








 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศ 
เรื่อง  พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

 

 

ด้วยปรากฏว่าสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มได้ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนโดยการปิดการจราจร  และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตามเส้นทาง  รวมทั้งจะมีการปิดล้อม 
และบุกยึดสถานที่ราชการที่สําคัญในกรุงเทพมหานคร  และมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มได้ประกาศจะจัดชุมนุมใหญ่
ในพื้นที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงการชุมนุมดังกลา่วมีเจตนาดําเนินการในลักษณะยืดเยื้อและยั่วยุ  
ให้เกิดความรุนแรง  และอาจมีผู้ไม่หวังดีเตรียมการก่อเหตุระหว่างการชุมนุมเพื่อหวังผลให้เกิด
สถานการณ์ความรุนแรงมากขึ้น  ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความไม่สงบสุข   
หรือเกิดความเสียหายแก่ชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ  หากไม่มีมาตรการ
ป้องกันและควบคุมอย่างเหมาะสมจะทําให้สถานการณ์ขยายลุกลามจนเกิดความรุนแรงเกิดผลเสียหาย
ต่อเศรษฐกิจ  กระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  รวมทั้งการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๑  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันที่   
๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้เขตพื้นที่เขตพระนคร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  เขตดุสิต  เขตปทุมวัน  เขตวังทองหลาง  
เขตวัฒนา  และเขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร 

๒. ให้กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน  
ปราบปราม  ระงับ  ยับยั้ง  และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร   
และจัดทําแผนการดําเนินการในการบูรณาการ  การกํากับ  ติดตาม  และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้อง  ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศ 
เรื่อง  การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคง 

ภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
 

 

ตามที่ได้มีประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรในเขต
พื้นที่เขตพระนคร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  เขตดุสิต  เขตปทุมวัน  เขตวังทองหลาง  เขตวัฒนา  และ
เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และมอบหมายให้กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๑  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันที่   
๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรมีอํานาจดําเนินการ 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการอนุญาต  อนุมัติส่ังการ  บังคับบัญชา  หรือช่วยในการป้องกัน  แก้ไข  ปราบปราม  
ระงับ  ยับยั้ง  ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  หรือฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชนในเขตท้องที่ที่มีการประกาศพื้นที่
และห้วงเวลาปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรตามกฎหมาย  ดังต่อไปนี้ 

๑. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
๒. พระราชบัญญัตกิารสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
๓. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
๔. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
๕. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
๖. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  พ.ศ.  ๒๔๙๓ 
๗. พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
๘. พระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
๙. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

๑๐. พระราชบัญญัติอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
พ.ศ.  ๒๔๙๐ 

๑๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
๑๒. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 
 

๑๔. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘ 
๑๕. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖ 
๑๖. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เฉพาะบทบัญญัติที่เก่ียวกับสมาคมและมูลนิธิ 
๑๗. ประมวลกฎหมายอาญา 
๑๘. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เฉพาะบทบัญญัติที่เก่ียวกับการใช้อํานาจ

สืบสวนและสอบสวน  และการใช้อํานาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ 
ทั้งนี้  ให้รวมถึงกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลา่วข้างต้นด้วย 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว  
ทั้งนี้  ให้มีอํานาจดําเนินการโดยให้ถือเสมือนเป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้มีอํานาจ 
ตามกฎหมายนั้น  โดยการใช้กฎหมายดังกล่าว  ให้ดําเนินการเท่าที่ จําเป็นและไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ  ในการนี้  การดําเนินการตามกฎหมายดังกล่าวมิได้เป็นการ 
ทําให้การบังคับใช้กฎหมายของผู้รับผิดชอบเดิมหมดไป  ซ่ึงยงัครอบคลุมหน้าที่ตามปกติ 

ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 



 หน้า   ๙๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อกําหนด 
ออกตามความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ตามที่ได้ประกาศให้เขตพื้นที่เขตพระนคร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  เขตดุสิต  เขตปทุมวัน   
เขตวังทองหลาง  เขตวัฒนา  และเขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบ
ต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ระหว่างวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และมอบหมายให้กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ  นั้น 

เพื่อให้สามารถป้องกัน  ควบคุม  และแก้ไขเหตุการณ์ในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อ
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
และมาตรา  ๓๑  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๘  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  จึงออกข้อกําหนด  ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติการหรืองดเว้นการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด   
เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดําเนินการในอํานาจหน้าที่ของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร  และพนักงานเจ้าหน้าที่ของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ทั้งนี้  
ตามที่ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรหรือผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ 
มีคําส่ังหรือเป็นการปฏิบัติตามแผนการดําเนินการ  เพื่อป้องกัน  ปราบปราม  ระงับ  ยับยั้ง  และแก้ไข
หรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความม่ันคงในราชอาณาจักร 

๒. ห้ามบุคคลใดเข้าหรือต้องออกจากบริเวณพื้นที่  อาคาร  หรือสถานที่ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  และภายในระยะเวลาการปฏิบัติ
หน้าที่ของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ทั้งนี้  ตามที่ผู้อํานวยการรักษา 
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ผู้อํานวยการศูนย์ อํานวยการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรหรือผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการประกาศกําหนด  
เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเป็นบุคคลที่มีประกาศของบุคคลดังกล่าว 
ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้น 

๓. ห้ามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน 



 หน้า   ๙๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 
 

๔. ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ  หรือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้
เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ  ทั้งนี้  ตามที่ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรหรือผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการประกาศกําหนด 

๕. ให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างใดอันเ ก่ียวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  ตามชนิด  ประเภท  ลักษณะการใช้หรือภายในเขตบริเวณพื้นที่ที่ผู้อํานวยการรักษา 
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ผู้อํานวยการศูนย์ อํานวยการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรหรือผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการประกาศกําหนด  
เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สินของประชาชน 

ในการนี้  ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรหรือผู้ อํานวยการ 
ศูนย์อํานวยการ  จะกําหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกําหนด  หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควร  เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
เกินสมควรแก่เหตุได้ 

ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
คุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เป็นปีที่  ๖๕  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกหมวด  ๘  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

มาตรา  ๑๐๐  ถึงมาตรา  ๑๐๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง  ของมาตรา  ๑๔๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

“มาตรา  ๑๔๔  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๔  

มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๓๙/๑  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๒  

มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๖๑  

มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๗  มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๖  

