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คํานํา
การศึกษาระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใชสื่อสิ่งพิมพเปนสื่อหลัก ไดแก เอกสารการสอน
ประจําชุดวิชาและแบบประเมินผลตนเอง เพื่อใหนกั ศึกษาใชศึกษาเนื้อหาสาระของแตละชุดวิชาดวยตนเอง ในการศึกษา
เอกสารการสอนทั้ง 15 หนวย มีเนื้อหาคอนขางมากและละเอียด นักศึกษาควรจัดหาสมุดบันทึกเพือ่ ใชทํากิจกรรมอยางนอย 2
ประการ ประการแรก ใชสําหรับบันทึกสรุปยอเนื้อหาสาระของแตละเรื่อง หลังจากที่อานเอกสารจบแตละเรื่องแลว อันจะ
เปนประโยชนในการทําความเขาใจประเด็นที่สําคัญของเรื่องนั้นๆ และเพื่อใชสําหรับทบทวนชวงใกลสอบ ประการที่สอง ใช
สําหรับเขียนตอบคําถามที่ระบุในกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่องในเอกสารการสอน เพื่อเปนการประเมินความรู ความเขาใจ
ในการศึกษาเรือ่ งนั้นๆ เมื่อเขียนคําตอบแลวนักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกตองไดจากแนวคําตอบที่ไดพิมพเฉลยไว
ตอทายคําถามของกิจกรรมแตละขอในเอกสารการสอน นอกจากนั้น นักศึกษาควรทําการประเมินผลตนเองทั้งกอนและหลัง
การศึกษาเนื้อหาสาระของแตละหนวย ทั้งนี้ เพื่อจะไดทราบผลของการศึกษาวา กอนการศึกษานักศึกษามีความรูมากนอย
เพียงใด และหลังจากที่ทําการศึกษาแลวนักศึกษาไดรับความรูเพิ่มมากขึน้ หรือไม
เอกสาร “แบบฝกปฏิบัติชุดวิชา” ฉบับนี้ ประกอบดวยแบบประเมินผลตนเองกอนเรียนและหลังเรียนของแตละ
หนวย รวม 15 หนวย พรอมคําเฉลย จัดทําขึ้นเพื่อใหนักศึกษาใชเปนเครื่องมือในการทดสอบความรูเรื่องที่ศึกษาในแตละ
หนวย ใหนกั ศึกษาใชเอกสารฉบับนี้กอนทีจ่ ะศึกษาเนื้อหาสาระของหนวยหนึ่งหนวยใด โดยการอานคําถามและเลือกคําตอบ
ที่ถูกที่สุดในแบบประเมินผลตนเองกอนเรียนของหนวยนั้นๆ ในเอกสารเลมนี้ทั้งหมดทุกขอ ในขัน้ นี้นักศึกษาไมควรดูเฉลย
จากนั้นจึงลงมือศึกษาเนื้อหาสาระของหนวยนั้นๆ หลังจากที่ศึกษาหนวยนั้นๆ จบแลว ขอใหนักศึกษากลับไปอานคําถามและ
เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดในแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนของหนวยนั้นๆ ในเอกสารเลมนี้ ทั้งหมดทุกขอ แลวตรวจสอบกับ
เฉลยที่ใหไว และขอใหสรุปผลการศึกษาโดยตรวจสอบวานักศึกษาไดเลือกคําตอบที่ถูกตองกี่ขอ ทั้งแบบประเมินผลตนเอง
กอนเรียนและหลังเรียน แลวเปรียบเทียบดูผลการตอบคําถาม จะทําใหทราบผลวานักศึกษาไดรับความรูเพิ่มขึ้นหรือไม
หลังจากศึกษาเอกสารการสอนเพื่อจะไดนาํ ผลนั้นไปพิจารณาทบทวนเนื้อหาสาระใหมีความรูที่สมบูรณครบถวนตอไป
ขอใหนักศึกษาไดปฏิบัติตนตามแนวทางขางตนอยางเครงครัด ใหใชประโยชนจากเอกสารเลมนี้อยางสูงสุด และ
ขอใหถือเสมือนวาเอกสารเลมนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาทางไกล ซึ่งจะชวยใหนกั ศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียนรู
ในแตละชุดวิชา
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หนวยที่ 2 ความรูทั่วไปเกีย่ วกับกฎหมายแรงงานสําหรับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
แบบประเมินผลตนเองกอนเรียน
แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน
เฉลยแบบประเมินผลตนเอง
หนวยที่ 3 กฎหมายคุมครองแรงงาน
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แบบประเมินผลตนเองกอนเรียน หนวยที่ 1
วัตถุประสงค
คําแนะนํา

เพื่อประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเกีย่ วกับเรื่อง “ความรูทางกฎหมายทั่วไปสําหรับเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางาน”
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด

1. ขอใดเปนความหมายของกฎหมายตามเนื้อความ
ก. กฎหมายทุกฉบับที่รัฐตราขึ้น
ข. บทมาตราของกฎหมายฉบับตางๆ
ค. กฎหมายใดๆ ที่ตราขึ้นมาโดยวิธีบัญญัตกิ ฎหมายของรัฐ
ง. ขอบังคับของรัฐซึ่งกําหนดความประพฤติของมนุษย ถาฝาฝนจะไดรับผลรายหรือถูกลงโทษ
จ. ขอบังคับของรัฐทุกเรื่อง แมไมไดเรียกวา กฎหมายก็ตาม
2. กฎหมายอาจแบงเปนประเภทตามแหลงกําเนิดของกฎหมาย ไดตามขอใด
ก. กฎหมายแพง และกฎหมายอาญา
ข. กฎหมายภายใน และกฎหมายภายนอก
ค. กฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชน
ง. กฎหมายของไทย และกฎหมายตางประเทศ
จ. กฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติ
3. กฎหมายใดเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ก. รัฐธรรมนูญ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. พระราชกําหนด
ง. พระราชบัญญัติ
จ. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
4. ขอใดเปนลําดับศักดิ์ของกฎหมายจากสูงกวาลงมาที่ถูกตอง
ก. พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย กฎกระทรวง
ข. พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย
ค. พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ง. กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
จ. ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด
5. เมื่ออานกฎหมายฉบับหนึง่ มักพบเห็นสิ่งใดกอน
ก. ชื่อผูรักษาการ
ข. ชื่อกฎหมาย

