
 

แนวปฏิบัติ 

การจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

 

 

 

 

สํานักความปลอดภัยแรงงาน  

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



 

คํานํา 

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให้นายจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทที่กําหนด ที่มี
ลูกจ้างต้ังแต่ ๕๐ คนขึ้นไป จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานของสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการบริหาร
จัดการความปลอดภัยฯ โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้กําหนดวิธีการในการได้มาซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหน้าที่ของนายจ้างที่มีต่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ    

 
เพื่อให้สถานประกอบกิจการ สามารถจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการอย่างสอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย และพัฒนา
กลไกความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้จัดทําแนว
ปฏิบัติฉบับนี้ขึ้น โดยได้ทําการทบทวนข้อกําหนดตามกฏกระทรวงฯ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน และเรียบเรียงเป็นขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน พร้อมตัวอย่างเอกสารประกอบการดําเนินงาน 
เพื่อให้สถานประกอบกิจการเกิดความชัดเจน และสามารถแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการได้ตามที่กฏหมายกําหนด ซึ่งจะเป็นกลไกทวิภาคี
พ้ืนฐานสําหรับการดําเนินการตามระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม     
ในการทํางานต่อไป 

 
      กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
       พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                                                                                                หน้า 
๑. หน้าที่ของนายจ้างในการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  ๑ 
๒. องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ      ๒ 
๓. หน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ      ๓ 
๔. แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนลูกจ้างฯ   ๔ 
๕. หน้าที่ของนายจ้างที่มีต่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ     ๙ 
๖. การดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  ๑๐ 
ภาคผนวก  
-แบบตัวอย่าง ประกาศ/คําสั่ง เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง   ๑๑ 
-แบบตัวอย่าง ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้แทนลูกจ้างเพื่อรับการเลือกต้ัง   ๑๒ 
-แบบตัวอย่าง ประกาศ เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกต้ัง    ๑๓ 
-แบบตัวอย่าง ใบสมัครรับเลอืกต้ังผู้แทนลูกจ้างเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  ๑๔ 
-แบบตัวอย่าง รายชื่อผู้รับสมคัรเลือกต้ังผู้แทนลูกจ้างเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ๑๕ 
-แบบตัวอย่าง บัตรลงคะแนนเสียงเลือกต้ังผู้แทนลูกจ้างเปน็คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ๑๖ 
-แบบตัวอย่าง หนังสือแจ้งผลการเลือกต้ังผู้แทนลูกจ้างเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ๑๗ 
-แบบตัวอย่าง บัญชีรายชื่อและผลการนับคะแนนเสียงการเลือกต้ังผู้แทนลูกจ้าง   ๑๘ 

  เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
 -แบบตัวอย่าง ประกาศ เรื่อง รายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบของ    ๑๙ 

 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
 -กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  ๒๑ 
  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๔๙ 
 -ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ัง  ๓๖ 
            กรรมการผู้แทนลูกจ้าง 
 -ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรม   ๓๙ 
  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 ของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

 
 

  



๑ 

๑. หน้าที่ของนายจ้างในการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม          
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต้ังแต่ ๕๐ คน
ขึ้นไป จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานภายใน ๓๐ วัน
นับต้ังแต่วันที่มีลูกจ้างครบ ๕๐ คน ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการประเภทต่างๆ 
ดังนี้ 

๑) การทําเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 
๒) การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง 

แปรสภาพ ทําให้เสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กําเนิด แปลง 
และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น 

๓)  การก่อสร้าง ต่อเติม ติดต้ัง ซ่อม ซ่อมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ 
ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน  
ท่อระบาย ท่อน้ํา โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวมทั้งการ
เตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง 

๔)  การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า 
๕)  สถานีบริการหรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ 
๖)  โรงแรม 
๗)  ห้างสรรพสินค้า 
๘)  สถานพยาบาล 
๙)  สถาบันทางการเงิน 
๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 
๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา 
๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 
๑๓) สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒) 
๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

๒. องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของสถานประกอบกิจการ 
 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน     
ของสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย 

๑) ประธานกรรมการ เป็นนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร 

๒) กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หรือพยาบาลอาชีวอนามัย
ประจําสถานประกอบกิจการ ที่ได้รับการแต่งต้ังจากนายจ้าง 

๓) กรรมการผู้แทนลูกจ้าง โดยให้นายจ้างจัดให้มีการเลือกต้ัง 

๔) กรรมการและเลขานุการ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ หรือ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือผู้แทนนายจ้าง แล้วแต่กรณี 

 

กฎหมายกําหนดให้องค์ประกอบของกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม            
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ มีความแตกต่างกันไปตามขนาดของสถานประกอบกิจการดังนี้ 

 
 

จํานวนลูกจ้าง
ใน 

สถานประกอบ
กิจการ 

จํานวน
กรรมการ 
(ขั้นตํ่า) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม    
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

ประธาน ผู้แทนนายจ้าง
ระดับบังคับ

บัญชา 

ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการและเลขานุการ 

๕๐-๙๙ คน ๕ คน ๑ ๑ ๒ ๑  (จป.เทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพ) 

๑๐๐-๔๙๙ คน ๗ คน ๑ ๒ ๓ ๑  (จป.วิชาชีพ) 

๕๐๐ คนขึ้นไป ๑๑ คน ๑ ๔ ๕ ๑  (จป.วิชาชีพ) 
 
 

ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดมีกรรมการเพิ่มขึ้นมากกว่าจํานวนขั้นตํ่าที่กฎหมายกําหนด ให้มี
กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาและผู้แทนลูกจ้างเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน 

สําหรับสถานประกอบกิจการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ
ระดับวิชาชีพ ให้นายจ้างคัดเลือกผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาหนึ่งคนเป็นกรรมการ และให้ประธาน
กรรมการเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

 
 
 
 
 



๓ 

๓. หน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของ
สถานประกอบกิจการ 

 

กฎหมายกําหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของ
สถานประกอบกิจการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑) พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน 
เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ            
อันเนื่องจากการทํางาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทํางานเสนอต่อนายจ้าง 

๒) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการ
ทํางานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ 

๓) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
๔) พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัย            

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง 
๕) สํารวจการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทํางานและตรวจสอบสถิติการประสบอันตราย                 

ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
๖) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงโครงการหรือ

แผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร 
นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง 

๗) วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกระดับ                     
ต้องปฏิบัติ 

๘) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง 
๙) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง 
๑๐) ประเมินผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
๑๑) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 
 

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถาน
ประกอบกิจการ 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  หรือเมื่อกรรมการไม่น้อย
กว่าครึ่งหนึ่งร้องขอ โดยแจ้งกําหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการทราบอย่างน้อย         
สามวันก่อนถึงวันประชุม 

 
 



๔ 

๔. แนวปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้างในคณะกรรมการ                
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 

มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ ให้นายจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ดังนี้ 

  ๑.๑ แต่งต้ังจากลูกจ้างระดับปฏิบัติการซึ่งไม่ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทน
ลูกจ้าง 
  ๑.๒ จํานวนไมน่้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน 
  ๑.๓ แจ้งให้ลูกจ้างทุกคนที่รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังทราบ และปิด
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง โดยเปิดเผย ณ สถานที่ทํางานของลูกจ้าง ทั้งนี้ภายใน ๓ วัน
นับแต่วันที่แต่งต้ัง 
 

ขั้นตอนที่ ๒ การประกาศรับสมัคร 
      ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังดําเนินการประกาศ กําหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
และจํานวนกรรมการผู้แทนลูกจ้างที่จะได้รับการเลือกต้ังภายใน ๕ วัน นับต้ังแต่วันที่นายจ้างปิดประกาศ
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง  ทั้งนี้ต้องกําหนดวันและเวลายื่นใบสมัครได้ภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๓ วัน แต่ไม่เกิน ๕ วัน นับจากวันที่ประกาศรับสมัคร 
 

ขั้นตอนที่ ๓  เม่ือสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร 
      กรณีที่ ๑  หากมีจํานวนผู้สมัครรับเลือกต้ังเท่ากับจํานวนกรรมการผู้แทนลูกจ้างที่จะได้รับ
การเลือกต้ัง ให้นายจ้างแต่งต้ังผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง 
      กรณีที่ ๒  หากไม่มีผู้ใดสมัครรับเลือกต้ัง หรือมีจํานวนผู้สมัครรับเลือกต้ังน้อยกว่าจํานวน
กรรมการผู้แทนลูกจ้างที่จะได้รับการเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังดําเนินการรับสมัครใหม่ 
หรือประกาศรับสมัครเพิ่มแล้วแต่กรณี โดยต้องกําหนดระยะเวลารับสมัครใหม่ไม่น้อยกว่า ๒ วัน และเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครใหม่แล้วไม่ได้มาซึ่งกรรมการผู้แทนลูกจ้างครบตามจํานวน ให้นายจ้างแต่งต้ังผู้สมัคร
รับเลือกต้ัง (ถ้ามี) และลูกจ้างระดับปฏิบัติการอื่นซึ่งไม่ใช่คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง และไม่ได้สมัครรับ
เลือกต้ัง เป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้างจนครบจํานวน 
  กรณีที่ ๓ หากมีจํานวนผู้สมัครรับเลือกต้ังมากกว่าจํานวนกรรมการผู้แทนลูกจ้าง                    
ให้ดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๔ ต่อไป 
 