มาตรา  ๙๐  วรรคหนึ่ง  กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙๕  มาตรา  ๑๑๘  วรรคหนึ่ง  ไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษ

แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา  ๑๒๐  มาตรา  ๑๒๑  หรือมาตรา  ๑๒๒  

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา   ๑๔๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน   

พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔๖  นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  

มาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๗๓  มาตรา  ๗๔  มาตรา  ๗๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๗๗  

มาตรา  ๙๙  มาตรา  ๑๐๘  มาตรา  ๑๑๑  มาตรา  ๑๑๒  มาตรา  ๑๑๓  มาตรา  ๑๑๔  มาตรา  ๑๑๕  

มาตรา  ๑๑๗  หรือไม่บอกกล่าวล่วงหน้า  ตามมาตรา  ๑๒๐  มาตรา  ๑๒๑  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๑๓๙  (๒)  

หรือ  (๓)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา   ๑๔๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน   

พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔๘  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๑  หรือมาตรา  ๔๔  ต้องระวางโทษจําคุก 

ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๕๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่ส่ังตามมาตรา  ๑๒๐  หรือคําส่ัง

ของพนักงานตรวจแรงงานที่ส่ังตามมาตรา  ๑๒๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน 

สองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๕๔  และมาตรา  ๑๕๕  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เพื่อกําหนดการดําเนินการควบคุม  กํากับ  ดูแล  และบริหารจัดการ

ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานไว้เป็นการเฉพาะ  ประกอบกับเพื่อให้ 

การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีเอกภาพ  สมควรยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และแก้ไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษให้สอดคล้องกับการยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าวด้วย  

จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 
 

 

 

 

พระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

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

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

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

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

(๑) ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) กิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และกิจการอ่ืนตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง  จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ต่ํากว่ามาตรฐานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  หมายความว่า  การกระทํา

หรือสภาพการทํางานซ่ึงปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ   

หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเก่ียวกับการทาํงาน 

“นายจ้าง”  หมายความว่า  นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง  ผู้ประกอบกิจการซ่ึงยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน

ประกอบกิจการ  ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด 

ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึงผู้ซ่ึงได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง

ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม 

“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ลูกจ้างตั้งแต่ระดับผู้จัดการในหน่วยงานขึ้นไป 

“หัวหน้างาน”  หมายความว่า  ลูกจ้างซ่ึงทําหน้าที่ควบคุม  ดูแล  บังคับบัญชาหรือสั่งให้ลูกจ้าง

ทํางานตามหน้าที่ของหน่วยงาน 

“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน”  หมายความว่า  ลูกจ้างซ่ึงนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติ

หน้าที่ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างทํางาน 

อยู่ในหน่วยงาน 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 



หน้า   ๗ 
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“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน 

“พนักงานตรวจความปลอดภัย”  หมายความว่า  ผู้ ซ่ึ งรัฐมนตรีแต่ งตั้ ง ให้ปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงแรงงานรั กษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยกับออกกฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบ 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้  และยกเว้นค่าธรรมเนียม 

การแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยต้องกําหนดคุณสมบัติ  ขอบเขต  อํานาจหน้าที่   

และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

กฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

มาตรา ๖ ให้นายจ้างมีหน้าที่ จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพ 

การทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  และสุขภาพอนามัย 

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดําเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบ

กิจการ 

มาตรา ๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดให้นายจ้างต้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใชจ่้ายเพื่อการนั้น 
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หมวด  ๒ 
การบริหาร  การจัดการ  และการดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 

 

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง  ให้นายจ้างจัดทําเอกสารหรือรายงานใด  โดยมีการ
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล  หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

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

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน  การขึ้นทะเบียน  การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน  การเพิกถอน
ทะเบียน  การกําหนดค่าบริการ  และวิธีการให้บริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่รับ
ขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา  ๙  ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรอืผู้ถูกเพิกถอนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียนหรือการเพิกถอนทะเบียน 

คําวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๑๑ นิติบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  

ประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต  การขออนุญาต  การอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบ
แทนใบอนุญาต  การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต  การกําหนดค่าบริการ  และวิธีการให้บริการตาม
วรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาต  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  ไม่ออกใบแทนใบอนุญาต  
หรือพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่นิติบุคคลตามมาตรา  ๑๑  นิติบุคคลนั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของอธิบดีแจ้งการไม่ออก
ใบอนุญาต  หรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  บุคลากร  หน่วยงาน

หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๙  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  โดยอนุโลม 

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

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

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

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน  เปลี่ยนงาน  เปลี่ยนสถานที่ทํางาน  หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์  ซ่ึงอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย   
ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน 

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนด 
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มาตรา ๑๗ ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเก่ียวกับ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  รวมทั้งข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ 
ของนายจ้างและลูกจ้างตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในที่ที่เห็นได้ง่าย  ณ  สถานประกอบกิจการ 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง  ให้นายจ้างทุกราย 
ของสถานประกอบกิจการในสถานที่นั้น  มีหน้าที่ร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ลูกจ้างซ่ึงทํางานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งลูกจ้างซ่ึงทํางานในสถานประกอบ
กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่ของนายจ้าง  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานซ่ึงใช้ในสถานประกอบกิจการนั้นด้วย 

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

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคาร  สถานที่  เครื่องมือ  
เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดซ่ึงให้เช่า  หรือผู้ให้เช่าในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใด ๆ  
ตลอดจนการบอกเลิกสัญญาเช่า 

มาตรา ๒๐ ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีหน้าที่สนับสนุนและร่วมมือกับนายจ้างและบุคลากรอ่ืน
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา  ๘  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๒ 

มาตรา ๒๑ ลูกจ้างมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  และสุขภาพอนามัย  
โดยคํานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ในกรณีที่ลูกจ้างทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหาย  และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง  
ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  หัวหน้างาน  หรือผู้บริหาร  และให้เจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยในการทํางาน  หัวหน้างาน  หรือผู้บรหิาร  แจ้งเป็นหนังสือต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่หัวหน้างานทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหายซ่ึงอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตราย
ต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย  ต้องดําเนินการป้องกันอันตรายนั้นภายในขอบเขต 
ที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายทันทีที่ทราบ  กรณีไม่อาจดําเนินการได้  ให้แจ้งผู้บริหารหรือนายจ้าง
ดําเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า 
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มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ 

ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน 

ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว  ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทํางานนั้นจนกว่า

ลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว 

มาตรา ๒๓ ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

มีหน้าที่ดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานของลูกจ้าง

เช่นเดียวกับนายจ้าง 

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง  และมีผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป  ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป

ตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นที่มีลูกจ้างทํางานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน  มีหน้าที่ร่วมกันในการ 

จัดสถานที่ทํางานให้มีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย  และมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคน 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 

 

มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ  อธิบดี

กรมควบคุมมลพิษ  อธิบดีกรมควบคุมโรค  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และอธิบดีกรมสวัสดิการ 

และคุ้มครองแรงงาน  เป็นกรรมการ  กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  ฝ่ายละแปดคน   

และผู้ทรงคุณวุฒิอีกห้าคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 

การได้มาและการพ้นจากตําแหน่งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม 

ของทั้งหญิงและชาย 
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ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานหรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิง
และชาย 

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย  แผนงาน  หรือมาตรการความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบ  เพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ให้ความเห็นแก่หน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๔) วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๒  มาตรา  ๓๓  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๐  วรรคสอง 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ 

แทนตําแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 

ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่  

ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งจะเข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เม่ือขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือน 
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(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๗) ต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดฐานหม่ินประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๒๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  โดยมีกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน  จึงจะเป็น

องค์ประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คราวใด  ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ 

ในวรรคหนึ่ง  ให้จัดให้มีการประชุมอีกครั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก  การประชุมครั้ง

หลังแม้ไม่มีกรรมการซ่ึงมาจากฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างมาร่วมประชุม  ถ้ามีกรรมการมาประชุม 

ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคราวใด  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 

อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ให้คณะกรรมการกําหนดองค์ประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการได้ตามความ

เหมาะสม 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุม  

และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๑ ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงานรับผิดชอบงานธุรการ

ของคณะกรรมการ  และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) สรรหา  รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม

ในการทํางานเพื่อการจัดทํานโยบาย   แผนงาน  โครงการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๒) จัดทําแนวทางการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๔) ประสานแผนและการดําเนินการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตลอดจน

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการ 

(๖) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๔ 
การควบคุม  กํากับ  ดูแล 

 

 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม  กํากับ  ดูแลการดําเนินการด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีการประเมินอันตราย 

(๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีผลต่อลูกจ้าง 

(๓) จัดทําแผนการดําเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานและจัดทําแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ 

(๔) ส่งผลการประเมินอันตราย  การศึกษาผลกระทบ  แผนการดําเนินงานและแผนการ

ควบคุมตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ประเภทกิจการ  ขนาดของ

กิจการที่ต้องดําเนินการ  และระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําและได้รับการรับรองผล

จากผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มาตรา ๓๓ ผู้ใดจะทําการเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทํางานจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

การขอใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  คุณสมบัติของผู้ชํานาญการ  การควบคุมการปฏิบัติงาน

ของผู้ได้รับใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  การสั่งพักใช้  และการเพิกถอน

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้นําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๒ มาใช้บังคับกับการอนุญาตเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรง  หรือลูกจ้างประสบ

อันตรายจากการทํางาน  ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต  ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ  

โดยโทรศัพท์  โทรสาร  หรือวิธีอ่ืนใดที่มีรายละเอียดพอสมควร  และให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุ 

เป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต 

(๒) กรณีที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิต  หรือมีบุคคล 

ในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหาย  อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้  การระเบิด  

สารเคมีรั่วไหล  หรืออุบัติภัยร้ายแรงอ่ืน  ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ  

โดยโทรศัพท์  โทรสาร  หรือวิธี อ่ืนใด  และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่ เกิดขึ้น   

ความเสียหาย  การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซํ้าอีกภายในเจ็ดวันนับแต่วันเกิดเหตุ 

(๓) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย  หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  เม่ือนายจ้าง

แจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว  ให้นายจ้าง 

ส่งสําเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันด้วย 

การแจ้งเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดและเม่ือพนักงาน

ตรวจความปลอดภัยได้รับแจ้งแล้ว  ให้ดําเนินการตรวจสอบและหามาตรการป้องกันอันตรายโดยเร็ว 

หมวด  ๕ 
พนักงานตรวจความปลอดภัย 

 

 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย 

มีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้างในเวลาทําการหรือเม่ือเกิด

อุบัติภัย 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เก่ียวกับ 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักร  หรืออุปกรณ์ในสถานประกอบกิจการ 

(๔) เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ  มาเพื่อการวิเคราะห์เก่ียวกับความปลอดภัย 

(๕) สอบถามข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนเรื่องใด ๆ  ภายในขอบเขตอํานาจและเรียกบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาชี้แจง  รวมทั้งตรวจสอบหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องและเสนอแนะมาตรการ

ป้องกันอันตรายต่ออธิบดีโดยเร็ว 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า  นายจ้าง  ลูกจ้างหรือผู้ที่เก่ียวข้อง

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงซ่ึงออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือพบว่า

สภาพแวดล้อมในการทํางาน  อาคาร  สถานที่  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความ 

ไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง  ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทําที่ฝ่าฝืน  แก้ไข  

ปรับปรุง  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจดําเนินการ 

ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้  พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ 

ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

ในกรณีจําเป็นเม่ือได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  ให้พนักงานตรวจ 

ความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้หยุดการใช้เครื่องจักร  อุปกรณ์  อาคารสถานที่  หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะ

ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว  ในระหว่าง 

การปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยได้  เม่ือนายจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคําส่ัง

ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นายจ้างแจ้งอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย   

เพื่อพิจารณาเพิกถอนคําส่ังดังกล่าวได้   

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย 

ตามมาตรา  ๓๖  ถ้ามีเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สมควรเข้าไปดําเนินการแทน  ให้อธิบดีหรือผู้ ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งให้พนักงานตรวจ 

ความปลอดภัยหรือมอบหมายให้บุคคลใดเข้าจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังนั้นได้  ในกรณีเช่นนี้  

นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการแก้ไขนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริง 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ก่อนที่อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  จะต้องมีคําเตือนเป็นหนังสือ
ให้นายจ้างปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กําหนด  คําเตือนดังกล่าว
จะกําหนดไปพร้อมกับคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอรับเงินช่วยเหลือจาก
กองทุนเพื่อเป็นเงินทดรองจ่ายในการดําเนินการได้  และเม่ือได้รับเงินจากนายจ้างแล้วให้ชดใช้ 
เงินช่วยเหลือที่ได้รับมาคืนแก่กองทุน 

