
 



สารบญั 
 หน้า 

 การจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ หน่วยงานความปลอดภัย คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ 

 การจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

 การจัดให้มีห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักและพยาบาลประจําในสํานกังาน 
 

๒ 
 
๒ 
๒ 

 การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัยฯ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๕ 

 การจัดฝกึอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง 
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

๘ 

 ประเภทกิจการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

๙ 

 การติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมข้อตอ่ส่งน้ําภายในอาคาร ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ  
และดําเนินการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

๑๐ 

 การทดสอบปั้นจั่นตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภัยฯ  
เกี่ยวกับเคร่ืองจักร ป้ันจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

๑๒ 

 ประเภทกิจการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 

๑๓ 

 ประเภทกิจการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

๑๖ 

 การดําเนินการตามข้อ ๒๗ แหง่กฎกระทรวงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ
ด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

๑๙ 

 นิยาม “ลูกจ้าง” ตามตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการแจ้งการประสบอันตราย 
ต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ 

๒๐ 



 หน้า 

 ประเภทกิจการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

๒๓ 

 การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ  
เกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

๒๖ 

 การจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
ตามกฎกระทรวงในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยฯพ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

๒๗ 

 การดําเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรือ่ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัยฯลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๘ 

 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๒๙ 

 ท่ีอับอากาศตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ  
ในท่ีอับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

๓๑ 

 การขึ้นทะเบียนผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน 
 

๓๒ 

 การทดสอบส่วนประกอบและอปุกรณ์ของปั้นจั่นตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการ
ด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับเครื่องจักร ป้ันจั่น และ หม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

๓๔ 

 การนับสถติิการประสบอันตรายของหน่วยงาน 
 

๓๕ 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจําสถานประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

๓๗ 

 การใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสขุภาพ มากําหนดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง 
 

๓๙ 

 การแจ้งการประสบอันตรายของลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๔๑ 

 การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

๔๓ 



 หน้า 

 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔๔ 

 การดําเนินการตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

๔๗ 

 การแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร กรณีท่ีผู้บริหารคนเดียวกันต้องกํากับดูแลสํานกังาน
สาขามากกว่า ๑ สาขา หรือมากกว่า ๑ จังหวัด ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๔๙ 

 การจัดทํารายงานการตรวจสอบปั้นจั่น และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ตามประกาศกรม
สวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณข์องปั้นจั่น พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

๕๐ 

 วิธีการทดสอบสว่นประกอบและอุปกรณ์ของปัน้จั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง 
หลกัเกณฑ์และวิธีการทดสอบสว่นประกอบและอุปกรณ์ของปัน้จั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

๕๒ 

 การจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยในหน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของ
สถานประกอบกิจการ 

 

๕๓ 

 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

๕๔ 

 การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาํเนินการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

 

๕๖ 

 การตรวจสอบและการทดสอบปั้นจั่น ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยฯเกี่ยวกบัเครื่องจักร ป้ันจั่น หม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

๕๘ 

 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอมัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๕๙ 

 แผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้าง ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
หลกัเกณฑ์การจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

๖๐ 

 การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภัยฯพ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

๖๑ 



 หน้า 

 การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ  
เกี่ยวกับเคร่ืองจักร ป้ันจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๖๒ 

 การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯพ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

๖๓ 

 การจัดฝกึอบรมตามประกาศกรมฯ เรื่อง หลักหลักเกณฑแ์ละวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏบัิติหน้าท่ีผู้บังคับ
ป้ันจั่น ผูใ้หส้ัญญาณแกผู่้บังคับป้ันจั่น ผู้ยดึเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจัน่ และการทบทวนการทํางานเกี่ยวกับ
ป้ันจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

๖๕ 

 ช่อง Service ระหว่างท่อวางสายโทรคมนาคม เข้าข่ายเป็นท่ีอับอากาศหรือไม ่
 

๖๖ 

 การเก็บรักษาสารเคมีอันตรายตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความ
ปลอดภัยฯเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๖๘ 

 การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมา เป็นระดับหัวหน้างานตามนยิามท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

๖๙ 

 การดําเนินการกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับเครื่องจักร 
ป้ันจั่น และหมอ้น้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

๗๔ 

 แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภัยฯเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

๗๖ 

 การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

๗๘ 

 นิยาม “ลูกจ้าง” ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๘๓ 

 การรับรองรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดลอ้มในการทํางาน ตามที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และจัดการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

๘๔ 

 การจัดเตรียมน้ําสํารองไว้ใช้ในการดับเพลิง ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดําเนินการ
ด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๘๗ 



 หน้า 

 การจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อใหส้อดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
จัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ.๒๕๔๙ 

๘๘ 

 การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับความ
ร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

๙๐ 

 การดํา เนินการตามกฎกระทรวงกํา หนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๙๒ 

  

 
 
 



 

 
 
 
ข้อหารือ ๑. การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ หน่วยงานความปลอดภัย คณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
  ๒. การจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  
  ๓. การจัดให้มีห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักและพยาบาลประจําในสํานักงาน 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารอื กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ   การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ หน่วยงานความปลอดภัย 
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักและพยาบาลประจําในสํานักงานสาขาแต่ละสาขา                  
  

ข้อเท็จจริง ๑. บริษัทประกอบกิจการผลิตเครื่องมือกลึงโลหะเพื่อจําหน่ายและส่งออก มีการบริหารงานแยกเป็น  
๔ สาขา ประกอบด้วย 
  ๑.๑ สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพนักงานประมาณ 
๕๕๐ คน 
 ๑.๒  สํานักงานสาขา ๑ ตั้งอยู่ที่อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพนักงาน
ประมาณ ๔๐๐ คน 
 ๑.๓  สํานักงานสาขา ๒ ตั้งอยู่ที่อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพนักงาน
ประมาณ ๓๐๐ คน 
 ๑.๔ สํานักงานสาขา ๓ ตั้งอยู่ที่อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพนักงาน
ประมาณ ๒๐๐ คน  
 ๒. บร ิษ ัท ไ ด ้ร ับ คํา แนะนํ า ใ ห ้จ ัด ใ ห ้ม ีห น ่ว ย ง านคว ามปลอดภ ัย  คณะกร รมก า ร 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้และ
เวชภัณฑ์ ประจําแต่ละสํานักงานสาขา และหากสํานักงานสาขาใดมีพนักงานทํางานในคราวเดียวกัน ๒๐๐ คนขึ้นไป 
ต้องจัดให้มีพยาบาลเทคนิคประจําอย่างน้อย ๑ คน            

ข้อกฎหมาย ๑. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔   
  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้าง
ทํางานอยู่ในหน่วยงาน 
  มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หน่วยงาน
หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
     ฯลฯ 
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  มาตรา ๗๔ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นํากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ๒. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙  
  ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการดังต่อไปนี้ 
                                 (๑)   การทําเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 
         (๒)  การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่งเสริมแต่ง 
ดัดแปลง แปรสภาพ ทําให้เสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กําเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือ
พลังงานอย่างอื่น 
     ฯลฯ 
  ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๑) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนขึ้นไป และ
สถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป แต่งตั้งลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗ ประจําสถานประกอบกิจการอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านความปลอดภัย 
      ฯลฯ 
  ข้อ ๒๓ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 
      ฯลฯ 
  ข้อ ๓๓ ให้สถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๑) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนขึ้นไป และสถานประกอบ
กิจการตามข้อ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มี ลูกจ้างตั้ งแต่สองร้อยคนขึ้นไป จัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยภายใน 
สามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบสองร้อยคน 
      ฯลฯ  
  ๓. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  
       ข้อ ๔ ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการในสถานประกอบ
กิจการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบห้าสิบคน 
 ข้อ ๕ ในสถานประกอบกิจการแห่งหนึง่ใหเ้ลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการได้หนึง่คณะ 

  สถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึง สํานักงานสาขาหรือหน่วยงานแต่ละ
แห่งที่ตั้งอยู่ภายนอกซึ่งแต่ละแห่งมีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปด้วย 
     ฯลฯ 
 
 ๔. กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘  
  ข้อ ๒ ในสถานที่ทํางานของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มีส่ิงจําเป็นในการปฐมพยาบาล 
และการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้   ฯลฯ 

- 3 -



 

 
 
 
  (๒)  สถานที่ทํางานที่มีลูกจ้างทํางานในขณะเดียวกันตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไป ต้องจัดให้มี 
      (ก) เวชภัณฑแ์ละยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลตาม (๑) 
        (ข) ห้องรกัษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไขอ้ย่างน้อยหนึ่งเตียง เวชภัณฑ์และยานอกจากที่
ระบุไว้ใน (๑) ตามความจําเป็นและเพียงพอแก่การรกัษาพยาบาลเบื้องต้น 
       (ค) พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไว้ประจําอย่างน้อยหนึง่คนตลอดเวลาทํางาน
               ฯลฯ 
  
ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ จึงได้ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
  ๑. นิยาม “สถานประกอบกิจการ” ตามพ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ หมายความว่า หน่วยงานแต่ละ
แห่งของนายจ้างที่มี ลูกจ้างทํางานอยู่ ในหน่วยงาน  ดังนั้นสํ านักงานแต่ละสาขา ทั้ ง ๔ สาขาของบริษัท 
จึงถือเป็นสถานประกอบกิจการแต่ละแหง่ของนายจ้าง ประกอบกับสํานักงานสาขาแต่ละแห่งเป็นสถานประกอบกิจการ
ประ เภทการผลิ ต  และมี ลู กจ้ า งปฏิ บั ติ ง าน ในแต่ ละสาขาจํ านวนตั้ ง แต่ สองร้ อยคนขึ้ น ไป  นายจ้ า ง 
จึงต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้ 
   ๑.๑ จัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัย ในสํานักงานแต่ละสาขา 
   ๑.๒ แต่งตั้งลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้านความปลอดภัย ประจําสํานักงานแต่ละสาขาอย่างน้อยสาขาละหนึ่งคน 
   ๑.๓ จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของสถานประกอบกิจการ ในสํานักงานแต่ละสาขา   
  ๒ .  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ กําหนดให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ  โดยสถานประกอบกิจการหมายความรวมถึ ง  สํ านักงานสาขา  หรือหน่ วยงานของนายจ้ า ง 
แต่ละแห่งที่ตั้งอยู่ภายนอกซึ่งแต่ละแห่งมีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปด้วย ดังนั้นสํานักงานสาขาทุกสาขาของบริษัท  จึงต้อง
จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ สาขาละหนึ่งคณะ 
    ๓ .  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  พ .ศ .  ๒๕๔๘               
ข้อ ๒ (๒) กําหนดให้สถานที่ทํางานที่มี ลูกจ้างทํางานในขณะเดียวกันตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไปต้องจัดให้มี 
ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อยหนึ่งเตียง เวชภัณฑ์และยา ตามความจําเป็นและเพียงพอแก่การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไว้ประจําอย่างน้อยหนึ่งคนตลอดเวลาทํางาน  
มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในขณะทํางาน ดังนั้น 
หากสถานประกอบกิจการสาขาใดมี ลูกจ้างปฏิบัติงานในคราวเดียวกันตั้ งแต่สองร้อยคนขึ้นไป นายจ้าง 
ต้องจัดสวัสดิการตามข้อ ๒ (๒) ให้ถูกต้อง 

หมายเหตุ  อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๙๐๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
                 และหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๗๑๗๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
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ข้อหารือ      การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามประกาศ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารอื กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ  ประเด็นที่ ๑ บริษัทมีลูกจ้างทั้งหมด ๑,๘๐๐ คน แต่การฝึกอบรมตามประกาศฯ กําหนดให้
หนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินหกสิบคน บริษัทจึงขอรับคําแนะนํา หรือแนวปฏิบัติในการดําเนินการที่จะทําให้
สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับกฎหมาย 
       ประเด็นที่ ๒ ตามข้อ ๒ วรรคสอง กรณีลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถาน 
ที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่ งอาจทําให้ ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ  
หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน บริษัทฯ เห็นว่าต้องจัดฝึกอบรมลูกจ้าง
กลุ่มนี้เฉพาะรายที่ต้องทํางานในลักษณะที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ซึ่งไม่ใช่ 
ทุกราย และหากเป็นเช่นนั้นเมื่อมีลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ในตําแหน่งงานที่ไม่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว บริษัทจะสามารถ
รอให้มีลูกจ้างใหม่จํานวนพอสมควรแล้วค่อยดําเนินการได้หรือไม่ 

ข้อกฎหมาย ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ฯลฯ 
 ข้อ ๒  ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม   ในการ
ทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม       ในการทํางาน
ได้อย่างปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้
บังคับ 
 กรณีลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรม
ลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน 
   การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หลักสูตรฝึกอบรม
และวิทยากรฝึกอบรม ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 
    กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
ให้นายจ้างจัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน หรือหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกําหนดหรือยอมรับ 
 ข้อ ๓  ในการฝึกอบรมตามข้อ ๒ ผู้จัดฝึกอบรมต้องดําเนินการ ดังนี้ 
 (๑)  จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร 
 (๒)  จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินหกสิบคน 
 (๓)  จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 (๔)  ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
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 ข้อ ๔  ให้นายจ้างเก็บหลักฐานการฝึกอบรมตามข้อ ๒ ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อลูกจ้างซึ่งผ่านการ
อบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมลายมือชื่อของวิทยากรผู้ทําการอบรมไว้ในสถานประกอบกิจการ   หรือสถานที่ที่
ลูกจ้างทํางาน พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ฯลฯ 
 ข้อ ๙ วิทยากรฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่า
สามปีหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางานไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี 
 เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกบัหวัขอ้วชิาทีบ่รรยายไมน่อ้ยกวา่หนึง่ป ี
หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทาํงานไมน่อ้ยกวา่หนึง่
ปี สําหรับการฝึกอบรมเฉพาะข้อ ๗ และข้อ ๘ 
 (๒)  เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือ
เทียบเท่า โดยสอนวิชาด้านความปลอดภัยในการทํางาน และมีประสบการณ์การสอนเกี่ยวกับวิชาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี 
 (๓)  เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือ
เทียบเท่า หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจความปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ ต้อง
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานมาไม่น้อยกว่าสามปีและมีประสบการณ์การเป็นวิทยากร   ด้านความปลอดภยั
ในการทํางานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

ฯลฯ 

 

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบ 
ข้อหารือ ดังนี้ 
    ประเด็นที่ ๑  ตามข้อ ๒ แห่งประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ได้กําหนดระยะเวลาให้นายจ้างดําเนินการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางานให้แก่ลูกจ้างระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 
ดังนั้น กรณีบริษัทฯ มีลูกจ้างจํานวนมาก นายจ้างต้องเร่งรัดดําเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายโดยให้มีการกําหนด
แผนการดําเนินการที่ชัดเจน และปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หลักสูตร
ฝึกอบรม และวิทยากรฝึกอบรม ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ซึ่งนายจ้างสามารถดําเนินการจัดอบรมให้ลูกจ้างได้เอง และ
วิทยากรฝึกอบรมจะเป็นบุคคลภายในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกก็ได้ 
   ประเด็นที่ ๒ กรณีลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย นายจ้างต้องจัดให้มี
การฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มงาน ตามข้อบัญญัติของกฎหมายใช้คําว่า “อาจทําให้...” ดังนั้นไม่ใช่เฉพาะรายที่ต้อง
ทํางานในลักษณะที่จะก่อให้เกิดอันตรายฯ แต่โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อให้ลูกจ้างทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจ
พื้นฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน กฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของ
บริษัทและปัจจัยเสี่ยง เนื่องจากในแต่ละลักษณะงานล้วนแต่มีปัจจัยเสี่ยงอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ซึ่งจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน อีกทั้งเพื่อให้ลูกจ้างเกิดความตระหนัก 
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และเป็นการป้องกันการเกิดอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างเข้าทํางานใหม่หากไม่ได้รับการฝึกอบรมก่อนเริ่มงานอาจมี
ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการทํางานยิ่งขึ้น 

 
หมายเหตุ  อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๓๗๖  ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
                   และหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๗๐๕๕  ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ การจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

หน่วยงานทีห่ารือ  สถานประกอบกจิการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารอื สํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ  การจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศบริษัทสามารถฝึกอบรมฯ 
ให้กับพนักงานของตัวเองได้หรือไม่ และต้องขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมก่อนหรือไม่  

ข้อเท็จจริง ๑. บริษัทมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายเบียร์ โดยมี
โรงงานผลิต ตั้งอยู่ที่ส่วนภูมิภาค มีพนักงานโรงงานผลิต ทั้งหมด จํานวน ๕๕๐ คน  
 ๒. มีเจ้าหน้าที ่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน 
ในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙  

ข้อกฎหมาย ๑ .  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ๒. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการ
ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙  

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบ 
ข้อหารือ ดังนี้ 
 บริษัทสามารถดําเนินการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศให้กับพนักงาน
ของตนเองได้ โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากตามประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน
ในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกตามความในข้อ ๒๑ แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้
นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศให้กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาต  
ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศได้ ยกเว้นกรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมฯ ได้ 
ให้นายจ้างจัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับ
อากาศ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 
หมายเหตุ  อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/พม. ๐๖๑๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
             และหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๓๑๙๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
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ข้อหารือ ประ เภทก ิจ ก า รต ามกฎกระทรว งกําหนดมาตร ฐ าน ในก า รบร ิห า ร  และก ารจ ัด ก า ร 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

หน่วยงานทีห่ารือ  สถานประกอบกจิการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารอื สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ   บริษ ัทและบริษ ัทในเคร ือเป ็นสํานักงานที ่ไม ่ม ีโรงงานผลิต  จะอยู ่ในขอบข่าย 
คํานิยามตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ “ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้  ให้ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบ
กิจการ ดังต่อไปนี้ (๑๓) สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)” หรือไม่ 

ข้อเท็จจริง  ๑. บริษัทมีสํานักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการหลักในการบริหารและจัดการงาน
สํานักงานของบริษัทในเครือ โดยไม่มีสถานประกอบกิจการผลิต มีพนักงานทั้งหมด จํานวน ๘๘ คน  
 ๒. บริษัทในเครือตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ โดยมีสาขาที่ ๑ ตั้งอยู่ที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และ
สาขาที่ ๒ ตั้งอยู่ที่อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกิจการจัดซ้ือ จัดหายานยนต์ทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ ชิ้นส่วน 
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง มีพนักงานรวมทั้งหมด จํานวน ๒๙ คน 

ข้อกฎหมาย กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙  

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบ 
ข้อหารือ ดังนี้ 
 ประเด็นที ่ ๑ บริษัทประกอบกิจการหลักในการบริหาร  และจัดการงานสํานักงาน 
ของบริษัทในเครือ โดยไม่มีสถานประกอบกิจการผลิต จึงไม่เข้าข่ายเป็นสถานประกอบกิจการ ตาม ข้อ ๑ (๑๓) 
สํานักงานที่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม ข้อ ๑ (๑) ถึง (๑๒) แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ประเด็นที ่ ๒ ในเครือประกอบกิจการจัดซื ้อ จัดหาวัสดุอ ุปกรณ์ต่างๆ จึงไม่เข ้าข่าย 
เป็นสถานประกอบกิจการที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน สปร. ที่ รง ๐๕๑๐/พม. ๐๖๓๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
             และหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๓๒๗๙  ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ  การติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมข้อต่อส่งน้ําภายในอาคาร ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารอื สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ  ขอหารือเกี่ยวกบัการตดิตั้งตู้ดบัเพลิงพร้อมขอ้ต่อส่งน้ําภายในอาคาร  

