,6-ไดเมทธิล-4-ไตรเดซิลมอร์โฟไลน์ 2,6-DIMETHYL-4-TRIDECYLMORPHOLINE 24602-86-6

653 2,2-ไดเมทธิลไตรเมทธิลลีน ไดอะครีเลท 2,2-DIMETHYLTRIMETHYLENE DIACRYLATE 2223-82-7

654 ไดมีทิแลน DIMETILAN 644-64-4

655 ไดมีแซน DIMEXAN 1468-37-7

656 ไดเนกซ์ DINEX 131-89-5

657 เกลือและเอสเทอร์ของไดเนกซ์ DINEX (SALTS AND ESTERS)

658 2,4-ไดไนโตรอะนิลีน 2,4-DINITROANILINE 97-02-9

659 ไดไนโตรเบนซีน DINITROBENZENE 25154-54-5

660 4,6-ไดไนโตร-ออโท-ครีซอล ,เกลือแอมโมเนียม 4,6-DINITRO-o-CRESOL ,AMMONIUM SALT 2980-64-5

661 4,6-ไดไนโตร-ออโท-ครีซอล ,เกลือโพแทสเซียม 4,6-DINITRO-o-CRESOL ,POTASSIUM SALT 5787-96-2

662 4,6-ไดไนโตร-ออโท-ครีซอล ,เกลือโซเดียม 4,6-DINITRO-o-CRESOL ,SODIUM SALT 2312-76-7

663 ไดไนโตรเจน เตตรอกไซด์ DINITROGEN TETROXIDE 10544-72-6

664 2,6-ไดไนโตร-4-ออคทิลฟีนิล และ 2,4-ไดไนโตร-6-ออคทิลฟีนิล

โครโทเนทส์

2,6-DINITRO-4-OCTYLPHENYL AND 2,4-DINITRO-6-

OCTYLPHENYL CROTONATES

39300-45-3

665 ไดไนโตรฟีนอล DINITROPHENOL 25550-58-7

666 ไดไนโตรโทลูอีน DINITROTOLUENE 25321-14-6

667 ไดโนบิวทอน DINOBUTON 973-21-7

668 ไดโนแคพ DINOCAP 39300-45-3

669 ไดนอคทอน DINOCTON 63919-26-6

670 8,9-ไดนอร์บอร์น-5-อีน-2,3-ไดคาร์บอกซีลิค แอนไฮไดรด์ 8,9-DINORBORN-5-ENE-2,3-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE 123748-85-6

671 ไดโนแซม DINOSAM 4097-36-3

672 เกลือและเอสเทอร์ของ ไดโนแซม DINOSAM (SALTS AND ESTERS)

673 ไดโนเซบ DINOSAB 88-85-7

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๔๗



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

674 เกลือและเอสเทอร์ของไดโนเซบ DINOSEB (SALTS AND ESTERS)

675 ไดโนเทอร์บ DINOTERB 1420-07-1

676 เกลือและเอสเทอร์ของไดโนเทอร์บ DINOTERB (SALTS AND ESTERS)

677 ไดออกซาคาร์บ DIOXACARB 6988-21-2

678 1,4-ไดออกแซน 1,4- DIOXAN 123-91-1

679 1,4-ไดออกแซน-2,3-ไดอิล บิส (โอ,โอ-ไดเมทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท)

1,4-DIOXAN-2,3-DIYL  BIS (O,O-DIMETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE)

78-34-2

680 ไดออกซะไธออน DIOXATHION 78-34-2

681 1,3-ไดออกโซเลน 1,3-DIOXOLANE 646-06-0

682 2-(1,3-ไดออกโซเลน-2-อิล) ฟีนิลเมทธิล คาร์บาเมท 2-(1,3-DIOXOLAN-2-YL) PHENYLMETHYL CARBAMATE 6988-21-2

683 ไดเพนทีน DIPENTENE 138-86-3

684 ไดฟีนามิด DIPHENAMID 957-51-7

685 ไดฟีนิลอะมีน DIPHENYLAMINE 122-39-4

686 ไดฟีนิลมีเธน-4,4'-ไดไอโซไซยาเนท DIPHENYLMETHANE-4,4'-DIISOCYANATE 101-68-8

687 ไอโซเมอร์และโฮโมโลกัสของไดฟีนิลมีเธนไดไอโซไซยาเนท DIPHENYLMETHANEDIISOCYANATE,isomers and homologues 9016-87-9

688 ได-เอ็น-โพรพิลอะมีน DI-N-PROPYLAMINE 142-84-7

689 ไดโพรพิลีนไตรอะมีน DIPROPYLENETRIAMINE 56-18-8

690 ได-เอ็น-โพรพิล อีเธอร์ DI-N-PROPYL  ETHER 111-43-3

691 ได-เอ็น-โพรพิล-คีโตน DI-N-PROPYL  KETONE 123-19-3

692 ไดควอท DIQUAT 2764-72-9

693 ไดควอท และเกลือ DIQUAT  AND  SALTS

694 ไดโซเดียม 3,6-อีพอกซีไซโคลเฮกเซน-1,2-ไดคาร์บอกซีเลท DISODIUM-3,6-EPOXYCYCLOHEXANE-1,2-DICARBOXYLATE 145-73-3

695 ไดโซเดียม เอทธิลีนบิสไดไธโอคาร์บาเมท (นาแบม) DISODIUM  ETHYLENEBISDITHIOCARBAMATE (NABAM) 142-59-6

696 ไดซัลเฟอร์  ไดคลอไรด์ DISULPHUR  DICHLORIDE 10025-67-9

697 ไดไธอะนอน DITHIANON 3347-22-6

698 ไดยูรอน DIURON 330-54-1

699 ดีเอ็นโอซี DNOC 534-52-1

700  เกลือแอมโมเนียมของ ดีเอ็นโอซี DNOC (AMMONIUM  SALT) 2980-64-5

701 เกลือโปแตสเซียมของ ดีเอ็นโอซี DNOC (POTASSIUM  SALT) 5787-96-2

702 เกลือโซเดียมของ ดีเอ็นโอซี DNOC (SODIUM  SALT) 2312-76-7

703 โดดีน (โดเดซิลกัวนิดีน  อะซีเตท) DODINE (DODECYLGUANIDINE  ACETATE)  2439-10-3

704 ดราซอกโซลอน DRAZOXOLON 5707-69-7

705 เอ็นโดซัลแฟน ENDOSULFAN 115-29-7

706 เอ็นโดธาล-โซเดียม ENDOTHAL - SODIUM 129-67-9

707 เอ็นโดไธออน ENDOTHION 2778-04-3

708 เอ็นดริน ENDRIN 72-20-8

709 อีพีเอ็น EPN 2104-64-5

710 เอทไธออน ETHION 563-12-2

711 เอทธิล ไนเตรท ETHYL  NITRATE 625-58-1

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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712 เอทธิลีนอิมีน ETHYLENEIMINE 151-56-4

713 เอทธิลีน ไกลคอล ไดไนเตรท ETHYLENE  GLYCOL  DINITRATE 628-96-6

714 เอทิลีน ออกไซด์ ETHYLENE   OXIDE 75-21-8

715 อีฟีดรีน EPHEDRINE 299-42-3

716 เกลือของอีฟีดรีน EPHEDRINE (SALTS)

717 อีพิคลอโรไฮดริน EPICHLOROHYDRIN 106-89-8

718 1,2-อีพอกซ-ี4-อีพอกซีเอทธิลไซโคลเฮกเซน 1,2-EPOXY-4-EPOXYETHYLCYCLOHEXANE 106-87-6

719 1,2-อีพอกซ-ี3-ฟีนอกซีโพรเพน 1,2-EPOXY-3-PHENOXYPROPANE 122-60-1

720 1,2-อีพอกซีโพรเพน 1,2-EPOXYPROPANE 75-56-9

721 2,3-อีพอกซ-ี1-โพรพานอล 2,3-EPOXY-1-PROPANOL 556-52-5

722 1,3-บิส (2,3-อีพอกซีโพรพอกซ)ี เบนซีน 1,3-BIS (2,3-EPOXYPROPOXY) BENZENE 101-90-6

723 1,4-บิส (2,3-อีพอกซีโพรพอกซ)ี บิวเทน 1,4-BIS (2,3-EPOXYPROPOXY) BUTANE 2425-79-8

724 บิส [4-(2,3-อีพอกซีโพรพอกซ)ี ฟีนิล ] โพรเพน BIS [4-(2,3-EPOXYPROPOXY) PHENYL]  PROPANE 1675-54-3

725 2,3-อีพอกซีโพรพิล อะครีเลท 2,3-EPOXYPROPYL  ACRYLATE 106-90-1

726 2,3-อีพอกซีโพรพิล-2-เอทธิลไซโคลเฮกซิล อีเธอร์ 2,3-EPOXYPROPYL-2-ETHYLCYCLOHEXYL  ETHER 130014-35-6

727 2,3-อีพอกซีโพรพิล เมทธาครีเลท 2,3-EPOXYPROPYL  METHACRYLATE 106-91-2

728 1,2-อีพอกซ-ี3-[โทลิลออกซี]  โพรเพน 1,2-EPOXY-3-[TOLYLOXY]  PROPANE 26447-14-3

729 อีพีทีซี EPTC 759-94-4

730 เออร์บอน ERBON 136-25-4

731 อีเธน ETHANE 74-84-0

732 อีเธนไดออล ETHANE DIOL 107-21-1

733 อีเธน-1,2-ไดโอน ETHANE-1,2-DIONE 107-22-2

734 อีเธนไธออล ETHANETHIOL 75-08-1

735 เอทธานอล (เอทธิล แอลกอฮอล์) ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) 64-17-5

736 เอทธาโนลามีน ETHANOLAMINE 141-43-5

737 เอทโธเอท-เมทธิล ETHOATE-METHYL 116-01-8

738 2-เอทธอกซีอะนิลีน 2-ETHOXYANILINE 94-70-2

739 4-เอทธอกซีอะนิลีน 4-ETHOXYANILINE 156-43-4

740 6-เอทธอกซ-ี1,2-ไดไฮโดร-2,2,4-ไตรเมทธิลควิโนลีน 6-ETHOXY-1,2-DIHYDRO-2,2,4-TRIMETHYLQUINOLINE 91-53-2

741 2-เอทธอกซีเอทธานอล 2-ETHOXYETHANOL 110-80-5

742 2-เอทธอกซีเอทธิล อะซีเตท 2-ETHOXYETHYL ACETATE 11-15-9

743 เอทธอกซีควิน ETHOXYQUIN 91-53-2

744 เอทธิล อะซีเตท ETHYL ACETATE 141-78-6

745 เอทธิล อะครีเลท ETHYL ACRYLATE 140-88-5

746 เอทธิลอะมีน ETHYLAMINE 75-04-7

747 2-เอทธิลอะมิโน-4-ไอโซโพรพิลอะมิโน-6-เมทธิลไธโอ 1,3,5-

ไตรอะซีน

2-ETHYLAMINO-4-ISOPROPYLAMINO-6-METHYLTHIO 1,3,5-

TRIAZINE

834-12-8

748 เอ็น-เอทธิลอะนิลีน N-ETHYLANILINE 103-69-5

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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749 เอทธิล เบนซีน ETHYL BENZENE 100-41--4

750 เอทธิล โบรไมด์ ETHYL BROMIDE 74-96-4

751 เอทธิล โบรโมอะซีเตท ETHYL BROMOACETATE 105-36-2

752 2-เอทธิลบิวทาน-1-ออล 2-ETHYLBUTAN-1-OL 97-95-0

753 เอส-(เอ็น-เอทธิลคาร์บาโมอิลเมทธิล)โอโอ-ไดเมทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-(N-ETHYLCARBAMOYLMETHYL) OO-DIMETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

116-01-8

754 เอทธิล คลอไรด์ ETHYL CHLORIDE 75-00-3

755 เอทธิล คลอโรอะซีเตท ETHYL CHLOROACETATE 105-39-5

756 เอทธิล คลอโรฟอร์เมท ETHYL CHLOROFORMATE 541-41-3

757 เอทธิลไซโคลเฮกซิลไกลซิดิล อีเธอร์ ETHYLCYCLOHEXYLGLYCIDYL ETHER 130014-35-6

758 เอทธิลไดเมทธิลอะมีน ETHYLDIMETHYLAMINE 598-56-1

759 เอทธิลีน ETHYLENE 74-85-1

760 เอทธิลีน คลอโรไฮดริน ETHYLENE CHLOROHYDRIN 107-07-3

761 เอทธิลีน ไดอะมีน ETHYLENE DIAMINE 107-15-3

762 เอทธิลีน ไดโบรไมด์ ETHYLENE DIBROMIDE 106-93-4

763 เอทธิลีน ไดคลอไรด์ ETHYLENE DICHLORIDE 107-06-2

764 เอทธิลีน ไดเมทธาครีเลท ETHYLENE DIMETHACRYLATE 97-90-5

765 เอทธิลีน ไดไนเตรท ETHYLENE DINITRATE 628-96-6

766 2,2'-(เอทธิลีนไดออกซ)ี ไดเอทธิล ไดอะครีเลท 2,2'-(ETHYLENEDIOXY) DIETHYL DIACRYLATE 1680-21-3

767 เอทธิลีน ไกลคอล ETHYLENE GLYCOL 107-21-1

768 เอทธิลีน ไกลคอล ไดเมทธาครีเลท ETHYLENEGLYCOL DIMETHACRYLATE 97-90-5

769 เอทธิลีน ไกลคอล ไดเมทธิล อีเธอร์ ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER 110-71-4

770 เอทธิลีน ไกลคอล โมโนบิวทิล อีเธอร์ ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER 111-76-2

771 เอทธิลีน ไกลคอล โมโนเอทธิล อีเธอร์ ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER 110-80-5

772 เอทธิลีน ไกลคอล โมโนไอโซโพรพิล อีเธอร์ ETHYLENE GLYCOL MONOISOPROPYL ETHER 109-59-1

773 เอทธิลีน ไกลคอล โมโนเมทธิล อีเธอร์ ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER 109-86-4

774 เอทธิล ฟอร์เมท ETHYL FORMATE 109-94-4

775 เอทธิลไกลคอล อะซีเตท ETHYLGLYCOL ACETATE 111-15-9

776 2-เอทธิลเฮกซิล อะครีเลท 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE 103-11-7

777 เอทธิลลิดีน คลอไรด์ ETHYLIDENE CHLORIDE 75-34-3

778 เอทธิล แลคเตท ETHYL LACTATE 97-64-3

779 เอทธิล เมอร์แคพแทน ETHYL MERCAPTAN 75-08-1

780 เอทธิล เมทธาครีเลท ETHYL METHACRYLATE 97-63-2

781 เอทธิล เมทธิล อีเธอร์ ETHYL METHYL ETHER 540-67-0

782 เอทธิล เมทธิล คีโตน ETHYL METHYL KETONE 78-93-3

783 เอทธิล เมทธิล คีโตน ออกซิม ETHYL METHYL KETONE OXIME 96-29-7

784 เอทธิล เมทธิล คีตอกซิม ETHYL METHYL KETOXIME 96-29-7

785 เอทธิล ไนไตรท์ ETHYL NITRTE 109-95-5

786 โอ-เอทธิล โอ-4-ไนโตรฟีนิล ฟอสฟอโนไธโอเอท O-ETHYL O-4-NITROPHENYL   PHOSPHONOTHIOATE 2104-64-5

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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787 โอ-เอทธิล เอส-ฟีนิล เอทธิล ฟอสฟอโนไดไธโอเอท O-ETHYL S-PHENYL ETHYL PHOSPHONODITHIOATE 944-22-9

788 เอทธิล โพรพิโอเนท ETHYL PROPIONATE 105-37-3

789 เอทธิล ซิลิเคท ETHYL SILICATE 78-10-4

790 เอส-[2-(เอทธิลซัลไฟนิล) เอทธิล] โอโอ-ไดเมทธิล

ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-[2-(ETHYLSULPHINYL) ETHYL] O,O-DIMETHYL 

PHOSPHORODITHIOATE

17040-19-6

791 เอทธีน ETHYNE 74-86-2

792 ฟีนาซาฟลอร์ FENAZAFLOR 14255-88-0

793 เฟนคลอร์ฟอส FENCHLORPHOS 299-84-3

794 ฟีไนโตรไธออน FENITROTHION 122-14-5

795 ฟีโนพรอพ FENOPROP 93-72-1

796 เกลือของฟีโนพรอพ FENOPROP (SALTS)

797 เฟนซัน FENSON 80-38-6

798 เฟนซัลโฟไธออน FENSULFOTHION 115-90-2

799 เฟนไธออน FENTHION 55-38-9

800 เฟนทิน อะซีเตท FENTIN  ACETATE 900-95-8

801 เฟนทิน ไฮดรอกไซด์ FENTIN  HYDROXIDE 76-87-9

802 ฟีนามิโนซัลฟ์ FENAMINOSULF 140-56-7

803 ก๊าซไวไฟ FLAMMABLE GASES

804 ของเหลวไวไฟ (เป็นของเหลวที�มีจุดวาบไฟตํ�ากว่า 55 ̊ ซ และยังคง

สภาพเป็นของเหลวภายใต้ความดันซึ�งมีสภาวะการผลิตที�มี

ลักษณะเฉพาะ เช่น การใช้ความดันสูงและอุณหภูมิสูง

อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรงได้

FLAMMABLE LIQUID

805 ฟลูอีนิทิล FLUENETIL 4301-50-2

806 กรด 4-ฟลูออโรบิวไทริค 4-FLUOROBUTYRIC  ACID 462-23-7

807 เอไมด์ของกรด 4-ฟลูออโรบิวไทริค 4-FLUOROBUTYRIC  ACID,  AMIDES

808 เอสเทอร์ของกรด 4-ฟลูออโรบิวไทริค 4-FLUOROBUTYRIC  ACID,  ESTERS

809 เกลือของกรด 4-ฟลูออโรบิวไทริค 4-FLUOROBUTYRIC  ACID, SALTS

810 กรด 4-ฟลูออโรโครโทนิค 4-FLUOROCROTONIC  ACID 37759-72-1

811 เอไมด์ของกรด 4-ฟลูออโรโครโทนิค 4-FLUOROCROTONIC  ACID, AMIDES

812 เอสเทอร์ของกรด 4-ฟลูออโรโครโทนิค 4-FLUOROCROTONIC  ACID,  ESTERS

813 เกลือของกรด 4-ฟลูออโรโครโทนิค 4-FLUOROCROTONIC  ACID,  SALTS

814 กรด 4-ฟลูออโร-2-ไฮดรอกซีบิวไทริค 4-FLUORO-2-HYDROXYBUTYRIC  ACID

815 เอไมด์ของกรด  4-ฟลูออโร-2-ไฮดรอกซีบิวไทริค 4-FLUORO-2-HYDROXYBUTYRIC  ACID, AMIDES

816 เอสเทอร์ของกรด  4-ฟลูออโร-2-ไฮดรอกซีบิวไทริค 4-FLUORO-2-HYDROXYBUTYRIC  ACID,  ESTERS

817 เกลือของกรด  4-ฟลูออโร-2-ไฮดรอกซีบิวไทริค 4-FLUORO-2-HYDROXYBUTYRIC  ACID,  SALTS

818 กรดฟลูออโรอะซิติค FLUROACETIC ACID 144-49-0

819 เอไมด์ของกรดฟลูออโรอะซิติค FLUROACETIC ACID,  AMIDES

820 เอสเทอร์ของกรดฟลูออโรอะซิติค FLUROACETIC ACID,  ESTERS

821 เกลือของกรดฟลูออโรอะซิติค FLUROACETIC ACID,  SALTS
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822 ฟลูออรีน FLUORINE 7782-41-4

823 ฟลูออโรอะเซตาไมด์ FLUOROACETAMIDE 640-19-7

824 สารละลายของฟลูออโรอะซีเตท FLUOROACETATES, (SOLUBLE)

825 กรดฟลูออโรบอริค FLUOROBORIC  ACID 16872-11-0

826 เอ็น-(ฟลูออโร ไดคลอโรเมทธิลไธโอ) พธาลิไมด์ N-(FLUORO DICHLOROMETHYLTHIO) PHTHALIMIDE 719-96-0

827 2-ฟลูออโรเอทธิล ไบฟีนิล-4-อิลอะซีเตท 2-FLUOROETHYL BIPHENYL-4-YLACETATE 4301-50-2

828 ฟลูออโรซิลิเคทส์ FLUOROSILICATES

829 กรดฟลูออโรซิลิซิค FLUOROSILICIC ACID 16961-83-4

830 กรดฟลูออโรซัลโฟนิค FLUOROSULPHONIC ACID 7789-21-1

831 โฟโนฟอส FONOFOS 944-22-9

832 ฟอร์มัลดิไฮด์ (ความเข้มข้น >= 90%) FORMALDEHYDE (CONCENTRATION >=90%) 50-00-0

833 ฟอร์มีทาเนท FORMETANATE 22259-30-9

834 กรดฟอร์มิค FORMIC ACID 64-18-6

835 ฟอร์โมไธออน FORMOTHION 2540-82-1

836 เอส-(เอ็น-ฟอร์มิล-เอ็น-เมทธิลคาร์บาโมอิลเมทธิล)โอ,โอ-ไดเมทธิล 

 ฟอสฟอโรไดไธโอเอท

S-(N-FORMYL-N-METHYLCARBAMOYLMETHYL)O,O-

DIMETHYL PHOSPHORODITHIOATE

2540-82-1

837 ฟิวเบอริดาโซล FUBERIDAZOLE 3878-19-1

838 ฟูลมิเนท ของปรอท FULMINATE OF  MERCURY 628-86-4

839 กรดฟูมาริค FUMARIC ACID 110-17-8

840 ฟูมาริน FUMARIN 117-52-2

841 2-ฟิวรัลดีไฮด์ 2-FURALDEHYDE 98-01-1

842 เฟอร์ฟิวรัล FURFURAL 98-01-1

843 เฟอร์ฟิวรัลดีไฮด์ FURFURALDEHYDE 98-01-1

844 เฟอร์ฟิวริล แอลกอฮอล์ FURFURYL ALCOHOL 98-00-0

845 2-(2-ฟิวริล) เบนซิมิดาโซล 2-(2-FURYL) BENZIMIDAZOLE 3878-19-1

846 กลีเซอรอล ไตรไนเตรท GLYCEROL TRINITRATE 55-63-0

847 ไกลซีดอล GLYCIDOL 556-52-5

848 ไกลซิดิล อะครีเลท GLYCIDYL ACRYLATE 106-90-1

849 ไกลซิดิล เมทธาครีเลท GLYCIDYL METHACRYLATE 106-91-2

850 ไกลออกซาล GLYOXAL 107-22-2

851 1-กัวนิล-4-ไนโตรซามิโนกัวนิล-1-เตตระซีน 1-GUANYL-4-NITROSAMINOGUANYL-1-TETRAZENE 109-27-3

852 กัวนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ GUANADINE HYDROCHLORIDE 50-01-1

853 กัวนิดิเนียม คลอไรด์ GUANIDINIUM CHLORIDE 50-01-1

854 เอชซีเอช HCH 58-89-9

855 1,2,3,7,8,9-เฮกซะคลอโรไดเบนโซ-พารา-ไดออกซิน 1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-p-DIOXIN 19408-74-3

856 เฮกซะเมทธิลฟอสฟอราไมด์ HEXAMETHYLPHOSPHORAMIDE 680-31-9

857 2,2',4,4',6,6'-เฮกซะไนโตรสติลบีน 2,2',4,4',6,6'-HEXANITROSTILBENE 20062-22-0

858 3,3,6,6,9,9-เฮกซะเมทธิล-1,2,4,5-เตตราออกโซไซโคลโนเนน

(ความเข้มข้น>=75%)

3,3,6,6,9,9-HEXMETHYL-1,2,4,5-TETRAOXOCYCLONONANE 

(CONCENTRATION>=75%)

22397-33-7
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859 ของเหลวไวไฟสูง (เป็นของเหลวที�มีจุดวาบไฟตํ�ากว่า 21 ̊ ซ
และมีจุดเดือดที�ความดันปกติสูงกว่า 20 ̊ ซ)

HIGHLY  FLEMMABLE  LIQUID

860 ไฮดราซีน ไนเตรท HYDRAZINE  NITRATE 13464-97-6

861 ไฮโดรเจน HYDROGEN 1333-74-0

862 ไฮโดรเจน คลอไรด(์ก๊าซเหลว) HYDROGEN CHLORIDE (LIQUIFIED   GAS) 7647-01-0

863 ไฮโดรเจน ไซยาไนด์ HYDROGEN CYANIDE 74-90-8

864 ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ HYDROGEN FLUORIDE 7664-39-3

865 ไฮโดรเจน ฟอสไฟด์ (ฟอสฟีน) HYDROGEN   PHOSPHIDE  (PHOSPHINE) 7803-51-2

866 ไฮโดรเจน เซเลไนต์ HYDROGEN SELENIDE 7783-07-5

867 ไฮโดรเจน ซัลไฟด์ HYDROGEN SULPHIDE 7783-06-4

868 ไฮดรอกซีอะซีโตไนไตรล์ (ไกลโคโลไนไตรล์) HYDROXYACETONITRILE (GLYCOLONITRILE) 107-16-4

869 เฮฟตะคลอร์ HEPTACHLOR 76-44-8

870 เฮฟตะคลอร์ อีพอกไซด์ HEPTACHLOR EPOXIDE 1024-57-3

871 1,4,5,6,7,8,8-เฮฟตะคลอร-์2,3-อีพอกซ-ี3เอ,4,7,7เอ เตตระไฮโดร-

4,7-มีธาโนอินเดน

1,4,5,6,7,8,8-HEPTACHLOR-2,3-EPOXY-3A,4,7,7A-TETRAHYDRO-

4,7-METHANOINDANE

1024-57-3

872 1,4,5,6,7,8,8-เฮฟตะคลอโร-3เอ,4,7,7เอ-เตตระไฮโดร-4,7-

 มีธาโนอินดีน

1,4,5,6,7,8,8-HEPTACHLORO-3A,4,7,7A-TETRAHYDRO-4,7-

METHANOINDENE

76-44-8

873 เฮพเทน HEPTANE 142-82-5

874 เฮพเเทน-2-โอน HEPTAN-2-ONE 110-43-0

875 เฮพแทน-3-โอน HEPTAN-3-ONE 106-35-4

876 เฮพเเทน-4-โอน HEPTAN-4-ONE 123-19-3

877 เฮกซะคลอโรฟีน HEXACHLOROPHENE 70-30-4

878 เฮกซะฟลูออโรโพรพีน HEXAFLUORO PROPENE 116-15-4

879 เฮกซะไฮโดรพธาลิค แอนไฮไดรด์ HEXAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE 85-42-7

880 เฮกซะเมทธิลีน ไดอะครีเลท HEXAMETHYLENE DIACRYLATE 13048-33-4

881 เฮกซะเมทธิลีน-ได-ไอโซไซยาเนท HEXAMETHYLENE-DI-ISOCYANATE

882 เฮกซะเมทธิล ฟอสฟอริค ไตรอะไมด์ HEXAMETHYL PHOSPHORIC TRIAMIDE 680--31-9

883 เฮกเซน HEXANE 110-54-3

884 เฮกเซน-1,6-ไดออล ไดอะครีเลท HEXANE-1,6-DIOL DIACRYLATE 13048-33-4

885 เกลือแอมโมเนียมของเฮกซะไนโตรไดฟีนิลอะมีน HEXANITRODIPHENYLAMINE AMMONIUM SALT

886 เฮกเซน-1-ออล HEXAN-1-OL 111-27-3

887 เฮกเซน-2-โอน HEXAN-2-ONE 591-78-6

888 เฮกซิล HEXYL 131-73-7

889 ไฮดราซีน HYDRAZINE 302-01-2

890 สารละลายไฮดราซีน HYDRAZINE SOLUTION 302-01-2

891 กรดไฮไดรโอดิค HYDRIODIC ACID 10034-85-2

892 กรดไฮโดรโบรมิค HYDROBROMIC ACID 10035-10-6

893 กรดไฮโดรคลอริค HYDROCHLORIC ACID 7647-01-0

894 กรดไฮโดรไซยานิค HYDROCYANIC ACID 74-90-8
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895 กรดไฮโดรฟลูออริค HYDROFLUORIC ACID 7664-39-3

896 ไฮโดรเจน โบรไมด์ แอนไฮดรัส HYDROGEN BROMIDE ANHYDROUS 10035-10-6

897 ไฮโดรเจน คลอไรด์ แอนไฮดรัส HYDROGEN CHLORIDE ANHYDROUS 7647-01-0

898 เกลือของไฮโดรเจน ไซยาไนต์ HYDROGEN CYANIDE (SALTS)

899 ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ แอนไฮดรัส HYDROGEN FLUORIDE ANHYDROUS 7664-39-3

900 ไฮโดรเจน ไอโอไดด์ แอนไฮดรัส HYDROGEN IODIDE ANHYDROUS 10034-85-2

901 ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ HYDROGEN PEROXIDE 7722-84-1

902 ไฮโดรควิโนน HYDROQUINONE 123-31-9

903 4-ไฮดรอกซ-ี3,5-ได-ไอโอโดเบนโซไนไตรล์ 4-HYDROXY-3,5-DI-IODOBENZONITRILE 16789-83-4

904 2-ไฮดรอกซีเอทธิล อะครีเลท 2-HYDROXYETHYL ACRYLATE 818-61-1

905 2-ไฮดรอกซีเอทธิล เมทธาครีเลท 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE 868-77-9

906 4-ไฮดรอกซ-ี4-เมทธิลเพนทาน-2-โอน 4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN-2-ONE 123-42-2

907 4-ไฮดรอกซ-ี3-[3-ออกโซ-1-(4-คลอโรฟีนิล) บิวทิล]

คูมาริน

4-HYDROXY-3-[3-OXO-1-(4-CHLOROPHENYL) BUTYL) 

COUMARIN

81-82-3

908 4-ไฮดรอกซ-ี3-[3-ออกโซ-1-(2-ฟิวริล) บิวทิล] คูมาริน 4-HYDROXY-3-[3-OXO-1-(2-FURYL) BUTYL ] COUMARIN 117-52-2

909 4-ไฮดรอกซ-ี3-(3-ออกโซ-1-ฟีนิลบิวทิล) คูมาริน 4-HYDROXY-3-(3-OXO-1-PHENYLBUTYL) COUMARIN 81-81-2