 
 
 
 



๕ 

ขั้นตอนที่ ๔  การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร และมีจํานวนผู้สมัครรับเลือกต้ังมากกว่าจํานวนกรรมการ
ผู้แทนลูกจ้าง ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
และประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกต้ัง เพื่อให้ได้รายชื่อ  กรรมการผู้แทนลูกจ้าง ภายใน ๑๐ วัน 
นับต้ังแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาประกาศรับสมัคร 
        

  ขั้นตอนที่ ๕  การจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 
  ลูกจ้างระดับปฏิบัติการในสถานประกอบกิจการทุกคน รวมทั้งลูกจ้างซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง    
  ๕.๑ ให้นายจ้างจัดทําบัญชีรายชื่อลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกคนในสถานประกอบกิจการ 
จํานวน ๒ ชุด ส่งให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง ๑ ชุดก่อนวันเลือกต้ัง อีก ๑ ชุดปิดประกาศไว้ให้ลูกจ้าง
ตรวจดูรายชื่อก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
  ๕.๒ ให้ลูกจ้างตรวจดูรายชื่อในบัญชีรายชื่อที่นายจ้างปิดประกาศ กรณีที่พบว่าไม่มีรายชื่อ 
ในบัญชี หรือบัญชีรายชื่อไม่ถูกต้อง ลูกจ้างมีสิทธิคัดค้าน และขอให้นายจ้างแก้ไขให้ถูกต้อง 
  ๕.๓ ในกรณีที่พบว่าไม่มีรายชื่อลูกจ้างระดับปฏิบัติการผู้ใดในบัญชี หรือบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ไม่ถูกต้อง ให้นายจ้างดําเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อให้ถูกต้องโดยเร็วและปิดประกาศพร้อมส่งบัญชีรายชื่อใหม่
ให้คณะกรรมการดําเนินการก่อนวันเลือกต้ัง    
 

  ขั้นตอนที่ ๖  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
  การเลือกต้ังผู้แทนลูกจ้าง ให้กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ 
  ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง ปฏิบัติดังนี้ 
  ๖.๑ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกต้ัง และนําไปใส่หีบบัตรเลือกต้ังตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่กําหนด 
  ๖.๒ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเลือกต้ัง ให้นับคะแนนเสียงทั้งหมดโดยเปิดเผยทันที 
  ๖.๓ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงและจัดทําบัญชีรายชื่อเรียงลําดับผู้ได้รับคะแนนเสียง
มากท่ีสุดตามลําดับจนถึงผู้ได้รับคะแนนเสียงน้อยที่สุด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกต้ังเท่ากันในลําดับใด 
ให้จับสลากเพื่อเรียงลําดับระหว่างผู้ได้คะแนนเสียงเท่ากัน โดยเปิดเผย    
  ๖.๔ ให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังซึ่งได้คะแนนเสียงมากที่สุดตามลําดับจนครบจํานวนกรรมการ
ผู้แทนลูกจ้างที่ได้ประกาศไว้ เป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง ที่เหลือให้ขึ้นบัญชีรายชื่อสํารองไว้ 
  ๖.๕ แจ้งผลการเลือกต้ังให้นายจ้างทราบภายใน ๓ วัน นับแต่วันสิ้นสุดการเลือกต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 

  ขั้นตอนที่ ๗  การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนลูกจ้าง 
  ผู้แทนลูกจ้างซึ่งได้รับการเลือกต้ังตามขั้นตอนที่ ๖ หรือได้รับการแต่งต้ังตามขั้นตอนที่ ๓                  
มีหน้าที่และสิทธิในฐานะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานนับแต่            
วันเลือกต้ังหรือวันแต่งต้ัง แล้วแต่กรณี 
   

  ขั้นตอนที่ ๘  กรณีกรรมการผู้แทนลูกจ้างพ้นตําแหน่งก่อนครบวาระ 
  ๘.๑ ให้ลูกจ้างซึ่งได้รับคะแนนเสียงลําดับถัดไป ตามบัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับการเลือกต้ัง 
เป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้างแทนตําแหน่งที่ว่าง 

๘.๒ กรณีไม่มีลูกจ้างในบัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับการเลือกต้ังเหลืออยู่ ให้นายจ้างจัดให้มี 
การเลือกต้ังกรรมการผู้แทนลูกจ้าง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่าง 

๘.๓ ให้กรรมการผู้แทนลูกจ้างซึ่งแทนตําแหน่งที่ว่างดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 
ของกรรมการผู้แทนลูกจ้างที่ตนแทน 

 

ทั้งนี้ให้นายจ้างอํานวยความสะดวก จัดหาอุปกรณ์สําหรับลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง และออก
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกต้ัง 
 
 

 

 
 

 



๗ 

แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้าง 
ในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑  
   -  นายจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน  
      ๓ - ๕ คน 
   -  แจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทุกคนทราบ 

- ปิดประกาศรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการฯ 
      โดยเปิดเผย ณ สถานที่ทําการลูกจ้าง 
          (ภายใน ๓ วันนับแต่วันแต่งตั้ง) 
           ขั้นตอนที่ ๒  การประกาศรับสมัคร                             

- ประกาศ กําหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และ
จํานวนกรรมการผู้แทนลูกจ้างที่จะได้รับการเลือกตั้ง
(ภายใน ๕ วัน นับต้ังแต่วันที่นายจ้างปิดประกาศ
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง)  

- กําหนดวันและเวลายื่นใบสมัครได้ภายในระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๓วัน แต่ไม่เกิน ๕ วัน นับจากวันที่
ประกาศรับสมัคร 

 

ขั้นตอนที่ ๓  เม่ือสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร  
กรณีที่ ๑ ผู้สมัคร = จํานวนผู้แทนลูกจ้าง 
ให้นายจ้างแต่งตั้งผู้สมัครเป็นผู้แทนลูกจ้าง 
กรณีที่ ๒ ไม่มีผู้สมัครหรือสมัครน้อยกว่าจํานวน   ประกาศรับสมัครใหม่ หรือประกาศรับสมัครเพิ่ม 
ผู้แทนลูกจ้าง      แล้วแต่กรณี กําหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๒ วัน 
ให้นายจ้างแต่งตั้งผู้สมัคร (ถ้ามี) และลูกจ้างระดับ 
ปฏิบัติการที่ไม่เป็นคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้างจนครบจํานวน 
กรณีที่ ๓ ผู้สมัครมากกว่าจํานวนผู้แทนลูกจ้าง 
ให้ดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๔ 

ขั้นตอนที่ ๔  
- ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  
- ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง        

ท้ังนี้เพื่อให้ได้รายชื่อกรรมการผู้แทนลูกจ้างภายใน
๑๐ วัน นับต้ังแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาประกาศ 
รับสมัคร 

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสทิธลิงคะแนน  
- จัดทําบัญชีรายชื่อลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกคน 
 รวมทั้งคณะกรรมการดําเนนิการเลอืกตั้งจาํนวน ๒ ชุด 
 ส่งให้คณะกรรมการดําเนนิการฯ ๑ ชุด ก่อนวันเลือกตั้ง 
 อีก ๑ ชุด ปิดประกาศไว้ให้ลูกจ้างตรวจดูรายชื่อ 
 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

นายจ้าง คณะกรรมการดําเนินการเลอืกตั้ง 

หน้าที ่



๘ 

 

 

ลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยตรวจดูบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

หากไม่พบรายชื่อ หรือบัญชีรายชื่อไม่ถูกต้อง มีสิทธิคัดค้านและขอให้นายจ้างแก้ไข 

- นายจ้าง ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและปิดประกาศ 
พร้อมส่งบัญชีรายชื่อใหม่ให้คณะกรรมการดําเนินการ 
เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 

