ภำคผนวก ฉ
หนังสือขออนุญำตขึ้นทะเบียนผูร้ บั รองรำยงำน
กำรตรวจวัด และวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกีย่ วกับ
ระดับควำมร้อน แสงสว่ำง และเสียง

ขอหารือกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ขอหารือ
การดํ าเนิ นการตามกฎกระทรวงกํ าหนดมาตรฐานในการบริ หาร จั ดการ และดํ าเนิ นการด าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙
หนวยงานที่หารือ

สถานประกอบกิจการเอกชน

หนวยงานตอบขอหารือ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ประเด็นขอหารือ

ผูขอหารือไดหารือ ดังนี้
ขอที่ ๑ ป จ จุบั น สถานประกอบกิจ การไมมี ผูไดรับ การขึ้น ทะเบี ยนตามมาตรา ๙ และ
ขอหารือ วาในป จจุบัน มีนิติบุคคลที่ได รับ ใบอนุญ าตตามมาตรา ๑๑ แลวหรือไม และสามารถสืบค นรายชื่อไดจาก
แหลงขอมูลใด
ขอที่ ๒ ป จจุบัน มี แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห สภาวะการทํางานที่อธิบ ดี
ประกาศกําหนดหรือไม และกรณี อธิบ ดียังไม ประกาศกําหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดฯสถานประกอบกิจการ
จะดําเนินการอยางไร
ขอที่ ๓ กรณีสถานประกอบกิจการไมมีผูรับ รองตามคุณสมบัติที่กําหนดในกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกี่ ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ สวนของบทเฉพาะกาล ขอ ๑๗ ดังนั้น สถานประกอบกิจการ
สามารถให เจ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทํ างานระดั บ วิ ช าชี พ ซึ่ ง ขึ้ น ทะเบี ย นเป น เจ า หน า ที่ ค วามปลอดภั ย
ในการทํ า งานระดั บ วิ ช าชี พ ประจํ า สถานประกอบกิ จ การ และได รั บ การอนุ มั ติ ขึ้ น ทะเบี ย นโดยกรมสวั ส ดิ ก าร
และคุมครองแรงงานเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน แทนไดหรือไม
ขอกฎหมาย
๑. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๘ ให นายจางบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง
การกํ าหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ใหน ายจางจัดทํ าเอกสารหรือรายงานใด โดยมี ก าร
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให ลู ก จ า งมี ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณ ฑ ด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙ บุคคลใดประสงคจะใหบริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมิน
ความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝกอบรมหรือใหคําปรึกษาเพื่อสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ตามมาตรฐานที่ กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะต องขึ้นทะเบียนตอสํานั กความปลอดภัยแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ฯลฯ
/ มาตรา ๑๑ ...

มาตรา ๑๑ นิติบุคคลใดประสงคจะใหบริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมิน
ความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝกอบรมหรือใหคําปรึกษาเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ จะตองไดรบั ใบอนุญาตจากอธิบดี
ฯลฯ
๒. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอ ๑๔ นายจางตองจัดใหมีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความ
รอน แสงสวาง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ
หลั กเกณฑ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสง
สวาง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณีที่นายจางไมสามารถตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานตามวรรคหนึ่งได ตองใหผูที่
ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเปนผูใหบริการในการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับ
ระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ แลวแตกรณี เปนผูดําเนินการแทน
ให นายจ างเก็ บผลการตรวจวัดและวิเคราะห สภาวะการทํางานดั งกล าวไว ณ สถานประกอบ
กิจการ เพื่อใหพนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได
ขอ ๑๕ ใหนายจางจัดทํารายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานตามแบบ
ที่อธิบดีประกาศกําหนด พรอมทั้งสงรายงานผลดังกลาวตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่เสร็จ
สิ้นการตรวจวัด และเก็บรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานดังกลาวไว ณ สถานประกอบกิจการ
เพื่อใหพนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได
ขอ ๑๗ ใหผูซ่งึ ขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน
กับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ มีสิทธิดําเนินการ
ตรวจวั ดและวิเคราะหสภาวะการทํ างานเกี่ ยวกั บระดับความรอน แสงสว าง หรือเสี ยงภายในสถานประกอบกิ จ การ
ตามขอ ๑๔ ตอไปจนกวาการขึ้นทะเบียนจะสิ้นอายุ
ในกรณี ที่ ไม มี ผู ซึ่ ง ขึ้ น ทะเบี ย นตามวรรคหนึ่ ง และยั งไม มีก ารออกกฎกระทรวงกํ า หนด
รายละเอี ยดของบุ คคลที่จะขอขึ้น ทะเบียนหรือนิติบุคคลที่จ ะขอรับใบอนุญ าตตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๑ แห ง
พระราชบั ญ ญัติความปลอดภั ย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเปนผู ใหบริการ
ในการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียงภายในสถานประกอบ
กิจการ แลวแตกรณี ใหผูซึ่งสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ปริญ ญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเที ยบเทา ที่เคยขึ้ น
ทะเบี ยนตามกฎกระทรวงกํ าหนดมาตรฐานในการบริ หารและการจั ดการด านความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ

ข อที่ ๑ กรมสวัสดิก ารและคุมครองแรงงานอยู ระหว า งการดํ าเนิ น ออกกฎกระทรวงกํา หนด
หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข การขึ้ น ทะเบี ย นและการขออนุ ญ าตในการให บ ริ ก ารด า นความปลอดภั ย
อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล อมในการทํา งาน พ.ศ. .... และยั งไมมีผ ลบั งคับใช จึ งยังไม มีบุ คคลที่ได รับ การขึ้น
ทะเบี ย นหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ได รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๙ หรื อ มาตรา ๑๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเปนผูใหบริการในการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะ
การทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวาง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ
ขอที่ ๒ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง
และเสีย งภายในสถานประกอบกิจ การ ให เป น ไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริห าร จั ดการ และ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๕ ใหนายจางจัดทํารายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํ างานตามแบบที่อธิบ ดีประกาศ
กําหนด พรอมทั้งสงรายงานผลดังกลาวตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการ
ตรวจวัด และเก็บรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานดังกลาวไว ณ สถานประกอบกิจการ เพื่อให
พนั กงานตรวจความปลอดภั ยสามารถตรวจสอบได ซึ่ งแบบรายงานดั งกลาวอยูระหว างดําเนินการออกเป นประกาศ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับ
ความรอน แสงสวาง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ และยังไมมีผลบังคับใช ดังนั้น บริษัทฯ สามารถใชตัวอยาง
แบบรายงานผลการตรวจวัด และวิเคราะห ส ภาวะการทํ า งานตามคู มือ การตรวจวัด และประเมิน สภาพแวดล อ ม
ในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไปพลางกอนได
ขอที่ ๓ ผูซึ่งขึ้น ทะเบียนเปน ผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานกับ
กรมสวั ส ดิ การและคุ ม ครองแรงงานตามกฎกระทรวงกํ าหนดมาตรฐานในการบริห ารและการจั ด การดา นความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อมในการทํ างานเกี่ย วกั บ ความรอน แสงสวาง และเสี ย ง พ.ศ. ๒๕๔๙
ซึ่งใบขึ้ นทะเบี ย นสิ้ น อายุแลว เมื่อ วัน ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และอยูระหวางการดําเนิน ออกกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตในการใหบริการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. .... และยังไมมีผลบังคับใช จึงไมมีบุคคลที่ไดรับการขึ้นทะเบียนหรือนิติบุคคล
ที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเปนผูใหบริการในการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน
แสงสวาง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ และตามบทเฉพาะกาล ขอ ๑๗ แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน

/ สภาพแวดลอม...

/ ในการบริหาร...

สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือใหผูซึ่งสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา
ระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเทา และมีประสบการณเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห
สภาวะการทํางานไมนอยกวาสามป สามารถดําเนินการตรวจวัดแทนผูทําการตรวจวัดตามกฎกระทรวงนี้ไปพลางกอนได
ตอบขอหารือ
ตอบขอหารือ ดังนี้

หนวยงานที่ต อบขอหารือ พิจารณาตามขอเท็จจริงที่ป รากฏประกอบขอกฎหมาย จึงได

ในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ
ความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ บริษัทฯ สามารถใหผูซึ่งสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขา
อาชีวอนามัย หรือเทียบเทา ที่เคยขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙
หรือใหผูซ่ึงสําเร็จการศึกษาไม ต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเทา และมีประสบการณ เป นผู
รับรองรายการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานไมนอยกวาสามป สามารถดําเนินการตรวจวัดตามกฎกระทรวง
นี้ไปพลางกอนได ดังนั้น บริษัทฯ สามารถใหผูซ่งึ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือ
เทียบเทา และขึ้นทะเบี ยนเปนเจาหนาที่ ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพของสถานประกอบกิ จการกับกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน และมีประสบการณเปนผูรับรองรายการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานไมนอย
กวาสามป สามารถดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง หรือเสียงภายในสถาน
ประกอบกิจการของตนเอง
หมายเหตุ อางอิงหนังสือกองความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๐๔/๙๑๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กลุมงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (สวนแยกตลิ่งชัน)
๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐
โทรศัพท ๐ ๒๔๔๘ ๘๓๓๘, ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙
โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๒

