แผนพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ประจําป ๒๕๔๙
____________________
สวนที่ ๑ วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
๑.๑ วิสัยทัศน
“เปนองคกรหลักในการกําหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน เสริมสรางความมั่นคง
ดานสภาพการจางและสภาพการทํางานใหแรงงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ”ี
๑.๒ พันธกิจ
(๑) พัฒนามาตรฐานแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลคุมครองแรงงานใหเปนไป
ตามมาตรฐานแรงงาน
(๒) สงเสริม พัฒนาและกํากับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานแรงงาน
(๓) สงเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน
๑.๓ ยุทธศาสตร
(๑) คุมครองแรงงานนอกระบบ
(๒) จัดคาราวานแกจน
(๓) คุมครองสิทธิดานแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน
(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการดานแรงงาน
(๕) พัฒนาระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศ
สวนที่ ๒ สถานะทางกฎหมายในความรับผิดชอบ
๒.๑ จํานวนกฎหมายหลักที่อยูในความรับผิดชอบ
(๑) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
(๓) พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓
๒.๒ จํานวนกฎหมายรอง (กฎ ระเบียบ ขอบังคับ) ที่อยูในความรับผิดชอบ
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก

๒

สวนที่ ๓ แนวทางการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ
๓.๑ แนวทางการพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ประจําป ๒๕๔๙
สอดคลองกับกรอบนโยบายการพัฒนากฎหมาย ๓ หลักการ ๑๕ แนวทาง ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๔๗ ตามหลักประการที่ ๒ การพัฒนากฎหมายตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล แนวทางที่ ๖
แกไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือจัดใหมีกฎหมายเพื่อแกไขปญหาความยากจนและคนดอยโอกาสเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม และแนวทางที่ ๗ การลด เลิกหรือจัดใหมีกฎหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ
๓.๒ แนวทางการพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ประจําป ๒๕๔๙
สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑) ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ง.
การเสริมสรางความมัน่ คงของชีวิตและสังคม และยุทธศาสตรที่ ๖ ก. การปรับปรุงกฎหมาย และสอดคลอง
กับกรอบยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑) ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘ ในสวนของยุทธศาสตรเพิ่มมูลคาภาคอุตสาหกรรมและการคาระหวางประเทศ
๓.๓ แนวทางการพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ประจําป ๒๕๔๙
สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีคือ เพือ่ ใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ

๓

สวนที่ ๔ การพัฒนากฎหมายในภาพรวมของสวนราชการ
๑. ระบุชื่อกฎหมายที่จะดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนา
๒. ระบุหลักการทางกฎหมายที่จะดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนาแตละฉบับ
๓. ระบุเหตุผลในการดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนา
กรอบนโยบาย
การพัฒนา
กฎหมายของ
สวนราชการ
๑. หลักการที่ ๑
การดําเนินการใหเปน
ไปตามรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย
กําหนดไว
๒. หลักการที่ ๒
การพัฒนากฎหมาย
ตามนโยบายพิเศษของ
รัฐบาล

ชื่อกฎหมาย

๑. รางประกาศกรม
สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑการ
เปนหนวยงาน
ฝกอบรมเจาหนาที่
ความปลอดภัยใน
การทํางาน
๒. รางประกาศกรม
สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑการ
เปนหนวยงาน
ฝกอบรมการดับเพลิง
ขั้นตน หนวยงาน
ฝกซอมดับเพลิงและ
ฝกซอมหนีไฟ

หลักการทาง
กฎหมายที่จะ
ดําเนินการพัฒนา

เหตุผลในการ
ดําเนินการ
พัฒนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แกไขจากการขอ
อนุญาต (ขอการ
รับรอง) เปนหนวยงาน
ฝกอบรมเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการ
ทํางานใหเปนการขึ้น
ทะเบียนแทน

เพื่อเปนการลดภาระ กรมสวัสดิการ
ของประชาชน ตาม และคุมครอง
กรอบในการพัฒนา แรงงาน
กฎหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๔๘