 
ขั้นตอนที่ ๖ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
ให้กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ  
-จัดให้มีการลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้ง และนําไปใส่
หีบบัตรเลือกตั้งตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนด 
-เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเลือกตั้ง ให้นับคะแนนเสียง
ท้ังหมดโดยเปิดเผยทันที 
-ประกาศผลการนับคะแนนเสียงและจัดทําบัญชีรายชื่อ
เรียงลําดับผู้ได้รับคะแนนเสียงมากท่ีสุดตามลําดับจนถึง
ผู้ได้รับคะแนนเสียงน้อยที่สุด ถ้าลําดับใดมีผู้ได้รับคะแนน
เสียงเลือกตั้งเท่ากัน ให้จับสลากเพื่อเรียงลําดับ โดย
เปิดเผย    
-ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซ่ึงได้คะแนนเสียงมากที่สุด
ตามลําดับจนครบจํานวน เป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง  
ท่ีเหลือให้ขึ้นบัญชีรายชื่อสํารองไว ้
-แจ้งผลการเลือกตั้งให้นายจ้างทราบภายใน ๓ วัน นับ
แต่วันสิ้นสุดการเลือกตั้ง 

ขั้นตอนที่ ๗  การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนลูกจ้าง  
ผู้แทนลูกจ้างซ่ึงได้รับการเลือกตั้งตามข้ันตอนที่ ๖ หรือได้รับการแต่งตั้งตามข้ันตอนที่ ๓ มีหน้าท่ีและสิทธิในฐานะกรรมการ                
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานนับแต่วันเลือกตั้งหรือวันแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี 

ขั้นตอนที่ ๘  กรณีกรรมการผู้แทนลูกจ้างพ้นตําแหน่งก่อนครบวาระ 
-ให้ลูกจ้างซ่ึงได้รับคะแนนเสียงลําดับถัดไป ตามบัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้างแทนตําแหน่งที่ว่าง 
-กรณีไม่มีลูกจ้างในบัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งเหลืออยู่ ให้นายจ้างจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้าง 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่าง 
-ให้กรรมการผู้แทนลูกจ้างซ่ึงแทนตําแหน่งที่ว่างดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้แทนลูกจ้างที่ตนแทน 

 
 
 

 

นายจ้าง คณะกรรมการดําเนินการเลอืกตงั 

นายจ้างมีหน้าทอีาํนวยความสะดวก  จัดหาอุปกรณ์สําหรับลงคะแนนเสียงเลอืกตัง 
และออกค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการเลอืกตัง 



๙ 

๕. หน้าที่ของนายจ้างที่มีต่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
 

กฎหมายกําหนดให้นายจ้างมีหน้าที่พึงปฏิบัติต่อคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย      
และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ ดังนี้ 

๑) เผยแพร่และปิดประกาศรายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการฯโดยเปิดเผย                   
ณ สถานประกอบกิจการเพื่อให้ลูกจ้างทราบ และปิดประกาศอีกครั้งหนึ่งกรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการฯ
โดยให้ดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีระยะเวลาการปิดประกาศอย่างน้อย 
สิบห้าวัน  

๒) จัดให้คณะกรรมการได้รับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายในหลักสูตรการ
อบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่แต่งต้ังหรือเลือกต้ังและแจ้งผลการอบรมเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียด
ประกอบด้วย ช่ือและที่ต้ังสถานประกอบกิจการของนายจ้าง กําหนดการอบรมที่มีการลงลายมือชื่อวิทยากร 
ในแต่ละหัวข้อวิชา และสําเนาใบรับรองของผู้ผ่านการอบรม โดยแจ้งไปยังกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานพื้นที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่บริษัทต้ังอยู่ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการอบรม 

๓) จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด แล้วแต่กรณี ให้กับ
คณะกรรมการฯในการเข้าร่วมประชุม และการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย          
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวถือว่าเป็นการทํางานให้แก่นายจ้าง 

๔) เรียกประชุมคณะกรรมการฯ โดยมิชักช้า กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ที่อาจเป็นเหตุ
ให้ลูกจ้างหรือบุคคลภายนอกสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เพื่อดําเนินการทบทวนรายงาน                 
การสอบสวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไขต่อนายจ้าง 

๕) พิจารณาและดําเนินการตามมติหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯที่ประธานกรรมการ
เสนอโดยมิชักช้า ทั้งนี้มติและข้อเสนอแนะดังกล่าวต้องมีเหตุผลอันควรและสอดคล้องกับมาตรฐาน                     
ที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ 

๖) สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน ทั้งในหน้าที่ประจําและหน้าที่ในฐานะกรรมการ และไม่กระทําการใดอันอาจเป็นผลให้คณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

๖. การดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
 

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการฯ 

• คณะกรรมการความปลอดภัยฯ อยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี แต่อาจได้รับการแต่งต้ัง
หรือเลือกต้ังใหม่ได้  

• การแต่งต้ังกรรมการฯใหม่ ให้ดําเนินการแต่งต้ังหรือเลือกต้ัง ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ และให้กรรมการฯใหม่ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่
กรรมการชุดเดิมครบวาระ กรณีที่ไม่อาจดําเนินการแต่งต้ังหรือเลือกต้ังได้ภายในสามสิบ
วันให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่ากรรมการ               
ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการฯ จะพ้นจากตําแหน่งในกรณี 

• พ้นจากการเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา ผู้แทน
ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ 

• พ้นจากการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 
              การทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 

• ให้นายจ้างแต่งต้ังหรือจัดให้มีการเลือกต้ังกรรมการฯ ทดแทนในตําแหน่งที่ว่าง โดยให้
กรรมการฯที่ ไ ด้รับแต่ง ต้ังหรือเลือกต้ังอยู่ ในตําแหน่ง เท่า กับวาระที่ เหลืออยู่                    
ของกรรมการฯผู้ที่ตนแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 

ภาคผนวก 
- แบบตวัอยา่ง- 

ประกาศ/คําสั่ง เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง 
บริษัท ....................................จะดําเนินการจัดให้ มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ ขึ้นในบริษัทฯ จํานวน ๑ คณะ ซ่ึงคณะกรรมการ
ดังกล่าวประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้างจากการแต่งตั้งของบริษัทฯ จํานวน....คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 
โดยการเลือกตั้งผู้แทนจากลูกจ้างทั้งหมดจํานวน.....คน เป็นคณะกรรมการฯเพื่อร่วมปรึกษา หารือ และเสนอ 
ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและบริษัทฯ เพื่อให้การเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และยุติธรรม บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน.............คน ดังนี้ 

๑. ............................................................................    ประธานกรรมการ 
๒. ............................................................................    กรรมการ 
๓. ............................................................................    กรรมการ 
๔. ............................................................................    กรรมการ 
๕. ............................................................................    กรรมการ 
โดยให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑. ประกาศรับสมัครผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ และจํานวน

กรรมการผู้แทนลูกจ้างที่จะได้รับการเลือกตั้ง ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ปิดประกาศฉบับน้ี  
๒. ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง และประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่

เลือกตั้ง เพื่อให้ได้รายชื่อกรรมการผู้แทนลูกจ้างภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ส้ินสุดระยะเวลารับสมัคร 
๓. จัดให้มีการเลือกตั้งโดยวิธีการลงคะแนนลับ 
๔. ดําเนินการนับคะแนนเสียงโดยเปิดเผยเมื่อส้ินสุดระยะเวลาเลือกตั้ง ประกาศผล และจัดทําบัญชี

รายชื่อเรียงลําดับผู้ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดตามลําดับจนถึงผู้ได้รับคะแนนเสียงน้อยที่สุด ในกรณีที่มีผู้ได้รับ
คะแนนเสียงเท่ากันในลําดับใดให้จับสลากเพื่อเรียงลําดับระหว่างผู้ได้รับคะแนเสียงเท่ากันโดยเปิดเผย 

๕. แจ้งผลการเลือกตั้งให้บริษัทฯ ทราบภายในสามวันนับแต่วันส้ินสุดการเลือกตั้ง 
ทั้งนี้บริษัทจะอํานวยความสะดวก จัดหาอุปกรณ์สําหรับลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และออกค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดในการดําเนินการเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งส้ินสุดภาระหน้าที่ภายหลังแจ้งผลการ
เลือกตั้งให้บริษัท.........................................ทราบ โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่........................................ 

ประกาศ ณ วันที่.................................................. 
(ลงชื่อ)..................................................... 

(....................................................) 
     (ประทับตราบริษัทฯ) ตําแหน่ง.................................................................... 

 



๑๒ 

- แบบตวัอยา่ง - 
ประกาศ 

เรื่อง การรับสมัครผู้แทนลูกจ้างเพื่อรับการเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย                
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

ด้วยคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังจะดําเนินการรับสมัครผู้แทนลูกจ้างเพื่อรับการเลือกต้ังเป็น
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ จํานวน
...............คน เพื่อเป็นผู้แทนในการร่วมปรึกษาหารือ ดูแล และเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการดําเนินงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยได้กําหนดรายละเอียดในการรับสมัคร ดังนี้ 

๑. การสมัครรบัเลือกต้ัง 
ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม           

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ ให้ย่ืนใบสมัครต่อกรรมการดําเนินการเลือกต้ังคนหนึ่งคนใด ดังนี้ 
๑.๑ .............................................. ๑.๒ .................................................... 
๑.๓ .............................................. ๑.๔ .................................................... 
๑.๕ ..............................................  