910 ไฮดรอกซีโพรพิล อะครีเลท HYDROXYPROPYL ACRYLATE 25584-83-2

911 ไฮดรอกซีโพรพิล เมทธาครีเลท HYDROXYPROPYL METHACRYLATE 27813-02-1

912 8-ไฮดรอกซีควิโนลีน ซัลเฟท 8-HYDROXYQUINOLINE SULPHATE 134-31-6

913 4-ไฮดรอกซ-ี3-(1,2,3,4-เตตระไฮโดร-1-แนพธิล)

คูมาริน

4-HYDROXY-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-1-NAPTHYL)

 COUMARIN

5836-29-3

914 ไฮออสซีน HYOSCINE 51-34-3

915 เกลือของไฮออสซีน HYOSCINE (SALTS)

916 ไฮออสไซยาไมน์ HYOSCYAMINE 101-31-5

917 เกลือของไฮออสไซยาไมน์ HYOSCYAMINE (SALTS)

918 2,2'-อิมมิโนไดเอทธานอล 2,2'-IMINODIETHANOL 111-42-2

919 2,2'-อิมมิโนไดเอทธิลอะมีน 2,2'-IMINODIETHYLAMINE 111-40-0

920 1,1'-อิมมิโนไดโพรพาน-2-ออล 1,1'-IMMINODIPROPAN-2-OL

921 3,3'-อิมมิโนโพรพิลอะมีน 3,3'-IMINOPROPYLAMINE 56-18-8

922 ไอโอดีน IODINE 7559-56-2

923 กรดไอโอโดอะซีติค IODOACETIC ACID 64-69-7

924 ไอโอโดมีเธน IODOMETHANE 74-88-4

925 ไอโอดอกซีเบนซีน IODOXYBENZENE 696-33-3

926 3-ไอโอโดโพรพีน 3-IODOPROPRENE 556-56-9

927 ไอออกซีนิล IOXYNIL 1689-83--4

928 ไอโซบิวทิล อะซีเตท ISOBUTYL ACETATE 110-19-0

929 ไอโซเบนซาน ISOBENZAN 297-78-9

930 ไอโซดรีน ISODRIN 465-73-6

931 ไอโซบิวทิล อะครีเลท ISOBUTYL ACRYLATE 106-63-8
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932 ไอโซบิวทิล เมทธาครีเลท ISOBUTYL METHACRYLATE 97-86-9

933 กรดไอโซบิวไทริค ISOBUTYRIC ACID 79-31-2

934 ไอโซบิวไทริค คลอไรด์ ISOBUTYRIC CHLORIDE 79-30-1

935 3-ไอโซไซยานาโตเมทธิล-3,5,5-ไตรเมทธิลไซโคลเฮกซิล

ไอโซไซยาเนท

3-ISOCYANATOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYL 

ISOCYANATE

4098-71-9

936 4-ไอโซไซยานาโตซัลโฟนิลโทลูอีน 4-ISOCYANATOSULPHONYLTOLUENE 4083-64-1

937 ไอโซแลน ISOLAN 119-38-0

938 ไอโซเพนเทน ISOPENTANE 78-78-4

939 ไอโซฟอโรน ISOPHORONE 78-59-1

940 ไอโซฟอโรน ไดอะมีน ISOPHORONE DIAMINE 2855-13-2

941 ไอโซฟอโรน ได-ไอโซไซยาเนท ISOPHORONE DI-ISOCYANATE 4098-71-9

942 ไอโซพรีน ISOPRENE 78-79-5

943 ไอโซโพรพาโนลามีน ISOPROPANOLAMINE 78-96-6

944 ไอโซโพรพีนิลเบนซีน ISOPROPENYLBENZENE 98-83-9

945 2-ไอโซโพรพอกซีเอทธานอล 2-ISOPROPOXYETHANOL 109-59-1

946 2-ไอโซโพรพอกซีฟีนิล เมทธิลคาร์บาเมท 2-ISOPROPOXYPHENYL  METHYLCARBAMATE 114-26-1

947 ไอโซโพรพิล อะซีเตท ISOPROPYL ACETATE 108-21-4

948 ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ ISOPROPYL ALCOHOL 67-63-0

949 ไอโซโพรพิลอะมีน ISOPROPYLAMINE 75-31-0

950 2-ไอโซโพรพิลอะมิโน-4-เมทธิลอะมิโน-6-เมทธิลไธโอ 1,3,5-

ไตรอะซีน

2-ISOPROPYLAMINO-4-METHYLAMINO-6-METHYLTHIO 1,3,5-

TRIAZINE

1014-69-3

951 ไอโซโพรพิล เบนซีน ISOPROPYL BENZENE 98-82-8

952 ไอโซโพรพิล ฟอร์เมท ISOPROPYL FORMATE 625-55-8

953 3-ไอโซโพรพิล-5-เมทธิลฟีนิล เมทธิลคาร์บาเมท 3-ISOPROPYL-5-METHYLPHENYL METHYLCARBAMATE 2631-37-0

954 1-ไอโซโพรพิล-3-เมทธิลไพราซอล-5-อิล

ไดเมทธิลคาร์บาเมท

1-ISOPROPYL-3-METHYLPYRAZOL-5-YL 

DIMETHYLCARBAMATE

119-38-0

955 จักโลน (5-ไฮดรอกซีแนพธาลีน-1,4-ไดโอน) JUGLONE (5-HYDROXYNAPTHALENE-1,4-DIONE) 481-39-0

956 คีลีแวน KELEVAN 4234-79-1

957 เลด สไตฟเนท  LEAD  STYPHNATE 15245-44-0

958 เลด 2,4,6-ไตรไนโตรรีซอร์ซินอกไซด์ LEAD  2,4,6-TRINITRORESORCINOXIDE 15245-44-0

959 ออกซิเจนเหลว LIQUID  OXYGEN 7782-44-7

960 เลด อัลคิล LEAD ALKYLS

961 เลด อะไซด์ LEAD AZIDE 13424-46-9

962 เลด โครเมท LEAD CHROMATE 7758-97-6

963 ตะกั�ว (สารประกอบ) LEAD (COMPOUNDS)

964 เลด เฮกซะฟลูออโรซิลิเคท LEAD HEXAFLUOROSILICATE 25808-74-6

965 เลด สไตฟเนท LEAD STYPHNATE 15245-44-0

966 2-(1-เมทธิลบิวทิล)-4,6-ไดไนโตรฟีนอล 2-(1-METHYLBUTYL)-4,6-DINITROPHENOL 4097-36-3

967 เมทธิล เอ็น-บิวทิล คีโตน METHYL N-BUTYL KETONE 591-78-6

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๕๕



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

968 เมอร์คิวรี MERCURY 7439-97-6

969 เมอร์คิวรี ฟลูมิเนท MERCURY  FULMINATE 628-86-4

970 เมทธิล เอทธิล คีโตน เพอร์ออกไซด์

(ความเข้มข้น>=60%)

METHYL  ETHYL  KETONE  PEROXIDE  

(CONCENTRATION>=60%)

1338-23-4

971 เมทธิล ไอโซบิวทิล คีโตน เพอร์ออกไซด์ (ความเข้มข้น>=60%) METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE (CONCENTRATION>=60 %) 37206-20-5

972 เมทธิล ไอโซไซยาเนท METHYL ISOCYANATE 624-83-9

973 เมทธิล พาราไธออน  METHYL  PARATHION 298-00-0

974 เมทธิลคลอไรด์ METHYL CHLORIDE 74-87-3

975 เมทธิล 2-คลอโร-3-(4-คลอโรฟินิล) โพรพิโอเนท METHYL 2-CHLORO-3(4-CHLOROPHENYL) PROPIONATE 14437-17-3

976 เมทธิล คลอโรฟอร์ม METHYL CHLOROFORM 71-55-6

977 เมทธิล คลอโรฟอร์เมท METHYL CHLOROFORMATE 79-22-1

978 เมทธิล ไซโคลเฮกเซน METHYL CYCLOHEXANE 108-87-2

979 2-เมทธิลไซโคลเฮกซะนอล 2-METHYLCYCLOHEXANOL 583-59-5

980 2-เมทธิลไซโคลเฮกซะโนน 2-METHYLCYCLOHEXANONE 583-60-8

981 เอ็น-เมทธิลไดเอทธาโนลามีน N-METHYLDIETHANOLAMINE 105-59-9

982 4,4-เมทธิลีน บิส (2-คลอโรอะนิลิน) 4,4-METHYLENE BIS (2-CHLOROANILINE) 101-14-4

983 เกลือของ 4,4'-เมทธิลีน บิส (2-คลอโรอะนิลีน) 4,4'-METHYLENE BIS(2-CHLOROANILINE) (SALTS)

984 4,4'-เมทธิลีนไดอะนิลีน 4,4'-METHYLENE DIANILINE 101-77-9

985 เมทธิลีน ไดโบรไมด์ METHYLENE DIBROMIDE 74-95-3

986 เมทธิลีน ไดคลอไรด์ METHYLENE DICHLORIDE 75-09-2

987 4,4'-เมทธิลีนได (ไซโคลเฮกซิล ไอโซไซยาเนท) 4,4'-METHYLENEDI (CYCLOHEXYL ISOCYANATE) 5124-30-1

988 3,3' เมทธิลีน  (4-ไฮดรอกซีคูมาริน) 3,3' METHYLENE  (4-HYDROXYCOUMARIN) 66-76-2

989 2,2-เมทธิลีน บิส-(3,4,6-ไตรคลอโรฟีนอล) 2,2-METHYLENE BIS-(3,4,6-TRICHLOROPHENOL) 70-30-4

990 เอ็น-เมทธิล-2-เอทธาโนลามีน N-METHYL-2-ETHANOLAMINE 109-83-1

991 เมทธิล เอทธิล คีโตน METHYL  ETHYL  KETONE 78-93-3

992 เมทธิล เอทธิล คีโตน เพอร์ออกไซด์

(ความเข้มข้น60%)

METHYL  ETHYL  KETONE  PEROXIDE  

(CONCENTRETION>=60%)

993 เมทธิล ฟอร์เมท METHYL FORMATE 107-31-3

994 เมทธิลไกลคอล อะซีเตท METHYLGLYCOL ACETATE 110-49-6

995 5-เมทธิลเฮพทาน-3-โอน 5-METHYLHEPTAN-3-ONE 541-85-5

996 5-เมทธิลเฮกซาน-2-โอน 5-METHYLHEXAN-2-ONE 110-12-3

997 1-เมทธิลอิมมิดาโซล 1-METHYLIMIDAZOLE 616-47-7

998 2,2'-(เมทธิลอิมมิโน) ไดเอทธานอล 2,2'-(METHYLIMMINO) DIETHANOL 105-59-9

999 เมทธิล ไอโอไดด์ METHYL IODIDE 74-88-4

1000 เมทธิลไอโซเอมิล คีโตน METHYLISOAMYL KETONE 110-12-3

1001 เมทธิลไอโซบิวทิล คาร์บินอล METHYLISOBUTYL CARBINOL 108-11-2

1002 เมทธิลไอโซบิวทิล คีโตน METHYL ISOBUTYL KETONE 108-10-1

1003 เมทธิล ไอโซโพรพิล คีโตน METHYL ISOPROPYL KETONE 563-80-4

1004 เมทธิล ไอโซไธโอไซยาเนท METHYL ISOTHIOCYANATE 556-61-6

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๕๖



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1005 เมทธิล แลคเตท METHYL LACTATE 547-64-8

1006 เมทธิล เมอร์แคพแทน METHYL MERCAPTAN 74-93-1

1007 เมทธิล เมทธาครีเลท METHYL METHACRYLATE 80-62-6

1008 เมทธิล 2-(1-เมทธิลเฮพทิล)-4,6-ไดไนโตรฟีนิล

คาร์บอเนท

METHYL 2-(1-METHYLHEPTYL)-4,6-DINITROPHENYL 

CARBONATE

5386-68-5

1009 2-เมทธิล-2-เมทธิลไธโอโพรพิโอนัลดีไฮด์ โอ-

เมทธิลคาร์บาโมอิลออกซีม

2-METHYL-2-METHYLTHIOPROPIONALDEHYDE  O-

METHYLCARBAMOYLOXIME

116-06-3

1010 2-เมทธิลเพนเทน-2,4-ไดออล 2-METHYLPENTANE-2,4-DIOL 107-41-5

1011 4-เมทธิลเพนทาน-2-ออล 4-METHYLPENTAN-2-OL 108-11-2

1012 4-เมทธิลเพนทาน-2-โอน 4--METHYLPENTAN-2-ONE 108-10-1

1013 4-เมทธิลเพนทาน-3-อีน-2-โอน 4-METHYLPENTAN-3-EN-2-ONE 141-79-7

1014 3-เมทธิล-พารา-ฟีนิลลีนไดอะมีน ซัลเฟท 3-METHYL-p-PHENYLENEDIAMINE SULPHATE

1015 4-เมทธิล-เมตา-ฟีนิลลีนไดอะมีน ซัลเฟท 4-METHYL-m-PHENYLENEDIAMINE SULPHATE 65321-67-7

1016 2-เมทธิลโพรพาน-2-ออล 2-METHYLPROPAN-2-OL 75-65-0

1017 2-เมทธิล-2-โพรพีน ไนไตรล์ 2-METHYL-2-PROPENE NITRILE 126-98-7

1018 กรด 2-เมทธิลโพรพีโนอิค 2-METHYLPROPEINOIC ACID 79-41-4

1019 เมทธิลโพรพิโอเนท METHYLPROPIONATE 554-12-1

1020 3-เมทธิลไพราซอล-5-อิล-ไดเมทธิลคาร์บาเมท 3-METHYLPYRAZOL-5-YL-DIMETHYL CARBAMATE 2532-43-6

1021 2-เมทธิลไพริดีน 2-METHYLPYRIDINE 109-06-8

1022 4-เมทธิลไพริดีน 4-METHYLPYRIDINE 108-89-4

1023 เอ็น-เมทธิล-2ไพโรลิโดน N-METHYL-2-PYROLIDONE 872-50-4

1024 แอลฟา-เมทธิลสไตรีน ALPHA-METHYLSTYRENE 98-83-9

1025 โอ-เมทธิลสไตรีน O-METHYLSTYRENE 611-15-4

1026 เมทธิล-2, 3, 5, 6-เตตระคลอโร-4,-ไพริดิล ซัลโฟน METHYL-2, 3, 5 , 6-TETRACHLORO-4-PYRIDYL  SULPHONE 13108-52-6

1027 เอ็น-เมทธิล-เอ็น,2,4,6-เอ็น-เตตระไนโตรอะนิลีน N-METHYL-N,2,4,6-N-TETRANITROANILENE 479-45-8

1028 เอ็น-เมทธิล ออโท โทลูอิดีน N-METHYL-o-TOLUIDINE 611-21-2

1029 เอ็น-เมทธิล เมตา โทลูอิดีน N-METHYL-m-TOLUIDINE 696-44-6

1030 เอ็น-เมทธิล พารา โทลูอิดีน N-METHYL-p-TOLUIDINE 623-09-5

1031 เมทธิลไตรคลอโรไซเลน METHYLTRICHLOROSILANE 75-79-6

1032 1-เมทธิลไตรเมทธิลีน ไดอะครีเลท 1-METHYLTRIMETHYLENE  DIACRYLATE 19485-03-1

1033 เมทธิล  ไวนิล  อีเธอร์ METHYL  VINYL  ETHER 107-25-5

1034 เมทธิล พาราไธออน METHYL PARATHION 298-00-0

1035 4-เมทธอกซี-2-ไนโตรอะนิลีน 4-METHOXY-2-NITROANILINE 96-96-8

1036 เมวินฟอส MEVINPHOS 7786-34-7

1037 ไมพาฟอกซ์ MIPAFOX 371-86-8

1038 โมโนโครโตฟอส MONOCROTOPHOS 6923-22-4

1039 โมโนไลนูรอน MONOLINURON 1746-81-2

1040 โมโนโพรพิลีน ไกลคอล เมทธิล อีเธอร์ MONOPROPYLENE  GLYCOL  METHYL  ETHER 107-98-2

1041 มอร์แฟมควอท และเกลือของมอร์แฟมควอท MORFAMQUAT  AND  SALTS 4636-83-3

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1042 มอร์โฟไลน์ MORPHOLINE 110-91-8

1043 มอร์โฟไธออน MORPHOTHION 144-41-2

1044 เบตา-แนพธิลอะมีน β-NAPTHYLAMINE 91-59-8

1045 โลหะนิเกิล,นิเกิลออกไซด์,นิเกิลคาร์บอเนท,นิเกิลซัลไฟด์,

ลักษณะเป็นผง

NICKEL METAL, OXIDES, CARBONATES, SULPHIDES, as powders 7440-02-0

1046 ไนโตรเจนออกไซด์ NITROGEN   OXIDES 11104-93-1

1047 2-แนพธอล 2-NAPHTHOL 135-19-3

1048 บี-แนพธอล B-NAPHTHOL 135-19-3

1049 กรด 1-แนพธิลอะซีติค 1-NAPHTHYLACETIC  ACID 86-87-3

1050 1-แนพธิลอะมีน 1-NAPHTHYLAMINE 134-32-7

1051 แอลฟา-แนพธิลอะมีน ALPHA-NAPHTHYLAMINE 134-32-7

1052 2-แนพธิลอะมีน 2-NAPTHYLAMINE 91-59-8

1053 เกลือของ 2-แนพธิลอะมีน 2-NAPHTHYLAMINE (SALTS)

1054 1, 5-แนพธิลีน ได-ไอโซไซยาเนท 1, 5-NAPHTHYLENE DI-ISOCYANATE 3173-72-6

1055 แนพธิลอินแดนไดออน NAPHTHYLINDANDIONE 1786-03-4

1056 2-(1-แนพธิล)อินแดน-1,3-ไดโอน 2-(1-NAPHTHYL) INDAN-1,3-DIONE 1786-03-4

1057 1-แนพธิล เมทธิลคาร์บาเมท 1-NAPHTHYL-n- METHYLCARBAMATE 63-25-2

1058 1-(1-แนพธิล)-2-ไธโอยูเรีย, (เอเอ็นทีย)ู 1-(1-NAPHTHYL)-2-THIOUREA, (ANTU) 86-88-4

1059 นีโอเพนเทน NEOPENTANE 463-82-1

1060 นีโอเพนทิล ไกลคอล ไดอะครีเลท NEOPENTYL GLYCOL DIACRYLATE 2223-82-7

1061 นิเกิล (โลหะ, ออกไซด,์ คาร์บอเนท, ซัลไฟด)์ NICKEL (METAL, OXIDES, CARBONATES, SULPHIDES)

1062 นิเกิล เตตระคาร์บอนิล NICKEL TETRACARBONYL 13463-39-3

1063 นิโคติน NICOTINE 54-11-5

1064 เกลือของนิโคติน NICOTINE(SALTS)

1065 กรดไนตริค NITRIC ACID 7697-37-2

1066 สารผสมระหว่างกรดไนตริคและกรดซัลฟูริค NITRIC AND SULPHURIC ACIDS (MIXTURE)

1067 5-ไนโตรอะซีแนพธีน 5-NITROACENAPHTHENE 602-87-9

1068 ไนโตรอะนิลีน (ไอโซเมอร์ทั�งหมด) NITROANILINE,all isomers 99-09-2 (๐)

1069 2-ไนโตร-พ-ีอะนิซิดีน 2-NITRO-P-ANISIDINE 96-96-/8

1070 ไนโตรเบนซีน NITROBENZENE 98-95-3

1071 ไนโตรเซลลูโลส NITROCELLULOSE 9004-70-0

1072 ไนโตรอีเธน NITROETHANE 79-24-3

1073 ไนโตรเจน ไดออกไซด์ NITROGEN DIOXIDE 10102-44-0

1074 ไนโตรเจนออกไซด์ NITROGEN OXIDES 11104-93-1

1075 ไนโตรกลีเซอรีน NITROGLYCERINE 55-63-0

1076 ไนโตรแมนไนท์ NITROMANNITE 15825-70-4

1077 ไนโตรมีเธน NITROMETHANE 75-52-5

1078 2-ไนโตรแนพธาลีน 2-NITRONAPHTHALENE 581-89-5

1079 4-ไนโตรฟีนอล 4-NITROPHENOL 100-02-7

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๕๘



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1080 พารา-ไนโตรฟีนอล p-NITROPHENOL 100-02-7

1081 1-ไนโตรโพรเพน 1-NITROPROPANE 108-03-2

1082 2-ไนโตรโพรเพน 2-NITROPROPANE 79-46-9

1083 4-ไนโตรโซอะนิลีน 4-NITROSOANITLINE 659-49-4

1084 เอ็น-ไนโตรโซไดเมทธิลอะมีน N-NITROSODIMETHYLAMINE 62-75-9

1085 2-ไนโตรโทลูอีน 2-NITROTOLUENE 88-72-2

1086 4-ไนโตรโทลูอีน 4-NITROTOLUENE 99-99-0

1087 ไนโตรโทลูอิดีน NITROTOLUIDINE 99-55-8

1088 นอร์บอร์ไมด์ NORBORMIDE 991-42-4

1089 ออคตะเมทธิลไพโรฟอสฟอราไมด์ OCTAMETHYLPYROPHOSPHORAMIDE 152-16-9

1090 ออคเทน OCTANE 111-65-9

1091 โอเลียม OLEUM 8014-95-7

1092 โอมีโธเอท OMETHOATE 1113-02-6

1093 กรดออโธฟอสฟอริค ORTHOPHOSPHORIC ACID 7664-38-2

1094 กรดออสมิค OSMIC ACID 20816-12-0

1095 ออสเมียม เตตระออกไซด์ OSMIUM TETRAOXIDE 20816-12-0

1096 เออร์เบน OUABAIN 630-60-4

1097 กรดออกซาลิค OXALIC ACID 144-62-7

1098 กรดออกซาลิค ไดเอทธิลเอสเทอร์ OXALIC ACID DIETHYLESTER 95-92-1

1099 เกลือของกรดออกซาลิค OXALIC ACID (SALTS)

1100 ออกไซเรน OXIRANE 75-21-8

1101 ออกซีดีมีทอน-เมทธิล OXYDEMETON-METHYL 301-12-2

1102 2,2' ออกซีไดเอทธิล ไดอะครีเลท 2,2' OXYDIETHYL DIACRYLATE 4074-88-8

1103 ออกซีไดเอทธิลีน บีส (คลอโรฟอร์เมท) OXYDIETHYLENE BIS (CHLOROFORMATE) 106-75-2

1104 ออกซีไดซัลโฟทอน OXYDISULFOTON  2497-07-6

1105 ออกซิเจน ไดฟลูออไรด์ OXYGEN DIFLUORIDE 7783-41-7

1106 พาพาเวอรีน PAPAVERINE 58-74-2

1107 เกลือของพาพาเวอรีน PAPAVERINE (SALTS)

1108 กรดพาราอะซิติค (ความเข้มข้น>=60%) PARAACETIC ACID (CONCENTRETION>=60%)

1109 พารัลดีไฮด์ PARALDEHYDE 123-63-7

1110 พาราออกซอน PARAOXON 311-45-5

1111 พาราควอท  และเกลือของพาราควอท PARAQUAT AND SALTS 4685-17-4

1112 พาราไธออน PARATHION 56-38-2

1113 เพนตะอีริไทรทอล เตตระไนเตรท PENTAERYTHRITOL   TETRANITRATE 78-11-5

1114 กรดเพอร์อะซิติค(ความเข้มข้น>=60%) PERACETIC  ACID (CONCENTRATION>=60%) 79-21-0

1115 พีบูเลท PEBULATE 1114-71-2

1116 เพนซัลโฟไธออน PENSULFOTHION 115-90-2

1117 เพนตะบอแรน PENTABORANE 19624-22-7

1118 เพนตะคลอโรอีเธน PENTACHLOROETHANE 76-01-7
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1119 เพนตะคลอโรแนพธาลีน PENTACHLORONAPHTALENE 1321-64-8

1120 เพนตะคลอโรฟีนอล PENTACHLOROPHENOL 87-86-5

1121 เพนตะอีรีไธรทอล เตตระ-อะครีเลท PENTAERYTHRITOL TETRA-ACRYLATE 4986-89-4

1122 เพนตะอีรีไธรทอล เตตระไนเตรท (พ.ีอ.ีที.เอ็น.) PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE (P.E.T.N.) 78-11-5

1123 เพนตะอีรีไธรทอล ไตรอะครีเลท PENTAERYTHRITOL TRIACRYLATE 3524-68-3

1124 เพนตะเอทธิลีนเฮกซะมีน PENTAETHYLENEHEXAMINE 4067-16-7

1125 เพนเทน PENTANE 109-66-0

1126 เพนเทน-2,4-ไดโอน PENTANE-2,4-DIONE 123-54-6

1127 เทอร์ท-เพนทานอล tert-PENTANOL 75-85-4

1128 เพนทาน-3-โอน PENTAN-3-ONE 96-22-0

1129 เพนทิล อะซีเตท PENTYL ACETATE 628-63-7

1130 เพนทิล โพรพิโอเนท PENTYL PROPIONATE 624-54-4

1131 กรดเพอร์อะซีติค PERACETIC ACID 79-21-0

1132 ปิโตรเลียม PETROLEUM  68477-31-6

1133 กรดเพอร์คลอริค PERCHLORIC ACID 7601-90-3

1134 เพอร์คลอโรเอทธิลีน PERCHLOROETHYLENE 127-18-4

1135 ฟอสฟามิดอน (ส่วนผสมของไอโซเมอร)์ PHOSPHAMIDON (mixed isomers) 13171-21-6

1136 ออโท-ฟีนีทิดีน o-PHENETIDINE 94-70-2

1137 พารา-ฟีนีทิดีน p-PHENETIDINE 156-43-4

1138 เฟนแคพทัน PHENKAPTON 2275-14-1

1139 ฟีนอล PHENOL 108-95-2

1140 เฟนโธเอท PHENTHOATE  2597-03-7

1141 ฟีนิล 5,6-ไดคลอโร-2-ไตรฟลูออโรเมทธิล เบนซิมิดา โซล-1-

คาร์บอกซีเลท

PHENYL 5,6-DICHLORO-2-TRIFLUOROMETHYL  BENZIMIDAZOLE-1-

CARBOXYLATE

14255-88-0

1142 2-ฟีนิลฟีนอล 2-PHENYLPHENOL 90-43-7

1143 2-ฟีนิลฟีนอล (เกลือของโซเดียม) 2-PHENYLPHENOL, (SODIUM SALT) 132-27-4

1144 เมตา-ฟีนิลลีนไดอะมีน m-PHENYLENEDIAMINE 108-45-2

1145 พารา-ฟีนิลลีนไดอะมีน p-PHENYLENEDIAMINE 106-50-3

1146 ออโท-ฟีนิลลีนไดอะมีน o-PHENYLENEDIAMINE 95-54-5

1147 เมตา-ฟีนิลลีนไดอะมีน ไดไฮโดรคลอไรด์ m-PHENYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE 541-69-5

1148 พารา-ฟีนิลลีนไดอะมีน ไดไฮโดรคลอไรด์ p-PHENYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE 624-18-0

1149 1-ฟีนิล-3-ไพราโซลิโดน 1-PHENYL-3-PYRAZOLIDONE 92-43-3

1150 6-ฟีนิล-1,3,5-ไตรอะซีน-2,4-ไดอะมีน 6-PHENYL-1,3,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE 91-76-9

1151 โฟเรท PHORATE 298-02-2

1152 โฟซาเซทิม PHOSACETIM 4104-14-7

1153 ฟอสซาโลน PHOSALONE 2310-17-0

1154 ฟอสจีน PHOSGENE 75-44-5

1155 ฟอสเมท PHOSMET 732-11-6

1156 ฟอสนิคลอร์ PHOSNICHLOR 5826-76-6
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1157 ฟอสฟามิดอน PHOSPHAMIDON 13171-21-6

1158 กรดฟอสฟอริค PHOSPHORIC ACID 7664-38-2

1159 ฟอสฟอรัส ออกซีคลอไรด์ PHOSPHORUS OXYCHLORIDE 10025-87-3

1160 ฟอสฟอรัส เพนตะคลอไรด์ PHOSPHORUS PENTACHLORIDE 10026-13-8

1161 ฟอสฟอรัส เพนตะซัลไฟด์ PHOSPHORUS PENTASULPHIDE 1314-80-3

1162 ฟอสฟอรัส เพนตอกไซด์ PHOSPHORUS PENTOXIDE 1314-56-3

1163 ฟอสฟอรัส (แดง) PHOSPHORUS (RED) 7723-14-0

1164 ฟอสฟอรัส เซสควิซัลไฟด์ PHOSPHORUS SESQUISULPHIDE 1314-85-8

1165 ฟอสฟอรัส ไตรโบรไมด์ PHOSPHORUS TRIBROMIDE 7789-60-8

1166 ฟอสฟอรัส ไตรคลอไรด์ PHOSPHORUS TRICHLORIDE  7719-12-2

1167 ฟอสฟอรัส ขาวและเหลือง PHOSPHORUS ,WHITE and YELLOW 12185-10-3

1168 ฟอสฟอริล คอลไรด์ PHOSPHORYL CHLORIDE 10025-87-3

1169 โฟซิม PHOXIM 14816-18-3

1170 พธาลิค แอนไฮไดรด์ PHTHALIC ANHYDRIDE 85-44-9

1171 ไฟโซสติกมีน PHYSOSTIGMINE 57-47-6

1172 เกลือของไฟโซสติกมีน PHYSOSTIGMINE (SALT)

1173 2-พิโคไลน์ 2-PICOLINE 109-06-8

1174 4-พิโคไลน์ 4-PICOLINE 108-89-4

1175 กรดพิครามิค PICRAMIC ACID 96-91-3

1176 กรดพิคริค PICRIC ACID 88-89-1

1177 เกลือของกรดพิคริค PICRIC ACID (SALT)

1178 พิโลคาร์ไพน์ PILOCARPINE 92-13-7

1179 เกลือของพิโลคาร์ไพน์ PILOCARPINE (SALTS)

1180 พินเนน ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ PINANE HYDROPEROXIDE 28324-52-9

1181 พินเนน-2-อิล ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ PINAN-2-YL HYDROPEROXIDE 28324-52-9