ค. บทอาศัยอํานาจ
ง. บทวิเคราะหศพั ท
จ. บทกําหนดโทษ
6. ขอใดคือหลักที่ดีในการอานเพื่อทําความเขาใจกฎหมาย
ก. การอานมาตราที่สนใจ
ข. การอานมาตราที่เกี่ยวของ
ค. การศึกษาโครงสรางของกฎหมาย
ง. การศึกษาคํานิยามในกฎหมาย
จ. การอานกฎหมายทั้งฉบับ
7. เหตุใดกฎหมายจึงตองมีสภาพบังคับ
ก. เพื่อใหคนเชื่อฟง
ข. เพื่อใหมีผปู ฏิบัติ
ค. เพื่อใหหนวยงานดําเนินการได
ง. เพื่อใหบุคคลเกรงกลัว
จ. เพื่อใหกฎหมายมีความศักดิส์ ิทธิ์และสัมฤทธิผล
8. ขอใดคือสภาพบังคับทางปกครอง
ก. จําคุก
ข. ริบทรัพยสิน
ค. เลิกสัญญา
ง. เพิกถอนใบอนุญาต
จ. เรียกคาเสียหาย
9. เจาหนาทีใ่ ดของรัฐที่มีอาํ นาจพิเศษตามกฎหมาย เชน การเขาไปตรวจในสถานประกอบการได เปนตน
ก. เจาหนาที่
ข. พนักงาน
ค. ขาราชการ
ง. พนักงานเจาหนาที่
จ. ถูกทุกขอ
10. เมื่อเกิดขอพิพาทเปนคดีแรงงาน สามารถฟองคดีไดที่ศาลใด
ก. ศาลแรงงาน
ข. ศาลปกครอง
ค. ศาลรัฐธรรมนูญ
ง. ศาลทรัพยสินทางปญญาฯ
จ. ศาลอาญา

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 1
วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลความกาวหนาในการเรียนรูข องนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความรูทางกฎหมายทัว่ ไป
สําหรับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน”
คําแนะนํา
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. ขอใดเปนความหมายของกฎหมายตามเนื้อความ
ก. กฎหมายทุกฉบับที่รัฐตราขึ้น
ข. บทมาตราของกฎหมายฉบับตางๆ
ค. กฎหมายใดๆ ที่ตราขึ้นมาโดยวิธีบัญญัตกิ ฎหมายของรัฐ
ง. ขอบังคับของรัฐทุกเรื่อง แมไมไดเรียกวา กฎหมายก็ตาม
จ. ขอบังคับของรัฐซึ่งกําหนดความประพฤติของมนุษย ถาฝาฝนจะไดรับผลรายหรือถูกลงโทษ
2. การแบงประเภทกฎหมายเปนกฎหมายภายใน และกฎหมายภายนอกเปนการแบงตามหลักเกณฑใด
ก. สภาพบังคับของกฎหมาย
ข. แหลงกําเนิดของกฎหมาย
ค. เจตนารมณและเนื้อหาของกฎหมาย
ง. ลักษณะการใชกฎหมาย
จ. ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน
3. กฎหมายใดเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ก. พระราชกฤษฎีกา
ข. ประมวลกฎหมาย
ค. พระราชกําหนด
ง. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
จ. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
4. ลําดับศักดิ์ของกฎหมายจากต่ําขึ้นไปสูงที่ถูกตองคือขอใด
ก. พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย กฎกระทรวง
ข. กฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนด
ค. กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
ง. ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด
จ. พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย
5. เมื่ออานกฎหมายฉบับหนึง่ มักพบเห็นสิ่งใดกอน
ก. ชื่อกฎหมาย
ข. ชื่อผูรักษาการ
ค. บทอาศัยอํานาจ
ง. บทวิเคราะหศพั ท
จ. บทกําหนดโทษ

6. ขอใดคือหลักที่ดีในการอานเพื่อทําความเขาใจกฎหมาย
ก. การอานมาตราที่สนใจ
ข. การอานมาตราที่เกี่ยวของ
ค. การอานกฎหมายทั้งฉบับ
ง. การศึกษาคํานิยามในกฎหมาย
จ. การศึกษาโครงสรางของกฎหมาย
7. เหตุใดกฎหมายจึงตองมีสภาพบังคับ
ก. เพื่อใหคนเชื่อฟง
ข. เพื่อใหมีผูปฏิบัติ
ค. เพื่อใหบุคคลเกรงกลัว
ง. เพื่อใหหนวยงานดําเนินการได
จ. เพื่อใหกฎหมายมีความศักดิส์ ิทธิ์และสัมฤทธิผล
8. การเพิกถอนใบอนุญาต เปนสภาพบังคับประเภทใด
ก. สภาพบังคับทางแพง
ข. สภาพบังคับทางอาญา
ค. สภาพบังคับทางปกครอง
ง. สภาพบังคับทางศาล
จ. สภาพบังคับทางการบังคับคดี
9. เจาหนาที่ของรัฐประเภทใดที่สามารถเขาไปตรวจในสถานประกอบการได
ก. เจาหนาที่
ข. พนักงาน
ค. ขาราชการ
ง. ลูกจางประจํา
จ. พนักงานเจาหนาที่
10. เมื่อเกิดขอพิพาทเปนคดีแรงงานสามารถฟองคดีไดที่ศาลใด
ก. ศาลอาญา
ข. ศาลแรงงาน
ค. ศาลปกครอง
ง. ศาลรัฐธรรมนูญ
จ. ศาลทรัพยสินทางปญญาฯ

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหนวยที่ 1

กอนเรียน

หลังเรียน
1. ง.
2. ข.
3. ก.
4. ค.
5. ข.
6. จ.
7. จ.
8. ง.
9. ง.
10. ก.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จ.
ข.
จ.
ข.
ก.
ค.
จ.
ค.
จ.
ข.

