จป. คืออะไร ?
คําถามที่วา่ จป. คืออะไร คงจะเป็ นคําถามและข้ อสงสัยของนายจ้ างหรื อใครหลายๆคนที่เพิ่งจะ
เข้ าสูร่ ะบบงานด้ านความปลอดภัยในการทํางาน ทังนี
้ ้ จึงจะขออธิบายชี ้แจงให้ เข้ าใจถึงความหมายของ
จป. และความเป็ นมาของ จป.ให้ ทกุ คนได้ รับรู้ กนั
คําว่า จป. นัน้ เป็ นคําย่อที่ ม าจากคํ าเต็ม ว่า เจ้ าหน้ าที่ ค วามปลอดภั ยในการทํางาน (ไม่ใช่
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยนะครับ) ซึ่งความหมายของ เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางานนัน้ จะ
หมายถึง ลูกจ้ างซึง่ นายจ้ างแต่งตังให้
้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมใน
การทํางานเพื่อให้ มีหน้ าที่ดแู ลและส่งเสริ มให้ การทํางานในสถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยต่อทัง้
ลูกจ้ างของนายจ้ างและผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับกิ จกรรมของสถานประกอบกิจการ โดยที่นายจ้ างจะต้ องทําการ
แต่งตังลู
้ กจ้ างให้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งไปตามข้ อบังคับของกฎหมายกระทรวง
แรงงาน ส่วนลูกจ้ างที่นายจ้ างจะแต่งตังให้
้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางานนันจะต้
้
องเป็ นผู้ที่มี
คุณสมบัติเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนดด้ วย เช่น เป็ นผู้สําเร็ จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี สาขา
อาชีวอนามัย หรื อเทียบเท่า หรื อไม่ก็เป็ นผู้ที่ผา่ นการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงแรงงานกําหนด
ความเป็ นมาของ จป.
สํ า หรั บ ความเป็ นมาของ จป. นั น้ ประเทศไทยเริ่ มจากในอดี ต เมื่ อ ประมาณปี พ.ศ
. 2500 เป็ นต้ นมา ประเทศไทยก้ าวเข้ าสูย่ คุ ที่เป็ นประเทศอุตสาหกรรมมากขึ ้น การประสบอันตรายจากการ
ทํางานและการเจ็บป่ วยเป็ นโรคจากการที่ต้องไปทํางานในงานอุตสาหกรรมก็เกิดขึ ้นตามไปด้ วย โดยเฉพาะ
เมื่อปี พ.ศ.2507 ได้ มีกลุ่มคนงานโรงงานถ่านไฟฉายแห่งหนึ่ง(ตรากบ) ได้ เกิด โรคพิษแมงกานิส ทําให้ มี
ผู้เป็ นโรคนี ้ในระดับความรุ นแรงต่างๆ กันถึง 41 ราย ทําให้ ประเทศไทยต้ องให้ ความสําคัญกับสุขภาพ
อนามัยของคนทํางานมากขึ ้น จึงมีแนวคิดที่จะให้ สถานประกอบกิจการต่างๆต้ องมีผ้ รู ับผิดชอบดูแลงาน
ด้ านความปลอดภัยในการทํางานเฉพาะด้ าน โดยเมื่อปี พ.ศ.2512 สภามหาวิทยาลัย ได้ อนุมตั ิการจัดตัง้
หลักสูตรอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางานในระดับปริ ญญาตรี ขึ ้น ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปั จจุบนั คือมหาวิทยาลัยมหิดล) เพื่อผลิตบุคลากรด้ านความปลอดภัยในการ
ทํางาน แต่ในระยะแรกๆของการมีบุคลกรด้ านอาชีวอนามัยงานส่งเสริ มความปลอดภัยในการทํางานของ
ประเทศไทยก็ยงั ไม่พฒ
ั นาเท่าที่ควร อาจจะด้ วยสถานประกอบกิจการต่างๆไม่ได้ รับผู้ที่จบสาขานี ้เข้ าไป
ทํางานตามวัตถุประสงค์ทําให้ หน่วยงานของรัฐด้ านแรงงานคือกรมแรงงาน(หน่วยงาน ณ ขณะนัน้ ปั จจุบนั
คือกระทรวงแรงงาน) ต้ องยกร่ างกฎหมายเพื่อผลักดันให้ สถานประกอบกิ จการจะต้ องมีเจ้ าหน้ าที่ ความ
ปลอดภัยในการทํางานงานขึ ้น โดยเมื่อ ปี พ.ศ.2528 ได้ มีการประกาศกฎหมายมาบังคับใช้ คือ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้ าง พ.ศ.2528 โดยกฎหมายฉบับนี ้สัง่ ให้
นายจ้ างในสถานประกอบกิจการ 4 ประเภทธุรกิจ คือ

1 การทําเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิ โตรเลียม
