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พระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  (องค์การมหาชน) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน  ขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับ
มาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  (องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  หมายความว่า  การกระทํา

หรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ   
หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเก่ียวกับการทํางาน 
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“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน  (องค์การมหาชน) 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบัน 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สถาบัน 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างสถาบัน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้ง  วัตถุประสงค์  และอํานาจหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น  เรียกว่า  “สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  (องค์การมหาชน)”  เรียกโดยย่อว่า  “สสปท.”  และให้ใช้ชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า  “Thailand  Institute  of  Occupational  Safety  and  Health  (Public  Organization)”  
เรียกโดยย่อว่า  “TOSH” 

มาตรา ๖ ให้สถาบันมีที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร  หรือในจังหวัดอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  และอาจตั้งสํานักงานสาขาได้ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

มาตรา ๗ ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน 

มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  ให้สถาบันมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(๓) ดําเนินการส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานของภาครัฐและเอกชน 
(๔) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน  ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ 
(๕) พัฒนาและสร้ างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ ยวกับความปลอดภัย  อาชี วอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
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(๖) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามความต้องการและความจําเป็นในการใช้งาน  รวมทั้งการผลิตสื่อ 
การเรียนรู้ดังกล่าว  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

มาตรา ๙ นอกจากอํานาจหน้าที่ในมาตรา  ๘  ให้สถาบันมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธติ่าง ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน  ตลอดจนทํานิติกรรมอื่นใด 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๓) ทําความตกลง  ประสาน  และร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
(๖) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  และค่าบริการในการดําเนินกิจการต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
การเข้าร่วมทุนตาม  (๕)  และการกู้ยืมตาม  (๖)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๒ 
ทุน  รายได้  และทรัพย์สิน 

 
 

มาตรา ๑๐ ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสถาบัน  ประกอบด้วย 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๔๐ 
(๒) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม 
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม 
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หรือองค์กรอื่น   รวมทั้ง 

จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๕) เงินรายปีที่ได้รับจากการจัดสรรจากกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน  ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(๖) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการดําเนินกิจการต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบัน 
(๗) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน 
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๔)  จะต้องไม่กระทําในลักษณะที่ทําให้สถาบันขาดความเป็นอิสระ

หรือความเป็นกลาง 
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มาตรา ๑๑ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสมควร  สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนํารายได้

ของสถาบันในจํานวนที่เห็นสมควรส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๑๒ ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสถาบันได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้ของสถาบัน

เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 
ให้สถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช้  จําหน่าย  และจัดหาประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของสถาบัน 
มาตรา ๑๓ การใช้จ่ายเงินของสถาบัน  ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ 
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบัน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
การบริหารและการดําเนินกิจการ 

 
 

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์สูง
ทางด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ด้านการบริหารจัดการ  หรือด้านอื่น
ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน  และต้องมิใช่ข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสี่คน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงแรงงาน  อธิบดีกรมควบคุมโรค  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  และเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 

(๓) กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  และกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
ผู้มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน  ฝ่ายละหน่ึงคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ซึ่ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งจากผู้ มีความรู้   ความเชี่ยวชาญ   
และประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
ด้านการบริหารจัดการ  ด้านนิติศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน  
และต้องมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  จํานวน 
ไม่เกินสามคน 

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง  และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 
และกรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  
เพื่อดํารงตําแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๑๘  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๓)  และ  (๔)  ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน 
(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 
(๘) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่ 
เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุน
กับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา  ๙  (๕) 

มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๓)  และ  (๔)  มีวาระ 
การดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการข้ึนใหม่  
ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไป
จนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารง
ตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการ 
ตามมาตรา  ๑๔  (๓)  และ  (๔)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๑๕ 
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มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๓)  หรือ  (๔)   
พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการ 
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น 
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่
ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๓)  หรือ  (๔)  พ้นจากตําแหน่ง 
ก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการตามวรรคหน่ึง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้กรรมการ 
ที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันให้ดําเนินกิจการให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสถาบัน 
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน  แผนการเงิน  โครงการ  และงบประมาณประจําปีของสถาบัน 
(๓) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน  พิจารณารายงาน

ของผู้ตรวจสอบการเงิน  และวางระเบียบ  กฎเกณฑ์  หรือข้อห้ามทางการเงิน 
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(๖) ให้คําแนะนําหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ  

ตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเก่ียวกับ 
การประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบัน 

(๗) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน   
และค่าบริการในการดําเนินกิจการของสถาบัน 

(๘) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
(๙) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  ตลอดจนออกระเบียบ  ข้อบังคับ  

ประกาศ  หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับสถาบันในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 (ก) การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน  การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันและขอบเขต

อํานาจหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
 (ข) การกําหนดตําแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่น

ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
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 (ค) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การประเมินผลงาน  การถอดถอน  วินัย 
และการลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่ 
และลูกจ้าง  รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไขในการจ้างลูกจ้าง 

 (ง) การบริหารและการจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของสถาบัน  รวมทั้ง 
การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

 (จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
 (ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที่และระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
 (ช) การสรรหา  การแต่งตั้ง  และการถอดถอนผู้อํานวยการ  การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ  

และการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน 
(๑๐) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีและเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้ 
(๑๑) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ระเบียบเก่ียวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม  (๙)  (ง)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
ในการปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่

คณะกรรมการพิจารณา  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  และให้ที่ประชุม
พิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมหรือจะมีมติในการประชุมเร่ืองนั้น
ได้หรือไม่  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของสถาบันเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ  และมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  
และที่ปรึกษาคณะทํางาน  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  และที่ปรึกษาคณะทํางานจะต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัด
หรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ
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มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่น
ตามมาตรา  ๙  (๕) 

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  ให้นํามาตรา  ๒๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๒ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  

และอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
ให้คณะทํางานและท่ีปรึกษาคณะทํางานได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๒๓ ให้สถาบันมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง 
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา  แต่งตั้ง  และถอดถอนผู้อํานวยการ 
ในกรณีที่ไม่มีผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองผู้อํานวยการซึ่งมีอาวุโส

ตามลําดับปฏิบัติหน้าที่แทน  ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง 
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

มาตรา ๒๔ ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา  และต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน

ตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๙ 
(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘) 
มาตรา ๒๕ ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   

แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
มาตรา ๒๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อํานวยการ 
(๔) คณะกรรมการให้ออก   เพราะบกพร่องต่อหน้าที่   มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๒๔ 
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม  (๔)  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้อํานวยการ 
มาตรา ๒๗ ผู้อํ านวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสถาบันให้ เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ของสถาบัน  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  มติ  และประกาศของคณะกรรมการและเป็น



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตําแหน่ง  เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา  ๓๕  
วรรคสอง  รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอเป้าหมาย  แผนงาน  และโครงการต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้การดําเนินงานของสถาบัน
บรรลุวัตถุประสงค์ 

(๒) เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสถาบันรวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันต่อคณะกรรมการ 

ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน 
มาตรา ๒๘ ผู้อํานวยการมีอํานาจ 
(๑) แต่งตั้งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย 
(๒) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  

ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  มติของ

คณะรัฐมนตรี  และระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๒๙ ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนของสถาบัน   

เพื่อการนี้  ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบ
หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมใดที่ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบ 
หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันสถาบัน  เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน 

มาตรา ๓๐ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๔ 
ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 

 
 

มาตรา ๓๑ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท  คือ 
(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  ได้แก่  ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ

ของสถาบัน 
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ  ได้แก่  ผู้ซึ่งสถาบันจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ

โดยมีสัญญาจ้าง 
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเป็นการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๔ 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสถาบัน 
(๕) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๘) 
มาตรา ๓๓ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา  ๓๒ 
(๔) ถูกให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ

กําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ 
(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

ไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ 
มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบัน  รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ   

พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชนอื่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน 
เป็นการชั่วคราวได้  ทั้งนี้  เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ทําไว้
ในการอนุมัติ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน 
เป็นการชั่วคราวตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน 
ไปปฏิบัติงานใด ๆ  และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสถาบันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว  
แล้วแต่กรณี 

เม่ือสิ้นสุดระยะที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบัน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหน่ึง 
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม 
ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๕ 
การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของสถาบัน 

 
 

มาตรา ๓๕ การบัญชีของสถาบัน  ให้จัดทําตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด  และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ 
ของสถาบัน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละคร้ัง 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ  
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๖ ให้สถาบันจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายใน 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ในทุกรอบปี  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 
และทรัพย์สินของสถาบัน  โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  ประหยัด  และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด  แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