๒. ระยะเวลารับสมัครเลือกต้ัง 
วันที่.....................................................ถึงวันที่................................................ 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ .......................................... 

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

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

    ประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง 

 

 

 

 

 
 



๑๓ 

- แบบตวัอยา่ง - 
ประกาศเรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 

ด้วยคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังจะดําเนินการเลือกต้ังผู้แทนลูกจ้างเป็นคณะกรรมการ                   
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ จํานวน...............คน 
เพื่อเป็นผู้แทนในการร่วมปรึกษาหารือ ดูแล และเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการดําเนินงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยได้กําหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกต้ัง ดังนี้ 

๑. วัน/เวลา เลือกต้ัง 
วันที่....................................................เวลา.................น. ถึง.........................น. 

๒. สถานที่เลือกต้ัง 
ณ ...................................................... 

๓. การหาเสียง 
๓.๑ ให้ผู้สมัครรับเลือกต้ัง หาเสียงโดยการปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ซึ่งได้ 

จัดเตรียมไว้ให้ ระหว่างวันที่...................................... ถึงวันที่.......................................... 
๓.๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกต้ัง หาเสียง ณ ................................................ ระหว่างเวลา……….…… น. 

ในวันที่................................. ถึงวันที่ ………................................... โดยประสานกับ
คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังเพื่อกําหนดลําดับในการหาเสียง  

๔. วิธีการเลือกต้ัง 
๔.๑ ลูกจ้างทุกคนตรวจดูบัญชีรายชื่อลูกจ้าง ซึ่งบริษัทฯ นํามาปิดประกาศก่อนวันเลือกต้ัง หาก

บัญชีรายชื่อดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้แจ้งฝ่ายบุคคลเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 
๔.๒ คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังได้ปิดประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับ

เลือกต้ังและเตรียมหีบบัตรเลือกต้ังไว้ จํานวน…….แห่ง ณ บริเวณ.................................... 
๔.๓ ในวันเลือกต้ัง ลูกจ้างรับบัตรเลือกต้ังจากหัวหน้าแผนกแต่ละแผนก ซึ่งคณะกรรมการ

ดําเนินการเลือกต้ังจัดเตรียมไว้ให้ เขียนชื่อ-นามสกุล หรือเขียนหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับ
เลือกต้ัง ด้วยปากกา ลงในบัตรเลือกต้ัง จํานวนไม่เกิน...........คน/หมายเลข (ไม่เกินจํานวน
กรรมการฯ ที่กําหนดไว้) และนําไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่เตรียมไว้ตามเวลาที่กําหนด 
กรณีมีปัญหาให้ประสานกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง ซึ่งอยู่ประจําหีบบัตรเลือกต้ัง 

๔.๔ เมื่อสิ้นสุดการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังนําหีบบัตรมารวมกัน ณ ..............  
เพื่อการนับคะแนนเสียงโดยเปิดเผย 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ .......................................... 

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

    ประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง 



๑๔ 

- แบบตวัอยา่ง - 
ใบสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย                   

และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 

(๑) ข้าพเจ้า ชื่อ.....................................สกุล............................................ 
 
(๒) อายุ................ปี 
 
(๓) ทํางานอยู่ในสถานประกอบกิจการแห่งนี้ เป็นเวลา...........ปี.............เดือน  
ขณะนี้ทํางานในตําแหน่ง..................................... แผนก..................................................................... 
 
ขอสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของ            
สถานประกอบกิจการ 
 

สมัคร ณ วันที่ ............. เดือน ..........................พ.ศ. ................... 
 

ลงชื่อ........................................ผู้สมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

- แบบตวัอยา่ง - 
รายชื่อผู้สมคัรรับเลือกตัง้ผู้แทนลูกจ้างเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย                    

 อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 

ชื่อ/สถานประกอบกิจการ ........................................................................................... 
วัน/เวลา เลือกตั้ง วันที่.............เดือน.............พ.ศ. ................ ต้ังแต่เวลา ...............น. ถึงเวลา .............น. 
สถานทีเ่ลือกตั้ง ........................................................................................................... 
 

หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร 

๑  

๒  

๓  

๔  

๕  

๖  

๗  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

- แบบตวัอยา่ง - 
บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

 
โปรดกาเครื่องหมายกากบาท x ในช่องหน้าหมายเลขผูส้มัคร 
- กาเครื่องหมายได้เพียง..............หมายเลข เท่านั้น 
- บัตรลงคะแนนที่กาหมายเลขเกนิ หรือมรีอย ขูด ลบ ขีด ฆ่า จะถือเป็นบัตรเสีย 
 

x หมายเลข ชื่อ – นามสกุล 
 
 

๑ นาย......... 
 ๒ นาง.............. 
 ๓ นางสาว................ 
 ๔  
 ๕  
 ๖  
 ๗  
 ๘  
 ๙  
 
 

 

 

 



๑๗ 

- แบบตวัอยา่ง - 
หนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างเป็นคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

 

วันที่ ................................................ 
เรื่อง แจ้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของ 
      สถานประกอบกิจการ 
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท................................................... 
อ้างถึง ประกาศ/คําสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง 
 

ตามประกาศ/คําสั่ง บริษัท...........................................ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง 
จํานวน..............................คน เพื่อทําหน้าที่ดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างเป็นคณะกรรมการ             
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ โดยมี 
..................................................เป็นประธานกรรมการ นั้น 

คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ได้ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่
........................................ ผลการนับคะแนนเสียงตามบัญชีรายชื่อที่แนบ และผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 

มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
๑. ........................................................... 
๒. ......................................................... 
๓. ...........................................................  
 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 

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

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

ประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง 

 

 

 



๑๘ 

- แบบตวัอยา่ง - 
บัญชีรายชื่อและผลการนับคะแนนเสียงการเลือกตั้ง 

ผู้แทนลูกจ้างเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

 
 

 
ลําดบัที่ 

 
ชื่อ-นามสกุล 

หมายเลข
ประจําตัว
ผู้สมัคร 

 
ตําแหน่ง 

 
ผลการนับ
คะแนน 

๑ นาย................................................    

๒ นางสาว......................................    

๓     

๔     

๕     

๖     

๗     

๘     

๙     

 
ดําเนินการนับคะแนนแล้วเสร็จ ในวันที่ ..................................................... 

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

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

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

(........................................)      (...........................................) 
กรรมการ    กรรมการ 
 
 
 



๑๙ 

- แบบตวัอยา่ง - 
ประกาศ 

เรื่อง รายชื่อและหน้าที่ความรับผดิชอบของ 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

ของสถานประกอบกิจการ 
บริษัท...................................... ได้ดําเนินการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ จํานวน .................. คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
๑. ...........................................................   ๒. ......................................................... 
๓. ...........................................................   ๔. ......................................................... 
๕. ...........................................................    

โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

๑. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน              

เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ                  

อันเนื่องจากการทํางาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทํางานเสนอต่อนายจ้าง 

๒. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง 

ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

๔. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ รวมทั้ง

มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางานของ สถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง 

๕. สํารวจการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทํางาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น 

ในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

๖. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงโครงการหรือ

แผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน 

ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง 

๗. วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับ           

ต้องปฏิบัติ 

 

 

 



๒๐ 

๘. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง 

๙. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง 

๑๐. ประเมินผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

๑๑. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 

ทั้งนี้ ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของสถานประกอบกิจการ ต้ังแต่วันที่.................................. ถึงวันที่ .......................................... 
 

ประกาศ ณ วันที่ ....................................................... 
 