1182 พินโดน PINDONE 83-26-1

1183 ไพเพอราซีน PIPERAZINE 110-85-0

1184 ไพเพอริดีน PIPERIDINE 110-89-4

1185 พิริมิคาร์บ PIRIMICARB 23103-98-2

1186 พิริมิฟอส-เอทธิล PIRIMIPHOS-ETHYL 23505-41-1

1187 2-พิวาโลอิลอินแดน-1,3-ไดโอน 2-PIVALOYLINDAN-1,3-DIONE 83-26-1

1188 โพลีคลอโรไบฟีนิลส์ POLYCHLOROBIPHENYLS 1336-36-3

1189 โพลีเอทธิลีน อะมีนส์ POLYETHYLENE AMINES

1190 โพลีคลอรีเนเต็ด ไบฟีนิล (พีซีบ)ี POLYCHLORINATED BIPHENYL (PCB) 1336-36-3

1191 โปแตสเซียม POTASSIUM  7440-09-7

1192 โปแตสเซียม ไบฟลูออไรด์ POTASSIUM BIFLUORIDE 7789-29-9

1193 โปแตสเซียม โบรเมท POTASSIUM BROMATE  7758-01-2

1194 โปแตสเซียม  คลอเรท POTASSIUM CHLORATE  3811-04-9

1195 โปแตสเซียม โครเมท POTASSIUM CHROMATE 7789-00-6
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1196 โปแตสเซียม ไดโครเมท POTASSIUM DICHROMATE 7778-50-9

1197 โปแตสเซียม ฟลูออไรด์ POTASSIUM FLUORIDE 7789-23-3

1198 โปแตสเซียม ไฮโดรเจน ไดฟลูออไรด์ POTASSIUM HYDROGEN DIFLUORIDE 7789-29-9

1199 โปแตสเซียม ไฮดรอกไซด์ POTASSIUM HYDROXIDE 1310-58-3

1200 สารละลายโปแตสเซียม ไฮดรอกไซด์ POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 1310-58-3

1201 โพแทสเซียม โครเมต POTASSIUM CHROMATE 7789-00-6

1202 โปแตสเซียม ไนไตรท์ POTASSIUM NITRITE 7758-09-0

1203 โปแตสเซียม เพอร์คลอเรท POTASSIUM PERCHLORATE 7778-74-7

1204 โปแตสเซียม เพอร์แมงกาเนท POTASSIUM PERMANGANATE 7722-64-7

1205 โปแตสเซียม โพลีซัลไฟด์ POTASSIUM POLYSULPHIDES 37199-66-9

1206 เกลือโปแตสเซียมของกรดไดคลอโรไอโซไซยานูริค POTASSIUM  SALT OF DICHLOROISOCYANURIC ACID

1207 เกลือโปแตสเซียมของไดไนโตร-โอ-ครีซอล (ดีเอ็นโอซ)ี POTASSIUM  SALT OF DINITRO-O-CRESOL (DNOC)

1208 โปแตสเซียม ซัลไฟด์ POTASSIUM SULPHIDE 1312-73-8

1209 โพรมีคาร์บ PROMECARB 2631-37-0

1210 โพรมูริท PROMURIT 5836-73-7

1211 โพรพาคลอร์ PROPACHLOR 1918-16-7

1212 โพรพานอล PROPANAL 123-38-6

1213 โพรเพน PROPANE 74-98-6

1214 1,3-โพรเพนซัลโทน 1,3-PROPANESULTONE 1120-71-4

1215 โพรพานิล PROPANIL 709-98-8

1216 1-โพรพานอล 1-PROPANOL 71-23-8

1217 โพรเพน-2-ออล PROPANE-2-OL 67-63-0

1218 โพรพาโนไลด์ PROPANOLIDE 57-57-8

1219 1,3-โพรไพโอแลคโตน 1,3-PROPIOLACTONE 57-57-8

1220 โพรพากิล แอลกอฮอล์ PROPARGYL ALCOHOL 107-19-7

1221 2-โพรพีนอล (อะโครลีน) 2-PROPENAL  (ACROLEIN) 107-02-8

1222 1-โพรพีน-2-คลอโร-1-3-ไดออล-ไดอะซีเตท 1-PROPEN-2-CHLORO-1,3-DIOL-DIACTATE 10118-77-6

1223 2-โพรเพน-1-ออล (อัลลิล แอลกอฮอล์) 2-PROPEN-1-OL (ALLYL  ALCOHOL) 107-18--6

1224 โพรพิลีน ออกไซด์ PROPYLENE   OXIDE 75-56-9

1225 โพรพีน PROPENE 115-07-1

1226 3-คลอโรโพรเพน-1,2-ไดออล 3-CHLOROPROPANE-1,2-DIOL 96-24-2

1227 โพรพิโอนัลดีไฮด์ PROPIONALDEHYDE 123-38-6

1228 กรดโพรพิโอนิค PROPIONIC ACID 79-09-4

1229 โพรพิโอนิค แอนไฮไดรด์ PROPIONIC ANHYDRIDE 123-62-6

1230 โพรพิโอนิล คลอไรด์ PROPIONYL CHLORIDE 79-03-8

1231 โพรพอกเซอร์ PROPOXUR 114-26-1

1232 โพรพิล อะซีเตท PROPYL ACETATE 109-60-4

1233 โพรพิล แอลกอฮอล์ PROPLY ALCOHOL 71-23-8

1234 โพรพิลเบนซีน PROPYLBENZENE 103-65-1
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1235 โพรพิล โบรไมด์ PROPYL BROMIDE 106-94-5

1236 เอส-โพรพิลบิวทิลเอทธิล ไธโอคาร์บาเมท S-PROPYLBUTYLETHYL THIOCARBAMATE 1114-71-2

1237 โพรพิล คลอไรด์ PROPYL CHLORIDE 540-54-5

1238 โพรพิล คลอโรฟอร์เมท PROPYL CHLOROFORMATE 109-61-5

1239 โพรพิลีน PROPYLENE 115-07-1

1240 โพรพิลีน ไกลคอล โมโนบิวทิล อีเธอร์ PROPYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER 5131-66-8

1241 โพรพิลีนอิมีน PROPYLENEIMINE 75-55-8

1242 โพรพิลีน ออกไซด์ PROPYLENE OXIDE 75-56-9

1243 1,2-โพรพิลีน ออกไซด์ 1,2-PROPYLENE OXIDE 75-56-9

1244 1,3-โพรพิลีน ออกไซด์ 1,3-PROPYLENE OXIDE 503-30-0

1245 โพรพิล ฟอร์เมท PROPYL FORMATE 110-74-7

1246 โพรพิล โพรพิโอเนท PROPYL PROPIONATE 106-36-5

1247 พรอพ-2-อีน-1-ออล PROP-2-YN-1-OL 107-19-7

1248 โพรโธเอท PROTHOATE 2275-18-5

1249 โพรแซน-โซเดียม PROXAN-SODIUM 140-93-2

1250 ไพราซอกซอน PYRAZOXON 108-34-9

1251 ไพเรธรีน I PYRETHRIN I 121-21-1

1252 ไพเรธริน II PYRETHRIN II 121-29-9

1253 ไพเรธริน PYRETHRINS 8003-34-7

1254 ไพริดีน PYRIDINE 110-86-1

1255 ไพโรแคททีคอล PYROCATECHOL 120-80-9

1256 ไพโรแกลลอล PYROGALLOL 87-66-1

1257 ไพโรเมลลิติค ไดแอนไฮไดรด์ PYROMELLITIC DIANHYDRIDE 89-32-7

1258 ควินอล QUINOL 123-31-9

1259 ควิโนน QUINONE 106-51-4

1260 รีซอร์ซินอล RESORCINOL 108-46-3

1261 รีซอร์ซินอล ไดไกลซิดิล อีเธอร์ RESORCINOL DIGLYCIDYL ETHER 101-90-6

1262 ฝุ่นขนาดที�สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมปอดได้ RESPIRABLE DUST

1263 โรทีโนน ROTENONE 83-79-4

1264 ชราดาน SCHRADAN 152-16-9

1265 ซีลีเนียม SELENIUM 7782-49-2

1266 เซเลเนียม เฮกซะฟลูออไรด์ SELENIUM  HEXAFLUORIDE 7783-79-1

1267 ซีลีเนียมและสารประกอบ SELENIUM and COMPOUNDS 7782-49-2

1268 เซเลเนียม เฮกซะฟลูออไรด์ SELENIUM HEXAFLUORIDE 7783-91-1

1269 ซิลิคอน ไดออกไซด์ SILICON DIOXIDE

1270 ซิลิคอน เตตระคลอไรด์ SILICON TETRACHLORIDE 10026-04-7

1271 ซิลเวอร์ ไนเตรท SILVER NITRATE 7761-88-8

1272 โซเดียม SODIUM 7440-23-5

1273 โซเดียม อะไซด์ SODIUM AZIDE 26628-22-8
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1274 โซเดียม ไบฟลูออไรด์ SODIUM BIFLUORIDE 1333-83-1

1275 โซเดียม คาร์บอเนท SODIUM CARBONATE 497-19-8

1276 โซเดียม คลอเรท SODIUM CHLORATE  7775-09-9

1277 โซเดียม 2, 4-ไดคลอโรฟีนิล เซลโลโซฟ ซัลเฟต SODIUM 2,4-DICHLOROPHENYL CELLOSOLVE SULFATE 136-78-7

1278 โซเดียม-เอ็น-คลอโร-พ-ีโทลูอีนซัลโฟนาไมด์ SODIUM-N-CHLORO-P-TOLUENESULPHONAMIDE 127-65-1

1279 โซเดียม ไดคลอไรไอโซไซยานูเรท, ไดไฮเดรท SODIUM DICHLOROISOCYANURATE, DIHYDRATE 51580-86-0

1280 โซเดียม ไดโครเมท SODIUM DICHROMATE 10588-01-9

1281 โซเดียม-4-ไดเมทธิลอะมิโนเบนซีนไดอะโซซัลโฟเนท SODIUM-4-DIMETHYLAMINOBENZENE DIAZOSULPHONATE 140-56-7

1282 โซเดียม ไดไธโอไนท์ SODIUM DITHIONITE 7775-14-6

1283 โซเดียม ฟลูออไรด์ SODIUM FLUORIDE 7681-49-4

1284 โซเดียม ไฮไดรด์ SODIUM HYDRIDE 7646-69-7

1285 โซเดียม ไฮโดรเจน ไดฟลูออไรด์ SODIUM HYDROGEN DIFLUORIDE 1333-83-1

1286 โซเดียม ไฮโดรซัลไฟท์ SODIUM HYDROSULPHITE 7775-14-6

1287 โซเดียม ไฮดรอกไซด์ SODIUM HYDROXIDE 1310-73-2

1288 โซเดียม ไฮดรอกไซด,์ แอนไฮดรัส (คอสติค โซดา) SODIUM HYDROXIDE,  ANHYDROUS (CAUSTIC SODA) 1310-73-2

1289 โซเดียม ไฮโปคลอไรท์ SODIUM HYPOCHLORITE 7681-52-9

1290 โซเดียม ไอโซโพรพิลแซนเธท SODIUM ISOPROPYLXANTHATE 140-93-2

1291 โซเดียม เมทธิลไดไธโอคาร์บาเมท SODIUM METHYLDITHIOCARBAMATE 137-42-8

1292 โซเดียม ไนไตรท์ SODIUM NITRITE 7632-00-0

1293 โซเดียม เพอร์คลอเรท SODIUM PERCHLORATE 7601-89-0

1294 โซเดียม เพอร์ออกไซด์ SODIUM PEROXIDE 1313-60-6

1295 โซเดียม พิคราเมท SODIUM PICRAMATE 831-52-7

1296 โซเดียม โพลีซัลไฟด์ SODIUM POLYSULPHIDES 1344-08-7

1297 เกลือโซเดียมของกรดไดคลอโรไอโซไซยานูริค SODIUM SALT OF DICHLOROISOCYANURIC ACID

1298 เกลือโซเดียม ของไดไนโตร-โอ-ครีซอล (ดีเอ็นโอซ)ี SODIUM SALT OF DINITRO-O-CRESOL (DNOC)

1299 โซเดียม เซเลไนท์ SODIUM SELENITE 10102-18-8

1300 โซเดียม ซัลไฟด์ SODIUM SULPHIDE 1313-82-2

1301 โซเดียม ไตรคลอโรอะซีเตท (ทีซีเอ) SODIUM TRICHLOROACETATE (TCA) 650-51-1

1302 สแตนนิค คลอไรด์ STANNIC CHLORIDE 7646-78-8

1303 สตรอนเทียม โครเมท STRONTIUM CHROMATE  7789-06-2

1304 สโตรแพนทิน-เค STROPHANTIN-K 11005-63-3

1305 สตริคนิน STRYCHNINE 57-24-9

1306 เกลือของสตริคนิน STRYCHNINE (SALTS)

1307 กรดสไตฟนิค STYPHNIC ACID 82-71-3

1308 สไตรีน STYRENE 100-42-5

1309 ซัคซินิค แอนไฮไดรด์ SUCCINIC ANHYDRIDE 108-30-5

1310 ซัลฟอลเลท SULFALLATE 95-06-7

1311 ซัลโฟเทพ SULFOTEP 3689-24-5

1312 ซัลเฟอร์ ไดคลอไรด์ SULPHUR  DICHLORIDE 10545-99-0

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๖๔
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1313 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SULPHUR  DIOXIDE 7446-09-5

1314 ซัลเฟอร์ ไตรออกไซด์ SULPHUR   TRIOXIDE 7446-11-9

1315 กรดซัลฟามิค SULPHAMIC ACID 5329-14-6

1316 กรดซัลฟานิลิค SULPHANILIC ACID 121-57-3

1317 ซัลโฟเลน SULPHOLANE 126-33-0

1318 กรดซัลฟูริค SULPHURIC ACID 7664-93-9

1319 ซัลเฟอร์ ไดคลอไรด์ SULPHUR DICHLORIDE 10545-99-0

1320 ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ SULPHUR DIOXIDE  7446-09-5

1321 ซัลเฟอร์ ไตรออกไซด์ SULPHUR TRIOXIDE  7446-11-9

1322 ซัลเฟอร์ เตตระคลอไรด์ SULPHUR TETRACHLORIDE 13451-08-6

1323 ซัลฟูริล คลอไรด์ SULPHURYL CHLORIDE 7791-25-5

1324 กรด 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซีแอซีติก 2,4,5-TRICHLOROPHENOXYACETIC ACID 93-76-5

1325 เกลือและเอสเทอร์ของกรด 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซีแอซีติก 2,4,5-TRICHLOROPHENOXYACETIC ACID (SALTS AND  ESTERS)

1326 เทลลูเลียม เฮกซะฟลูออไรด์ TELLURIUM HEXAFLUORIDE 7783-80-4

1327 เตตระเอทธิล ไพโรฟอสเฟต (ทีอีพีพ)ี TETRAETHYL PYROPHOSPHATE (TEPP) 107-49-3

1328 3,6,9,12-เตตระ-อะซาเตตราดีคาเมทธิลีน ไดอะมีน 3,6,9,12-TETRA-AZATETRADECAMETHYLENE  DIAMINE 4067-16-7

1329 1,1,2,2-เตตระโบรโมอีเธน 1,1,2,2-TETRABROMOETHANE 79-27-6

1330 2,3,7,8-เตตระคลอโรไดเบนโซ-พ-ีไดออกซิน (ทีซีดีดี) 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN (TCDD) 1746-01-6

1331 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเธน 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 79-34-5

1332 เตตระคลอโรเอทธิลีน TETRACHLOROETHYLENE 127-18-4

1333 เตตระคลอโรมีเธน TETRACHLOROMETHANE 56-23-5

1334 2,3,5,6-เตตระคลอโร-4-(เมทธิลซัลโฟนิล) ไพริดีน 2,3,5,6-TETRACHLORO-4-(METHYLSULPHONYL) PYRIDINE 13108-52-6

1335 2,3,4,6-เตตระคลอโรฟีนอล 2,3,4,6-TETRACHLOROPHENOL 58-90-2

1336 โอโอโอ'โอ'-เตตระเอทธิล ไดไธโอไพโรฟอสเฟต OOO'O'-TETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE 3689-24-5

1337 เตตระเอทธิลีนเพนตามีน TETRAETHYLENEPENTAMINE 112-57-2

1338 เตตระเอทธิล เลด TETRAETHYL LEAD 78-00-2

1339 เตตระเมทธิล เลด TETRAMETHYL LEAD 75-74-1

1340 โอโอโอ'โอ'-เตตระเอทธิล เอสเอส'-เมทธิลีน ได                           

(ฟอสฟอโรไดไธโอเอท)

OOO'O'-TETRAETHYL  SS'-METHYLENE DI 

(PHOSPHORODITHIOATE)

563-12-2

1341 เตตระเอทธิล ซิลิเกต TETRAETHYL SILICATE 78-10-4

1342 เตตระไฮโดรฟิวแรน TETRAHYDROFURAN 109-99-9

1343 เตตระไฮโดรฟิวแรน-2,5-ไดอิลไดเมทธานอล TETRAHYDROFURAN-2-5DIYLDIMETHANOL 104-80-3

1344 ทีอีพีพี TEPP 107-49-3

1345 เตตระไฮโดรเฟอฟิวริล แอลกอฮอล์ TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 97-99-4

1346 เตตระไฮโดร-2-ฟิวริลเมทธานอล TETRAHYDRO-2-FURYLMETHANOL 97-99-4

1347 1,2,3,4-เตตราไฮโดร-1-แนพธิล ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ 1,2,3,4-TETRAHYDRO-1-NAPHTHYL HYDROPEROXIDE 771-29-9

1348 เตตระไฮโดรพธาลิค แอนไฮโดรด์ TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDE 85-43-8

1349 เตตระไฮโดรไธโอฟีน-1,1-ไดออกไซด์ TETRAHYDROTHIOPHENE-1,1-DIOXIDE 126-33-0

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1350 เตตระลิน ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ TETRALIN HYDROPEROXIDE 771-29-9

1351 เตตระเมทธิลิน ไดอะครีเลท TETRAMETHYLENE DIACRYLATE 1070-70-8

1352 เตตระเมทธิลีนไดซัลโฟเตตระมีน TETRAMETHYLENEDISULPHOTETRAMINE 80-12-6

1353 เอ็นเอ็นเอ็น'เอ็น'-เตตระเมทธิล-พารา-ฟีนิลีนไดอะมีน NNN'N'-TETRAMETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE 100-22-1

1354 เอ็นเอ็นเอ็น'เอ็น'-เตตระเมทธิลฟอสฟอโรไดอะมิดิค  ฟลูออไรด์ NNN'N'-TETRAMETHYLPHOSPHORODIAMIDIC  FLUORIDE 115-26-4

1355 เตตระเมทธิลไธยูแรม ไดซัลไฟด์ TETRAMETHYLTHIURAM DISULPHIDE 137-26-8

1356 1,2,3,4-เตตระไนโตรคาร์บาโซล 1,2,3,4-TETRANITROCARBAZOLE 6202-15-9

1357 เตตระไนโตรแนพธาลีน TETRANITRONAPHTHALENE 55810-18-9

1358 โอโอโอ'โอ'-เตตระโพรพิล ไดไธโอไพโรฟอสเฟต OOO'O'-TETRAPROPYL DITHIOPYROPHOSPHATE 3244-90-4

1359 เตตริล TETRYL 479-45-8

1360 แทลเลียม THALLIUM 7440-28-0

1361 สารประกอบแทลเลียม THALLIUM COMPOUNDS

1362 ไธโอคาร์บาไมด์ THIOCARBAMIDE 62-56-6

1363 กรดไธโอไซยานิค THIOCYANIC ACID 463-56-9

1364 เกลือของกรดไธโอไซยานิค THIOCYANIC ACID (SALTS)

1365 2,2'-ไธโอไดเอทธานอล 2,2'-THIODIETHANOL 111-48-8

1366 ไธโอไดไกลคอล THIODIGLYCOL 111-48-8

1367 2-ไธโอ-1,3-ไดไธออล (4,5,b) ควินอกซาลีน 2-THIO-1,3-DITHIOL(4,5,b) QUINOXALINE 93-75-4

1368 กรดไธโอไกลโคลิค THIOGLYCOLIC ACID 68-11-1

1369 ไธโอมีตัน THIOMETON 640-15-3

1370 ไธโอนาซิน THIONAZIN 297-97-2

1371 ไธโอนิล คลอไรด์ THIONYL CHLORIDE  7719-09-7

1372 ไธโอควินอกซ์ THIOQUINOX 93-75-4

1373 ไธโอยูเรีย THIOUREA 62-56-6

1374 ไธแรม THIRAM 137-26-8

1375 ไทร์เพท TIRPATE 26419-73-8

1376 ไทเทเนียม เตตระคลอไรด์ TITANIUM TETRACHLORIDE 7550-45-0

1377 โอ-โทลิดีน O-TOLIDINE 119-93-7

1378 เกลือของ โอ-โทลิดีน O-TOLIDINE (SALT)

1379 โทลูอีน TOLUENE 108-88-3

1380 2,5-โทลูอีนไดอะมีน ซัลเฟท 2,5-TOLUENE DIAMINE SULFATE 6369-59-1

1381 โทลูอีน-2,4-ไดแอมโมเนียมซัลเฟต TOLUENE-2,4-DIAMMONIUM SULPHATE 65321-67-7

1382 โทลูอีน-2,6-ไดไอโซไซยาเนท TOLUENE-2,6-DI-ISOCYANATE 91-08-7

1383 โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนท TOLUENE-2,4-DI-ISOCYANATE 548-84-9

1384 กรดพาราโทลูอีนซัลโฟนิค p-TOLUENESULPHONIC  ACID 104-15-4

1385 ออโท-โทลูอิดีน o-TOLUIDINE 95-53-4

1386 เมตา-โทลูอิดีน m-TOLUIDINE 108-44-1

1387 พารา-โทลูอิดีน p-TOLUIDINE 106-49-0

1388 โทซิล ไอโซไซยาเนท TOSYL ISOCYANATE 4083-64-1

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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1389 ไตรอัลคิลโบเรนส์ TRIALKYLBORANES

1390 ไตร-อัลเลท TRI-ALLATE 2303-17-5

1391 1,3,5-ไตรอะมิโน-2,4,6-ไตรไนโตรเบนซีน 1,3,5-TRIAMINO-2,4,6-TRINITROBENZENE 3058-38-6

1392 ไตรอะมิฟอส TRIAMIPHOS 1031-47-6

1393 ไตรอะริมอล TRIARIMOL 26766-27-8

1394 3,6,9-ไตรอะซาอันดีคาเมธิลีนไดอะมีน 3,6,9-TRIAZAUNDECAMETHYLENEDIAMINE 112-57-2

1395 1,2,4-ไตรอะซอล-3-อิลอะมีน 1,2,4-TRIAZOL-3-YLAMINE 61-82-5

1396 1-(ไตรไซโคลเฮกซิลสแตนนิล)-1ไฮโดรเจน-1,2,4-ไตรอะโซล 1-(TRICYCLOHEXYLSTANNYL)-1H-1,2,4-TRIAZOLE 41083-11-8

1397 ไตรไนโตรอะนิลีน TRINITROANILENE 26952-42-1

1398 2,4,6-ไตรไนโตรอะนิโซล 2,4,6-TRINITROANISOLE 606-35-9

1399 ไตรไนโตรเบนซีน TRINITROBENZENE 99-35-4

1400 กรดไตรไนโตรเบนโซอิค TRINITROBENZOIC ACID 129-66-8

1401 2,4,6-ไตรไนโตรฟีนีโทล 2,4,6-TRINITROPHENETOLE 4732-14-3

1402 2,4,6-ไตรไนโตรฟีนอล(กรดพิดริด) 2,4,6-TRINITROPHENOL (PICRIC  ACID) 88-89-1

1403 2,4,6-ไตรไนโตรริซอร์ซินอล(กรดสไตฟนิค) 2,4,6-TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC  ACID) 82-71--3

1404 2,4,6-ไตรไนโตรโทลูอีน 2,4,6-TRINITROTOLUENE 118-96-7

1405 ไตรโบรโมมีเธน TRIBROMOMETHANE 75-25-2

1406 ไตรบิวทิล-(2,4-ไดคลอโรเบนซิล)ฟอสโฟเนียม คลอไรด์ TRIBUTYL-(2-4-DICHLOROBENZYL)PHOSPHONIUM CHLORIDE 115-78-6

1407 ไตรบิวทิล ฟอสเฟต TRIBUTYL PHOSPHATE 126-73-8

1408 สารประกอบไตรบิวทิลทิน TRIBUTYLTIN (COMPOUNDS)  1983-10-4

1409 ไตรบิวทิลทิน ลิโนลีเอท TRIBUTYLTIN LINOLEATE 24124-25-2

1410 ไตรบิวทิลทิน แนพธิเนท TRIBUTYLTIN NAPHTHENATE 85409-17-2

1411 ไตรบิวทิลทิน โอลีเอท TRIBUTYLTIN OLEATE 3090-35-3

1412 กรดไตรคลอโรอะซิติค TRICHLOROACETIC ACID 76-03-9

1413 ไตรคลอโรอะซีโตไนไตรล์ TRICHLOROACETONITRILE 754-06-2

1414 เอส,2,3,3-ไตรคลอโรอัลลิล-ไดไอโซโพรพิล ไธโอคาร์บาเมท S-2,3,3-TRICHLOROALLYL-DIISOPROPYL THIOCARBAMATE 2303-17-5

1415 1,1,1-ไตรคลอโร-2,2-บีส (4-คลอโรฟีนิล) อีเทน 1,1,1,-TRICHLORO-2,2-BIS (4-CHLOROPHENYL) ETHANE 50-29-3

1416 2,2,2-ไตรคลอโร-1,1-บีส (4-คลอโรฟีนิล) เอทธานอล 2,2,2,-TRICHLORO-1,1-BIS (4-CHLOROPHENYL) ETHANOL 115-32-2

1417 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน 1,1,1-TRICHLOROETHANE 71-55-6

1418 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน 1,1,2-TRICHLOROETHANE 79-00-5

1419 2,2,2-ไตรคลอโรอีเทน-1,1-ไดออล 2,2,2-TRICHLOROETHANE-1,1-DIOL 302-17-0

1420 ไตรคลอโรเอทธิลีน TRICHLOROETHYLENE 79-01-6

1421 อาร-์1,2-โอ-(2,2,2-ไตรคลอโรเอทธิลิดีน) กลูโคฟูราโนส R-1,2-O-(2,2,2-TRICHLOROETHYLIDENE) GLUCOFURANOSE 15879-93-3

1422 กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริค TRICHLOROISOCYANURIC ACID 87-90-1

1423 ไตรคลอโรมีเธน TRICHLOROMETHANE 67-66-3

1424 ไตรคลอโรมีเธนซัลฟีนิล คลอไรด์ TRICHLOROMETHANESULPHENYL CHLORIDE 594-42-3

1425 ไตรคลอโร (เมทธิล) ไซเลน TRICHLORO (METHYL) SILANE 75-79-6

1426 ไตรคลอโรเนท TRICHLORONATE 327-98-0

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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1427 ไตรคลอโรไนโตรมีเธน TRICHLORONITROMETHANE 76-06-2

1428 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอล 2,4,5,-TRICHLOROPHENOL 95-95-4

1429 2,4,6-ไตรคลอโรฟีนอล 2,4,6-TRICHLOROPHENOL 88-06-2

1430 กรด 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซีอะซิติค 2,4,5-TRICHLOROPHENOXYACETIC ACID 93-76-5

1431 2-(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซ)ี เอทธิล 2,2-ไดคลอโรโพรไพโอเนท 2-(2,4,5-TRICHLOROPHENOXY) ETHYL 2,2-DICHLOROPROPIONATE 136-25-4

1432 กรด 2-(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซ)ี โพรพิโอนิค 2-(2,4,5-TRICHLOROPHENOXY) PROPIONIC ACID 93-72-1

1433 กรด 2,3,6-ไตรคลอโรฟีนิลอะซีติค 2,3,6-TRICHLOROPHENYLACETIC ACID 85-34-7

1434 1,2,3-ไตรคลอโรโพรเพน 1,2,3-TRICHLOROPROPANE 96-18-4

1435 ไตรคลอโรไซเลน TRICHLOROSILANE 10025-78-2

1436 แอลฟา, แอลฟา, แอลฟา-ไตรคลอโรโทลูอีน ALPHA, ALPHA, ALPHA-TRICHLOROTOLUENE 98-07-7

1437 2,4,6-ไตรคลอโร-1,3,5-ไตรอะซีน 2,4,6-TRICHLORO-1,3,5-TRIAZINE 108-77-0

1438 ไตรคลอโร-1,3,5-ไตรอะซีน-2,4,6-ไตรโอน TRICHLORO-1,3,5-TRIAZINE-2,4,6-TRIONE 87-90-1

1439 ไตรคลอร์ฟอน TRICHLORPHON 52-68-6

1440 ไตรครีซิล ฟอสเฟต TRICRESYL PHOSPHATE 1330-78-5

1441 1-ไตรไซโคลเฮกซิล สแตนนิล-1,2,4-ไตรอะโซล 1-TRICYCLOHEXYL STANNYL-1,2,4-TRIAZOLE 41083-11-8

1442 สารประกอบไตรไซโคลเฮกซิลทิน TRICYCLOHEXYLTIN COMPOUNDS

1443 ไตรไซโคลเฮกซิลทิน ไฮดรอกไซด์ TRICYCLOHEXYLTIN HYDROXIDE 13121-70-5

1444 ไตรดีมอร์พ TRIDEMORPH 24602-86-6

1445 ไตรเอทธิลอะมีน TRIETHYLAMINE 121-44-8

1446 ไตรเอทธิลีน ไกลคอล ไดอะครีเลท TRIETHYLENE GLYCOL DIACRYLATE 1680-21-3

1447 ไตรเอทธิลีนเมลามีน TRIETHYLENEMELAMINE 51-18-3

1448 ไตรเอทธิลีนเตตระมีน TRIETHYLENETETRAMINE 112-24-3

1449 ไตรเอทธิล ฟอสเฟต TRIETHYL PHOSPHATE 78-40-0

1450 สารประกอบไตรเอทธิลทิน TRIETHYLTIN COMPOUNDS

1451 กรดไตรฟลูออไรอะซีติค TRIFLUOROACETIC ACID 76-05-1

1452 แอลฟา, แอลฟา, แอลฟา-ไตรฟลูออไรโทลูอีน ALPHA, ALPHA, ALPHA-TRIFLUOROTOLUENE 98-08-8

1453 สารประกอบไตรเฮกซิลทิน TRIHEXYLTIN COMPOUNDS

1454 1,2,3-ไตรไฮดรอกซีเบนซีน 1,2,3-TRIHYDROXYBENZENE 87-66-1

1455 ไตรเมลลิติค แอนไฮโดรด์ TRIMELLITIC ANHYDRIDE 552-30-7

1456 ไตรเมทธิลโบเรท TRIMETHYLBORATE 121-43-7

1457 3,5,5-ไตรเมทธิล-2-ไซโคลเฮกซีน-1-โอน 3,5,5-TRIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-ONE 78-59-1

