ข้อหารือ เรือ่ ง ลักษณะงานที่มีความเสี่ยงอันตรายจากการทางาน
ตามหนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๐๕/๙๓๗
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
ประเด็นหารือ
(๑) บริษัท ก. จำกัด มีพนักงำนทั้งหมดจำนวน ๙๕ คน โดยมีช่ำงซ่อมรถยนต์ ๓๕ คน ส่วนพนักงำน
ตำแหน่ งอื่น ไม่ได้ทำงำนในโรงซ่อม บริ ษัทฯ จำเป็นต้องนับรวมพนักงำนส่ ว นส ำนักงำนที่ไม่เกี่ยวข้องกั บ
งำนซ่อมหรือไม่
(๒) บริษัทฯ จำเป็นต้องมีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนควำมปลอดภัยในระดับใด
ความเห็นตอบข้อหารือ
ประเด็นที่ ๑ บริษัท ก. จำกัด มีพนักงำนทั้งหมด จำนวน ๙๕ คน โดยมีช่ำงซ่อมรถยนต์ ๓๕ คน
ส่ว นพนักงำนตำแหน่งอื่น ไม่ได้ทำงำนในโรงซ่อม บริษัทฯ จำเป็นต้องนับรวมพนักงำนส่ วนสำนักงำนที่ไม่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งำนซ่ อ มหรื อ ไม่ เห็ น ว่ ำ ตำมข้ อ ๒ แห่ ง กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริ ห ำรและ
กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดนิยำม
คำว่ำ“สถำนประกอบกิจกำร” หมำยควำมว่ำ ที่ทำงำนของนำยจ้ำงแต่ละแห่งที่ประกอบกิจกำรแยกออกไป
ตำมล ำพั ง เป็ น หน่ ว ยๆ และมี ลู ก จ้ ำ งท ำงำนอยู่ เมื่ อ พิ จ ำรณำตำมเจตนำรมณ์ ข องกำรก ำหนดนิ ย ำม
สถำนประกอบกิจ กำรแล้ ว จะเห็ น ว่ำกฎหมำยต้องกำรคุ้ม ครองลู กจ้ำงให้ มีควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
ซึ่งกฎหมำยมิได้จำกัดเฉพำะหน่วยงำนของนำยจ้ำงเท่ำนั้น แต่มีควำมหมำยครอบคลุมถึงที่ทำงำนของนำยจ้ำง
แต่ละแห่งที่ประกอบกิจกำรแยกออกไปตำมลำพังเป็นหน่วยๆ และมีลูกจ้ำงทำงำนอยู่ โดยแต่ละหน่วยงำนเป็น
เอกเทศมีอำนำจบริหำรจัดกำรและควบคุมบังคับบัญชำลูกจ้ำงของตนเองเป็นอิสระจำกกัน ปรำกฏข้อเท็จจริง
ว่ำ บริษัทฯ มีพนักงำนทั้งหมด ๙๕ คน โดยมีกำรแบ่งเป็นพนักงำนฝ่ำยขำยรถใหม่ จำนวน ๑๔ คน พนักงำน
ส่ว นธุร กำร กำรเงิน บั ญชี ฝ่ ำยจั ดซื้อ แผนกอะไหล่ เจ้ำหน้ำที่บริกำรหลั งกำรขำย จำนวน ๔๖ คน และ
ช่ำงซ่อมรถยนต์ จำนวน ๓๕ คน ซึ่งลักษณะกำรบริหำรจัดกำรทุกฝ่ำยอยู่ภำยใต้อำนำจในกำรจัดกำรและบังคับ
บัญชำของบริษัทฯ ทั้งหมด มิได้แยกเป็นอิสระจำกกัน และเมื่อพิจำรณำถึงควำมเสี่ยงอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำก
กำรทำงำนในแต่ละฝ่ำยแล้ว แต่ละส่วนงำนยังคงอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของบริษัทฯ ที่สำมำรถดูแลและ
บริหำรควำมปลอดภัยได้อย่ำงทั่วถึง ดังนั้น ทุกส่วนงำนของบริษัทฯ จึงถือเป็นสถำนประกอบกิจกำรเพียง
แห่งเดียวตำมนิยำมของสถำนประกอบกิจกำร ตำมกฎกระทรวงฯ ที่ต้องนับจำนวนลูกจ้ำงรวมกัน (เทียบเคียง
แนวตอบข้อหำรือกองนิติกำร ที่ รง ๐๕๐๔/๔๒๔๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๕๙)
ประเด็นที่ ๒ บริษัทฯ จำเป็นต้องมีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนควำมปลอดภัยในระดับใด เห็นว่ำ กฎกระทรวง
กำหนดมำตรฐำนในกำรบริ ห ำรและกำรจั ดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีว อนำมัย และสภำพแวดล้ อมใน
กำรทำงำน พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑ (๒) กำหนดว่ำ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่กิจกำรหรือสถำนประกอบกิจกำร
ที่มีกำรทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษำ ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภำพ