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

 
        (ประทับตราบริษัทฯ) ตําแหน่ง

....................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจัดการดานความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับแกกจิการหรือสถานประกอบกิจการ ดังตอไปนี ้
( ๑ ) การทําเหมืองแร เหมืองหิน กจิการปโตรเลียมหรือปโตรเคมี 
(๒) การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแตง เสริมแตง 

ดัดแปลง แปรสภาพ ทําใหเสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพยสิน รวมทั้งการตอเรือ การใหกําเนิด แปลง 
และจายไฟฟาหรือพลังงานอยางอื่น 
 (๓)  การกอสราง ตอเติม ติดตั้ง ซอม ซอมบํารุง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคาร สนามบิน ทาง
รถไฟ ทางรถราง ทางรถใตดิน ทาเรือ อูเรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เขื่อน อุโมงค สะพาน ทอ
ระบาย ทอน้ํา โทรเลข โทรศัพท ไฟฟา กาซหรือประปา หรือส่ิงกอสรางอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมหรือ
วางรากฐานของการกอสราง 
 (๔) การขนสงคนโดยสารหรือสินคาโดยทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขน
ถายสินคา 
 (๕) สถานีบริการหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซ 
 (๖) โรงแรม 
 (๗) หางสรรพสินคา 
 (๘) สถานพยาบาล 
 (๙) สถาบันทางการเงิน 



 (๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 
 (๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา 
 (๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 
 (๑๓) สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒) 
 (๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 

 ขอ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
 “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” หมายความวา การกระทํา
หรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตราย การเจ็บปวยหรือความ
เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน 
 “เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับ
เทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ 
 “ลูกจางระดับปฏิบัติการ” หมายความวา ลูกจางซึ่งทําหนาที่เปนผูปฏิบัติงาน 
 “ลูกจางระดับหัวหนางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งทําหนาที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา ส่ังงาน
ใหลูกจางทํางานตามหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ 
 “ลูกจางระดับบริหาร” หมายความวา ลูกจางซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานที่มีระดับสูงกวาหัวหนา
งานขึ้นไปไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 “ผูแทนนายจางระดับบริหาร” หมายความวา ลูกจางระดับบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทน
นายจางสําหรับกรณีการจาง การลดคาจาง การเลิกจาง การใหบําเหน็จ การลงโทษ หรือการวินิจฉัยขอ
รองทุกข และไดรับมอบหมายเปนหนังสือใหกระทําการแทน นายจาง เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงนี้ 
 “ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา” หมายความวา ลูกจางระดับหัวหนางานหรือเทียบเทาขึ้นไป
ที่ไดรับการแตงตั้งจากนายจางใหเปนกรรมการ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 “ผูแทนลูกจาง” หมายความวา ผูแทนลูกจางซึ่งเปนลูกจางระดับปฏิบัติการที่ไดรับการเลือกตั้ง
จากฝายลูกจางใหเปนกรรมการ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 



 “หนวยงานความปลอดภัย” หมายความวา หนวยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานซึ่งนายจางใหดูแลและปฏิบัติงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 “สถานประกอบกิจการ” หมายความวา ที่ทํางานของนายจางแตละแหงประกอบกิจการแยก
ออกไปตามลําพังเปนหนวยๆ และมีลูกจางทํางานอยู 
 

 
หมวดที่ ๑ 
บทท่ัวไป 

 

 ขอ ๓ ใหนายจางจัดใหมีขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวในสถาน
ประกอบกิจการ 
 ขอบังคับวาดวยความปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองกําหนดขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อควบคุมมิใหมีการกระทําที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยในการ
ทํางาน ทั้งนี้ นายจางตองจัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติจนกวาลูกจางจะสามารถทํางานไดอยางถูกตอง
ปลอดภัย รวมทั้งจัดวางระบบควบคุม กํากับ ดูแล โดยกําหนดใหเปนหนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ 

ขอ ๔ ใหนายจางซึ่งมีผูรับเหมาชั้นตนหรือผูรับเหมาชวงเขามาปฏิบัติงานในสถานประกอบ
กิจการ จัดใหมีขอบังคับและคูมือตามขอ ๓ สําหรับผูรับเหมาดังกลาวเพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของ
ผูรับเหมาใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 ขอ ๕ ในกรณีที่นายจางรับลูกจางเขาทํางานใหม หรือใหลูกจางทํางานในลักษณะหรือสภาพ
ของงานที่แตกตางไปจากเดิมอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง ใหนายจางจัดการอบรม
ลูกจางใหมีความรูเกี่ยวกับขอบังคับและคูมือตามขอ ๓ กอนการปฏิบัติงาน 

 ขอ ๖ ในกรณีที่นายจางสั่งใหลูกจางไปทํางาน ณ สถานที่อื่น ซ่ึงอาจเสี่ยงตอการเกิดอันตราย 
ใหนายจางแจงขอมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการทํางานในสถานที่ดังกลาวพรอมทั้งวิธีการปองกันอันตราย
ใหลูกจางทราบกอนการปฏิบัติงาน 

 ขอ ๗ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๑) ถึง (๕) ที่มีลูกจางตั้งแตสองคนขึ้นไป 
และสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๖) ถึง (๑๔) ที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป แตงตั้งลูกจางระดับ



หัวหนางานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๘ เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานของ
สถานประกอบกิจการ 
 การแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานตามวรรคหนึ่งใหดําเนนิการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ในกรณีที่นายจางแตงตั้งลูกจาง
ระดับหัวหนางานใหม ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายจางแตงตั้งใหเปน
ลูกจางระดับหัวหนางาน แลวแตกรณี 

 ขอ ๘ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ตองเปนลูกจางระดับหัวหนา
งานและมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (๑) ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 (๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ ๓๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ขอ ๙ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) กํากับ ดูแล ใหลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ ๓ 
 (๒) วิเคราะหงานในหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อคนหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องตนโดยอาจ
รวมดําเนินการกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับ
วิชาชีพ 
 (๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 (๔) ตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
กอนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน 
 (๕) กํากับ ดูแล การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลของลูกจางในหนวยงานที่
รับผิดชอบ 
 (๖) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการ
ทํางานของลูกจางตอนายจาง และแจงตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับ
เทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีหนวยงานความปลอดภัยใหแจงตอ
หนวยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ 
 (๗) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอัน
เนื่องจากการทํางานของลูกจางรวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิค
ขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอนายจางโดยไมชักชา 



 (๘) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
 (๙) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับบริหารมอบหมาย 

 ขอ ๑๐ ใหนายจางแตงตั้งลูกจางคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ ๑๑ เปนเจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับเทคนิคประจําสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคน
ขึ้นไปแตไมถึงหาสิบคน เพื่อปฏิบัติงานดานความปลอดภัยประจําตามเวลาที่กําหนดไมนอยกวาวันละ
หนึ่งชั่วโมงภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป เวนแตมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพอยูแลว 

 ขอ ๑๑ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา 
 (๒) เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน และผานการฝกอบรมตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 (๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ ๓๑ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  

 ขอ ๑๒ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 (๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการทํางาน
อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
 (๓) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ ๓ 
 (๔) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอัน
เนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการเกิดเหตุโดยไมชักชา 
 (๕) รวบรวมสถิติ จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บปวย 
หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 
 (๖) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 



 ขอ ๑๓ ใหนายจางแตงตั้งลูกจางคนหนึ่งซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ ๑๔ เปนเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงประจําสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจาง
ตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน เพื่อปฏิบัติงานดานความปลอดภัยภายในหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีลูกจางตั้งแตหา
สิบคนขึ้นไป เวนแตมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพอยูแลว 

 ขอ ๑๔ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยาง
ใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา 
 (๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเทา และผานการอบรมและทดสอบตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 (๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเทา และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคหรือระดับพื้นฐาน
มาแลวไมนอยกวาหาป และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

 ขอ ๑๕ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 (๒) วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการทํางาน
อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
 (๓) วิเคราะหแผนงานโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตางๆ และเสนอแนะ
มาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 
 (๔) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ 
หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
 (๕) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ ๓ 
 (๖) แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจาง เพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดความไม
ปลอดภัยในการทํางาน 
 (๗) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะหการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการ
เกิดเหตุโดยไมชักชา 



 (๘) รวบรวมสถิติ วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย 
การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 
 (๙) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 

 ขอ ๑๖ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๑) ที่มีลูกจางตั้งแตสองคนขึ้นไป และ
สถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไป แตงตั้งลูกจางเปน
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ ๑๗ ประจําสถานประกอบ
กิจการอยางนอยหนึ่งคน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะดานความปลอดภัย 
 การแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไป แลวแตกรณี 

 ขอ ๑๗ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตองมีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเทา 
 (๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี และไดทํางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแลวไมนอยกวาหาป และผานการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดจากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรอง 
 (๓) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๐ และผานการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดจาก
หนวยงานที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามขอ 
๑๘ (๓) (๔) และ (๘) ทั้งนี้ ภายในหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 

 ขอ ๑๘ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนา

มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(๒) วิเคราะหงานเพื่อช้ีบงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันหรือขั้นตอนการทํางาน

อยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 
(๓) ประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน 
(๔) วิเคราะหแผนงานโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตางๆ และเสนอแนะ

มาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 



(๕) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ
หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 

(๖) แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ ๓ 
(๗) แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจางเพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดความไม

ปลอดภัยในการทํางาน 
(๘) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน หรือดําเนินการรวมกับบุคคลหรือ

หนวยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูรับรองหรือตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางานภายในสถานประกอบกิจการ 

(๙) เสนอแนะตอนายจางเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับ
สถานประกอบกิจการ และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

(๑๐) ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะหการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการ
เกิดเหตุโดยไมชักชา 