1458 2,2,4-ไตรเมทธิลเฮกซาเมทธิลีน-1,6-ได-ไอโซไซยาเนท 2,2,4-TRIMETHYLHEXAMETHYLENE-1,6-DI- ISOCYANATE 16938-22-0

1459 2,2,4-ไตรเมทธิลเฮกซาเมทธิลีน-1,6-ได-ไอโซไซยาเนทและ

สารผสมของสารดังกล่าว

2,2,4-TRIMETHYLHEXAMETHYLENE-1,6-DI- ISOCYANATE and 

their mixtures

15646-96-5

1460 ไตรเมทธีลอลโพรเพน ไตรอะครีเลท TRIMETHYLOLPROPANE TRIACRYLATE 15625-89-5

1461 2,4,4-ไตรเมทธิลเพน-1-อีน 2,4,4-TRIMETHYLPENT-1-ENE 107-39-1

1462 สารประกอบไตรเมทธิลทิน TRIMETHYLTIN COMPOUNDS

1463 2,4,6-ไตรเมทธิล-1,3,5-ไตรออกแซน 2,4,6-TRIMETHYL-1,3,5-TRIOXAN 123-63-7

1464 ไตรไนโตรอะนิลีน TRINITROANILENE 29652-42-1

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๖๘



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1465 2,4,6-ไตรไนโตรอะนิโซล 2,4,6-TRINITROANISOLE 606-35-3

1466 ไตรไนโตรเบนซีน TRINITROBENZENE 25377-32-6

1467 กรดไตรไนโตรเบนโซอิค TRINITROBENZOIC ACID 129-66-8

1468 ไตรไนโตรครีซอล TRINITROCRESOL 28905-71-7

1469 2,4,6-ไตรไนโตรฟีนอล 2,4,6-TRINITROPHENOL 88-89-1

1470 2,4,6-ไตรไนโตรริซอร์ซินอล (กรดสไตฟนิค) 2,4,6-TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID) 82-71-3

1471 ไตรไนโตรไซลีน TRINITROXYLENE 67297-26-1

1472 8,9,10-ไตรนอร์บอร์น-5-อีน-2,3-ไดคาร์บอกซีลิคแอนไฮไดรด์ 8,9,10-TRINORBORN-5-ENE-2,3-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE 129-64-6

1473 8,9,10-ไตรนอร์บอร์น-2-อิล อะครีเลท 8,9,10-TRINORBORN-2-YL ACRYLATE 10027-06-2

1474 สารประกอบไตรออกทิลทิน TRIOCTYLTIN COMPOUNDS

1475 1,3,5-ไตรออกแซน 1,3,5-TRIOXAN 110-88-3

1476 ไตรออกซีเมทธิลีน TRIOXYMETHYLENE 110-88-3

1477 สารประกอบไตรเพนทิลทิน TRIPENTYLTIN COMPOUNDS

1478 ไตรฟีนิล ฟอสไฟท์ TRIPHENYL PHOSPHITE 101-02-0

1479 ไตรฟีนิลทิน  อะซีเตท TRIPHENYLTIN ACETATE 900-95-8

1480 สารประกอบไตรฟีนิลทิน TRIPHENYLTIN COMPOUNDS

1481 ไตรฟีนิลทิน ไฮดรอกไซด์ TRIPHENYLTIN HYDROXIDE 76-87-9

1482 สารประกอบไตรโพรพิลทิน TRIPHOPYLTIN COMPOUNDS

1483 ทริส (2-คลอโรเอทธิล) ฟอสเฟต TRIS (2-CHLOROETHYL) PHOSPHATE 115-96-8

1484 2,4,6-ทริส (ไดเมทธิลอะมิโนเมทธิล) ฟีนอล 2,4,6-TRIS (DIMETHYLAMINOMETHYL) PHENOL 90-72-2

1485 ไตรโทลิล ฟอสเฟต TRITOLYL PHOSPHATE 1330-78-5

1486 เทอร์เพนทีน TURPENTINE 8006-64-2

1487 ยูเรเนียม URANIUM 7440--61-1

1488 สารประกอบยูเรเนียม URANIUM COMPOUNDS

1489 กรดวาเลริค VALERIC ACID 109-52-4

1490 วามิโดไธออน VAMIDOTHION 2275-23-2

1491 วาเนเดียม เพนทอกไซด์ VANADIUM PENTOXIDE 1314-62-1

1492 ไวนิล อะซีเตท VINYL ACETATE 108-05-4

1493 ไวนิล โบรไมด์ VINYL BROMIDE 593-60-2

1494 ไวนิล คลอไรด์ VINYL CHLORIDE 75-01-4

1495 ไวนิลไซโคลเฮกเซน ไดอีพอกไซด์ VINYLCYCLOHEXANE DIEPOXIDE 106-87-6

1496 ไวนิลิดีน คลอไรด์ VINYLIDENE CHLORIDE 75-35-4

1497 2-ไวนิลโทลูอีน 2-VINYLTOLUENE 611-15-4

1498 วาร์ฟาริน WARFARIN 81-81-2

1499 ซีนิลอะมีน XENYLAMINE 92-67-1

1500 เกลือของซีนิลอะมีน XENYLAMINE (SALTS)

1501 ออโท-ไซลีน o-XYLENE 95-47-6

1502 พารา-ไซลีน p-XYLENE 106-42-3

1503 เมตตา-ไซลีน m-XYLENE 108-38-3

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๖๙



No. ชื�อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื�อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS number

1504 ไซลีน (ส่วนผสมของไอโซเมอร)์ XYLENE,mixture of isomers 1330-20-7

1505 ไอโซเมอร์ทั�งหมดของไซลีนอล XYLENOL, all isomer 1300-71-6

1506 ไซลิดีน XYLIDINE 3761-53-3

1507 สังกะสี อัลคิล ZINC ALKYLS

1508 สังกะสี คลอไรด์ ZINC CHLORIDE 7646-85-7

1509 สังกะสี โครเมท ZINC CHROMATES 7758-97-6

1510 สังกะสี ไดเมทธิลไดไธโอคาร์บาเมท ZINC DIMETHYLDITHIOCARBAMATE 137-30-4

1511 สังกะสี ฟอสไฟด์ ZINC PHOSPHIDE 1314-84-7

1512 สังกะสี, ไพโรโฟริค (ในรูปของผง) ZINC POWDER, ZINC DUST,PYROPHORIC 7440-66-6

1513 ไซแรม ZIRAM 137-30-4

1514 เซอร์โคเนียม (นอน ไพโรโฟริค) (ในรูปของผง) ZIRCONIUM POWDER (NON PYROPHORIC)

1515 เซอร์โคเนียม (ไพโรโฟริค) (ในรูปของผง) ZIRCONIUM POWDER (PYROPHORIC) 7740-67-7

1516 สารอื�นที�มีสารเคมีอันตรายข้างต้นเป็นองค์ประกอบ

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๗๐
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๒.๓ อ่ืนๆ.............................................................................................................................................. 
๓.  องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients) 
องค์ประกอบ ช่ือสารเคมี CAS. No. ปริมาณโดยนํ้าหนัก

(% by weight) 
ค่ามาตรฐานความปลอดภัย

      TLV                     LD50 
๑. 
๒. 
๓. 
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แบบ สอ.๑

    แบบบัญชีรายช่ือสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย  

       วันที่......... เดือน......................... พ.ศ. .......... 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)                                           

๑.๑  ข้อบ่งช้ีสารเคมี 
 ช่ือทางการค้า...................................... ช่ือสารเคมี.....................................ช่ืออ่ืน........................ 
       สูตรเคมี........................................................................................................................................ 
 CAS No. ………………………………………………………………………………………………………...……………  
๑.๒  ผู้ผลิต/ผู้นําเข้า/............................................................................................................................ 
  ที่อยู่.............................................................................................................................................. 

 โทรศัพท์.................................โทรสาร................................ โทรศัพท์ฉุกเฉนิ................................ 
 Email……………………………………………………….…………………………………………………..……………... 

๑.๓  ข้อแนะนําและข้อจํากัดในการใช้.................................................................................................. 
๑.๔  การใช้ประโยชน์........................................................................................................................... 
 ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง................................................................................................. 
๑.๕  อ่ืนๆ.............................................................................................................................................. 

๒. การบ่งช้ีความเป็นอันตราย (Hazards Identification) 
๒.๑  การจําแนกประเภท 
 ความเป็นอันตรายทางกายภาพ.................................................................................................... 
 ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ....................................................................................................... 

 ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม................................................................................................. 
 ความเป็นอันตรายอ่ืน................................................................................................................... 

๒.๒  องค์ประกอบตามฉลาก 
 รูปสัญลกัษณ์................................................................................................................................ 
 คําสัญญาณ..................................................................................................................................
 ข้อความแสดงอันตราย................................................................................................................. 
 ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตราย............................................................................ 

๒.๓ อ่ืนๆ.............................................................................................................................................. 
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      TLV                     LD50 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
 

  

แบบ สอ.๑

      -๒- 
๔.  มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)  

๔.๑  กรณีได้รับทางการหายใจ............................................................................................................. 
๔.๒  กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา................................................................................................. 
๔.๓  กรณีได้รับทางการกลืนกิน........................................................................................................... 
๔.๔ อ่ืนๆ.............................................................................................................................................. 

๕. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures) 
๕.๑  สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม....................................................................... 
๕.๒  ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี............................................................................. 
๕.๓  อุปกรณ์พิเศษสําหรับนักผจญเพลิง............................................................................................... 
๕.๔ อ่ืนๆ.............................................................................................................................................. 

๖. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures) 
๖.๑  ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน................... 
๖.๒  วิธีการ และวัสดุสําหรับกักเก็บและทําความสะอาด..................................................................... 
๖.๓  ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม......................................................................................................... 
๖.๔ อ่ืนๆ.............................................................................................................................................. 

๗. การขนถ่าย  เคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ (Handling and Storage)   
๗.๑  ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง............................................................................................................ 
๗.๒  วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย........................................................................................................ 
๗.๓ อ่ืนๆ.............................................................................................................................................. 

๘. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection) 
๘.๑  ค่าขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV) 

      กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน......................... 
 OSHA........................................................................................................................................... 
      NIOSH......................................................................................................................................... 
 ACGIH.......................................................................................................................................... 
 อ่ืนๆ.............................................................................................................................................. 
          ๘.๒  การควบคุมทางวิศวกรรมท่ีเหมาะสม .......................................................................................... 

๘.๓  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
      ระบบหายใจ................................................................................................................................ 
     ตา................................................................................................................................................. 
      ผิวหนัง.......................................................................................................................................... 

๘.๔ อ่ืนๆ.............................................................................................................................................. 
๙. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)  

๙.๑  ลักษณะทั่วไป............................................................................................................................... 
๙.๒  กลิ่น ............................................................................................................................................ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๗๓



      -๓- 
๙.๓   ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) .......................................................................................................... 
๙.๔  จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง.................................................................................................... 
๙.๕  จุดเดือด........................................................................................................................................ 
๙.๖  จุดวาบไฟ..................................................................................................................................... 
๙.๗  อัตราการระเหย............................................................................................................................ 
๙.๘  ความสามารถในการลุกติดไฟ....................................................................................................... 
๙.๑๐ ค่าขีดจาํกัดสูงสุดและตํ่าสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด..................................................... 
๙.๑๑ ความดันไอ................................................................................................................................... 
๙.๑๒ ความหนาแน่นไอ......................................................................................................................... 
๙.๑๓ ความหนาแน่นสัมพัทธ์................................................................................................................. 
๙.๑๔ ความถว่งจําเพาะ......................................................................................................................... 
๙.๑๕ ความสามารถในการละลายได้...................................................................................................... 
๙.๑๖ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง.............................................................................................................. 
๙.๑๗ มวลโมเลกุล.................................................................................................................................. 
๙.๑๘ อ่ืนๆ.............................................................................................................................................. 

๑๐.  ความเสถียร และการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity) 
๑๐.๑ ความเสถียรทางเคมี...................................................................................................................... 

    ๑๐.๒ สิ่งที่เข้ากันไม่ได้............................................................................................................................ 
   ๑๐.๓ วัตถุอ่ืนๆ ทีค่วรหลีกเลี่ยง............................................................................................................. 

๑๐.๔ สภาวะท่ีควรหลีกเลี่ยง................................................................................................................. 
๑๐.๕ สารเคมอัีนตรายหากเกิดการสลายตัว.......................................................................................... 
๑๐.๖ อ่ืนๆ.............................................................................................................................................. 

๑๑. ข้อมลูด้านพิษวิทยา (Toxicological Information) 
    ๑๑.๑ LD50/ LC50  

โดยทางปาก (mg/kg) ................................................................................................................. 
โดยทางผิวหนัง (mg/kg) ............................................................................................................. 
โดยทางสูดหายใจ (mg/l) ......................................................................................................... 

    ๑๑.๒ ความเป็นพิษ  
การสูดหายใจ............................................................................................................................... 
สัมผสัถูกผิวหนัง........................................................................................................................... 

๑๑.๓ จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง/ก่อกลายพันธ์ุตาม.............................................................................. 
๑๑.๔ อ่ืนๆ.............................................................................................................................................. 

๑๒. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)  
๑๒.๑ ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์.......................................................................................................  
๑๒.๒ การตกค้างยาวนาน ..................................................................................................................... 

      -๒- 
๔.  มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)  

๔.๑  กรณีได้รับทางการหายใจ............................................................................................................. 
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๖.๒  วิธีการ และวัสดุสําหรับกักเก็บและทําความสะอาด..................................................................... 
๖.๓  ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม......................................................................................................... 
๖.๔ อ่ืนๆ.............................................................................................................................................. 
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๗.๑  ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง............................................................................................................ 
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กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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หน้า   ๑๔ 
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ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีารตรวจวัด  และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 

โดยท่ีกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ข้อ  ๒๙  
กําหนดให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ
ของสถานท่ีทํางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  และส่งรายงานผลการตรวจวัดให้แก่อธิบดี 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจวัด 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒๙  วรรคสองแห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  
จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับ
สารเคมีอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการตรวจวัด  และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“การตรวจวัด”  หมายความว่า  การเก็บตัวอย่างสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานท่ีทํางาน

และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายเพื่อนํามาวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ในบรรยากาศของสถานท่ีทํางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

กรณีที่ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานหรือสถานที่ 
เก็บรักษาสารเคมีอันตรายมีระดับเกินขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย  (Threshold  Limit  
Value : TLV)  ตามข้อ  ๒๘  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ให้นายจ้างใช้มาตรการกําจัดหรือควบคุมสารเคมีอันตรายทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม  
เพื่อลดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายมิให้เกินขีดจํากัดดังกล่าว  พร้อมทั้งตรวจวัดและวิเคราะห์
ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายภายในสามสิบวันนับจากวันที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๗๗



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

กรณีผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างมีความผิดปกติหรือพบลูกจ้างเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน
เก่ียวกับสารเคมีอันตราย  ให้นายจ้างดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ภายในสามสิบวันหลังจากที่นายจ้างทราบผลความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานเก่ียวกับ
สารเคมีอันตราย 

กรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง  ชนิด  หรือปริมาณของสารเคมีอันตราย  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์  
กระบวนการผลิต  วิธีการทํางาน  หรือวิธีการดําเนินการใด ๆ  ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับ 
ความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานท่ีทํางานและสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตราย   
ให้นายจ้างดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายภายในสามสิบวัน 
นับจากวันที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 

หมวด  ๒ 
การตรวจวัด  และการวิเคราะห์สารเคมีอันตรายทางห้องปฏิบัติการ 

ข้อ ๕ การตรวจวัด  และการวิเคราะห์สารเคมีอันตรายทางห้องปฏิบัติการ  นายจ้างต้องใช้
วิธีการ  เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากลหรือเป็นที่ยอมรับโดยอ้างอิงวิธีการจากหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) สถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  (The  National  
Institute  for  Occupational  Safety  and  Health : NIOSH) 

(๒) สํานักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ประเทศสหรัฐอเมริกา  (Occupational  
Safety  and  Health  Administration : OSHA) 

(๓) สมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  (American  Conference  
of  Governmental  Industrial  Hygienists : ACGIH) 

(๔) สมาคมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในอุตสาหกรรม  ประเทศญี่ปุ่น  (Japan  Industrial  
Safety  and  Health  Association : JISHA) 

(๕) องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน   ( International  Organization  for  
Standardization : ISO) 

(๖) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สมอ.) 
(๗) สมาคมการทดสอบและวัสดุอเมริกัน  (American  Society  for  Testing  and  Materials : ASTM) 
นายจ้างต้องจัดให้มีการสอบเทียบความถูกต้อง  (Calibration)  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด  และเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สารเคมีอันตรายทางห้องปฏิบัติการ
ตามวิธีการของหน่วยงานมาตรฐานอ้างอิงตามวรรคหนึ่ง  หรือตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกําหนด  ทั้งนี้  ให้ใช้
วิธกีารภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  และเก็บหลักฐานไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๗๘
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หมวด  ๓ 
คุณสมบัติของผู้ดําเนินการตรวจวัด 

และผู้ดําเนินการตรวจวิเคราะห์สารเคมีอันตรายทางห้องปฏิบัติการ 
 

 

ข้อ ๖ ผู้ดําเนินการตรวจวัดต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์  
สาขาเคมี  สาขาเคมีเทคนิค  สาขาเคมีวิเคราะห์  สาขาเคมีอินทรีย์  สาขาเคมีอนินทรีย์  สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม  หรือปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า  หรือปริญญาตรี
ทางวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๗ ผู้ดําเนินการตรวจวิเคราะห์สารเคมีอันตรายทางห้องปฏิบัติการ  ต้องมีคุณสมบัติ 
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์  สาขาเคมี  สาขาเคมีเทคนิค  
สาขาเคมีวิเคราะห์  สาขาเคมีอินทรีย์  สาขาเคมีอนินทรีย์  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาขาอนามัย
สิ่งแวดล้อม  หรือปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า 

(๒) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่มีวิชาเรียนทางด้านเคมี
ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต  และมีประสบการณ์วิเคราะห์สารเคมีอันตรายทางห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี 

(๓) เป็นผูท้ี่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาเคมีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
หรือเป็นผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือเป็น 
ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมวด  ๔ 
การจัดทํารายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 

 
 

ข้อ ๘ ให้นายจ้างจัดให้มีการรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของ
สารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตราย  ตามเอกสารรายงาน
ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางาน 
และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  (สอ.๓)  ท้ายประกาศนี้  และให้ส่งรายงานดังกล่าวต่ออธิบดี 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตราย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับการรับรองรายงานผลจากผู้ดําเนินการตรวจวัด   
และผู้ดําเนินการตรวจวิเคราะห์สารเคมีอันตรายทางห้องปฏิบัติการ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๗๙
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การส่งรายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้นายจ้างส่งด้วยตนเอง  หรือทางไปรษณีย์  หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
สุเมธ  มโหสถ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒๘  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  
และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  ขีดจํากัด
ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและ

สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย  ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สุเมธ  มโหสถ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๘๓



ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 
1 อะเซตัลดีไฮด์ acetaldehyde 75-07-0 200 ppm - - - 

2 กรดอะซิติค (กรดนํ้าส้ม) acetic acid 64-19-7 10 ppm - - - 

3 อะซิติค แอนไฮไดรด์ acetic anhydride 108-24-7 5 ppm - - - 

4 อะซีโตน acetone 67-64-1 1000 ppm - - - 

5 อะซีโตน ไซยาโนไฮดริน ในรูปของ
ไซยาไนด์ acetone cyanohydrin, as CN 75-86-5 - - - 5 mg/m3 

6 อะซีโตไนไตรล์ acetonitrile 75-05-8 40 ppm - - - 

7 อะโครลีน acrolein 107-02-8 0.1 ppm - - - 

8 อะครีลาไมด์ acrylamide 79-06-1 0.3 mg/m3 - - - 

9 กรดอะครีลิค acrylic acid 79-10-7 2 ppm  - - - 

10 อะครีโลไนไตรล์ acrylonitrile 107-13-1 2 ppm 10 ppm 15 min - 

11 กรดอะดิพิค adipic acid 124-04-9 5 mg/m3 - - - 

12 อัลดริน aldrin 309-00-2 0.25 mg/m3 - - - 

13 อัลลิล แอลกอฮอล์ allyl alcohol 107-18-6 2 ppm - - - 

14 อัลลิล คลอไรด์ allyl chloride 107-05-1 1 ppm - - - 

15 อัลลิล ไกลซิดิล อีเธอร์ allyl glycidyl ether 106-92-3 - - - 10 ppm 

16 อัลลิล โพรพิล ไดซัลไฟด์ allyl propyl disulfide 2179-59-1 2 ppm - - - 

17 โลหะอะลูมิเนียม ในรูปของ
อะลูมิเนียม aluminium metal, as Al 7429-90-5     

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - respirable dust  5 mg/m3 - - - 

18 แอลฟา-อะลูมินา alpha-alumina 1344-28-1   

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - respirable dust  5 mg/m3 - - - 

19 2-อะมิโนไพริดีน 2-aminopyridine 504-29-0 0.5 ppm - - - 

20 อะมิโทรล amitrole 61-82-5 0.2 mg/m3 - - - 

21 แอมโมเนีย ammonia 7664-41-7 50 ppm - - - 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๘๔



๒ 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 
22 ฟูมของแอมโมเนียมคลอไรด์ ammonium chloride, fume 12125-02-9 10 mg/m3  20 mg/m3  15 min  - 

23 แอมโมเนียม ซัลฟาเมท ammonium sulfamate 7773-06-0  

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 

- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 
 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 

24 นอร์มอล-เอมิล อะซีเตท n-amyl acetate 628-63-7 100 ppm - - - 

25 เซค-เอมิล อะซีเตท sec-amyl acetate 626-38-0 125 ppm - - - 

26 อะนิลีน และโฮโมล็อกซ์ aniline and homologs 62-53-3 5 ppm - - - 

27 อะนิซิดีน (ออโท-, พารา- ไอโซเมอร์) anisidine (o-, p- isomers) 29191-52-4 0.5 mg/m3 - - - 

28 แอนติโมนีและสารประกอบ 
ในรูปของแอนติโมนี 

antimony and compounds,  
as Sb 7440-36-0 0.5 mg/m3 - - - 

29 อะเซนิค (สารหนู) สารประกอบ 
อนินทรีย์ ในรูปของอะเซนิค (สารหนู) 

arsenic, inorganic 
compounds, as As 7440-38-2 0.01 mg/m3 - - - 

30 อะเซนิค (สารหนู) สารประกอบ 
อินทรีย์ ในรูปของอะเซนิค (สารหนู) 

arsenic, organic 
compounds, as As 7440-38-2 0.5 mg/m3 - - - 

31 อาร์ซีน arsine 7784-42-1 0.05 ppm - - - 

32 แอสเบสทอส ชนิดไครโซไทล์ asbestos (chrysotile form) 77536-68-6 0.1 f/cm3 - - - 

33 แอสฟัลท์ (บิทูเมน) ในรูปของ
ละอองสารละลายเบนซีน 

asphalt (bitumen), as 
benzene soluble aerosol 8052-42-4 0.5 mg/m3 - - - 

34 อะทราซีน atrazine 1912-24-9 5 mg/m3 - - - 

35 อะซินฟอส เมทธิล azinphos-methyl 86-50-0 0.2 mg/m3 - - - 

36 แบเรียม สารประกอบที่ละลายได้ 
ในรูปของแบเรียม 

barium, soluble 
compounds, as Ba 7440-39-3 0.5 mg/m3 - - - 

37 แบเรียม ซัลเฟต barium sulfate 7727-43-7   
 

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 

- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 
 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 

38 เบนโนมิล benomyl 17804-35-2   

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 

- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 
 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๘๕



๓ 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 
39 เบนซีน benzene 71-43-2 1 ppm 5 ppm 15 min - 

40 เบนโซอิล เพอร์ออกไซด์ benzoyl peroxide 94-36-0 5 mg/m3 - - - 

41 เบนซิล คลอไรด์ benzyl chloride 100-44-7 1 ppm - - - 

42 เบอริลเลียมและสารประกอบของ 
เบอริลเลียม ในรูปของเบอริลเลียม 

beryllium and beryllium 
compounds, as Be 7440-41-7 0.002 mg/m3 0.025 

mg/m3 30 min 0.005 
mg/m3 

43 ไบฟีนิล (ไดฟีนิล) biphenyl (diphenyl) 92-52-4 0.2 ppm - - - 

44 บิสมัท เทลลูไรด์ อันโดป bismuth telluride, undoped 1304-82-1   

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - respirable dust  5 mg/m3 - - - 

45 บอเรทส์ เตตรา เกลือโซเดียม borates, tetra, sodium salts    

 - แอนไฮดรัส - anhydrous 1330-43-4 1 mg/m3  - - - 

 - เดคะไฮเดรท - decahydrate 1303-96-4 5 mg/m3  - - - 

 - เพนตะไฮเดรท - pentahydrate 12179-04-3 1 mg/m3  - - - 

46 โบรอน ไตรโบรไมด์ boron tribromide 10294-33-4 - - - 1 ppm  

47 โบรอน ไตรฟลูออไรด์ boron trifluoride 7637-07-2 - - - 1 ppm 

48 โบรมาซิล bromacil 314-40-9 10 mg/m3  - - - 

49 โบรมีน เพนตะฟลูออไรด์ bromine pentafluoride 7789-30-2 0.1 ppm  - - - 

50 โบรโมฟอร์ม bromoform 75-25-2 0.5 ppm - - - 

51 1,3-บิวตะไดอีน 1,3-butadiene 106-99-0 1 ppm 5 ppm 15 min - 

52 บิวทีน ไอโซเมอร์ทุกรูป butenes, all isomers  250 ppm  - - - 

53 นอร์มอล-บิวทานอล n-butanol 71-36-3 100 ppm - - - 

54 เซค-บิวทานอล sec-butanol 78-92-2 150 ppm - - - 

55 เทอร์ท-บิวทานอล tert-butanol   75-65-0 100 ppm - - - 

56 2-บิวทอกซีเอทธานอล 2-butoxyethanol 111-76-2 50  ppm - - - 

57 เทอร์ท-บิวทิล อะซีเตท tert-butyl acetate 540-88-5 200 ppm - - - 

58 นอร์มอล-บิวทิล อะครีเลท n-butyl acrylate 141-32-2 2 ppm  - - - 

59 บิวทิลอะมีน butylamine 109-73-9 - - - 5 ppm 

60 นอร์มอล-บิวทิล ไกลซิดิล อีเธอร์  
(บีจีอี) n-butyl glycidyl ether (BGE) 2426-08-6 50 ppm - - - 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๘๖



๔ 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 
61 นอร์มอล-บิวทิล แลคเตท n-butyl lactate 138-22-7 5 ppm  - - - 

62 บิวทิล เมอร์แคพแทน butyl mercaptan 109-79-5 10 ppm - - - 

63 ออโท-เซค-บิวทิลฟีนอล o-sec-butylphenol 89-72-5 5 ppm  - - - 

64 พารา-เทอร์ท-บิวทิลโทลูอีน p-tert-butyltoluene 98-51-1 10 ppm - - - 

65 แคดเมียม ในรูปของแคดเมียม cadmium, as Cd 7440-43-9  0.005 mg/m3 - - - 

66 แคลเซียม คาร์บอเนท calcium carbonate 1317-65-3  

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - respirable dust  5 mg/m3 - - - 

67 แคลเซียม โครเมท ในรูปของ
โครเมียม calcium chromate, as Cr 13765-19-0 0.001 mg/m3  - - - 

68 แคลเซียม ไซยานาไมด์ calcium cyanamide 156-62-7 0.5 mg/m3  - - - 

69 แคลเซียม ไฮดรอกไซด์ calcium hydroxide 1305-62-0  

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  15 mg/m3 - - - 

 

-อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 
 

- respirable dust  5 mg/m3 - - - 

70 แคลเซียม ออกไซด์ calcium oxide 1305-78-8 5 mg/m3 - - - 

71 คาร์บาริล (เซวิน) carbaryl (sevin) 63-25-2 5 mg/m3 - - - 

72 คาร์โบฟิวแรน carbofuran 1563-66-2 0.1 mg/m3  - - - 

73 คาร์บอน ไดซัลไฟด์ carbon disulfide 75-15-0 20 ppm 100 ppm 30 min 30 ppm 

74 คาร์บอน มอนอกไซด์ carbon monoxide 630-08-0 50 ppm - - - 

75 คาร์บอนเตตระคลอไรด์ carbon tetrachloride 56-23-5 10 ppm 200 ppm 5 min in  
any 3 hr 25 ppm 

76 ซีเซียม ไฮดรอกไซด์ cesium hydroxide 21351-79-1 2 mg/m3  - - - 

77 คลอร์เดน chlordane 57-74-9 0.5 mg/m3  - - - 

78 คลอริเนเทด แคมพีน chlorinated camphene 8001-35-2 0.5 mg/m3  - - - 

79 คลอรีน chlorine 7782-50-5 - - - 1 ppm 

80 คลอโรอะซีติล คลอไรด์ chloroacetyl chloride 79-04-9 0.05 ppm  - - - 

81 คลอโรเบนซีน chlorobenzene 108-90-7 75 ppm - - - 

82 คลอโรไดฟลูออโรมีเธน chlorodifluoromethane 75-45-6 1000 ppm  - - - 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๘๗



๕ 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 

83 คลอโรฟอร์ม (ไตรคลอโรมีเธน) chloroform 
(trichloromethane) 67-66-3 - - - 50 ppm 

84 1-คลอโร-1-ไนโตรโพรเพน 1-chloro-1-nitropropane 600-25-9 20 ppm - - - 

85 คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเธน chloropentafluoroethane 76-15-3 1000 ppm  - - - 

86 คลอโรพิคริน  chloropicrin  76-06-2 0.1 ppm - - - 

87 บีตา-คลอโรพรีน ß-chloroprene 126-99-8 25 ppm - - - 

88 กรด 2-คลอโรโพรพิโอนิค 2-chloropropionic acid 598-78-7 0.1 ppm  - - - 

89 ออโท-คลอโรสไตรีน o-chlorostyrene 2039-87-4 50 ppm  75 ppm  15 min  - 

90 ออโท-คลอโรโทลูอีน o-chlorotoluene 95-49-8 50 ppm  - - - 

91 คลอร์ไพริฟอส chlorpyrifos 2921-88-2 0.1 mg/m3  - - - 

92 โคล ดัส (ฝุ่นถ่านหิน) coal dust    

 
- แอนทราไซต์ อนุภาคขนาดเล็กที่
อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ - anthracite ,respirable dust)  0.4 mg/m3  - - - 

