
สาขาอาชีวอนามยั และความปลอดภยั
ส านกัวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี
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วัตถุประสงค์

นักศึกษาทราบ แนวคิด ความส าคัญ วิวัฒนาการของ
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในประเทศและ
ต่างประเทศ

บทบาทหน้าที่ของ จป. กับการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยตามกฎหมาย
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ความเป็นมาของกฎหมาย
ค าสั่งหรือขอ้บังคบั (Command) ของผู้มีอ านาจรัฐ
สิ่งที่เป็นบรรทดัฐาน (Norm) ได้แก่ ธรรมเนียมปฏิบัติ จารีต
ประเพณี ซึ่งเป็นสิ่งที่มีกระบวนการบังคับใช้
กฎหมายจารีตประเพณีหรือกฎหมายไม่เป็นลายลกัษณ์อักษร
(Common Laws or Case Law) มีที่มาจากพวก Aagro Zaxon
ปัจจุบันใช้อยู่ในประเทศอังกฤษและเครือจักรภพของอังกฤษ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย สิงค์โปร์ และศรี
ลังกา
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ความเป็นมาของกฎหมาย

 สมัยจักรพรรดิ์ Justinian แห่งอาณาจักรโรมัน เห็นว่าค าสั่งต่าง ๆ
มีเป็นจ านวนมาก จึงโปรดให้นักปราชญ์ และนักกฎหมายรวบรวมเป็น
หมวดหมู่ ถือได้ว่าเป็นประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแรกของโลก
เรียกว่า กฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือประมวลกฎหมาย (Civil Law) 
/ กฎหมายสิบสองโต๊ะ / Jus Civil 

 ฝรั่งเศสและเยอรมันได้พัฒนาเปน็ประมวลกฎหมายที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน เรียกว่า Codified Law or Code Law 

 ปัจจุบันใช้ในประเทศ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ไทย และญี่ปุ่น ฯลฯ
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ความเป็นมาของกฎหมายในประเทศไทย

❖ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ตอนต้น
(ร.1 - ร.4) ใช้กฎหมาย Common Law 

❖สมัยรัชกาลที่ 5 น ารูปแบบกฎหมายและการศาลของฝรั่งเศส
มาเป็นต้นแบบการพัฒนา ได้จัดท าประมวลกฎหมายฉบับ
แรก เรียกว่า “ประมวลกฎหมาย ลักษณะอาญา” ถือได้ว่า
ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบกฎหมาย Civil Law
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ความเป็นมาของศาลในประเทศไทย
การศาลของไทยได้ใช้ระบบศาลเด่ียว ได้แก่ ศาลยุติธรรม เป็นระบบ
กล่าวหา จนกระทั่งได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ศาลของไทยจากระบบศาลเดี่ยวเป็นระบบศาลคู่ ได้แก่ ศาลยุติธรรม
และศาลปกครอง (ใช้ระบบ ไต่สวน)
ผู้ที่มีความส าคัญในการปรับปรุงระบบกฎหมายและการศาลของไทย
ได้แก่ เสด็จในกรม กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤิทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒน
ศักดิ์) ซึ่งได้รับฉายาว่า บิดาแห่งกฎหมายไทย จัดงานร าลึกถึงพระองค์
ทุกวันที่ 7 สิงหาคม (งานวันรพี)
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ความหมายของกฎหมาย
กฎหมาย คือ
ค าสั่งหรือข้อบังคับของรัฐ หรือประเทศ ที่ใช้บังคับ

ความประพฤติทั้งหลายของบุคคล
อันเกี่ยวด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ถ้าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดและ
ถูกลงโทษ
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ลกัษณะของกฎหมาย
กฎหมายมีลักษณะโดยทั่ว ๆ ไป ดังนี้
1. ต้องเป็นข้อบังคับ

2. ต้องเป็นข้อบังคับที่เกิดขึ้นจากรฐัหรือประเทศ ท่ีใช้ได้ทั่วไป
กับบุคคลที่อยู่ในรัฐ หรือประเทศนั้น

3. ข้อบังคับนั้นต้องก าหนดความประพฤติของมนุษย์

4. ข้อบังคับนั้น ถ้าฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษ
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ระบบกฎหมาย
1.  กฎหมายจารีตประเพณี หรือ

กฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
(Common  Law or Case Law) 

2.  กฎหมายลายลักษณ์อักษร หรือประมวลกฎหมาย
(Civil  Law)
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ประเภทของกฎหมาย

1. กฎหมายมหาชน
2. กฎหมายเอกชน
3. กฎหมายระหว่างประเทศ
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ประมวลกฎหมาย พระราชก าหนด

พระราชกฤษฎกีา
กฎกระทรวง

ข้อบัญญตัิจงัหวัด

พระราชบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ

ฝ่ายนิติบัญญัติ / 

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบัญญัติ ข้อบังคบั อบต.