ข้อเท็จจริง  ๑.  บริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการทําเคมีภัณฑ์ สารเคมีหรือวัสดุเคมี ปัจจุบันมี
ลูกจ้างปฏิบัติงาน จํานวน ๓๕๑ คน ชาย ๒๗๙ คน หญิง ๗๒ คน 
  ๒.  บริษัทมีแผนที่จะก่อสร้างต่อเติมอาคารผลิต มีพื้นที่ ๘๐๐ ตารางเมตร และตั้งอยู่ห่างจาก
อาคารเดิมที่มีการติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมข้อต่อส่งน้ําภายในอาคารครบทุกชั้น ประมาณ ๓๕ เมตร 

ข้อกฎหมาย   กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
  ข้อ  ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ 
ตามกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 
    ฯลฯ 
  ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบน้ําดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิง  
ที่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร อย่างน้อยให้ประกอบด้วย 
  (๑) ในกรณีที่ไม่มีท่อน้ําดับเพลิงของทางราชการในบริเวณที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่หรือมี
แต่ปริมาณน้ํ าไม่ เพียงพอ  ให้จัดเตรียมน้ํ า สํารองไว้ ใช้ ในการดับเพลิง  โดยต้องมีอัตราส่วนปริมาณน้ํ า 
ที่สํารองต่อพื้นที่อาคารตามที่กําหนดไว้ในตารางที่ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ สําหรับกรณีที่นายจ้างมีอาคาร 
หลายหลังตั ้งอยู ่ในบริเวณเดียวกัน อาจจัดเตรียมน้ําสํารองไว้ในปริมาณที่ใช้กับอาคารที ่มีพื ้นที ่มากที่สุด 
เพียงหลังเดียวก็ได้ 
  (๒) ระบบการส่งน้ํา ที่ เก็บกักน้ํา เครื่องสูบน้ําดับเพลิง และการติดตั้ง จะต้องได้รับ 
การตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรตามกฎหมายว่ าด้ วยวิศวกร  และต้องมีการป้องกันไม่ ให้ เกิ ด 
ความเสียหายจากเพลิงไหม้ ยานพาหนะ หรือสิ่งอื่น 
  (๓) ข้อต่อท่อรับน้ําดับเพลิงเข้าอาคารและข้อต่อส่งน้ําภายในอาคารจะต้องเป็นระบบเดียวกับ
ที่ใช้ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่น หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อที่ใช้กับหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการในท้องถิ่นนั้น และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ทั้งในการติดตั้งต้องมีส่ิงป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น  
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  (๔) ข้อต่อสายส่งน้ําดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงจะต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการในท้องถิ่ นนั้ น  ซึ่ งสามารถต่อเข้ าด้ วยกันได้หรือต้องมีอุปกรณ์ที่ จะช่ วยสวมระหว่ าง 
ข้อต่อหรือหัวฉีดดับเพลิงดังกล่าว 
  (๕) สายส่งน้ําดับเพลิงต้องมีความยาวหรือต่อกันให้มีความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณที่เกิด
เพลิงไหม้ได้ 
   ฯลฯ 
 
ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบข้อ
หารือ ดังนี้ 
   กรณีการติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมข้อต่อส่งน้ําภายในอาคารนั้น นายจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ํา
ดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิง ที่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร 
ดั ง นั้ น  ห า ก ร ะ บ บ น้ํ า ดั บ เ พ ลิ ง แ ล ะ อุ ป ก รณ์ ป ร ะ ก อ บ เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ดั บ เ พ ลิ ง ข อ ง อ า ค า ร เ ดิ ม  
ไม่สามารถใช้ในการดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอสําหรับอาคารที่ก่อสร้างใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารเดิม ๓๕ เมตร เช่น 
สายส่งน้ําดับเพลิงมีความยาวไม่ครอบคลุมในการดับเพลิงในทุกส่วนของอาคารที่ก่อสร้างใหม่ บริษัทฯ จะต้องติดตั้ง
ระบบน้ําดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิงของอาคารที่ก่อสร้างใหม่ด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๒ แห่ง
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
หมายเหตุ  อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/พม. ๑๗๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
              และหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน  ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๖๙๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖  
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ข้อหารือ    การทดสอบปั้นจั่นตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารอื สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ  รถกระเช้าแบบ  Aerial Work Platforms ต้องทดสอบตามกฎกระทรวงฯ หรือไม ่

ข้อกฎหมาย  กฎกระทรวงกํ าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้ านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
  “เครื่องจักร” หมายความว่า ส่ิงที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสําหรับก่อกําเนิดพลังงาน 
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกําลังน้ํา ไอน้ํา เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น 
และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ล้อตุนกําลัง รอก สายพาน เพลา เฟือง หรือสิ่งอื่นที่ทํางานสัมพันธ์กัน รวมทั้ง
เครื่องมือกล 
  “ปั้นจั่น” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกส่ิงของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายส่ิงของ
เหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ และให้หมายความรวมถึงเครื่องจักรประเภทรอกที่ใช้ยกส่ิงของขึ้นลง
ตามแนวดิ่งด้วย 

ฯลฯ 
  ข้อ ๕๐ นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นปีละไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ครั้งตามประเภทและลักษณะของงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ฯลฯ 

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบข้อ
หารือ ดังนี้ 
  ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น โดยมี
รายละเอียดการทดสอบตามรายงานการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับรถปั้นจั่น และเรือปั้นจั่น (ปจ. ๒) 
ซึ่งรถกระเช้าดังกล่าว ไม่จัดเป็นเครื่องจักรที่ใช้ยกส่ิงของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายส่ิงของเหล่านั้นในลักษณะ
แขวนลอยไปตามแนวราบ จึงไม่เข้าข่ายปั้นจั่น อย่างไรก็ตาม บริษัทควรให้มีการตรวจสอบและทดสอบส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของรถกระเช้าตามหลักวิชาการที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างขณะทํางาน 
 
หมายเหตุ  อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/พม. ๑๖๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 
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ข้อหารือ  ประเภทกิจการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ และการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑  

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารอื กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ  ประเด็นที่ ๑ กรณีที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน และแจกจ่าย
เครื่องแบบพร้อมกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามประเภทของการปฏิบัติงาน ทางบริษัทสามารถ
เรียกหลักประกันสัญญาจากพนักงานได้หรือไม่ 
  ประเด็นที่ ๒ บริษัทซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการจัดส่งบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานให้กับ
บริษัทอื่น บริษัทเป็นประเภทกิจการที่จัดอยู่ในข้อกําหนดของกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร 
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙  ตามข้อ ๑ (๑) ถึง 
(๑๔) ข้อใด 

ข้อเท็จจริง บริษัทตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทในเครือของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประกอบกิจการ
รับเหมาแรงงานทั่วไป เพื่อให้บริการงานที่ต้องการบุคคลากรเฉพาะเพื่อปฏิบัติงานกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น งาน
บริการที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมเฉพาะด้าน งานที่ต้องการเฉพาะบุคลากรที่มีอายุน้อยสภาพร่างกาย
พร้อม งานที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพและมีอัตราการลาออกสูง งานที่ต้องจ้างในระยะเวลาสั้น มีอัตราการจ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามโครงสร้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานที่ต้องติดต่อบริการลูกค้าโดยตรง งานที่จ้างแรงงาน
ภายนอกทําอยู่ในปัจจุบันแล้วไม่เป็นผลดี โดยบุคลากรที่บริษัทส่งไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ยังมีสถานะ
เป็นลูกจ้างของบริษัท  

ข้อกฎหมาย ๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑  

 มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการ
ทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือทรัพย์สินอื่นหรือการค้ําประกันด้วยบุคคล
จากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง 
ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จํานวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ฯลฯ 

 ๒. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  การทําเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 
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  (๒)  การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง
ดัดแปลง แปรสภาพ ทําให้เสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กําเนิด แปลง และจ่าย
ไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น 
  (๓)  การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบินทาง
รถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ํา 
โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียม 
หรือวางรากฐานของการก่อสร้าง 
  (๔)  การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขน
ถ่ายสินค้า 
  (๕)  สถานีบริการหรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ 
  (๖)  โรงแรม 
  (๗)  ห้างสรรพสินค้า 
  (๘)  สถานพยาบาล 
  (๙)  สถาบันทางการเงิน 
  (๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 
  (๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา 
  (๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 
  (๑๓) สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒) 
  (๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 

ฯลฯ 

  ๓. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกัน 
การทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๑  
   ข้อ ๔ ลักษณะหรือสภาพของงานที่นายจ้างจะเรียกหรอืรับหลกัประกันการทํางานหรอื
หลักประกันความเสียหายจากการทํางานจากลูกจ้างได้ ได้แก ่
   (๑)  งานสมุห์บัญช ี
 (๒) งานพนักงานเกบ็หรือจ่ายเงิน  
 (๓) งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุมี ค่าคือ เพชร พลอย เงิน ทองคํา 
ทองคําขาว และไข่มุก 
 (๔) งานเฝ้าหรือดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของนายจ้างหรืออยู่ในความรับผิดชอบของ
นายจ้าง 
 (๕) งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน 
 (๖) งานควบคุมหรอืรับผิดชอบยานพาหนะ  
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 (๗) งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคลังสินค้า ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ ให้เช่า
ซื้อ ให้กู้ยืม รับฝากทรัพย์ รับจํานอง รับจํานํา รับประกันภัย รับโอนหรือรับจัดส่งเงิน หรือการธนาคาร ทั้งนี้ เฉพาะ
ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ควบคุมเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการที่ว่านั้น 
 ข้อ ๕ หลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานมีสามประเภท ได้แก่ 
   (๑) เงินสด 
 (๒) ทรัพย์สิน 
 (๓) การคํ้าประกันด้วยบุคคล 

ฯลฯ 

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบ
ข้อหารือ ดังนี้ 
  ประเด็นที่ ๑ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรบัหลกัประกนั
การทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้นายจ้างสามารถเรียก
หรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจ้าง ได้เฉพาะลักษณะหรือสภาพ
ของงานที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ เท่านั้น บริษัทจึงไม่สามารถเรียกหลักประกันสัญญาจากพนักงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
การจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน ค่าเครื่องแบบ และค่าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามประเภทของ
การปฏิบัติงานได้  
   ประเด็นที่ ๒ บริษัทประกอบกิจการรับเหมาแรงงานทั่วไปเพื่อให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร
เฉพาะเพื่อปฏิบัติงานกับบริษัทอื่น จึงไม่เข้าข่ายเป็นกิจการหรือสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 
๒๕๔๙ ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และหากบริษัทมีการดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดที่เข้าข่ายกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑ บริษัทจักต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ  
ดังกล่าวด้วย 

 
หมายเหต ุ  อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๓๒๒๘  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
               และหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๑๐๒๙๔  ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ  ประเภทก ิจการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบร ิหารและการจ ัดการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙   

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ  ลักษณะกิจการของบริษัทเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙  
หรือไม่ 

ข้อเท็จจริง ๑. บริษัทมีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีลูกจ้าง ๑๓๖ คน และมีสํานักงาน
สาขาต้ังอยู่ที่ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร มีลูกจ้าง ๒๒๙ คน ประกอบธุรกิจตัวแทนจําหน่ายเครื่อง 
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์สําเร็จรปูจากต่างประเทศ ตัวแทนจําหน่ายเครื่องฉายและเครื่องถ่ายทอด
วัตถุสามมิติ 
 ๒. บริษัทมีหนังสือชี้แจงและข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจําหน่าย  
ไม่มีแผนกซ่อมบํารุงและบริการหลังการขาย กรณีมีการชํารุดต้องซ่อมแซมลูกค้าต้องแจ้งให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ทราบ
เพื่อทําการซ่อมแซมต่อไป 
 ๓. เอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียน ข้อที่ ๖ ซึ่งกําหนดวัตถุประสงค์ของบริษัท
กําหนดไว้ มี ๔๖ ข้อ 

ข้อกฎหมาย ๑.  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  มาตรา  ๗๔  ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นํากฎกระทรวงที่ออกตามหมวด ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑  
มาบังคับใชโ้ดยอนุโลม 
   ๒. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  การทําเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 
   (๒) การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริม
แต่งดัดแปลง แปรสภาพ ทําให้เสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กําเนิด 
แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น 
  (๓)  การก่อสร้าง ต่อเติม ติดต้ัง ซ่อม ซ่อมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 
สนามบินทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน  
ท่อระบาย ท่อน้ํา โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียม 
หรือวางรากฐานของการก่อสร้าง 
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 -๒- 
 
 
 
  (๔)  การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และรวมทั้งการ
บรรทุกขนถ่ายสินค้า 
  (๕)  สถานีบริการหรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ 
   (๖)  โรงแรม 
   (๗)  ห้างสรรพสินค้า 
  (๘)  สถานพยาบาล 
  (๙)  สถาบันทางการเงิน 
  (๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 
  (๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา 
  (๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 
  (๑๓) สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒) 
  (๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 

  ๓.  วัตถุประสงค์ของบริษัทมี ๔๖ ข้อ ดังนี้ 
ฯลฯ 

   (๑๘) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ 
โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดนํ้ามันพืช โรงงาน
กระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมผ้าและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและ
หล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป 
โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี่ โรงงานน้ําตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ 
โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบ
รถยนต์ 

ฯลฯ 
   (๒๓) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย 
สถานที่ทําการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด รามทั้งรับทํางานโยธาทุกประเภท 

ฯลฯ 
   (๒๔) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่  
แต่งแร่ วิเคราะห์ตรวจสอบแร่ บดแร่ 

ฯลฯ 
   (๒๕) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิ ่ง อาบอบนวด 
โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ํา 

ฯลฯ 
   (๓๘) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และ 
ผู้ป่วยเจ็บ รับทําการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย 
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 -๓- 
 
 
 

ฯลฯ 
   (๔๓) ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ที่เกี่ยวข้อง
ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งการรับบริการติดตั้ง ซ่อมแซม บํารุงรักษาของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คําแนะนําในการใช้ ฝึกอบรม ฝึกสอน การใช้โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ รับจ้าง
เปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจําหน่ายโปรแกรมสําเร็จรูปจากต่างประเทศ ตลอดจนดําเนินธุรกิจ
โรงเรียน หรือสถาบันอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (เมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง) 

ฯลฯ 

    ๔.  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  มาตรา ๖๖ นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ 
หรือกฎหมายอื่น ภายในขอบแห่งอํานาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือกําหนดไว้ในกฎหมาย
ข้อบังคับ หรือตราสารจัดต้ัง 

 

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้

ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจตัวแทนจําหน่ายเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์
สําเร็จรูปจากต่างประเทศ ตัวแทนจําหน่ายเครื่องฉายและเครื่องถ่ายทอดวัตถุสามมิติ ซึ่งไมม่ีแผนกซ่อมบํารุง
และบริการหลังการขาย การประกอบกิจการของบริษัทถือว่าไม่เข้าข่ายเป็นกิจการหรือสถานประกอบกิจการ 
ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ฉบับ
ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัททั ้งในส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาของบริษ ัทต้องปฏิบัต ิตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎหมาย
ความปลอดภัยในการทํางานในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/ ๐๑๙๙๑ ลงวันที่ ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
 และหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๗๐๕  ลงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ การดําเนินการตามข้อ ๒๗ แห่งกฎกระทรวงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดํ า เ น ิน ก า ร ด ้า น ค ว า มปลอดภ ัย  อ า ช ีว อ น า ม ัย  แล ะสภ าพแ วดล ้อ ม ใ น ก า รทํ า ง า น เ กี ่ย ว ก ับ ก า ร ป ้อ ง ก ัน 
และระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕  

หน่วยงานที่หารือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

หน่วยงานตอบข้อหารอื กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ  กรณีคําว่า “ในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการ” ในการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  
คลอบคลุมอย่างไร 

ข้อเท็จจริง ภายในสํานักงานใหญ่ของบริษัทมีหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย แผนก กอง ฝ่าย สํานักงานบริหาร เป็นต้น 

ข้อกฎหมาย กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
    ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของ
สถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที ่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานเป็นผู้ดําเนินการฝึกอบรม  

ตอบข้อหารือ   หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
  การดําเนินการตามข้อ ๒๗ แห่งกฎกระทรวงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจุดประสงค์ให้มีการกระจายของลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้อยู่ในทุกหน่วยงานของนายจ้าง  
เพื่อความรวดเร็วในการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นในสถานประกอบกิจการของทุกหน่วยงาน กล่าวคือ ในทุกหน่วยงานของสถาน
ประกอบกิจการต้องมีลูกจ้างที่ผ่านการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นอย่างน้อยร้อยละส่ีสิบ ดังนั้น ในกรณีของบริษัทในส่วน
สํานักงานใหญ่ต้องจัดให้ลูกจ้างของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย แผนก กอง ฝ่าย สํานักงานผู้บริหาร เป็นต้น เข้ารับการ
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนลูกจ้างของแต่ละหน่วยงานนั้น 
 
หมายเหตุ  อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๔๓๐  ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
    และหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๓๑๙๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
  

- 19 -



 
 
 
 
 
ข้อหารือ  นิยาม “ลูกจ้าง” ตามตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และการแจ้งการประสบอันตรายต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๔ แห่ง
พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ   

หน่วยงานทีห่ารือ  หน่วยงานรฐัวิสาหกจิ 

หน่วยงานตอบข้อหารือ กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ   ประเด็นที่ ๑ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องถือว่าลูกจ้างของบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้รับเหมางาน
และรับเหมาแรงงาน เป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ หรือไม่ และ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไร 
 ประเด็นที่ ๒ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจไม่เข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
และกฎหมายประกันสังคม หากเกิดกรณีลูกจ้างของบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้รับเหมางานและรับเหมาแรงงาน 
ที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ประสบอันตรายจากการทํางานฝ่ายใดต้องเป็นผู้แจ้งการประสบอันตรายต่อ
พนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ  และต้องดําเนินการ
เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไร  

ข้อเท็จจริง ๑. บริษัทมีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  
    ๒. บริษัทมีการจ้างบริษัทเอกชนจากภายนอกเข้ามาดําเนินการภายในหน่วยงาน  
ซึ่งแบ่งเป็นสองประเภท ดังนี้ 
        ๒.๑ บริษัทเอกชนซึ่งรับจ้างเหมางาน โดยในการดําเนินการบริษัทดังกล่าวเป็นผู้
จัดหาลูกจ้างและอุปกรณ์ในการทํางานทั้งหมด   
      ๒.๒  บริษัทเอกชนรับเหมาแรงงาน โดยเป็นผู้จัดหาเฉพาะลูกจ้างเข้ามาดําเนินการ 
เช่น งานทําความสะอาดสํานักงาน  

ข้อกฎหมาย    พระราชบัญญัต ิความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔    
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