แกไขจากการขอ
อนุญาต (ขอการ
รับรอง) เปน
หนวยงานฝกอบรม
การดับเพลิงขัน้ ตน
หนวยงานฝกซอม
ดับเพลิงและฝกซอม
หนีไฟใหเปนการขึ้น
ทะเบียนแทน

เพื่อเปนการลดภาระ กรมสวัสดิการ
ของประชาชน ตาม และคุมครอง
กรอบในการพัฒนา แรงงาน
กฎหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๔๘

๔

กรอบนโยบาย
การพัฒนา
กฎหมายของ
สวนราชการ

ชื่อกฎหมาย

๓. รางประกาศกรม
สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และหลักสูตร
การฝกอบรมความ
ปลอดภัยในการ
ทํางานในที่อบั
อากาศ
๔. รางกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน
การบริหารและการ
จัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมใน
การทํางานเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการดาน
ความปลอดภัยใน
การทํางานพ.ศ. ....

หลักการทาง
กฎหมายที่จะ
ดําเนินการพัฒนา

เหตุผลในการ
ดําเนินการ
พัฒนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แกไขจากการขอ
อนุญาต (ขอการ
รับรอง) เปน
หนวยงานฝกอบรม
ความปลอดภัยในการ
ทํางานในที่อบั อากาศ
ใหเปนการขึ้นทะเบียน
แทน

เพื่อเปนการลดภาระ กรมสวัสดิการ
ของประชาชน ตาม และคุมครอง
กรอบในการพัฒนา แรงงาน
กฎหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๔๘

นําระบบ OSH – MS
2001 ที่องคการ
แรงงานระหวาง
ประเทศกําหนดขึ้น (มี
ความคลายคลึงกับ
มอก. ๑๘๐๐๐) มา
เปนขอกําหนดให
นายจางที่มีลูกจาง
ตั้งแต ๕๐ คนขึ้นไป
ตองจัดใหมีระบบ
ความปลอดภัยในการ
ทํางานในสถาน
ประกอบกิจการ

เพื่อใหนายจาง
กรมสวัสดิการ
ดําเนินการดาน
และคุมครอง
ความปลอดภัยใน แรงงาน
การทํางานอยางเปน
ระบบ และมี
แนวทางที่ชัดเจน
อันนําไปสูค วาม
สัมฤทธิ์ผลของการ
ลดการเจ็บปวยหรือ
ประสบอันตรายจาก
การทํางาน

๕

กรอบนโยบาย
การพัฒนา
กฎหมายของ
สวนราชการ

ชื่อกฎหมาย

๕. รางประกาศ
คณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ เรื่อง
หลักเกณฑการ
จายเงินทดแทน

หลักการทาง
กฎหมายที่จะ
ดําเนินการพัฒนา

เหตุผลในการ
ดําเนินการ
พัฒนา

กําหนดหลักเกณฑการ
จายเงินทดแทน การ
พิจารณาวินิจฉัยและ
ดําเนินการเกีย่ วกับ
การจายเงินทดแทน
ในกรณีที่ลูกจางของ
รัฐวิสาหกิจที่เจ็บปวย
ประสบอันตราย ตาย
หรือสูญหายเนื่องจาก
การทํางาน เชน อัตรา
คารักษาพยาบาล
อัตราคาทําศพ อัตรา
คาทดแทน ทัง้ นี้
หลักเกณฑและอัตรา
เงินทดแทนจะ
เทียบเคียงกับ
กฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน

เพื่อเปนการสราง
หลักประกันใหแก
ลูกจางของ
รัฐวิสาหกิจที่
เจ็บปวย ประสบ
อันตราย ตาย หรือ
สูญหายเนื่องจาก
การทํางาน ที่จะ
ไดรับเงินทดแทน
เชน คาทําศพ คา
รักษาพยาบาล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสวัสดิการ
และคุมครอง
แรงงาน

๓. หลักการที่ ๓
การพัฒนากฎหมาย
เชิงกระบวนการ

หมายเหตุ

¾ สวนที่ ๔ การพัฒนากฎหมายในภาพรวมของสวนราชการนี่ใชเฉพาะสวนราชการ
ระดับกระทรวง โดยตองบูรณาการกฎหมายของสวนราชการในสังกัดทั้งหมด
มาประมวลในลงแบบฟอรม