มาตรา ๓๘ ให้อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือให้ยึด  อายัด  และขายทอดตลาด
ทรพัย์สินของนายจ้างซ่ึงไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนนิการตามมาตรา  ๓๗  ทัง้นี้  เพียงเท่าที่ จําเป็นเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการแก้ไขตามจํานวนที่จ่ายจริง 

การมีคําส่ังให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้ต่อเม่ือได้แจ้งเป็นหนังสือ 
ให้นายจ้างนําเงินค่าใช้จ่ายมาจ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
นายจ้างได้รับหนังสือนั้นและนายจ้างไม่จ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ทั้งนี้  ให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด  อายัด  และขายทอดตลาด  
และชําระค่าใช้จ่ายที่นายจ้างต้องเป็นผู้จ่ายตามมาตรา  ๓๗  ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็ว   
โดยให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีหนังสือแจ้งให้ทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ  ถ้านายจ้างไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีนับแต่วันได้รับแจ้ง  ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของ
กองทุน 

มาตรา ๓๙ ระหว่างหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา  ๓๖  ให้นายจ้าง
จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่เก่ียวข้องกับการหยุดการทํางานหรือการหยุดกระบวนการผลิตนั้นเท่ากับค่าจ้าง 
หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดที่ลูกจ้างต้องได้รับ  เว้นแต่ลูกจ้างรายนั้นจงใจกระทําการอันเป็นเหตุให้มีการ 
หยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิต 

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



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําส่ังตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  หากนายจ้าง  ลูกจ้าง  
หรือผู้ที่เก่ียวข้องไม่เห็นด้วย  ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ทราบคําส่ัง  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์  คําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์  ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย  เว้นแต่
อธิบดีหรือคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  จะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติตามหน้าที่  พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องแสดงบัตรประจําตัว
เม่ือผู้ที่เก่ียวข้องร้องขอ 

บัตรประจําตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๒ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง  หรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างเพราะเหตุที่

ลูกจ้างดําเนินการฟ้องร้องหรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือคณะกรรมการ  ตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือต่อศาล 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่นายจ้าง  ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เก่ียวข้องได้ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  การดําเนินคดีอาญาต่อนายจ้าง  
ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เก่ียวข้องให้เป็นอันระงับไป 

หมวด  ๖ 
กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

 

 

มาตรา ๔๔ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียกว่า  

“กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการ

ดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๕ กองทุนประกอบด้วย 

(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

(๒) เงินรายปีที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

(๓) เงินค่าปรับที่ได้จากการลงโทษผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

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

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

และการพัฒนา  แก้ไขและบริหารงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน 

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

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและตามมาตรา  ๓๐ 
(๔) สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๕) ให้นายจ้างกู้ยืมเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย  หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ

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

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

มาตรา ๔๗ เงินและทรัพย์สินที่กองทุนได้รับตามมาตรา  ๔๕  ไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน 

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



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 

การได้มาซ่ึงผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชาย 

มาตรา ๔๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๒๘  วรรคหนึ่ง  วรรคสาม  

และวรรคสี่  มาใช้บังคับกับการดาํรงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และให้นํามาตรา  ๒๙  มาใช้บังคับ

กับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทํางานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) กํากับการจัดการและบริหารกองทุน 

(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการช่วยเหลือและการอุดหนุน  การให้กู้ยืม  การทดรองจ่าย  

และการสนับสนุนเงินในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุนและการจัดหา

ผลประโยชน์ของเงินกองทุน  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๔) วางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน  

การขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน  การอนุมัติเงินทดรองจ่าย  การขอเงินทดรองจ่าย  การให้กู้ยืมเงิน  

และการชําระเงินคืนแก่กองทุน 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือ 

ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๕๑ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงิน 

กองทุนในปีที่ ล่วงมาแล้วต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว  ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรี

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

หมวด  ๗ 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 

 

มาตรา ๕๒ ให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย   อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และมีอํานาจ

หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน 

(๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ดําเนินการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานของภาครัฐและเอกชน 

(๔) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน  ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ 

(๕) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎหมาย 

ให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานโดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๕๓ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา  ๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดมีหน้าที่ในการรับรอง  หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  หรือรายงานตาม

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  กรอกข้อความอันเป็นเท็จในการรับรองหรือตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานหรือรายงาน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท   

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๕๕ ผู้ใดให้บริการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  ประเมินความเสี่ยง 

จัดฝึกอบรม  หรือให้คําปรึกษาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๓๒  ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๓๔  ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๘ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๑๗  ต้องระวางโทษจําคุก 

ไม่เกินสามเดอืน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน

หนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  

หรือปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ ผู้ใดขัดขวางการดําเนินการของนายจ้างตามมาตรา  ๑๙  หรือขัดขวางการปฏิบัติ

หน้าที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง   

โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๒๓  ต้องระวางโทษจําคุก

ไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๓ ผู้ ใดกระทํ าการ เ ป็นผู้ ชํ านาญการด้ านคว ามปลอดภัย   อาชี วอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  

หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๔ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจ

ความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๕  หรือมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน   

หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  

วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๖๖ ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือกระทําการอย่างหนึ่ งอย่างใดเพื่อให้ ส่ิงที่พนักงานตรวจ 

ความปลอดภัยส่ังให้ระงับการใช้หรือผูกมัดประทับตราไว้กลับใช้งานได้อีกระหว่างการปฏิบัติตามคําส่ัง 

ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี   

หรือปรับไม่เกินแปดแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกเป็นรายวันไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่า 

จะดําเนินการตามคําส่ัง 

มาตรา ๖๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙  ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๖๘ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับ 

ไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือเกิดจากการไม่ส่ังการ  หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ 

ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้ จัดการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น   

ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๗๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดที่เก่ียวกับกิจการของนายจ้างอันเป็นข้อเท็จจริง 

ที่ปกติวิสัยของนายจ้างจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซ่ึงผู้นั้นได้หรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาเนื่องจาก 

การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้   

หรือเพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองแรงงาน  การแรงงานสัมพันธ์  หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี 

