ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ข้อหารือ
ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน่วยงานที่หารือ

สถานประกอบกิจการเอกชน

หน่วยงานตอบข้อหารือ สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๑. หน่วยงานและองค์กรย่อยในแต่ละพื้นที่ของบริษัทฯ ที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม
ประเด็นข้อหารือ
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. เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาประเภทกิจ การขนาดของกิจ การที่ต้อ งดํา เนิ น การและ
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

-๒ข้อเท็จจริง
บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ การตลาด และการจั ด จํ า หน่ า ย ซึ่ ง มี ห น่ ว ยงานและองค์ ก ร
สนับสนุนเพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนินงานได้อย่างยั่งยืนซึ่งแต่ละหน่วยงานมีองค์ ๕ ประกอบ ดังนี้
๑. ร้านสะดวกซื้อ มีพนักงานประมาณ ๑๐-๑๒ คน/ร้าน
๒. อาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นสํานักงานย่อย มีพื้นที่ ประมาณ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ความ
สูงไม่เกิน ๗ ชั้น 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 ชั้น มีพนักงานประมาณ ๑๕๑ คน ซึ่ งมีผู้มาใช้บริการ (นักเรียน)
ประมาณ ๖๓๔ คน/ภาคการศึกษา
๕. อาคารขนาดใหญ่ มีพนั ก งาน ๑๘๕ คน ซึ่งมีผู้ม าใช้บ ริ การ (นักศึ กษา) ประมาณ
๒,๐๐๐ คน/ปี
๖. อาคารพณิชย์ ๓ ชั้น มีพนักงาน ๗๓ คน มีผู้ใช้บริการประมาณ ๓๐๐ คน/วัน
๗. พื้นที่สํานักงานเช่าในอาคารสูง จํานวน ๔ อาคาร
- อาคารที่ ๑ เช่าพื้นที่ประมาณ ๑๑,๗๖๑ ตารางเมตร มีพนักงาน ๗๐๐ คน
- อาคารที่ ๒ เช่าพื้นที่ประมาณ ๔,๘๕๔ ตารางเมตร มีพนักงาน ๔๐๕ คน
- อาคารที่ ๓ เช่าพื้นที่ประมาณ ๕,๕๘๖ ตารางเมตร มีพนักงาน ๔๘๐ คน
- อาคารที่ ๔ เช่าพื้นที่ประมาณ ๑๕,๖๗๗ ตารางเมตร มีพนักงาน ๙๒๕ คน
ข้อกฎหมาย

ตามข้อหารือดังกล่าว มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑. พระราชบัญ ญัติค วามปลอดภัย อาชีว อนามัย ลแสภาพแวดล้อ มในการทํา งาน

พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. กฎกระทรวงกํา หนดมาตรฐานในการบริห ารและการจัด การด้า นความปลอดภัย
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

-๓ประเด็นที่ ๓ ในส่วนของความหมายของคําว่า “จิตใจ” ตามคํานิยาม “ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน” ในพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ นั้น หมายถึง สภาวะ
ทางจิตใจที่ได้รับจากการทํางาน เช่น ความเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ไม่เหมาะสม
ประเด็นที่ ๔ และประเด็นที่ ๕ การพิจารณานิยามคําว่า “ผู้บริหาร” และ “หัวหน้า
งาน” ให้เ ป็น ไปตามความในมาตรา 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
ทํ างานเกี่ ยวกั บอาคาร สถานที่ เครื่ องมื อ เครื่ องจั กร อุ ปกรณ์ หรื อสิ่ งอื่ นใดที่ กํ าหนดตามมาตรา ๑๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ บริษัทฯ สามารถ
ดําเนินการได้ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ประเด็น ที่ ๘ กรณีผู้รับ เหมา ซึ่ง เป็น ผู้รับ เหมาช่ว งบาดเจ็บ หรือ เสีย ชีวิต นายจ้า งมี
หน้าที่ต้องดําเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ในกรณีที่ผู้รับเหมาแจ้งการประสบ
อันตราย หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนแล้ว (กท. ๑๖) ให้นายจ้างเป็นผู้ทําหนังสือพร้อมแนบ
สําเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายฯ ดังกล่าว เพื่อแจ้งแก่พนักงานตรวจความปลอดภัยในจังหวัดหรือพื้นที่
รับผิดชอบ ภายในเจ็ดวันด้วย
หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปอลดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๔๒๐๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน
สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)
๒๒/๒๒ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐
โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๘๓๓๘, ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙
โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๒, ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๖

-๔-