๖

สวนที่ ๕ การพัฒนากฎหมายรายฉบับ
สวนราชการดําเนินการพัฒนากฎหมายแตละฉบับ โดยใหดําเนินการตามตารางที่ปรากฏ ดังนี้
ชื่อกฎหมาย รางประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการเปนหนวยงาน
ฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ผูรับผิดชอบ นางสาวกาญจนา กานตวิโรจน ตําแหนง.ผูอํานวยการสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
สังกัด กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๑/๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๔
รายละเอียดของกฎหมาย
ชื่อกฎหมาย
และความสอดคลองกับ
กรอบการพัฒนากฎหมาย
๑. รางประกาศกรมสวัสดิการ ๑. กรอบนโยบายการพัฒนา
๑. กรอบในการพัฒนากฎหมายตาม
และคุมครองแรงงาน เรื่อง
กฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒
หลักเกณฑการเปนหนวยงาน วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ การ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ การยกเลิก
ฝกอบรมเจาหนาที่ความ
ยกเลิกใบอนุญาตหรือการอนุญาต ใบอนุญาตหรือการอนุญาต ไมนอย
ปลอดภัยในการทํางาน
ไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของ
กวารอยละ ๒๐ ของใบอนุญาตหรือ
ใบอนุญาตหรือการอนุญาตที่มีอยู การอนุญาตทีม่ ีอยูในปจจุบนั และยัง
ในปจจุบัน
สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการ
๒. หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ ีเพื่อใหเกิด
กิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน ที่จะเปน
ประโยชนสุขของประชาชน และ
การลดภารแกประชาชน และเกิด
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐที่กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานมี
ภารกิจเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานในการทํางาน
๒. หลักการทางกฎหมายคือ แกไข
จากการขออนุญาต (ขอการรับรอง)
เปนหนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานใหเปน
การขึ้นทะเบียนแทน
๓. สาระสําคัญหรือประเด็นสําคัญใน
กรอบแนวทางการพัฒนากฎหมาย
ทั้ง ๓ แนวทาง

๗

ชื่อกฎหมาย

กรอบแนวทางการพัฒนากฎหมาย
ทั้ง ๓ แนวทาง

รายละเอียดของกฎหมาย
และความสอดคลองกับ
กรอบการพัฒนากฎหมาย
การพัฒนากฎหมายคือ
๓.๑ กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการขึ้นทะเบียนเปนหนวยงาน
ฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางาน รวมทั้งคุณสมบัติของ
หนวยงานฝกอบรมเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน
๓.๒ การตรวจสอบคุณภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงานฝกอบรมที่
ขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียน

๘

ชื่อกฎหมาย รางประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการเปนหนวยงาน
ฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ
ผูรับผิดชอบ นางสาวกาญจนา กานตวิโรจน ตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
สังกัด กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๑/๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๔
รายละเอียดของกฎหมาย
ชื่อกฎหมาย
และความสอดคลองกับ
กรอบการพัฒนากฎหมาย
๒. รางประกาศกรมสวัสดิการ ๑. กรอบนโยบายการพัฒนา
๑. กรอบในการพัฒนากฎหมายตาม
และคุมครองแรงงาน เรื่อง
กฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒
หลักเกณฑการเปนหนวยงาน วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ การ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ การยกเลิก
ฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน
ยกเลิกใบอนุญาตหรือการอนุญาต ใบอนุญาตหรือการอนุญาต ไมนอย
หนวยงานฝกซอมดับเพลิง
ไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของ
กวารอยละ ๒๐ ของใบอนุญาตหรือ
และฝกซอมหนีไฟ
ใบอนุญาตหรือการอนุญาตที่มีอยู การอนุญาตทีม่ ีอยูในปจจุบนั และยัง
ในปจจุบัน
สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการ
๒. หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ ีเพื่อใหเกิด
กิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน ที่จะเปน
ประโยชนสุขของประชาชน และ
การลดภารแกประชาชน และเกิด
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐที่กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานมี
ภารกิจเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานในการทํางาน
๒. หลักการทางกฎหมายคือ แกไข
จากการขออนุญาต (ขอการรับรอง)
เปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิง
ขั้นตน หนวยงานฝกซอมดับเพลิง
และฝกซอมหนีไฟใหเปนการขึ้น
ทะเบียนแทน
๓. สาระสําคัญหรือประเด็นสําคัญใน
การพัฒนากฎหมายคือ
๓.๑ กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการขึ้นทะเบียนเปนหนวยงาน
ฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน
กรอบแนวทางการพัฒนากฎหมาย
ทั้ง ๓ แนวทาง

