กฎหมายน้ าดืม่ ในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ
ปราโมช เชี่ยวชาญ

เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ ประจาโรงงาน/สถานประกอบ
กิจการบางแห่ง อาจต้ องเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการจัดหานา้ ดื่มสาหรับพนักงาน จป.บางคนจึงมีคาถาม
ตามมาว่าต้ องเริ่มต้ นอย่างไร
การเริ่มต้ นที่ง่ายที่สดุ แบบนึกอะไรไม่ออกคือ การทบทวน/สืบค้ นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ว่ามีการกาหนดไว้ หรือไม่ และถ้ ามีกฎหมายกาหนดไว้ อย่างไรบ้ าง
เนื่องจากนา้ ดื่มเป็ นสิ่งจาเป็ น คนเราต้ องดื่มนา้ เพื่อใช้ ในกระบวนการทางชีวเคมีต่าง ๆ
ของร่างกาย ดังนั้นจึงมีกฎหมายกาหนดให้ เจ้ าของโรงงาน หรือนายจ้ าง ต้ องดาเนินการจัดหาหรือ
จัดเตรียมนา้ ดื่ม สาหรับคนงาน/ลูกจ้ าง โดยจัดให้ เป็ นสวัสดิการให้ อย่างทั่วถึง
ประเทศไทยมี กฎหมายที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจัดหานา้ ดื่มในโรงงาน/สถาน
ประกอบกิจการอยู่ 2 ฉบับ ออกโดยหน่วยงานราชการ 2 กระทรวง คือกระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงแรงงาน ดังนี้
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่2 (พ.ศ.2513)ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรือ่ งหน้าทีข่ องผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2513
กฎหมายฉบับนี้ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหานา้ ดื่มบัญญัติไว้ ในหมวด 10 ข้ อ
41และ42 คือ
“ผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ต้องจัดให้มีนา้ สะอาดสาหรับดืม่ ตามมาตรฐานนา้
บริโภคอย่างพอเพียงไว้เป็ นทีต่ ่างหากอย่างน้อยในอัตราคนงานไม่เกิน 40 คน 1 ที ่ คนงานไม่เกิน 80 คน
2ที ่ และเพิ่มขึ้นต่อจากนี้อัตราส่วน 1 ที ่ ต่อจานวนคนงานไม่เกิน 50คน และต้องจัดหาและรักษาอุปกรณ์
การดืม่ และภาชนะทีบ่ รรจุนา้ ดืม่ ให้พอเพียงและอยู่ในสภาพทีส่ ะอาดถูกสุขลักษณะ”
ข้ อสังเกต ประกาศฉบับนี้ยังอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 ซึ่งในปัจจุบันตัว
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ ถูกยกเลิกไปแล้ วโดยพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากภายใต้ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535นี้ยังไม่มีการกาหนดเกี่ยวกับเรื่องนา้ ดึ่ม ดังนั้นจึงควร
ยึดตามข้ อกาหนดเดิมไปก่อน จนกว่าจะมีการกาหนดขึ้นใหม่
- กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 ลงวันที่
8 มีนาคม พ.ศ.2548
กฎหมายฉบับนี้ออกโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ภายใต้
ภายใต้ พระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหานา้ ดื่มบัญญัติไว้
ในข้ อ1วงเล็บ1 คือ

