
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดมำตรฐำนเกี่ยวกับระบบกำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภัย 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบญัญตัิ
ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่ำกำร 
กระทรวงแรงงำน  ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นต้นไป   

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย   
อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้   
“ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย”  หมำยควำมว่ำ  ระบบกำรจัดกำรที่ก ำหนดขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง 

ของระบบกำรจัดกำรของสถำนประกอบกิจกำรเพื่อน ำไปปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย   
อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  ซึ่งครอบคลุมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย   
อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกิจกำร   

ข้อ ๔ นำยจ้ำงของสถำนประกอบกิจกำรตำมที่ระบุไว้ในบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้  ที่มีลูกจ้ำง
จ ำนวนห้ำสิบคนขึ้นไป  ต้องจัดให้มีระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย  ทั้งนี้  ภำยในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่มีลูกจ้ำงครบจ ำนวนดังกล่ำว   

ข้อ ๕ ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย   
(๑) นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน   
(๒) กำรจัดกำรองค์กรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
(๓) แผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  และกำร

น ำไปปฏิบัติ   
(๔) กำรประเมินผลและกำรทบทวนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย   
(๕) กำรปรับปรุงและกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๖ ในกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อม 
ในกำรท ำงำนตำมข้อ  ๕  (๑)  นำยจ้ำงต้องมีหน้ำที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) จัดให้ลูกจ้ำงในสถำนประกอบกิจกำรมีส่วนร่วมก ำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย   
อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  และเผยแพร่ให้ลูกจ้ำงหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึง 

(๒) จัดท ำนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ตำมข้อ  ๕  (๑)  เป็นภำษำไทยหรือจะมีภำษำอื่นที่ลูกจ้ำงสำมำรถเข้ำใจด้วยก็ได้   พร้อมลงลำยมือชื่อ  
ประทับตรำรับรอง  และลงวันที่ให้ถูกต้องครบถ้วน  โดยจะจัดท ำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้   

(๓) จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อม 
ในกำรท ำงำนอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ข้อ ๗ นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ตำมข้อ  ๕  (๑)  ต้องสอดคล้องกับสภำพกำรท ำงำนและกฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย   
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้   

(๑) เพ่ือคุ้มครองควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของลูกจ้ำง
ในสถำนประกอบกิจกำร   

(๒) เพ่ือให้กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   

ข้อ ๘ กำรจัดกำรองค์กรด้ำนควำมปลอดภัย   อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อม 
ในกำรท ำงำนตำมข้อ  ๕  (๒)  อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย   

(๑) กำรจัดให้มีบุคลำกรซึ่งมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมระบบ 
กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยที่เหมำะสมกับบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง   

(๒) กำรฝึกอบรมบุคลำกรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
เพื่อให้มีควำมรู้และทักษะเพียงพอ  สำมำรถปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบได้อย่ำงปลอดภัย   

(๓) กำรจัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยให้เป็นปัจจุบัน   เก็บไว ้
ในสถำนประกอบกิจกำรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสองปีนับแต่วันจัดท ำ   และพร้อมที่จะให้พนักงำน 
ตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้  โดยจะจัดท ำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้   

(๔) กำรสื่อสำรข้อมูลเกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่ลูกจ้ำง   หรือผู้ซึ่ง 
เกี่ยวข้องในสถำนประกอบกิจกำร  และข้อมูลเกี่ยวกับอันตรำยและมำตรฐำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย   
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้แก่ผู้รับเหมำและผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง   

ข้อ ๙ แผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ตำมข้อ  ๕  (๓)  อย่ำงน้อยต้องมีเนื้อหำ  ดังต่อไปนี้   

(๑) กำรทบทวนสถำนะเบื้องต้นเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมที่ปรำกฏอยู่ในบริเวณที่ท ำงำน 
ของลูกจ้ำง  ซึ่งรวมถึงกำรระบำยอำกำศ  สำรเคมีอันตรำย  ควำมร้อน  แสงสว่ำง  เสียง  รังสี  ไฟฟ้ำ   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๕