ประกาศกรม

ระเบียบกรม

ประกาศ  
คณะปฏิวตัิ
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ชนิดของกฎหมาย

1. กฎหมายสารบัญญัติ

2. กฎหมายวิธีสบัญญัติ
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กฎหมายสารบัญญัติ
กฎหมายท่ีบญัญติัถึงเน้ือหาของสิทธิ หนา้ท่ี ขอ้หา้ม

หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือเป็นกฎหมายท่ีควบคุมความ
ประพฤติของคนในสงัคมโดยตรง เช่น กฎหมายอาญา 
และกฎหมายแพง่ ท่ีกล่าวถึงลกัษณะความผดิ และโทษท่ี
จะไดรั้บ นอกจากน้ียงัก าหนด ควบคุม ใหค้วามหมาย
และวางหลกัการเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ เช่น กฎหมายท่ีแบ่ง
และก าหนดเขตพื้นท่ีป่าสงวน 
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กฎหมายวธีิสบัญญัติ
กฎหมายท่ีบัญญัตกิระบวนการตลอดจนวิธีการน าเอา

เน้ือหาสาระของกฎหมายสารบัญญัตมิาใช ้หรือกล่าวอีกนยั
หน่ึงคือเป็นกฎหมายท่ีวา่ดว้ยวธีิการด าเนินอรรถคดีตั้งแต่
แรกเร่ิมจนเสร็จส้ิน เช่น บัญญตัวิา่ในแต่ละกระบวนการนั้น
มีขั้นตอนอยา่งไร ตอ้งด าเนินการอยา่งไร มีเร่ืองเวลา 
สถานท่ีและบุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้ง กฎหมายวธีิสบญัญัตท่ีิ
เด่นชดัคือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่ 
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การตีความในกฎหมาย
หลักการตีความในกฎหมายทั่วไป
ตีความตามตัวอักษร
ตีความตามเจตนารมณ์

หลักการตีความ ในกฎหมายพิเศษ
ต้องตีความตัวอักษรโดยเคร่งครัด
ห้ามขยายความให้เป็นโทษ
ต้องตีความให้ผลดีแก่ผู้ต้องหา
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การใช้กฎหมาย
1. กฎหมายใช้กับใคร
2. กฎหมายใช้เมื่อไร
3. กฎหมายใช้ที่ไหน
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หลกัทฤษฎี พื้ นฐานของกฏหมาย

▪ กฎหมายเฉพาะย่อมยกเว้นกฎหมายทั่วไป
▪ กฎหมายหรือกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายจะขัดหรือแย้งต่อ

กฎหมายหรือกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่มีล าดับศักดิ์สูงกว่ามิได้
▪ กฎหมายเรื่องเดียวกัน หากมีซ้ าซ้อนกันและมิได้บัญญัตวิ่าให้

ใช้ฉบับใดให้ถือว่าต้องใช้ฉบบัท่ีบัญญัติขึ้นภายหลัง
▪ กฎหมายลักษณะต่างกันย่อมมีนิติวิธหีรือแนวทางและวิธีการ

ในการใช้กฎหมายต่างกัน เช่นกฎหมายแพ่ง เรื่องสัญญาย่อม
มุ่งที่ประโยชน์ของเอกชน กฎหมายมหาชน เรื่องสิ่งแวดล้อม

ย่อมมุ่งประโยชน์ของคนทั่วไปเป็นหลัก
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โครงสรา้งโดยทัว่ไปของกฎหมาย

▪ ชื่อกฎหมาย
▪ ค าปรารภและบทอาศยัอ านาจ
▪ วันเริ่มใช้บังคับและขอบเขตการใช้กฎหมาย
▪ นิยามศัพท์และบทวิเคราะห์ศัพท์
▪ เนื้อหาสาระของกฎหมาย
▪ บทก าหนดโทษ
▪ บทเฉพาะกาล
▪ ผู้รักษาการตามกฎหมาย / ผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการ
▪ ภาคผนวกหรือบัญชีท้ายกฏหมาย
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กฎหมายและข้อเสนอแนะ & โรงงานอุตสาหกรรม

กฏหมายท้องถิ่น

Emission
กระทรวงอุตสาหกรรม
ก.ทรัพยากรฯส่ิงแวดล้อม

Nuisance
กระทรวงสาธารณสุขWorkplace

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

Ambient
กระทรวงทรัพยากรฯ

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ /  ระบบ TIS (มอก.)18001, ISO
21
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หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์