เพื่อการนี้  ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
ของสถาบัน  สอบถามผู้อํานวยการ  ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  หรือบุคคลอื่น  และเรียกให้ส่ง
สรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

มาตรา ๓๗ ให้สถาบันทํารายงานประจําปีเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ  รายงานนี้ 
ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาแล้ว  บัญชีทําการ  พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีรวมทั้ง 
คําชี้แจงเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ  และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า 

มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบัน 
ให้มีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการ 
ของสถาบัน  ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  โครงการ  และแผนงานที่ได้จัดทําไว้  ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ต้องไม่นานกว่าสามปี 

การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหน่ึง  ให้จัดทําโดยสถาบัน  หน่วยงาน  องค์กร   
หรือคณะบุคคลที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการดําเนินงาน  โดยมีการคัดเลือก
หรือแต่งตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏทั้งในด้านประสิทธิผล  
ในด้านคุณภาพการให้บริการ   ในด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   ในด้านการพัฒนาองค์กร   
และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการจะได้กําหนดเพิ่มเติมขึ้น 
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ในกรณีที่มีเหตุผลจําเป็นเป็นการเฉพาะกาล  คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน
เป็นคร้ังคราวตามมาตรานี้ด้วยก็ได้ 

ให้สถาบันรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการด้วย 

หมวด  ๖ 
การกํากับดูแล 

 
 

มาตรา ๓๙ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบันให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน  นโยบายของรัฐบาล  และมติของ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับสถาบัน  เพื่อการน้ี  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้สถาบันชี้แจงแสดงความคิดเห็น   
ทํารายงาน  หรือยับย้ังการกระทําของสถาบันที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน  นโยบายของรัฐบาล  
หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับสถาบัน  ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการของ
สถาบันได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๐ เม่ือพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพื่ออนุมัติให้มีการโอนบรรดาอํานาจ  
หน้าที่  กิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  และงบประมาณของสํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน  ที่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๑ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  และผู้แทนสํานักงานประกันสังคม  เป็นกรรมการ  และให้อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรก  ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้  
ให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
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การแต่งตั้งผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๓ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของสํานักความปลอดภัยแรงงาน  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับที่สมัครใจ
เปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน  ให้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบที่
คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  กําหนด  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ   
และต้องผ่านการคัดเลือกและประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  กําหนด  
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๑๐  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

การบรรจุและการแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและการประเมินผลตามวรรคหน่ึงให้มีผลในวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการดําเนินการตามมาตรา  ๔๐ 

มาตรา ๔๔ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามมาตรา  ๔๓   
ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือค่าตอบแทนตามตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  และค่าจ้าง  ตามที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา  ๔๑  กําหนด  รวมทั้งได้รับสวัสดิการและประโยชน์อย่างอื่น  ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าที่
ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างผู้นั้นได้รับอยู่เดิม 

การเปล่ียนจากข้าราชการไปเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้ถือว่าเป็น 
การออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี 

การเปลี่ยนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็นลูกจ้างของสถาบัน  ให้ถือว่าเป็นการออกจากงาน
เพราะทางราชการยุบเลิกตําแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด  และให้ได้รับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

การเปล่ียนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้  ไม่ถือเป็นการออกจากงาน
เพราะสังกัดเดมิเลิกจ้าง 

มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชน์ตาม
ข้อบังคับของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน
ในสํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้ใดเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่ 
หรือลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้  ประสงค์จะให้นับเวลาการทํางานในขณะที่เป็นข้าราชการ  
พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างต่อเนื่องกับเวลาการทํางานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้  ให้มีสิทธิกระทําได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้กําหนด 
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มาตรา ๔๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดของสถาบัน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้นําระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดของกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  เฉพาะในส่วนที่
เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที่ที่จะเป็นของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่การคุ้มครองผู้ใช้แรงงานเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ  เน่ืองจากจะเป็น
การป้องกันหรือทําให้ปลอดจากเหตุที่จะทําให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย  
อันเน่ืองจากการทํางาน  ดังน้ัน  การดําเนินการเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาเก่ียวกับความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  จึงต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับ
มาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
บัญญัติให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  สมควรจัดต้ังสถาบันส่งเสริม 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วย
องค์การมหาชนเพ่ือให้การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความคล่องตัว  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 