(๑๑) รวบรวมสถิติ วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 

(๑๒) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 

 ขอ ๑๙ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๑) ถึง (๕) ที่มีลูกจางตั้งแตสองคนขึ้นไป 
และสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๖) ถึง (๑๔) ที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป แตงตั้งลูกจางระดับ
บริหารทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๑๐ เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารของ
สถานประกอบกิจการ 
 ในกรณีที่ไมมีลูกจางระดับบริหาร ใหนายจางเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหาร 
 การแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ในกรณีที่นายจางแตงตั้งลูกจาง
ระดับบริหารใหม ใหดําเนินการภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายจางแตงตั้งใหเปนลูกจาง
ระดับบริหาร 

 ขอ ๒๐ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตองเปนลูกจางระดับบริหารและมี
คุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 (๑) ผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 



 (๒) เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารตามประกาศกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

ขอ ๒๑ ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) กํากับ ดูแล เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซึ่งอยูในบังคับบัญชาของ

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
(๒) เสนอแผนงานโครงการดานความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานที่รับผิดชอบตอ

นายจาง 
         (๓) สงเสริม สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานให
เปนไปตามแผนงานโครงการเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับสถาน
ประกอบกิจการ 
         (๔) กํากับ ดูแล และติดตามใหมีการแกไขขอบกพรองเพื่อความปลอดภัยของลูกจางตามที่
ไดรับรายงานหรือตามขอเสนอแนะเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานคณะกรรมการ หรือ
หนวยงานความปลอดภัย 

      ขอ ๒๒ ใหนายจางจัดใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับไดรับการฝกอบรม
ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มเติม ตามระยะเวลา หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอม 

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 

 
ขอ  ๒๓  สถานประกอบกิจการที่มี ลูกจ างตั้ งแตห า สิบคนขึ้นไป  ใหนายจางจัดใหมี

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช หรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีลูกจาง
ครบหาสิบคน โดยมีองคประกอบ ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานประกอบกิจการที่มี ลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปแตไมถึงหนึ่งรอยคน  ใหมี
คณะกรรมการไมนอยกวาหาคน ประกอบดวย นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหารเปนประธาน



กรรมการ ผูแทนนายจางระดับบัญชาหนึ่งคนและผูแทนลูกจางสองคนเปนกรรมการ โดยมีเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานะดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพเปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งรอยคนขึ้นไปแตไมถึงหารอยคน  ใหมี
คณะกรรมการไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหารเปนประธาน
กรรมการ ผูแทนนายจางระดับบัญชาสองคนและผูแทนลูกจางสามคนเปนกรรมการ โดยมีเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๓) สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหารอยคนขึ้นไป  ใหมีคณะกรรมการไมนอยกวาสิบ
เอ็ดคน ประกอบดวย นายจางหรือผูแทนนายจางระดับบริหาร  เปนประธานกรรมการ ผูแทนนายจาง
ระดับบังคับบัญชาสี่คนและผูแทนลูกจางหาคน เปนกรรมการ โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ เปนกรรมการและเลขานุการ 

สําหรับสถานประกอบกกิจการตาม (๑)  (๒) และ (๓) ที่ไมมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพ ใหนายจางคัดเลือกผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาหนึ่งคนเปน
คณะกรรมการ และใหประธานกรรมการเลือกกรรมการซึ่งเปนผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชาคนเปน
เลขานุการ 

ในกรณีที่มีกรรมการเพิ่มมากกวาจํานวนขั้นต่ําตาม (๑) (๒) หรือ (๓)ใหมีกรรมการจากผูแทน
นายจางระดับบังคับบัญชาและผูแทนลูกจางเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่เทากัน 
 

ขอ ๒๔ การไดมาซึ่งกรรมการตามขอ ๒๓ ใหเปนไป ดังตอไปนี้ 
(๑) กรรมการผูแทนนายจางระดับบริหารหรือระดับบังคับบัญชา นายจางเปนผูแตงตั้ง โดยจะ

แตงตั้งจากแพทยอาชีวเวชศาสตรหรือพยาบาลอาชีวอนามัยประจําสถานประกอบกิจการเปนกรรมการ
ผูแทนนายจางนั้นก็ได 

(๒) กรรมการผูแทนลูกจาง ใหนายจางจัดใหมีการเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

(๓) กรรมการและเลขานุการ นายจางเปนผูคัดเลือกจากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ แลวแตกรณี 

 
ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังตอไปนี้  
(๑) พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน  รวมทั้งความปลอดภัย

นอกงาน เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ  การประสบอันตราย การเจ็บปวยหรือการเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน  หรือความไมปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง 



(๒) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง เพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ผูรับเหมา และบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการ
ในสถานประกอบกิจการ 

(๓) สงเสริม สนับสนุน  กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
(๔) พิจารณาขอบังคับและคูมือตามขอ ๓ รวมทั้งมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน

ของสถานประกอบกิจการเสนอตอนายจาง 
(๕) สํารวจการปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางาน และตรวจสอบสถิติการประสบ

อันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
(๖) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึง

โครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของ
ลูกจาง  หัวหนางาน ผูบริหาร นายจาง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นตอนายจาง 

(๗) วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยใหเปนหนาที่ของลูกจางทุกคนทุก
ระดับตองปฏิบัติ 

(๘) ติดตามผลความคืบหนาเรื่องที่เสนอนายจาง 
(๙) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งระบุปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการ

ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งป เพื่อเสนอตอนายจาง 
(๑๐) ประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
(๑๑) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 
 
ขอ ๒๖ กรรมการอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับการแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหมได 
การแตงตั้งกรรมการใหม ใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามขอ ๒๔ ใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันกอนวันที่กรรมการครบวาระ และใหกรรมการใหมดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่กรรมการชุดเดิม
ครบวาระ 

ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการใหมจะเขารับหนาที่ นอกจากการพนจาก
ตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑) พนจากการเปนผูแทนนายจางระดับบริหาร  ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา ผูแทนลูกจาง 
หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ 

(๒) พนจากการเปนลูกจางในสถานประกอบกิจการ 



การไดมาซึ่งกรรมการแทนตําแหนงที่วางใหเปนไปตามขอ ๒๔ โดยอนุโลม และใหกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
ขอ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับมี่คณะกรรมการกําหนด อยาง

นอยเดือนละหนึ่งครั้งหรือเมื่อกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งรองขอ โดยแจงกําหนดการประชุมและ
ระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการทราบอยางนอยสามวันกอนถึงวันประชุม และใหกรรมการเขา
ประชุมตามที่ไดกําหนด 

การเขารวมประชุมและการปฏิบัติหนาที่ของคระกรรมการตามกฎกระทรวงนี้ ถือวาเปนการ
ทํางานใหแกนายจาง โดยไดรับคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด หรือคาลวงเวลา ในวันหยุด 
แลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ ใหนายจางจัดใหคณะกรรมการไดรับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ตาม
กฎหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่แตงตั้งหรือ
เลือกตั้ง 

ขอ ๒๙ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ที่อาจเปนเหตุใหลูกจางหรือบุคคลภายนอกสูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ใหนายจางเรียกประชุมคณะกรรมการโดยมิชักชาเพื่อดําเนินการ
ทบทวนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสนอแนะทางปองกันแกไขตอนายจาง 

ขอ ๓๐ ใหนายจางพิจารณาและดําเนินการตามมติหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่
ประธานกรรมการเสนอโยมิชักชา ทั้งนี้ มติและขอเสนอแนะดังกลาวตองมีเหตุผลอันสมควรและ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ 

ขอ ๓๑ นายจางตองสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน ทั้งในหนาที่ในฐานะกรรมการและไมกระทําการใดอันอาจเปนผลใหกรรมการ
หรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ขอ ๓๒ ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศรายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการโดย
เปดเผย ณ สถนประกอบกิจการ เพื่อใหลูกจางทราบ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ใหนายจางดําเนินการวรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่
เปลี่ยนแปลง 

การปดประกาศตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหปดไวอยางนอยสิบหาวัน 
 
 



 
 

หมวด ๓ 
หนวยงานความปลอดภยั มัย และสภาพแวดลอม  อาชีวอนา

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
 

 ขอ ๓๓ ใหนายจางในสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๑) ที่มีลูกจางตั้งแตสองคนขึ้นไป และ

ิจการตามขอ ๑ (๒) ถึง (๕) ไวแมวา
ายหลัง

ละระด

 ขอ ๓๔ ใหหนวยงานความปลอดภัยมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
งสถานประกอบกิจการและดูแลใหมี

นะเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความ

านวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวในสถานประกอบกิจการ 

วามปลอดภัยสวนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความ

ถานประกอบ

ปลอดภัยในการทํางานแก
ลูกจางที่เขาทํางานใหมกอนใหปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจางซึ่งตองทํางานที่มีความแตกตางไปจากงานเดิม
ที่เคยปฏิบัติอยูและอาจเกิดอันตรายดวย 