๙

ชื่อกฎหมาย

กรอบแนวทางการพัฒนากฎหมาย
ทั้ง ๓ แนวทาง

รายละเอียดของกฎหมาย
และความสอดคลองกับ
กรอบการพัฒนากฎหมาย
หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและ
ฝกซอมหนีไฟ รวมทั้งคุณสมบัติของ
หนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน
หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและ
ฝกซอมหนีไฟ
๓.๒ การตรวจสอบคุณภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงานฝกอบรมที่
ขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียน

๑๐

ชื่อกฎหมาย รางประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และหลักสูตรการ
ฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
ผูรับผิดชอบ นางสาวกาญจนา กานตวิโรจน ตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
สังกัด กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๑/๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๔
รายละเอียดของกฎหมาย
ชื่อกฎหมาย
และความสอดคลองกับ
กรอบการพัฒนากฎหมาย
๓. รางประกาศกรมสวัสดิการ ๑. กรอบนโยบายการพัฒนา
๑. กรอบในการพัฒนากฎหมายตาม
และคุมครองแรงงาน เรื่อง
กฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒
หลักเกณฑ วิธกี าร และ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ การ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ การยกเลิก
หลักสูตรการฝกอบรมความ ยกเลิกใบอนุญาตหรือการอนุญาต ใบอนุญาตหรือการอนุญาต ไมนอย
ปลอดภัยในการทํางานในทีอ่ ับ ไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของ
กวารอยละ ๒๐ ของใบอนุญาตหรือ
อากาศ
ใบอนุญาตหรือการอนุญาตที่มีอยู การอนุญาตทีม่ ีอยูในปจจุบนั และยัง
ในปจจุบัน
สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการ
๒. หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ ีเพื่อใหเกิด
กิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน ที่จะเปน
ประโยชนสุขของประชาชน และ
การลดภารแกประชาชน และเกิด
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐที่กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานมี
ภารกิจเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน
๒. หลักการทางกฎหมายคือ แกไข
จากการขออนุญาต (ขอการรับรอง)
เปนหนวยงานฝกอบรมความ
ปลอดภัยในการทํางานในทีอ่ ับอากาศ
ใหเปนการขึ้นทะเบียนแทน
๓. สาระสําคัญหรือประเด็นสําคัญใน
การพัฒนากฎหมายคือ
๓.๑ กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการขึ้นทะเบียนเปนหนวยงาน
ฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน
ในที่อับอากาศ รวมทั้งคุณสมบัติของ
กรอบแนวทางการพัฒนากฎหมาย
ทั้ง ๓ แนวทาง

๑๑

ชื่อกฎหมาย

กรอบแนวทางการพัฒนากฎหมาย
ทั้ง ๓ แนวทาง

รายละเอียดของกฎหมาย
และความสอดคลองกับ
กรอบการพัฒนากฎหมาย
หนวยงานฝกอบรมความปลอดภัยใน
การทํางานในที่อับอากาศ
๓.๒ การตรวจสอบคุณภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงานฝกอบรมที่
ขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียน

๑๒

ชื่อกฎหมาย รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานพ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นายศักดิ์ดา เทพเจริญนิรันดร ตําแหนง.ผูอํานวยการกองตรวจความปลอดภัย สังกัด
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๐
รายละเอียดของกฎหมาย
ชื่อกฎหมาย
และความสอดคลองกับ
กรอบการพัฒนากฎหมาย
๔ รางกฎกระทรวงกําหนด
๑. กรอบนโยบายการพัฒนา
๑. มีความสอดคลองกับหลักประการ
มาตรฐานการบริหารและการ กฎหมายทั้ง ๓ หลักการ ๑๕
ที่ ๒ การพัฒนากฎหมายตาม
จัดการดานความปลอดภัย
แนวทาง ในสวนหลักประการที่ ๒ นโยบายพิเศษของรัฐบาล แนวทางที่
อาชีวอนามัย และ
การพัฒนากฎหมายตามนโยบาย ๗ การลด เลิกหรือจัดใหมกี ฎหมาย
สภาพแวดลอมในการทํางาน พิเศษของรัฐบาล แนวทางที่ ๗
เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน
เกี่ยวกับระบบการจัดการดาน การลด เลิกหรือจัดใหมีกฎหมาย ของประเทศ เนื่องจากการทีป่ ระเทศ
ความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการ
ไทยมีมาตรฐานแรงงานดานความ
พ.ศ. ....
แขงขันของประเทศ
ปลอดภัยในการทํางานที่สอดคลอง
๒. แผนการบริหารราชการ
กับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
แผนดิน (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑) แลว จะเปนการลดการกีดกันทาง
การคาไดทางหนึ่ง และจะสงผลดีตอ
และกรอบยุทธศาสตรการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของ นายจางที่จะเปนการลดความสูญเสีย
สศช. ในสวนของยุทธศาสตรเพิ่ม เงิน ทรัพยสิน และแรงงานที่มีทักษะ
มูลคาภาคอุตสาหกรรมและการคา และประสบการณในการทํางาน
รวมถึงจะสงผลดีตอประเทศที่จะลด
ระหวางประเทศ ที่รัฐตองเรง
พัฒนาทักษะและระบบมาตรฐาน การสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่อยูใน
วัยทํางาน โดยลูกจางมีสุขภาพอนามัย
แรงงาน
ที่ดี รวมทั้งยังสอดคลองกับประเด็น
๓. หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
ยุทธศาสตรที่ ๖ ก. การปรับปรุง
กิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน และเกิด กฎหมาย ที่กฎหมายมีความสมบูรณ
ครบถวนตามนโยบายของรัฐ และ
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๑ มกราคม
กรอบแนวทางการพัฒนากฎหมาย
ทั้ง ๓ แนวทาง

๑๓

ชื่อกฎหมาย

กรอบแนวทางการพัฒนากฎหมาย
ทั้ง ๓ แนวทาง

รายละเอียดของกฎหมาย
และความสอดคลองกับ
กรอบการพัฒนากฎหมาย
๒๕๔๘ ในสวนของยุทธศาสตรเพิ่ม
มูลคาภาคอุตสาหกรรมและการคา
ระหวางประเทศ ที่รัฐตองเรงพัฒนา
ทักษะและระบบมาตรฐานแรงงาน
นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ คี ือ เพื่อใหเกิดประโยชน
สุขของประชาชน ที่จะเปนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของลูกจางใหดขี ึ้น และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐที่กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานมี
ภารกิจเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน
แรงงาน การคุม ครองแรงงาน ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน การ
แรงงานสัมพันธ การแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ และการ
สวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒนา
มาตรฐาน รูปแบบกลไก มาตรการ
สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหา
เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันทาง
การคา และพัฒนาแรงงานใหมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี
๒. หลักการทางกฎหมายคือ นําระบบ
OSH – MS 2001 ที่องคการแรงงาน
ระหวางประเทศกําหนดขึ้น (มีความ
คลายคลึงกับ มอก. ๑๘๐๐๐) มาเปน
ขอกําหนดใหนายจางที่มีลูกจางตั้งแต
๕๐ คนขึ้นไปตองจัดใหมีระบบความ
ปลอดภัยในการทํางานในสถาน
ประกอบกิจการ
๓. สาระสําคัญหรือประเด็นสําคัญใน

