กฎหมายน�ำ้ ดืม่

ในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ
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เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับวิชาชีพ ประจ�ำโรงงาน/สถานประกอบ
กิจการบางแห่ง อาจต้องเข้าไปเกีย่ วข้องกับการจัดหาน�ำ้ ดืม่ ส�ำหรับพนักงาน จป.บางคน
จึงมีคำ� ถามตามมาว่าต้องเริม่ ต้นอย่างไร

การเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดแบบนึกอะไรไม่ออกคือ การทบทวน/สืบค้นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีการ
ก�ำหนดไว้หรือไม่ และถ้ามีกฎหมายก�ำหนดไว้อย่างไรบ้าง
เนือ่ งจากน�ำ้ ดืม่ เป็นสิง่ จ�ำเป็น คนเราต้องดืม่ น�ำ้ เพือ่ ใช้ในกระบวนการทางชีวเคมีตา่ ง ๆของร่างกาย
ดังนั้นจึงมีกฎหมายก�ำหนดให้เจ้าของโรงงาน หรือนายจ้าง ต้องด�ำเนินการจัดหาหรือจัดเตรียมน�้ำดื่ม
ส�ำหรับคนงาน/ลูกจ้าง โดยจัดให้เป็นสวัสดิการให้อย่างทัว่ ถึง
ประเทศไทยมี กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการจัดหาน�ำ้ ดืม่ ในโรงงาน/สถานประกอบกิจการอยู่ 2
ฉบับ ออกโดยหน่วยงานราชการ 2 กระทรวง คือกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน ดังนี้
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2513) ออกตามความในพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.
2512 เรือ่ งหน้าทีข่ องผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2513
กฎหมายฉบับนีอ้ อกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535 มีสาระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาน�ำ้ ดืม่ บัญญัตไิ ว้ในหมวด 10 ข้อ 41และ42 คือ
“ผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ต้องจัดให้มนี ำ�้ สะอาดส�ำหรับดืม่ ตามมาตรฐานน�ำ้ บริโภค
อย่างพอเพียงไว้เป็นทีต่ า่ งหากอย่างน้อยในอัตราคนงานไม่เกิน 40 คน 1 ที่ คนงานไม่เกิน 80 คน 2ที่
และเพิม่ ขึน้ ต่อจากนีอ้ ตั ราส่วน 1 ที่ ต่อจ�ำนวนคนงานไม่เกิน 50คน และต้องจัดหาและรักษาอุปกรณ์
การดืม่ และภาชนะทีบ่ รรจุนำ�้ ดืม่ ให้พอเพียงและอยูใ่ นสภาพทีส่ ะอาดถูกสุขลักษณะ”
ข้อสังเกต ประกาศฉบับนีย้ งั อยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2512 ซึง่ ในปัจจุบนั ตัวพระราช
บัญญัตดิ งั กล่าวได้ถกู ยกเลิกไปแล้วโดยพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.2535 อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากภาย
ใต้พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.2535 นีย้ งั ไม่มกี ารก�ำหนดเกีย่ วกับเรือ่ งน�ำ้ ดึม่ ดังนัน้ จึงควรยึดตามข้อ
ก�ำหนดเดิมไปก่อน จนกว่าจะมีการก�ำหนดขึน้ ใหม่
กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการ
จัดสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ.2548 ลงวันที่ 8
มีนาคม พ.ศ.2548
กฎหมายฉบั บ นี้ อ อกโดย
กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ้ ม ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน
ภายใต้ภายใต้พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 มี
สาระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาน�้ำดื่มบัญญัติไว้ในข้อ 1
วงเล็บ 1 คือ
ทีม่ าของภาพประกอบ:
https://www.sec-online.co.uk/article/workplace-wellbeing-top-tips-to-stay-productive-healthy-at-work
https://www.nysut.org/resources/all-listing/2016/november/lead-in-school-drinking-water
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“ในสถานทีท่ ำ� งานของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มี น�ำ้ สะอาดส�ำหรับดืม่ ไม่นอ้ ยกว่า หนึง่ ทีส่ ำ� หรับ
ลูกจ้างไม่เกิน สีส่ บิ คน และเพิม่ ขึน้ ในอัตราส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� หรับลูกจ้างทุก ๆ สีส่ บิ คน เศษของสีส่ บิ คน
ถ้าเกินยีส่ บิ คนให้ถอื เป็นสีส่ บิ คน”
สรุปเปรียบเทียบประเด็นกฎหมายทัง้ สองฉบับดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกฎหมายน�ำ้ ดืม่ ในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ
กระทรวง
อุตสาหกรรม

กระทรวงแรงงาน

ข้อสังเกต

ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน
ตามพรบ.โรงงาน

นายจ้างสถานประกอบ
กิจการทีม่ ลี กู จ้าง

โดยทัว่ ไปโรงงานตาม พรบ.โรงงาน
เข้าข่ายสถานประกอบกิจการแต่
สถานประกอบกิจการบางประเภท
อาจมิเข้าข่ายโรงงาน

เกณฑ์การก�ำหนด น�ำ้ ดืม่ อย่างเพียงพอใน
ด้านจ�ำนวน/ปริมาณ อัตราคนงานไม่เกิน 40
น�ำ้
คน 1 ที่ คนงานไม่เกิน
80 คน 2ที่ และเพิม่ ขึน้
ต่อจากนีอ้ ตั ราส่วน 1 ที่
ต่อจ�ำนวนคนงานไม่เกิน
50คน