2.การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุ ง เก็บรักษา ปรับปรุ ง ตกแต่ง เสริ มแต่ง ดัดแปลงเพื่อ
การค้ า แปรสภาพ ทําให้ เสียหาย หรื อทําลายซึ่งวัตถุหรื อทรัพย์สินและรวมถึงการต่อเรื อ การให้ กําเนิด
แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรื อพลังงานอย่างอื่น
3. การก่อสร้ าง ต่อเติม ติดตัง้ ซ่อม ซ่อมบํารุ ง ดัดแปลง หรื อรื อ้ ถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ
ทางรถราง ทางรถใต้ ดนิ ท่าเรื อ อูเ่ รื อ สะพานเทียบเรื อ ทางนํ ้า ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อนํ ้า
โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊ าซหรื อประปา หรื อสิ่งก่อสร้ างนันๆ
้
4.การขนส่งคนโดยสารหรื อสินค้ าโดยทางบก ทางนํ ้า ทางอากาศ และรวมทังการบรรทุ
้
กขนถ่าย
สินค้ า
โดยให้ นายจ้ างที่มีลกู จ้ างตังแต่
้ 100 คนขึ ้นไปในสถานประกอบกิจการแต่ละแห่ง จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่
ความปลอดภัยในการทํางานอย่างน้ อยแห่งละ 1 คน เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ดแู ลความปลอดภัยในการทํางาน
ตลอดเวลาที่มีการทํางาน ซึง่ ลูกจ้ างที่จะแต่งตังให้
้ เป็ น จป.ได้ นนจะต้
ั ้ องมีคณ
ุ สมบัติ คือ
1.สําเร็ จการศึกษาตังแต่
้ ระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า สาขาอาชีวอนามัย หรื อสาขาอื่นที่มี
หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน หรื อ
2.ผ่านการศึกษาอบรมและทดสอบเกี่ ยวกับความปลอดภัยในการทํ างานจากกรมแรงงานหรื อ
สถาบันที่กรมแรงงานรับรอง หรื อ
3.ปฏิ บตั ิงานในหน้ าที่ เ กี่ ยวกับความปลอดภัยในการทํ างานมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันที่
กฎหมายใช้ บงั คับ
และนัน่ ก็เป็ นยุคเริ่ มต้ นที่เรื่ อง จป. มีความสําคัญมากขึ ้น เพราะเป็ นตําแหน่งงานที่กฎหมายบังคับ
ให้ มี จนล่วงมาถึงปี พ.ศ.2540 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม(ยกฐานะจากกรมเป็ นกระทรวงเมื่อ ปี
พ.ศ.2536) ก็ได้ ทําการประกาศใช้ กฎหมาย จป.ใหม่ เพื่อใช้ แทนกฎหมาย จป. ปี พ.ศ.2528 ด้ วยเห็นว่า
อุตสาหกรรมไทยมีความหลากหลายมากขึ ้น ผู้ใช้ แรงงานในประเภทกิจการอื่นๆที่ไม่ใช่ในกลุ่ม 4 ประเภท
ธุ รกิ จ มี การประสบอันตรายในการทํ า งานเช่น เดี ยวกัน โดยประกาศกฎหมายออกมาในชื่ อ ประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํ างานของลูกจ้ าง พ.ศ.2540 โดย
กฎหมาย จป. ปี 2540 ฉบับนี ้จะบังคับในสถานประกอบกิจการ 6 ประเภทธุรกิจ โดย 4 ประเภทธุรกิจแรกก็
จะตามกฎหมาย ปี พ.ศ.2528 และได้ เพิ่มประเภทที่ 5 คือ สถานีบริ การหรื อจําหน่ายนํ ้ามันเชื ้อเพลิงหรื อ
ก๊ าซ และ 6 คือกิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด โดยให้ นายจ้ างที่มี
ลูกจ้ างไม่ถึง 50 คนจัดให้ ลูกจ้ างระดับปฏิบตั ิการซึ่งนายจ้ างแต่งตังให้
้ เป็ นผู้แทน ลูกจ้ างตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม เรื่ อ ง คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางาน ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2538 เข้ ารับการฝึ กอบรมตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดี
กําหนด และแต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํ างานระดับพื น้ ฐานของสถาน

ประกอบกิจการภายในกํ าหนด 180 วันนับแต่วนั ที่ประกาศนี ้มีผลใช้ บงั คับหรื อภายใน 180 วันนับแต่วนั
แต่งตังให้
้ เป็ นผู้แทนลูกจ้ าง และให้ นายจ้ างที่มีลกู จ้ างตังแต่