ทำให้เสีย หรือทำลำยซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งกำรต่อเรือ กำรให้กำเนิด แปลงและจ่ำยไฟฟ้ำหรือพลังงำน
อย่ ำ งอื่ น ประกอบกั บ พระรำชบั ญ ญั ติ โ รงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๕ ก ำหนดนิ ย ำมค ำว่ ำ “โรงงำน”

หมำยควำมว่ำ อำคำร สถำนที่ หรือยำนพำหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้ำแรงม้ำหรือกำลังเทียบเท่ำ
ตั้งแต่ห้ ำ แรงม้ำ ขึ้น ไป หรื อ ใช้ค นงำนตั้ง แต่ เจ็ด คนขึ้ นไป โดยใช้เ ครื่อ งจัก รหรื อไม่ก็ต ำม ส ำหรับ ทำ ผลิ ต
ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภำพ ลำเลียง เก็ บรักษำ หรือทำลำยสิ่งใดๆ ทั้งนี้
ตำมประเภทหรือชนิดของโรงงำนที่กำหนดในกฎกระทรวง และมำตรำ ๗ ได้กำหนดประเภทของโรงงำนไว้
ดังนี้ (๓) โรงงำนจำพวกที่ ๓ ได้แก่ โรงงำนประเภท ชนิด และขนำดที่กำรตั้งโรงงำนจะต้องได้รับใบอนุญำต
ก่อนจึงจะดำเนินกำรได้ เมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ บริษัทฯ ประกอบกิจกำรเป็นตัวแทนจำหน่ำยรถยนต์และ
รถบรรทุก และมีศูนย์บริกำรในกำรดูแลลูกค้ำหลังกำรขำย อย่ำงไรก็ตำมศูนย์บริกำรมีกำรขอรับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโรงงำน และได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.๔) เป็นโรงงำนลำดับที่ ๙๕ (๑)
ประกอบกิจกำร ซ่อมรถยนต์ ซึ่งตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
โรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงงำนลำดับที่ ๙๕ ได้กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงำน เป็นโรงงำนประกอบกิจกำร
เกี่ยวกับยำนพำหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์ รถพ่วง จักรยำนสำมล้อ จักรยำนสองล้อ หรือส่วนประกอบ
ของยำนดังกล่ำว อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง (๑) กำรซ่อมแซมยำนที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือ
ส่ ว นประกอบของยำนดั ง กล่ ำ ว ศู น ย์ บ ริ ก ำรจึ ง ถื อ เป็ น โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ โ รงงำน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกั บ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ดั ง นั้ น ถึ ง แม้ บ ริ ษั ท ฯ จะมี ก ำรประกอบกิ จ กำร
เป็ น ตั ว แทนจ ำหน่ ำ ยรถยนต์ แ ละรถบรรทุ ก และมี ศู น ย์ บ ริ ก ำรหลั ง กำรขำย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำร
ซ่อม บำรุงรักษำรถยนต์ หำกคำนึงถึงกำรดำเนินงำนที่ต้องมีควำมเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ เครื่องจั กร ลูกจ้ำงที่
มีห น้ำที่ในส่ ว นงำนดังกล่ ำวจึ งมีควำมเสี่ย งอันตรำยในกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯ จึงเข้ำข่ำยเป็นกิจกำรหรือ
สถำนประกอบกิจกำรตำมข้อ ๑ (๒) แห่งกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเมื่อบริษัทฯ มีลูกจ้ำงทั้งหมด ๙๕
คน จึงต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับหัวหน้ำงำน ตำมข้อ ๗ เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย
ระดับเทคนิคขั้นสูง ตำมข้อ ๑๓ และเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับบริหำร ตำมข้อ ๑๙ แห่งกฎกระทรวง
กำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน พ.ศ. ๒๕๔๙