 

- บิทูมินัส หรือ ลิกไนต์ 
อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ 

- bituminous or lignite ,          
respirable dust  0.9 mg/m3  - - - 

93 โคล ทาร์ พิช วอลาไทล์ ในรูปของ
ละอองสารละลายเบนซีน 

coal tar pitch volatiles, as 
benzene soluble aerosol 65996-93-2 0.2 mg/m3 - - - 

94 โคบอลท์ คาร์โบนิล ในรูปของ 
โคบอลท์ cobalt carbonyl, as Co 10210-68-1 0.1 mg/m3  - - - 

95 โคบอลท์  ไฮโดรคาร์โบนิล ในรูป
ของโคบอลท์ cobalt hydrocarbonyl, as Co 16842-03-8 0.1 mg/m3  - - - 

96 โลหะโคบอลท์ ฝุ่น และฟูม ในรูป
ของโคบอลท์ 

cobalt metal, dust, and 
fume, as Co 7440-48-4 0.1 mg/m3 - - - 

97 ฝุ่นฝ้ายดิบ (ยังไม่ปรับสภาพ) cotton dust, raw, untreated  1 mg/m3 - - - 

98 คิวมีน (ไอโซโพรพิล เบนซีน) cumene (isopropyl 
benzene) 98-82-8 50 ppm - - - 

99 ไซยานาไมด์ cyanamide 420-04-2 2 mg/m3  - - - 

100 ไซโคลเฮกเซน cyclohexane 110-82-7 300 ppm - - - 

101 ไซโคลเฮกซานอล cyclohexanol 108-93-0 50 ppm - - - 

102 ไซโคลเฮกซาโนน cyclohexanone 108-94-1 50 ppm - - - 

103 ไซโคลเฮกซิลอะมีน cyclohexylamine 108-91-8 10 ppm  - - - 

104 ไซโคลเพนเทน cyclopentane 287-92-3 600 ppm  - - - 
 
        

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๘๘



๖ 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 

105 ไซเฮกซะติน (ไตรไซโคลเฮกซิลทิน 
 ไฮดรอกไซด์) 

cyhexatin (tricyclohexyltin 
hydroxide) 13121-70-5 5 mg/m3  - - - 

106 ดีดีที (ไดคลอโรไดฟีนิลไตรคลอโร 
อีเทน) 

DDT 
(dichlorodiphenyltrichloro 
ethane) 

50-29-3 1 mg/m3 - - - 

107 ดิมิทอน (ซีสท็อก) demeton (systox) 8065-48-3 0.1 mg/m3 - - - 

108 ไดอะซินอน diazinon 333-41-5 0.01 mg/m3  - - - 

109 ออโท-ไดคลอโรเบนซีน o-dichlorobenzene 95-50-1 - - - 50 ppm 

110 พารา-ไดคลอโรเบนซีน p-dichlorobenzene 106-46-7 75 ppm - - - 

111 1,1-ไดคลอโรอีเธน 1,1-dichloroethane 75-34-3 100 ppm - - - 

112 1,2-ไดคลอโรเอทธิลลีน 1,2-dichloroethylene 540-59-0 200 ppm - - - 

113 2,4-ดี (กรด 2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี 
อะซิติค) 

2,4-D (2,4 
dichlorophenoxyacetic acid) 94-75-7 10 mg/m3  - - - 

114 1,1-ไดคลอโร-1-ไนโตรอีเธน 1,1-dichloro-1-nitroethane 594-72-9 - - - 10 ppm 

115 ไดคลอร์วอส (ดีดีวีพี) dichlorvos (DDVP) 62-73-7 1 mg/m3 - - - 

116 ไดโครโตฟอส dicrotophos 141-66-2 0.05 mg/m3  - - - 

117 ดีลดริน dieldrin 60-57-1 0.25 mg/m3 - - - 

118 ไดเอทธาโนลามีน diethanolamine 111-42-2 1 mg/m3  - - - 

119 2-ไดเอทธิลอะมิโนเอทธานอล 2-diethylaminoethanol 100-37-8 10 ppm - - - 

120 ไดเอทธิลีน ไตรอะมีน diethylene triamine 111-40-0 1 ppm  - - - 

121 ไดเอทธิล คีโตน diethyl ketone 96-22-0 200 ppm  - - - 

122 ไดไอโซบิวทิล คีโตน diisobutyl ketone 108-83-8 50 ppm - - - 

123 ไดไอโซโพรพิลอะมีน diisopropylamine 108-18-9 5 ppm - - - 

124 ไดเมทธิลอะนิลีน 
(เอ็น,เอ็น-ไดเมทธิลอะนิลีน) 

dimethylaniline 
(N,N-dimethylaniline) 121-69-7 5 ppm - - - 

125 ไดเมทธิล ฟอร์มาไมด์ dimethylformamide 68-12-2 10 ppm - - - 

126 1,1-ไดเมทธิลไฮดราซีน 1,1-dimethylhydrazine 57-14-7 0.5 ppm - - - 

127 ไดเมทธิล ซัลเฟท dimethyl sulfate 77-78-1 1 ppm - - - 

128 ไดไนโตรเบนซีน ไอโซเมอร์ทุกรูป dinitrobenzene, all isomers    

ออโท ortho- 528-29-0 1 mg/m3 - - - 

เมตา  meta- 99-65-0 1 mg/m3 - - - 

พารา para- 100-25-4 1 mg/m3 - - - 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๘๙



๗ 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 
129 ไดไนโตร-ออโท-ครีซอล dinitro-o-cresol 534-52-1 0.2 mg/m3 - - - 

130 ไดไนโตรโทลูอีน dinitrotoluene 25321-14-6 1.5 mg/m3 - - - 

131 ไดออกเซน 
(ไดเอทธิลลีน ไดออกไซด์) 

dioxane (diethylene 
dioxide) 123-91-1 100 ppm - - - 

132 ไดออกซะไธออน dioxathion 78-34-2 0.1 mg/m3  - - - 

133 ไดฟีนิลอะมีน diphenylamine 122-39-4 10 mg/m3  - - - 

134 ไดโพรพิล คีโตน dipropyl ketone 123-19-3 50 ppm  - - - 

135 ไดควอท diquat 
85-00-7 

2764-72-9 
6385-62-2     

 
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust  0.5 mg/m3  - - - 

 
- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - respirable dust  0.1 mg/m3  - - - 

136 ไดยูรอน diuron 330-54-1 10 mg/m3  - - - 

137 เอ็นโดซัลแฟน endosulfan 115-29-7 0.1 mg/m3  - - - 

138 เอ็นดริน endrin 72-20-8 0.1 mg/m3 - - - 

139 อีพิคลอโรไฮดริน 
(1-คลอโร-2,3-อีพอกซีโพรเพน) 

epichlorohydrin (1-chloro-2, 
3-epoxypropane) 106-89-8 5 ppm - - - 

140 อีพีเอ็น (เอทธิล พารา-ไนโตรฟีนิล) EPN (ethyl p-nitrophenyl) 2104-64-5 0.5 mg/m3 - - - 

141 เอทธานอล (เอทธิล แอลกอฮอล์) ethanol (ethyl alcohol) 64-17-5 1000 ppm - - - 

142 เอทธาโนลามีน ethanolamine 141-43-5 3 ppm - - - 

143 เอทไธออน ethion 563-12-2 0.05 mg/m3 - - - 

144 2-เอทธอกซีเอทธานอล (เซลโล
โซล์ฟ) 

2-ethoxyethanol 
(cellosolve) 110-80-5 200 ppm - - - 

145 2-เอทธอกซีเอทธิล อะซีเตท 
(เซลโลโซล์ฟ อะซีเตท) 

2-ethoxyethyl acetate 
(cellosolve acetate) 111-15-9 100 ppm - - - 

146 เอทธิล อะซีเตท ethyl acetate 141-78-6 400 ppm - - - 

147 เอทธิล อะครีเลท ethyl acrylate 140-88-5 25 ppm - - - 

148 เอทธิลอะมีน ethylamine 75-04-7 10 ppm - - - 

149 เอทธิล เบนซีน ethyl benzene 100-41--4 100 ppm - - - 

150 เอทธิล โบรไมด์ ethyl bromide 74-96-4 200 ppm - - - 

151 เอทธิล คลอไรด์ ethyl chloride 75-00-3 1000 ppm - - - 

    

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๙๐



๘ 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 
152 เอทธิลีน คลอโรไฮดริน ethylene chlorohydrin 107-07-3 5 ppm - - - 

153 เอทธิลีนไดอะมีน ethylenediamine 107-15-3 10 ppm - - - 

154 เอทธิลีน ไดโบรไมด์ ethylene dibromide 106-93-4 20 ppm 50 ppm 5 min 30 ppm 

155 เอทธิลีน ไดคลอไรด์ 
(1,2-ไดคลอโรอีเทน) 

ethylene dichloride 
(1,2-dichloroethane) 107-06-2 50 ppm 200 ppm 5 min in  

any 3 hr 100 ppm 

156 เอทธิลีน ไกลคอล  ethylene glycol 107-21-1 - - - 100 mg/m3 

157 เอทธิลีน ไกลคอล ไดไนเตรท ethylene glycol dinitrate 628-96-6 - - - 0.2 ppm 

158 เอทธิลีน ออกไซด์ ethylene oxide 75-21-8 1 ppm 5 ppm 15 min - 

159 เอทธิล อีเธอร์  ethyl ether  60-29-7 400 ppm - - - 

160 เอทธิล ฟอร์เมท ethyl formate 109-94-4 100 ppm - - - 

161 เอทธิล เมอร์แคพแทน ethyl mercaptan  75-08-1 - - - 10 ppm 

162 เอทธิล ซิลิเคท ethyl silicate 78-10-4 100 ppm - - - 

163 เฟนซัลโฟไธออน fensulfothion 115-90-2 0.01 mg/m3  - - - 

164 เฟนไธออน fenthion 55-38-9 0.05 mg/m3  - - - 

165 ฟลูออรีน fluorine 7782-41-4 0.1 ppm - - - 

166 ฟลูออไรด์ ในรูปของฟลูออรีน fluorides, as F  2.5 mg/m3 - - - 

167 โฟโนฟอส fonofos 944-22-9 0.1 mg/m3  - - - 

168 ฟอร์มัลดิไฮด์ formaldehyde 50-00-0 0.75 ppm 2 ppm 15 min - 

169 กรดฟอร์มิค formic acid 64-18-6 5 ppm - - - 

170 เฟอร์ฟิวรัล furfural 98-01-1 5 ppm - - - 

171 เฟอร์ฟิวริล แอลกอฮอล์ furfuryl alcohol 98-00-0 50 ppm - - - 

172 ไกลซีดอล glycidol 556-52-5 50 ppm - - - 

173 เฮฟตะคลอร์ heptachlor 76-44-8 0.5 mg/m3 - - - 

174 เฮพเทน (นอร์มอล-เฮพเทน) heptane (n-heptane) 142-82-5 500 ppm - - - 

175 เฮกซะเมทธิลีน-ได-ไอโซไซยาเนท hexamethylene 
diisocyanate 822-06-0 0.005 ppm  - - - 

176 นอร์มอล-เฮกเซน n-hexane 110-54-3 500 ppm - - - 

177 ไฮดราซีน hydrazine 302-01-2 1 ppm - - - 

178 ไฮโดรเจน โบรไมด์ hydrogen bromide 10035-10-6 3 ppm - - - 

179 ไฮโดรเจน คลอไรด์ hydrogen chloride 7647-01-0 - - - 5 ppm 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๙๑



๙ 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 
180 ไฮโดรเจน ไซยาไนด์ hydrogen cyanide 74-90-8 10 ppm - - - 

181 ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ ในรูปของ
ฟลูออรีน hydrogen fluoride, as F 7664-39-3 3 ppm - - - 

182 ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ hydrogen peroxide 7722-84-1 1 ppm - - - 

183 ไฮโดรเจน ซัลไฟด์ hydrogen sulfide 7783-06-4 - 50 ppm 10 min 20 ppm 

184 ไฮโดรควิโนน hydroquinone 123-31-9 2 mg/m3 - - - 

185 2-ไฮดรอกซีโพรพิล อะครีเลท 2-hydroxypropyl acrylate 999-61-1 0.5 ppm  - - - 

186 ไอโอดีน iodine 7553-56-2 - - - 0.1 ppm 

187 ไอโซบิวทิล อะซีเตต isobutyl acetate 110-19-0 150 ppm - - - 

188 ไอโซฟอโรน isophorone 78-59-1 25 ppm - - - 

189 ไอโซฟอโรน ไดไอโซไซยาเนท isophorone diisocyanate 4098-71-9 0.005 ppm  - - - 

190 2-ไอโซโพรพอกซีเอทธานอล 2-isopropoxyethanol 109-59-1 25 ppm  - - - 

191 ไอโซโพรพิล อะซีเตท isopropyl acetate 108-21-4 250 ppm - - - 

192 ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (ไอพีเอ) isopropyl alcohol (IPA) 67-63-0 400 ppm - - - 

193 ไอโซโพรพิลอะมีน isopropylamine 75-31-0 5 ppm - - - 

194 ตะก่ัวอนินทรีย์ ในรูปของตะก่ัว lead inorganic, as Pb 7439-92-1 0.05 mg/m3 - - - 

195 เลด โครเมท lead chromate 7758-97-6   

 - ในรูปของตะก่ัว - as Pb  0.05 mg/m3  - - - 

 - ในรูปของโครเม่ียม - as Cr  0.012 mg/m3  - - - 

196 แอล.พี.จี. (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) L.P.G.  
liquified petroleum gas) 68476-85-7 1000 ppm - - - 

197 เมอร์คิวร่ี (ปรอท) mercury 7439-97-6 - - - 0.1 mg/m3 

198 ออกาโน (อัลคิล) เมอคิวรี organo (alkyl) mercury 7439-97-6 0.01 mg/m3 - - 0.04 mg/m3 

199 เมทธิล นอร์มอล-บวิทิลคีโตน methyl n-butyl ketone 591-78-6 100 ppm - - - 

200 เมทธิล คลอไรด์ methyl chloride 74-87-3 100 ppm 300 ppm 5 min in  
any 3 hr 200 ppm 

201 เมทธิลไซโคลเฮกเซน methylcyclohexane 108-87-2 500 ppm - - - 

202 เมทธิลไซโคลเฮกซะนอล methylcyclohexanol 25639-42-3 100 ppm - - - 

203 ออโท- เมทธิลไซโคลเฮกซะโนน o-methylcyclohexanone 583-60-8 100 ppm - - - 

204 เมทธิลลีน คลอไรด์ methylene chloride 75-09-2 25 ppm 125 ppm 15 min - 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๙๒



๑๐ 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มขน้ 
ของสารเคมีอันตรายสําหรับ 
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
อันตรายสูงสุด 
ไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น 

ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 
205 4,4-เมทธิลีนไดอะนิลีน 4,4-methylene dianiline 101-77-9 0.1 ppm  - - - 

206 เมทธิล เอทธิล คีโตน (เอ็มอีเค) methyl ethyl ketone (MEK) 78-93-3 200 ppm - - - 

207 เมทธิล เอทธิล คีโตน เพอร์ออกไซด์ methyl ethyl ketone 
peroxide 1338-23-4 - - - 0.2 ppm  

208 เมทธิล ฟอร์เมท methyl formate 107-31-3 100 ppm - - - 

209 เมทธิล ไอโอไดด์ methyl iodide 74-88-4 5 ppm - - - 

210 เมทธิล ไอโซเอมิล คีโตน methyl isoamyl ketone 110-12-3 100 ppm - - - 

211 เมทธิล ไอโซบิวทิล คาร์บินอล methyl isobutyl carbinol  108-11-2 25 ppm - - - 

212 เมทธิล ไอโซบิวทิลคีโตน  methyl isobutyl ketone  108-10-1 100 ppm - - - 

213 เมทธิล ไอโซโพลพิล คีโตน methyl isopropyl ketone 563-80-4 20 ppm  - - - 

214 เมทธิล เมอร์แคพแทน methyl mercaptan 74-93-1 - - - 10 ppm 

215 เมทธิล เมธาครีเลท methyl methacrylate 80-62-6 100 ppm - - - 

216 เมทธิล พาราไธออน methyl parathion 298-00-0 0.02 mg/m3  - - - 

217 แอลฟา-เมทธิล สไตรีน alpha-methyl styrene 98-83-9 - - - 100 ppm 

218 เมวินฟอส (ฟอสดริน) mevinphos (phosdrin) 7786-34-7 0.01 mg/m3  - - - 

219 ไมกา อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูด
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ mica, respirable dust 12001-26-2 3 mg/m3  - - - 

220 โมโนโครโตฟอส monocrotophos 6923-22-4 0.05 mg/m3  - - - 

221 มอร์โฟไลน์ morpholine 110-91-8 20 ppm - - - 

222 นิเกิล nickel 7440-02-0   

 
- โลหะ และสารประกอบที่ 
ไม่ละลาย ในรูปของนิเกิล 

- metal and insoluble 
compounds, as Ni  1 mg/m3 - - - 

 
- สารประกอบที่ละลายได้ 
ในรูปของนิเกิล - soluble compounds, as Ni  1 mg/m3 - - - 

223 นิโคติน nicotine 54-11-5 0.5 mg/m3 - - - 

224 กรดไนตริค nitric acid 7697-37-2 2 ppm - - - 

225 ไนตรัสออกไซด์ nitrous oxide 10024-97-2 50 ppm  - - - 

226 ไนตริก ออกไซด์ nitric oxide 10102-43-9 25 ppm - - - 

227 ไนโตรเบนซีน nitrobenzene 98-95-3 1 ppm - - - 

228 ไนโตรอีเธน nitroethane 79-24-3 100 ppm - - - 

229 ไนโตรเจน ไดออกไซด์ nitrogen dioxide 10102-44-0 - - - 5 ppm 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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๑๑ 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อสารเคมีอันตราย (ไทย) ชื่อสารเคมีอันตราย (อังกฤษ) CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มขน้
ของสารเคมีอันตราย
เฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทํางานปกติ 
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การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัด 
ความเข้มข้น
ของสารเคมี
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ในระหว่าง
ทํางาน 

ขีดจํากัด 
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ระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ให้ทํางานได้ 
230 ไนโตรกลีเซอรีน nitroglycerin 55-63-0 - - - 0.2 ppm 

231 ไนโตรมีเธน nitromethane 75-52-5 100 ppm - - - 

232 1-ไนโตรโพรเพน 1-nitropropane 108-03-2 25 ppm - - - 

233 2-ไนโตรโพรเพน 2-nitropropane 79-46-9 25 ppm - - - 

234 ไนโตรโทลูอีน ทุกไอโซเมอร์ nitrotoluene, all isomers 
88-72-2, 
99-08-1, 
99-99-0 

5 ppm - - - 

235 ออคเทน octane 111-65-9 500 ppm - - - 

236 ออสเมียม เตตรอกไซด์ ในรูปของ
ออสเมียม osmium tetroxide, as Os 20816-12-0 0.002 mg/m3  - - - 

237 กรดออกซาลิค oxalic acid 144-62-7 1 mg/m3 - - - 

238 ออกซิเจน ไดฟลูออไรด์ oxygen difluoride 7783-41-7 0.05 ppm - - - 

239 พาราควอท อนุภาคขนาดเล็กที่อาจ
สูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ paraquat, respirable dust 4685-14-7 0.5 mg/m3 - - - 

240 พาราไธออน parathion 56-38-2 0.1 mg/m3 - - - 

241 เพนตะบอเรน pentaborane 19624-22-7 0.005 ppm - - - 

242 เพนตะคลอโรแนพธาลีน pentachloronaphthalene 1321-64-8 0.5 mg/m3 - - - 

243 เพนตะคลอโรฟีนอล pentachlorophenol 87-86-5 0.5 mg/m3 - - - 

244 เพนเทน pentane 109-66-0 1000 ppm - - - 

245 เพอร์คลอโรเอทธิลีน 
(เตตราคลอโรเอทธิลีน) 

perchloroethylene 
(tetrachloroethylene) 127-18-4 100 ppm 300 ppm 5 min in  

any 3 hr 200 ppm 

246 ฟีนอล phenol 108-95-2 5 ppm - - - 

247 ออโท-ฟีนิลลีนไดอะมีน o-phenylenediamine 95-54-5 0.1 mg/m3  - - - 

248 เมตา-ฟีนิลลีนไดอะมีน m-phenylene diamine 108-45-2 0.1 mg/m3  - - - 

249 พารา-ฟีนิลลีนไดอะมีน p-phenylene diamine 106-50-3 0.1 mg/m3 - - - 

250 โฟเรท phorate 298-02-2 0.05 mg/m3  - - - 

251 ฟอสจีน (คาร์บอนิล คลอไรด์) phosgene (carbonyl 
chloride) 75-44-5 0.1 ppm - - - 

252 กรดฟอสฟอริค phosphoric acid 7664-38-2 1 mg/m3 - - - 

253 ฟอสฟอรัส (เหลือง) phosphorus (yellow) 7723-14-0 0.1 mg/m3 - - - 

254 ฟอสฟอรัส ออกซีคลอไรด์ phosphorus oxychloride 10025-87-3 0.1 ppm - - - 

255 ฟอสฟอรัส เพนตะคลอไรด์ phosphorus pentachloride 10026-13-8 1 mg/m3 - - - 
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256 ฟอสฟอรัส เพนตะซัลไฟด์ phosphorus pentasulfide 1314-80-3 1 mg/m3 - - - 

257 ฟอสฟอรัส ไตรคลอไรด์ phosphorus trichloride 7719-12-2 0.5 ppm - - - 

258 พธาลิค แอนไฮไดรด์ phthalic anhydride 85-44-9 2 ppm - - - 

259 กรดพิคริค  picric acid  88-89-1 0.1 mg/m3 - - - 

260 พินโดน (2-ไพวาริล-1,3-อินเดนได
โอน) 

pindone (2-pivalyl-1,3-
indandione) 83-26-1 0.1 mg/m3 - - - 

261 โปแตสเซียม ไฮดรอกไซด์ potassium hydroxide 1310-58-3 - - - 2 mg/m3  

262 โพรพากิล แอลกอฮอล์ propargyl alcohol 107-19-7 1 ppm  - - - 

263 1,3-โพรไพโอแลคโตน 1,3-propiolactone 57-57-8 0.5 ppm  - - - 

264 กรดโพรพิโอนิค propionic acid 79-09-4 10 ppm  - - - 

265 โพรพอกเซอร์ propoxur 114-26-1 0.5 mg/m3  - - - 

266 นอร์มอล-โพรพิล อะซีเตท n-propyl acetate 109-60-4 200 ppm - - - 

267 นอร์มอล-โพรพิล แอลกอฮอล์ n-propyl alcohol 71-23-8 200 ppm - - - 

268 โพรพิลีน อิมีน propylene imine 75-55-8 2 ppm - - - 

269 โพรพิลีน ออกไซด์ propylene oxide 75-56-9 100 ppm - - - 

270 ไพริดีน pyridine 110-86-1 5 ppm - - - 

271 ควิโนน quinone 106-51-4 0.1 ppm - - - 

272 รีซอร์ซินอล resorcinol 108-46-3 10 ppm  - - - 

273 โรทีโนน rotenone 83-79-4 5 mg/m3 - - - 

274 เซเลเนียม เฮกซะฟลูออไรด์  ในรูป
ของเซเลเนียม 

selenium hexafluoride,  
as Se 7783-79-1 0.05 ppm - - - 

275 สารประกอบเซเลเนียม ในรูปของ
เซเลเนียม selenium compounds ,as Se 7782-49-2 0.2 mg/m3 - - - 

276 ซิลิกา คริสตัลลีน silica, crystalline    

 
- คริสโตบาไลท์ อนุภาคขนาดเล็กที่
อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ 

- cristobalite, respirable 
dust 14464-46-1 0.025 mg/m3  - - - 

 
- แอลฟา-ควอร์ซ อนุภาคขนาดเล็กที่
อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดนิหายใจได้ - α-quartz, respirable dust 1317-95-9, 

14808-60-7 0.025 mg/m3  - - - 

277 โซเดียม อะไซด์ sodium azide 26628-22-8   

 - ในรูปของโซเดียม อะไซด์ as sodium azide  - - - 0.29 mg/m3  

 - ในรูปไอของกรดไฮดราโซอิก as hydrazoic acid vapour  - - - 0.11 ppm  
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ให้ทํางานได้ 
278 โซเดียม ไบซัลไฟต์ sodium bisulfite 7631-90-5 5 mg/m3  - - - 

279 โซเดียม ไฮดรอกไซด์ sodium hydroxide 1310-73-2 2 mg/m3 - - - 

280 สตรอนเทียม โครเมท ในรูปของ
โครเมียม strontium chromate, as Cr 7789-06-2 0.0005 mg/m3  - - - 

281 สตริคนิน strychnine 57-24-9 0.15 mg/m3 - - - 

282 สไตรีน styrene 100-42-5 100 ppm 600 ppm 5 min in  
any 3 hr 200 ppm 

283 ซัลโฟเทพ sulfotep 3689-24-5 0.1 mg/m3  - - - 

284 ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ sulfur dioxide 7446-09-5 5 pmm - - - 

285 กรดซัลฟูริก sulfuric acid 7664-93-9 1 mg/m3 - - - 

286 ทัลก์ talc 14807-96-6   

 

- ที่ไม่มีส่วนประกอบของเส้นใย
แอสเบสทอส อนุภาคขนาดเล็กที่
อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ 

- containing no asbestos 
fibres, respirable dust  2 mg/m3  - - - 

 

- ที่มีส่วนประกอบของเส้นใยแอส
เบสทอส อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูด
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ 

- containing asbestos fibres, 
respirable dust  0.1 f/cm3  - - - 

287 ทีอีพีพี (เตตระเอทธิล ไพโร
ฟอสเฟต) 

TEPP (tetraethyl 
pyrophosphate) 107-49-3 0.05 mg/m3 - - - 

288 เทลลูเลียม เฮกซะฟลูออไรด์ 
ในรูปของเทลลูเลียม 

tellurium hexafluoride, as 
Te 7783-80-4 0.02 ppm - - - 

289 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเทน 1,1,2,2-tetrachloroethane 79-34-5 5 ppm - - - 

290 เตตระเอทธิล เลด ในรูปของตะก่ัว tetraethyl lead, as Pb 78-00-2 0.075 mg/m3 - - - 

291 เตตระไฮโดรฟิวแรน tetrahydrofuran 109-99-9 200 ppm - - - 

292 เตตระเมทธิล เลด ในรูปของตะก่ัว tetramethyl lead, as Pb 75-74-1 0.075 mg/m3 - - - 

293 แทลเลียม สารประกอบที่ละลาย  
ในรูปของแทลเลียม 

thallium, soluble 
compounds, as Tl 7440-28-0 0.1 mg/m3 - - - 

294 กรดไธโอไกลโคลิค thioglycolic acid 68-11-1 1 ppm  - - - 

295 ไธโอนิล คลอไรด์ thionyl chloride 7719-09-7 - - - 0.2 ppm  

296 ไธแรม thiram 137-26-8 5 mg/m3 - - - 

297 โทลูอีน  toluene   108-88-3 200 ppm 500 ppm 10 min 300 ppm 

298 โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยาเนท 
(ทีดีไอ) 

toluene - 2,4-diisocyanate 
(TDI) 584-84-9 - - - 0.02 ppm 
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299 ออโท-โทลูอิดีน o-toluidine 95-53-4 5 ppm - - - 

300 ไตรบิวทิล ฟอสเฟต tributyl phosphate 126-73-8 5 mg/m3 - - - 

301 กรดไตรคลอโรอะซิติค trichloroacetic acid 76-03-9 0.5 ppm  - - - 

302 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน 
(เมทธิลคลอโรฟอร์ม) 

1,1,1-trichloroethane 
(methyl chloroform) 71-55-6 350 ppm - - - 

303 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน 1,1,2-trichloroethane 79-00-5 10 ppm - - - 

304 ไตรคลอโรเอทธิลีน trichloroethylene 79-01-6 100 ppm 300 ppm 5 min in  
any 2 hr 200 ppm 

305 1,2,3-ไตรคลอโรโพรเพน 1,2,3-trichloropropane 96-18-4 50 ppm - - - 

306 2,4,5 ที (กรด 2,4,5-ไตรคลอโร 
ฟีนอกซีอะซิติค) 

2,4,5 T (2,4,5,-
trichlorophenoxyacetic acid) 93-76-5 10 mg/m3 - - - 

307 ไตรเอทธิลอะมีน triethylamine 121-44-8 25 ppm - - - 

308 เทอร์เพนทีน turpentine 8006-64-2 100 ppm - - - 

309 ยูเรเนียม ในรูปของยูเรเนียม uranium, as U 7440-61-1   

 - สารประกอบที่ละลายได้ - soluble compounds  0.05 mg/m3 - - - 

 - สารประกอบที่ไม่ละลาย - insoluble compounds  0.25 mg/m3 - - - 

310 วาเนเดียม vanadium 1314-62-1   

 

- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ ในรูปของ 
ไดวาเนเดียมเพนออกไซด์ 

- respirable dust, as V2O5  - - - 0.5 mg/m3 

 
- ฟูม ในรูปของไดวาเนเดียม 
เพนออกไซด์ - fume, as V2O5  - - - 0.1 mg/m3 

311 ไวนิล อะซีเตท vinyl acetate 108-05-4 10 ppm  - - - 

312 ไวนิล โบรไมด์ vinyl bromide 593-60-2 0.5 ppm  - - - 

313 ไวนิล คลอไรด์ vinyl chloride 75-01-4 1 ppm 5 ppm 15 min - 

314 ไวนิลิดีน คลอไรด์ vinylidene chloride 75-35-4 5 ppm  - - - 

315 ไวนิล โทลูอีน vinyl toluene 25013-15-4 100 ppm - - - 

316 วาร์ฟาริน warfarin 81-81-2 0.1 mg/m3 - - - 

317 ไซลีน (ออโอ เมตา พารา ไอโซ
เมอร์) xylene (o-, m-, p- isomers) 1330-20-7 100 ppm - - - 

318 ไซลิดีน xylidine 1300-73-8 5 ppm - - - 

319 ฟูมของสังกะสีคลอไรด์ zinc chloride fume 7646-85-7 1 mg/m3 - - - 
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320 ซิงค์ โครเมท ในรูปของโครเมียม zinc chromates, as Cr 
13530-65-9, 
11103-86-9, 
37300-23-5 

0.01 mg/m3  - - - 

321 ซิงค์ สเตียร์เรท zinc stearate 557-05-1
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust 15 mg/m3 - - - 

- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - respirable dust 5 mg/m3 - - -

322 สังกะสี ออกไซด์ zinc oxide 1314-13-2
- อนุภาคทุกขนาดท่ีอาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - inhalable dust 15 mg/m3 - - - 

- อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจได้ - respirable dust 5 mg/m3 - - -

323 ฟูมของสังกะสี ออกไซด์ zinc oxide fume 1314-13-2 5 mg/m3 - - -

324 สารประกอบ เซอร์โคเนียม 
ในรูปของเซอร์โคเนียม 

zirconium compounds, as 
Zr 7440-67-7 5 mg/m3 - - -

  หมายเหตุ 
“ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานปกติ” หมายถึง ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน

ปกติภายในสถานประกอบกิจการท่ีลูกจ้างซึ่งมีสุขภาพปกติทํางานสามารถสัมผัสหรือได้รับเข้าสู่ร่างกายได้ทุกวันตลอดเวลาที่ทํางานโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 “ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสําหรับการสัมผัสในระยะเวลาส้ันๆ” หมายถึง ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายท่ีลูกจ้างสัมผัสอย่างต่อเนื่องใน
ระยะเวลาส้ันๆ ตามท่ีกําหนด โดยไม่มีอาการระคายเคือง เน้ือเยื่อถูกทําลายอย่างถาวรหรืออย่างเร้ือรัง มึนเมา หลับ หรือง่วงซึมจนอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุ หรือไม่สามารถช่วย
ตนเองได้ หรือประสิทธิภาพการทํางานลดลงอย่างมาก  
 “ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทํางาน” หมายถึง ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดซึ่งต้องไม่เกินกว่าค่าท่ี
กําหนดไว้ไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทํางาน 
 “อนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ (inhalable dust)” หมายถึง อนุภาคขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ ๑๐๐ ไมโครเมตร แขวนลอยในอากาศที่อาจ
สูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ 
 “อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ (respirable dust)” หมายถึง อนุภาคขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ ๑๐ ไมโครเมตร แขวนลอยในอากาศที่
อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ และสามารถเข้าถึงและสะสมในบริเวณพ้ืนที่แลกเปล่ียนอากาศของปอด 

  mg/m3 หมายถึง มิลลิกรัมต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์เมตร 
  f/cm3 หมายถึง จํานวนเส้นใยต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร 
  ppm หมายถึง ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๑๙๘



คําช้ีแจง 
 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

เรื่อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๘ กําหนดไว้ว่า ให้นายจ้างจัดให้มรีะบบ
ป้องกันและควบคุม เพ่ือมิให้มรีะดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและสถานท่ีเก็บ
รักษาสารเคมีอันตรายเกินขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  

ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒๘ แห่งกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายดังกล่าว อธิบดีจึงออก
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ซึ่งได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยที่มาของประกาศกรมฉบับน้ีนํามาจากกฎหมายภายใต้
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ซึ่งมี ๔ ตาราง  
มาปรับปรุงโดยรวมตารางทั้ง ๔ ตารางไว้ด้วยกัน เน้ือหาส่วนใหญ่มิได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยกเว้นสารเคมีรายการ 
ที่ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และที่มาของขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายน้ัน ส่วนใหญ่นํามา
จากของ (Occupational Safety and Health Administration : OSHA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังน้ันเพ่ือให้เป็นที่
เข้าใจกันมากข้ึนเก่ียวกับที่มาของค่ามาตรฐานดังกล่าวท่ีกําหนดตามประกาศกรมฯ จึงขอยกตัวอย่างมาตรฐานของ 
OSHA บางส่วนมาแสดงดังตัวอย่าง 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๑๙๙
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• Part Number: 1910 
• Part Title: Occupational Safety and Health Standards 
• Subpart: Z 
• Subpart Title: Toxic and Hazardous Substances 
• Standard 
Number: 1910.1000 TABLE Z-2 

• Title: TABLE Z-2 
• GPO Source: e-CFR 

 

TABLE Z-2 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

                                                              

Substance 
8-hour time 
weighted 
average 

Acceptable 
ceiling 

concentration

Acceptable maximum peak above the 
acceptable ceiling concentration for an 8-hr shift

Concentration Maximum duration 

Toluene 
(Z37.12-1967) 

200 ppm 300 ppm 500 ppm 10 minutes. 