มาตรา ๗๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับ 

ไม่เกินสี่แสนบาท  ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้  เห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควร 

ถูกฟ้องร้อง  ให้มีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้ 

(๑) อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้น 

ในจังหวัดอ่ืน 

ในกรณีที่มีการสอบสวน  ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทําความผิดที่เจ้าพนักงาน 

มีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามวรรคหนึ่งและบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่อง 

ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอม 

ให้เปรียบเทียบ 
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เม่ือผู้กระทําผิดได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ

เปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสาม  ให้ดําเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๗๒ การกระทําความผิดตามมาตรา   ๖๖   ถ้ าคณะกรรมการ เปรี ยบเทียบ 

ซ่ึงประกอบด้วยอธิบดี  ผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือผู้แทน  และอัยการสูงสุด  หรือผู้แทน

เห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง  ให้มีอํานาจเปรียบเทียบได้  และให้นํา

มาตรา  ๗๑  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๓ ใน ว าระ เ ริ่ ม แ รก   ใ ห้คณะกรรมการคว ามปลอดภั ย   อาชี ว อนา มัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ 

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกว่าจะมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งรอ้ยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๔ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นํากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด  ๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรฐัมนตรี 

 

 



 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

 

 (๑) ใบอนุญาตใหบริการดานความปลอดภัย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 (๒) ใบอนุญาตผูชํานาญการ  ดานความปลอดภัย ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 (๓) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนบุคลากร ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

  ตามมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๓ 

 (๔) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ       ๕๐๐ บาท 

 (๕) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับละ       ๕๐๐ บาท 

 (๖) การตออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญ ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับ 

  การขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตหรือใบสําคัญนั้น 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากในปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยี  

เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์  สารเคมี  และสารเคมีอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต  การก่อสร้าง  และบริการ   

แต่ขาดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจควบคู่กันไป  ทําให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานในด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  สภาพแวดล้อมในการทํางาน  และก่อให้เกิดอันตรายจากการทํางาน  จนถึงแก่บาดเจ็บ  พิการ  

ทุพพลภาพ  เสียชีวิต  หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทํางานซึ่งมีแนวโน้มสูงข้ึนและทวีความรุนแรงข้ึนด้วย  

ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มีหลักการส่วนใหญ่เป็นเรื่องการคุ้มครองแรงงานทั่วไป

และมีขอบเขตจํากัดไม่สามารถกําหนดกลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังน้ัน  เพื่อประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม  กํากับ  ดูแล  และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเหมาะสม  สําหรับป้องกัน  สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกําลัง

สําคัญของชาติ  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

เป็นการเฉพาะ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

  
 

 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดสิทธิการได้รับเงินชดเชยของสมาชิก 

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการซ่ึงออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๓๙  และมาตรา  ๓๘  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  (ฉบับที่  ๖)   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้สมาชิกซ่ึงออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่  โดยมีบัญชีเงินชดเชย   

อยู่ก่อนออกจากราชการและมีสิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนก่อนออก 
จากราชการต่อเนื่องกับเวลารับราชการในตอนหลังตามมาตรา  ๓๘  มีสิทธิได้รับเงินชดเชย 
และผลประโยชน์ของเงินชดเชยตอนก่อนออกจากราชการตามจํานวนที่ปรากฏในบัญชีรายบุคคล 
ของสมาชิกผู้นั้น 

ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ  
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใช้บังคับ  สมาชิกผู้นั้นจะมีสิทธิได้รับ 
เงินชดเชยและผลประโยชน์ของเงินชดเชยตามวรรคหนึ่ง  ต่อเม่ือยังคงเป็นสมาชิกอยู่ ในวันที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับด้วย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

กรณ์  จาติกวณิช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

  

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากมาตรา  ๓๘  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติให้ข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่อาจมีสิทธิได้รับเงินชดเชย
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

  
 

 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด  ประเภท  และขนาดของรถ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
และมาตรา  ๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด  ประเภท   
และขนาดของรถ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ข้อ ๒ เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสําหรับ
ผู้ประสบภัย  โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้งดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้าล้านบาท  สําหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผู้โดยสาร  รวมทั้งผู้ขับขี่ 
ไม่เกินเจ็ดคน 

(๒) สิบล้านบาท  สําหรับรถที่มีที่นั่งเกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๓ ในการประกันภัยสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้งตามข้อ  ๒  ให้มีจํานวนเงิน

เอาประกันภัยสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นสําหรับผู้ประสบภัยต่อราย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จํานวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินห้าหม่ืนบาทต่อราย  สําหรับความเสียหายต่อร่างกาย 

หรืออนามัย  นอกจากกรณีตาม  (๒) 
(๒) จํานวนสองแสนบาทต่อราย  สําหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัยอย่างหนึ่งอย่างใด  

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ตาบอด 
 (ข) หูหนวก 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

  

 (ค) เป็นใบ้  หรือเสียความสามารถในการพูด  หรือลิ้นขาด 
 (ง) เสียอวัยวะสืบพันธุ์  หรือความสามารถสืบพันธุ์ 
 (จ) เสียแขน  ขา  มือ  เท้า  หรือนิ้ว 
 (ฉ) เสียอวัยวะอ่ืนใด 
 (ช) จิตพิการอย่างติดตัว 
 (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร 
(๓) จํานวนสองแสนบาทต่อราย  สําหรับความเสียหายต่อชีวิต 
(๔) จํานวนสองแสนบาทต่อราย  สําหรับความเสียหายตาม  (๑)  ต่อมาได้รับความเสียหาย

ตาม  (๒)  หรือ  (๓)  หรือทั้งตาม  (๒)  และ  (๓) 
ข้อ ๔ นอกจากจํานวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ  ๓  ให้มีส่วนการคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน

สําหรับผู้ประสบภัยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  จํานวนวันละสองร้อยบาท   
สูงสุดไม่เกินยี่สิบวันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  เป็นความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือไม่มีผู้ใด
รับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ที่ประสบภัยให้ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่ได้รับเงินเอาประกันภัยเป็นจํานวน
เท่ากับค่าเสียหายเบ้ืองต้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา  ๒๐  วรรคสอง 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