น�ำ้ ดืม่ ไม่นอ้ ยกว่า หนึง่ ที่
ส�ำหรับลูกจ้างไม่เกิน
สีส่ บิ คน และเพิม่ ขึน้ ใน
อัตราส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� หรับ
ลูกจ้างทุกๆ สีส่ บิ คน
เศษของสีส่ บิ คนถ้าเกิน
ยีส่ บิ คนให้ถอื เป็นสีส่ บิ
คน”

ก�ำหนดทีบ่ ริการน�ำ้ ดืม่ คิดจาก
จ�ำนวนคนมีวธิ กี ารค�ำนวณคล้าย
กันแต่จากเกณฑ์อาจท�ำให้จำ� นวนที่
น�ำ้ ดืม่ แตกต่างกันในบางจ�ำนวนคน
ยกตัวอย่างเช่นจ�ำนวนคน
145 คน ค�ำนวณตามกฎหมาย
ทัง้ 2ฉบับได้4ที่ ตรงกัน แต่ถา้
จ�ำนวนคน 135 คน
ถ้าค�ำนวณตามกฎหมายกระทรวง
อุตสาหกรรมได้4ที่ แต่คำ� นวณ
ตามกฎหมายกระทรวงแรงงานได้
3 ที่ เป็นต้น
นอกจากนีก้ ระทรวงอุตสาหกรรม
ระบุไว้ชดั เจนนอกจากจ�ำนวน
ทีน่ ำ�้ ดืม่ แล้ว ยังระบุวา่ ต้องมี
ปริมาณเพียงพอด้วย

เกณฑ์การก�ำหนด
ด้านคุณภาพน�ำ้

น�ำ้ สะอาดส�ำหรับดืม่ ตาม
มาตรฐานน�ำ้ บริโภค

น�ำ้ สะอาด

กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความ
หมายของค�ำว่าน�ำ้ สะอาดชัดเจนคือ
ตามมาตรฐานน�ำ้ บริโภค

การก�ำหนด
เรือ่ งอืน่ ๆ

การจัดน�ำ้ ดืม่ ต้องจัดไว้
ไม่มี
เป็นทีต่ า่ งหาก รวมทัง้ ต้อง
จัดหาและรักษาอุปกรณ์
การดืม่ และภาชนะที่
บรรจุนำ�้ ดืม่ ให้พอเพียงและ
อยูใ่ นสภาพทีส่ ะอาดถูก
สุขลักษณะ

ประเด็น
การบังคับใช้

กระทรวงอุตสาหกรรมมีการ
ก�ำหนดรายละเอียดเกีย่ วกับทีต่ งั้
และอุปกรณ์การดืม่ ด้วย
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โดยสรุปกฎหมายน�ำ้ ดืม่ ในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ มีกำ� หนดไว้ 2 กระทรวงด้วยกัน โดย
ก�ำหนดจ�ำนวนจุดน�ำ้ ดืม่ ทีต่ อ้ งจัดหาต่อจ�ำนานคน (กระทรวงอุตสาหกรรมใช้คำ� ว่าคนงาน ส่วนกระทรวง
แรงงานใช้คำ� ว่าลูกจ้าง) และมีเกณฑ์ทใี่ ช้คำ� นวณซึง่ ในบางกรณีอาจได้ผลจ�ำนวนน�ำ้ ดืม่ ทีต่ อ้ งจัดหาแตกต่าง
กันอยูบ่ า้ งเล็กน้อย ดังนัน้ ในกรณีทที่ ำ� งานอยูใ่ นสถานประกอบกิจการทีม่ เิ ข้าข่ายโรงงาน ควรคิดค�ำนวณ
ตามเกณฑ์ของกระทรวงแรงงาน แต่หากเป็นสถานประกอบกิจการทีเ่ ข้าข่ายโรงงานด้วย การคิดค�ำนวณ
ควรใช้ตามเกณฑ์ของทัง้ สองกระทรวง จากนัน้ พิจารณาว่าตามเกณฑ์ใดให้ผลจ�ำนวนจุดน�ำ้ ดืม่ ทีต่ อ้ งจัดหา
มากกว่าให้ดำ� เนินการจัดหาจุดน�ำ้ ดืม่ ตามจ�ำนวนทีม่ าก เพราะจะเกิดประใยชน์กบั คนงาน/ลูกจ้าง รวมทัง้
การด�ำเนินการของสถานประกอบกิจการดังกล่าวสามารถครอบคลุมถูกต้องตามกฎหมายทัง้ สองกระทรวง
นอกกจากนีถ้ งึ แม้กฎหมายก�ำหนดน�ำ้ ดืม่ ในด้านปริมาณเป็นจ�ำนวนจุดน�ำ้ ดืม่ ควรเข้าใจว่าจุดน�ำ้ ดืม่
นัน้ ๆ ต้องสามารถให้บริการน�ำ้ ดืม่ แก่คนงาน/ลูกจ้างในปริมาณอย่างเพียงพอตลอดเวลาทีต่ อ้ งการ ในส่วน
ด้านคุณภาพ ตามกฎหมายกระทรวงแรงงานก�ำหนดให้นำ�้ ดืม่ ต้องสะอาด โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ระบุเพิม่ เติมด้วยว่าต้องได้มาตรฐานน�ำ้ บริโภค ดังนัน้ ในการจัดหาน�ำ้ ดืม่ ในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ
นอกจากจ�ำนวนจุดน�ำ้ ดืม่ แล้วยังต้องค�ำนึงถึงปริมาณและคุณภาพของน�ำ้ ดืม่ ด้วย
เอกสารอ้างอิง

กระทรวงแรงงาน กฎกระทรวงว่าด้วยการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548
กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่2 (พ.ศ.2513)ออกตาม
ความใน
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2512 เรือ่ งหน้าที่
ของผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
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