ที่อับอำกำศ  เครื่องจักร  อำคำร  สถำนที่  ตลอดจนสภำพและลักษณะกำรท ำงำนอย่ำงอื่นของลูกจ้ำง  
และในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมจะต้องมีกำรทบทวนสถำนะเบื้องต้นเกี่ยวกับ
สภำพแวดล้อม  เพื่อให้ทรำบถึงอันตรำยหรือระดับควำมเสี่ยงด้วยทุกครั้ง   

(๒) กำรน ำผลกำรทบทวนสถำนะเบื้องต้นมำวำงแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  ให้สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย   
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ  งบประมำณ  ระยะเวลำ 
ในกำรด ำเนินกำร  และเกณฑ์กำรประเมินผล   

(๓) กำรน ำแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ไปปฏิบัติ   

(๔) กำรประเมินผลที่ได้จำกกำรปฏิบัติตำมแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย   อำชีวอนำมัย   
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน   

(๕) กำรน ำผลกำรประเมินตำม  (๔)  ไปปรับปรุงแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน   

ข้อ ๑๐ ในกำรประเมินผลและกำรทบทวนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยตำมข้อ  ๕  (๔)   
อย่ำงน้อยต้องด ำเนินกำร  ดังนี้   

(๑) มีกำรตรวจติดตำมและกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนของระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย   
(๒) มีกำรสอบสวนหำสำเหตุของกำรเกิดอุบัติกำรณ์  กำรเจ็บป่วย  โรคจำกกำรท ำงำนหรือ

ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน  เพ่ือก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไขและปรับปรุงระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภยั  
และก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรเกิดเหตุดังกล่ำวซ้ ำอีก   

(๓) มีกำรทบทวนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย  โดยน ำผลกำรด ำเนินกำรตำมระบบ 
กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนประกอบกิจกำรมำวิเครำะห์หำสำเหตุของข้อบกพร่องและ 
แนวโน้มที่จะเกิดข้อบกพร่อง   

นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรประเมินผลและกำรทบทวนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย 
ตำมวรรคหนึ่ง  อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ข้อ ๑๑ กำรปรับปรุงและกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยตำมข้อ   ๕  (๕)   
ต้องน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินผลและกำรทบทวนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยตำมข้อ   ๑๐   
มำปรับปรุงแก้ไขระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยด้วย   

กำรปรับปรุงและกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยตำมวรรคหนึ่ง   ต้องม ี
กำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือให้ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน   

ข้อ ๑๒ เพ่ือให้ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนประกอบกิจกำรเป็นไปอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ  ให้นำยจ้ำงของสถำนประกอบกิจกำรต้อง   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๕



(๑) ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย   
(๒) เปิดโอกำสให้ลูกจ้ำงทุกคนมสี่วนร่วมในกำรด ำเนนิกำรตำมระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย 
(๓) จัดให้ลูกจ้ำงสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยได้   

โดยค ำนึงถึงกำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคล   
(๔) จัดให้มีช่องทำงในกำรรับควำมคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับควำมปลอดภัย  

อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของลูกจ้ำง  เพื่อน ำข้อมูลมำพิจำรณำด ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่นำยจ้ำงได้จัดให้มีระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน 
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  มำตรฐำนขององค์กำรมำตรฐำนสำกล  (International  Standardization  for   
Organization  :  ISO)  มำตรฐำนขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ  (International  Labour  
Organization  :  ILO)  มำตรฐำนของสถำบันมำตรฐำนสหรำชอำณำจักร  (British  Standards  
Institution  :  BSI)  มำตรฐำนของส ำนักงำนบริหำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยแห่งชำติ   
(Occupational  Safety  and  Health  Administration  :  OSHA)  มำตรฐำนของสถำบันมำตรฐำน
แห่งชำติประเทศสหรัฐอเมรกิำ  (American  National  Standards  Institute  :  ANSI)  มำตรฐำนของ
ประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์  (Australia  Standards/New  Zealand  Standards  :  
AS/NZS)  มำตรฐำนของสมำพันธ์กำรก ำหนดมำตรฐำนของประเทศแคนำดำ  (Canadian  Standards  
Association  :  CSA)  หรือมำตรฐำนอื่นที่เทียบเท่ำตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด  ให้ถือว่ำได้จัดให้มี
ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยตำมกฎกระทรวงนี้แล้ว 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  9  กมุภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖5 