แบบประเมินผลตนเองกอนเรียนหนวยที่ 2
วัตถุประสงค

เพื่อประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับ เรื่อง “ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
สําหรับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน”

คําแนะนํา

ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกที่สุด

1 ขอใดเปนลักษณะของกฎหมายแรงงาน
ก. เปนกฎหมายเอกชนเทานัน้ เพราะเปนเรือ่ งระหวางนายจางและลูกจาง
ข. กฎหมายปกครองเพราะเปนกฎหมายทีบ่ ังคับใหนายจางปฏิบัติตาม
ค. เปนกฎหมายที่มีเจตนารมณเพื่อบังคับแกฝายนายจางเทานั้น ไมมีผลบังคับแกฝายลูกจาง
ง. เปนกฎหมายเอกชนและมหาชนรวมอยูดวยกัน
จ. เปนกฎหมายที่มีโทษทางอาญาแกบุคคลซึ่งอยูในฐานะของนายจางเทานั้น
2. กรณีที่ลูกจางถูกเครื่องจักรตัดนิ้วขาดในระหวางการทํางาน ถานายจางและลูกจางตกลงจายเงินคาทดแทน
นอยกวาอัตราที่กฎหมายบัญญัติไวจะมีผลอยางไร
ก. ใชบังคับไดเพราะไมมกี ฎหมายหามไว
ข. ใชบังคับไดเพราะลูกจางตกลงดวย
ค. ใชบังคับไดเพราะกฎหมายใหอํานาจนายจางและลูกจางตกลงกันได
ง. ไมไดเพราะจะตองกระทํากันตอหนาเจาพนักงานแรงงานเทานั้น
จ. ไมไดเพราะเปนขอตกลงที่ขัดตอกฎหมายเกีย่ วกับความสงบเรียบรอยของประชาชน
3. ขอใดเปนกฎหมายซึ่งมีเจตนารมณเพื่อคุมครองอาชีพใหคนสัญชาติไทย
ก. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
ข. พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว
ค. พระราชบัญญัติวาดวยการสงเสริมอาชีพ
ง. พระราชบัญญัติสัญชาติ
จ. พระราชบัญญัติวาดวยการประกอบอาชีพ
4. คณะกรรมการแรงงานขอใดมีอํานาจพิจารณาและมีคาํ วินิจฉัยในระดับเบื้องตน
ก. คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
ข. คณะกรรมการประกันสังคม
ค. คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
ง. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
จ. คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน

5. การทําคําสั่งของเจาพนักงานแรงงานตองอยูภายใตบงั คับของกฎหมายฉบับใด
ก. กฎหมายวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง
ข. กฎหมายปกครอง
ค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ง. กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
จ. กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
6. ขอใดเปนหลักเกณฑการทําคําสั่งของเจาพนักงานแรงงาน
ก. ไมวาจะเปนกรณีจาํ เปนเรงดวนหรือไมก็ตาม คําสั่งตองระบุขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ข. ไมวาจะเปนกรณีจาํ เปนเรงดวนหรือไมก็ตาม คําสั่งตองระบุขอกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมด
ค. ไมวาจะเปนกรณีจาํ เปนเรงดวนหรือไมก็ตาม คําสั่งตองระบุขอพิจารณาและขอสนับสนุน
ในการใชดุลพินิจ
ง. การทําคําสั่งอาจทําเปนหนังสือหรือดวยวาจาก็ได
จ. การทําคําสั่งตองทําเปนลายลักษณอกั ษรเทานั้น
7. ความผิดตามกฎหมายแรงงานเปนความผิดประเภทใด
ก. ความผิดตอสวนตัว
ข. ความผิดอาญาแผนดิน
ค. ความผิดทางแพงเกีย่ วเนือ่ งกับคดีอาญา
ง. ความผิดโดยเจตนา
จ. ความผิดโดยประมาท
8. คดีพิพาทเกีย่ วดวยสิทธิหนาที่ตามกฎหมายฉบับใดไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
ก. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
ข. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
ค. พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว
ง. พระราชบัญญัติประกันสังคม
จ. พระราชบัญญัติเงินทดแทน และ พระราชบัญญัติประกันสังคม
9. ขอใดไมใชหลักเกณฑการยื่นคําใหการในคดีแรงงาน
ก. จําเลยจะยื่นคําใหการเปนหนังสือหรือไมก็ได
ข. จําเลยตองยืน่ คําใหการภายใน 7 วันนับแตไดรับสําเนาคําฟอง
ค. จําเลยจะใหการดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได
ง. จําเลยอาจยื่นคําใหการเปนหนังสือในวันเริ่มพิจารณาคดีก็ได
จ. กรณีทจี่ ําเลยไมยนื่ คําใหการไมถือวา จําเลยยอมรับตามคําฟองของโจทก
10. การเลิกจางที่ไมเปนธรรมคืออะไร
ก. การเลิกจางที่ไมไดบอกกลาวลวงหนา

