เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

กฎกระทรวง
กำหนดมำตรฐำนเกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๖๕
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
ควำมปลอดภั ย อำชี ว อนำมั ย และสภำพแวดล้ อมในกำรท ำงำน พ.ศ. ๒๕๕๔ รั ฐ มนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย” หมำยควำมว่ำ ระบบกำรจัดกำรที่กำหนดขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบกำรจัดกำรของสถำนประกอบกิจกำรเพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ซึ่งครอบคลุมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำนประกอบกิจกำร
ข้อ ๔ นำยจ้ำงของสถำนประกอบกิจกำรตำมที่ระบุไว้ในบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ ที่มีลูกจ้ำง
จ ำนวนห้ ำ สิ บ คนขึ้ น ไป ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบกำรจั ด กำรด้ ำนควำมปลอดภั ย ทั้ ง นี้ ภำยในหกสิ บ วัน
นับแต่วันที่มีลูกจ้ำงครบจำนวนดังกล่ำว
ข้อ ๕ ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
(๒) กำรจัดกำรองค์กรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
(๓) แผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และกำร
นำไปปฏิบัติ
(๔) กำรประเมินผลและกำรทบทวนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
(๕) กำรปรับปรุงและกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
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ข้อ ๖ ในกำรก ำหนดนโยบำยด้ ำ นควำมปลอดภั ย อำชี ว อนำมั ย และสภำพแวดล้ อ ม
ในกำรทำงำนตำมข้อ ๕ (๑) นำยจ้ำงต้องมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ให้ ลู ก จ้ำ งในสถำนประกอบกิ จกำรมี ส่วนร่ วมกำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และเผยแพร่ให้ลูกจ้ำงหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึง
(๒) จัด ทำนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ตำมข้อ ๕ (๑) เป็นภำษำไทยหรือจะมีภำษำอื่นที่ลูกจ้ำงสำมำรถเข้ำใจด้วยก็ได้ พร้อมลงลำยมือชื่อ
ประทับตรำรับรอง และลงวันที่ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยจะจัดทำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้
(๓) จัด ให้ มีกำรทบทวนนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๗ นโยบำยด้ ำ นควำมปลอดภั ย อำชี ว อนำมั ย และสภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำน
ตำมข้อ ๕ (๑) ต้องสอดคล้องกับสภำพกำรทำงำนและกฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อคุ้มครองควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของลูกจ้ำง
ในสถำนประกอบกิจกำร
(๒) เพื่อให้กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ข้อ ๘ กำรจั ด กำรองค์ ก รด้ ำ นควำมปลอดภั ย อำชี ว อนำมั ย และสภำพแวดล้ อ ม
ในกำรทำงำนตำมข้อ ๕ (๒) อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) กำรจัดให้มีบุคลำกรซึ่งมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมระบบ
กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยที่เหมำะสมกับบุคลำกรแต่ละตำแหน่ง
(๒) กำรฝึกอบรมบุคลำกรเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
เพื่อให้มีควำมรู้และทักษะเพียงพอ สำมำรถปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบได้อย่ำงปลอดภัย
(๓) กำรจัดทำเอกสำรเกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยให้เป็นปัจจุบัน เก็บไว้
ในสถำนประกอบกิ จ กำรเป็ น เวลำไม่ น้ อ ยกว่ ำ สองปี นั บ แต่ วั น จั ด ท ำ และพร้ อ มที่ จ ะให้ พ นั ก งำน
ตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ โดยจะจัดทำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้
(๔) กำรสื่อสำรข้อมูลเกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่ลูกจ้ำง หรือผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องในสถำนประกอบกิจกำร และข้อมูลเกี่ยวกับอันตรำยและมำตรฐำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้แก่ผู้รับเหมำและผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
ข้อ ๙ แผนงำนด้ ำ นควำมปลอดภั ย อำชี ว อนำมั ย และสภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำน
ตำมข้อ ๕ (๓) อย่ำงน้อยต้องมีเนื้อหำ ดังต่อไปนี้
(๑) กำรทบทวนสถำนะเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สภำพแวดล้ อ มที่ ป รำกฏอยู่ ใ นบริ เ วณที่ ท ำงำน
ของลูกจ้ำง ซึ่งรวมถึงกำรระบำยอำกำศ สำรเคมีอันตรำย ควำมร้อน แสงสว่ำง เสียง รังสี ไฟฟ้ำ
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ที่อับอำกำศ เครื่องจักร อำคำร สถำนที่ ตลอดจนสภำพและลักษณะกำรทำงำนอย่ำงอื่นของลูกจ้ำง
และในกรณี ที่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงสภำพแวดล้ อ มจะต้ อ งมี ก ำรทบทวนสถำนะเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
สภำพแวดล้อม เพื่อให้ทรำบถึงอันตรำยหรือระดับควำมเสี่ยงด้วยทุกครั้ง
(๒) กำรนำผลกำรทบทวนสถำนะเบื้องต้นมำวำงแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน ให้ ส อดคล้ อ งกับ กฎหมำยว่ ำด้ว ยควำมปลอดภั ย อำชี ว อนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบ งบประมำณ ระยะเวลำ
ในกำรดำเนินกำร และเกณฑ์กำรประเมินผล
(๓) กำรนำแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ไปปฏิบัติ
(๔) กำรประเมิ น ผลที่ ไ ด้ จ ำกกำรปฏิ บั ติ ต ำมแผนงำนด้ ำ นควำมปลอดภั ย อำชี ว อนำมั ย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
(๕) กำรนำผลกำรประเมินตำม (๔) ไปปรับปรุงแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ข้อ ๑๐ ในกำรประเมินผลและกำรทบทวนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยตำมข้อ ๕ (๔)
อย่ำงน้อยต้องดำเนินกำร ดังนี้
(๑) มีกำรตรวจติดตำมและกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนของระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
(๒) มีกำรสอบสวนหำสำเหตุของกำรเกิดอุบัติกำรณ์ กำรเจ็บป่วย โรคจำกกำรทำงำนหรื อ
ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน เพื่อกำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไขและปรับปรุงระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
และกำหนดมำตรกำรป้องกันกำรเกิดเหตุดังกล่ำวซ้ำอีก
(๓) มีกำรทบทวนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย โดยนำผลกำรดำเนินกำรตำมระบบ
กำรจัด กำรด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนประกอบกิจกำรมำวิเครำะห์หำสำเหตุของข้อบกพร่องและ
แนวโน้มที่จะเกิดข้อบกพร่อง
นำยจ้ ำ งต้อ งจั ด ให้ มี กำรประเมิ นผลและกำรทบทวนระบบกำรจั ด กำรด้ำ นควำมปลอดภัย
ตำมวรรคหนึ่ง อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๑ กำรปรับปรุงและกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยตำมข้อ ๕ (๕)
ต้องนำผลที่ได้จำกกำรประเมินผลและกำรทบทวนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยตำมข้อ ๑๐
มำปรับปรุงแก้ไขระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยด้วย
กำรปรั บ ปรุ ง และกำรพั ฒ นำระบบกำรจั ด กำรด้ ำ นควำมปลอดภั ย ตำมวรรคหนึ่ ง ต้ อ งมี
กำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ข้อ ๑๒ เพื่อให้ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนประกอบกิจกำรเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ ให้นำยจ้ำงของสถำนประกอบกิจกำรต้อง
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(๑) ควบคุมดูแลกำรดำเนินกำรตำมระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
(๒) เปิดโอกำสให้ลูกจ้ำงทุกคนมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรตำมระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
(๓) จัดให้ลูกจ้ำงสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยได้
โดยคำนึงถึงกำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
(๔) จัดให้มีช่องทำงในกำรรับควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของลูกจ้ำง เพื่อนำข้อมูลมำพิจำรณำดำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ น ำยจ้ ำ งได้ จั ด ให้ มี ร ะบบกำรจั ด กำรด้ ำ นควำมปลอดภั ย ตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มำตรฐำนขององค์กำรมำตรฐำนสำกล (International Standardization for
Organization : ISO) มำตรฐำนขององค์ ก ำรแรงงำนระหว่ ำ งประเทศ (International Labour
Organization : ILO) มำตรฐำนของสถำบั น มำตรฐำนสหรำชอำณำจั ก ร (British Standards