๑๔

ชื่อกฎหมาย

กรอบแนวทางการพัฒนากฎหมาย
ทั้ง ๓ แนวทาง

รายละเอียดของกฎหมาย
และความสอดคลองกับ
กรอบการพัฒนากฎหมาย
การพัฒนากฎหมายคือ กําหนดให
นายจางที่มีลูกจางตั้งแต ๕๐ คนขึ้น
ไป ตองจัดใหมีระบบการจัดการดาน
ความปลอดภัยในการทํางานในสถาน
ประกอบกิจการใน 5 สวนดังนี้
๓.๑ นโยบายดานความปลอดภัย
ในการทํางาน
๓.๒ การจัดการองคกรดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน
๓.๓ แผนการดําเนินงานและการ
นําไปปฏิบตั ิ
๓.๔ การประเมินผลและการ
ทบทวนการจัดการ
๓.๕ การดําเนินการปองกัน
ทั้งนี้ นายจางตองดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน ๔ ป
นอกจากนี้ กฎกระทรวงจะไมใช
บังคับแกนายจางที่ไดดาํ เนินการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการดานความ
ปลอดภัย (มอก. 180000)

๑๕

ชื่อกฎหมาย รางประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินทดแทน
ผูรับผิดชอบ นายอาทิตย อิสโม ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักรงงานสัมพันธ สังกัด กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๘๓๙๒/๐ ๒๒๔๖ ๘๓๙๓

ชื่อกฎหมาย
๕. รางประกาศคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
เรื่อง หลักเกณฑการจายเงิน
ทดแทน

กรอบแนวทางการพัฒนากฎหมาย
ทั้ง ๓ แนวทาง
๑. กรอบนโยบายการพัฒนา
กฎหมายทั้ง ๓ หลักการ ๑๕
แนวทาง ในสวนหลักประการที่ ๒
การพัฒนากฎหมายตามนโยบาย
พิเศษของรัฐบาล แนวทางที่ ๖
แกไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือจัดใหมี
กฎหมายเพื่อแกไขปญหาความ
ยากจนและคนดอยโอกาสเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม
๒. แผนการบริหารราชการ
แผนดิน (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑)
และกรอบยุทธศาสตรการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของ
สศช. ในสวนของยุทธศาสตรเพิ่ม
มูลคาภาคอุตสาหกรรมและการคา
ระหวางประเทศ ที่รัฐตองเรง
พัฒนาทักษะและระบบมาตรฐาน
แรงงาน
๓. หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ

รายละเอียดของกฎหมาย
และความสอดคลองกับ
กรอบการพัฒนากฎหมาย
๑. มีความสอดคลองกับหลักประการ
ที่ ๒ การพัฒนากฎหมายตาม
นโยบายพิเศษของรัฐบาล แนวทางที่
๖ แกไขเพิ่มเติมกฎหมาย หรือจัดให
มีกฎหมายเพื่อแกไขปญหาความ
ยากจนและคนดอยโอกาสเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม โดยการขยาย
โอกาสดานสาธารณสุข ที่จะเปนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจางใน
รัฐวิสาหกิจใหดีขึ้น และแนวทางที่ ๗
การลด เลิกหรือจัดใหมีกฎหมายเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ
ประเทศ เนื่องจากการที่ประเทศไทย
มีมาตรฐานแรงงานที่สอดคลองกับ
มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
แลว จะเปนการลดการกีดกันทาง
การคาไดทางหนึ่ง รวมทั้งยัง
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่
๒ ง. การเสริมสรางความมั่นคงของ
ชีวิตและสังคม ที่จะเปนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของลูกจางในรัฐวิสาหกิจ
ใหดีขึ้น และยุทธศาสตรที่ ๖ ก. การ
ปรับปรุงกฎหมาย ที่กฎหมายมีความ
สมบูรณครบถวนตามนโยบายของรัฐ
และสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม

๑๖

ชื่อกฎหมาย

กรอบแนวทางการพัฒนากฎหมาย
ทั้ง ๓ แนวทาง

รายละเอียดของกฎหมาย
และความสอดคลองกับ
กรอบการพัฒนากฎหมาย
(พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๔๘ ในสวนของยุทธศาสตรเพิ่ม
มูลคาภาคอุตสาหกรรมและการคา
ระหวางประเทศ ที่รัฐตองเรงพัฒนา
ทักษะและระบบมาตรฐานแรงงาน
นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ คี ือ เพื่อใหเกิดประโยชน
สุขของประชาชน ที่จะเปนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของลูกจางในรัฐวิสาหกิจ
ใหดีขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิต์ อภารกิจ
ของรัฐที่กรมสวัสดิการและคุม ครอง
แรงงานมีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานแรงงาน การคุมครอง
แรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน การ
แรงงานสัมพันธ การแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ และการ
สวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒนา
มาตรฐาน รูปแบบกลไก มาตรการ
สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหา
เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันทาง
การคา และพัฒนาแรงงานใหมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี
๒. หลักการทางกฎหมายคือ กําหนด
หลักเกณฑการจายเงินทดแทน การ
พิจารณาวินิจฉัยและดําเนินการ
เกี่ยวกับการจายเงินทดแทน ในกรณี
ที่ลูกจางที่เจ็บปวย ประสบอันตราย
ตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทํางาน
เชน อัตราคารักษาพยาบาล อัตราคา

๑๗

ชื่อกฎหมาย

กรอบแนวทางการพัฒนากฎหมาย
ทั้ง ๓ แนวทาง

รายละเอียดของกฎหมาย
และความสอดคลองกับ
กรอบการพัฒนากฎหมาย
ทําศพ อัตราคาทดแทน
๓. สาระสําคัญหรือประเด็นสําคัญใน
การพัฒนากฎหมายคือ
๓.๑ กําหนดใหรัฐวิสาหกิจจายคา
รักษาพยาบาลกรณีเขารับการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของ
ทางราชการเต็มจํานวนที่จา ยจริง
๓.๒ กําหนดใหรัฐวิสาหกิจจายคา
รักษาพยาบาลกรณีเขารับการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของ
เอกชน ตามหลักเกณฑและอัตราที่
เทียบเคียงกับกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน
๓.๓ กําหนดใหรัฐวิสาหกิจจายคา
ฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ตาม
หลักเกณฑและอัตราที่เทียบเคียงกับ
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน
๓.๔ กําหนดใหรัฐวิสาหกิจจายคา
ทําศพ ตามหลักเกณฑและอัตราที่
เทียบเคียงกับกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน
๓.๕ กําหนดใหรัฐวิสาหกิจจายคา
ทดแทน ตามหลักเกณฑและอัตราที่
เทียบเคียงกับกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน

๑๘

สวนที่ ๖ การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนากฎหมายแตละฉบับ

ชื่อกฎหมาย รางประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการเปนหนวยงาน
ฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ผูรับผิดชอบ นางสาวกาญจนา กานตวิโรจน ตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
สังกัด กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๑/๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๔
ลําดับ
๑.
๒.
๓.

๔.

๕.

๖.

ขั้นตอนการดําเนินการ
พัฒนากฎหมายรายฉบับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห
กฎหมายรายฉบับแลวเสร็จ
การยกรางกฎหมายแตละฉบับ
เสร็จ
มีการจัดทําการรับฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย
หรือผูอยูใตบังคับกฎหมาย
(Focus group)
ผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายของกระทรวง
และหรือคณะกรรมการราง
กฎหมายของกระทรวง
รางกฎหมายไดผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ
เจรจาขอตกลงและประเมินผล
การพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการแลว
ประกาศใชกฎหมายที่สวน
ราชการเสนอแกไข

ระยะเวลาการดําเนินการป ๒๕๔๙
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๑๙

ชื่อกฎหมาย รางประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการเปนหนวยงาน
ฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ
ผูรับผิดชอบ นางสาวกาญจนา กานตวิโรจน ตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
สังกัด กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๑/๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๔
ลําดับ
๑.
๒.
๓.

๔.

๕.

๖.