ข. การเลิกจางที่ลูกจางไมมีความผิดอาญา
ค. การเลิกจางที่ลูกจางไมมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 119
ง. การเลิกจางที่ไมมีเหตุผลอันสมควรที่จะเลิกจาง
จ. การเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยตามกฎหมายคุมครองแรงงาน

แบบประเมินตนเองหลังเรียนหนวยที่ 2
วัตถุประสงค

เพื่อประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของนักศึกษาเกีย่ วกับ “ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงานสําหรับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน”

คําแนะนํา

ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด

1. กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษอยางไร
ก. เปนกฎหมายเอกชนโดยแท
ข. เปนกฎหมายที่มีเจตนารมณเพื่อคุมครองบุคคลซึ่งอยูในฐานะของลูกจางเทานัน้
ค. เปนกฎหมายที่มีโทษทางอาญา
ง. เปนกฎหมายรัฐธรรมนูญ
จ. เปนกฎหมายเอกชนและกฎหมายปกครองรวมอยูดว ยกัน
2. สัญญาจางซึ่งกําหนดวา ลูกจางขอสละสิทธิเรียกรองเงินทดแทนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุใดๆ เกิดขึน้
ในโรงงานของนายจางมีผลใชบังคับไดหรือไม
ก. ไมไดเพราะเปนขอตกลงที่ขัดตอกฎหมายแรงงานซึ่งเปนกฎหมายเกีย่ วกับความสงบเรียบรอยข.
ของประชาชน
ข. ไมไดเพราะเปนการตกลงสละสิทธิในเรื่องที่ยังไมเกิดขึ้น
ค. ไดเพราะเปนการตกลงสละสิทธิในเรื่องที่ยังไมเกิดขึ้น
ง. ไดเพราะเปนขอตกลงกอนลูกจางมีฐานะเปนลูกจางตามกฎหมายแรงงาน
จ. ไดเพราะเปนขอตกลงที่ยังไมมีผลแนนอนวา จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นในอนาคตหรือไม
3. กฎหมายฉบับใดมีเจตนารมณเพื่อคุมครองลูกจางซึ่งประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน
ก. พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ข. พระราชบัญญัติเงินทดแทน
ค. พระราชบัญญัติประกันสังคม
ง. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหลกู จาง
จ. พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
4. คณะกรรมการแรงงานใดมีอํานาจพิจารณาและวินจิ ฉัยในระดับอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานแรงงาน
ก. คณะกรรมการคุมครองแรงงาน
ข. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
ค. คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
ง. คณะกรรมตรวจแรงงาน

จ. คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
5. คําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่ใหนายจางปรับปรุงอุปกรณการทํางานในโรงงานใหปลอดภัยแกการ
ทํางานของลูกจางมีผลอยางไร
ก. เปนคําสั่งทางปกครอง
ข. เปนคําสั่งทางอาญาซึ่งผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุก
ค. เปนคําสั่งทางอาญาเพราะผูฝาฝนอาจไดรับโทษทางอาญา
ง. เปนคําสั่งทางแพงซึ่งผูฝาฝนตองถูกปรับเปนเงินตามอัตราที่กฎหมายบัญญัติไว
จ. เปนคําสั่งทางแพงซึ่งผูฝาฝนตองชําระคาเสียหาย
6. กรณีใดไมใชขอยกเวนที่ใหเจาพนักงานแรงงานทําคําสั่งเปนหนังสือโดยไมตองกลาวถึงขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อา งอิง และขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ
ก. กรณีที่คําสัง่ นั้นตรงตามคําขอและไมกระทบตอสิทธิของบุคคลอื่น
ข. กรณีที่เหตุผลนั้นเปนที่รูกันอยูแ ลว
ค. กรณีที่ตองรักษาเหตุผลหรือขอมูลเปนความลับ
ง. กรณีที่เจาพนักงานแรงงานเห็นสมควร
จ. กรณีจําเปนเรงดวน
7. การฟองคดีตอศาลเพื่อดําเนินคดีอาญากับผูฝาฝนกฎหมายแรงงาน พนักงานอัยการตองยื่นฟองตอศาลใด
ก. ศาลแรงงานเทานั้น
ข. ศาลที่ความผิดอาญาที่ฟองนั้นไดเกิดขึ้นอยูในเขตศาล
ค. ศาลที่นายจางมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล
ง. ศาลอาญาเทานั้น
จ. ศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล
8. การอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการขอใดที่ศาลแรงงานไมมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
ก. คณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว
ข. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
ค. คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
ง. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
จ. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
9. ขอใดเปนหลักเกณฑการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีแรงงาน
ก. จําเลยตองยืน่ คําใหการเปนหนังสือภายใน 7 วันนับแตไดรับสําเนาคําฟอง
ข. จําเลยตองยืน่ คําใหการเปนหนังสือภายใน 15 วันนับแตไดรับสําเนาคําฟอง
ค. จําเลยอาจใหการดวยวาจาหรือใหการเปนหนังสือก็ได
ง. ในคดีแรงงานคูความไมตองยื่นบัญชีระบุพยาน
จ. ในคดีแรงงานคูความตองยื่นบัญชีระบุพยานภายใน 15 วันนับแตวนั นัดสืบพยานโจทก

10. กรณีที่นายจางเลิกจางลูกจางเนื่องจากขาดความไววางใจในการทํางานรวมกันมีผลอยางไร
ก. เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมและเปนการกระทําที่ไมเปนธรรมในขณะเดียวกันซึ่งนายจางตอง
ชดใชคาเสียหายเพื่อการเลิกจางนั้น
ข. เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมเพราะการขาดความมั่นใจไมใชเหตุผลตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน มาตรา 119
ค. เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมเพราะไมมีเหตุผลที่สมควร
ง. เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมเพราะลูกจางไมมีความผิด
จ. ไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมเพราะมีเหตุผลสมควรในการเลิกจาง

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหนวยที่ 2
กอนเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .

ง.
จ.
ข.
ค.
ก.
ง.
ข.
ค.
ข.
ง.

หลังเรียน
1. ค.
2. ก.
3. ข.
4. จ.
5. ก.
6. ง.
7. ข.
8. ก.
9. ค.
10. จ.

แบบประเมินผลตนเองกอนเรียนหนวยที่ 3
วัตถุประสงค
คําแนะนํา

เพื่อประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเกีย่ วกับเรื่อง “กฎหมายคุมครองแรงงาน”
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด

1. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานมิใชบังคับกับขอใด
ก. มูลนิธิ
ข. งานเกษตรกรรม
ค. ครูโรงเรียนเอกชน
ง. งานที่รับไปทําที่บาน
จ. ลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบาน
2. นายจางที่มีลูกจางรวมกันตั้งแตกี่คนขึ้นไป ตองจัดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ก. 5 คน
ข. 10 คน
ค. 20 คน
ง. 30 คน
จ. 50 คน
3. นายจางจะเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานจากลูกจางไดไมเกินกี่เทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยที่
ลูกจางไดรับอยู
ก. 10 เทา
ข. 20 เทา
ค. 30 เทา
ง. 50 เทา
จ. 60 เทา
4. นายจางจะทําการลวงเกินทางเพศตอลูกจางตามขอใดไมได
ก. ลูกจางทุกคน
ข. ลูกจางเด็ก
ค. ลูกจางหญิง
ง. ลูกจางเด็กและลูกจางหญิง
จ. ลูกจางซึ่งเปนเด็กเพศชายอายุไมถึง 17 ป และลูกจางซึ่งจะเปนหญิง
5. ลูกจางมีสิทธิลาปวยไดปละไมเกินกีว่ ัน

ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
จ. เทาที่ปวยจริง
6. กฎหมายหามมิใหลูกจางหญิงทํางานในเวลาวิกาลในระหวางเวลาใด
ก. 24.00 - 06.00 น.
ข. 24.00 - 05.00 น.
ค. 01.00 - 06.00 น.
ง. 01.00 - 05.00 น.
จ. ไมมีกฎหมายกําหนดหามไว
7. นายสุขสมไดคาจางวันละ 300 บาท ถานายจางใหนายสุขสมทํางานลวงเวลาในวันอาทิตย ซึ่งเปนวันหยุด
ประจําสัปดาห 3 ชั่วโมง นายจางตองจายคาลวงเวลาในวันหยุดนั้นใหนายสุขสมเปนเงินเทาใด
ก. 1,350 บาท
ข. 1,800 บาท
ค. 2,250 บาท
ง. 2,700 บาท
จ. 3,150 บาท
8. ในกรณีที่นายจางสั่งพักงานลูกจางในระหวางการสอบสวนลูกจาง ซึง่ ถูกกลาวหาวา กระทําความผิด นายจาง
ตองจายเงินใหลูกจางหรือไม
ก. ไมตองจาย
ข. ตองจาย ไมนอ ยกวารอยละ 50 ของคาจาง
ค. ตองจาย ไมนอ ยกวารอยละ 60 ของคาจาง
ง. ตองจาย ไมนอ ยกวารอยละ 70 ของคาจาง
จ. ตองจาย ไมนอ ยกวารอยละ 75 ของคาจาง
9. ลูกจางที่จะมีสทิ ธิไดรับคาชดเชยเมื่อถูกนายจางเลิกจาง ตองทํางานติดตอกันมาแลวครบกี่วันขึน้ ไป
ก. 60 วัน
ข. 90 วัน
ค. 120 วัน
ง. 180 วัน
จ. 240 วัน
10. นายยิ่งยศทํางานมาแลว 9 ป ไดคาจางเดือนละ 18,000 บาท ถานายจางเลิกจางนายยิ่งยศ
โดยนายยิ่งยศมิไดกระทําความผิด นายจางจะตองจายคาชดเชยใหนายยิ่งยศเปนเงินเทาใด

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

54,000 บาท
72,000 บาท
108,000 บาท
144,000 บาท
180,000 บาท

วัตถุประสงค

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 3
เพื่อประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของนักศึกษาเกีย่ วกับเรื่อง “กฎหมายคุมครองแรงงาน”

คําแนะนํา
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. ลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบาน (คนใช) มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปหรือไม
ก. ไมมีสิทธิ
ข. มีสิทธิ ปละ 3 วัน
ค. มีสิทธิ ปละ 6 วัน
ง. มีสิทธิ ปละ 10 วัน
จ. มีสิทธิในกรณีที่ไดตกลงกันไวกอนการจาง
2. นายจางที่มีลูกจางรวมกันตั้งแตกี่คนขึ้นไป ตองจัดใหมีทะเบียนลูกจาง
ก. 5 คน
ข. 10 คน
ค. 20 คน
ง. 30 คน
จ. 50 คน
3. นายจางจะรับหลักประกันการทํางานจากลูกจางเด็กไดไมเกินกี่เทาของอัตราคาจางรายวัน
ก. 10 เทา
ข. 20 เทา
ค. 30 เทา
ง. 60 เทา
จ. เรียกหรือรับหลักประกันไมได
4. กฎหมายหามมิใหบุคคลตามขอใดกระทําการลวงเกินทางเพศตอลูกจาง
ก. นายจาง
ข. นายจาง และหัวหนางาน
ค. นายจาง และผูค วบคุมงาน
ง. นายจาง หัวหนางาน และผูค วบคุมงาน
จ. นายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงาน
5. ลูกจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนไดปละกี่วนั
ก. 3 วัน
ข. 5 วัน
ค. 6 วัน