กระทรวงสาธารณสุข
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บทบาทของเจา้หนา้ที่ความปลอดภยั 

ตามกฏหมายที่เกีย่วขอ้ง
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กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2549

เจตนารมณ์ของกฎหมาย
1. เพื่อให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยใน

สถานประกอบกิจการ
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการด าเนินการด้านความปลอดภัย

ในระบบทวิภาคีขึ้น ในสถานประกอบการ
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ขอบเขตของกฎหมายและการบังคับใช้
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ขอบเขตของกฎหมายและการบังคับใช้ (ต่อ)
6.โรงแรม
7. ห้างสรรพสินค้า
8. สถานพยาบาล
9. สถาบันทางการเงิน
10.สถานตรวจสอบทางกายภาพ
11.สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
12.สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
13.ส านักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตามข้อ 1 ถึง 12

14.กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศก าหนด
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ใช้บังคบั สปก.ประเภทที่  1      ทีม่ีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึน้ไป
สปก.ประเภทที่  2-5 ทีม่ีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป
สปก.ประเภทที่  6-14 ทีม่ีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึน้ไป

สาระส าคญัประกอบด้วย
หมวด  1   บททั่วไป
หมวด  2   คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
หมวด  3   หน่วยงานความปลอดภัยฯของสถานประกอบกจิการ
หมวด  4   การแจ้ง การส่งเอกสาร และการเกบ็เอกสารหลกัฐาน
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สาระส าคัญของกฎหมาย   

ก าหนดให้นายจ้างด าเนินการดังนี้
6.1 จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท างาน

จัดอบรมและฝึกปฏิบัติจนลูกจ้างจะท างานปลอดภัย
รวมทั้งผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงในสปก.นั้นด้วย

6.2 ลูกจ้างใหม่ และที่เปลี่ยนงานใหอ้บรมลูกจ้างให้มีความรู้
ตามข้อบังคับและคู่มือฯ ก่อนปฏิบัติงาน

6.3 กรณีสั่งให้ลูกจ้างไปท างานที่อื่นอาจเป็นอันตรายต่อลูกจ้าง
ให้แจ้งข้อมูลอันตรายและวิธีป้องกันให้ลูกจ้างทราบก่อนท างาน
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จ านวน 
ลูกจ้าง 
(คน)

จป. 
หัวหน้า 
งาน

จป. 
เทคนิค

จป.  
เทคนิค 
ขั้นสูง

จป. 
วชิาชีพ

จป. 
บริหาร

หน่วยงาน
ความ   

ปลอดภัย

1 คนข้ึนไป a a a a 
2-19 a a 

20-49 a a
1 ช.ม./วนั

a 

50-99 a a a 
100-199 a a a 
200 คน  
ข้ึนไป

a a a a 

20 คน  ข้ึน
ไป

a a 

ประเภท 
กจิการ

1

6-14

2-5

ตารางแสดงการแต่งตั้งจป.และหน่วยงานความปลอดภัยฯ
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6.4  จป.ระดับเทคนิค

• ต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด
หรือ เป็นหรือเคยเป็น จป.ระดับพื้นฐาน ตาม กม.เก่า       
(พ.ศ. 2540)

• หรือเป็น จป. หัวหน้างานและผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีก าหนด

• หรือ จบปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยฯ หรือเทียบเท่าให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นจป.ระดับเทคนิค ไม่น้อยกว่าวันละ1ช.ม.
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เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับ เทคนิค มีหน้าที่
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอ
นามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน
(๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย  รวมท้ังก าหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการท างาน
อย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
(๓) แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ  ๓ (ข้อ 3 นี้ คือ ข้อที่ระบุว่า สถาน
ประกอบการจะต้องจัดให้มีข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยไว้ในสถานประกอบการ)
(๔) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การเจ็บป่วย  หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ
อันเนื่องจากการท างาน  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิด
เหตุโดยไม่ชักช้า
(๕) รวบรวมสถิติ  จัดท ารายงาน  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย  การ
เจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานของลูกจ้าง
(๖) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
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6.5  จป. เทคนิคขั้นสูง

• จบปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยฯ หรือเทียบเท่า
• หรือ จบ ปวส. ปวท. อนุปริญญาและผ่านการอบรมตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด (180 ช.ม.)
• ต้องเป็นจป.ระดับเทคนิค ไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการ

อบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก าหนด (180 ช.ม.)
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เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับ เทคนิคขัน้สูง มีหน้าที่
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน
(๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งก าหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการท างาน อย่างปลอดภัย
เสนอต่อนายจ้าง
(๓) วิเคราะห์แผนงานโครงการ  รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง  ๆ  และเสนอแนะมาตรการความ
ปลอดภัยในการท างานต่อนายจ้าง
(๔) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการ
ความปลอดภัยในการท างาน
(๕) แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ  ๓ (ข้อ 3 นี้ คือ ข้อที่ระบุว่า สถานประกอบการ
จะต้องจัดให้มีข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยไว้ในสถานประกอบการ)
(๖) แนะน า ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยใน
การท างาน
(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย  การเจ็บป่วย  หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ
อันเนื่องจากการท างาน  และรายงานผล  รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกัน การเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
(๘) รวบรวมสถิติ  วิเคราะห์ข้อมูล  จัดท ารายงาน  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ อันตราย  การ
เจ็บป่วย  หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานของลูกจ้าง
(๙) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอ่ืนตามที่นายจ้างมอบหมาย 33



• จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย
หรือเทียบเท่า หรือการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี
และเป็นจป.เทคนิคขัน้สูง ไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่าน
การอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์ฯ

• หรือผู้ท่ีเป็นหรือเคยเป็นจป.วิชาชีพ ปี 2540 และ
ผ่านการอบรม และทดสอบตามหลักเกณฑ์ฯ (อบรม
เพิ่ม 42 ชั่วโมง)

6.6   จป. วิชาชีพ
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เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับ วิชาชีพ มีหน้าที่
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน
(๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย  รวมทั้งก าหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการท างานอย่างปลอดภัยเสนอตอ่นายจ้าง
(๓) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท างาน
(๔) วิเคราะห์แผนงานโครงการ  รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง  ๆ  และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการท างานต่อ
นายจ้าง
(๕) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการท างาน
(๖) แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ  ๓ (ข้อ 3 นี้ คือ ข้อที่ระบุว่า สถานประกอบการจะต้องจัดให้มีข้อบังคับ 
และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยไว้ในสถานประกอบการ)
(๗) แนะน า ฝึกสอน  อบรมลูกจ้างเพ่ือให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอนัจะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการท างาน
(๘) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน หรือด าเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสาร หลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างานภายในสถาน
ประกอบกิจการ
(๙) เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานที่เหมาะสม กับสถานประกอบกิจการ  และพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
(๑๐) ตรวจสอบหาสาเหตุ  และวิเคราะห์การประสบอันตราย  การเจ็บป่วย  หรือการเกิดเหต ุเดือดร้อนร าคาญอันเนือ่งจากการ
ท างาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกัน การเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
(๑๑) รวบรวมสถิติ  วิเคราะห์ข้อมูล  จัดท ารายงาน  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ อันตราย  การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานของลกูจ้าง
(๑๒) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
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• เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานทุกคน  ผ่านการอบรมตาม
หลักเกณฑ์ฯ ที่กฎหมายก าหนด (12 ชม.)

• หรือ เป็นหรือเคยเป็นจป.ระดับหัวหน้างาน ตามกฎหมาย 
เรื่องความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง พ.ศ. 2540

6.7  จป. หัวหน้างาน
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เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่
(๑) ก ากับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓
(ข้อ 3 นี้ คือ ข้อที่ระบุว่า สถานประกอบการจะต้องจัดให้มีข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยไว้ในสถาน

ประกอบการ)
(๒) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น
โดยอาจร่วมด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ
(๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๔) ตรวจสอบสภาพการท างาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ก่อนลงมือปฏิบัติงาน
ประจ าวัน
(๕) ก ากับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๖) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ อันเนื่องจาก การท างานของลูกจ้าง
ต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ 
ส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัย ให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ
(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร  าคาญ อันเนื่องจากการท างาน
ของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค ระดับ เทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และ
รายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง โดยไม่ชักช้า
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการท างาน
(๙) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภั ยในการท างานระดับบริหาร
มอบหมาย
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• เป็นลูกจ้างระดับบริหารทุกคน  ผ่านการอบรมตาม
หลักเกณฑ์ฯ ที่กฎหมายก าหนด (12 ชม.)