กรณ์  จาติกวณิช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากความเสียหายที่เกิดข้ึนกับ
ผู้ประสบภัยจากรถในบางกรณีมีผลกระทบต่อชีวิตและร่างกายของผู้ประสบภัย  และยังมีผลให้ผู้ประสบภัย 
ต้องรับภาระในค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน  รวมทั้งได้รับความเดือดร้อนในการดํารงชีวิตตามปกติ  
สมควรปรับปรุงจํานวนเงินเอาประกันภัยและเพิ่มการคุ้มครองค่าชดเชยรายวันให้กับผู้ประสบภัยที่พักรักษาตัวอยู่
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต  
และร่างกายได้รับความคุ้มครองเพิ่มข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
เรื่อง  การเทียบตําแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

 

 

ตามประกาศคณะกรรมการศาลยุติธรรม  เรื่อง  กําหนดตําแหน่งข้าราชการตุลาการ  ที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๔๖  เทียบตําแหน่งรองเลขานุการศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค  
เลขานุการศาลแพ่ง  เลขานุการศาลอาญา  เลขานุการศาลแพ่งกรุงเทพใต้  เลขานุการศาลอาญา 
กรุงเทพใต้  เลขานุการศาลแพ่งธนบุรี  เลขานุการศาลอาญาธนบุรี  เลขานุการศาลเยาวชนและ 
ครอบครัวกลาง  เลขานุการศาลแรงงานกลาง  เลขานุการศาลภาษีอากรกลาง  เลขานุการศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  และเลขานุการศาลล้มละลายกลางเท่ากับตําแหน่ง 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๒๕/๒๕๕๓  เม่ือวันที่  
๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ให้เทยีบตําแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนดังกล่าวเป็นเทียบเท่ากับ
ตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น  หรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น   

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  จึงให้ยกเลิกการเทียบตําแหน่งตามประกาศ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  เรื่อง  กําหนดตําแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน   
ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เฉพาะตําแหน่งรองเลขานุการศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค  
เลขานุการศาลแพ่ง  เลขานุการศาลอาญา  เลขานุการศาลแพ่งกรุงเทพใต้  เลขานุการศาลอาญากรุงเทพใต้  
เลขานุการศาลแพ่งธนบุรี  เลขานุการศาลอาญาธนบุรี  เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  
เลขานุการศาลแรงงานกลาง  เลขานุการศาลภาษีอากรกลาง  เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
และการค้าระหว่างประเทศกลาง  และเลขานุการศาลล้มละลายกลาง  และให้เทียบตําแหน่งดังกล่าว 
กับตําแหน่งข้าราชการตุลาการตามมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
ตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เทียบกับตําแหน่ง 
รองเลขานุการศาลอุทธรณ์หรือ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น 
ศาลอุทธรณ์ภาค หรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 
เลขานุการศาลแพ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น 
  หรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 
เลขานุการศาลอาญา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น 
  หรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 
เลขานุการศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น 
  หรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

เลขานุการศาลอาญากรุงเทพใต้ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น 
  หรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 
เลขานุการศาลแพ่งธนบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น 
  หรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 
เลขานุการศาลอาญาธนบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น 
  หรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 
เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น 
  หรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 
เลขานุการศาลแรงงานกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น 
  หรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 
เลขานุการศาลภาษีอากรกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น 
  หรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 
เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น 
การค้าระหว่างประเทศกลาง หรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 
เลขานุการศาลล้มละลายกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น 
  หรือผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สบโชค  สุขารมณ์ 
ประธานศาลฎีกา 

ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เก่ียวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่  ๑๙๙)   

เรื่อง  รายชื่อผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๙๗ )  พ .ศ.   ๒๕๓๙  ประกอบกับข้อ  ๖  ของประกาศ
กระทรวงการคลัง  เก่ียวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่  ๓)  เรื่อง  กําหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ที่รับทํา
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
จึงประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น  (๒๕๓)  ของข้อ  ๑  ของประกาศกระทรวงการคลัง   
เก่ียวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่  ๔)  เรื่อง  รายชื่อผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๙   

“(๒๕๓)  ส่วนผลิต  บริษัท  ไทยคอนเทนเนอร์สระบุรี  จํากัด” 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ  ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เก่ียวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่  ๒๐๐)   

เรื่อง  รายชื่อผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๙๗ )  พ .ศ.   ๒๕๓๙  ประกอบกับข้อ  ๖  ของประกาศ
กระทรวงการคลัง  เก่ียวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่  ๓)  เรื่อง  กําหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ที่รับทํา
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
จึงประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น  (๒๕๔)  ของข้อ  ๑  ของประกาศกระทรวงการคลัง   
เก่ียวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่  ๔)  เรื่อง  รายชื่อผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๙   

“(๒๕๔)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท  เอ็มโฟกัส  จํากัด” 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เก่ียวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่  ๒๐๑)   

เรื่อง  รายชื่อผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๙๗ )  พ .ศ.   ๒๕๓๙  ประกอบกับข้อ  ๖  ของประกาศ
กระทรวงการคลัง  เก่ียวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่  ๓)  เรื่อง  กําหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ที่รับทํา
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
จึงประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น  (๒๕๕)  ของข้อ  ๑  ของประกาศกระทรวงการคลัง   
เก่ียวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่  ๔)  เรื่อง  รายชื่อผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๙   

“(๒๕๕)  ส่วนงานวิจัยและปรับปรุง  บริษัท  เหลก็แผ่นรีดเย็นไทย  จํากัด  (มหาชน)” 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เก่ียวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่  ๒๐๒)   

เรื่อง  รายชื่อผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๙๗ )  พ .ศ.   ๒๕๓๙  ประกอบกับข้อ  ๖  ของประกาศ
กระทรวงการคลัง  เก่ียวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่  ๓)  เรื่อง  กําหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ที่รับทํา
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
จึงประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น  (๒๕๖)  ของข้อ  ๑  ของประกาศกระทรวงการคลัง   
เก่ียวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่  ๔)  เรื่อง  รายชื่อผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๙   

“(๒๕๖)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  บริษัท  ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด  จํากัด  สาขา
ลาดกระบัง” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



หน้า   ๗๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เก่ียวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่  ๒๐๓) 

เรื่อง  รายชื่อผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๒๙๗ )  พ .ศ.   ๒๕๓๙  ประกอบกับข้อ  ๖  ของประกาศ
กระทรวงการคลัง  เก่ียวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่  ๓)  เรื่อง  กําหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ที่รับทํา
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
จึงประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๒๕๗)  ของข้อ  ๑  ของประกาศกระทรวงการคลัง  เก่ียวกับ
ภาษีเงินได้  (ฉบับที่  ๔)  เรื่อง  รายชื่อผู้รับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม   
พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