ง. 10 วัน
จ. ไดตามที่ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานกําหนดไว
6. ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ครรภละไมเกินกี่วนั
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
จ. 140 วัน
7. นายสุขสมไดคาจางเดือนละ 9,000 บาท มีเวลาทํางานปกติระหวางเวลา 8.30-17.30 นาฬิกา ถานายจางให
นายสุขสมทํางานในวันอาทิตย ซึ่งเปนวันหยุดประจําสัปดาหตั้งแต เวลา 14.30-16.30 นาฬิกา นายจางตองจายคา
ทํางานในวันหยุดใหนายสมสุขเปนเงินเทาใด
ก. 600 บาท
ข. 900 บาท
ค. 1,200 บาท
ง. 1,500 บาท
จ. 1,800 บาท
8. ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการบางสวนชั่วคราว เพราะเหตุสําคัญจนไมสามารถประกอบ
กิจการไดตามปกติ นายจางตองจายเงินใหลูกจางที่เกีย่ วของไมนอยกวารอยละเทาใดของคาจาง
ก. รอยละ 50
ข. รอยละ 60
ค. รอยละ 70
ง. รอยละ 75
จ. รอยละ 80
9. ถานายจางเลิกจาง ลูกจางซึ่งทํางานมาแลว 7 ป โดยลูกจางมิไดกระทําความผิด นายจางตองจายคาชดเชยให
ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายกีว่ ัน
ก. 90 วัน
ข. 120 วัน
ค. 150 วัน
ง. 180 วัน
จ. 240 วัน
10. ถานายยิ่งยงทํางานมาแลว 11 ป ไดคาจางเดือนละ 27,000 บาท นายยิ่งยงจะมีสิทธิไดรบั คาชดเชยพิเศษกรณี
นายจางนําเครื่องจักรมาใชเพิ่มขึ้นจากคาชดเชยตามมาตรา 118 เปนเงินเทาใด
ก. 13,500 บาท

ข.
ค.
ง.
จ.

27,500
40,500
54,000
67,500

บาท
บาท
บาท
บาท
เฉลยแบบประเมินผลตนองหนวยที่ 3
กอนเรียน
1. ค.
2. ข.
3. จ.
4. ก.
5. จ.
6. จ.
7. ง.
8. ข.
9. ค.
10. ง.

หลังเรียน
1. ค.
2. ข.
3. จ.
4. จ.
5. จ.
6. ง.
7. ก.
8. ง.
9. จ.
10. จ.

แบบประเมินผลตนเองกอนเรียนหนวยที่ 4
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเกีย่ วกับเรื่อง “กฎหมายแรงงานดานสิ่งแวดลอม”
คําแนะนํา
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1.คามาตรฐานสารเคมีที่กฎหมายกําหนดวา “ไมวาเวลาใดหามมีสารเคมีฟุงกระจายเกินกวาทีก่ ําหนด”มี
ความหมายวาอยางใด
ก. ตลอดเวลาที่ทํางานสารเคมีจะฟุงกระจายเกินกวาที่กําหนดไมได
ข. ตลอดเวลาที่ทาํ งาน คาสูงสุดของสารเคมีจะเกินกวาที่กําหนดไมได
ค. ตลอดเวลาที่ทํางาน คาสูงสุดของสารเคมีจะเกินกวาที่กําหนด
ง. เฉลี่ยตลอดเวลาที่ทํางาน สารเคมีจะฟุงกระจายเกินกวาที่กําหนดไมได
จ. เฉลี่ยตลอดเวลาที่ทํางานคาสูงสุดของสารเคมีจะฟุงกระจายเกินกวาที่กําหนดไมได
2.แบบ สอ. 1 คืออะไร
ก. แบบประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
ข. แบบการเฝาระวังสิ่งแวดลอม
ค. แบบการเฝาระวังสุขภาพ
ง. แบบการจัดเก็บสารเคมี
จ. แบบแสดงขอมูลความปลอดภัยสารเคมี
3. เมื่อสถานประกอบการใดมีการใชสารเคมีอันตรายจํานวนมากเกินปริมาณที่กฎหมายกําหนด ตองดําเนินการ
ในขอใดเพิ่มเติมจากที่ตองปฏิบัติกันทั่วไป
ก. เฝาระวังสุขภาพทุกป
ข. เฝาระวังสิ่งแวดลอมทุกป
ค. ประเมินความเสี่ยงสุขภาพปละครั้ง
ง. จัดทําอาคารจัดเก็บสารเคมีที่ไดมาตรฐาน
จ. ติดตั้งอุปกรณตรวจวัดการรั่วไหลสารเคมีแบบตอเนื่อง
4. ตามกฎหมายแลวลําดับขัน้ ตอนแรกที่ตอ งพิจารณาดําเนินการหากตรวจพบวา สารโทลูอีนฟุงกระจายเกินคา
มาตรฐานคืออะไร
ก. แจงลูกจางใหรับทราบ
ข. จัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหลูกจาง
ค. ใชระบบระบายอากาศแบบเจือจาง
ง. พิจารณาลดปริมาณฟุงกระจายลงมาใหไดตามกฎหมาย
จ. กําหนดนโยบายความปลอดภัย
5. ตามกฎหมายแรงงาน สถานประกอบการที่ใชรังสีชนิดกอไอออน ตองกําหนดใหมีบคุ ลากรเชนใด มาดูแล
ดานใด