ฯลฯ 
 “นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้
หมายความรวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือใน 
สถานประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด 
ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 
 “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ
รวมถึง ผู ้ซึ ่งได ้ร ับความยินยอมให ้ทํางานหร ือทําผลประโยชน์ให ้แก ่หร ือในสถานประกอบกิจการ 
ของนายจ้างไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไรก็ตาม 

ฯลฯ  
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       มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรงหรือลูกจ้างประสบ
อันตรายจากการทํางาน ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้ 
    (๑)  กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยทันที 
ที่ทราบโดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอียดพอสมควร และให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุ 
เป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันลูกจ้างเสียชีวิต 
       (๒)  กรณีที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิต หรือมี
บุคคลในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ การระเบิด 
สารเคมีรั่วไหล หรืออุบัติภัยร้ายแรงอื่น ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ 
โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใด และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ความเสียหาย  
การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซ้ําอีก ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเกิดเหตุ 
        (๓) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
เมื่อนายจ้างแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว  
ให้นายจ้างส่งสําเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันด้วย 
    การแจ้งเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดและเมื่อ
พนกังานตรวจความปลอดภัยได้รับแจ้งแล้ว ให้ดําเนินการตรวจสอบและหามาตรการป้องกันอันตรายโดยเร็ว 

ฯลฯ 

ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบ 
ข้อหารือ ดังนี้ 
 ประเด็นที่ ๑ หน่วยงานบริษัทได้กําหนดให้มีลูกจ้างของบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้รับเหมา
งานและรับเหมาแรงงาน เข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน ซึ่งตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ได้บัญญัติ
นิยามคําว่า “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความ
รวมถึง ผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง
ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไรก็ตาม ดังนั้น จึงถือว่าลูกจ้างของบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้รับเหมางานและรับเหมา
แรงงาน เป็นลูกจ้างของหน่วยงานตามนิยามดังกล่าว 
         ประเด็นที่ ๒ กรณีลูกจ้างของบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้รับเหมางานและรับเหมาแรงงาน 
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานประสบอันตรายจากการทํางานหรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน นั้น 
บริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้รับเหมางานและรับเหมาแรงงานถือเป็นนายจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๓๗ จะต้องเป็นผู้แจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมาย
ดังกล่าว  
  สําหรับตามมาตรา ๓๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ซึ่งกําหนดให้
นายจ้างส่งสําเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวัน บริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้รับเหมา 
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งานและรับเหมาแรงงานซึ่งเป็นนายจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ จะเป็นผู้แจ้ง หรือจะสําเนาส่งให้
หน่วยงานซึ่งเป็นนายจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ เป็นผู้แจ้งก็ได้ 
 
หมายเหตุ  อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๔๙๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 และหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๒๒๙๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
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ข้อหารือ ประเภทกิจการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภยั  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙  

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ  ประเภทกิจการของบริษัทเข้าข่ายต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบ
กิจการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙  หรือไม่ 

ข้อเท็จจริง ๑. บริษัทมีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่กรุงเทพมหานคร สํานักงานสาขาที่ ๑ ต้ังอยู่ที่จังหวัด
สมุทรปราการ และสํานักงานสาขาที่ ๒ ต้ังอยู่ที่จังหวัดระยอง ประกอบธุรกิจจําหน่ายและให้บริการเครื่องมือที่
ใช้ในการก่อสร้าง มีลูกจ้างทั้งหมด ๑๐๖ คน  
 ๒. บริษัทมีขอบข่ายของงาน ประกอบด้วย ดังนี้ 
  ๒.๑ ฝ่ายขายและฝ่ายวิศวกรรม กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อทําหน้าที่เข้าไปเสนอขาย
สินค้าของบริษัทและบริการให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยให้เช่าเฉพาะอุปกรณ์ ผู้ดําเนินการเป็นของผู้เช่า เช่น 
สว่านไฟฟ้า สกัดไฟฟ้า เครื่องเจาะตัดคอนกรีตด้วยหัวเจาะเพชร เครื่องตัดคอนกรีตด้วยใบตัด ฯลฯ 
  ๒.๒ ฝ่ายซ่อมบํารุงและศูนย์บริการ ทําหน้าที่ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ก่อสร้างซึ่งเป็นการ
ให้บริการหลังการขายเฉพาะสินค้าของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าเท่านั้น 

ข้อกฎหมาย ๑.  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  มาตรา  ๗๔  ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นํากฎกระทรวงที่ออกตามหมวด ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑  
มาบังคับใชโ้ดยอนุโลม 
  ๒.  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  การทําเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 
  (๒)  การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริม
แต่งดัดแปลง แปรสภาพ ทําให้เสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กําเนิด 
แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น 
   (๓)  การก่อสร้าง ต่อเติม ติดต้ัง ซ่อม ซ่อมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 
สนามบินทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน 
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 -๒- 

ท่อระบาย ท่อน้ํา โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือ
วางรากฐานของการก่อสร้าง 
   (๔)  การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และรวมทั้งการ
บรรทุกขนถ่ายสินค้า 
   (๕)  สถานีบริการหรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ 
  (๖) โรงแรม 
  (๗)  ห้างสรรพสินค้า 
 (๘)  สถานพยาบาล 
   (๙)  สถาบันทางการเงิน 
  (๑๐)  สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 
  (๑๑)  สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา 
  (๑๒)  สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 
 (๑๓)  สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒) 
 (๑๔)  กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 
 ๓. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  มาตรา ๖๖ นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ 
หรือกฎหมายอื่น ภายในขอบแห่งอํานาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือกําหนดไว้ในกฎหมาย
ข้อบังคับ หรือตราสารจัดต้ัง 

 ๔. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มี ๑๕ ข้อ ดังนี้ 

ฯลฯ 

  (๔)  บริการออกแบบ ติดต้ัง ทดสอบ ฝึกอบรม บํารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและเคมีภัณฑ์ด้านการก่อสร้างที่ใช้ในการยึด ตรึง เจาะ ตอก ตัด เจียระไน ระบบงาน
ไม้ และการหาตําแหน่งโดยเลเซอร์และการอัดฉีด ทําการค้นคว้า และพัฒนา ให้คําแนะนํา ส่งเสริมการขาย 
และให้คําปรึกษาในปัญหาด้านการก่อสร้าง การบริหาร การพานิชย์ การอุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาด้าน
ผลิตภัณฑ์ การตลาดและการจําหน่าย 

ฯลฯ 
  (๗)  ทําการสั่งเข้า ซื้อ ประกอบ จัดหา ซึ่งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และชิ้นส่วน
อุปกรณ์ของทรพัย์ดังกล่าวในข้อ (๒) เพื่อนําออกให้เช่า 

ฯลฯ 
  (๑๔)  ประกอบธุรกิจบริการจัดการโรงแรม 

ฯลฯ 

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้        
  บริษัทประกอบธุรกิจจําหน่ายและให้บริการเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง การประกอบ
กิจการของบริษัทถือว่าไม่เข้าข่ายเป็นกิจการหรือสถานประกอบกิจการตาม ข้อ ๑ ของกฎกระทรวงกําหนด
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 -๓- 
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ทั้งในส่วนของสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริษัทต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย 
 

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปอลดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๑๙๗๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 และหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๗๐๕๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ ครอบคลุมถึงเครื่อง X-Ray 
fluorescence หรือไม่ 

ข้อกฎหมาย กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
    ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดนิยามคําว่ารังสี
ชนิดก่อไอออน (Ionizing radiation) หมายความว่า “พลังงานในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาครังสีใด ๆ 
ที่สามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในตัวกลางที่ผ่านไป เช่น รังสี
แอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ อนุภาคนิวตรอน อิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูง โปรตอนที่มีความเร็วสูง 
เป็นต้น” และกําหนดนิยามคําว่าต้นกําเนิดรังสี (Source) หมายความว่า “สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีการแผ่รังสีออกมาโดย
การสลายตัวของนิวเคลียส หรือสามารถก่อให้เกิดการแผ่รังสีออกมาโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าต้นกําเนิดรังสีนั้นจะ
เป็นชนิดชนิดปิดผนึกหรือไม่ปิดผนึกก็ตาม” ดังนั้น เมื่อนายจ้างมีการใช้เครื่อง X-Ray Fluorescence ซึ่งมี
ต้นกําเนิดรังสีเป็นหลอดเอกซเรย์ โดยเมื่อนํากระแสไฟฟ้าเข้าไปในหลอดสุญญากาศจะเกิดกระบวนการ
ภายในหลอดและก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือ รังสีเอกซ์ จึงเข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้   
 
หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
ตามกฎกระทรวงในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๔๙  

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ      บริษัทเข้าข่ายที่จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 
และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ หรือไม ่ 

ข้อเท็จจริง ๑. บริษัทสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการนําเข้า
เครื่องใช้ในห้องครัวจากต่างประเทศ และจัดจําหน่ายในประเทศ เช่น เตา อ่างล้างจาน (sink) เครื่องดูดควัน 
เครื่องล้างจาน ไมโครเวฟ เครื่องทําน้ําร้อน และเครื่องชงกาแฟ มีพนักงาน จํานวน ๒๘ คน สถานที่ทํางานของ
บริษัทมีสาขา ดังนี้ 
  ๑.๑ สํานักงานขายตั้งอยู่ที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการขายสินค้า 
มีพนักงานทั้งหมด จํานวน ๙๔ คน  
  ๑.๒ คลังสินค้าและศูนย์บริการต้ังอยู่ที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบกิจการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่นําเข้า และทํางานซ่อมในศูนย์บริการ ซ่อมที่บ้านลูกค้า และติดต้ัง
เครื่องใช้ในครัว จัดเก็บสินค้าที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศ และจัดส่งสินค้าไปทั่วประเทศ มีพนักงานทั้งหมด 
จํานวน ๒๐๘ คน 
    ๑.๓  โชว์รูมจัดแสดงสินค้า (Life Centre) ต้ังอยู่ที่เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบ
กิจการโชว์สินค้าที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศให้ดูเป็นตัวอย่าง มีพนักงานทั้งหมด จํานวน ๗ คน 

ข้อกฎหมาย  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙   

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
 บริษัทเข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยคลังสินค้า และ
ศูนย์บริการ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานประกอบกิจการ ตามข้อ ๑ (๒) และสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นสถานประกอบกิจการ ตามข้อ ๑ (๑๓) 
  ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ม
ในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/พม. ๐๗๑๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  
             และหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๓๕๙๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ การดําเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ    กรณีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพของบริษัทมีคุณสมบัติเป็น

วิทยากรและสามารถเป็นวิทยากรตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานได้หรือไม่  

ข้อเท็จจริง ๑. บริษัทมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที ่กรงเทพมหานคร โดยมีโรงงานผลิตอยู่ส่วนภูมิภาค 
มีพนักงานโรงงานผลิตทั้งหมด ๓๐๒ คน  
 ๒. มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพของบริษัทโดยมีประสบการณ์ 
การทํางาน ดังนี้ 
  (๑)  มีประสบการณ์ในการทํางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานมากกว่าสามปี  
  (๒)  มีประสบการณ์เป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทํางานมากกว่าหนึ่งปี   

ข้อกฎหมาย ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ตอบข้อหารือ   หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบข้อ
หารือ ดังนี้ 
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพของบริษัทมีคุณสมบั ติตามข้อ ๙ (๑ )  
ของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการฝึกอบรม
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กล่าวคือ เป็นผู ้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทํางานโดยตรงด้าน 
ความปลอดภัยในการทํางานมากกว่าสามปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทํางาน
มากกว่าหนึ่งปี ดังนั้น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพของบริษัทจึงมีคุณสมบัติเป็นวิทยากร
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฉบับดังกล่าวได้ 

หมายเหต ุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/พม. ๐๐๔  ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
 และหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๐๑๖  ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
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ข้อหารือ    การดําเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

หน่วยงานที่หารือ สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ หลังจากพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ ต้ังแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีผลต่อกฎหมายความปลอดภัยในการ
ทํางานฉบับใดบ้าง 

ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อกฎหมายแล้วจึงได้ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
 ๑. เมื่อพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
มีผลต่อกฎหมายลูกบท ดังนี้ 
    ๑.๑  ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๗๔ กําหนดว่า “ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง 
ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นํากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด ๘  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ดังนั้นกฎกระทรวงต่อไปนี้ 
ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

  (๑)  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗  

  (๒)  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 (๓)  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้ าง 
และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗  

 (๔)  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานประดาน้ํา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 (๕)  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 (๖)  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  (๗) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 (๘)  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ป้ันจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 (๙) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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     ๑.๒  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจ้าง  
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ถูกยกเลิกโดยปริยาย เนื่องจากไม่ใช่กฎหมายที่ออกตามความ 
ในหมวด ๘ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ตามข้อ ๑.๑ 
    ๑.๓  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่สามารถใช้บังคับได้ 
เนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าว ยังไม่มีผลใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ซึ่งใช้บังคับ 
ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงไม่เข้าข่ายตามข้อ ๑.๑ 
     

    ทั้งนี้ บริษัทฯ ควรดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน อย่างต่อเนื่องไปตามปกติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการดูแล
ลูกจ้างให้มีความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินการหลังการประกาศใช้
กฎกระทรวงซึ่งจะออกมาใชแ้ทนกฎหมายดังกล่าวในเร็ววันนี้ 
 

 หมายเหตุ  อา้งอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๙๙๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
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ข้อหารือ    ที่อับอากาศตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗  

หน่วยงานที่หารือ สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ บริษัทฯ ให้ลูกจ้างปฏิบัติงานในบ่อน้ํามัน โดยหารือว่าบ่อน้ํามันดังกล่าวเป็นที่อับ
อากาศตามนิยามของกฎกระทรวงฯ หรือไม่  
ข้อเท็จจริง บ่อน้ํามันของบริษัทฯ มีลักษณะดังนี้ 

- เป็นบ่อสี่เหลี่ยมใต้ดิน ทําจากโลหะ 
- มีขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร และลึก ๒ เมตร  
- ฝาบ่อด้านบนมี ๓ ฝา สามารถเปิดโล่ง ๒ ฝา เพื่อให้คนลงไปทํางานได้ 
- ภายในบ่อ มีกากตะกอนของน้ํามันหล่อเย็น หรือน้ํามันหล่อลื่น (แล้วแต่ชนิด

ของบ่อ) 
- ผลการตรวจวัดออกซิเจน ๒๐.๙ %, LEL=0 

 

ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
 บ่อน้ํามันดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้ลูกจ้างเข้าไปปฏิบัติงานทําความสะอาดเป็นครั้งคราว 
ปีละ ๑ ครั้ง มีลักษณะเป็นบ่อใต้ดินมีทางเข้าออกด้านบน มีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทําให้อากาศ
ภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ประกอบกับเป็นที่จัดเก็บน้ํามันหล่อเย็นหรือน้ํามันหล่อลื่น  
จึงมีโอกาสจะเกิดเป็น “บรรยากาศอันตราย” ได้ จากกรณีอาจมีปริมาณออกซิเจนต่ํากว่าร้อยละ ๑๙.๕ หรือมี
ก๊าซ ไอ ละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าความเข้มข้นขั้นตํ่าของสารเคมีในอากาศที่อาจ 
ติดไฟหรือระเบิดได้ (Lower Flammable Limit หรือ Lower Explosive Limit) ได้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นที่อับอากาศ
ตามนิยามของกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๐๓๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ การขึ้นทะเบียนผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน  

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ  การขึ้นทะเบียนผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน  

ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ เดิม หรือต้อง 
ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อเท็จจริง ๑. บริษัทประกอบกิจการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการตรวจวัดสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน (แสงสว่าง เสียง ความร้อน) โดยทางบริษัทฯ มีความเข้าใจกรณีการขึ้นทะเบียนรับรองรายงาน
การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่าง และเสียง  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่าการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดสภาวะการทํางานนั้นสามารถขึ้นทะเบียนได้
เฉพาะบุคคลธรรมดา ตามหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๑๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
 ๒. เนื่องด้วยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ได้กล่าวถึง “นิติบุคคลใด
ประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝึกอบรม 
หรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐาน 
ที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี” ซึ่งหลังจากพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยฯ มีผลใช้บังคับ ลูกค้าของบริษัทฯ ได้มีการสอบถามและร้องขอเอกสารแบบนิติบุคคล  
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ เป็นจํานวนมาก  

ข้อกฎหมาย  ๑.  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
 ๑. การขึ้นทะเบียนผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน  
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกตามมาตรา ๑๐๓ 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งปัจจุบันยังใช้บังคับโดยอนุโลมตามท่ีบัญญัติไว้ใน 
มาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ โดยในกฎกระทรวงดังกล่าว ข้อ ๑๗ ได้กําหนดไว้ว่า  
ให้นายจ้างจัดทํารายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ในการทํางานระดับวิชาชีพ หรือให้ผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า  
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ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นผู้รับรองรายงาน จะเห็นว่าเป็นการกําหนดบุคคลไม่ใช่นิติบุคคล เพราะนิติบุคคล 
ไม่สามารถเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาได้ 
 ๒. เนื ่องจากกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังไม่ใช่กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ และยังไม่
มีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ มาใช้บังคับ ดังนั้น ในขณะนี้จึงเป็น 
การขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์เดิมที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง  
พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่ใช่การขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ 
 

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๑๗๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ   การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ป้ันจั่น และ
หม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ
เครื่องจักร ป้ันจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
 ๑. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๙ กําหนดว่า “บุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะต้อง 
ขึ้นทะเบียนต่อสํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน”  
      ๒. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ป้ันจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒  
เป็นกฎกระทรวงซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ . ๒๕๔๑ ซึ่งถูกใช้บังคับภายใต้
พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๗๔ ซึ่งกฎกระทรวงฯ ได้มีข้อกําหนดในข้อ ๔๙ 
ซึ่งกําหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบและการตรวจสอบการติดต้ังปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะ
และคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตโดยวิศวกรก่อนการใช้งาน และจัดทํารายงานการตรวจสอบและการทดสอบ ซ่ึงมี
ลายมือชื่อวิศวกรรับรอง เก็บไว้ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ และให้ดําเนินการในข้อ ๕๐ ให้นายจ้าง
ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งตามประเภทและลักษณะ
ของงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด ทั้งนี้ ไมม่ีข้อกําหนดให้วิศวกรมาขึ้นทะเบียนกับ
สํานักความปลอดภัยแรงงาน ดังนั้น วิศวกรจึงไม่ต้องมาขึ้นทะเบียนกับสํานักความปลอดภัยแรงงานตามมาตรา ๙ 
     ๓. ขณะนี้สํานักความปลอดภัยแรงงาน อยู่ระหว่างการปรับกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว 
เป็นกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ซึ่งหากดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด ขอให้ท่านติดตาม
ข้อกําหนดดังกล่าวต่อไปว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
หมายเหต ุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปอลดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๑๐๖๙  ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕  
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ข้อหารือ   การนับสถิติการประสบอันตรายของหน่วยงาน 

หน่วยงานที่หารือ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ  ประเด็นที่ ๑ กรณีมีบุคคลภายนอกมาติดต่อ หรือมาใช้บริการภายในหน่วยงาน
เมื่อประสบอุบัติเหตุต้องนับเป็นสถิติการประสบอันตรายของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร 
   ประเด็นที่ ๒  กรณีพนักงานขับรถรับจ้าง และพนักงานขับรถของหน่วยงาน 
ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือเดินทางไปราชการ (ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด) แล้วประสบอุบัติเหตุ 
ต้องนับเป็นสถิติการประสบอันตรายของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร 
   ประเด็นที่ ๓  โรคที่เป็นอันตรายและมีผลต่อสุขภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขับรถ  มีโรคอะไรบ้าง เพื่อหน่วยงานจะได้หาวิธีการดูแลสุขภาพพนักงานดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป 
 