้ 50 คนขึ ้นไปในสถานประกอบกิจการแต่งตัง้
เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพประจําสถานประกอบกิจการอย่างน้ อยแห่งละ 1 คน
เพื่อปฏิบตั ิงานด้ านความปลอดภัย เต็มเวลา ภายในกําหนด 180 วันนับแต่วนั ที่ประกาศนี ้มีผลใช้ บงั คับ
หรื อภายในกําหนด 180 วันนับแต่วนั ที่มีลกู จ้ าง 50 คนขึ ้นไป ซึ่งผู้ที่จะถูกแต่งตังเป็
้ น จป.วิชาชีพ นันจะต้
้
อง
มีคณ
ุ สมบัติ คือ
(1) สําเร็ จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรื อเทียบเท่าหรื อสาขาอื่นที่มี
หลักสูตร เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
(2) สํ าเร็ จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพ ชัน้ สูงและผ่านการฝึ กอบรมและ
ทดสอบตาม หลักสูตรที่อธิบดีกําหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง
(3) เจ้ าหน้ าที่ ความปลอดภัยในการทํ างานซึ่งผ่านการศึกษาอบรมและทอสอบเกี่ ยวกับความ
ปลอดภัยใน การทํางานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางาน ลงวันที่ 6
พฤษภาคม 2528 และ เข้ ารับการฝึ กอบรมและผ่านการทดสอบอีกครัง้ หนึง่ ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนด
(4) ปฏิบตั หิ น้ าที่เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื ้นฐานอย่างน้ อย 5 ปี และมีผลงาน
การลดอัตราการประสบอันตรายไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 10 ต่อปี ของอัตราการประสบอันตรายใน 2 ปี ที่ผ่านมา
และผ่านการฝึ กอบรมและทดสอบตามหลักสูตรที่อธิบดีกําหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานรับรอง
และในกฎหมายฉบับปี พ.ศ.2540 นี ้ยังกําหนดให้ นายจ้ างจัดให้ ลกู จ้ างระดับหัวหน้ างานเข้ ารับการ
ฝึ กอบรมตามหลักเกณฑ์ที่อธิ บดีกําหนด และแต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับหัวหน้ างานของสถานประกอบกิจการภาย ในกําหนด 180 วันนับแต่วนั ที่ประกาศนี ้มีผลใช้
บังคับ หรื อภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่นายจ้ างแต่งตังให้
้ เป็ นหัวหน้ างาน รวมทังกํ
้ าหนดให้ นายจ้ างจัดให้
ลูกจ้ างระดับบริ หารเข้ ารั บการฝึ กอบรมตามหลักเกณฑ์ ที่อธิ บดีกําหนด และแต่งตังให้
้ ปฏิ บตั ิหน้ าที่ เป็ น
เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริ หารของสถานประกอบกิจการภาย ในกําหนด 180 วันนับ
แต่วนั ที่ประกาศนี ้มีผลใช้ บงั คับ หรื อภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่นายจ้ างแต่งตังให้
้ เป็ นลูกจ้ างระดับบริ หาร
นับแต่ปี พ.ศ.2540 เป็ นต้ นมาจึงเกิดการอบรมหลักสูตรเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับหัวหน้ างานและระดับบริ หารขึ ้น
จนกระทัง่ มาถึงปี พ.ศ.2549 กระทรวงแรงงานได้ ทําการประกาศใช้ กฎหมาย จป.ฉบับใหม่ขึ ้นเพื่อ
ใช้ แทน กฎหมาย จป. ปี พ.ศ.2540 ซึง่ กฎหมายมีชื่อว่า กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริ หารและ
การจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน พ.ศ.2549 และเป็ น
กฎหมายที่บงั คับใช้ มาจนถึงปั จจุบนั นี ้ (พ.ศ.2561) ซึง่ กฎหมายฉบับนี ้จะเพิ่มขอบเขตการบังคับประเภท
ธุรกิจจาก 6 ประเภทธุรกิจในปี พ.ศ.2540 เพิ่มเป็ น 14 ประเภทธุรกิจ ซึง่ มีดงั ต่อไปนี ้ คือ

1. การทําเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิ โตรเลียมหรื อปิ โตรเคมี
2. การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุ ง เก็บรักษา ปรับปรุ ง ตกแต่ง เสริ มแต่งดัดแปลง แปร