ก. จป.วิชาชีพ ดูแลดานการใชรังสี
ข. จป.วิชาชีพ ดูแลดานการประเมินการสัมผัสรังสี
ค. จป.วิชาชีพ ควบคุมการใชรังสี
ง. ลูกจางจบปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรและสอบผานวิชาปองกันรังสีไมนอย 3 หนวยกิต ดูแล
ดานเทคนิคในเรื่องรังสี
จ. ถูกทุกขอ
6. คาระดับความดังเฉลี่ยติดตอกัน 8 ชั่วโมง เทากับกี่เดซิเบลตามโครงการอนุรักษการไดยิน
ก. 80
ข. 82
ค. 85
ง. 87
จ. 90
7. คามาตรฐานระดับแสงสวางบริเวณทางเดินภายในโรงงานที่มีการผลิต จะกําหนดความเขมของแสงสวางตาม
ขอใด
ก. เปนคาสูงสุด
ข. เปนคาต่ําสุด
ค. เปนคาเฉลี่ย
ง. เปนคาซ้ํากันมากที่สุด
จ. เปนคามัฐยฐาน
8. การประเมินการสัมผัสความรอนตามกฏหมาย จะตองทราบขอมูลใดบาง
ก. คาระดับความรอน และระยะเวลาที่สัมผัส
ข. คาระดับความรอนและความหนักเบาของงานที่ทํา
ค. ระยะเวลาทีส่ ัมผัสและความหนักเบาของงานที่ทํา
ง. เพศ อายุ ลักษณะงานที่ทาํ และมาตรการปองกัน
จ. ความตอเนือ่ งของการสัมผัส และมาตรการปองกัน
9. คา WBGT หมายถึงคาอะไร
ก. คามาตรฐานปริมาณรังสี
ข. คาระดับเตือนภัย (Action Level) การสัมผัสรังสี
ค. คาการประเมินการสัมผัสแบบ Continuous
ง. คาระดับความรอนวัดเปน TWA 8 ชั่วโมง
จ. คามาตรฐานระดับความรอน
10. ลูกจางที่ทํางานในที่มีความเสี่ยงกับการสัมผัสรังสีสูงมาก เมื่อจะยายออกไปจากโรงงานที่ทําอยู ไปทํางานที่
โรงงานอื่นๆ ตามกฏหมายแลว โรงงานเดิมตองมอบสิ่งใดใหกับลูกจางผูนั้น

ก. ผลการตรวจปริมาณรังสีในรางกายครั้งลาสุด
ข. สมุดสุขภาพ
ค. ปริมาณและระยะเวลาการสัมผัส
ง. มาตรการปองกันที่ไดดําเนินการไป
จ. รายงานการประเมินการสัมผัส

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 4
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของนักศึกษาเกีย่ วกับเรื่อง “กฎหมายแรงงาน
ดานสิ่งแวดลอม”
คําแนะนํา
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1.กฎหมายกําหนดคาปริมาณฝุนทุกขนาดเปนคาเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานปกติ มีความหมายวาอยางไร
ก. ตลอดเวลาการทํางานปกติ ปริมาณฝุนทุกขนาดตองไมเกินคาทีก่ ําหนดไว
ข. ตลอดเวลาการทํางานปกติ คาสูงสุดของปริมาณฝุนทุกขนาดตองไมเกินคาที่กําหนดไว
ค. ตลอดเวลาการทํางานปกติ คาเฉลี่ยของปริมาณฝุนทุกขนาดตองไมเกินคาที่กําหนดไว
ง. ตลอดเวลาการทํางานปกติ คามัฐยฐานของปริมาณฝุนทุกขนาดตองไมเกินคาที่กําหนดไว
จ. ตลอดเวลาการทํางานปกติ คาซ้ํากันมากที่สุดของปริมาณฝุนทุกขนาดตองไมเกินคาที่กําหนดไว
2.ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยสารเคมีจะตองจัดเก็บในแบบตามขอใด
ก. สอ. 1
ข. สอ.2
ค. สอ.3
ง. สอ.4
จ. สอ.5
3. เนื่องจากสถานประกอบการมีการใชสารเคมีอันตรายจํานวนมากกวาที่กฎหมายกําหนดไว ทําใหตอง
ดําเนินการในเรื่องใดเพิ่มเติมจากที่ตองปฏิบัติกันอยูแ ลว
ก. ติดตั้งระบบตรวจวัดสารเคมีรั่วไหลแบบอัตโนมัติ
ข. ประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
ค. เฝาระวังสุขภาพ
ง. เฝาระวังสิ่งแวดลอม
จ. ขอ ค และ ง ถูก
4. เมื่อผลการตรวจวัดปริมาณสารตะกัว่ พบวาคาเกินมาตรฐาน ตามกฎหมายแลว นายจางตองยึดหลักการ
ปรับปรุงหรือแกไขตามขอใดเปนอันดับแรก
ก. จัดทําแผนการควบคุม
ข. จัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ค. จัดใหมกี ารตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง
ง. จัดฝกอบรมวิธีการทํางานที่ปลอดภัย
จ. ลดปริมาณการฟุงกระจายของตะกัว่ ใหอยูในเกณฑตามที่กฎหมายกําหนด
5. ผูที่นายจางจะแตงตั้งใหเปนผูดูแลทางดานเทคนิคในเรื่องรังสีตองมีคุณสมบัติตามขอใด
ก. เปน จป. วิชาชีพ และสอบผานวิชาเกีย่ วกับการปองกันอันตรายจากรังสีอยางนอย 3