ขั้นตอนการดําเนินการ
พัฒนากฎหมายรายฉบับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห
กฎหมายรายฉบับแลวเสร็จ
การยกรางกฎหมายแตละฉบับ
เสร็จ
มีการจัดทําการรับฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย
หรือผูอยูใตบังคับกฎหมาย
(Focus group)
ผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายของกระทรวง
และหรือคณะกรรมการราง
กฎหมายของกระทรวง
รางกฎหมายไดผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ
เจรจาขอตกลงและประเมินผล
การพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการแลว
ประกาศใชกฎหมายที่สวน
ราชการเสนอแกไข

ระยะเวลาการดําเนินการป ๒๕๔๙
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๒๐

ชื่อกฎหมาย รางประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และหลักสูตรการ
ฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
ผูรับผิดชอบ นางสาวกาญจนา กานตวิโรจน ตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
สังกัด กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๑/๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๔
ลําดับ
๑.
๒.
๓.

๔.

๕.

๖.

ขั้นตอนการดําเนินการ
พัฒนากฎหมายรายฉบับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห
กฎหมายรายฉบับแลวเสร็จ
การยกรางกฎหมายแตละฉบับ
เสร็จ
มีการจัดทําการรับฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย
หรือผูอยูใตบังคับกฎหมาย
(Focus group)
ผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายของกระทรวง
และหรือคณะกรรมการราง
กฎหมายของกระทรวง
รางกฎหมายไดผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ
เจรจาขอตกลงและประเมินผล
การพัฒนากฎหมายของสวน
ราชการแลว
ประกาศใชกฎหมายที่สวน
ราชการเสนอแกไข

ระยะเวลาการดําเนินการป ๒๕๔๙
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๒๑

ชื่อกฎหมาย รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานพ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นายศักดิ์ดา เทพเจริญนิรันดร ตําแหนง ผูอํานวยการกองตรวจความปลอดภัย สังกัด
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๐
ลําดับ
๑.
๒.
๓.

๔.

๕.
๖.
๗.
๘.

ขั้นตอนการดําเนินการ
พัฒนากฎหมายรายฉบับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห
กฎหมายรายฉบับแลวเสร็จ
การยกรางกฎหมายแตละฉบับ
เสร็จ
มีการจัดทําการรับฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย
หรือผูอยูใตบังคับกฎหมาย
(Focus group)
ผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายของกระทรวง
และหรือคณะกรรมการราง
กฎหมายของกระทรวง
เสนอรางกฎหมายมาที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา
เสนอสภาผูแทนราษฎร

ระยะเวลาการดําเนินการป ๒๕๔๙
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๒๒

ชื่อกฎหมาย รางประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินทดแทน
ผูรับผิดชอบ นายอาทิตย อิสโม ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักแรงงานสัมพันธ สังกัด กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๘๓๙๒/๐ ๒๒๔๖ ๘๓๙๓
ลําดับ
๑.
๒.
๓.

๔.

๕.
๖.
๗.
๘.

ขั้นตอนการดําเนินการ
พัฒนากฎหมายรายฉบับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห
กฎหมายรายฉบับแลวเสร็จ
การยกรางกฎหมายแตละฉบับ
เสร็จ
มีการจัดทําการรับฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย
หรือผูอยูใตบังคับกฎหมาย
(Focus group)
ผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายของกระทรวง
และหรือคณะกรรมการราง
กฎหมายของกระทรวง
เสนอรางกฎหมายมาที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา
เสนอสภาผูแทนราษฎร

ระยะเวลาการดําเนินการป ๒๕๔๙
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๒๓

ขาพเจา นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ ตําแหนงปลัดกระทรวงแรงงาน ขอรับรองวาจะ
ดําเนินการพัฒนากฎหมายของกระทรวงแรงงาน ใหแลวเสร็จตามแผนพัฒนากฎหมายที่ไดกาํ หนดไว

ลงชื่อ

ผูร ับรองการ
ดําเนินการตามแผน
(.........................) พัฒนากฎหมาย
ปลัดกระทรวงแรงงาน
วันที่................................

ลงชื่อ

ผูร ับคํารับรอง
การดําเนินการ
(.........................) ตามแผนพัฒนา
รองนายกรัฐมนตรี กฎหมาย
วันที่.................................