ข้อกฎหมาย   ๑. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน              
และให้หมายความรวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่               
หรือในสถานประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 
 “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน               
และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบ
กิจการของนายจ้างไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไรก็ตาม 

ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
 ประเด็นที่ ๑ บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อหรือใช้บริการซึ่งไม่ใช่ผู้ที่มาทํางานหรือ           
ทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการ ไม่ถือเป็นลูกจ้างตามนิยามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงไม่ต้องนับรวมเป็นสถิติ           
การประสบอันตรายของลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเก็บสถิติการประสบอันตรายของ         
ผู้มาติดต่อ หรือใช้บริการจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และความปลอดภัย
ของผู้มาติดต่อและผู้ใช้บริการ 
  ประเด็นที่ ๒ พนักงานขับรถของการกีฬาแห่งประเทศไทย และพนักงานขับรถ       
ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจ้างเพื่อปฏิบัติงานขับรถ ถือเป็นลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนั้น     
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การประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ของพนักงานขับรถทั้งสองกลุ่ม จึงต้อง
นับรวมเป็นสถิติการประสบอันตรายของลูกจ้างในหน่วยงาน  
     ประเด็นที่ ๓  จากการสืบค้นแบบประเมินสุขภาพพนักงานขับรถซึ่งพัฒนาโดย
หน่วยงานบริการออกใบอนุญาตขับขี่ และยานพาหนะ (Driver and Vehicle Licensing Agency) 
สหราชอาณาจักร กําหนดให้มีการประเมินสุขภาพพนักงานขับรถเกี่ยวกับ โรคลมชัก อาการเวียนศีรษะ 
อาการเป็นลมปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว (Vertigo) การอุดตันของเส้นโลหิตสมอง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรค
ความดันโลหิตสูง สมรรถภาพสายตา สุขภาพจิต ตลอดจนปัญหาการดื่มสุราและการใช้ยาเสพติด ซึ่งการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยสามารถนําข้อมูลทางวิชาการดังกล่าวมาใช้พัฒนาเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพพนักงานขับรถ
ได้   
                  

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปอลดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/พม. ๐๓๔๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 และหนังสือสํานักความปอลดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๑๖๒๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ    การแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจําสถานประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ  สํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ     ขอหารือเกี่ยวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ของกลุ่มบริษัทฯ จํานวน ๗ บริษัท ซึ่งมีผู้บริหารเป็นคนเดียวกันและมีสํานักงาน
ใหญ่ต้ังอยู่ ณ ที่ต้ังเดียวกัน 

ข้อเท็จจรงิ  ๑. บริษัทฯ ทั้ง ๗ บริษทั มีการจดทะเบียนนิติบุคคลแยกกนัมีสํานักงานตั้งอยู่ที่ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 
 ๒. ลักษณะการประกอบกิจการของบริษัท และจํานวนลูกจ้างมีรายละเอียด ดังนี้ 
  บริษัทฯ ก ประกอบกิจการเรือลากจูง มีลูกจ้างจํานวน ๕๐ คน 

  บริษัท ข ประกอบกิจการขนส่งปิโตรเลียม มีลูกจ้างจํานวน ๖๔ คน 
  บริษัท ค ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล มีลูกจ้างจาํนวน ๒๓ คน 
  บริษัท ง ประกอบกิจการให้บริการเรือโดยสารแก่พนักงานแท่นขุดเจาะน้ํามัน   
มีลูกจ้างจํานวน ๗ คน 
  บริษัท จ ประกอบกิจการท่าเรอื และใหเ้ช่าตู้คอนเทนเนอร ์มีลูกจ้างจาํนวน ๔๐ คน 
  บริษัท ฉ ประกอบกิจการขนส่งสารเคมีทางบก มีลูกจ้างจาํนวน ๒๖ คน 
  บริษัท ช ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางบก มีลูกจ้างจํานวน ๑๑ คน  

ข้อกฎหมาย กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
 บริษัท ก บริษัท ข บริษัท ค บริษัท ง บริษัท ฉ  และบริษัท ช ถือเป็นกิจการหรือสถาน
ประกอบกิจการที่เข้าข่ายตามข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงมีความเห็นตามข้อหารือ 
ดังนี้ 
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 ๑. บริษัท ก มีลูกจ้างจํานวน ๕๐ คน และบริษัท ข มีลูกจ้างจํานวน ๖๔ คน ดังนั้น  
ทั้งสองสถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจําสถานประกอบกิจการ ตามข้อ 
๒๓ (๑) อย่างไรก็ตามหากภายหลังปรากฏว่าสถานประกอบกิจการอื่นมีจํานวนลูกจ้าง ครบตามที่กฎหมาย
กําหนดก็ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจําสถานประกอบกิจการนั้นๆ ด้วย 
 ๒. เนื่องจากแต่ละบริษัทฯ มีการจดทะเบียนนิติบุคคลแยกกัน ดังนั้น ทุกกิจการที่มีลูกจ้าง
ครบ ๕๐ คน ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ แยกกันแต่ละบริษัทฯ ตามข้อ ๒๓ ทั้งนี้ องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ ความปลอดภัยฯ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด  
   

หมายเหตุ   อ้างอิงหนังสือสํานักความปอลดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๖๙๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ การใช้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ มากําหนดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง  

หน่วยงานที่หารือ สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเดน็ข้อหารือ     ขอหารือเกี่ยวกับประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสารเคมีอันตรายที่ให้
นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีลูกจ้างทาํงานสัมผัสไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ 
(isopropyl alcohol) ว่าต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงหรือไม่ 

ข้อเท็จจริง ๒.๑ บริษัทฯ ต้ังอยู่ที่อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการผลิตช้ินส่วนหรือ
อุปกรณ์ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์ มีลูกจ้าง ๑.๑๐๒ คน  

๒.๒ บริษัทฯ มีการใช้สารเคมี ช่ือไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol)  
โดยบริษัทฯ จัดผ้าชุบ ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) ผสมนํ้าที่ปราศจากไอออน (DI) 
ในอัตราส่วน ๖๐: ๔๐ ไว้ให้ในกล่อง และเมื่อทํางานครบทุก ๓ ช่ัวโมง ลูกจ้างทุกคนต้องใช้ผ้าชุบสารเคมีที่
บริษัทฯ เตรียมไว้ให้ดังกล่าวเช็ดทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร โต๊ะทํางานในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ  
ทั้งนี้ จํานวนลูกจ้างที่เกี่ยวข้องมีประมาณ ๓๐๐ คน 

๒.๓ บริษัทฯ ได้ดําเนินการประเมินปัจจัยเสี่ยงจากการทํางาน โดยการสํารวจของ 
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พบว่าลูกจ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการทํางานในระดับตํ่า และมีผลการ
ตรวจวัดระดับความเข้มข้นของ ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) ในบรรยากาศการทํางาน 
ได้ ๐.๘๑ ppm (ค่ามาตรฐานความปลอดภัยของ ACGIH คือ ๒๐๐ ppm)   

ข้อกฎหมาย ตามข้อหารือดังกล่าว มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
   ๑. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจ
แก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗  
       ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้  
    “การตรวจสุขภาพ” หมายความว่า การตรวจร่างกายและสภาวะทางจิตใจตามวิธี
ทางการแพทย์เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม และผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างอันอาจเกิดจากการทํางาน 
“งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง” หมายความว่า งานที่ลูกจ้างทําเกี่ยวกับ  
      (๑)  สารเคมีอันตรายตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ฯลฯ 
          ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทํางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง 
โดยแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่งที่ได้รับอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการ 
อบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกําหนด โดยตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกให้ 
เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทํางาน และตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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   ๒. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๒   
         ข้อ ๓ ให้กําหนดสารเคมีอันตรายที่นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่
ทํางานในงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ 
           (๑) สารเคมีอนัตรายในกลุ่มสารทําละลายอินทรีย์ ได้แก่ 

ฯลฯ 
         (ป) ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) 

ฯลฯ 
ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 

   ๑. ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) เป็นสารเคมีอันตรายตามประกาศ
กระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(ข้อ ๓) ดังนั้น นายจ้างจึงต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างซึ่งทํางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์                 
แผนปัจจุบันช้ันหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรม                 
ด้านอาชีวเวชศาสตร์ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการ
ตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ (ข้อ ๓) 
 ๒. วิธีการและเทคนิคในการตรวจสุขภาพ สามารถพิจารณาได้จากผลการประเมิน              
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยนําผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน และระดับความเป็นอันตราย 
ของสารเคมี มาใช้ประโยชน์ในการประเมินระดับความเสี่ยง ตามท่ีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ได้แนะนําไว้ ในหนังสือแนวปฏิบัติในการจัดบริการตรวจสุขภาพพนักงาน และนําผลท่ีได้หารือร่วมกับแพทย์ 
อาชีวเวชศาสตร์เพื่อจัดบริการตรวจสุขภาพ ซึ่งอาจแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ 
 ๒ .๑ ผู้ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ อยู่ ในระดับความเสี่ยงตํ่า เช่น                 
ผู้ที่สัมผัสสารเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพน้อย หรือมีระดับความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทํางานต่ํา           
อาจพิจารณาเลือกวิธีการตรวจสุขภาพทั่วไปเพื่อประเมินผลกระทบจากการได้รับสารเคมี เช่น การตรวจ
ร่างกาย ตามระบบต่างๆ  
   ๒.๒ ผู้ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยง
ปานกลาง เช่น ผู้ที่สัมผัสสารเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพสูง หรือมีระดับความเข้มข้นในบรรยากาศการทํางานสูง
ให้ใช้วิธีการตรวจตัวอย่างทางชีวภาพ เช่น การตรวจหาสารเคมี หรือสารที่เกิดจากการสลายของสารเคมี 
ในเลือด หรือปัสสาวะ เพื่อประเมินการได้รับสารเคมี หรือปริมาณสารเคมีในร่างกายว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย 
ควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพทั่วไปเพื่อประเมินผลกระทบจากการได้รับสารเคมี เช่น การตรวจร่างกาย 
ตามระบบต่างๆ เพื่อประเมินผลกระทบจากการได้รับสารเคมี 
 
หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปอลดภัยแรงงาน ที่ ๐๕๑๐/๐๔๓๔๐ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
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ข้อหารือ การแจ้งการประสบอันตรายของลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ ประเด็นที่ ๑ กรณีจ้างบริษัทรับเหมา นายจ้างผู้ ใดต้องรับผิดชอบดูแลดําเนินการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานกรณีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน  
 ประเด็นที่ ๒ หากบริษัทที่ให้บริการด้านแรงงานจ้างพนักงานเป็นรายวันจะมีความ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบในการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานหรือไม่ 

ข้อเท็จจริง บริษัทฯ ประกอบกิจการให้บริการด้านวิศวกรรม ติดต้ังเตาอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าซึ่งเป็น
สถานประกอบกิจการต่าง ๆ โดยการดําเนินงานของบริษัทฯ ทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุม สั่งการ ส่วนแรงงาน 
ได้ว่าจ้างบริษัทที่ให้บริการด้านแรงงานเป็นผู้จัดหา 

ข้อกฎหมาย  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔    
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

ฯลฯ 
 “นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้
หมายความรวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือใน 
สถานประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด 
ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 
 “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้
หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการ 
ของนายจา้งไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไรก็ตาม 

 

ฯลฯ 
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ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้  
       ประเด็นที่ ๑ กรณีบริษัทประกอบกิจการให้บริการด้านวิศวกรรม ติดต้ังเตาอุตสาหกรรม
ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการต่าง ๆ โดยการดําเนินงานของบริษัท ทําหนา้ที่เป็นผู้ควบคุม สั่งการ 
ส่วนแรงงานได้ว่าจ้างบริษัทที่ให้บริการด้านแรงงานเป็นผู้จัดหา ดังนั้น บริษัทถือเป็นนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบดูแล ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการทํางานเพื่อมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 
ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานด้วย  

    ประเด็นที่ ๒ กรณีบริษัทผู้รับจ้างให้บริการจัดหาแรงงานจ้างลูกจ้างในลักษณะเป็นลูกจ้าง
รายวัน มิใช่ลูกจ้างประจําหรือรับค่าจ้างเป็นรายเดือน แรงงานดังกล่าวก็ให้ถือว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทผู้ว่าจ้าง 
เช่นเดียวกับลูกจ้างประจําหรือรับค่าจ้างเป็นรายเดือน ดังนั้น บริษัทซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างยังคงต้องรับผิดชอบดูแล 
ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานสําหรับลูกจ้างผู้นั้นเช่นเดียวกัน  

หมายเหต ุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงานที่ รง ๐๕๑๐/๐๓๒๓๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ  สํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ      บริษัทประกอบกิจการโรงแรม ต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือไม่ 

ข้อเท็จจริง บริษัทฯ ประกอบกิจการโรงแรม สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
โรงแรมตั้งอยู่ที่อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีลูกจ้างจํานวน ๑๔๙ คน  

ข้อกฎหมาย กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
 กรณีโรงแรม ซึ่งประกอบกิจการโดยบริษัทฯ เป็นสถานประกอบกิจการที่ไม่ได้อยู่ในข่าย
บังคับที่จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงตามข้อ ๑๓ หรือเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามข้อ ๑๖ แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ 
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปอลดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๖๔๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ การดําเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ ๑. หน่วยงานและองค์กรย่อยในแต่ละพื้นที่ของบริษัทฯ ที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หรือไม่ 
 ๒. สถานประกอบกิจการตามประเด็นที ๑ เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม มาตรา ๘ แห่ง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม่ 
 ๓. ตามนิยามของคําว่า “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน หมายความว่า การกระทําหรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดการประสบอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน” คําว่า “จิตใจ”
หมายความว่าอย่างไร  
    ๔. การกําหนดบุคลากรระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร เพื่ออบรมหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานต้องต้องปฏิบัติตามอย่างไร 
 ๕. การกําหนดสัดส่วน และการกําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บุคลากร 
หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยฯ ตามมาตรา ๑๓ สามารถอ้างอิงกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือรอการประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่ 
 ๖. เกณฑ์การพิจารณาประเภทกิจการขนาดของกิจการที่ต้องดําเนินการและ 
ระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อดําเนินงาน
ให้สอดคล้องตามมาตรา ๓๒ ทั้งนี้สามารถอ้างอิงตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้หรือไม่  
 ๗. อํานาจในการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่เช่านั้น ตามมาตรา ๑๙ 
สามารถดําเนินการในขนาด และขอบเขตได้ระดับใด ทั้งนี้กรณีไม่เห็นชอบตามผู้ให้เช่า แต่ต้องดําเนินการเพื่อ
ความปลอดภัยของลูกจ้างสามารถสื่อสารและหาแนวทางช่องทางใด (เช่น กรณีการจัดทําเส้นทางอพยพหนีไฟ)
 ๘. กรณีผู้รับเหมา ซึ่งเป็นผูรับเหมาช่วงบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตต้องดําเนินการตาม
มาตรา ๓๔ หรือไม่ ทั้งนี้การพิจารณาถึงกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน เมื่อนายจ้างแจ้งการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยมีแนวทางอย่างไร  
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ข้อเท็จจริง บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการตลาด และการจัดจําหน่าย ซึ่งมีหน่วยงานและองค์กร
สนับสนุนเพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนินงานได้อย่างยั่งยืนซึ่งแต่ละหน่วยงานมีองค์ ๕ ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. ร้านสะดวกซื้อ มีพนักงานประมาณ ๑๐-๑๒ คน/ร้าน 
 ๒. อาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นสํานักงานย่อย มีพื้นที่ ประมาณ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ความ
สูงไม่เกิน ๗ ช้ัน มีพนักงาน ประมาณ ๙๐- ๑๑๐ คน 
 ๓. อาคารพาณิชย์ มีพื้นที่ประมาณ ๘๗๐ ตารางเมตร มีพนักงาน ๕-๑๐ คน ซึ่งมีผู้มาใช้
บริการ (นักเรียน) ประมาณ ๑๘๗-๒๕๐ คน/ภาคการศึกษา 
 ๔. อาคารขนาด ๕ ช้ัน มีพนักงานประมาณ ๑๕๑ คน ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ (นักเรียน) 
ประมาณ ๖๓๔ คน/ภาคการศึกษา 
 ๕. อาคารขนาดใหญ่ มีพนักงาน ๑๘๕ คน ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ (นักศึกษา) ประมาณ  
๒,๐๐๐ คน/ปี 
 ๖. อาคารพณิชย์ ๓ ช้ัน มีพนักงาน ๗๓ คน มีผู้ใช้บริการประมาณ ๓๐๐ คน/วัน 
 ๗. พื้นที่สํานักงานเช่าในอาคารสูง จํานวน ๔ อาคาร  
  - อาคารที่ ๑ เช่าพ้ืนที่ประมาณ ๑๑,๗๖๑ ตารางเมตร มีพนักงาน ๗๐๐ คน 
  - อาคารที่ ๒ เช่าพ้ืนที่ประมาณ ๔,๘๕๔   ตารางเมตร มีพนักงาน ๔๐๕ คน 
  - อาคารที่ ๓ เช่าพ้ืนที่ประมาณ ๕,๕๘๖   ตารางเมตร มีพนักงาน ๔๘๐ คน 
  - อาคารที่ ๔ เช่าพ้ืนที่ประมาณ ๑๕,๖๗๗ ตารางเมตร มีพนักงาน ๙๒๕ คน 

ข้อกฎหมาย ตามข้อหารือดังกล่าว มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

 ๑. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๒. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๔๙  

ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้    
    ประเด็นที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ มีขอบข่ายบังคับใช้ผู้ประกอบกิจการและ
นายจ้างทั้งภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการบริหารและจัดการด้านความ
ปลอดภัยฯ เพื่อประโยชน์แก่ลูกจ้าง ดังนั้น หน่วยงานและองค์การย่อยในแต่ละพื้นที่ของบริษัทฯ ดังกล่าว
จึงเข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ 
  ประเด็นที่ ๒ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ที่กําหนดให้นายจ้าง
บริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัยฯ ประกอบกับให้นายจ้างจัดทําเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการ
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคล ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง นั้น ณ ปัจจุบันยังไม่ได้
มีการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบดังกล่าว จึงอาศัยความตามมาตรา ๗๔ ให้นํากฎกระทรวงที่ออกตาม
ความใน หมวด ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้น ในการ
ปฏิบัติตามมาตราดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องพิจารณาและดําเนินการตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ 
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  ประเด็นที่ ๓ ในส่วนของความหมายของคําว่า “จิตใจ” ตามคํานิยาม “ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” ในพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ นั้น หมายถึง สภาวะ
ทางจิตใจที่ได้รับจากการทํางาน เช่น ความเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ไม่เหมาะสม 
  ประเด็นที่ ๔ และประเด็นที่ ๕ การพิจารณานิยามคําว่า “ผู้บริหาร” และ “หัวหน้า
งาน” ให้เป็นไปตามความในมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ สําหรับการดําเนินการ  
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
  ประเด็นที่ ๖ เกณฑ์พิจารณาประเภทกิจการ ขนาดของกิจการที่ต้องดําเนินการ และ
ระยะเวลาที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อดําเนินงานให้
สอดคล้อง ตามหมวด ๔ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น ปัจจุบันยังมิได้ประกาศกําหนด  
  ประเด็นที่ ๗ การดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่กําหนดตามมาตรา ๑๙ แห่ง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ บริษัทฯ สามารถ
ดําเนินการได้ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
  ประเด็นที่ ๘ กรณีผู้รับเหมา ซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วงบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต นายจ้างมี
หน้าที่ต้องดําเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ในกรณีที่ผู้รับเหมาแจ้งการประสบ
อันตราย หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนแล้ว (กท. ๑๖) ให้นายจ้างเป็นผู้ทําหนังสือพร้อมแนบ
สําเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายฯ ดังกล่าว เพื่อแจ้งแก่พนักงานตรวจความปลอดภัยในจังหวัดหรือพื้นที่
รับผิดชอบ ภายในเจ็ดวันด้วย 
 