Styrene 
(Z37.15-1969) 

100 ppm 200 ppm 600 ppm 5 mins. in any 3 hrs. 

 
จากตัวอย่างตามตารางข้างต้นเป็นการกําหนดค่ามาตรฐานของ OSHA ซึ่งแต่ละช่องมีความหมายดังนี้ 

ช่องหมายเลข  ๑ เป็นการระบุช่ือของสารเคมี  
ช่องหมายเลข  ๒ เป็นค่าความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทํางานปกติ ๘ ช่ัวโมง 
ช่องหมายเลข  ๓ เป็นค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ยอมรับได้ 
ช่องหมายเลข  ๔ และ ๕ เป็นค่าความเข้มข้นที่สูงที่สุดทีย่อมให้มีได้มากกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ยอมรับได้ 

สําหรับการทํางาน ๘ ช่ัวโมง และระยะเวลามากท่ีสุดที่กําหนดให้ทํางานได้  
 

 
 
 
  

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๐๐



-๓- 
เทคนิคการเก็บตัวอย่าง 
 ในการเก็บตัวอย่างสารเคมีดังกล่าวข้างต้นตามตารางนั้น มีวิธีการเก็บที่ต่างกัน เช่น 

ช่องหมายเลข ๒ เป็นการเก็บตัวอย่างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานปกติ ๘ ช่ัวโมง โดยดําเนินการตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด เช่น    มาตรฐานของ NIOSH  เป็นต้น 

ช่องหมายเลข ๓ เป็นการเก็บตัวอย่างตลอดเวลาในการทํางานทุกช่วงเวลาที่เท่าฯ กันซึ่งมีความยุ่งยากในทาง
ปฏิบัติจึงแนะนําให้ใช้วิธีการเก็บแบบค่าเฉลี่ย ๑๕ นาทีแทน  

ช่องหมายเลข ๔ เป็นการเก็บตัวอย่างในช่วงเวลาที่กําหนดให้ทํางานได้ของสารแต่ละตัว 
 

 จากตัวอย่างสารโทลูอีนตามมาตรฐานของ OSHA ดังที่กลา่วมาข้างต้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ได้นํามาอ้างอิงจัดทําเป็นมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของ
สารเคมีอันตราย จึงขอยกตัวอย่างประกาศดังกล่าวบางส่วนมาแสดง ดังนี้ 
 ๑ ๒ ๓ 
 
 

ลําดับ 
ชื่อ

สารเคมี
อันตราย 

ชื่อสารเคมี
อันตราย 
(อังกฤษ) 

CAS No. 

ขีดจํากัดความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตราย
เฉลี่ยตลอดระยะเวลา

การทํางานปกติ 

ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสําหรับ
การสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ 

ขีดจํากัดความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตราย
สูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ 
ในระหว่างทํางาน ขีดจํากัดความเข้มข้น ระยะเวลาที่กําหนดให้

ทําให้ทํางานได้ 
297 โทลูอีน toluene 108-88-3 200 ppm 500 ppm 10 min 300 ppm 

        
        

 
จากตารางประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่แสดงดังตัวอย่างข้างต้นของสารโทลูอีน มีค่าขีดจํากัด

ความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานปกติ เท่ากับ ๒๐๐ ppm ค่าขีดจํากัดความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตรายสําหรับการสัมผัสในระยะเวลาส้ันๆ เท่ากับ ๕๐๐ ppm ซึ่งมีระยะเวลาท่ีกําหนดให้ทํางานได้  
๑๐ นาที และค่าขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทํางาน เท่ากับ ๓๐๐ ppm            
  

ค่าขีดจํากัดทั้งสามค่าของสารโทลูอีนตามตารางมีความหมาย ดังนี้ 
ค่าขีดจํากัดช่องที่ ๑  เป็นค่าขีดจํากัดความเข้มข้นของสารโทลูอีนเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานปกติ 

เท่ากับ ๒๐๐ ppm หมายถึง ค่าความเข้มข้นของสารโทลูอีนเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทํางานปกติแปดช่ัวโมง ไม่เกิน 
๒๐๐ ppm 

ค่าขีดจํากัดช่องที่ ๒  เป็นค่าขีดจํากัดความเข้มข้นของสารโทลูอีนสําหรับการสัมผัสในระยะเวลาส้ันๆ เท่ากับ 
๕๐๐ ppm ระยะเวลาท่ีกําหนดให้ทํางานได้ ๑๐ นาที หมายถึง ค่าความเข้มข้นของสารโทลูอีนที่สูงที่สุดที่ยอมให้มีได้
มากกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดของสารโทลูอีนที่ยอมรับได้ (ค่าขีดจํากัดที่ ๓) ไม่เกิน ๕๐๐ ppm และระยะเวลามาก
ที่สุดที่กําหนดให้ทํางานได้ ๑๐ นาที สําหรับการทํางาน ๘ ช่ัวโมง 
  

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๐๑



-๔- 
 
ค่าขีดจํากัดช่องท่ี ๓  เป็นค่าขีดจํากัดความเข้มข้นของสารโทลูอีนสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทํางาน 

เท่ากับ ๓๐๐ ppm หมายถึง ค่าความเข้มข้นของสารโทลูอีนสูงสุดที่ยอมรับได้ไม่เกิน ๓๐๐ ppm ไม่ว่าเวลาใดๆ ใน
ระหว่างทํางาน 

ในกรณีที่สารเคมีอันตรายบางรายการอยู่ในรูปของอนุภาค เช่น สารแบเรียม ซัลเฟต ซึ่งอยู่ในลําดับที่ ๓๗ 
ของประกาศกรมฯ กําหนดให้มีขีดจํากัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานปกติไว้ ๒ กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ ๑ เป็นขีดจํากัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานปกติ ๘ ช่ัวโมง ไม่เกิน ๑๕ mg/m3  
ใช้กับอนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ (Inhalable dust) หมายถึงอนุภาคขนาดเล็กกว่าหรือ
เท่ากับ ๑๐๐ ไมโครเมตรและให้หมายความรวมถึงอนุภาคขนาดใหญ่กว่า ๑๐๐ ไมโครเมตรด้วย แขวนลอยในอากาศ
ที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ 

กรณีที่ ๒ เป็นขีดจํากัดความเข้มข้นเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางานปกติ ๘ ช่ัวโมง ไม่เกิน ๕ mg/m3 ใช้กับ
อนุภาคขนาดเล็กท่ีอาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ (respirable dust) หมายถึง อนุภาคขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 
๑๐ ไมโครเมตร แขวนลอยในอากาศท่ีอาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ และสามารถเข้าถึงและสะสมในบริเวณพ้ืนที่
แลกเปลี่ยนอากาศของปอด 

 
 
          
         กองความปลอดภัยแรงงาน 
              กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

     
 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๐๒
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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี 
“บริภัณฑ์ไฟฟ้า”  หมายความว่า  อปุกรณ์  เครื่องมือ  เคร่ืองใช้  วัสดุ  เคร่ืองประกอบหรือเคร่ืองจักร  

ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นต้นกําลังหรือเป็นส่วนประกอบ  หรือที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้า 
“ฉนวนไฟฟ้า”  หมายความว่า  วัสดุที่มีคุณสมบัติในการกั้นหรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้า  

หรือวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ง่าย  เช่น  ยาง  ไฟเบอร์  พลาสติก   
“แรงดันไฟฟ้า”  หมายความว่า  ค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าระหว่างสายกับสายหรือสายกับดิน  

หรือระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอื่น  โดยมีหน่วยวัดค่าความต่างศักย์เป็นโวลต์ 
“กระแสไฟฟ้า”  หมายความว่า  การถ่ายโอนประจุไฟฟ้าสุทธิต่อหนึ่งหน่วยเวลา  โดยมีหน่วยวัด

เป็นแอมแปร์ 
“เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า”  หมายความว่า  เคร่ืองจักรที่เปลี่ยนพลังงานใด ๆ  เป็นพลังงานไฟฟ้า 
“สวิตช์”  หมายความว่า  เครื่องปิดเปิดวงจรไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใช้ทําหน้าที่ตัดหรือ 

ต่อวงจรไฟฟ้า 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๐๓
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“การไฟฟ้าประจําท้องถ่ิน”  หมายความว่า  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  หรือหน่วยงานอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด 

“วิศวกร”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

“ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า”  หมายความว่า  ลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง  
ตรวจสอบ  ทดสอบ  ซ่อมแซม  บํารุงรักษา  หรือหน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกัน  กับระบบไฟฟ้า  บริภัณฑ์ไฟฟ้า  
หรือสายไฟฟ้า 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า  โดยให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
เพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม 

ข้อ ๔ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าให้มีความรู้
ความเข้าใจ  และทักษะที่จําเป็นในการทํางานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๕ ให้นายจ้างจัดให้มีและเก็บรักษาแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบ
กิจการทั้ งหมดซึ่ ง ได้ รับการ รับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจํ าท้องถิ่น ไว้ ให้พนักงาน 
ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ  หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมต้องดําเนินการแก้ไข
แผนผังนั้นให้ถูกต้อง 

ข้อ ๖ ให้นายจ้างจัดให้มีแผ่นป้ายที่ มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตราย 
จากไฟฟ้าที่มองเห็นได้ชัดเจนติดตั้งไว้โดยเปิดเผยในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า  ทั้งนี้   
ให้เป็นไปตามแบบท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอ่ืนตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๗ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าเข้าใกล้หรือนําสิ่งที่เป็นตัวนําไฟฟ้า
ที่ไม่มีที่ถือหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าเข้าใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าในระยะที่น้อยกว่า
ระยะห่างตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หากยังไม่มี
มาตรฐานดังกล่าวให้ใช้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้าประจําท้องถ่ินกําหนด  เว้นแต่นายจ้างจะได้ดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้   

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๐๔
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(๑) ให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสม
กับแรงดันไฟฟ้า  หรือนําฉนวนไฟฟ้าท่ีสามารถป้องกันแรงดันไฟฟ้านั้นได้มาหุ้มสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า  และ 

(๒) จัดให้มีวิศวกร  หรือกรณีการไฟฟ้าประจําท้องถิ่นอาจจัดให้ผู้ที่ได้รับการรับรองเป็น 
ผู้ควบคุมงานจากการไฟฟ้าประจําท้องถิ่นดังกล่าว  เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 

ข้อ ๘ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานอ่ืนหรืออนุญาตให้ผู้ซึ่งไม่เก่ียวข้องเข้าใกล้สิ่งที่มี
กระแสไฟฟ้าในระยะท่ีน้อยกว่าระยะห่างตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   
ในพระบรมราชูปถัมภ์  หากยังไม่มีมาตรฐานดังกล่าวให้ใช้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้าประจําท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๙ ให้นายจ้างดูแลมิให้ลูกจ้างสวมใส่เคร่ืองนุ่งห่มที่เปียกหรือเป็นสื่อไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เก่ียวกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินกว่าห้าสิบโวลต์  โดยไม่มีฉนวนไฟฟ้าปิดก้ัน  เว้นแต่
นายจ้างจะได้จัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสําหรับการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานโดยใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า  
หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า  ให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์ชนิดที่เป็นฉนวนไฟฟ้า 
หรือหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้า  หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสําหรับการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้าง 

ข้อ ๑๑ ให้นายจ้างดูแลบริภัณฑ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้ใช้งานได้โดยปลอดภัย  หากพบว่าชํารุด
หรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว  หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน  ให้ซ่อมแซมหรือดําเนินการให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  และจัดให้มีหลักฐานในการดําเนินการเพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัย
ตรวจสอบได้ 

ข้อ ๑๒ นายจ้างตอ้งจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  และให้บุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือนิติบุคคลที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไว้  เพื่อให้
พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคําบรรยายติดไว้ในบริเวณที่ทํางานที่ลูกจ้างสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วิธปีฏิบัติเม่ือประสบอันตรายจากไฟฟ้า 
(๒) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศ 

เข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย  และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๐๕



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

หมวด  ๒ 
บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

ข้อ ๑๔ การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า  ให้นายจ้างปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หากยังไม่มีมาตรฐานดังกล่าวให้ใช้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้า
ประจําท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๑๕ ให้นายจ้างจัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร  หรือจัดให้มีระบบ
ระวังป้องกันมิให้เกิดการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าทํางาน  
ติดตั้ง  ตรวจสอบ  ซ่อมแซม  หรือซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้าหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า  และให้ติดป้ายแสดง
เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย 

ข้อ ๑๖ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทําความสะอาดบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า  เว้นแต่ 
มีมาตรการด้านความปลอดภัยรองรับไว้อย่างครบถ้วน 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ส่วนของบริภัณฑ์ไฟฟ้าใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกว่าห้าสิบโวลต์ให้นายจ้างจัดให้มี
ที่ปิดก้ันอันตรายหรือจัดให้มีแผ่นฉนวนไฟฟ้าปูไว้ที่พื้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัส 

ข้อ ๑๘ ให้นายจ้างติดตั้งเต้ารับ  สายไฟฟ้า  อุปกรณ์  และเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน   
ที่มีขนาด  ชนิด  และประเภทท่ีเหมาะสมไว้ให้เพียงพอแก่การใช้งาน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หากยังไม่มีมาตรฐานดังกล่าว 
ให้ใช้มาตรฐานตามท่ีการไฟฟ้าประจําท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๑๙ การใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  ให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตั้งในบริเวณพื้นที่กว้างพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
(๒) จัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ  กรณีติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไว้ภายในห้อง   

หากมีไอเสียจากเคร่ืองยนต์ให้ต่อท่อไอเสียออกสู่ภายนอก 
(๓) จัดให้มีเคร่ืองป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน 
(๔) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดที่ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าและน้ํามันในห้องเคร่ืองได้  ทั้งนี้  

การออกแบบและติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในกรณีการใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง  นอกจากต้องปฏิบัติตามวรรคหน่ึงแล้ว  นายจ้างต้องจัดให้มี

เคร่ืองป้องกันการใช้ผิดหรือสวิตช์สับโยกสองทาง  หรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่มีคุณลักษณะเดียวกัน  เพื่อมิให้
มีโอกาสต่อขนานกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าประจําท้องถิ่น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้า
ประจําท้องถิ่นนั้น 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๐๖



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

หมวด  ๓ 
ระบบป้องกันฟ้าผ่า 

ข้อ ๒๐ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าของสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือมาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา  (National  Fire  Protection  Association : NFPA)  หรือมาตรฐานคณะกรรมาธิการ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์  (International  Electrotechnical  
Commission : IEC)  หรือมาตรฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ไว้ที่สถานประกอบกิจการ   
อาคาร  ปล่องควัน  รวมถึงบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ 

หมวด  ๔ 
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 

ข้อ ๒๑ ให้นายจ้างจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  
เช่น  ถุงมือหนัง  ถุงมือยาง  แขนเสื้อยาง  หมวกนิรภัย  รองเท้าพื้นยางหุ้มข้อชนิดมีส้นหรือรองเท้า 
พื้นยางหุ้มส้น  ให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  เช่น  แผ่นฉนวนไฟฟ้า  ฉนวนหุ้มสาย  ฉนวนครอบลูกถ้วย  
กรงฟาราเดย์  (Faraday  Cage)  ชุดตัวนําไฟฟ้า  (Conductive  Suit) 

ในกรณีที่ลูกจ้างต้องปฏิบัติงานในที่สูงกว่าพื้นตั้งแต่สี่เมตรขึ้นไป  ให้นายจ้างจัดให้มีการใช้สาย
หรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์  หรืออุปกรณ์ที่ป้องกันการตกจากที่สูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และหมวกนิรภัยที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่กําหนดสําหรับให้ลูกจ้างสวมใส่ตลอดเวลา 
ที่ปฏิบัติงาน  เว้นแต่อุปกรณ์ดังกล่าวจะทําให้ลูกจ้างเส่ียงต่ออันตรายมากข้ึน  ให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัยอื่นที่สามารถใช้คุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแทน 

ข้อ ๒๒ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้และต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่ ใช้ป้องกันกระแสไฟฟ้า 
ต้องเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดในบริเวณที่ปฏิบัติงานหรือบริเวณใกล้เคียงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

(๒) ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า  ต้องมีลักษณะสวมกับนิ้วมือได้ทุกนิ้ว 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๐๗



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

(๓) ถุงมือหนังที่ใช้สวมทับถุงมือยาง  ต้องมีความยาวหุ้มถึงข้อมือและมีความคงทนต่อการฉีกขาดได้ดี  
การใช้ถุงมือยางต้องใช้ร่วมกับถุงมือหนังทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๓ การปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าที่อยู่ใกล้หรือเหนือน้ําซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างเกิดอันตราย
จากการจมนํ้า  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างสวมใส่ชูชีพกันจมน้ํา  เว้นแต่การสวมใส่ชูชีพอาจทําให้ลูกจ้าง
ได้รับอันตรายมากกว่าเดิม  ให้นายจ้างใช้วิธีการอื่นที่สามารถคุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแทน 

ข้อ ๒๔ นายจ้างต้องบํารุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  รวมทั้งต้องตรวจสอบ  
และทดสอบตามมาตรฐานและวิธีที่ผู้ผลิตกําหนด 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๒๕ ให้วิศวกรตามคํานิยาม  “วิศวกร”  ในกฎกระทรวงนี้  เป็นผู้ตรวจสอบและรับรอง 
การดําเนินการตามข้อ  ๑๒  จนกว่าจะได้มีบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือนิติบุคคลได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๐๘



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ซึ่งในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าสมควรจะต้องมีระบบการบริหาร  
จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ที่ได้มาตรฐาน  
อันจะทําให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๐๙



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขการจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรอง 

ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๒  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ  
และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  และจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ
และรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า  ตามแบบท้ายประกาศนี้ 

กรณีนายจ้างได้ดําเนินการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  โดยมีวิศวกรไฟฟ้าเป็นผู้บันทึกผลการตรวจสอบ  
ให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าตามประกาศฉบับนี้  ทั้งนี้  ผู้จัดทํา
บันทึกผลการตรวจสอบและรับรองต้องเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือเป็นนิติบุคคลที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓ ให้นายจ้างแจ้งผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต่อพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พรรณี  ศรียุทธศักดิ์ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๑๐



บันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบรภัิณฑ์ไฟฟ้า 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

 
 ข้าพเจ้า                                       อายุ                   ปี  
ที่อยู่เลขที่                  หมูท่ี่        ตรอก/ซอย                             ถนน     
แขวง/ตําบล                             เขต/อําเภอ                             จังหวัด              
โทรศัพท์                          ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ                             
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากําลัง ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เลขทะเบียน                                            
ต้ังแต่วันที่                     ถึงวันที่                      และไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว 
พร้อมแนบสําเนาใบอนุญาตมาด้วยแล้ว โดย 
  ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙  หรือ  
  ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ (ในนามนิติบุคคล                                                     ) 
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทะเบียนหรือ
ใบอนุญาต เลขที่                                ต้ังแต่วันที่                              ถึงวันที่          
 

 ข้าพเจ้าได้ดําเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการ 
ช่ือสถานประกอบกิจการ          
ประกอบกิจการ        
ช่ือนายจ้าง/ผู้กระทําแทน         
ต้ังอยู่เลขที่                 หมู่ที่        ตรอก/ซอย                             ถนน     
แขวง/ตําบล                             เขต/อําเภอ                             จังหวัด         
โทรศัพท์                                 เมื่อวันที่                                 . 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการแห่งนี้ สามารถใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัยตามรายละเอียดและเง่ือนไขของการตรวจสอบ และเอกสารแนบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ทั้งน้ี ต้องมีการใช้งาน
อย่างถูกวิธีและมีการบํารุงรักษาตามหลักวิชาการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
         ลงช่ือ                                                           ลงช่ือ   
                ( )                             ( ) 
                         วิศวกรผู้ตรวจสอบ                                             นายจ้าง/ผู้กระทําแทน 
     
หมายเหตุ วิศวกรผู้ตรวจสอบ หมายถึง วิศวกรตามคํานิยาม “วิศวกร” ในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
  และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นผู้ตรวจสอบ 
  และรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าจนกว่าจะได้มีบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต 
  ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๑๑



 
 

-๒-

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 - ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ                 โวลต์            เฟส         สาย 
 - ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า             แอมแปร ์   โวลต์    เฟส        สาย 
  หมายเลขเครื่องวัด                      
 - ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา                    กิโลวัตต์ 
 - หม้อแปลงกําลงั จํานวน             เครื่อง  รวม            เควีเอ 
 - เครื่องกําเนิดไฟฟ้า/เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง  จํานวน             เครื่อง  รวม            เควีเอ 
 - ผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้า ๑.                                             ตําแหน่ง                       
    ๒.                                             ตําแหน่ง                      
 - แบบการติดต้ังระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing) 
     มี                 ไม่มี  เหตุผล                          
 
๒. รายการตรวจสอบ 
 

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น
๒.๑ แรงสูง ๒.๑.๑ สายอากาศ :  

     - สภาพเสา 
                                                      ..  

                                                      ..  

     - การประกอบอุปกรณ์หัวเสา 
                                                      ..  

                                                      ..  

     - สายยึดโยง (Guy Wire) 
                                                      ..  

                                                      ..  

     - การพาดสาย (สภาพสาย ระยะหย่อนยาน) 
     - ระยะห่างของสายกับอาคาร สิ่งก่อสรา้ง  
       หรือต้นไม้ 
     - การติดต้ังล่อฟ้าและสภาพ 
     - สภาพของจุดต่อสาย 
     - การต่อลงดินและสภาพ 

    

 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๑๒



 
 

-๓-

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น 
 ๒.๑.๒ การติดต้ังเคร่ืองปลดวงจรต้นทาง  

        (ส่วนของผู้ใช้ไฟ) :  
     - ดรอปฟิวส์คัตเอาท์ 
     - สวิตช์ตัดตอน (Disconnecting Switch) 
     - RMU 
     - อ่ืนๆ                                         ..  

                                                      ..  

                                                      ..  

                                                      ..  

                                                      ..  

    

๒.๑.๓ อ่ืนๆ :                                         
                                                      ..  

                                                      ..  

                                                      ..  

                                                      ..  

                                                      ..  

    

 

๒.๒ หม้อแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๒.๑ หม้อแปลงลูกที่            .  
     ขนาด           kVA  แรงดัน              V 
     Impedance Voltage               .% 
     ชนิด    Oil       Dry   
              อ่ืนๆ                              . 

    

๒.๒.๒ การติดต้ัง 
      นั่งร้าน           แบบแขวน 
      ลานหม้อแปลง   ในห้องหม้อแปลง 
      อ่ืน  ๆ                                    . 

    

๒.๒.๓ เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า 
     แบบ                                           . 
     พิกัดกระแส                A 

    

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๑๓



 
 

-๔-

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น 
 ๒.๒.๔ การต่อสายแรงต่ําและแรงสูงที่หม้อแปลง     

๒.๒.๕ การติดต้ังล่อฟ้าแรงสูง (Lightning  
         Arrester) 

    

๒.๒.๖ การติดต้ังดรอปฟิวส์คัตเอาท์     

๒.๒.๗ การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า     

๒.๒.๘ สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้า 
         แรงสูง 

    

๒.๒.๙ สายดินของหม้อแปลง 
     - สภาพหลักดินและจุดต่อ  
     - สายต่อหลักดิน   
       ชนิด               ขนาด             mm2 
     - สภาพสายดินและจุดต่อ 

    

๒.๒.๑๐ สภาพภายนอกหม้อแปลง 
     - สารดูดความช้ืน 
     - สภาพบุชช่ิง 
     - ปริมาณและการรั่วซึมของนํ้ามันหม้อแปลง 
     - อุณหภูมิหม้อแปลง 

    

๒.๒.๑๑ สภาพแวดล้อมหมอ้แปลง 
     - การระบายอากาศ 
     - ความช้ืน 
     - สภาพรั้วกั้น/ลานและการต่อลงดิน 
     - สภาพทั่วไป 

    

๒.๒.๑๒ อ่ืนๆ :     
                                                      ..  
                                                      ..  
                                                      ..  
                                                      ..  
                                                      ..  
                                                      ..  

    

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๑๔



 
 

-๕-

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น 
 

๒.๓ ตู้เมน 
     สวิตช์ 

 

๒.๓.๑ ตู้เมนสวิตช์ที่                            . 
         รับจากหม้อแปลงที ่                    .   
  ติดต้ังภายนอกอาคาร 
  ติดต้ังภายในอาคาร 
  อ่ืนๆ                                         .

       - สภาพทั่วไป 
       - จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์ 
       - ที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงานที่จุดติดต้ังตู้เมนสวติช์
       - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน 
       - การต่อฝาก 
       - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า 
       - ป้ายช่ือและแผนภาพเส้นเด่ียว  
         (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์ 

    

๒.๓.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกิน 
        ชนิด                                        . 
        IC               kA  แรงดัน             V 
        พิกัดกระแส AT                   A   
                       AF                    A  

    

๒.๓.๓ สายดินของแผงสวิตช์ 
     - สภาพหลักดินและจุดต่อ 
     - สายต่อหลักดิน  
       ชนิด             ขนาด               mm2   
     - สภาพสายดินและจุดต่อ 

    

๒.๓.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์ 
      ปกติ                ผิดปกติ 

    

๒.๓.๕ อ่ืนๆ :     

                                                      ..  

                                                      ..  

                                                      ..  

                                                      ..  

    

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๑๕



 
 

-๖-

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น 
๒.๔ แรงต่ํา
ภายในอาคาร 

๒.๔.๑ วงจรเมน (Main Circuit) 
๒.๔.๑.๑ สายเข้าเมนสวิตช์ 
- สายเฟส ชนิด            ขนาด             mm2 
- สายนิวทรัล ชนิด          ขนาด           mm2 
เดินใน   ทอ่ร้อยสาย (Conduit) 
           รางเดินสาย (Wire Way)  
           รางเคเบิล (Cable Tray) 
               แบบ                                 .. 
           ลกูถ้วยราวยึดสาย (Rack) 
           อ่ืนๆ                                 .. 