• หรือ เป็นหรือเคยเป็นจป.ระดับบริหาร ตามกฎหมาย เรื่อง
ความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง พ.ศ. 2540

6.8  จป. บริหาร
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เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับ บริหาร มีหน้าที่
(๑) ก ากับ  ดูแล  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับซึ่งอยูในบังคับบัญชาของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร
(๒) เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการท างานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อ
นายจ้าง
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  และติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน ให้
เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานที่เหมาะสม
กับ สถานประกอบกิจการ
(๔) ก ากับ  ดูแล  และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ 
ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน  
คณะกรรมการ  หรือ หน่วยงานความปลอดภัย
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ให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของ สปก. และมีองค์ประกอบ
ตามข้อก าหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีลูกจ้างครบ 50 คน
(1) กรรมการให้อยู่ในต าแหน่งคราวละ  2 ปี
(2) ให้ประชุม คปอ.ตามข้อบังคับที่ คปอ.ก าหนด

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
(3) ให้นายจ้างให้ คปอ. ได้รับการอบรมฯภายใน 60 วัน
(4) กรณีเกิดอุบัติเหตุที่ลูกจ้างหรือบุคคลภายนอกสูญเสียอวยัวะ

หรือเสียชีวิต ให้นายจ้างเรียกประชุมโดยมิชักช้า

6.9 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของ สปก. 
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จ านวนลูกจา้ง
(คน)

จ านวน  
กรรมการฯ

ประธาน  (นายจา้ง
หรือผูแ้ทนนายจา้ง
ระดบับริหาร)

ผูแ้ทนนายจา้ง
ระดบั     

บงัคบับญัชา

ผูแ้ทนลูกจา้ง เลขานุการ
(จป.วชิาชีพ)

50-99 5 1 1 2 1  

100-499 7 1 2 3 1

500 ขึน้ไป 11 1 4 5 1

ตารางแสดงการแต่งต้ังคปอ.ตามขนาดของกิจการ
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้าง

1. นายจ้างแต่งต้ังลูกจ้างระดับปฎิบัติการที่ไม่ประสงค์สมัครเป็น
กรรมการระดับปฏิบัติการ จ านวนไม่น้อยกว่า 3คน และไม่เกิน 5 
คน ให้เป็น กกต.

2. ปิดประกาศรายชื่อ กกต.ให้พนักงานทราบภายใน 3 วันให้ กกต.
ก าหนดวัน  เวลา  สถานทีร่ับสมัคร  จ านวนผู้แทนลูกจ้าง ภายใน 
5 วัน

3. ให้ กกต.จัดการเลือกตั้งแจ้งผลการเลือกตั้งให้นายจ้างทราบ

ภายใน 3 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการเลือกตั้ง
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6.10  ให้นายจ้างในสปก.ตามข้อ 1       ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
และตามข้อ 2 – 5 ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป

จัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยฯ ภายใน 360 วัน
และให้คงหน่วยงานไว้แม้จ านวนลูกจ้างจะลดลง
เว้นแต่ ลูกจ้างน้อยกว่า 100 คน

6.11 ให้หน่วยงานความปลอดภัยฯ
ขึ้นตรงต่อผู้บริหารระดับสูงสุดในสปก.นั้น

6.12  หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ
ต้องเป็นหรือเคยเป็นจป.ระดับวิชาชีพ หรือ
เป็นหรือเคยเป็น จป. ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ฯ
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6.13  ให้นายจ้างแจ้งชื่อจป.ตามหลักเกณฑ์ฯ 
6.14 ให้นายจ้างส่งรายงานผลการด าเนินงาน

ของจป.ระดับเทคนิคขั้นสูง , จป.ระดับวิชาชีพ ต่ออธิบดี
ทุก 3 เดือน ตามปีปฏิทินภายใน 30 วัน ตามแบบที่อธิบดี

ก าหนด
6.15  กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญเสีย

ให้นายจ้างแจ้งอธิบดีตามหลักเกณฑ์ฯ ภายใน 15 วัน
นับแต่นายจ้างทราบเรื่อง
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6.16  ให้นายจ้างส่งส าเนารายชื่อ คปอ.และหน้าที่รับผิดชอบ
ต่ออธิบดีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง

6.17  ให้นายจ้างเก็บส าเนาบันทึกรายงานการด าเนินงาน
รายงานการประชุมและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องไว้ไม่น้อย
กว่า 2 ปี พร้อมให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ 
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คปอ. มีหน้าที่
(๑) ประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
(๒) ส ารวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
(๓)รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องตามกฏหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการท างาน
และหรือมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน เพื่อความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่
เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บรกิารในสถานประกอบกิจการต่อนายจ้างรมการอ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ
(๕) ก าหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
(๖) จัดท านโยบาย แผนงานประจ าปี โครงการ หรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วยเนื่องจาก
การท างาน หรือความไม่ปลอดภัยในการท างานเสนอต่อนายจ้าง
(๗) จัดท าโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึงการ
อบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุก
ระดับเพ่อเสนอต่อนายจ้าง
(๘) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
(๙) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าของคณะกรรมการ เมื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ครบหน่ึงปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
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