สภาพ ทําให้ เสีย หรื อทําลายซึ่งวัตถุหรื อทรัพย์สิน รวมทังการต่
้
อเรื อ การให้ กําเนิดแปลง และจ่าย
ไฟฟ้าหรื อพลังงานอย่างอื่น
3. การก่อสร้ าง ต่อเติม ติดตัง้ ซ่อม ซ่อมบํารุ ง ดัดแปลง หรื อรื อ้ ถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทาง
รถราง ทางรถใต้ ดิน ท่าเรื อ อู่เรื อ สะพานเทียบเรื อ ทางนํ ้า ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย
ท่อนํ ้า โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊ าซหรื อประปา หรื อสิ่งก่อสร้ างอื่น ๆ รวมทังการเตรี
้
ยมหรื อ
วางรากฐานของการก่อสร้ าง
4. การขนส่งคนโดยสารหรื อสินค้ าโดยทางบก ทางนํ ้า ทางอากาศ และรวมทังการบรรทุ
้
กขนถ่าย
สินค้ า
5. สถานีบริ การหรื อจําหน่ายนํ ้ามันเชื ้อเพลิงหรื อก๊ าซ
6. โรงแรม
7. ห้ างสรรพสินค้ า
8. สถานพยาบาล
9. สถาบันทางการเงิน
10. สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
11. สถานบริ การบันเทิง นันทนาการ หรื อการกีฬา
12. สถานปฏิบตั กิ ารทางเคมีหรื อชีวภาพ
13. สํานักงานที่ปฏิบตั งิ านสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม 1 ถึง 12
14. กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด
โดยกฎหมายฉบับนี ้กําหนดให้ นายจ้ างในสถานประกอบกิจการประเภทที่ 1 ที่มีลกู จ้ างตังแต่
้ 2 คนขึ ้น
ไปต้ องแต่งตังลู
้ กจ้ างระดับหัวหน้ างานทุกคนและลูกจ้ างระดับบริ หารทุกคนในสถานประกอบกิจการเป็ น
จป.หัวหน้ างาน และเป็ น จป.ระดับบริ หาร ภายใน 180 วัน และจัดให้ นายจ้ างแต่งตังลู
้ กจ้ างอย่างน้ อย 1
คน เป็ น จป.วิชาชีพ
ส่วนสถานประกอบกิจการประเภทที่ 2 – 5 ที่มีลกู จ้ างตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปแต่งตังลู
้ กจ้ างระดับหัวหน้ างาน
ทุกคนและลูกจ้ างระดับบริ หารทุกคนในสถานประกอบกิ จการเป็ น จป.หัวหน้ างาน และเป็ น จป.ระดับ
บริ หาร ภายใน 180 วัน นอกจากนันหากสถานประกอบกิ
้
จการประเภทที่ 2 – 5 แห่งใดมีลกู จ้ างตังแต่
้ 20
คนขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 50 คน นายจ้ างจะต้ องจัดให้ มีการแต่งตังลู
้ กจ้ างอย่างน้ อย 1 คน เป็ น จป.เทคนิค เพื่อ
ปฏิบตั งิ านด้ านความปลอดภัย แต่หากสถานประกอบกิจการประเภทที่ 2 – 5 แห่งใดมีลกู จ้ างตังแต่
้ 50 คน
ขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 100 คน นายจ้ างจะต้ องจัดให้ มีการแต่งตังลู
้ กจ้ างอย่างน้ อย 1 คน เป็ น จป.เทคนิคขันสู
้ ง
เพื่อปฏิบตั ิงานด้ านความปลอดภัย และหากสถานประกอบกิจการประเภทที่ 2 – 5 แห่งใดมีลกู จ้ างตังแต่
้

100 คนขึ ้นไป นายจ้ างจะต้ องจัดให้ มีการแต่งตังลู
้ กจ้ างอย่างน้ อย 1 คน เป็ น จป.วิชาชีพ เพื่อปฏิบตั ิงาน
ด้ านความปลอดภัย ซึง่ ลูกจ้ างที่จะถูกแต่งตังเป็
้ น จป.เทคนิค จป.เทคนิคขันสู
้ ง และ จป.วิชาชีพ นัน้ จะต้ อง
มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกํ าหนด เช่น สําเร็ จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ที่ผา่ นการอบรมตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด
ส่วนสถานประกอบกิจการประเภทที่ 6 – 14 หากสถานประกอบกิจการแห่งใดมีลกู จ้ างตังแต่
้ 20 คนขึ ้น
ไป นายจ้ างจะต้ องแต่งตังลู
้ กจ้ างระดับหัวหน้ างานทุกคนและลูกจ้ างระดับบริ หารทุกคนในสถานประกอบ
กิจการเป็ น จป.หัวหน้ างาน และเป็ น จป.ระดับบริ หาร ภายใน 180 วัน
นันก็
้ คือรายละเอียดเรื่ องราวความเป็ นมาของ คําว่า จป. หรื อ เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
เทวกฤษ ปิ่ นเพ็ชร