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปอลดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๔๒๐๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
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ข้อหารือ  การดําเนินการตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔  

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ ปัจจุบันมีข้อกฎหมายรองรับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ให้บริการเกี่ยวกับ  
งานตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ ประเมินความเสี่ยง เครน ป้ันจั่น เครื่องมือทุ่นแรง ตามข้อกําหนดข้อกําหนด 
ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ ตามมาตรา ๙ 
และมาตรา ๑๑ หรือไม่  

ข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ.๒๕๕๔    

  มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดทําเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการ
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรอืนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๙ บุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะต้องขึ้นทะเบียน 
ต่อสํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิกถอน
ทะเบียน การกําหนดค่าบริการ และวิธีการให้บริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๑ นิติบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง 
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี 
 คุณสมบัติผู้ของขออนุญาต การขออนุญาต การอนุญาต การขอต่อใบอนุญาต การออก 
ใบแทนใบอนุญาต การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต การกําหนดค่าบริการ และวิธีให้บริการตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 

  กฎกระทรวงที่ต้องออกตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกําหนดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
บุคคล หรือการขออนุญาตของนิติบุคคล ตามลําดับ เพื่อให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง 
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ขณะนี้ยังมิได้ออกมา
ประกาศใช้บังคับ และเมื่อใดมีการออกมาใช้บังคับจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งเผยแพร่ 
ตามช่องทางของสื่อต่างๆ ต่อไป 

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปอลดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๓๕๒๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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ข้อหารือ  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร กรณีที่ผู้บริหารคนเดียวกัน  
ต้องกํากับดูแลสํานักงานสาขามากกว่า ๑ สาขา หรือมากกว่า ๑ จังหวัด ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร กรณีที่ผู้บริหาร 
คนเดียวกัน ต้องกํากับดูแลสํานักงานสาขามากกว่า ๑ สาขา หรือมากกว่า ๑ จังหวัด  

ข้อเท็จจริง   บริษัทฯ ประกอบกิจการฟาร์มสุกร สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่เขตสาธร กรุงเทพมหานคร  
มีฟาร์มสุกร (สาขา) ในหลายจังหวัด ซึ่งแต่งต้ังผู้บริหารแต่ละคนดูแลสาขามากกว่า ๑ สาขา และมากกว่า ๑ 
จังหวัด  

ข้อกฎหมาย  ตามข้อหารือดังกล่าว มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 ๑. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน            
พ.ศ. ๒๕๕๔   
  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “ผู้บริหาร” หมายความว่า ลูกจ้างต้ังแต่ระดับผู้จัดการในหน่วยงานขึ้นไป 
  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้าง
ทํางานอยู่ในหน่วยงาน 
 ๒. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย                
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙   

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 

  การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับต่างๆ ในสถานประกอบ
กิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้มีบุคลากรดูแลความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการ  ซึ่ง
นิยามสถานประกอบกิจการและผู้บริหารในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน พ.ศ. ๑๕๕๔ ระบุว่า “สถานประกอบกิจการ หมายความว่า หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มี
ลูกจ้างทํางานอยู่ในหน่วยงาน” และ “ผู้บริหาร หมายความว่า ลูกจ้างต้ังแต่ระดับผู้จัดการในหน่วยงานขึ้นไป” 
ดังนั้น การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร ต้องคํานึงถึงโครงสร้างขององค์กร 
ของสถานประกอบกิจการ โดยแต่งต้ังลูกจ้างระดับผู้จัดการขึ้นไปทุกคนที่ปฏิบัติงานประจํา ณ สถานประกอบ
กิจการนั้นๆ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
 
หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปอลดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๓๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ    การจัดทํารายงานการตรวจสอบปั้นจั่น และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น 
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ ๑. การจัดทํารายงานการตรวจสอบปั้นจั่น ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร 
ป้ันจั่น หม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ บริษัทฯ สามารถใช้แบบตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ของกรม
แรงงาน กระทรวงมหาดไทย (เดิม) คป.๑ และแบบ คป.๒ เพื่อใช้ในการรายงานการตรวจสอบปั้นจั่นหรือสามารถใช้
แบบรายงานการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับป้ันจั่นฯ ของสํานักความปลอดภัยแรงงานตามแบบ ปจ.๑ 
และ ปจ.๒ เพื่อใช้รายงานการทดสอบปั้นจั่น ได้หรือไม่ 
  ๒. การทดสอบส่วนประกอบละอุปกรณ์ของปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓ (๒) 
ป้ันจั่นที่ใช้งานอื่นๆ หากมีขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกําหนดไม่ถึง ๑ ตัน นายจ้างจําเป็นต้องจัดให้มี
การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นหรือไม่ โดยหากต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ของปั้นจั่นควรมีระยะเวลาอย่างไร 
  ๓. ในการจัดทําข้อมูลรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับป้ันจั่น ตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของ
ป้ันจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ วิศวกรเครื่องกลต้องเป็น ระดับ หรือประเภทใด ที่สามารถทดสอบและควบคุมงาน
ทดสอบปั้นจั่น รวมถึงการลงนามเอกสารในแบบฟอร์ม ปจ.๑ และ ปจ.๒ ได้บ้าง 
  ๔. ภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ภาพถ่ายต้องอยู่ใน
ขั้นตอนใดของการทดสอบ หรือต้องอยู่ในทุกขั้นตอนของการทดสอบ และในกรณีที่ทางบริษัทฯ มีการตรวจสอบ
และทดสอบปั้นจั่นหลายเครื่องจําเป็นหรือไม่ต้องมีภาพถ่ายวิศวกรขณะทดสอบปั้นจั่นทุกเครื่องวิศวกรที่ถ่ายขณะ
ทดสอบต้องเป็นระดับภาคี หรือสามัญ นอกจากนี้วิศวกรที่ถ่ายภาพขณะทดสอบปั้นจั่นจําเป็นต้องเป็นคนเดียวกับ
ที่เซ็นเอกสารในแบบฟอร์ม ปจ๒ หรือ ปจ.๒ หรือไม่ 
 
   ๕. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถทดสอบปั้นจั่นบางตัวให้กับลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็น
วิธีทดสอบด้วยน้ําหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ําหนักจําลองเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการวางน้ําหนัก
จริงหรือน้ําหนักจําลอง หรือในกรณีที่ตําแหน่งยกมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากเป็นตําแหน่งที่ติดต้ังเครื่องจักรสําคัญ 
แต่ทางลูกค้ามีความจําเป็นต้องใช้ป้ันจั่นในการทํางาน ทางสํานักความปลอดภัยแรงงานมีคําแนะนําหรือ
ข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถออกเอกสาร ปจ.๑ หรือ ปจ.๒ ให้กับทางลูกค้าได้บ้าง 

ข้อกฎหมาย   ๑. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ป้ันจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒  
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  ๒. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔   

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึง
ได้ตอบข้อหารือ ดังนี้ 

 ๑. ตามข้อหาร ือที ่ ๑  เห ็นว ่า  แบบ  คป .๑ และแบบ  คป .๒  เป ็นแบบตรวจสอบ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับป้ันจั่น ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจกัร ป้ันจัน่ และ
หม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ และกฎกระทรวงดังกล่าวมิได้กําหนดแบบรายงานการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์
สําหรับป้ันจั่น แต่อย่างไรก็ตาม นายจ้างสามารถใช้แบบรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น 
ตามแบบ ปจ.๑ และแบบ ปจ.๒ ที่สํานักความปลอดภัยแรงงานได้จัดทําเป็นตัวอย่าง เพื่อให้นายจ้างใช้เป็น
แนวทางในการจัดทํารายงานได้ 
 ๒. ตามข้อหารือที่ ๒ เห็นว่า ตามข้อ ๓ (๒) ของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้ป้ันจั่น
ที่ใช้ในงานอื่นๆ ที่มีขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกําหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน ต้องจัดให้มีการ
ทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจั่นปีละหนึ่งครั้ง ดังนั้นหากนายจ้างมีป้ันจั่นที่ใช้ในงานอื่นๆ ยกเว้นในงาน
ก่อสร้างมีขนาดไม่ถึง ๑ ตัน จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว 
 ๓. ตามข้อหารือที่ ๓ เห็นว่า นายจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรองเอกสาร
ข้อมูลรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับป้ันจั่น ส่วนจะเป็นวิศวกรระดับใดนั้น ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ  
 ๔. ตามข้อหารือที่ ๔ เห็นว่า ในการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นนายจ้าง
ต้องจัดให้มีหลักฐาน ภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบนั้น ต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงได้ว่าการทดสอบ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นได้กระทําโดยวิศวกร และเป็นบุคคลเดียวกันที่รับรองผลการทดสอบปั้นจั่น
นั้น ทั้งนี้รายละเอียด ขนาด และจํานวนของภาพถ่ายให้คํานึงถึงความเหมาะสมในการจัดทําภาพถ่ายของปั้นจั่น 
แต่ละชนิด รวมทั้งเครื่องมือ และน้ําหนักที่ใช้ในการทดสอบประกอบด้วย 
 ๕. ตามข้อหารือที่ ๕ เห็นว่า กรณีวิศวกรผู้ทดสอบปั้นจั่นมีความเห็นว่า ป้ันจั่นที่ทําการ
ทดสอบไม่สามารถที่จะทําการทดสอบการรับน้ําหนักของปั้นจั่นได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่อํานวยนั้น วิศวกรผู้
ทดสอบสามารถแนะนําให้นายจ้างปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของโครงสร้างหรือส่วนประกอบของปั้นจั่นส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดหรือความไม่สมบูรณ์เชิงวิศวกรรม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายต่อไป 
 
หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปอลดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๓๐๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
 
ข้อหารือ     วิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 

หน่วยงานที่หารือ         สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ        การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ป้ันจั่น ต้องทําการ Load test ตามท่ีประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ลง
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กําหนดหรือไม่ หากไม่ทํามีความผิดหรือไม่ 

ข้อกฎหมาย ๑. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร ป้ันจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๒. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบ
ข้อหารือ ดังนี้    
 ตามข้อ ๕๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ป้ันจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้
นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งตามประเภทและ
ลักษณะของงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด ดังนั้น นายจ้างมีหน้าที่ในการจัดให้มี
การทดสอบปั้นจั่นและต้องทําการ Load test ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กรณีนายจ้าง
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ   

หมายเหต ุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปอลดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๙๒๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
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ข้อหารือ การจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยในหน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ  

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ     บริษัทฯ มีลูกจ้างประมาณ  ๒๑๓ คน ต้องมีจํานวนบุคลากรในหน่วยงาน 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการจํานวนเท่าไร เพื่อให้
สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙  

ข้อเท็จจริง  บริษัทฯ ต้ังอยู่ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีลูกจ้างทั้งสิ้นประมาณ  ๒๑๓ คน 

ข้อกฎหมาย  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙  

ตอบข้อหารือ      หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 

 กรณีบริษัทฯ นายจ้างต้องจัดให้มีหน ่วยงานความปลอดภัย ซึ ่งจํานวนบุคลากร 
ในหน่วยงานดังกล่าวนายจ้างกําหนดได้ตามความเหมาะสมโดยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนด
ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หน่วยงานความปลอดภัยต้องขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดในสถานประกอบ
กิจการ โดยมีฐานะและระดับที่ประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ ได้ดี 
   

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปอลดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๑๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
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ข้อหารือ   การดําเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙   

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ   บริษัทฯ ประกอบกิจการหลักเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารสูง โดยส่ง
พนักงานเข้าไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบกิจการของผู้ว่าจ้าง ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือกฎหมาย
ด้านความปลอดภัยหรือไม่  

ข้อเท็จจริง   บริษัทฯ ต้ังอยู่ที่ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการบริหาร
จัดการอาคารสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดชลบุรี โดยส่งพนักงานเข้าไปปฏิบัติงาน 
ณ สถานประกอบกิจการที่เป็นของผู้ว่าจ้าง ปัจจุบันมพีนักงานรวมทั้งหมด ๑,๐๐๐ คน โดยมีรายละเอียด
การปฏิบัติงานบริหารอาคารที่พนักงานเข้าไปปฏิบัติงานในอาคารของผู้ว่าจ้าง  แบ่งตามภาระหน้าที่ ดังนี้ 
      ๑. งานบริหารอาคารทั่วไป  
    ๒. งานวิศวกรรมและบริการ เช่น เดินระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ระบบ
บําบัดน้ําเสีย ระบบน้ําดี  
     ๓. งานบริหารพื้นที่จอดรถและจัดเก็บรายได้จากการจอดรถ 
  ๔. งานจัดเก็บค้าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 

ข้อกฎหมาย   ๑. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  
 ๒. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙   

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 

บริษัทฯ ซึ่งมีลักษณะการประกอบกิจการให้บริการบริหารจัดการอาคารสูง เป็นผู้รับเหมา
ช้ันต้นตามนิยามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีหน้าที่ดําเนินการด้านความ
ปลอดภัย  อาชี วอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํ างานของลูกจ้ าง เช่น เดียวกับนายจ้ าง                
ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม           
ในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
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   สําหรับกรณีการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งมีการดําเนินงานที่เข้าข่ายการประกอบกิจการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ กล่าวคือมีการติดต้ังหรือ 
ซ่อมบํารุงระบบเครื่องจักรในอาคาร ระบบไฟฟ้า หรือระบบเครื่องทําความเย็น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวอีกด้วย 
   

หมายเหตุ  อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๑๘๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 
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ข้อหารือ   การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ     บริษัทฯ สามารถให้เทศบาลตําบลฯ ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ดําเนินการ
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในช่วงปลายเดือน กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ได้หรือไม่  

ข้อเท็จจริง  (๑)   บริษัทฯ ต้ังอยู่ที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานผลิตต้ังอยู่ที่ จังหวัด
สมุทรปราการ มีลูกจ้าง ๑๒๑ คน  
  (๒)  บริษัทฯ ได้ทําการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ โดยเทศบาลตําบลฯ ในจังหวดัสมุทรปราการ เป็นผู้ดําเนินการให้พนักงานบริษัทฯ เป็นประจําทุกปี  
   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ บริษัทฯ ได้มีแผนการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ข้อกฎหมาย  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
     ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนลูกจ้างในแต่ละ
หน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั ้นต้น โดยให้ผู ้ที ่ได้รับใบอนุญาต 
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
    ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทํางานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลา
เดียวกันทําการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเก่ียวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เพื่อให้ความเห็นชอบ 
   ข้อ ๓๒ ให้หน่วยงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนด
หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ พ.ศ. ๒๔๕๐ มีสิทธิ
ดําเนินการตามข้อ ๒๗ และข้อ ๓๐ ต่อไป โดยต้องขอรับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
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ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้   
 
    เนื่องจากการขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงาน
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของหน่วยงานราชการ ต้องดําเนินการตามข้อกําหนดของร่าง
กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม 
อพยพหนีไฟ พ.ศ. .... ซึ่งยังไม่ได้รับการประกาศใช้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงให้หน่วยงาน 
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 
หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(กระทรวงมหาดไทย) สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรุงเทพมหานคร) หน่วยงานดับเพลิง 
ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบลและเมืองพัทยา ดําเนินการตามข้อ ๒๗ 
(การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น) และข้อ ๓๐ (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) ไปพลางก่อน
จนกว่าร่างกฎกระทรวงการเป็นหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. .... จะได้รับการประกาศใช้ 
   ดังนั้น บริษัทฯ สามารถให้เทศบาลตําบลฯ  ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ดําเนินการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้ จนกว่าร่างกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงาน
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ พ.ศ. .... จะได้รับ
การประกาศใช้  
หมายเหต ุอ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/พม.๕๒๐ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
และหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๑๐๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
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ข้อหารือ การตรวจสอบและการทดสอบปั้นจั่น  ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ป้ันจั่น หม้อน้ํา  
พ.ศ. ๒๕๕๒  

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

ประเด็นข้อหารือ ๑. ต้องทําการตรวจสอบและการทดสอบปั้นจั่นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับป้ันจั่น หรือไม่ 
   ๒ .  ใช ้แบบฟอร ์ม ใด  ในการทดสอบตามกฎหมายปั ้นจั ่นตามกฎหมาย 
ตามกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับเครื่องจักร ป้ันจั่น หม้อน้ํา  พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔๙  

ตอบข้อหารือ    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาข้อหารือตามประเด็นข้อกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นตามข้อหารือ ดังนี้    
  ๑. กรณีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับป้ันจั่น  
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่กําหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของปั้นจั่นทุกๆ สามเดือน ยังมีผลใช้บังคับหรือไม่นั้นเห็นว่า ประกาศดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร ป้ันจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังน้ัน ในการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น
นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว 
  ๒. กรณีการตรวจสอบและการทดสอบการติดต้ังปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือ
การใช้งานของผู้ผลิตโดยวิศวกรก่อนการใช้งานและจัดทํารายงานการตรวจสอบและการทดสอบ ซึ่งมีลายมือช่ือ
วิศวกรรับรองตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ ใช้แบบฟอร์มใด 
ในการทดสอบตามกฎหมายฉบับนี้นั้นเห็นว่า ในการจัดทํารายงานการตรวจสอบและการทดสอบการติดต้ัง
ป้ันจั่น กฎหมายมิได้กําหนดแบบรายงานดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ได้จัดทําตัวอย่างรายงานการตรวจสอบและการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับป้ันจั่นโดยวิศวกร 
เป็นผู้รับรอง เพื่อให้นายจ้างใช้เป็นแนวทางในการจัดทํารายงานการตรวจสอบและการทดสอบส่วนประกอบ
และอุปกรณ์สําหรับป้ันจั่น 

 

หมายเหต ุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๑๘๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
 และหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ ๐๕๑๐/๐๐๐๕๒๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ   การดําเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอมัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔   

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ   บริษัทในเครือ จํานวน ๑๖ บริษัทและสาขาของแต่ละบริษัท เข้าข่ายต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอมัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม่    

ข้อเท็จจริง บริษัทในเครือ จํานวน ๑๖ บริษัท โดยแต่ละบริษัทมีสาขาหลายสาขาและมีที่ต้ังแยกจากกนั 

ประกอบกิจการจัดจําหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทจะเก็บสินค้าไว้
เฉพาะสินค้าเพื่อการจําหน่ายปลีกหรือจัดกิจกรรมเท่านั้น และไม่มีรถโฟลคลิฟท์ ในการเคลื่อนย้ายสินค้า  
ซึ่งในแต่ละวันจะให้พนักงานขายและพนักงานขับรถเป็นผู้ตรวจนับสินค้าขึ้น-ลงจากรถซึ่งมีปริมาณไม่มาก  
เพื่อนําสินค้าที่ได้รับแต่ละวันไปขายปลีกให้กับร้านค้าทั่วไปตามตอกซอกซอยต่างๆ โดยขายเป็นเงินสด 

ข้อกฎหมาย  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ฯลฯ 

 มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑)  ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 
(๒)  กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ 

     “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า หน่วยงานแต่ละหน่วยงานของนายจ้างที่มีลูกจ้าง
ทํางานอยู่ในหน่วยงาน 

ฯลฯ 

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ มิให้บังคับแก่ (๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น (๒) กิจการอื่น
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันยังไม่มีกําหนด) นอกเหนือจากนี้ใช้บังคับทั้งหมด 
ประกอบกับนิยาม “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างทํางาน 
อยู่ในหน่วยงาน ดังนั้นบริษัททั้ง ๑๖ บริษัทตามข้อหารือรวมทั้งสํานักงานสาขาของแต่ละบริษัทซึ่งมีที่ต้ัง 
แยกจากกันและมีลูกจ้างทํางานอยู่ในหน่วยงานต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในข้อบัญญัติหรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหต ุอ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๙๗๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ   แผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้าง ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ  การเขียนแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ต้องดําเนินการ
อย่างไร 

ข้อกฎหมาย    ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัย 
ในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๒  

ฯลฯ 
  ข้อ ๔ แผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้างต้องจัดทําเป็นหนังสือ และ
สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) แผนควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทํางานที่สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการ
ทํางาน 

(๒) แผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทํางานแก่ลูกจ้างที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การทํางานตามข้อ ๓  

(๓) แผนการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน 
(๔) แผนฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุในการทํางาน 
(๕) แผนการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

        ข้อ ๕ แผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้างตามข้อ ๔ ต้องมีรายละเอียด 
เช่น ช่ือโครงการหรือกิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุวิธีการ ขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับผลสัมฤทธ์ิของโครงการหรือกิจกรรม วิธีการประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรม ระยะเวลาการทบทวน และปรับปรุงแก้ไขผลงาน และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 

ตอบข้อหารือ    หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบข้อ
หารือ ดังนี้ 
  ในการจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้างตามประกาศกรมฯ 
ดังกล่าว สํานักความปลอดภัยแรงงานได้จัดทําคู่มือแนวทางการจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับงานก่อสร้าง เพ่ือให้นายจ้างใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนงานดังกล่าวแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
(สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สํานักความปลอดภัยแรงงาน www.oshthai.org) 

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ ๐๕๑๐/๐๓๑๙๗ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔       
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ข้อหารือ   การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ  ในกรณีที่หัวหน้างานของบริษัทฯ บางตําแหน่งไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องฝึกอบรม 
ในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานด้วยหรือไม่ 

ข้อเท็จจริง   ๑. บริษัทฯ ต้ังอยู่ที่ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ประกอบกิจการแปรรูปเนื้อไก่เพื่อการ
ส่งออก บริษัทฯ มีหัวหน้างานหลายระดับ ซึ่งหัวหน้างานบางตําแหน่งไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา 

ข้อกฎหมาย    กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ให้ความหมายของคําว่า 
 “ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งต้ังให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง 
และระดับวิชาชีพ 
 “ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงาน
ให้ลูกจ้างทํางานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ  
 หมวด ๑ ข้อ ๗ ให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๑) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้างต้ังแต่สอง
คนขึ้นไปและสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๖) ถึง (๑๔) ที่มีลูกจ้างต้ังแต่ยี่สิบคนขึ้นไป แต่งต้ังลูกจ้าระดับหัวหน้า
งานซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๘ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานของสถานประกอบกิจการ  
 ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน ต้องเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน 
และมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
    (๑) ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
   (๒)  เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ตอบข้อหารือ    หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบข้อ
หารือ ดังนี้    

ลูกจ้างระดับหัวหน้างานของบริษัทที่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างานตามที่
กําหนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งนี้เนื่องจากลูกจ้างดังกล่าวได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทให้เป็นหัวหน้างาน  
ซึ่งอย่างไรก็ตามบริษัทจะต้องแต่งต้ังลูกจ้างระดับหัวหน้างานดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับหัวหน้างานตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงฯ หมวด ๑ ข้อ ๘ 

 
หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ ๐๕๑๐/พม. ๐๕๐๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
             และหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๕๒๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ   การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ป้ันจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ      “ผู้ควบคุมหม้อน้ํา” หมายถึงบุคคลท่ีเป็นของสถานประกอบกิจการ หรือเป็นคน
ของบริษัทผู้รับเหมา หรือเป็นใครที่นายจ้างจัดให้มีแล้วมอบหมายให้รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับผู้
ควบคุมหม้อน้ํานี้ 

ข้อเท็จจริง ๑ . บริษัทฯ  ประกอบกิจการให้บริการหรือจัดหาบริการเสริมด้านต่างๆ  อันเป็น
ส่วนประกอบหรือเพิ่มคุณค่าให้กับกิจการหลักของลูกค้า อาทิเช่น บริการบริหารจัดการ บริการด้านอาหาร 

การทําความสะอาด การซ่อมบํารุง ไฟฟ้า น้ําประปา การดูแลสภาพแวดล้อม การขนส่ง การรักษาความ
ปลอดภัย การซักรีดเสื้อผ้า การถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการด้านวิศวกรรม  

 ๒. บริษัทฯ ได้รับเหมางานเพื่อดูแลระบบสาธารณูปโภคให้กับสถานประกอบกิจการต่างๆ 

เช่นดูแลระบบหม้อน้ํา ระบบทําความเย็น ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้านอกอาคาร โดยมีพนักงานช่างซ่อมบํารุง
ของบริษัทฯ ทํางานประจําสถานประกอบกิจการนั้นๆ ในหน้าที่ ช่างเพื่อดูแลบํารุงรักษา และแก้ไขปัญหา 
ให้ระบบต่างๆ สามารถทํางานได้ปกติ  

ข้อกฎหมาย  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ป้ันจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
 ตามคํานิยาม “ผู้ควบคุมหม้อน้ํา” หมายความว่า ผู้ซึ่งนายจ้างจัดให้มีหน้าที่ควบคุมการ
ทํางานและการใช้หม้อน้ํา ดังนั้นนายจ้างมีหน้าที่ในการจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้ํา ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กําหนด ตามข้อ ๘๗ ของกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ป้ันจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยผู้ควบคุม
หม้อน้ําดังกล่าวจะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการ หรือเป็น
ลูกจ้างของบริษัทฯ รับเหมา นั้น ให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 

หมายเหต ุอ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๖๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
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ข้อหารือ   การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙  

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ      บริษัทฯ ประกอบกิจการที่มีกิจการขนส่งรวมอยู่เข้าข่ายที่จะต้องดําเนินการ 
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙  หรือไม่ 

ข้อเท็จจริง ๑. บริษัทฯ มีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการ
ด้านรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัยและการขนส่งเงินตราตลอดจนการบริหารจัดการเครื่องบริการ
เงินด่วน มีลูกจ้างประมาณ ๕,๐๐๐ คน  
 ๒. ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท กําหนดว่า บริษัทฯ มีการ
ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 
  ๒.๑ รักษาความสะอาด ปรับปรุง ตกแต่ง ซ่อมแซม และทําความสะอาดอาคาร 
โรงพยาบาล ศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่น ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามข้อ (๔๐) 
  ๒.๒ การรักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินและบุคคล ทั้งให้บริการออกแบบติดต้ัง
ระบบติดต่อสื่อสาร ระบบสัญญาณเตือนภัย ตามวัตถุประสงค์บริษัทฯ ข้อ (๔๑) 
  ๒.๓ การขนส่งเงินตรา และบริการบรรจุเงิน ตลอดจนการดูแลรักษาซ่อมบํารุง เครื่อง
บริการเงินด่วน ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ (๒๖ และ (๔๖) 
 ๓. บริษัทมีขอบข่ายงาน ประกอบด้วยหน่วยงานให้บริการ ๓ ประเภท ดังนี้ 
  ๓.๑ ฝ่ายบริการบริหารระบบการจัดการเงินตราและขนส่งนิรภัย ให้บริการจัดการ
และควบคุมระบบการขนส่งเงินสดและทรัพย์สินมีค่า โดยพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ขนส่งเงินสดและทรัพย์สินมีค่าต่างๆ เช่น รถหุ้มเกราะ ถุงบรรจุเงินแบบพิเศษ และระบบการควบคุม ได้แก่ 
การรับส่งทรัพย์สินมีค่าด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ออกแบบให้มีความปลอดภัยต่อทรัพย์สินสูงสุด เช่น รถยนต์หุ้ม
เกราะ ถุงบรรจุทรัพย์สินแบบพิเศษ บริการคัดนับเงิน รวมถึงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ควบคุมการ
ทํางานในห้องคัดนับเงิน บริการควบคุมและบริหารเงินเครื่องบริการเงินด่วน ดูแลรักษา ซ่อมบํารุง และจัดเติม
เงินเครื่องบริการเงินด่วน 
  ๓.๒ ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และรักษาความสะอาด ให้บริการในการควบคุมดูแล
ความสะอาดของอาคารสถานที่ ดูแลรักษาสภาพของอาคารสถานที่ ทรัพย์สินต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
ทั้งด้านความสะอาดและการรักษาสภาพอายุการใช้งานให้ยืนยาว รวมถึงระบบการดูแลจัดสวน ไม้ดอกไม้
ประดับในอาคาร นํ้ายาเคมีในการดูแล ซึ่งในการรักษาความสะอาดจะเป็นการรักษาสภาพของอาคาร พื้นผิว 
กระจกทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงกระจกในที่สูง ออกแบบ และการดูแลรักษา การเลือกพรรณไม้ 
ประดับอย่างเหมาะสม บริการจัดเลี้ยงภายในอาคารสํานักงาน บริการให้คําปรึกษาในการดูแลรักษาอาคาร 
ออกแบบระบบควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทําลายเอกสาร 
  ๓.๓ ฝ่ายบริหารระบบความปลอดภัย ให้บริการในการรักษา ควบคุมและป้องกันภัย
ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงระบบการติดต่อสื่อสารและระบบป้องกันอัคคีภัยให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างครบถ้วน ได้แก่  
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การให้บริการการจัดระบบรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสํานักงาน ทั้งดูแลควบคุมด้วยพนักงานรักษา 
ความปลอดภัย และระบบเครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยีสมัยใหม่ บริการควบคุมและบริหารสถานที่อาคารจอดรถ 

ทั้งควบคุมระบบการจัดเก็บค่าบริการ และการจัดการจราจร บริการออกแบบติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

และระบบสัญญาณเตือนภัย  

ข้อกฎหมาย  ๑. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙   

ฯลฯ 
  ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
  (๒) การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ว่อมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริม
แต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทําให้เสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กําเนิด แปลง 
และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น 
  (๓) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดต้ัง ซ่อม ซ่อมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
สนามบิน ทางรถไฟทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน 
ท่อระบายน้ํา โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมหรือ
วางรากฐานของการก่อสร้าง 
  (๔) กาขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และรวมทั้งการ
บรรทุกขนถ่ายสินค้า 

ฯลฯ 
ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
 บริษัทฯ มีการประกอบกิจการบริการเกี่ยวกับการปรับปรุง ตกแต่ง ซ่อมแซมอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง รักษาความปลอดภัย และการขนส่งเงินตราทรัพย์สินมีค่า ตลอดจนการบริหารจัดการเครื่องบริการ
เงินด่วน เข้าข่ายเป็นกิจการหรือสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงดังกล่าว ข้อ ๑ (๒) และ (๔) จงึต้องปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๑๙๖๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
               และหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๖๘๔๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
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ข้อหารือ การจัดฝึกอบรมตามประกาศกรมฯ เรื่อง หลักหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บังคับป้ันจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่น และการทบทวน
การทํางานเกี่ยวกับป้ันจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔  

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ      บริษัทฯ ขอความเห็นชอบในการจัดฝึกอบรมโดยผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งแล้วไม่ต้องเรียนความรู้ภาคทฤษฎี ๖ ช่ัวโมง ซ้ําในหลักสูตรที่จะเรียนเพิ่มเติมอีกในการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับป้ันจั่น หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และ
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ป้ัน  

ข้อกฎหมาย ๑. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ป้ันจั่น หม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ๒. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรม
หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้
ป้ันจั่น และการทบทวนการทํางานเกี่ยวกับป้ันจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรม
หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับป้ันจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้
ป้ันจั่น และการทบทวนการทํางานเกี่ยวกับป้ันจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔  มิได้กําหนดให้นายจ้างหรือผู้จัดการฝึกอบรม 
ขอความเห็นชอบในหลักสูตรในการฝึกอบรมดังกล่าวจากกรมฯ ส่วนกรณีผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรใด 
หลักสูตรหนึ่งแล้ว ประสงค์จะเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตรอื่นก็ไม่จําเป็นต้องฝึกอบรมความรู้พื้นฐานภาคทฤษฎีอีก 

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๗๓๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
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ข้อหารือ ช่อง Service ระหว่างท่อวางสายโทรคมนาคม เข้าข่ายเป็นที่อับอากาศหรือไม่ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ   กรณีบริษัทฯ ว่าจ้างให้ผู ้รับเหมาเป็นผู ้ปฏิบัติงานในการติดตั้งและซ่อมแซม 
งานร้อยสายโทรคมนาคมในท่อใต้ดินของบริษัทเจ้าของสัมปทานระบบโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง ซึ่งท่อใต้ดินดังกล่าว
ฝังอยู่ใต้พื้นแนวถนน โดยบริษัทฯ เป็นเพียงผู้ขอใช้ท่อใต้ดินในการปฏิบัติงานการวางสายระบบโทรคมนาคมเท่านั้น 
ซึ่งลักษณะพื้นที่และวิธีการทํางาน เป็นดังนี้  

  ๑.๑ ลักษณะพื้นที่ทํางานเป็นท่อคอนกรีตอยู่ใต้ถนน (สําหรับงานร้อยสายโทรคมนาคม)  

ท่อคอนกรีตแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนช่อง Service เพื่อลงไปทํางาน และท่อวางสายโทรคมนาคม ซึ่งช่อง 

Service จะอยู่ระหว่างท่อวางสายโทรคมนาคมเป็นระยะๆ โดยมีระยะห่างระหว่างกันประมาณ ๓๐ เมตร  

ความกว้างของช่อง Service ประมาณ ๑ – ๓ เมตร ความลึกจะขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ประมาณ ๑.๕ – ๒.๐ เมตร  

ซึ่งบางพื้นที่ต้องใช้บันไดพาดลงไปทํางาน ด้านบนจะมีฝาท่อเปิด – ปิด มีทั้งประเภทฝาเหล็กกลมหรือฝาปูนสี่เหลี่ยม 

ที่ใช้สําหรับเป็นทางเข้า – ออก ๑ ทาง  

  ๑.๒ วิธีการทํางานเป็นการติดต้ังและซ่อมแซมสายโทรคมนาคมในท่อซึ่งวางอยู่ใต้พื้นถนน  

โดยระหว่างการปฏิบัติงานจะทําการเปิดฝาที่ช่อง Service เพื่อลงไปทํางาน ซึ่งจะมีพนักงานทํางานอย่างน้อย ๓ คน 

แต่ ณ จุดที่มีการปฏิบัติงานจะมีพนักงานเพียง ๑ – ๒ คนที่ลงไปทํางานในช่อง Service โดยจะหันหลังชนกันเวลา

ทํางาน การทํางานจะทําช่วงเวลากลางคืน ระยะเวลาทํางานไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับลักษณะงาน 

  บริษัทฯ ขอหารือว่าการทํางานในลักษณะดังกล่าว เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนด

มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่ 

ข้อเท็จจริง    จากการสอบถามข้อมูลจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ พบว่า  

การปฏิบัติงานในสถานที่ดังกล่าวไม่มีลักษณะงานเกี่ยวกับ การเชื่อม การพ่น/ทาสี และไม่มีการใช้สารเคมีใน

บริเวณการทํางาน และในกรณีที่มีน้ําท่วมขังในช่อง Service จะต้องดําเนินการสูบน้ําออกจากบริเวณดังกล่าว

ก่อน จึงจะสามารถลงไปปฏิบัติงานได้  
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ข้อกฎหมาย 

  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗  

 ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้  

 “ที่อับอากาศ” หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจํากัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอ 

ที่จะทําให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ้ํา บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย 

ถังน้ํามัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน 

ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบ

ข้อหารือ ดังนี้ 

     ช่อง Service ที่ใช้สําหรับการปฏิบัติงานติดต้ังและซ่อมแซมงานร้อยสายโทรคมนาคม ซึ่งมี

ขนาดกว้าง ๑ – ๓ เมตร ความลึกประมาณ ๑.๕ – ๒.๐ เมตร และมีทางเข้า – ออกเพียงทางเดียว ประกอบกับมี

ความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอก่อนการทํางานและในระหว่างการทํางาน ซึ่งมีผล 

ที่จะก่อให้เกิดบรรยากาศอันตรายได้ ดังนั้น ลักษณะดังกล่าวจึงเข้าข่ายตามนิยาม “ที่อับอากาศ” ที่กําหนดไว้ 

ในข้อ ๒ ของกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อม ในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งนายจ้างจะต้องจัดให้มีการบริหาร และการจัดการ

ด้านความปลอดภัยฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 
หมายเหต ุ  อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๗๕๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
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ข้อหารือ การเก ็บร ักษาสารเคมีอ ันตรายตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 
และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖  

หน่วยงานที่หารือ สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ ๑ . สถานที ่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายมีความจําเป็นต้องสร้าง ตามกฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๗ หรือไม่ 
    ๒. การเก็บรักษาสารเคมีอันตราย ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๗ (๓) กําหนดให้ต้องมีระยะห่างที่ปลอดภัย
จากอาคารที่ลูกจ้างทํางานต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง 

ข้อเท็จจริง  บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ มีการใช้และครอบครองสารเคมีอันตรายบริษัทฯ 
จะจัดทําสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย โดยดําเนินการให้ถูกต้องและสอดครองตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๖   

ข้อกฎหมาย กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๔ ข้อ ๑๗ 

ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบ           
ข้อหารือ ดังนี้  

    ๑. บริษัทฯ จะต้องจัดสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายให้มีสภาพและคุณลักษณะ 
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๑๗ (๑) – ๑๗ (๑๒)  

                     ๒. การเก็บรักษาสารเคมีอันตรายที่กําหนดให้ต้องมีระยะห่างจากอาคารที่ลูกจ้างทํางาน
ในระยะที่ ปลอดภัยอยู่ ระหว่ า งการกํ าหนดรายละเอี ยด เ พ่ิม เ ติมตามที่ อ ธิบ ดีประกาศกํ าหนด  
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๗ (๓)  
 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน ในเบื้องต้นบริษัทฯ ควรจัดเก็บสารเคมีอันตราย
ตามรายละเอียดข้อมูลความปลอดของสารเคมีอันตรายในแต่ละประเภท 
 