    

๒.๔.๑.๒ รางเดินสายและรางเคเบิล 
     - สภาพการติดต้ังและใช้งาน 
     - ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า การต่อฝากและ 
       การต่อลงดิน    

    

๒.๔.๑.๓ สภาพฉนวนสายไฟ     

๒.๔.๑.๔ สภาพจุดต่อของสาย     

๒.๔.๑.๕ การป้องกันความร้อนจากการเหนี่ยวนํา     

๒.๔.๑.๖ อุณหภูมิของอุปกรณ์ 
      ปกติ                ผิดปกติ 

    

๒.๔.๑.๗ อ่ืนๆ :     

                                                      ..  

                                                      ..  

                                                      ..  

                                                      ..  

                                                      ..  

                                                      ..  

                                                      ..  

    

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๑๖



 
 

-๗-

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น 
  

๒.๔.๒ แผงย่อยที่                 ..   
ตําแหน่งหรือพ้ืนที่ติดต้ัง                         .. 
รับจากตู้เมนสวิตช์ที่                              .. 
๒.๔.๒.๑ การติดต้ัง 
      ภายนอกอาคาร 
      ภายในอาคาร  
      อ่ืนๆ                                      .. 
     - สภาพทัว่ไป 
     - จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์ 
     - ที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงานที่จุดติดต้ังแผงย่อย 
     - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน 
     - การต่อฝาก 
     - การป้องกันส่วนสัมผสัที่มีไฟฟ้า 

    

๒.๔.๒.๒ เคร่ืองป้องกันกระแสเกินของแผงย่อย 
     ชนิด                                           .. 
     IC               kA   แรงดัน               V 
     พิกัดกระแส AT                      A   
                    AF                       A 

    

๒.๔.๒.๓ สายดินของแผงย่อย 
     - สายดิน ชนิด           ขนาด            mm2

     - สภาพสายดินและจุดต่อ 

    

๒.๔.๒.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์ 
      ปกติ                ผิดปกติ 

    

๒.๔.๒.๕ อ่ืนๆ :     

                                                      ..  

                                                      ..  

                                                      ..  

                                                      ..  

    

 
หมายเหตุ : ๑. แผงย่อย คือ แผงวงจรท่ีต่อจากตู้เมนสวิตช์ 
               ๒. ใช้เอกสารการตรวจสอบแผงย่อย ๑ ฉบับ ต่อ ๑ แผงย่อย 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๑๗



 
 

-๘-

อุปกรณ ์ รายการตรวจสอบ ใช้ได้ ควรปรับปรุง ต้องแก้ไข คําแนะนํา/ความเห็น 
 

๒.๕ บริภัณฑ์ 
      ไฟฟ้า 

 

ช่ือบริภัณฑ์ไฟฟ้า                                 ..  

๒.๕.๑ การติดต้ัง 

    

๒.๕.๒ สภาพภายนอก      

๒.๕.๓ อ่ืนๆ :                                         
                                                      ..  

                                                      ..  

                                                      ..  

                                                      ..  

    

 

หมายเหตุ  หากมีบริภัณฑ์ไฟฟ้าอ่ืนท่ีจําเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม (เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็นหรือเคร่ืองทําน้ําด่ืม 
  เครื่องทําความร้อน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นต้น) ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบ 
 
๓. สรุปผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า  
   ใช้งานได้ ทั้งน้ี ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องมีการบํารุงรักษาอย่างถูกวิธีและตามหลัก 
       วิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร ์
   ใช้งานได้ แต่ต้องแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน                    วัน    
 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 

 
 ลงช่ือ  
                                         (          ) 
                                                                วิศวกรผู้ตรวจสอบ       
                                                                           วันที ่                                   .      
           

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๑๘



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ   
และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๒ การจัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัย
ในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า  นายจ้างต้องดําเนินการตามประกาศน้ี 

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาต
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ดําเนินการ 

ให้นายจ้างจัดทําทะเบียนรายช่ือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม  วัน  เวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อ
วิทยากรเก็บไว้  ณ  สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัย
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  และให้แจ้งทะเบียนรายช่ือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม  วัน  เวลาที่ฝึกอบรมพร้อม
รายชื่อวิทยากรต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น
การฝึกอบรม 

หมวด  ๒ 
การฝึกอบรม 

ข้อ ๓ การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน
เก่ียวกับไฟฟ้า  ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง  และอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชา  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า  และความรู้พื้นฐานเก่ียวกับระบบไฟฟ้า   
(๒) สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า  และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(๓) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า  และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
ในกรณีที่ มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ มีความเสี่ยงจากลักษณะงานอ่ืนรวมอยู่ด้วย   

เช่น  การทํางานในที่สูง  การทํางานในบริเวณที่อาจเป็นอันตราย  นายจ้างอาจจัดให้มีระยะเวลา 
การฝึกอบรมและหัวข้อวิชาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมจากหัวข้อวิชาที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๑๙



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

ข้อ ๔ การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า  ผู้จัดฝึกอบรมต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้ห้องฝึกอบรมหน่ึงห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินหกสิบคน  และมีวิทยากร 
อย่างน้อยหนึ่งคน 

(๒) จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตามหัวข้อวิชาการฝึกอบรมที่กําหนด 
(๓) จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม  โดยผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ 
(๔) ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

หมวด  ๓ 
วิทยากรฝึกอบรม 

ข้อ ๕ วิทยากรผู้ทําการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า  ต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  หรือเทียบเท่า   
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  
รวมทั้งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  และมีประสบการณ์เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  หรือ 

(๒) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขาไฟฟ้าหรือเทียบเท่า  รวมทั้งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าไม่น้อยกว่าสามปี  และมี
ประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสามปี  หรือ 

(๓) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ  รวมทั้งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับไฟฟ้าไม่น้อยกว่าสามปี  และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าสามปี  หรือ 

(๔) เป็นลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ  รวมทั้งมีประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าไม่น้อยกว่าห้าปี  และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา 
ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือ 

(๕) เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมีคุณสมบัติในด้านคุณวุฒิ
การศึกษา  รวมทั้งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  และมีประสบการณ์ 
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พรรณี  ศรียุทธศักดิ์ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๒๐



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเง่ือนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า  (ฉบับที่  ๒) 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน
เก่ียวกับไฟฟ้า  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อรองรับการบูรณาการภารกิจเกี่ยวกับการฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงาน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  
และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า  (ฉบับที่  ๒)” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ  ๒  แห่งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าสําหรับลูกจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ตามประกาศฉบับน้ี” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
สุเมธ  มโหสถ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๒๑
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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
“อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ”  (Wet  Bulb  Globe  Temperature - WBGT)  หมายความว่า 
(๑) อุณหภูมิที่วัดเป็นองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารท่ีไม่มีแสงแดดหรือในอาคารมีระดับ

ความร้อนเท่ากับ  ๐.๗  เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ
(natural  wet  bulb  thermometer)  บวก  ๐.๓  เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์  
(globe  thermometer)  หรือ 

(๒) อุณหภูมิที่วัดเป็นองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารท่ีมีแสงแดด  มีระดับความร้อนเท่ากับ  
๐.๗  เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ  บวก  ๐.๒  เท่าของอุณหภูมิ
ที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์  และบวก  ๐.๑  เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง  
(dry  bulb  thermometer) 

“ระดับความร้อน”  หมายความว่า  อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบในบริเวณที่ลูกจ้างทํางานตรวจวัด
โดยค่าเฉล่ียในช่วงเวลาสองชั่วโมงที่มีอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบสูงสุดของการทํางานปกติ 

“สภาวะการทํางาน”  หมายความว่า  สภาวะแวดล้อมซึ่งปรากฏอยู่ในบริเวณที่ทํางานของลูกจ้าง
ซึ่งรวมถึงสภาพต่าง ๆ  ในบริเวณที่ทํางาน  เคร่ืองจักร  อาคาร  สถานที่  การระบายอากาศ  ความร้อน
แสงสว่าง  เสียง  ตลอดจนสภาพและลักษณะการทํางานของลูกจ้างด้วย 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๒๒
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“งานเบา”  หมายความว่า  ลักษณะงานที่ใช้แรงน้อยหรือใช้กําลังงานท่ีทําให้เกิดการเผาผลาญอาหาร
ในร่างกายไม่เกิน  ๒๐๐  กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง  เช่น  งานเขียนหนังสือ  งานพิมพ์ดีด  งานบันทึกข้อมูล  
งานเย็บจักร  งานนั่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์  งานประกอบช้ินงานขนาดเล็ก  งานบังคับเครื่องจักรด้วยเท้า  
การยืนคุมงาน   

“งานปานกลาง”  หมายความว่า  ลักษณะงานที่ใช้แรงปานกลางหรือใช้กําลังงานที่ทําให้เกิด
การเผาผลาญอาหารในร่างกายเกิน  ๒๐๐  กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง  ถึง  ๓๕๐  กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง  เช่น  
งานยก  ลาก  ดัน  หรือเคล่ือนยา้ยสิ่งของด้วยแรงปานกลาง  งานตอกตะปู  งานตะไบ  งานขับรถบรรทุก  
งานขับรถแทรกเตอร์ 

“งานหนัก”  หมายความว่า  ลักษณะงานท่ีใช้แรงมากหรือใช้กําลังงานท่ีทําให้เกิดการเผาผลาญอาหาร
ในร่างกายเกิน  ๓๕๐  กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง  เช่น  งานท่ีใช้พลั่วตักหรือเคร่ืองมือลักษณะคล้ายกัน   
งานขุด  งานเลื่อยไม้  งานเจาะไม้เนื้อแข็ง  งานทุบโดยใช้ค้อนขนาดใหญ่  งานยก  หรือเคล่ือนย้ายของหนัก
ขึ้นที่สูงหรือท่ีลาดชัน 

หมวด  ๑ 
ความร้อน 

 
 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง
ทํางานอยู่มิให้เกินมาตรฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) งานที่ลูกจ้างทําในลักษณะงานเบาตอ้งมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ
เวตบัลบ์โกลบ  ๓๔  องศาเซลเซียส 

(๒) งานท่ีลูกจ้างทําในลักษณะงานปานกลางต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ  ๓๒  องศาเซลเซียส 

(๓) งานที่ลูกจ้างทําในลักษณะงานหนักต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ  ๓๐  องศาเซลเซียส 

ข้อ ๓ ในกรณีที่ภายในสถานประกอบกิจการมีแหล่งความร้อนที่อาจเป็นอันตราย 
ให้นายจ้างติดป้ายหรือประกาศเตือนอันตรายในบริเวณดังกล่าว  โดยให้ลูกจ้างสามารถมองเห็นไดช้ัดเจน 

ในกรณีที่บริเวณการทํางานตามวรรคหนึ่งมีระดับความร้อนเกินมาตรฐานที่กําหนดในข้อ  ๒   
ให้นายจ้างดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสภาวะการทํางานทางด้านวิศวกรรม  เพื่อควบคุมระดับความร้อน 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  และจัดให้มีการปิดประกาศและเอกสารหรือหลักฐานในการดําเนินการปรับปรุง
หรือแก้ไขดังกล่าวไว้  เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามวรรคสองได้  ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการควบคุม
หรือลดภาระงาน  และต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กําหนดไว้
ในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๒๓
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หมวด  ๒ 
แสงสว่าง 

 
 

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน 
ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๕ นายจ้างต้องใช้หรือจัดให้มีฉาก  แผ่นฟิล์มกรองแสง  หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม
และเพียงพอเพื่อป้องกันมิให้แสงตรงหรือแสงสะท้อนจากแหล่งกําเนิดแสงหรือดวงอาทิตย์ที่มีแสงจ้า 
ส่องเขา้นัยน์ตาลูกจ้างโดยตรงในขณะทํางาน  ในกรณีที่ไม่อาจป้องกันได้  ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามท่ีกําหนดไว้ในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ลูกจ้างต้องทํางานในสถานท่ีมืด  ทึบ  และคับแคบ  เช่น  ในถํ้า  อุโมงค์
หรือในที่ที่มีลักษณะเช่นว่านั้น  นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่างที่เหมาะสมแก่สภาพและ
ลักษณะงาน  โดยอาจเป็นชนิดที่ติดอยู่ในพื้นที่ทํางานหรือติดที่ตัวบุคคลได้  หากไม่สามารถจัดหา 
หรือดําเนินการได้  ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กําหนดไว้ใน
หมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน 

หมวด  ๓ 
เสียง 

 
 

ข้อ ๗ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงมิให้ลูกจ้างได้รับสัมผัสเสียงในบริเวณสถานประกอบกิจการ
ที่มีระดับเสียงสูงสุด  (peak  sound  pressure  level)  ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก  (impact  or  
impulse  noise)  เกิน  ๑๔๐  เดซิเบล  หรือได้รับสัมผัสเสียงที่มีระดับเสียงดังต่อเนื่องแบบคงท่ี  
(continuous  steady  noise)  เกินกว่า  ๑๑๕  เดซิเบลเอ 

ข้อ ๘ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดเวลาการทํางานในแต่ละวัน  
(Time  Weighted  Average-TWA)  มิให้เกินมาตรฐานตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ภายในสถานประกอบกิจการท่ีสภาวะการทํางานมีระดับเสียงเกินมาตรฐาน 
ที่กําหนดในข้อ  ๗  หรือมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเกินมาตรฐานที่กําหนดในข้อ  ๘  นายจ้างต้องให้ลูกจ้าง
หยุดทํางานจนกว่าจะได้ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ระดับเสียงเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  และให้นายจ้าง
ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขทางด้านวิศวกรรม  โดยการควบคุมที่ต้นกําเนิดของเสียงหรือทางผ่านของเสียง
หรือบริหารจัดการเพื่อควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างจะได้รับให้ไม่เกินมาตรฐานที่กําหนด  และจัดให้มี 
การปิดประกาศและเอกสารหรือหลักฐานในการดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าวไว้  เพื่อให้พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๒๔
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ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้  นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน  เพื่อลดระดับเสียง 
ที่สัมผัสในหูเม่ือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้ว  โดยให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิน
มาตรฐานตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 

การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเม่ือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๐ ในบริเวณที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กําหนดในข้อ  ๗  หรือข้อ  ๘  นายจ้างต้อง
จัดให้มีเคร่ืองหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลติดไว้ให้ลูกจ้างเห็นได้โดยชัดเจน 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉล่ีย
ตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงตั้งแต่  ๘๕  เดซิเบลเอข้ึนไป  ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์
การได้ยินในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

หมวด  ๔ 
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

 
 

ข้อ ๑๒ นายจ้างต้องจัดให้มีและดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานตลอดเวลาที่ทํางาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) งานท่ีมีระดับความร้อนเกินมาตรฐานที่กําหนด  ให้สวมใส่ชุดแต่งกาย  รองเท้า  และถุงมือ
สําหรับป้องกันความร้อน 

(๒) งานที่ มีแสงตรงหรือแสงสะท้อนจากแหล่งกําเนิดแสงหรือดวงอาทิตย์ที่ มีแสงจ้า 
ส่องเข้านัยน์ตาโดยตรง  ให้สวมใส่แว่นตาลดแสงหรือกระบังหน้าลดแสง 

(๓) งานที่ทําในสถานที่มืด  ทึบ  และคับแคบ  ให้สวมใส่หมวกนิรภัยที่มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง 
(๔) งานที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานท่ีกําหนด  ให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง 
ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างบํารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพ 

ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  รวมทั้งจัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับวิธีการใช้และบํารุงรักษา
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  และเก็บหลักฐานการฝึกอบรมไว้  ณ  สถานประกอบกิจการ  
เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

หมวด  ๕ 
การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน  และการรายงานผล 

 
 

ข้อ ๑๔ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับ 
ความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ   

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๒๕



หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หลักเกณฑ์  วิธีการตรวจวัด  และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับความร้อน   
แสงสว่าง  หรือเสียง  รวมท้ังระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานตามวรรคหน่ึงได้  ต้องให้ 
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เพื่อเป็นผู้ให้บริการ 
ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียงภายใน
สถานประกอบกิจการ  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ดําเนินการแทน 

ให้นายจ้างเก็บผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานดังกล่าวไว้  ณ  สถานประกอบกิจการ
เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

ข้อ ๑๕ ให้นายจ้างจัดทํารายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานตามแบบ 
ที่อธิบดีประกาศกําหนด  พร้อมทั้งส่งรายงานผลดังกล่าวต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจวัด  และเก็บรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานดังกล่าวไว้  
ณ  สถานประกอบกิจการ  เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

หมวด  ๖ 
การตรวจสุขภาพและการรายงานผล 
 

 

ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทํางานในสภาวะการทํางานที่อาจได้รับ
อันตรายจากความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียง  และรายงานผล  รวมทั้งดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการตรวจสุขภาพ
ของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน
กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  มีสิทธิดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน   
แสงสว่าง  หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการตามข้อ  ๑๔  ต่อไปจนกว่าการขึ้นทะเบียนจะสิ้นอายุ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  และยังไม่มีการออกกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียด
ของบุคคลที่จะขอขึ้นทะเบียนหรือนิติบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๑  แห่ง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
เพื่อเป็นผู้ให้บริการในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับความร้อน  แสงสว่าง  

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๒๖



หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี  
สาขาอาชีวอนามัย  หรือเทียบเท่า  ที่เคยขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  
และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือให้ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัย  
หรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์เป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน 
ไม่น้อยกว่าสามปี  สามารถดําเนินการตรวจวัดแทนผู้ทําการตรวจวัดตามกฎกระทรวงนี้ไปพลางก่อนได้ 

ข้อ ๑๘ กรณีที่นายจ้างทําการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน  
แสงสว่าง  หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  
และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ก่อนที่กฎกระทรวงน้ีจะมีผลใช้บังคับ  และมีระยะเวลายังไม่ครบหนึ่งปีนับแต่
วันที่ทําการตรวจวัด  ให้ถือว่านายจ้างได้ดําเนินการตรวจวัดตามกฎกระทรวงน้ีแล้ว  จนกว่าจะครบ
ระยะเวลาหนึ่งปี 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ศิริชัย  ดิษฐกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๒๗



หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ซึ่งในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  
สมควรจะต้องมีระบบการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานท่ีได้มาตรฐาน  อันจะทําให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  
และเสียงย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๒๘



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
กําหนดให้นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน   
มิให้เกินมาตรฐานตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  
และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  
แสงสว่าง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เร่ือง  มาตรฐาน
ระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๓ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางาน 

ในแต่ละวัน  (Time  Weighted  Average-TWA)  มิให้เกินมาตรฐานตามตารางแนบท้ายประกาศ   
โดยหน่วยวัดระดับเสียงดังที่ใช้ในประกาศนี้ใช้หน่วยเป็น  เดซิเบลเอ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อนันต์ชัย  อทุยัพัฒนาชีพ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๒๙



    
 

(ตารางแนบท้ายประกาศ) 
ตารางมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 
ระดับเสยีงเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน (TWA) 

ไม่เกิน (เดซิเบลเอ) 
ระยะเวลาการท างานที่ได้รบัเสียงต่อวนั*  
ชั่วโมง นาที 

๘๒ ๑๖ - 
๘๓ ๑๒ ๔๒  
๘๔ ๑๐  ๕ 
๘๕ ๘  - 
๘๖ ๖ ๒๑ 
๘๗ ๕ ๒ 
๘๘ ๔ - 
๘๙ ๓ ๑๑ 
๙๐ ๒ ๓๑ 
๙๑ ๒ - 
๙๒ ๑ ๓๕ 
๙๓ ๑ ๑๖ 
๙๔ ๑ - 
๙๕ - ๔๘ 
๙๖ - ๓๘ 
๙๗ - ๓๐ 
๙๘ - ๒๔ 
๙๙ - ๑๙ 

๑๐๐ - ๑๕ 
๑๐๑ - ๑๒ 
๑๐๒ - ๙ 
๑๐๓ - ๗.๕ 
๑๐๔ - ๖ 
๑๐๕ - ๕ 
๑๐๖ - ๔ 
๑๐๗ - ๓ 
๑๐๘ - ๒.๕ 
๑๐๙ - ๒ 
๑๑๐ - ๑.๕ 
๑๑๑ - ๑ 

  หมายเหตุ *  ระยะเวลาการท างานที่ได้รับเสียงและระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน (TWA) ให้ใช้ค่ามาตรฐาน 
ที่ก าหนดในตารางข้างต้นเป็นล าดับแรก หากไม่มีค่ามาตรฐานที่ก าหนดตรงตามตารางให้ค านวณจากสูตร 
ดังนี ้

  T =  ๘  
        ๒ (L- ๘๕)/๓ 

เมื่อ T  หมายถึง เวลาการท างานท่ียอมให้ได้รับเสียง (ช่ัวโมง) 
 L หมายถึง ระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 

ในกรณีค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน (TWA) ที่ได้จากการค านวณมีเศษทศนิยมให้ตัดเศษทศนิยมออก 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๓๐



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
กําหนดให้นายจ้างจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ํากว่ามาตรฐานตามท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  
และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  
แสงสว่าง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เร่ือง  มาตรฐาน
ความเข้มของแสงสว่าง” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ความเข้มของแสงสว่าง”  หมายความว่า  ปริมาณแสงท่ีตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยตารางเมตร  

ซึ่งในประกาศนี้ใช้หน่วยความเข้มของแสงสว่างเป็นลักซ์  (lux) 
ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน 

ที่กําหนดไว้ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อนันต์ชัย  อทุยัพัฒนาชีพ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๓๑
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และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๓๒
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ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เร่ือง  การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
กําหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทํางาน  
เพื่อลดระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้ว  ไม่เกินมาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๙  วรรคสาม  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  
จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ
ความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เร่ือง  การคํานวณ
ระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๓ การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการลดเสียงของผู้ผลิตอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้ 
(๑) การคํานวณโดยใช้ค่า  Noise  Reduction  Rating  (NRR)  ที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ 

กับค่าตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางาน  โดยใช้สูตรคํานวณ  ดังนี้ 
Protected  dBA  =  Sound  Level  dBC  –  NRRadj  หรือ 

 Protected  dBA  =  Sound  Level  dBA  –  [NRRadj  –  ๗] 
Protected  dBA หมายถึง ระดับเสียงที่สัมผัสในหูเม่ือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 

ในสเกลเอ  (Scale  A)  หรือ  เดซิเบลเอ 
Sound  Level  dBC หมายถึง ระดับเสียงที่ได้จากการตรวจวัดเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน   

๘  ชั่วโมงในสเกลซี  (Scale  C)  หรือ  เดซิเบลซี 
Sound  Level  dBA หมายถึง ระดับเสียงที่ได้จากการตรวจวัดเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน   

๘  ชั่วโมง  ในสเกลเอ  (Scale  A)  หรือ  เดซิเบลเอ 
NRRadj หมายถึง ค่าการลดเสียงที่ระบุไว้บนฉลากหรืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

ส่วนบุคคลโดยกําหนดให้มีการปรับค่าตามลักษณะและชนิดของอุปกรณ์ 
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  ดังนี้   

(ก) กรณีเป็นที่ครอบหูลดเสียง  ให้ปรับลดเสียงลงร้อยละ  ๒๕  ของค่าการลดเสียง 
ที่ระบุไว้บนฉลากหรือผลิตภัณฑ์ 
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(ข) กรณีเป็นปล๊ักลดเสียงชนิดโฟม  ให้ปรับลดเสียงลงร้อยละ  ๕๐  ของค่าการลดเสียง
ที่ระบุไว้บนฉลากหรือผลิตภัณฑ์ 

(ค) กรณีเป็นปลั๊กลดเสียงชนิดอื่น  ให้ปรับลดเสียงลงร้อยละ  ๗๐  ของค่าการลดเสียง 
ที่ระบุไว้บนฉลากหรือผลิตภัณฑ์ 

(๒) การคํานวณโดยใช้ค่า  Single  Number  Rating  (SNR)  ที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์กับค่า
ตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางาน  โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้ 

  L’AX  =  (LC  –  SNRx)  +  ๔ 
L’AX  หมายถึง  ระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 

 ในสเกลเอ  (Scale  A)  หรือ  เดซิเบลเอ 
LC  หมายถึง  ระดับเสียงที่ได้จากการตรวจวัดเฉล่ียตลอดระยะการทํางาน   

 ๘  ชั่วโมงในสเกลซี  (Scale  C)  หรือ  เดซิเบลซี 
SNRx  หมายถึง  ค่าการลดเสียงที่ระบุไว้บนฉลาก/ผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์คุ้มครอง 

 ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(๓) การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเม่ือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

นอกเหนือจาก  (๑)  และ  (๒)  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๔๔๕๖  (พ.ศ.  ๒๕๕๕)  
ออกตามความพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  เรื่อง  กําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อแนะนําในการเลือก  การใช้  การดูแล  และการบํารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล  เล่ม  ๑  อุปกรณ์การปกป้องการได้ยิน  ข้อ  ๔  หลักเกณฑ์การเลือกอุปกรณ์
ปกป้องการได้ยิน  ลงวันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๔ การดําเนินการตามข้อ  ๓  กรณีที่ฉลากหรืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
มีการระบุค่าการลดเสียงมากกว่า  ๑  ค่า  ให้นายจ้างใช้ค่าที่ลดเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้จากการคํานวณน้อยที่สุดเป็นหลักในการพิจารณาลดระดับความดังเสียง
จากสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อนันต์ชัย  อทุยัพัฒนาชีพ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๓๙
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ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธกีารตรวจวัด  และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับความร้อน   

แสงสว่าง  หรือเสียง  รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ข้อ  ๑๔  วรรคสอง  กําหนดให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ
ตรวจวัด  และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียง  รวมทั้ง
ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการเพื่อให้การบริหารจัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๔  วรรคสอง  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  
จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ
ความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับความร้อน  
แสงสว่าง  หรือเสียง  ภายในสถานประกอบกิจการในสภาวะท่ีเป็นจริงของสภาพการทํางานอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งคร้ัง 

กรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักรอุปกรณ์  กระบวนการผลิต  วิธีการทํางาน  
หรือการดําเนินการใด ๆ  ที่อาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงระดับความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียง   
ให้นายจ้างดําเนินการตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมโดยตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานบริเวณพื้นที่ 
หรือบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบภายในเก้าสิบวันนับจากวันที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 

หมวด  ๒ 
การตรวจวัดระดับความร้อนและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ 

ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดระดับความร้อนบริเวณท่ีมีลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ใน
สภาพการทํางานปกติและต้องตรวจวัดในช่วงระยะเวลาท่ีลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากความร้อนสูงสุด 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๔๐



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

ข้อ ๔ ประเภทกิจการท่ีต้องดําเนินการตรวจวัด  ได้แก่  การผลิตน้ําตาลและทําให้บริสุทธิ์  
การป่ันทอที่มีการฟอกหรือย้อมสี  การผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษ  การผลิตยางรถยนต์หรือหล่อดอกยาง  
การผลิตกระจก  เครื่องแก้วหรือหลอดไฟ  การผลิตซีเมนต์หรือปูนขาว  การถลุง  หล่อหลอมหรือรีดโลหะ  
หรือกิจการที่มีแหล่งกําเนิดความร้อนหรือมีการทํางานท่ีอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายเนื่องจากความร้อน 

ข้อ ๕ อุปกรณ์การตรวจวัดระดับความร้อน  ประกอบด้วย   
(๑) เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง  เป็นชนิดปรอทหรือแอลกอฮอล์ที่มีความละเอียดของสเกล  

๐.๕  องศาเซลเซียส  และมีความแม่นยําบวกหรือลบ  ๐.๕  องศาเซลเซียส  มีการกําบังป้องกันเทอร์โมมิเตอร์
จากแสงอาทิตย์  หรือแหล่งที่แผ่่รังสีความร้อน  โดยไม่รบกวนการไหลเวียนอากาศ 

(๒) เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ  มีความละเอียดของสเกล  ๐.๕  องศาเซลเซียส   
ที่มีความแม่นยําบวกหรือลบ  ๐.๕  องศาเซลเซียส  มีผ้าฝ้ายชั้นเดียวที่สะอาดห่อหุ้มกระเปาะ  หยดน้ํากลั่น 
ลงบนผ้าฝ้ายที่หุ้มกระเปาะให้เปียกชุ่มและให้ปลายอีกด้านหน่ึงของผ้าจุ่มอยู่ในน้ํากลั่นเพื่อให้ผ้าส่วนที่หุ้ม
กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์เปียกอยู่ตลอดเวลา 

(๓) โกลบเทอร์โมมิเตอร์  มีช่วงการวัดตั้งแต่ลบ  ๕  องศาเซลเซียส  ถึง  ๑๐๐  องศาเซลเซียส   
ที่ปลายกระเปาะเทอร์โมมิเตอร์เสียบอยู่ก่ึงกลางทรงกลมกลวงที่ทําด้วยทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
สิบห้าเซนติเมตร  ภายนอกทาด้วยสีดําด้านที่สามารถดูดกลืนรังสีความร้อนได้ดี   

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับความร้อนตามวรรคหน่ึงต้องทําการปรับเทียบความถูกต้อง  
(Calibration)  อย่างน้อยปีละครั้ง 

ในกรณีที่ไม่ใช้อุปกรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ ้เครื่องวัดระดับความร้อนชนิดอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สามารถอ่านและคํานวณค่าอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ  (WBGT)  ได้ตามมาตรฐาน  ISO  7243   
ขององค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ  ( International  Organization  for  Standardization) 
หรือเทียบเท่า  และให้ทําการปรับเทียบความถูกต้อง  (Calibration)  ก่อนใช้งานทุกคร้ัง 

ข้อ ๖ วิธีการตรวจวัดระดับความร้อนให้ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องวัดตามข้อ  ๕  ในตําแหน่ง
สูงจากพื้นระดับหน้าอกของลูกจ้าง 

อุปกรณ์ตามข้อ  ๕  วรรคหน่ึง  ก่อนเริ่มอ่านค่าต้องตั้งอุปกรณ์ให้ทํางานไว้อย่างน้อยสามสิบนาที  
และให้บันทึกค่าตรวจวัดในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม  ทั้งนี้  อุณหภูมิที่อ่านค่าเป็นองศาเซลเซียส 
ให้คํานวณหาค่าอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ  (WBGT)  ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ให้หาค่าระดับความร้อนจากค่าเฉล่ียของอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ  (WBGT)  ที่คํานวณได้ในช่วง
เวลาทํางานสองช่ัวโมงที่ร้อนที่สุดได้จากสูตร  ดังต่อไปนี้   