สถานประกอบกิจการตามขอ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจางตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป จัดใหมีหนวยงานความ
ปลอดภัยภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับหรือภายในสามรอยหกสิบ
วันนับแตวันที่มีลูกจางครบสองรอยคน 
 ใหคงหนวยงานความปลอดภัยของสถานประกอบก
ภ จะมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวาสองรอยคน เวนแตมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวาหนึ่งรอยคน 
 ใหหนวยงานความปลอดภัยข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุดในสถานประกอบกิจการนั้น โดยมีฐานะ
แ ับที่ประสานกับหนวยงานตางๆ ไดดี มีบุคลากรและงบประมาณที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 (๑) วางแผนการดําเนินงานสําหรับการขจัดความเสี่ยงขอ
การดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 (๒) จัดทําขอเสนอแ
เสี่ยงภายในสถานประกอบกิจการ 
 (๓) จัดทําคูมือและมาตรฐ
เพื่อใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของไดใชประโยชน 
 (๔) กําหนดชนิดของอุปกรณคุมครองค
เสี่ยงของงานเสนอตอนายจาง เพื่อจัดใหลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของสวมใสขณะปฏิบัติงาน 
 (๕) สงเสริม สนับสนุน ดานวิชาการและการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในส
กิจการ เพื่อใหลูกจางปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยอันเนื่องจาก
การทํางาน รวมทั้งดานการควบคุมปองกันอัคคีภัยและอุบัติภัยรายแรงดวย 
 (๖) จัดอบรมเกี่ยวกับความรูพื้นฐานและขอปฏิบัติเกี่ยวกับความ



 (๗) ประสานการดําเนินงานความปลอดภัยในการทํางานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้งหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

(๘) ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ 

นโยบายและแผนงานของสถาน
ประกอบ

าหนวยงาน
ีพ หรือเปนหรือ

ยเปน

 (๙) รวบรวมผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ และติดตาม
ผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตาม

กิจการ พรอมทั้งรายงานใหนายจางและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือน 
 (๑๐) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย 

 ขอ ๓๕ ใหนายจางแตงตั้งลูกจางคนหนึ่งเปนหัวหนาหนวยงานความปลอดภัยเพื่อทําหนาที่
บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานความปลอดภัย ทั้งนี้ หัวหน
ความปลอดภัยตองเปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาช
เค เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานซึ่งผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 
 

 
หมวด ๔ 

การแจง การสงเอกสาร และการเก็บเอกสารหลักฐาน 
 

 
 ขอ ๓๖  ใหนายจ มวด ๑ เพื่อข้ึนทะเบียน
ตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ําหนด 

 


ราบถึง

างแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตามห
 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศก

 ขอ ๓๗ ใหนายจางสงรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด ทุกสามเดือนตามปปฏิทิน ทั้งนี้ ภายในเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนด

 ขอ ๓๘ เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหายตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ให
นายจางแจงการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหายตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางทราบหรือควรจะได
ท การประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย 

 ขอ ๓๙ ใหนายจางปดประกาศมติของที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางานไวในที่เปดเผยเพื่อใหลูกจางทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันประชุม 
 



 ขอ ๔๐ นายจางตองจัดทําสําเนาบันทึก รายงานการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมเกี่ยวกับ
การดําเนินการของคณะกรรมการและหนวยงานความปลอดภัย เก็บไวในสถานประกอบกิจการเปน
ลาไมนอยกวาสองปนับแตวันจัดทํา และพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 

 สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปและมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ํางานร

สูงหรือระดับ
ิชาชีพ 

ลาไมนอยกวาสองป และพรอมที่จะ
หพนัก

ใหไว ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
 
  
หมายเหตุ : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  วันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๔

 มีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศ 

เว

 ขอ ๔๑ ใหนายจางสงสําเนารายชื่อคณะกรรมการและหนาที่รับผิดชอบตามขอ ๓๒ ตออธิบดี
หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

ท ะดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ ใหนายจางสงสําเนารายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้น
ว พรอมทั้งรายงานการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานดังกลาว 
 ใหนายจางเก็บหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการและเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ รวมทั้งหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการและเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานดังกลาว ไวในสถานประกอบกิจการเปนเว
ใ งานตรวจแรงงานตรวจสอบ 
 
 

(นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 

๙   
 

 



 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการผูแทนลูกจาง 

 
                อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๔ (๒) แหงกฏกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ

การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเปนกฏหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฏหมาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการผูแทนลูกจาง” 

 ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหนายจางแตงตั้งลูกจางระดับปฏิบัติการซึ่งไมประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปน
กรรมการผูแทนลูกจางจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน เปนคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง 

 ขอ ๔ ใหนายจางแจงใหลูกจางทุกคนซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ทราบ และปดประกาศรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งโดยเปดเผย ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง เพื่อให
ลูกจางไดทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ภายในสามวันนับแตวันที่แตงตั้ง 

 ขอ ๕ ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งดําเนินการประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่รับ
สมัคร และจํานวนกรรมการผูแทนลูกจางที่จะไดรับการเลือกตั้ง ภายในหาวันนับแตวันที่นายจางปดประกาศ
รายช่ือตามขอ ๔ ทั้งนี้ ตองกําหนดวัน และเวลาใหผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนลูกจางยื่นใบสมัครได
ภายในระยะเวลาไมนอยกวาสามวันแตไมเกินหาวันนับจากวันประกาศรับสมัคร 

 ขอ ๖ ภายใตบังคับขอ ๓ ลูกจางระดับปฏิบัติการในสถานประกอบกิจการทุกคนมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเปนกรรมการผูแทนลูกจาง 

 ลูกจางระดับปฏิบัติการในสถานประกอบกิจการทุกคน รวมทั้งลูกจางซึ่งไดรับการแตงตั้งเปน
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 



 ขอ ๗ เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการรับสมัครแลว หากมีจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งเทากับจํานวน
กรรมการผูแทนลูกจางที่ไดประกาศไวตามขอ ๕ ใหนายจางแตงตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งนั้นเปนกรรมการผูแทน
ลูกจาง 

 ในกรณีที่ไมมีผูใดสมัครรับเลือกตั้ง หรือมีจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งนอยกวาจํานวนกรรมการ
ผูแทนลูกจางที่ไดประกาศไวตามขอ ๕ ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งดําเนินการประกาศรับสมัครใหม 
หรือประกาศรับสมัครเพิ่ม แลวแตกรณี โดยตองกําหนดระยะเวลารับสมัครใหมไมนอยกวาสองวัน 

 หากดําเนินการรับสมัครใหมตามวรรคสองแลวไมไดมาซึ่งกรรมการผูแทนลูกจางครบตาม
จํานวนที่ไดกําหนดไวตามขอ ๕ ใหนายจางแตงตั้งผูสมัครรับเลือกตั้ง ถามี และลูกจางระดับปฏิบัติการอื่นซึ่งไม
เปนคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง และไมไดสมัครรับเลือกตั้ง เปนกรรมการผูแทนลูกจางจนครบจํานวน 

 ขอ ๘ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแลว หากมีจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งมากกวาจํานวน
กรรมการผูแทนลูกจางที่ไดประกาศไวตามขอ ๕ ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งดําเนินการดังตอไปนี้ 
เพื่อใหไดรายช่ือกรรมการผูแทนลูกจางภายในสิบวันนับแตวันที่ส้ินสุดระยะเวลาการประกาศรับสมัคร 

 (๑) ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง 
 (๒) ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง 

 ขอ ๙ ใหนายจางจัดทําบัญชีรายชื่อลูกจางระดับปฏิบัติการทุกคนในสถานประกอบกิจการเปน
สองชุด สงใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งหนึ่งชุดกอนวันเลือกตั้ง อีกหนึ่งชุดปดประกาศไวใหลูกจาง
ตรวจดูรายช่ือกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามวัน 

 ในกรณีที่ไมมีรายชื่อลูกจางระดับปฏิบัติการผูใดในบัญชี หรือบัญชีรายชื่อลูกจางดังกลาวไม
ถูกตอง ลูกจางระดับปฏิบัติการมีสิทธิคัดคานและขอใหนายจางแกไขใหถูกตองได ใหนายจางดําเนินการแกไข
ใหถูกตองโดยเร็ว และปดประกาศพรอมสงบัญชีรายช่ือลูกจางระดับปฏิบัติการใหมใหคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง 

 ขอ ๑๐ การเลือกตั้งผูแทนลูกจางใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ 
 วิธีลงคะแนนลับตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งจัดใหมีการลงคะแนนเสยีง

ในบัตรเลือกตั้งและนําไปใสในหีบบัตรเลือกตั้งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

 ขอ ๑๑ เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเลือกตั้งแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งนับคะแนน
เสียงทั้งหมดโดยเปดเผยทันที 

 เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ประกาศผลการนับคะแนน
เสียงและจัดทําบัญชีรายชื่อเรียงลําดับผูไดรับคะแนนเสียงมากที่สุดตามลําดับจนถึงผูไดรับคะแนนเสียงนอย
ที่สุด 



 ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเสียงเลือกตั้งเทากันในลําดับใด ใหจับสลากเพื่อเรียงลําดับระหวางผูได
คะแนนเสียงเทากันนั้นโดยเปดเผย 

 ใหผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งไดคะแนนเสียงมากที่สุดตามลําดับครบจํานวนกรรมการผูแทนลูกจาง
ที่ไดประกาศไวตามขอ ๕ เปนกรรมการผูแทนลูกจาง ที่เหลือใหขึ้นบัญชีรายช่ือสํารองไว 

 ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งแจงผลการเลือกตั้งใหนายจางทราบภายในสามวัน
นับแตวันสิ้นสุดการเลือกตั้ง 

 ขอ ๑๓ ใหผูแทนลูกจางซึ่งไดรับการเลือกตั้งตามขอ ๑๑ หรือไดรับการแตงตั้งขอ ๗ มีหนาที่
และสิทธิในฐานะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานนับแตวันเลือกตั้งหรือ
วันแตงตั้ง แลวแตกรณี 

 ขอ ๑๔ ในกรณีที่กรรมการผูแทนลูกจางพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหลูกจางซึ่งไดคะแนน
เสียงในลําดับถัดไปตามบัญชีรายช่ือตามขอ ๑๑ เปนกรรมการผูแทนลูกจางแทนตําแหนงที่วาง ถาไมมีลูกจางใน
บัญชีรายชื่อดังกลาวเหลืออยู ใหนายจางจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการผูแทนลูกจางตามขอกําหนดขางตน ทั้งนี้ 
ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวาง และใหกรรมการผูแทนลูกจางซึ่งแทน
ตําแหนงที่วางดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูแทนลูกจางที่ตนแทน 

 ขอ ๑๕ ใหนายจางอํานวยความสะดวก จัดหาอุปกรณสําหรับลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และออก
คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งตามประกาศนี้ 
 
 

            ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 
 

     (นายผดุงศักดิ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 
 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 



 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๘ แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ดานความปลอดภัย  อาชวีอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙  อธิบดีกรมสวสัดิการและ
คุมครองแรงงานจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี ้

 ขอ  ๑    ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑและ
วิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 ขอ  ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัประกาศเปนตนไป 

 ขอ  ๓  ใหนายจางจัดใหคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของสถานประกอบกจิการ ไดรับการอบรมเกี่ยวกบับทบาทและหนาที่ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑวิธีการ 
หลักสูตรการอบรมและวิทยากรที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
 ในกรณีที่นายจางเปนผูจัดอบรมตามวรรคหนึ่ง ใหสงรายละเอียดเกีย่วกับการอบรมดังตอไปนี้ ตอ
อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย เพื่อใหความเห็นชอบกอนการอบรมไมนอยกวาสิบหาวัน 
 (๑)    กําหนดการอบรมซึ่งประกอบดวย  วนั  เวลา  และสถานที่ 
 (๒)   จํานวนผูเขารับการอบรม 
 (๓)   รายช่ือและคุณสมบัติวทิยากรแตละหวัขอวิชา 
 การสงรายละเอียดตามวรรคสอง ใหถือวานายจางไดแจงการอบรมตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมายตามขอ ๖ (๑) แลว 
 ในกรณีที่นายจางไมสามารถจัดอบรมได ใหนายจางจัดใหคณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกจิการเขารับการอบรมกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
หรือหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานที่ไดขึน้ทะเบยีนไวกบักรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน 



 ขอ  ๔   หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภยั  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของสถานประกอบกจิการ  ตองมีหวัขอวิชาและระยะเวลาการอบรมรวมสิบสองชั่วโมง  ดังนี้ 
 (๑)   หมวดวิชาที่ ๑  การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานของสถานประกอบกิจการอยางมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาสามชั่วโมง  ประกอบดวยหัวขอวิชา  ไดแก 
  (ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
  (ข) การพจิารณาแผนงานและโครงการความปลอดภยัในการทํางานและความปลอดภัยนอกงาน 
 (๒)   หมวดวชิาที่  ๒  กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที 
ประกอบดวยหัวขอวิชา ไดแก 
  (ก) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  (ข) สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานที่เกีย่วของ 
 (๓)   หมวดวชิาที่ ๓  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาเจด็ช่ัวโมงสามสิบนาที ประกอบดวยหวัขอวชิา 
ไดแก 
  (ก) การควบคมุและปองกันการประสบอันตรายจากการทํางาน 
  (ข) การสํารวจความปลอดภยั 
  (ค) การจดัทําขอบังคับ คูมือและมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
  (ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย 
  (จ) การประเมนิผลการดําเนนิงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
  (ฉ) การประชมุและการติดตามงาน 

 ขอ ๕ วิทยากรอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของสถานประกอบกจิการ ตองมีคณุสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังนี ้
 (๑)  เปนหรือเคยเปนเจาหนาที่ของหนวยงานราชการที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนา
มัยหรือเทียบเทา หรือผานการฝกอบรมหลักสูตรดานความปลอดภยัในการทํางานของกรมสวัสดกิารและคุมครอง
แรงงาน ทั้งนี้ ตองปฏิบัติงานที่เกีย่วของกบัความปลอดภัยในการทํางานมาไมนอยกวาหาป และมปีระสบการณการ
สอนเกี่ยวกับวชิาดงักลาวไมนอยกวาสามป 
 (๒) เปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขา
อาชีวอนามัยหรือเทียบเทา  โดยสอนวิชาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และมีประสบการณการสอนเกีย่วกับ
วิชาดังกลาวไมนอยกวาสามป 
 (๓) เปนผูมีความรูประสบการณในการทํางานที่เกีย่วของกับหัวขอวิชาที่บรรยายไมนอยกวาหาป หรือ
เปนผูปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพฒันาองคความรูหรือมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางานไมนอยกวาหา
ป ทั้งนี้ มีประสบการณการเปนวิทยากรเกีย่วกับหวัขอวชิาที่บรรยายมาไมนอยกวาสามป 



 ขอ ๖  ในการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
สถานประกอบกิจการ ผูจัดอบรมตองดําเนินการ ดังนี ้
 (๑)  แจงกําหนดการอบรมตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายไมนอยกวาสิบหาวันกอนการจัดอบรม 
 (๒) จัดใหมีเอกสารประกอบการอบรมที่มีเนื้อหาและรายละเอียดตามหลักสูตร 
 (๓)  จดัใหหองอบรมหนึ่งหองมีผูเขารับการอบรมไมเกินหกสิบคนตอวิทยากรหนึ่งคน 
 (๔)  จัดใหผูเขารับการอบรมเขาการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรที่กําหนด 
 (๕)  จดัใหมีการวัดผลและประเมินผลผูเขารับการอบรม 
 (๖)  ออกใบรับรองใหแกผูผานการอบรม 

 ขอ ๗  ใหนายจางแจงผลการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการเปนหนังสือตออธิบดีหรือผูช่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวัน นับแต
วันที่เสร็จสิ้นการอบรม และหนังสือแจงผลการอบรมนั้นอยางนอยตองมีรายการและเอกสารประกอบดังตอไปนี้ 
 (๑)  ช่ือ และทีต่ั้งสถานประกอบกิจการของนายจาง 
 (๒) กําหนดการอบรมที่มีการลงลายมือช่ือของวิทยากรในแตละหัวขอวิชา 
 (๓) สําเนาใบรับรองของผูผานการอบรม 
 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่       ๘       พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 
 
 
                                                                                                           (นายผดุงศักดิ์    เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา) 
                                                                                                         อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 
 



๔๒ 

 
 

 
ท่ีปรึกษา 

 

นางอัมพร   นิติสิริ  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
นางสาวพรรณี    ศรียุทธศักด์ิ  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
นางสาวกาญจนา   กานต์วิโรจน์  ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยแรงงาน 
นางสาวรุ่งระวี    เสรีถวัลย์  ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน 
 

จัดทําโดย 
 

นายทวีสิทธ์ิ    บุญธรรม  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
นายปิยะ    ขาวปลื้ม  นักวิชาการแรงงาน 



๑ 

 
 
 
 
 

ท่ีปรึกษา 
 

นางอัมพร   นิติสิริ  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
นางสาวพรรณี    ศรียุทธศักด์ิ  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
นางสาวกาญจนา   กานต์วิโรจน์  ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยแรงงาน 
นางสาวรุ่งระวี    เสรีถวัลย์  ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน 
 

จัดทําโดย 
 

นายทวีสิทธ์ิ    บุญธรรม  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
นายปิยะ    ขาวปลื้ม  นักวิชาการแรงงาน 

 