Institution : BSI) มำตรฐำนของส ำนั ก งำนบริ ห ำรควำมปลอดภั ย และอำชี ว อนำมั ย แห่ ง ชำติ
(Occupational Safety and Health Administration : OSHA) มำตรฐำนของสถำบันมำตรฐำน
แห่งชำติประเทศสหรัฐอเมริกำ (American National Standards Institute : ANSI) มำตรฐำนของ
ประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ (Australia Standards/New Zealand Standards :
AS/NZS) มำตรฐำนของสมำพันธ์กำรกำหนดมำตรฐำนของประเทศแคนำดำ (Canadian Standards
Association : CSA) หรือมำตรฐำนอื่นที่เทียบเท่ำตำมที่อธิบดีประกำศกำหนด ให้ถือว่ำได้จัดให้มี
ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยตำมกฎกระทรวงนี้แล้ว
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5
สุชำติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
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สถานประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทาเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นนามันปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเสือผ้าหรือเครื่องแต่งกาย
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้
อุตสาหกรรมกระดาษหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ
อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์
อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทาจากแร่อโลหะ
อุตสาหกรรมโลหะหรือผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะ
อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล
อุตสาหกรรมยานพาหนะ ชินส่วนยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เสริมสาหรับยานพาหนะ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี
อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาออกกาลังกาย
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สถานประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมของเล่น
อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า การจัดส่ง หรือการจ่ายไฟฟ้า
อุตสาหกรรมการผลิตหรือการบรรจุก๊าซ
อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก
อุตสาหกรรมการผลิต การเก็บ หรือการจาหน่ายไอนา
อุตสาหกรรมการเลียงสัตว์หรือการเพาะปลูก
สถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการค้านามันเชือเพลิง
คลังนามันเชือเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนามันเชือเพลิง
การให้บริการบาบัดนาเสียหรือกาจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
อุตสาหกรรมการนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
อุตสาหกรรมการแต่งแร่ การขุดแร่รายย่อย หรือการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
การก่อสร้าง การดัดแปลง การซ่อมแซม หรือการรือถอนอาคารตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร
อุตสาหกรรมการขนส่ง
การบริการการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้อง
เย็น
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
การติดตัง การซ่อม หรือการซ่อมบารุงเครื่องจักร
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
กิจการนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจค้าส่ง
ศูนย์การจัดประชุมและการแสดงสินค้า
โรงพยาบาล
การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือวิศวกรรม
การขายและการบารุงรักษายานยนต์หรือการซ่อมยานยนต์
สวนสัตว์หรือสวนสนุก

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้นายจ้า งบริหาร
จั ดการ และดาเนิ น การด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน ให้ เป็ น ไป
ตามมาตรฐานที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งระบบการจัดการด้านความปลอดภัยเป็ นกลไกสาคัญที่จะท าให้
การดาเนินการเกี่ยวกับ การบริห ารและการจัดการด้า นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการท างานของสถานประกอบกิ จ การเป็ น ไปอย่า งมี ร ะบบและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ สมควรจะต้ อ งมี ร ะบบ
การจั ดการด้านความปลอดภัย ที่มีมาตรฐานและมีประสิ ทธิภ าพ โดยมีการทบทวน ปรับปรุง และแก้ไ ข
อย่างต่อเนื่อง อันจะทาให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทางานยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

