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กฎกระทรวง
วาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แห งพระราชบั ญญั ติ คุ มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกั บมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรั ฐธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในสถานที่ทํางานของลูกจาง ใหนายจางจัดใหมี
(๑) น้ําสะอาดสําหรับดื่มไมนอยกวาหนึ่งที่สําหรับลูกจางไมเกินสี่สิบคน และเพิ่มขึ้นใน
อัตราสวนหนึ่งที่สําหรับลูกจางทุก ๆ สี่สิบคน เศษของสี่สิบคนถาเกินยี่สิบคนใหถือเปนสี่สิบคน
(๒) หองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจํา
ทุกวัน
ใหนายจางจัดใหมีหองน้ําและหองสวมแยกสําหรับลูกจางชายและลูกจางหญิง และในกรณีที่มี
ลูกจางที่เปนคนพิการ ใหนายจางจัดใหมีหองน้ําและหองสวมสําหรับคนพิการแยกไวโดยเฉพาะ
ขอ ๒ ในสถานที่ทํางานของลูกจาง ใหนายจางจัดใหมีสิ่งจําเปนในการปฐมพยาบาลและ
การรักษาพยาบาล ดังตอไปนี้
(๑) สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานตั้งแตสิบคนขึ้นไป ตองจัดใหมีเวชภัณฑและยาเพื่อใช
ในการปฐมพยาบาลในจํานวนที่เพียงพอ อยางนอยตามรายการดังตอไปนี้
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กรรไกร
แกวยาน้ํา และแกวยาเม็ด
เข็มกลัด
ถวยน้ํา
ที่ปายยา
ปรอทวัดไข
ปากคีบปลายทู
ผาพันยืด
ผาสามเหลี่ยม
สายยางรัดหามเลือด
สําลี ผากอซ ผาพันแผล และผายางปลาสเตอรปด แผล
หลอดหยดยา
ขี้ผึ้งแกปวดบวม
ทิงเจอรไอโอดีน หรือโพวิโดน-ไอโอดีน
น้ํายาโพวิโดน-ไอโอดีน ชนิดฟอกแผล
ผงน้ําตาลเกลือแร
ยาแกผดผื่นที่ไมไดมาจากการติดเชื้อ
ยาแกแพ
ยาทาแกผดผื่นคัน
ยาธาตุน้ําแดง
ยาบรรเทาปวดลดไข
ยารักษาแผลน้ํารอนลวก
ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
เหลาแอมโมเนียหอม
แอลกอฮอลเช็ดแผล
ขี้ผึ้งปายตา
ถวยลางตา
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(ฟ) น้ํากรดบอริคลางตา
(ภ) ยาหยอดตา
(๒) สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานในขณะเดียวกันตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป ตองจัดใหมี
(ก) เวชภัณฑและยาเพื่อใชในการปฐมพยาบาลตาม (๑)
(ข) ห อ งรั ก ษาพยาบาลพร อ มเตี ย งพั ก คนไข อ ย า งน อ ยหนึ่ ง เตี ย ง เวชภั ณ ฑ แ ละยา
นอกจากที่ระบุไวใน (๑) ตามความจําเปนและเพียงพอแกการรักษาพยาบาลเบื้องตน
(ค) พยาบาลตั้งแตระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไวประจําอยางนอยหนึ่งคนตลอดเวลา
ทํางาน
(ง) แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งอยางนอยหนึ่งคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไมนอยกวา
สัปดาหละสองครั้ง และเมื่อรวมเวลาแลวตองไมนอยกวาสัปดาหละหกชั่วโมงในเวลาทํางาน
(๓) สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานในขณะเดียวกันตั้งแตหนึ่งพันคนขึ้นไป ตองจัดใหมี
(ก) เวชภัณฑและยาเพื่อใชในการปฐมพยาบาลตาม (๑)
(ข) ห อ งรั ก ษาพยาบาลพร อ มเตี ย งพั ก คนไข อ ย า งน อ ยสองเตี ย ง เวชภั ณ ฑ แ ละยา
นอกจากที่ระบุไวใน (๑) ตามความจําเปนและเพียงพอแกการรักษาพยาบาลเบื้องตน
(ค) พยาบาลตั้งแตระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไวประจําอยางนอยสองคนตลอดเวลา
ทํางาน
(ง) แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งอยางนอยหนึ่งคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไมนอยกวา
สัปดาหละสามครั้ง และเมื่อรวมเวลาแลวตองไมนอยกวาสัปดาหละสิบสองชั่วโมงในเวลาทํางาน
(จ) ยานพาหนะซึ่งพรอมที่จะนําลูกจางสงสถานพยาบาลเพื่อใหการรักษาพยาบาลได
โดยพลัน
ขอ ๓ นายจางอาจทําความตกลงเพื่อสงลูกจางเขารับการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาล
ที่ เ ป ด บริ ก ารตลอดยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมงและเป น สถานพยาบาลที่ น ายจ า งอาจนํ า ลู ก จ า งส ง เข า รั บ การ
รักษาพยาบาลไดโดยสะดวกและรวดเร็ว แทนการจัดใหมีแพทยตามขอ ๒ (๒) หรือขอ ๒ (๓) ได
โดยตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
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ขอ ๔ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อุไรวรรณ เทียนทอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหนายจางตองจัด
สวัสดิการในเรื่องใด จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