หมายเหตุ  อ้างอิงหนังสือสํานักความปอลดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๔๒๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
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ข้อหารือ  การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมา เป็นระดับหัวหน้างานตาม
นิยามที่กําหนดในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔   

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ   พนักงานระดับบังคับบัญชาเดิม ได้แก่ Assistance Supervisor และ 
Supervisor ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมาแล้ว 
ต่อมาตําแหน่งดังกล่าวถูกปรับจากระดับบริหาร เป็นระดับหัวหน้างานตามนิยามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  พนักงานกลุ่มดังกล่าว จะต้อง
อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานหรือไม่ 

ข้อเท็จจริง บริษัทฯ ให้พนักงานของบริษัทฯ อบรมหลักสูตรความปลอดภัย ดังนี้  
   ๑. พนักงานระดับปฏิบัติการ ได้แก่ leadman  และ foreman รับการอบรมหลักสูตร 
จป. หัวหน้างาน  
    ๒. พนักงานระดับบังคับบัญชา ได้แก่ Assistant Supervisor และ Supervisor รับการ
อบรมหลักสูตร จป. บริหาร 
      ๓. พนักงานระดับจัดการ ได้แก่ ผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป รับการอบรมหลักสูตร จป. บริหาร  

 ข้อกฎหมาย ๑. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  

   มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  
     ฯลฯ 

                 “ผู้บริหาร” หมายความว่า ลูกจ้างต้ังแต่ระดับผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไป 
 “หัวหน้างาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา 

หรือสั่งให้ลูกจ้างทํางานตามหน้าที่ของหน่วยงาน 
     ฯลฯ 

  ๒ . กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  การทําเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 
(๒)  การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง 

ดัดแปลง แปรสภาพ ทําให้เสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กําเนิด แปลง และ
จ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น 

    ฯลฯ 
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ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
    ฯลฯ 
  “ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งทําหน้าที่ควบคุม ดูแล  

บังคับบัญชา สั่งงานให้ลูกจ้างทํางานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ 
  “ลูกจ้างระดับบริหาร” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีระดับสูง

กว่าหัวหน้างานขึ้นไปไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไรก็ตาม 
    ฯลฯ 
ข้อ ๙ ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑)  กํากับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓ 
(๒)  วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น  

โดยอาจร่วมดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง  
หรือระดับวิชาชีพ 

(๓) สอนวิ ธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ เกิด 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

(๔)  ตรวจสอบสภาพการทํ างาน  เครื่ อ งจั กร  เครื่ อ งมือ  และอุปกรณ์ ให้ อยู่ ใ น 
สภาพที่ปลอดภัย ก่อนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน 
  

      ฯลฯ 
  ข้อ ๒๑ ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กํากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชา 
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
  (๒) เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทํางานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อ
นายจ้าง 
  (๓) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
ให้ เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานที่ เหมาะสม 
กับสถานประกอบกิจการ 
  (๔) กํากับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่
ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน คณะกรรมการ หรือหน่วยงาน
ความปลอดภัย 
      ฯลฯ 
 ๒.๓ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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 ข้อ ๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน
ต้องเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน 
      ฯลฯ 
 ข้อ ๗ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
ต้องเป็นลูกจ้างระดับบริหาร หรือนายจ้าง 
      ฯลฯ 
 ๒.๔ ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ข้อ ๔ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน มีระยะเวลา 
การฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้ 

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้า
งานมีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 

 (ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 

 (๒)  หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
  (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของกระทรวงแรงงาน 
  (ข ) สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานและการนํากฎหมายไปสู่การปฏิบัติ  
 (๓)  หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทํางาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง 
ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
  (ก) การตรวจความปลอดภัย 
  (ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
  (ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ 
 (๔)  หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง 
ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
  (ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร 
  (ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
  (ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ 
  (ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ 
  (จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน 
      ฯลฯ 
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 ข้อ ๘ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร มีระยะเวลาการฝึกอบรม
สิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้ 

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ การจัดการความปลอดภัยในการทํางาน มีระยะเวลาการฝึกอบรม 
สามช่ัวโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 

 (ก)  แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน 
 (ข)  บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
 (๒)  หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

มีระยะเลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
 (ก)  การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ของกระทรวงแรงงาน 
 (ข ) สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานและการนํากฎหมายไปสู่การปฏิบัติ 
(๓)  หมวดวิชาที่ ๓ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีระยะเวลาการฝึกอบรม 

หกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
 (ก)  แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 (ข )  แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ 

กระทรวงแรงงาน 
 (ค ) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 (ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในสถาน 

ประกอบกิจการ 
 
 
 

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
  กรณีลูกจ้างระดับบริหารตามนิยามของกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ เช่น Assistance 
Supervisor และ Supervisor ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที ่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร ก่อนที่พระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารได้ตามเดิม 
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  ทั้งนี้ หลังจากที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ บริษัทฯ ต้องจัดให้พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไป  
เข้ารับการอบรมและแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร และจัดให้พนักงาน 
ซึ่งทําหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชาหรือสั่งให้ลูกจ้างทํางานตามหน้าที่ของหน่วยงาน เข้ารับการอบรมและ
แต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน  
 
 
  

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๓๒๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
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ข้อหารือ   การดําเนินการกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ป้ันจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒  

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ      เครนแต่ละชนิดของบริษัทฯ เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับป้ันจั่น
หรือไม่ 
ข้อเท็จจริง  ๑. บริษัทฯ ต้ังอยู่ที่จังหวัดสงขลา ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะปิดผนึก  
 ๒. บริษัทมีการใช้เครนอยู่หลายชนิด กล่าวคือ แท่นเครนคีบไม้ฟืนชนิดอยู่กับที่, รถคีบ
ไม้ฟืนชนิดเคลื่อนที่ได้, เครนยกกระสอบปลาป่นชุดที่ ๑ ยกได้ ๑,๕๐๐ กิโลกรัม, เครนยกกระสอบปลาป่นชุด
ที่ ๒ ยกได้ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม, เครนยกกระเช้ารถนึ่งปลา ชุดที่ ๑ ยกได้ ๑,๕๐๐ กิโลกรัม, เครนยกกระเช้ารถ
นึ่งปลา ชุดที่ ๒ ยกได้ ๑,๕๐๐ กิโลกรัม, เครนพัดลมเคลื่อนที่ พื้นที่ Cooling และรถบรรทุกติดต้ังเครน 

ข้อกฎหมาย  ๑. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ป้ันจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ข้อ ๒ ตามกฎกระทรวงนี้ 

ฯลฯ 
    “ป้ันจั่น” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้าย
สิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ และให้หมายรวมถึงเครื่องจักรประเภทรอกที่ใช้ยก
สิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งด้วย 

ฯลฯ 
  ๒. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ฯลฯ 
    ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามประเภท 
และลักษณะงาน ดังนี้  
   (๑)  ป้ันจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
    (ก) ขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกําหนดไม่เกิน ๓ ตัน ต้องจัดให้มี
การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นทุกๆ ๖ เดือน 
    (ข) ขนาดพิกัดยกมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของปั้นจั่นทุกๆ ๓ เดือน 
    (ค) ที่ไม่มีรายละเอียดขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกําหนดในการ
ทดสอบให้นายจ้างทดสอบโดยใช้ขนาดพิกัดยกตามที่วิศวกรกําหนด 
   (๒) ป้ันจั่นที่ใช้งานอื่นๆ  
    (ก) ขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกําหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน 
ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นปีละหนึ่งครั้ง  
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    (ข) ขนาดพิกัดยกมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน ต้องจัดให้มีการทดสอบ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นทุกๆ ๖ เดือน 
    (ค) ขนาดพิกัดยกมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของปั้นจั่นทุกๆ ๓ เดือน 
    (ง) ท่ีไม่มีรายละเอียดขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกําหนดในการ
ทดสอบ ให้นายจ้างทดสอบโดยใช้ขนาดพิกัดยกตามที่วิศวกรกําหนด 

ฯลฯ 
   อนึ่ง กรมฯได้กําหนดรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับรถปั้นจั่นและ
เรือปั้นจั่น (ป้ันจั่นชนิดเคลื่อนที่) (แบบ ปจ. ๒) ขึ้น เพื่อให้นายจ้างสามารถใช้เป็นแบบสําหรับการทดสอบ
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ของปั้นจั่น ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
  ๑ . เครนของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงข้อ ๒ ที่ใช้สําหรับยก และเคลื่อนย้ายสิ่งของ
ต่างๆ  โดยมีลักษณะการยกสิ ่งของขึ ้นลงตามแนวดิ ่งและเคลื ่อนย้ายสิ ่งของเหล่านั ้นในลักษณะ
แขวนลอยไปตามแนวราบ เข้าข่ายเป็นปั้นจั่น ตามนิยาม “ปั้นจั่น” ของกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ
เครื่องจักร ป้ันจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเว้นเครนที่ใช้ติดต้ังพัดลมระบายความร้อนแบบถาวรบริเวณ
พื้นที่ Cooling ซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนที่ในแนวราบอย่างเดียวไม่ได้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งจึงไม่เข้าข่าย
เป็นป้ันจั่น 
   ๒. เครนของบริษัทฯ ที่เข้าข่ายเป็นปั้นจั่น ตามข้อ ๑ ต้องมีการทดสอบส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ของปั้นจั่น ตามประเภท ลักษณะของงาน และขนาดพิกัดยก ตามท่ีประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓ กําหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นดังกล่าวได้ 
ตามรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับป้ันจั่นเหนือศีรษะ ป้ันจั่นหอสูง และปั้นจั่นขาสูง 
(ป้ันจั่นชนิดอยู่กับที่) (แบบ ปจ. ๑) และรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับรถปั้นจั่น และเรือ
ป้ันจั่น (ป้ันจั่นชนิดเคลื่อนที่) (แบบ ปจ. ๒) สําหรับในส่วนของเครนที่ไม่เข้าข่ายเป็นปั้นจั่นตามข้อ ๒ บริษัทฯ 
ก็ควรตรวจสอบในส่วนต่างๆ ที่ผู้ผลิตกําหนดไว้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานแก่ลูกจ้างด้วยเช่นกัน 
 
หมายเหต ุอ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๑๓๕๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 
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ข้อหารือ   แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ   กรณีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพที่เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่า
กว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย ประจําสถานประกอบกิจการนั้นๆ สามารถดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการทํางานและเป็นผู้รับรองรายงาน จําเป็นต้องขึ้นทะเบียน และปฏิบัติตามข้อ ๑๗ ขอ้ ๑๘ และ ข้อ ๑๙ 
ของกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ 

ข้อกฎหมาย  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙  
 ข้อ ๑๕ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความ
ร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 
 หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 ข้อ ๑๖ นายจ้างต้องจัดทํารายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานตามข้อ ๑๕ 
โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพหรือให้ผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่าตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นผู้รับรองรายงาน และให้นายจ้างเก็บรายงาน
ดังกล่าวไว้ ณ สถานประกอบกิจการเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาทําการพร้อมทั้ง 
ส่งรายงานคู่ฉบับต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทําการตรวจวัด 
 ข้อ ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการทํางาน ให้ยื่นคําขอพร้อมแนบสําเนาเอกสารหลักฐานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
 การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานตามวรรคหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ให้ยื่น ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด สําหรับ
จังหวัดอ่ืนให้ยื่น ณ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
 คําขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 
 ข้อ ๑๘ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอที่ได้ย่ืนตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและเสนอต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและ
วิเคราะห์สภาวะการทํางาน 
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 ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานตามข้อ ๑๖ แล้ว กระทําการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนบุคคลน้ันออกจาก
ทะเบียน 
 ข้อ ๑๙ การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตามข้อ ๑๗ ให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
 (๑) ค่าคําขอ ฉบับละ ๒๐ บาท 
 (๒) ค่าขึ้นทะเบียน ปีละ ๓,๐๐๐ บาท 
 (๓) ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ฉบับละ ๑๐ บาท 
      ฯลฯ 
 

ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
  ๑. การดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสง
สว่าง หรือเสียงในสถานประกอบกิจการสามารถให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพประจํา
สถานประกอบกิจการดําเนินการเองได้โดยต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการที่อธิบดีประกาศ
กําหนด ทั้งนี้ตามข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๒.  การรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานสามารถดําเนินการ 
ได้สองลักษณะคือ 
  ๒.๑ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากนายจ้าง
ของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติงาน และขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๔๙ สามารถรับรองรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานได้เฉพาะสถานประกอบ
กิจการที่ปฏิบัติงานอยู่โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานฯ ตามข้อ ๑๗ แห่งกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๒.๒ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่าที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามข้อ ๑๗ แห่งกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ สามารถรับรองผลการรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะ
การทาํงานได้ทุกสถานประกอบกิจการ 
 

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๙๑๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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ข้อหารือ   การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙  

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ   ๑. ความตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่ง กฎกระทรวง จป. ให้ยกเลิก  
โดยให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช่หรือไม ่

    ๒. กรณีที่นายจ้างดําเนินธุรกิจเข้าข่ายกิจการที่ใช้บังคับตามข้อ ๑ (๒) แห่ง
กฎกระทรวงฉบับนี้ โดยมีจํานวนลูกจ้างรวมกันประมาณ ๓๐๐ คน ประจําโรงงานการผลิต ต่อมานายจ้างได้
ดําเนินการให้ลูกจ้างบางส่วนมากกว่า ๑๐๐ คน ไปปฏิบัติงานประจําอีกแห่งหนึ่งโดยสถานที่ทํางานแห่งใหม่
เป็นอาคารสํานักงานซึ่งไม่มีการผลิต และเหลือลูกจ้างประจําโรงงานบางส่วนมากกว่า ๑๐๐ คน เช่นเดียวกัน
โดยอาคารสํานักงานและโรงงานผลิต 
   ๒.๑ สถานประกอบกิจการที่แยกออกไปนั้น เข้าข่ายกิจการตามข้อ ๑ (๑๓)  
แห่งกฎกระทรวงฉบับน้ีใช่หรือไม่ 
   ๒.๒ สถานประกอบกิจการที่แยกออกไปนั้น จําเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ด้วยใช่หรือไม่ 
   ๒.๓ ลูกจ้างที่ถูกย้ายไปบางส่วนเคยได้รับการแต่งต้ังและแจ้งชื่อเพี่อขึ้น
ทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน ต่อสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานพื้นที่แล้ว จําเป็นต้องดําเนินการแต่งต้ัง แจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนใหม่อีกหรือไม่ ซึ่งสถานที่
ทํางานใหม่นั้นอยู่คนละพื้นที่กับกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่เดิมที่เคยขึ้นทะเบียนไปแล้ว 
   ๒ .๔  สถานประกอบกิจการที่ แยกออกไปนั้น  ต้องดํ า เ นินการแต่ง ต้ั ง
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ชุดใหม่ หรือใช้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ชุดเดิมชุดเดียวกันได้หรือไม่ 
   ๓. การปฏิบัติตามหมวดที่ ๒ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
   ๓.๑ การอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
แต่งต้ังหรือเลือกต้ังตามที่กฎหมายกําหนด ให้รวมถึงตําแหน่งประธานคณะกรรมการและตําแหน่งกรรมการ 
และเลขานุการ 
   ๓.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ชุดเดิมซึ่งเคยได้รับการอบรม 
ตามหลักสูตรที่กฎหมายกําหนดแล้วได้ครบวาระ ๒ ปี ต่อมานายจ้างได้ดําเนินการแต่งต้ังหรือเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ โดยอาจมีลูกจ้างบางคนที่อาจได้รับการแต่งต้ังหรือเลือกต้ังเข้ามาเป็นคณะกรรมการ 
ชุดใหม่ โดยอาจมีลูกจ้างบางคนที่อาจได้รับการแต่งต้ังหรือเลือกต้ังเข้ามาเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
อีกวาระหรือหลายวาระ ลูกจ้างเหล่านี้ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกําหนดอีกหรือไม่ 
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   ๔. ความตามข้อ ๓๘ แห่งกฎกระทรวงฉบับนี้ ในเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งการประสบ
อันตราย ยกเลิก ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ แห่ง พรบ. ความปลอดภัยฯ ใช่หรือไม่ 
   ๕. การแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานเพื่อขึ้นทะเบียนตามข้อ ๓๖ 
กรณีที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับอ่ืน
ที่เคยแจ้งช่ือเพื่อขึ้นทะเบียนต่อสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ หรือจังหวัด แล้วย้ายสถานที่
ทํางานจําเป็นต้องแจ้งยกเลิกการขึ้นทะเบียน หรือไม่ 
 

ข้อกฎหมาย 
  พระราชบัญญั ติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ. ๒๕๕๔  
  มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบ
อันตรายจากการทํางาน ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑)  กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันที 
ที่ทราบ โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอียดพอสมควร และให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุ  
เป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต 

     ฯลฯ 
(๓) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

เมื่อนายจ้างแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว  
ให้นายจ้าง ส่งสําเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันด้วย การแจ้งเป็นหนังสือ
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดและเมื่อพนักงานตรวจความปลอดภัยได้รับแจ้งแล้ว 
ใหดํ้าเนินการตรวจสอบและหามาตรการป้องกันอันตรายโดยเร็ว 

     ฯลฯ 
  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 
(๒)  การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง  

เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทําให้เสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กําเนิด
แปลงและจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น 
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(๓)  การก่อสร้าง ต่อเติม ติดต้ัง ซ่อม ซ่อมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน 
ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบายนํ้า 
ท่อน้ํา โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐาน 
ของการก่อสร้าง 

(๔)  การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และรวมทั้ง 
การบรรทุกขนถ่ายสินค้า 

(๕)  สถานีบริการหรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ 
(๖)  โรงแรม 
(๗)  ห้างสรรพสินค้า 
(๘)  สถานพยาบาล 
(๙)  สถาบันทางการเงิน 
(๑๐)  สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 
(๑๑)  สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา 
(๑๒)  สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 
(๑๓)  สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒) 
(๑๔)  กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 

  ฯลฯ 
  ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานไว้ใน 
สถานประกอบกิจการ 
  ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องกําหนดขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อควบคุมมิให้มีการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทํางาน 
ทั้งนี้ นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติจนกว่าลูกจ้างจะสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 
รวมทั้งจัดวางระบบควบคุม กํากับ ดูแล โดยกําหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ในการทํางานทุกระดับ 
  ข้อ ๔ ให้นายจ้างซึ่งมีผู้รับเหมาชั้นต้นหรือผู้รับเหมาช่วงเข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบ
กิจการ จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓ สําหรับผู้รับให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
  ข้อ ๕ ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ หรือให้ลูกจ้างทํางานในลักษณะหรือ
สภาพของงานที่แตกต่างไปจากเดิมอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดการ 
อบรมลูกจ้างให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓ ก่อนการปฏิบัติงาน 
 
 
 

- 80 -



 

 
 
 
  ข้อ ๖ ในกรณีที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างไปทํางาน ณ สถานที่อื่น ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิด
อันตราย ให้นายจ้างแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการทํางานในสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งวิธีการป้องกัน
อันตรายให้ลูกจ้างทราบก่อนการปฏิบัติงาน  