“(๒๕๗)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  บริษัท  ไบโอ-อินโนวาและซินครอน  จํากัด” 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๔๕๐) 

เรื่อง  กําหนดองค์การ  สถานสาธารณกุศล  สถานพยาบาล  และสถานศึกษา 

ตามมาตรา  ๔๗  (๗)  (ข)  แห่งประมวลรัษฎากร  และมาตรา  ๓  (๔)  (ข)  แห่งพระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒๓๙)  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร   

ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒๕๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๗  (๗)  (ข)  แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๙)  พ.ศ.  ๒๕๐๘  และมาตรา  ๓  (๔)  (ข)  
แห่งพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒๓๙)  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒๕๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  จึงประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๗๓๔)  ของข้อ  ๓  แห่งประกาศกระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒)  เรื่อง  กําหนดองค์การ  สถานสาธารณกุศล  
สถานพยาบาล  และสถานศึกษา  ตามมาตรา  ๔๗  (๗)  (ข)  แห่งประมวลรัษฎากร  และมาตรา  ๓  (๔)  (ข)  
แห่งพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒๓๙)  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วย 
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒๕๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“(๗๓๔ )  มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท   ในพระอุปถัมภ์  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ   
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้เริ่มใช้บังคับ 
(๑) สําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ที่จะต้องยื่นรายการใน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  

เป็นต้นไป 
(๒) สําหรับมูลค่าของฐานภาษีของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๔๕๑) 

เรื่อง  กําหนดองค์การ  สถานสาธารณกุศล  สถานพยาบาล  และสถานศึกษา 

ตามมาตรา  ๔๗  (๗)  (ข)  แห่งประมวลรัษฎากร  และมาตรา  ๓  (๔)  (ข)  แห่งพระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒๓๙)  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร   

ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒๕๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๗  (๗)  (ข)  แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๙)  พ.ศ.  ๒๕๐๘  และมาตรา  ๓  (๔)  (ข)  
แห่งพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒๓๙)  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒๕๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  จึงประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๗๓๕)  ของข้อ  ๓  แห่งประกาศกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย
ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒)  เรื่อง  กําหนดองค์การ  สถานสาธารณกุศล  สถานพยาบาล  
และสถานศึกษา  ตามมาตรา  ๔๗  (๗)  (ข)  แห่งประมวลรัษฎากร  และมาตรา  ๓  (๔)  (ข)  แห่งพระราชกฤษฎีกา  
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒๓๙)  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ฉบับที่  ๒๕๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“(๗๓๕)  มูลนิธิรักษ์ธรรม” 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้เริ่มใช้บังคับ 
(๑) สําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ที่จะต้องยื่นรายการใน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  

เป็นต้นไป 
(๒) สําหรับมูลค่าของฐานภาษีของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๔๕๒) 

เรื่อง  กําหนดองค์การ  สถานสาธารณกุศล  สถานพยาบาล  และสถานศึกษา 

ตามมาตรา  ๔๗  (๗)  (ข)  แห่งประมวลรัษฎากร  และมาตรา  ๓  (๔)  (ข)  แห่งพระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒๓๙)  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร   

ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒๕๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๗  (๗)  (ข)  แห่งประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๙)  พ.ศ.  ๒๕๐๘  และมาตรา  ๓  (๔)  (ข)  
แห่งพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒๓๙)  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒๕๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  จึงประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๗๓๖)  ของข้อ  ๓  แห่งประกาศกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย
ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒)  เรื่อง  กําหนดองค์การ  สถานสาธารณกุศล  สถานพยาบาล  
และสถานศึกษา  ตามมาตรา  ๔๗  (๗)  (ข)  แห่งประมวลรัษฎากร  และมาตรา  ๓  (๔)  (ข)  แห่งพระราชกฤษฎีกา  
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ฉบับที่  ๒๓๙)  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(ฉบับที่  ๒๕๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“(๗๓๖)  มูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม” 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้เริ่มใช้บังคับ 
(๑) สําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่จะต้องยื่นรายการใน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

เป็นต้นไป 
(๒) สําหรับมูลค่าของฐานภาษีของผู้ประกอบการในเดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



 หน้า   ๙๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 
 

คําส่ังกรมสรรพากร 
ที่  ท.ป.  ๑๘๖/๒๕๕๔ 

เรื่อง  กําหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ  และรับชําระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
 

 

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากรมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  แห่งประมวลรัษฎากร  อธิบดี
กรมสรรพากรจึงมีคําส่ังดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  และสาขาของธนาคาร  เป็นสถานที่รับแบบ
แสดงรายการและรับชําระเงินภาษีอากร  สําหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ตามแบบ  
ภ.ง.ด.๙๐  และ  ภ.ง.ด.๙๑  และถ้ามีภาษีต้องเสียให้ชําระทั้งหมดในคราวเดียวกันด้วย 

ข้อ ๒ ให้พนักงานธนาคารซึ่งได้รับมอบหมายจากธนาคารเป็น  “เจ้าหน้าที่รับชําระเงินภาษีอากร”  
เพื่อรับชําระเงินภาษีอากรตามข้อ  ๑ 

ข้อ ๓ การเสียภาษีอากรตามคําส่ังนี้  ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เม่ือได้รับใบเสร็จรับเงินซ่ึง  
“เจ้าหน้าที่รับชําระเงินภาษีอากร”  ตามข้อ  ๒  ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว 

ข้อ ๔ คําส่ังนี้ให้ใช้บังคับสําหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชําระเงินภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร  ตั้งแต่วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

สาธิต  รังคสิริ 
อธิบดีกรมสรรพากร 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
เร่ือง   คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

 

 
 

คดีหมายเลขแดงที่  ล.  ๖๗๔๕/๒๕๕๓ กองบังคับคดีล้มละลาย  ๕ 
ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี 
 กระทรวงยุติธรรม 
 

ด้วย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เจ้าหนี้ผู้ เ ป็นโจทก์  ได้ ย่ืนฟ้อง 

ต่อศาลล้มละลายกลาง  ขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคําสั่งลงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓   

ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ  สหกรณ์การเกษตรดอกคําใต้  จํากัด  ลูกหนี้  เด็ดขาด  ตามพระราชบัญญัติ 