สุชำติ  ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 

 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๕



บัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ล าดับ สถานประกอบกิจการ 
๑. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท าเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
๒. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  
๓. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคม ี 
๔. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นน  ามันปิโตรเลียม  
๕. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติ  
๖. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์  
๗. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร  
๘. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  
๙. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาสูบ  

๑๐. อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
๑๑. อุตสาหกรรมเสื อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย  
๑๒. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง  
๑๓. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้  
๑๔. อุตสาหกรรมกระดาษหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ  
๑๕. อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์  
๑๖. อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  
๑๗. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง  
๑๘. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก  
๑๙. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากแร่อโลหะ  
๒๐. อุตสาหกรรมโลหะหรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะ  
๒๑. อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
๒๒. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  
๒๓. อุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล  
๒๔. อุตสาหกรรมยานพาหนะ ชิ นส่วนยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เสริมส าหรับยานพาหนะ  
๒๕. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์  
๒๖. อุตสาหกรรมเครื่องประดับ  
๒๗. อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี  
๒๘. อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาออกก าลังกาย  



๒ 
 

ล าดับ สถานประกอบกิจการ 
๒๙. อุตสาหกรรมของเล่น  
๓๐. อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์  
๓๑. อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า การจัดส่ง หรือการจ่ายไฟฟ้า  
๓๒. อุตสาหกรรมการผลิตหรือการบรรจุก๊าซ  
๓๓. อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก  
๓๔. อุตสาหกรรมการผลิต การเก็บ หรือการจ าหน่ายไอน  า  
๓๕. อุตสาหกรรมการเลี ยงสัตว์หรือการเพาะปลูก  
๓๖. สถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน  ามันเชื อเพลิง  
๓๗. คลังน  ามันเชื อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน  ามันเชื อเพลิง  
๓๘. การให้บริการบ าบัดน  าเสียหรือก าจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
๓๙. อุตสาหกรรมการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  
๔๐. อุตสาหกรรมการแต่งแร่ การขุดแร่รายย่อย หรือการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
๔๑. การก่อสร้าง การดัดแปลง การซ่อมแซม หรือการรื อถอนอาคารตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร  
๔๒. อุตสาหกรรมการขนส่ง  
๔๓. การบริการการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ  
๔๔. กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และหอ้ง

เย็น  
๔๕. กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
๔๖. การติดตั ง การซ่อม หรือการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร  
๔๗. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  
๔๘. กิจการนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  
๔๙. ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจค้าส่ง  
๕๐. ศูนย์การจัดประชุมและการแสดงสินค้า  
๕๑. โรงพยาบาล  
๕๒. การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคม ีชีวภาพ หรือวิศวกรรม  
๕๓. การขายและการบ ารุงรักษายานยนต์หรือการซ่อมยานยนต์  
๕๔. สวนสัตว์หรือสวนสนุก  

 
 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้นายจ้างบริหาร   
จัดการ  และด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ซึ่งระบบการจัดการด้านความปลอดภัยเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้ 
การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานของสถานประกอบกิจการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  สมควรจะต้องมีระบบ 
การจัดการด้านความปลอดภัยที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  โดยมีการทบทวน  ปรับปรุง  และแก้ไข 
อย่างต่อเนื่อง  อันจะท าให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการท างานยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๒๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๕