WBGT(เฉลี่ย) = WBGT๑  x  t๑  +  WBGT๒  x  t๒  +  .......……+  WBGTn  x  tn 
 t๑+  t๒  +  …………+  tn   

WBGT๑  หมายถึง  WBGT(°C)  ในเวลา  t๑  (นาที) 
WBGT๒  หมายถึง  WBGT(°C)  ในเวลา  t๒  (นาที)   
WBGTn  หมายถึง  WBGT(°C)  ในเวลา  tn  (นาที)   
t๑+  t๒  +  …….…+  tn  =  ๑๒๐  นาที  ที่มีอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ  (WBGT)  สูงสุด   

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๔๑
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ในกรณีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าลักษณะงานที่ลูกจ้างทําในช่วงเวลาทํางานสองชั่วโมงที่ร้อนที่สุด  
ตามวรรคสาม  เป็นงานเบา  งานปานกลาง  หรืองานหนักตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  ให้คํานวณ
ภาระงาน  (Work-Load  Assessment)  เพื่อกําหนดลักษณะงานตามแนวทางของ  OSHA  Technical  
Manual  (U.S.  Department  of  Labor,  Occupational  Safety  and  Health  Administration) 
หรือเทียบเท่า  เช่น  ISO  8996   

ให้นําค่าระดับความร้อนที่คํานวณได้ตามวรรคสาม  และลักษณะงานที่คํานวณได้ตามวรรคสี่ 
ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับความร้อนตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 

หมวด  ๓ 
การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ 

ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบกิจการ 
ทุกประเภทกิจการโดยให้ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ 
และบริเวณท่ีลูกจ้างต้องทํางานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทํางาน 
ในสภาพการทํางานปกติและในช่วงเวลาท่ีมีแสงสว่างตามธรรมชาติน้อยที่สุด 

ข้อ ๘ การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง  ต้องใช้เครื่องวัดแสงที่ได้มาตรฐาน  CIE  1931  
ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยความส่องสว่าง  (International  Commission  on 
Illumination)  หรือ  ISO/CIE  10527  หรือเทียบเท่า  เช่น  JIS  และก่อนเร่ิมการตรวจวัดต้องปรับ 
ให้เคร่ืองวัดแสงอ่านค่าที่ศูนย์  (Photometer  Zeroing) 

ข้อ ๙ การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายใน
สถานประกอบกิจการใหต้รวจวัดในแนวระนาบสูงจากพื้นเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร   

ให้หาค่าเฉล่ียความเข้มของแสงสว่าง  โดยวัดค่าความเข้มของแสงสว่างทุก ๆ  ๒ x ๒  ตารางเมตร  
แต่หากมีการติดหลอดไฟที่มีลักษณะที่แน่นอนซ้ํา ๆ  กันสามารถวัดแสงในจุดที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ที่มีแสง  
ตกกระทบในลักษณะเดียวกันได้  ตามวิธีการวัดแสงและการคํานวณค่าเฉล่ียตาม  IES  Lighting 
Handbook  (1981  Reference  Volume  หรือเทียบเท่า)  ของสมาคมวิศวกรรมด้านความส่องสว่าง
แห่งอเมริกาเหนือ  (Illuminating  Engineering  Society  of  North  America)  หรือเทียบเท่า 

สําหรับการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณพ้ืนที่ทั่วไปที่มีการสัญจรในภาวะฉุกเฉิน   
ให้ตรวจวัดตามเส้นทางสัญจรในภาวะฉุกเฉินในแนวระนาบที่พื้นผิวทางเดิน  แล้วนํามาคํานวณค่าเฉลี่ย  
ตามวิธีการวัดแสงและการคํานวณค่าเฉลี่ยตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้า 
ป้ายทางออกฉุกเฉิน  ภาคผนวก  ก  การวัดความส่องสว่างในระบบแสงสว่างฉุกเฉินของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือ  Compliance  Document  for  New  Zealand 
Building  Code  Clause  F6  Visibility  in  Escape  Routes  Third  Edition 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๔๒



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

นําค่าเฉล่ียที่คํานวณได้ตามวรรคสองและวรรคสามเปรียบเทียบกับความเข้มของแสงสว่าง
ตามที่กําหนดไว้ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เร่ือง  มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง  
ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๑๐ การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณท่ีลูกจ้างต้องทํางานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุด
หรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทํางาน  ให้ตรวจวัดในจุดที่สายตาตกกระทบช้ินงานหรือจุดที่ทํางาน 
ของลูกจ้าง  (Workstation)   

นําค่าความเข้มของแสงสว่างที่ตรวจวัดได้ตามวรรคหนึ่ง  เปรียบเทียบกับความเข้มของแสงสว่าง  
ตามที่กําหนดไว้ตามตารางในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  มาตรฐานความเข้ม 
ของแสงสว่าง  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

หมวด  ๔ 
การตรวจวัดระดับเสียงและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ 

 
 

ข้อ ๑๑ ประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการตรวจวัดระดับเสียง  ได้แก่  การระเบิด  ย่อย   
โม่หรือบดหิน  การผลิตน้ําตาลหรือทําให้บริสุทธิ์  การผลิตน้ําแข็ง  การป่ัน  ทอโดยใช้เคร่ืองจักร   
การผลิตเคร่ืองเรือน  เคร่ืองใช้จากไม้  การผลิตเย่ือกระดาษหรือกระดาษ  กิจการที่มีการปั้มหรือเจียรโลหะ  
กิจการที่มีแหล่งกําเนิดเสียง  หรือสภาพการทํางานที่อาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายเนื่องจากเสียง 

ข้อ ๑๒ การตรวจวัดระดับเสียง  ต้องใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ  
ว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า  (International  Electrotechnical  Commission)  หรือเทียบเท่า  ดังนี้ 

(๑) เคร่ืองวัดเสียง  ต้องได้มาตรฐาน  IEC  61672  หรือ  IEC  651  Type  2 
(๒) เคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสม  (Noise  Dosimeter)  ต้องได้มาตรฐาน  IEC  61252 
(๓) เครื่องวัดเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก  ต้องได้มาตรฐาน  IEC  61672  หรือ  IEC  60804 
อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดระดับเสียงตามวรรคหนึ่ง  ต้องทําการปรับเทียบความถูกต้อง  (Calibration)  

ด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้อง  (Noise  Calibrator)  ที่ได้มาตรฐาน  IEC  60942  หรือเทียบเท่า
ตามวิธีการท่ีระบุในคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตก่อนการใช้งานทุกคร้ังและให้จัดให้มีการปรับเทียบความถูกต้อง
ของเคร่ืองมือกับหน่วยปรับเทียบมาตรฐานปีละหน่ึงคร้ัง  เว้นแต่สถานประกอบกิจการมีเครื่องตรวจวัดเสียง 
ที่ใช้สําหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ภายในสถานประกอบกิจการ  ให้ปรับเทียบความถูกต้องของเคร่ืองมือ
กับหน่วยปรบัเทียบมาตรฐานทุก ๆ  สองปี 

ข้อ ๑๓ วิธีการตรวจวัดระดับเสียง  ให้ตรวจวัดบริเวณท่ีมีลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ในสภาพการทํางานปกติ  
โดยตั้งค่าเคร่ืองวัดเสียงที่สเกลเอ  (Scale  A)  การตอบสนองแบบช้า  (Slow)  และตรวจวัดที่ระดับหู
ของลูกจ้างที่กําลังปฏิบัติงาน  ณ  จุดนั้นรัศมีไม่เกินสามสิบเซนติเมตร 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๔๓



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

กรณีใช้เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม  (Noise  Dosimeter)  ต้องตั้งค่าให้เคร่ืองคํานวณปริมาณ
เสียงสะสม  Threshold  Level  ที่ระดับแปดสิบเดซิเบลเอ  Criteria  Level  ที่ระดับแปดสิบห้าเดซิเบลเอ  
Energy  Exchange  rate  ที่สาม  ส่วนการใช้เคร่ืองวัดเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกให้ตั้งค่าตามที่ระบุ
ในคู่มือการใช้งานของผู้ผลิต 

ข้อ ๑๔ กรณีบริเวณท่ีลูกจ้างปฏิบัติงานมีระดับเสียงดังไม่สมํ่าเสมอ  หรือลูกจ้างต้องย้าย 
การทํางานไปยังจุดต่าง ๆ  ที่มีระดับเสียงดังแตกต่างกัน  ให้ใช้สูตรในการคํานวณหาระดับเสียงเฉลี่ย
ตลอดเวลาการทํางานในแต่ละวัน  ดังนี้ 

 D   = {  (C๑/T๑)  +  (C๒/T๒)  +  ...+  (Cn/Tn)  }  x  ๑๐๐ ___๑ 
และ  TWA  (๘) = ๑๐.๐  x  log  (D/๑๐๐)  +  ๘๕  ___๒ 
เมื่อ  D = ปริมาณเสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับหน่วยเป็นร้อยละ 
  C = ระยะเวลาท่ีสัมผัสเสียง 
  T = ระยะเวลาท่ีอนุญาตให้สัมผัสระดับเสียงนั้น ๆ   

 (ตามตารางในประกาศกรม) 
  TWA  (๘) = ระดับเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทํางาน  ๘  ชั่วโมง/วัน 

 ค่า  TWA  (๘)  ที่คํานวณได้ต้องไม่เกินแปดสิบห้าเดซิเบลเอ 
หมวด  ๕ 

คุณสมบัติผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน 

ข้อ ๑๕ ผู้ที่ดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการ   
ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพของสถาน
ประกอบกิจการกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สามารถดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะ
การทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียง  ภายในสถานประกอบกิจการของตนเอง 

(๒) เป็นบุคคลที่ผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า 
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการกับกรมสวัสดิการ   
และคุ้มครองแรงงาน  สามารถดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับความร้อน  
แสงสว่าง  หรือเสียง  ภายในสถานประกอบกิจการของตนเอง 

(๓) เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๖ ผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานต้องลงลายมือชื่อรับรองในแบบรายงานผล  
การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียงภายในสถาน
ประกอบกิจการตามข้อ  ๑๕  ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๔๔



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

หมวด  ๖ 
การวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง 

ข้อ ๑๗ ให้นายจ้างทําการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับความร้อน  แสงสว่าง  
หรือเสียงที่ลูกจ้างได้รับ   

กรณีผลการตรวจวัดมีค่าเกินหรือต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือประกาศกรม  
แล้วแต่กรณี  ต้องระบุสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งอาคารสถานท่ี  การระบายอากาศ  
เคร่ืองจักร  การบํารุงรักษา  จํานวนลูกจ้างที่สัมผัสหรือเก่ียวข้องกับอันตราย  สภาพและลักษณะ 
การทํางานของลูกจ้าง  รวมถึงวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อนันต์ชัย  อทุยัพัฒนาชีพ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๔๕



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
กําหนดให้นายจ้างจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการในกรณีที่สภาวะการทํางาน
ในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปดช่ัวโมง   
ตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอข้ึนไป  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๑  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ  
และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน  
แสงสว่าง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดทํามาตรการอนุรักษ์์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร  

ในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 
การทํางานแปดช่ัวโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอข้ึนไป  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ  ดังนี้ 

(๑) นโยบายการอนุรกัษ์การได้ยิน   
(๒) การเฝ้าระวังเสียงดัง  (Noise  Monitoring)   
(๓) การเฝ้าระวังการได้ยิน  (Hearing  Monitoring)   
(๔) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง   
ทั้งนี้  ให้นายจ้างประกาศมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างทราบ 
ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีการเฝ้าระวังเสียงดัง  โดยการสํารวจและตรวจวัดระดับเสียง  

การศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดัง  และการประเมินการสัมผัสเสียงดังของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ  
แล้วแจ้งผลให้ลูกจ้างทราบ 

ข้อ ๔ ให้นายจ้างจัดให้มีการเฝ้าระวังการได้ยินโดยให้้ดําเนินการ  ดังนี้   
(๑) ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน  (Audiometric  sting)  แก่ลูกจ้างที่สัมผัสเสียงดังที่ได้รับ

เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอข้ึนไป  และให้ทดสอบสมรรถภาพ
การได้ยินของลูกจ้างครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

(๒) แจ้งผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินให้ลูกจ้างทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้าง
ทราบผลการทดสอบ   

(๓) ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของลูกจ้างซ้ําอีกคร้ังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้าง
ทราบผลการทดสอบ  กรณีพบว่าลูกจ้างมีสมรรถภาพการได้ยินเป็นไปตามข้อ  ๖ 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๔๖



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๕ เกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินให้เป็นไป  ดังนี้   
(๑) ใช้ผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินคร้ังแรกของลูกจ้างที่ความถี่  ๕๐๐  ๑๐๐๐  

๒๐๐๐  ๓๐๐๐  ๔๐๐๐  และ  ๖๐๐๐  เฮิรตซ์  ของหูทั้งสองข้างเป็นข้อมูลพื้นฐาน  (Baseline  Audiogram)  
และ 

(๒) นําผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินครั้งต่อไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบสมรรถภาพ 
การได้ยินที่เป็นข้อมูลพื้นฐานทุกคร้ัง 

ข้อ ๖ หากผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน  พบว่าลูกจ้างสูญเสียการได้ยินที่หูข้างใดข้างหน่ึง  
ตั้งแต่สิบห้าเดซิเบลขึ้นไปที่ความถี่ใดความถี่หนึ่ง  ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใด
แก่ลูกจ้าง  ดังนี้   

(๑) จัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่สามารถลดระดับเสียง 
ที่ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงน้อยกว่าแปดสิบห้าเดซิเบลเอ 

(๒) เปลี่ยนงานให้ลูกจ้าง  หรือหมุนเวียนสลับหน้าที่ระหว่างลูกจ้างด้วยกันเพื่อให้ระดับเสียง 
ที่ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงน้อยกว่าแปดสิบห้าเดซิเบลเอ 

ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดทาํและติดแผนผังแสดงระดับเสียง  (Noise  Contour  Map)  ในแต่ละพื้นที่
เก่ียวกับผลการตรวจวัดระดับเสียง  ติดป้ายบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง   
รวมถึงจัดให้มีเคร่ืองหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในแต่ละพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
จากเสียงดังและทุกพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไป  โดยรูปแบบและขนาดของ
แผนผังแสดงระดับเสียง  ป้ายบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง  และเครื่องหมายเตือน 
ให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  ให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๘ ให้นายจ้างอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการอนุรักษ์การได้ยินความสําคัญ
ของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน  อันตรายของเสียงดัง  การควบคุม  ป้องกัน  และการใช้อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแก่ลูกจ้างที่ทํางานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังที่ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
การทํางานแปดชั่วโมงต้ังแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอข้ึนไป  และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการ 

ข้อ ๙ ให้นายจ้างประเมินผลและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถาน
ประกอบกิจการไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างบันทึกข้อมูลและจัดทําเอกสารการดําเนินการตามข้อ  ๓  ถึงข้อ  ๑๐   
เก็บไว้ในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่าห้าปี  พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อนันต์ชัย  อทุัยพัฒนาชีพ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑) ๒๔๗



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ 

 
รูปแบบและขนาดแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) ในแต่ละพ้ืนที่ ป้ายบอกระดับเสียง 

และเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง และเครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ดังนี้ 
 
๑.  รูปแบบและขนาดแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑) ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้องไม่แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของข้อความทั้งหมด 
 ๒) ลักษณะของตัวอักษรต้องดูเรียบง่าย ไม่เขียนแรเงา หรือมีลวดลาย 
 ๓) ความสูงของตัวอักษรมีความสูงอย่างน้อย ๒๐ มิลลิเมตร และความกว้างของตัวอักษรต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๗๐ ของความสูงของตัวอักษร  
๔) ข้อความสามารถก าหนดเป็นภาษาอ่ืน ๆ ได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา ภาษาลาว และภาษากัมพูชา  

แต่ต้องมีข้อความที่เป็นภาษาไทยก ากับไว้ด้วย 
๕) แผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) ต้องเห็นได้อย่างชัดเจนภายใต้ความสว่างทุกสภาวะ 

 
 
 
 
 
 

สูงอย่างน้อย  
๒๕๔ มิลลิเมตร 

กว้างอย่างน้อย  
๓๕๕ มิลลิเมตร 

      -๒- 
๒.  รูปแบบและขนาดของป้ายบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ ๑) องค์ประกอบของป้ายบอกระดับเสียงและระวังอันตรายจากเสียงดัง ประกอบด้วย สัญลักษณ์ระวัง

อันตราย (Safety Alert Symbol) ค าสัญญาณ (Signal Word) สัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety 
Symbol) ข้อความพ้ืนที่ที่มีอันตรายจากเสียงดัง การแสดงระดับความดังเสียง และการป้องกัน
อันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง (Word Message) 

 ๒) ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้องไม่แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของข้อความทั้งหมด 
 ๓) ลักษณะของตัวอักษรต้องดูเรียบง่าย ไม่เขียนแรเงา หรือมีลวดลาย 
 ๔) ความสูงของตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีแสดงค าสัญญาณ (Signal Word) และระดับความดังเสียงมีความสูง

อย่างน้อย ๖๐ มิลลิเมตร และความสูงตัวอักษรทั่วไปมีความสูงอย่างน้อย ๒๐ มิลลิเมตร และความกว้าง
ของตัวอกัษรต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของความสูงของตัวอักษร  

๖) รูปสัญลักษณ์และข้อความสามารถก าหนดเป็นรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ แต่ต้องสื่อความหมายว่าพ้ืนที่มี
อันตรายจากเสียงดัง การแสดงระดับความดังเสียง และการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง  

๗) ข้อความสามารถก าหนดเป็นภาษาอ่ืน ๆ ได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา ภาษาลาว และภาษากัมพูชา  
แต่ต้องมีข้อความที่เป็นภาษาไทยก ากับไว้ด้วย 

๘) ป้ายบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง ต้องเห็นได้อย่างชัดเจนภายใต้ความสว่าง 
ทุกสภาวะ 

 
 
 

สูงอย่างน้อย  
๒๕๔ มิลลิเมตร 

กว้างอย่างน้อย  
๓๕๕ มิลลิเมตร 

สูงอย่างน้อย  
๖๐ มิลลิเมตร 

สูงอย่างน้อย  
๖๐ มิลลิเมตร 

สูงอย่างน้อย  
๒๐ มิลลิเมตร 

ระบุระดับ 
ความดังเสียงสูงสุดท่ีตรวจวัด 

      -๒- 
๒.  รูปแบบและขนาดของป้ายบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ ๑) องค์ประกอบของป้ายบอกระดับเสียงและระวังอันตรายจากเสียงดัง ประกอบด้วย สัญลักษณ์ระวัง

อันตราย (Safety Alert Symbol) ค าสัญญาณ (Signal Word) สัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety 
Symbol) ข้อความพ้ืนที่ที่มีอันตรายจากเสียงดัง การแสดงระดับความดังเสียง และการป้องกัน
อันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง (Word Message) 

 ๒) ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้องไม่แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของข้อความทั้งหมด 
 ๓) ลักษณะของตัวอักษรต้องดูเรียบง่าย ไม่เขียนแรเงา หรือมีลวดลาย 
 ๔) ความสูงของตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีแสดงค าสัญญาณ (Signal Word) และระดับความดังเสียงมีความสูง

อย่างน้อย ๖๐ มิลลิเมตร และความสูงตัวอักษรทั่วไปมีความสูงอย่างน้อย ๒๐ มิลลิเมตร และความกว้าง
ของตัวอกัษรต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของความสูงของตัวอักษร  

๖) รูปสัญลักษณ์และข้อความสามารถก าหนดเป็นรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ แต่ต้องสื่อความหมายว่าพ้ืนที่มี
อันตรายจากเสียงดัง การแสดงระดับความดังเสียง และการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง  

๗) ข้อความสามารถก าหนดเป็นภาษาอ่ืน ๆ ได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา ภาษาลาว และภาษากัมพูชา  
แต่ต้องมีข้อความที่เป็นภาษาไทยก ากับไว้ด้วย 

๘) ป้ายบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง ต้องเห็นได้อย่างชัดเจนภายใต้ความสว่าง 
ทุกสภาวะ 

 
 
 

สูงอย่างน้อย  
๒๕๔ มิลลิเมตร 

กว้างอย่างน้อย  
๓๕๕ มิลลิเมตร 

สูงอย่างน้อย  
๖๐ มิลลิเมตร 

สูงอย่างน้อย  
๖๐ มิลลิเมตร 

สูงอย่างน้อย  
๒๐ มิลลิเมตร 

ระบุระดับ 
ความดังเสียงสูงสุดท่ีตรวจวัด 

กฎหมายความปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๑)๒๔๘



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ 

 
รูปแบบและขนาดแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) ในแต่ละพ้ืนที่ ป้ายบอกระดับเสียง 

และเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง และเครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ดังนี้ 
 
๑.  รูปแบบและขนาดแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑) ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้องไม่แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของข้อความทั้งหมด 
 ๒) ลักษณะของตัวอักษรต้องดูเรียบง่าย ไม่เขียนแรเงา หรือมีลวดลาย 
 ๓) ความสูงของตัวอักษรมีความสูงอย่างน้อย ๒๐ มิลลิเมตร และความกว้างของตัวอักษรต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๗๐ ของความสูงของตัวอักษร  
๔) ข้อความสามารถก าหนดเป็นภาษาอ่ืน ๆ ได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา ภาษาลาว และภาษากัมพูชา  

แต่ต้องมีข้อความที่เป็นภาษาไทยก ากับไว้ด้วย 
๕) แผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) ต้องเห็นได้อย่างชัดเจนภายใต้ความสว่างทุกสภาวะ 

 
 
 
 
 
 

สูงอย่างน้อย  
๒๕๔ มิลลิเมตร 

กว้างอย่างน้อย  
๓๕๕ มิลลิเมตร 

      -๒- 
๒.  รูปแบบและขนาดของป้ายบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ ๑) องค์ประกอบของป้ายบอกระดับเสียงและระวังอันตรายจากเสียงดัง ประกอบด้วย สัญลักษณ์ระวัง

อันตราย (Safety Alert Symbol) ค าสัญญาณ (Signal Word) สัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety 
Symbol) ข้อความพ้ืนที่ที่มีอันตรายจากเสียงดัง การแสดงระดับความดังเสียง และการป้องกัน
อันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง (Word Message) 

 ๒) ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้องไม่แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของข้อความทั้งหมด 
 ๓) ลักษณะของตัวอักษรต้องดูเรียบง่าย ไม่เขียนแรเงา หรือมีลวดลาย 
 ๔) ความสูงของตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีแสดงค าสัญญาณ (Signal Word) และระดับความดังเสียงมีความสูง

อย่างน้อย ๖๐ มิลลิเมตร และความสูงตัวอักษรทั่วไปมีความสูงอย่างน้อย ๒๐ มิลลิเมตร และความกว้าง
ของตัวอกัษรต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของความสูงของตัวอักษร  

๖) รูปสัญลักษณ์และข้อความสามารถก าหนดเป็นรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ แต่ต้องสื่อความหมายว่าพ้ืนที่มี
อันตรายจากเสียงดัง การแสดงระดับความดังเสียง และการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง  

๗) ข้อความสามารถก าหนดเป็นภาษาอ่ืน ๆ ได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา ภาษาลาว และภาษากัมพูชา  
แต่ต้องมีข้อความที่เป็นภาษาไทยก ากับไว้ด้วย 

๘) ป้ายบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง ต้องเห็นได้อย่างชัดเจนภายใต้ความสว่าง 
ทุกสภาวะ 

 
 
 

สูงอย่างน้อย  
๒๕๔ มิลลิเมตร 

กว้างอย่างน้อย  
๓๕๕ มิลลิเมตร 

สูงอย่างน้อย  
๖๐ มิลลิเมตร 

สูงอย่างน้อย  
๖๐ มิลลิเมตร 

สูงอย่างน้อย  
๒๐ มิลลิเมตร 

ระบุระดับ 
ความดังเสียงสูงสุดท่ีตรวจวัด 

      -๒- 
๒.  รูปแบบและขนาดของป้ายบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ ๑) องค์ประกอบของป้ายบอกระดับเสียงและระวังอันตรายจากเสียงดัง ประกอบด้วย สัญลักษณ์ระวัง

อันตราย (Safety Alert Symbol) ค าสัญญาณ (Signal Word) สัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety 
Symbol) ข้อความพ้ืนที่ที่มีอันตรายจากเสียงดัง การแสดงระดับความดังเสียง และการป้องกัน
อันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง (Word Message) 

 ๒) ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้องไม่แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของข้อความทั้งหมด 
 ๓) ลักษณะของตัวอักษรต้องดูเรียบง่าย ไม่เขียนแรเงา หรือมีลวดลาย 
 ๔) ความสูงของตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีแสดงค าสัญญาณ (Signal Word) และระดับความดังเสียงมีความสูง

อย่างน้อย ๖๐ มิลลิเมตร และความสูงตัวอักษรทั่วไปมีความสูงอย่างน้อย ๒๐ มิลลิเมตร และความกว้าง
ของตัวอกัษรต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของความสูงของตัวอักษร  

๖) รูปสัญลักษณ์และข้อความสามารถก าหนดเป็นรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ แต่ต้องสื่อความหมายว่าพ้ืนที่มี
อันตรายจากเสียงดัง การแสดงระดับความดังเสียง และการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง  

๗) ข้อความสามารถก าหนดเป็นภาษาอ่ืน ๆ ได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา ภาษาลาว และภาษากัมพูชา  
แต่ต้องมีข้อความที่เป็นภาษาไทยก ากับไว้ด้วย 

๘) ป้ายบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง ต้องเห็นได้อย่างชัดเจนภายใต้ความสว่าง 
ทุกสภาวะ 

 
 
 

สูงอย่างน้อย  
๒๕๔ มิลลิเมตร 

กว้างอย่างน้อย  
๓๕๕ มิลลิเมตร 

สูงอย่างน้อย  
๖๐ มิลลิเมตร 

สูงอย่างน้อย  
๖๐ มิลลิเมตร 

สูงอย่างน้อย  
๒๐ มิลลิเมตร 

ระบุระดับ 
ความดังเสียงสูงสุดท่ีตรวจวัด 

      -๒- 
๒.  รูปแบบและขนาดของป้ายบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ ๑) องค์ประกอบของป้ายบอกระดับเสียงและระวังอันตรายจากเสียงดัง ประกอบด้วย สัญลักษณ์ระวัง

อันตราย (Safety Alert Symbol) ค าสัญญาณ (Signal Word) สัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety 
Symbol) ข้อความพ้ืนที่ที่มีอันตรายจากเสียงดัง การแสดงระดับความดังเสียง และการป้องกัน
อันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง (Word Message) 

 ๒) ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้องไม่แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของข้อความทั้งหมด 
 ๓) ลักษณะของตัวอักษรต้องดูเรียบง่าย ไม่เขียนแรเงา หรือมีลวดลาย 
 ๔) ความสูงของตัวอักษรหรือตัวเลขท่ีแสดงค าสัญญาณ (Signal Word) และระดับความดังเสียงมีความสูง

อย่างน้อย ๖๐ มิลลิเมตร และความสูงตัวอักษรทั่วไปมีความสูงอย่างน้อย ๒๐ มิลลิเมตร และความกว้าง
ของตัวอกัษรต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของความสูงของตัวอักษร  

๖) รูปสัญลักษณ์และข้อความสามารถก าหนดเป็นรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ แต่ต้องสื่อความหมายว่าพ้ืนที่มี
อันตรายจากเสียงดัง การแสดงระดับความดังเสียง และการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง  

๗) ข้อความสามารถก าหนดเป็นภาษาอ่ืน ๆ ได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา ภาษาลาว และภาษากัมพูชา  
แต่ต้องมีข้อความที่เป็นภาษาไทยก ากับไว้ด้วย 

๘) ป้ายบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง ต้องเห็นได้อย่างชัดเจนภายใต้ความสว่าง 
ทุกสภาวะ 

 
 
 

สูงอย่างน้อย  
๒๕๔ มิลลิเมตร 

กว้างอย่างน้อย  
๓๕๕ มิลลิเมตร 

สูงอย่างน้อย  
๖๐ มิลลิเมตร 

สูงอย่างน้อย  
๖๐ มิลลิเมตร 

สูงอย่างน้อย  
๒๐ มิลลิเมตร 

ระบุระดับ 
ความดังเสียงสูงสุดท่ีตรวจวัด 

กฎหมายความปลอดภัย	ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	พ.ศ.	๒๕๕๔	(ปรับปรุงล่าสุด	มิถุนายน	๒๕๖๑) ๒๔๙



      -๓- 
๓.  รูปแบบและขนาดเครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑) พ้ืนที่สีฟ้าต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย 
 ๒) ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้องไม่แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของข้อความทั้งหมด 
 ๓) ลักษณะของตัวอักษรต้องดูเรียบง่าย ไม่เขียนแรเงา หรือมีลวดลาย 
 ๔) ความกว้างของตัวอักษรต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของความสูงของตัวอักษร 
 ๕) ความกว้าง (b) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของความสูง (a) 

๖) รูปสัญลักษณ์และข้อความสามารถก าหนดเป็นรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ แต่ต้องสื่อความหมายว่าเป็นการป้องกัน
อันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง เช่น ต้องสวมที่ครอบหูลดเสียง ต้องสวมปลั๊กลดเสียง เป็นต้น 

๗) ข้อความสามารถก าหนดเป็นภาษาอ่ืน ๆ ได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา ภาษาลาว และภาษากัมพูชา  
แต่ต้องมีข้อความที่เป็นภาษาไทยก ากับไว้ด้วย 

๘ ) เครื่องหมายเตือนให้ ใช้ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต้องเห็นได้อย่างชัดเจน 
ภายใต้ความสว่างทุกสภาวะ 

 

สูงอย่างน้อย  
๓๐๐ มิลลิเมตร 

สูงอย่างน้อย  
๒๔๐ มิลลิเมตร 

สูงอย่างน้อย  
๒๐ มิลลิเมตร 

b 

a 

กฎหมายความปลอดภัย	ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	พ.ศ.	๒๕๕๔	(ปรับปรุงล่าสุด	มิถุนายน	๒๕๖๑)๒๕๐


