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วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น 
(Introduction to Occupational Health and Safety)

รหัสวิชา: 4103709 

ผู้สอน: อาจารย์นันทิดา  โหวดมงคล

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับ
งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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หัวข้อเนื้อหาประจ าบท

1. ความส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. โครงสร้างของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
3. วิวัฒนาการกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย
4. ตัวอย่าง พรบ. เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ความส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  ???
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ความส าคัญของกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรา ๔๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ๒๕๕๐
บุคคลย่อม มีสิทธิได้รับหลักประกัน ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการ

ท างาน รวมทั้ งหลักประกันในการด ารงชีพ ทั้ งในระหว่างการท างานและ
เมื่อพ้นภาวะการท างาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มติ ครม. เมื่อ 11 ธ.ค. 2550 (วาระชาติ) 
“แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี”

5/27



การคุ้มครองสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของคนงาน
ในการประกอบอาชีพ

เพื่อบังคับและควบคุมสถานประกอบการ ให้เกิด
การปฏิบัติที่เกิดความเป็นธรรม แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

และเจ้าของสถานประกอบการ

ความส าคัญของกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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โครงสร้างของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน ???
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หลักการออกกฎหมาย

1. กรอบพื้นที่ หรือ ขอบเขตของกฎหมายที่ (จะ) ก าหนด

2. วิธีการยกร่างกฎหมาย (รากที่มา)

3. กฎหมายความปลอดภัย  คือ  มาตรฐานขั้นต่ าที่มนุษย์จะทนได้
หรือ  มนุษย์จะไม่บาดเจ็บ พิการ ตาย หรือ เป็นโรคจากการท างาน

4. เนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมายจะประกอบด้วย
- แนวปฏิบัติ หรือ  มาตรฐานของปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมป้องกัน
- การก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของทุกคน
- การบริหารจัดการ (องค์การ  + ปัจจัยเสี่ยง)
- การควบคุมสุขภาพ – โรคจากการท างาน
- การรายงาน  เป็นต้น
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กรอบพื้นที่ หรือ ขอบเขตของกฎหมายความปลอดภัยที่ก าหนด

เจตนารมณ์ของกฎหมาย  - เพื่อป้องกันสาเหตขุองอุบัติเหตุ และ โรคจากการ
ท างานจากปัจจัยเสีย่ง ดังนี้ 

1. ปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ
2. ปัจจัยเสี่ยงทางเคมี
3. สิ่งที่เป็นอันตรายทางชีวภาพ
4. สิ่งที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ
5. เออร์กอนอมิกส์
6. สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อจิตใจ
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ก่อนเข้าท างาน
พ.ร.บ. โรงงาน 2535

ระหว่างการท างาน 
1. พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541/2551
- ข้อก าหนดทั่วไปเกี่ยวกับสภาพการท างาน
- ก าหนดเกี่ยวกับการตรวจโรคประจ าปี 
- สวัสดิการ (จ านวนแพทย์ พยาบาล อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

ห้อง เตียง )
2. พรบ.ความปลอดภัยในการท างาน 2554
- ก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสถานที่ท างาน
- ก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ
- ก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานวัตถุ
- ก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานลูกจ้าง
- ก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานต้นก าเนิดพลังงาน
- ก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต
- ก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร
3. พรบ.คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 2553

เจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน
พรบ.เงินทดแทน 2537
พรบ.ประกันสังคม 2533
- ค่าทดแทน
- ค่ารักษา
- ค่าสูญเสียอวัยวะ
- ค่าท าศพ

โครงสร้างของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน
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พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535, 2544 
พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541, พ.ศ. 2551
พรบ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537
พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533, ฉบับที่ 2 พ.ศ.2537
พรบ. แร่ พ.ศ. 2545
พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พรบ. การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พรบ. การขนส่งทางบก  พ.ศ. 2522
พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554

ฯลฯ

ตัวอย่าง พระราชบัญญัติเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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วิวัฒนาการกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย ???
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พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499

ประกาศคณะปฏิวัติ พ.ศ. 2501

***ประกาศคณะปฏิวัติ (ปว.103) พ.ศ. 2515  (ประกาศกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด 15 ฉบับ)

*** พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541, 2551

พรบ.คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน 2553

พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554)

วิวัฒนาการกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย
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1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร

2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม

3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)

4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า

5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม 
(ประดาน้ า)

6) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างานในสถานที่อับอากาศ

7) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

วิวัฒนาการกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย
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8) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างว่าด้วยเขตก่อสร้าง

9) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับปั้นจั่น

10) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม

11) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างว่าด้วยลิฟทข์นส่งวัสดุชั่วคราว

12) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน

13) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องความปลอดภัยในการท างานในสถานที่ที่ มี อันตราย
จากการตกจากที่สูงวัสดุ  กระเด็น ตกหล่น และการพังทลาย

14) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับหม้อน้ า

15) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อ
ความปลอดภัยในการท างานส าหรับลูกจ้าง

วิวัฒนาการกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย
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เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ได้ออกกฎหมายลูกตามมา ได้แก่ กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวงประกาศกรม ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างานเพิ่มเติมท าให้กฎหมายที่ออกโดย ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ถูกยกเลิกไป กฎกระทรวงที่
ออกตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนี้ ได้แก่

1) กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท างานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547

2) กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท างาน เกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547

3) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงาน

ตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547

4) กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงานประดานน้ า พ.ศ. 2548

วิวัฒนาการกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย

16/27



5) กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549

6) กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549

7) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551

8) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ าพ.ศ. 2552

9) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

10) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554

วิวัฒนาการกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย
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ตัวอย่าง พรบ. เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ???
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พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2541 เป็นครั้งแรกที่กฎหมาย

• ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน
• ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์
• ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อท าหมันและมีสิทธิลาเนื่องจากการท าหมัน
• ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
• ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีสิทธิลาเพื่อรับการอบรม รับการฝึก ฯลฯ
• ห้ามหัวหน้างานกระท าการล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิงหรือเด็ก
• ระบุสิทธิในการลากิจ (เลาเพื่อกิจธุระอันจ าเป็น)
• ให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนกาขาดรายได้ของลุกจ้าง ในกรณีหยุดกิจการเป็นการชั่วคราว
• ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับเงินประกันการท างานหรือประกันความเสียหายในการท างาน
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พระราชบัญญัตคิวามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554

ลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก   ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

โดยก าหนดบทบาทหน้ าที่ ของนายจ้ า ง  และลู กจ้ า ง ในการจัดการดูแลความปลอดภัย ในการท า งาน 
ซึ่งประกอบด้วย 8 หมวด 75 มาตรา

หมวด 1 บททั่วไป ก าหนดหน้าที่ นายจ้าง/ลูกจ้าง

หมวด 2 การบริหารจัดการและการด าเนินการด้านความปลอดภัยฯ

หมวด 3 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

หมวด 4 การควบคุม ก ากับ ดูแล

หมวด 5 พนักงานตรวจความปลอดภัย

หมวด 6 กองทุนความปลอดภัยฯ

หมวด 7 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

หมวด 8 บทก าหนดโทษ
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กฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับใหม่)

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๑ ก ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับใหม่) มี
ผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ (อาศัยอ านาจตามมาตรา ๘ 
พระราชบัญญัติความปลอดภัยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔) และยกเลิกกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 
๒๕๔๙
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กฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับใหม)่
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พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2553 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 สาระส าคัญ คุ้มครองผู้รับงานไป
ท างานที่บ้านด้านความปลอดภัยในการท างาน

มาตรา 9 ผู้จ้างงานต้องจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้านเป็นภาษาไทย
มาตรา 16 การก าหนดค่าตอบแทนในงานที่รับไปท าที่บ้าน หากมีลักษณะและคุณภาพอย่าง

เดียวกันและปริมาณเท่ากันให้ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้าง
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามที่คณะกรรมการก าหนด

มาตรา 20 ห้ามผู้ใดให้หญิงมีครรภ์หรอืเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีท างานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งอายุต่ ากว่า 15 ปี
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พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2553 

 มาตรา 21 ห้ามผู้จ้างงานผูร้ับงานไปท าทีบ่้านท างานดงันี้
(1) งานเกี่ยวกับวัตถุอนัตรายตามกฎหมายว่าดว้ยวัตถุอันตราย
(2) งานที่ต้องท าดว้ยเครื่องมือหรือเครื่องจักร ซึ่งผุ้ท าได้รับความสั่นสะเทือนอนัอาจเปน็อนัตราย
(3) งานเกี่ยวกับความร้อนจดัหรือเย็นจดั อันอาจเป็นอนัตราย
(4) งานอื่นที่อาจกระทบตอ่สขุภาพ ความปลอดภัย หรือคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม

 มาตรา 22 ห้ามผู้จ้างงานจดัหาหรือสง่มอบวัตถุดิบ 
อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการท างานที่อาจเปน็อนัตรายต่อผูร้ับงานไปท าที่บา้น บุคคลในบ้าน ผู้มาติดต่อ 
รวมทั้งชุมชนหรือสิง่แวดล้อมใกลเ้คียง

(ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดสารก่อมะเร็งที่ห้ามนายจ้างส่งมอบให้
ลูกจ้าง ในงานท่ีรับไปท าที่บ้าน 2547) เช่น 4-มิโนไดฟนิิล, อาร์เซนิก, แอสเบส
ทอส, เบนซิน, เบริลเลี่ยม, สารประกอบโครเมี่ยม ฯลฯ
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พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2553 

มาตรา 23 ผู้จ้างงานแจ้งเตือนให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย 
จากการใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการในการป้องกันแก้ไขอันตรายดังกล่าว 
และจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

มาตรา 24 ให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพและ
ค่าท าศพ ในกรณีเนื่องจากการใช้สิ่งที่ใช้ในการท างานที่ผู้จ้างงานจัดหาหรือส่งมอบให้ 
หรือเนื่องจากไม่จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน หรือกรณี
อุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน ณ สถานที่ท างาน
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เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย

กองความปลอดภัยแรงงาน : http://www.oshthai.org
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ค าถามท้ายบท

1.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน แล้วยกตัวอย่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานมาอย่างน้อย 5 ฉบับและแต่ละฉบับมีสาระส าคัญก าหนดไว้อย่างไร 
พร้อมทั้งรายงานหน้าช้ันเรียน
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เอกสารอ้างอิง

1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ให้ไว้ ณ วันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน
2. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535. ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน
3. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535. ให้ไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน
4. พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2541. ให้ไว้ ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 เป็นปีที่ 53 ในรัชกาลปัจจุบัน
5. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ให้ไว้ 

ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นปีที่ 66 ในรัชกาลปัจจุบัน. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 5 เล่ม 128 
ตอนที่ 4 ก
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