ฯลฯ 
  ข้อ ๒๘ ให้นายจ้างจัดให้คณะกรรมการได้รับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ 
ตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่แต่งต้ังหรือ
เลือกต้ัง 
      ฯลฯ 
  ข้อ  ๓๖ ให้นายจ้างแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานตามหมวด  ๑  
เพื่อขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
     ฯลฯ 
  ข้อ ๓๘ เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  

      ฯลฯ 
 

ตอบข้อหารือ   หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบข้อ
หารือ ดังนี้ 
   ๑. กรณีข้อหารือตามข้อ ๑ เนื่องจากกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ 
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นกฎหมาย 
ซึ่งใช้บังคับเฉพาะประเภทกิจการและเงื่อนไขเกี่ยวกับจํานวนลูกจ้างที่กําหนด ดังนั้นสถานประกอบกิจการที่
เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงฯ สําหรับสถานประกอบ
กิจการประเภทอื่นๆ หรือมีลูกจ้างไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ 
แห่ง พรบ. ความปลอดภัยฯ 
 ๒. กรณีข้อหารือตามข้อ ๒ สํานักความปลอดภัยแรงงาน ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
เพื่อหาข้อเท็จจริงในการประกอบการพิจารณาตอบข้อหารือ เช่น ประเภทกิจการ สถานที่ต้ังของสถาน
ประกอบกิจการ ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ และโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรของบริษัทฯ  
พบว่าบริษัทฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นการหารือในประเด็นซึ่งไม่ใช่ประเด็น 
ของบริษัทฯ ตนเอง    
 ๓. กรณีข้อหารือตามข้อ ๓ นายจ้างต้องจัดให้กรรมการความปลอดภัยทุกคนรวมถึงประธาน
กรรมการฯ และเลขานุการได้รับการอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
สําหรับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ซึ่งเคยผ่านการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ตามที่ 
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กฎหมายกําหนดแล้ว และได้รับการแต่งต้ังหรือเลือกต้ังเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการ 
ความปลอดภัยฯ ชุดใหม่ ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติได้รับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ 
ความปลอดภัยฯ ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว  
 ๔. กรณีข้อหารือตามข้อ ๔ การแจ้งเกี่ยวกับการประสบอันตรายของลูกจ้าง ตามมาตรา ๓๔ 
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ นั้นได้บัญญัติให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตรายจากการทํางานของ
ลูกจ้าง ตามท่ีกําหนดไว้ ดังนั้นความตามข้อ ๓๘ ของกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร 
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงถูกยกเลิก 
โดยปริยาย 
 ๕ . กรณีข้อหารือตามข้อ ๕ ระบบการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  
เพื่อขึ้นทะเบียนในปัจจุบันกรมฯ ได้ดําเนินการโดยหมายเลขประจําตัวประชาชนของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทํางาน ในการแจ้งขึ้นทะเบียนประจําสถานประกอบกิจการซึ่งสามารถขึ้นทะเบียนได้เพียงแห่งเดียว
เท่านั้น ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานมีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานและมาแจ้งขึ้นทะเบียน
เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจําสถานประกอบกิจการแห่งใหม่กับกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่
หรือสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่รับผิดชอบ ซึ่งสามารถดําเนินการได้ โดยกรมฯ 
จะดําเนินการลบข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่สถานประกอบกิจการเดิมก่อน 
 

หมายเหต ุ  อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๐๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
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ข้อหารือ   นิยาม “ลูกจ้าง” ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔   

หน่วยงานที่หารือ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ ๑. กรณีลูกจ้างที่มีการจ้างเหมาโดยทําสัญญาจ้างจากบริษัทอื่นเข้ามาดําเนินการ     
เช่น แม่บ้าน คนสวน พนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องนับลูกจ้างดังกล่าวรวมเป็นลูกจ้างของสถานประกอบ
กิจการหรือไม่ 
   ๒. กรณีสถานีควบคุม เป็นหน่วยงานย่อยภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการเขตต่างๆ แต่สถานี
ควบคุมดังกล่าวมีที่ต้ังอยู่คนละเขตรั้วหรือคนละจังหวัดกับศูนย์ปฏิบัติการฯ โดยสถานีควบคุม มีพนักงานรักษา
ความปลอดภัยประจําอยู่เท่านั ้น กรณีนี ้ต้องรวมพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจําอยู ่ตามสถานี
ควบคุมเป็นลูกจ้างของศูนย์ปฏิบัติการ  หรือไม่ 
ข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ
รวมถึงผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 
  “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง  
ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไรก็ตาม 

ฯลฯ 
 

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
  ๑. กรณีบริษัทฯ มีลูกจ้างที่มีการจ้างเหมาโดยทําสัญญาจ้างจากบริษัทอ่ืนเข้ามา
ดําเนินการ เช่น แม่บ้าน คนสวน พนักงานรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ให้นับ
ลูกจ้างดังกล่าวรวมเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย 
  ๒. กรณีสถานีควบคุมซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยภายใต้การกํากับของศูนย์ปฏิบัติการเขตต่างๆ แต่มี
ที่ต้ังอยู่คนละเขตรั้วหรือคนละจังหวัดกับศูนย์ปฏิบัติการเขตนั้นๆ ถือเป็นสถานประกอบกิจการแต่ละแห่ง ดังนั้น จงึ
ไม่ต้องนับลูกจ้างของสถานีควบคุมดังกล่าวเข้ากับจํานวนลูกจ้างของศูนย์ปฏิบัติการอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 
 

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๖๘๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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ข้อหารือ  การรับรองรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพของบริษัทฯ ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว
สามารถรับรองรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางานได้หรือไม่ 

ข้อเท็จจริง   ๑. บริษัทฯ ต้ังอยู่ที่จังหวัดราชบุรี มีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  
ประกอบกิจการผลิตตัวรีด (โลโก้ติดผ้า) ปัจจุบันมีลูกจ้างปฏิบัติงาน จํานวน ๒๑๓ คน ชาย ๑๕๐ คน หญิง 
๖๓ คน  
  ๒. บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน OHSAS ๑๘๐๐๑:๒๐๐๗ ซึ่งทุกปีจะมีทีม
จากหน่วยงานที่ให้การรับรองเข้ามาตรวจสอบระบบ เพื่อประเมินความต่อเนื่องในการดําเนินงานสําหรับหัวข้อ
เกี่ยวกับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ทีมตรวจได้ต้ังข้อสังเกตว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพสามารถรับรองรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางานของบริษัทที่ปฏิบัติงาน
ได้หรือไม่  

ข้อกฎหมาย   ๑. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ข้อ ๑๖ นายจ้างต้องจัดทํารายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานตาม 
ข้อ ๑๕ โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพหรือให้ผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่าตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นผู้รับรองรายงาน และให้นายจ้างเก็บรายงาน
ดังกล่าวไว้ ณ สถานประกอบกิจการเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาทําการ พร้อมทั้งส่ง
รายงานคู่ฉบับต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทําการตรวจวัด 
       ฯลฯ 
  ๒ . กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดไว้ดังนี้ 
   ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๑) ที่มีลูกจ้างต้ังแต่สองคน
ขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้างต้ังแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป แต่งต้ังลูกจ้างเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗ ประจําสถานประกอบกิจการ
อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านความปลอดภัย 
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   การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามวรรคหนึ่งให้
ดําเนินการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่มีลูกจ้างต้ังแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป แล้วแต่กรณี     

ฯลฯ 
 ข้อ ๑๘ ให้เจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
   (๒) วิเคราะห์งานเพื่อบ่งช้ีอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการ
ทํางานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 
   (๓) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน 
   (๔) วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และ
เสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทํางานต่อนายจ้าง 
   (๕) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน
โครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
   (๖) แนะนําให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓ 
   (๗) แนะนํา ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยในการทํางาน 
   (๘) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือดําเนินการร่วมกับบุคคล
หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทํางานภายในสถานประกอบกิจการ 
   (๙) เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
   (๑๐) ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการ
เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการ
เกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 
   (๑๑) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทํารายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเหตุเกิดเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจ้าง 
   (๑๒) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทาํงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 
       ฯลฯ 
  ข้อ ๓๖ ให้นายจ้างแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานตามหมวด ๑ เพื่อขึ้น
ทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
       ฯลฯ 
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ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้

ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ซึ่งปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบ
กิจการที่นายจ้างแต่งต้ังและแจ้งชื่อเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพเพื่อขึ้นทะเบียน
ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๖ และข้อ ๓๖ 
ตามลําดับ สามารถรับรองผลรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน 
แสงสว่างหรือเสียงได้ ทั้งนี้ เฉพาะภายในสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติงานเท่านั้น ตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เกี่ยวกับการความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๒๓๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
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ข้อหารือ    การจัดเตรียมน้ําสํารองไว้ใช้ในการดับเพลิง ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๕  

หน่วยงานทีห่ารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ   บริษัทฯ มีหัวจ่ายน้ําสํารองของทางหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอยู่ใกล้กับบริเวณ
โรงงานจํานวน ๒ จุด รวมถึงบ่อน้ําบาดาลภายในบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จําเป็นต้องมีการจัดเตรียมน้ําสํารอง
ภายในโรงงานอีกหรือไม่ 

ข้อเท็จจริง ๑. บริษัทฯ สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ มีโรงงานตั้งอยู่ที่ส่วนภูมิภาค
ประกอบกิจการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ มีลูกจ้างจํานวน ๘๓ คน  
  ๒. จากการประสานสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพ่ือตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่อน้ําดับเพลิงของทางราชการเพิ่มเติมจากสถานที่จริง ตามท่ีบริษัทฯ จัดส่งรูปภาพมาเพื่อ
ใช้ในการประกอบข้อหารือ และพบว่าเป็นประตูน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 

ข้อกฎหมาย กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕  

ฯลฯ 
  ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบน้ําดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิง 
ที่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร อยา่งน้อยให้ประกอบด้วย 
   (๑) ในกรณีที่ไม่มีท่อน้ําดับเพลิงของทางราชการในบริเวณที่สถานประกอบกิจการต้ังอยู่
หรือมีแต่ปริมาณน้ําไม่เพียงพอ ให้จัดเตรียมน้ําสํารองไว้ใช้ในการดับเพลิงโดยต้องมีอัตราส่วนปริมาณน้ํา 
ที่สํารองต่อพื้นที่อาคารตามที่กําหนดไว้ในตารางที่ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ สําหรับกรณีที่นายจ้างมีอาคารหลาย
หลังต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกัน อาจจัดเตรียมน้ําสํารองไว้ในปริมาณที่ใช้กับอาคารที่มีพื้นที่มากที่สุดเพียงหลังเดียวก็ได้ 
                                        ฯลฯ 
ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้  

  ๑ .  กรณีสถานประกอบกิจการที ่ม ีท ่อน้ําดับเพลิงของทางราชการซึ ่งอยู ่ไม่ไกล 
จากสถานประกอบกิจการ เช่น ในระยะ ๒๐-๕๐ เมตร ไม่ต้องจัดเตรียมน้ําสํารองไว้ใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้น 
ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๒ (๑) ของกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๒. จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของบริษัทฯ พบว่ามิได้มีท่อน้ําดับเพลิงของราชการ
ที่อยู่ใกล้บริษัทฯ เนื่องจากหัวจ่ายน้ําสํารองที่บริษัทฯ อ้างถึงเป็นประตูน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องจัดเตรียมน้ําสํารองไว้ใช้ในการดับเพลิงโดยต้องมีอัตราส่วนปริมาณนํ้าที่สํารองตามที่
กฎหมายกําหนด 

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ท่ี รง ๐๕๑๐/๐๒๗๑๔ ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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ข้อหารือ   การจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้
สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๔๙ 

หน่วยงานที่หารือ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานตอบข้อหารือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ   ๑. หน่วยงานเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีลักษณะการดําเนินการเป็นสํานักงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่ไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช่หรือไม่ 
   ๒. กรณีที่หน่วยงานแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
   ๒.๑ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ดังกล่าวต้องมีองค์ประกอบและหน้าที่
ตามที่กฎกระทรวงฯ กําหนดหรือไม่ 
   ๒.๒ หากหน่วยงานตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ โดยมีองค์ประกอบตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงฯคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ต้องมีหน้าที่ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฯ ด้วย
หรือไม่ 
 

ข้อเท็จจริง  หน่วยงานเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบกิจการเป็นสํานักงานเพื่อดําเนินการส่งเสริม 
ไม่มีโรงงานผลิต 

ข้อกฎหมาย   กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทําเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 
(๒)  การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง  

เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทําให้เสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กําเนิด
แปลงและจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น 

(๓)  การก่อสร้าง ต่อเติม ติดต้ัง ซ่อม ซ่อมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน 
ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบายน้ํา 
ท่อน้ํา โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐาน 
ของการก่อสร้าง 
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(๔)  การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และรวมทั้ง 
การบรรทุกขนถ่ายสินค้า 

(๕)  สถานีบริการหรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ 
(๖)  โรงแรม 
(๗)  ห้างสรรพสินค้า 
(๘)  สถานพยาบาล 
(๙)  สถาบันทางการเงิน 
(๑๐)  สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 
(๑๑)  สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา 
(๑๒)  สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 
(๑๓)  สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒) 
(๑๔)  กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 

 ข้อ ๒๓ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต้ังแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบห้าสิบคน โดยมีองค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
 

ตอบข้อหารือ    หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบ
ข้อหารือ ดังนี้ 
  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที ่หารือ เป็นหน่วยงานที ่ดําเนินการในรูปแบบของสํานักงาน  
ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นกิจการหรือสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้น  
การแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยฯ รวมถึงองค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
จึงเป็นดุลยพินิจของหน่วยงานในการบริหารจัดการภายใน โดยอาจใช้หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงดังกล่าว  
และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการจัดให้มีคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ ของหน่วยงานได้  

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๗๓๙๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 และหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๗๒๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
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ข้อหารือ   การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ   ค่ามาตรฐานค่าความเข้มของแสงสว่างในงานธุรการที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็น

เครื่องมือ ต้องมีความความเข้มแสงสว่างเท่าใด 

ข้อกฎหมาย  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ข้อ ๕ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่าง ดังต่อไปนี้  

      ฯลฯ 

 (๓) ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ในตารางที่ ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ สําหรับบริเวณที่ลูกจ้าง

ต้องทํางานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทํางาน 

      ฯลฯ 

 ตารางที่ ๓ แนบท้ายกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ ที่ที่ให้ลูกจ้าง

คนใดคนหนึ่งทํางาน สําหรับงานสํานักงาน ดังนี้ 

  ๑.๑ ห้องคอมพิวเตอร์ กําหนดให้งานบันทึกข้อมูล ความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 

๖๐๐ ลักซ์ และบริเวณที่แสดงข้อมูล (จอภาพและเครื่องพิมพ์) ความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลักซ์ 

  ๑.๒ ห้องธุรการ กําหนดให้งานพิมพ์ดีด การเขียน การอ่าน และการจัดเก็บเอกสารอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลักซ์ และการทํางานที่สีของชิ้นงานกับสีของพื้นผิว

กลมกลืนกัน ความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลักซ์ 
 

ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบข้อ
หารือ ดังนี้  

  ๑. สําหรับกรณีที่การทํางานใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลักซึ่งปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์

เพื่อการบันทึก ข้อมูล ความเข้มแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างทํางานต้องมีความเข้มแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ 

ลักซ์ หรือกรณีที่การทํางานใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานเป็นหลัก นายจ้างต้องจัดให้มีความเข้มของแสงสว่างไม่

ตํ่ากว่า ๖๐๐ ลักซ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในตารางที่ ๓ ประเภทงานสํานักงาน (บันทึกข้อมลูและ

บริเวณที่แสดงข้อมูล (จอภาพและเครื่องพิมพ์) 
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  ๒. กรณีที่พนักงานทํางานในสํานักงานทั่วไปที่ใช้ที่คอมพิวเตอร์ในการทํางานเป็นช่วงๆ 

หรือเป็นส่วนหนึ่งของการทํางาน เช่น งานพิมพ์ดีด งานสารสนเทศ งานจัดทํารายงาน ฯลฯ ที่ต้องใช้

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือและติดต้ังอยู่บนโต๊ะทํางาน นายจ้างต้องจัดให้มีความเข้มของแสงสว่างไม่ตํ่ากว่า 

๔๐๐ ลักซ์ ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในตารางที่ ๓ ประเภทงานสํานักงาน ห้องธุรการ ทั้งนี้ ตามข้อ ๕ (๓)  

แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

หมายเหต ุอ้างอิงหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๘๐๘๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
            และหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๒๕๗๙ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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ข้อหารือ   การดํา เน ินการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบร ิหารและการจ ัดการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙  

หน่วยงานที่หารือ  สถานประกอบกิจการเอกชน 

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประเด็นข้อหารือ   บริษัทฯ ประกอบกิจการดําเนินการประกอบและขายอาหารให้กับพนักงาน 
ในสถานประกอบกิจการอื่น ซึ่งบริษัทฯ ผู้ดําเนินการเองมีลูกจ้างทั้งหมด ๙๐ คน จําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทํางาน และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) หรือไม่ 

 

ข้อเท็จจริง ๑.  บริษัทฯ มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบกิจการจัดหา  
วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ประกอบและจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
 ๒.  บริษัทฯ ได้รับการประมูลดําเนินการประกอบและขายอาหารให้กับพนักงาน 
ในสถานประกอบกิจการอื่น ลักษณะ แปรรูป ประกอบและจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อขายให้กับ
พนักงาน มีแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ แผนกครัว แผนกขายและเก็บเงินมีลูกจ้างทั้งหมด ๙๐ คน   

ข้อกฎหมาย 
 ๑. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและ
ให้หมายความรวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์แก่หรือใน
สถานประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด 
ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 
 “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือสถานประกอบกิจการของ
นายจ้างไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไรก็ตาม 

ฯลฯ 
 “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้าง
ทํางานอยู่ในหน่วยงาน  

ฯลฯ 
 ๓.๒ กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

     ข้อ ๑ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับแก่กิจการหรอืสถานประกอบกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตเลียม หรือปิโตเคม ี

- 92 -



 

 
 
 
  (๒)   การทํา ผลิต ประกอบ บรรจ ุซ่อม ซ่อมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริม
แต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทําให้เสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กําเนิด แปลง 
และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น 

  (๓)   การก่อสร้าง ต่อเติม ติดต้ัง ซ่อม ซอ่มบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 
สนามบินทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน 
ท่อระบาย ท่อน้ํา โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสรา้งอื่นๆ รวมทั้งการเตรียม หรอื
วางรากฐานของการก่อสร้าง 

  (๔)   การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และรวมทั้ง
การบรรทุกขนถ่ายสินค้า 

  (๕)   สถานีบริการหรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ 
  (๖)   โรงแรม 
  (๗)   ห้างสรรพสินค้า 
  (๘)   สถานพยาบาล 
  (๙)   สถาบันทางการเงิน  
  (๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 
  (๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรอืการกีฬา 
  (๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 
  (๑๓) สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถงึ (๑๒) 
  (๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด     

 
 
 

ตอบข้อหารือ  หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้
ตอบข้อหารือ ดังนี้ 
 บริษัทฯ ซึ่งประกอบกิจการ ประกอบและจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ไม่เข้าข่าย 
ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ   อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๓๔๕๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
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