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

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานตอบข้อหารือ กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
ประเด็นข้อหารือ ประเด็นที่ ๑ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องถือว่าลูกจ้างของบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้รับเหมางาน
และรับเหมาแรงงาน เป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ หรือไม่ และ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไร
ประเด็นที่ ๒ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจไม่เข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
และกฎหมายประกันสังคม หากเกิดกรณีลูกจ้างของบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้รับเหมางานและรับเหมาแรงงาน
ที่ป ฏิบัติง านให้กับ บริษัท ฯ ประสบอัน ตรายจากการทํา งานฝ่ายใดต้องเป็นผู้แจ้งการประสบอันตรายต่อ
พนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญ ญัติความปลอดภัยฯ และต้องดําเนินการ
เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไร
๑. บริษัทมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
๒. บริษัท มีก ารจ้า งบริษัท เอกชนจากภายนอกเข้า มาดํา เนิน การภายในหน่ว ยงาน
ซึ่งแบ่งเป็นสองประเภท ดังนี้
๒.๑ บริษัทเอกชนซึ่งรับจ้างเหมางาน โดยในการดําเนินการบริษัทดังกล่าวเป็นผู้
จัดหาลูกจ้างและอุปกรณ์ในการทํางานทั้งหมด
๒.๒ บริษัทเอกชนรับเหมาแรงงาน โดยเป็นผู้จัดหาเฉพาะลูกจ้างเข้ามาดําเนินการ
เช่น งานทําความสะอาดสํานักงาน
ข้อเท็จจริง

ข้อกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชบัญ ญัต ิค วามปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทํ า งาน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ
“นายจ้ าง” หมายความว่ า นายจ้ างตามกฎหมายว่ าด้ วยการคุ้ มครองแรงงานและให้
หมายความรวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือใน
สถานประกอบกิ จ การ ไม่ ว่ า การทํ า งานหรื อ การทํ า ผลประโยชน์ นั้ น จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดหรื อ ทั้ ง หมด
ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ
รวมถึง ผู ้ซึ ่ง ได้ร ับ ความยิน ยอมให้ทํ า งานหรือ ทํ า ผลประโยชน์ใ ห้แ ก่ห รือ ในสถานประกอบกิจ การ
ของนายจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม
ฯลฯ

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรงหรือลูกจ้างประสบ
อันตรายจากการทํางาน ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยทันที
ที่ทราบโดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอียดพอสมควร และให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุ
เป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันลูกจ้างเสียชีวิต
(๒) กรณีที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิต หรือมี
บุคคลในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ การระเบิด
สารเคมี รั่ว ไหล หรื ออุ บัติ ภัย ร้า ยแรงอื่ น ให้น ายจ้ า งแจ้ง ต่อ พนั กงานตรวจความปลอดภั ย ในทัน ที ที่ ท ราบ
โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอื่นใด และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ความเสียหาย
การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซ้ําอีก ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเกิดเหตุ
(๓) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
เมื่อ นายจ้า งแจ้ง การประสบอัน ตรายหรือ เจ็บ ป่ว ยต่อ สํา นัก งานประกัน สัง คมตามกฎหมายดัง กล่า วแล้ว
ให้นายจ้างส่งสําเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันด้วย
การแจ้งเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดและเมื่อ
พนักงานตรวจความปลอดภัยได้รับแจ้งแล้ว ให้ดําเนินการตรวจสอบและหามาตรการป้องกันอันตรายโดยเร็ว
ฯลฯ
ตอบข้อหารือ หน่วยงานที่ตอบข้อหารือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบ
ข้อหารือ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ หน่วยงานบริษัทได้กําหนดให้มีลูกจ้างของบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้รับเหมา
งานและรับ เหมาแรงงาน เข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน ซึ่งตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ได้บัญญัติ
นิยามคําว่า “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้ห มายความ
รวมถึง ผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง
ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม ดังนั้น จึงถือว่าลูกจ้างของบริษัท เอกชนซึ่ง เป็น ผู้รับ เหมางานและรับ เหมา
แรงงาน เป็นลูกจ้างของหน่วยงานตามนิยามดังกล่าว
ประเด็นที่ ๒ กรณีลูกจ้างของบริษัท เอกชนซึ่ง เป็น ผู้รับ เหมางานและรับ เหมาแรงงาน
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานประสบอันตรายจากการทํางานหรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน นั้น
บริ ษั ท เอกชนซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ เหมางานและรั บ เหมาแรงงานถื อ เป็ น นายจ้ า งตามพระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗ จะต้องเป็นผู้แ จ้ง การประสบอัน ตรายหรือ เจ็บ ป่ว ยต่อ สํา นัก งานประกัน สัง คมตามกฎหมาย
ดังกล่าว
สํา หรับ ตามมาตรา ๓๔ (๓) แห่ง พระราชบัญ ญัติค วามปลอดภัย ฯ ซึ่งกําหนดให้
นายจ้างส่งสําเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวัน บริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้รับเหมา

งานและรับเหมาแรงงานซึ่งเป็นนายจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ จะเป็นผู้แจ้ง หรือจะสําเนาส่งให้
หน่วยงานซึ่งเป็นนายจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ เป็นผู้แจ้งก็ได้
หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสํานักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๔๙๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
และหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๒๒๙๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

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