ล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  แล้ว 

ลูกหนี้มีอาชีพสหกรณ์การเกษตร  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  กสก.  ๘๘/๒๕๑๗  ตั้งบ้านเรือนอยู่

เลขที่  ๑๓๗  หมู่ที่  ๓  ถนนพะเยา-เชียงคํา  ตําบลดอกคําใต้  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา 

ดังนั้น  นับแต่วันที่ศาลได้มีคําสั่ง  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอํานาจจัดการเกี่ยวกับ

กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้  ตามมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓ 

อนึ่ง  เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้  จะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม  ต้องย่ืนคําขอ 

รับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ  สํานักงานเลขานุการกรม  กรมบังคับคดี   

หรือสํานักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลําเนาอยู่  ภายในกําหนดเวลา  ๒  เดือน  นับแต่วันโฆษณาคําสั่งนี้   

และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   

ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่  www.ratchakitcha.soc.go.th 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

สิบตํารวจเอกหญิง  ยุพินพา  ย่ิงสุนทรวัฒนา 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวม 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต  เพื่อดําเนินการปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติ  และคานิยมเกี่ยวกับความซ่ือสัตยสุจริต  
รวมทั้งดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๙  (๑๐)  และมาตรา  ๑๐๗  แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประธานกรรมการ  ป.ป.ช.  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ทุน”  หมายความวา  เงินที่สํานักงาน  ป.ป.ช.  ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําปหรือเงิน

ที่มีผูบริจาคให  หรือเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ
และตางประเทศ   เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนแผนงาน   โครงการ  กิจกรรม   
ใหประชาชนหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการอํานวยการประสานการขับเคลื่อน 
และติดตามผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ขอ ๕ การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต  ใหสํานักงาน  ป.ป.ช.  พิจารณาใหทุนสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน  



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

โครงการ  กิจกรรม  ที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  แกบุคคล  คณะบุคคล   
นิติบุคคล  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  แบงเปน  ๒  ประเภท  คือ 

(๑) ประเภททั่วไป  ไดแก  เงินสนับสนุนการดําเนินงานที่ผูเสนอแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  
เปนผูกําหนดดวยตัวเองภายใตขอบเขตของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(๒) ประเภทกําหนดเร่ือง  ไดแก  เงินสนับสนุนการดําเนินงานที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ
สํานักงาน  ป.ป.ช.  เปนผูกําหนดชื่อเร่ือง  ขอปญหา  หรือโครงการ  วัตถุประสงค  และรายละเอียดอื่น ๆ  
และใหหมายความรวมถึงเร่ืองปญหาสําคัญเรงดวนของประเทศ  หรือเร่ืองที่มีความจําเปนตองรีบ
ดําเนินการทันท ี

ขอ ๖ การใหทุนสนับสนุนการดําเนินงาน  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ผูมีสิทธิขอรับทุน  ไดแก  บุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล  สถาบัน  หรือหนวยงาน 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ซ่ึงเสนอแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  เพื่อขอรับทุนตามระเบียบนี้ 
(๒) การพิจารณาอนุมัติสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน   โครงการ   กิจกรรม  

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
ขอ ๗ คณะอนุกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ  ป.ป.ช.   

ในการอนุมัติทุน  ปรับลดเงินทุนสนับสนุนที่จัดสรรใหแกผูขอรับทุนตามความเหมาะสมของวงเงิน
งบประมาณที่ผูใหทุนไดรับในแตละป  อนุมัติการขอขยายระยะเวลา  อนุมัติผลการดําเนินงาน  อนุมัติ 
คําขอยุติการดําเนินงาน  หรือระงับการใหทุน   

ในกรณีจําเปนเรงดวนและไมอาจเรียกประชุมคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งได  ใหเสนอเร่ือง
ใหคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เปนผูพิจารณา 

ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง  คณะอนุกรรมการอาจใหคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน  หรือคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน  เสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการก็ได 

การทําสัญญารับทุนสนับสนุนการดําเนินงาน  ใหผูรับทุนทําสัญญารับทุนกับสํานักงาน  ป.ป.ช.  
พรอมเอกสารอื่น ๆ  แนบทายสัญญาตามแบบที่สํานักงาน  ป.ป.ช.  กําหนด 

การตรวจรับผลสําเร็จของงาน  ใหตรวจรับโดยบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะอนุกรรมการ
มอบหมาย  ทั้งนี้  ตามเวลาที่กําหนดโดยพิจารณาจากเอกสาร  รายงานผลการดําเนินงานหรือโดยวิธีการ
อื่นใดดวย  และตามความเหมาะสมหรือความจําเปน 



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

การตรวจรับผลสําเร็จของงานใหหมายรวมถึง  การประเมินรายงานความกาวหนาของงาน   
และการพิจารณาเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมที่อนุมัติแลว 

การรายงานผลสําเร็จของงานแตละคร้ัง  ใหผูรับทุนรายงานตามแบบที่สํานักงาน  ป.ป.ช.  
กําหนด 

การเบิกจายเงิน  สํานักงาน  ป.ป.ช.  จะจายเงินใหแกผูรับทุนตามความสําเร็จของงานตาม
รายละเอียดของแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  หากผูรับทุนจําเปนตองขอรับทุนเพื่อไปดําเนินการกอน 
ใหอยูในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการที่จะพิจารณา  ทั้งนี้  ตามประกาศของสํานักงาน  ป.ป.ช.   

ใหสํานักงาน  ป.ป.ช.  ติดตามประเมินผลงานของผูไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงาน 
ขอ ๘ ผูมีสิทธิขอรับทุนตามขอ  ๖  (๑)  ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมที่เสนอ 
(๓) สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการดําเนินงานตามแผนงาน   โครงการ  กิจกรรม 

ไดตลอดเวลาที่ขอรับทุน 
ทั้งนี้  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอํานาจในการกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือยกเวนคุณสมบัติ

ของผูมีสิทธิขอรับทุนขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามวรรคหนึ่งได 
ขอ ๙ ใหเลขาธิการมีอํานาจออกประกาศ  หรือขอกําหนดสํานักงาน   ป.ป.ช.  วาดวย

หลักเกณฑการใชจายเงินเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมใหประชาชน 
หรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งการปฏิบัติตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  
ทั้งนี้  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

ขอ ๑๐ ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ปานเทพ  กลาณรงคราญ 

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 