“ในสถานทีท่ างานของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มี นา้ สะอาดสาหรับดืม่ ไม่นอ้ ยกว่า หนึง่ ที ่
สาหรับลูกจ้างไม่เกิน สีส่ ิบคน และเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนหนึง่ ทีส่ าหรับลูกจ้างทุก ๆ สีส่ ิบคน เศษของสีส่ ิบ
คนถ้าเกินยีส่ ิบคนให้ถือเป็ นสีส่ ิบคน”
สรุปเปรียบเทียบประเด็นกฎหมายทั้งสองฉบับดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกฎหมายนา้ ดื่มในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ
ประเด็น
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน
ข้ อสังเกต
การบังคับใช้ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน นายจ้ างสถาน
โดยทั่วไปโรงงานตาม พรบ.
ตามพรบ.โรงงาน
ประกอบกิจการที่มี
โรงงาน เข้ าข่ายสถานประกอบ
ลูกจ้ าง
กิจการแต่สถานประกอบกิจการ
บางประเภทอาจมิเข้ าข่ายโรงงาน
เกณฑ์การ
นา้ ดื่มอย่างเพียงพอใน นา้ ดื่มไม่น้อยกว่า
กาหนดที่บริการนา้ ดื่มคิดจาก
กาหนดด้ าน
อัตราคนงานไม่เกิน 40 หนึ่งที่สาหรับลูกจ้ าง จานวนคนมีวิธกี ารคานวณ
จานวน/
คน 1 ที่ คนงานไม่เกิน ไม่เกิน สี่สบิ คน และ คล้ ายกันแต่จากเกณฑ์อาจทาให้
ปริมาณนา้
80 คน 2ที่ และเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นในอัตราส่วน จานวนที่นา้ ดื่มแตกต่างกันในบาง
ต่อจากนี้อตั ราส่วน 1 ที่ หนึ่งที่สาหรับลูกจ้ าง จานวนคน ยกตัวอย่างเช่นจานวน
ต่อจานวนคนงานไม่เกิน ทุก ๆ สี่สบิ คน เศษ คน 145คนคานวณตามกฎหมาย
50คน
ของสี่สบิ คนถ้ าเกิน
ทั้ง2ฉบับได้ 4ที่ ตรงกัน แต่ถ้า
ยี่สบิ คนให้ ถือเป็ นสี่
จานวนคน135คนถ้ าคานวณตาม
สิบคน”
กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรมได้
4ที่ แต่คานวณตามกฎหมาย
กระทรวงแรงงานได้ 3 ที่ เป็ นต้ น
นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรม
ระบุไว้ ชัดเจนนอกจากจานวนที่นา้
ดื่มแล้ ว ยังระบุว่าต้ องมีปริมาณ
เพียงพอด้ วย
เกณฑ์การ
นา้ สะอาดสาหรับดื่มตาม นา้ สะอาด
กระทรวงอุตสาหกรรมให้
กาหนดด้ าน
มาตรฐานนา้ บริโภค
ความหมายของคาว่านา้ สะอาด
คุณภาพนา้
ชัดเจนคือตามมาตรฐานนา้ บริโภค
การกาหนด
การจัดนา้ ดื่มต้ องจัดไว้
ไม่มี
กระทรวงอุตสาหกรรมมีการ
เรื่องอื่นๆ
เป็ นที่ต่างหาก รวมทั้ง
กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับที่ต้งั
ต้ องจัดหาและรักษา
และอุปกรณ์การดื่มด้ วย
อุปกรณ์การดื่ม และ
ภาชนะที่บรรจุนา้ ดื่มให้
พอเพียงและอยู่ในสภาพ
ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

โดยสรุปกฎหมายนา้ ดื่มในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ มีกาหนดไว้ 2 กระทรวงด้ วยกัน โดย
กาหนดจานวนจุดนา้ ดื่มที่ต้องจัดหาต่อจานานคน (กระทรวงอุตสาหกรรมใช้ คาว่าคนงาน ส่วนกระทรวง
แรงงานใช้ คาว่าลูกจ้ าง) และมีเกณฑ์ท่ใี ช้ คานวณซึ่งในบางกรณีอาจได้ ผลจานวนนา้ ดื่มที่ต้องจัดหาแตกต่าง
กันอยู่บ้างเล็กน้ อย ดังนั้นในกรณีท่ที างานอยู่ในสถานประกอบกิจการที่มิเข้ าข่ายโรงงาน ควรคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ของกระทรวงแรงงาน แต่หากเป็ นสถานประกอบกิจการที่เข้ าข่ายโรงงานด้ วย การคิดคานวณ
ควรใช้ ตามเกณฑ์ของทั้งสองกระทรวง จากนั้นพิจารณาว่าตามเกณฑ์ใดให้ ผลจานวนจุดนา้ ดื่มที่ต้องจัดหา
มากกว่าให้ ดาเนินการจัดหาจุดนา้ ดื่มตามจานวนที่มาก เพราะจะเกิดประใยชน์กบั คนงาน/ลูกจ้ าง รวมทั้ง
การดาเนินการของสถานประกอบกิจการดังกล่าวสามารถครอบคลุมถูกต้ องตามกฎหมายทั้งสองกระทรวง
นอกกจากนี้ถึงแม้ กฎหมายกาหนดนา้ ดื่มในด้ านปริมาณเป็ นจานวนจุดนา้ ดื่ม ควรเข้ าใจว่าจุดนา้
ดื่มนั้นๆ ต้ องสามารถให้ บริการนา้ ดื่มแก่คนงาน/ลูกจ้ างในปริมาณอย่างเพียงพอตลอดเวลาที่ต้องการ ใน
ส่วนด้ านคุณภาพ ตามกฎหมายกระทรวงแรงงานกาหนดให้ นา้ ดื่มต้ องสะอาด โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ระบุเพิ่มเติมด้ วยว่าต้ องได้ มาตรฐานนา้ บริโภค ดังนั้นในการจัดหานา้ ดื่มในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ
นอกจากจานวนจุดนา้ ดื่มแล้ วยังต้ องคานึงถึงปริมาณและคุณภาพของนา้ ดื่มด้ วย

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงแรงงาน กฎกระทรวงว่าด้ วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548
กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่2 (พ.ศ.2513)ออกตามความใน
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2512 เรื่องหน้ าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ภาพประกอบจาก
https://www.sec-online.co.uk/article/workplace-wellbeing-top-tips-to-stay-productive-healthy-atwork
https://www.nysut.org/resources/all-listing/2016/november/lead-in-school-drinking-water