หนวยกิต
ข. เปน จป. วิชาชีพ และสอบผานวิชาเกีย่ วกับการปองกันอันตรายจากรังสีอยางนอย 6
หนวยกิต
ค. จบปริญญาตรี และสอบผานวิชาเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากรังสีอยางนอย 3 หนวยกิต
ง. ผานการอบรมและสอบผานวิชาเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากรังสีอยางนอย 3 หนวยกิต
จ. ผานการอบรมและสอบผานวิชาเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากรังสีอยางนอย 6 หนวยกิต
6. เมื่อสถานประกอบการมีระดับเสียง TWA 8 ชั่วโมง เทากับ 85 เดซิเบล (เอ) จะตองจัดทํากิจกรรมขอใด
ก. การประเมินการสัมผัสเสียงแบบละเอียด
ข. การตรวจการไดยิน
ค. การควบคุมความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยี
ง. การควบคุมความเสี่ยงทางบริหารจัดการ
จ. โครงการอนุรักษการไดยนิ
7. คามาตรฐานระดับแสงสวางในอาคารสํานักงานของโรงงาน จะวัดความเขมของแสงสวางเปนคาใด
ก. คาซ้ํากันมากที่สุด
ข. คาเฉลี่ย
ค. คามัฐยฐาน
ง. คาสูงสุด
จ. คาต่ําสุด
8. เมื่อทราบคาระดับความรอนแลว การประเมินการสัมผัสความรอนตองทราบคาใดตอไปนี้
ก. ระยะเวลาสัมผัสความรอน
ข. ความเร็วลม
ค. ความหนักเบาของงานที่ทํา
ง. มาตรการปองกันที่มีอยู
จ. สุขภาพทั่วไปของลูกจาง
9. คามาตรฐานความรอนทีก่ ําหนดในกฎหมาย กําหนดเปนคาอะไร
ก. WBGT
ข. WDGT
ค. TWA
ง. STEA
จ. Ceiling
10. ลูกจางที่ทํางานในที่มีความเสี่ยงกับการสัมผัสรังสีสูงมาก เมื่อจะยายออกไปจากโรงงานที่ทําอยู ไปทํางานที่
โรงงานอื่นๆ ตามกฎหมายแลว โรงงานเดิมตองมอบสิ่งใดใหกับลูกจางผูนั้น
ก. โครงการอนุรักษการไดยนิ

ข. ผลการประเมินการสัมผัสเสียง
ค. ผลการตรวจการไดยิน
ง. มาตรการควบคุมปองกันเสียงที่ดําเนินการ
จ. สมุดบันทึกสุขภาพ

เฉลยแบบประเมินผลตนองหนวยที่ 4
กอนเรียน
1. ง.
2. จ.
3. ค.
4. ง.
5. ง.
6. ค.
7. ค.
8. ข.
9. จ.
10. ข.

หลังเรียน
1. ค.
2. ก.
3. ข.
4. จ.
5. ค.
6. จ.
7. ข.
8. ค.
9. ก.
10. จ.

แบบประเมินผลตนเองกอนเรียนหนวยที่ 5
วัตถุประสงค

เพื่อประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับ “กฎหมายแรงงานดานเจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางาน เครื่องจักร หมอน้ํา และไฟฟา”

คําแนะนํา
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกที่สุด
________________________________________________________________________________________
1. โรงงานผลิตรองเทาที่มีลูกจาง 70 คน ตองแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับใด
ก. ระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร และระดับเทคนิค
ข. ระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และระดับเทคนิคขั้นสูง
ค. ระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร และระดับเทคนิคขัน้ สูง
ง. ระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และระดับวิชาชีพ
จ. ระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร และระดับวิชาชีพ
2 . ขอใดถูกตองเกี่ยวกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ก. นายจางเปนผูแตงตั้งกรรมการผูแทนลูกจางและกรรมการผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา
ข. กรรมการอยูในตําแหนงคราวละ 2 ปและอาจเปนกรรมการใหมได
ค. บังคับกับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไปในกิจการที่กฎหมายกําหนด
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
จ. ขอ ข. และ ค. ถูก
3 . โรงพยาบาลที่มีลูกจาง 300 คนตองจัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานโดยตองมีกรรมการจํานวนเทาใด
ก. ไมนอยกวา 15 คน
ข. ไมนอยกวา 13 คน
ค. ไมนอยกวา 11 คน
ง . ไมนอยกวา 7 คน
จ. ตามที่นายจางเห็นวาเหมาะสม
4 . นายจางตองสงรายงานผลการดําเนินของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพเมือ่ ใด
ก. ทุก 6 เดือนตามปปฏิทิน และภายในเวลาไมเกิน 30 นับแตวนั ที่ครบกําหนด
ข. ทุก 3 เดือนตามปปฏิทิน และภายในเวลาไมเกิน 30 นับแตวนั ที่ครบกําหนด
ค. ทุก 3 เดือนตามปปฏิทิน และภายในเวลาไมเกิน 15 นับแตวนั ที่ครบกําหนด
ง ทุก 6 เดือนตามปปฏิทิน และภายในเวลาไมเกิน 15 นับแตวนั ที่ครบกําหนด
จ ทุก 3 เดือนตามปปฏิทิน และภายในเวลาไมเกิน 10 นับแตวนั ที่ครบกําหนด
5 . ขอใดถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
ก. ทางเดินเขา-ออกจากที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรตองกวางอยางนอย 80 เซ็นติเมตร

ข. เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟาตองมีการปองกันกระแสไฟฟารั่ว
ค. หมวกแข็งตองมีความตานทานสามารถทนแรงกระแทก ไดไมนอยกวา 385 กิโลกรัม
ง. หามมิใหเขาทํางานกับเครือ่ งจักร ถาผมยาวและมิไดรวบผมหรือสวมที่คลุมผม หรือสวมใส
เครื่องประดับที่อาจเกี่ยวโยงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได
จ. ถูกทุกขอ
6. รองเทาหนังหัวโลหะ ที่นายจางจัดใหลกู จางสวมใสเมื่อทํางานเกี่ยวกับการยก ขนยาย รองเทาหัวโลหะ
ตองไดมาตรฐานโดยสามารถทนแรงกดไดไมนอยกวากีก่ ิโลกรัม
ก. 346 กิโลกรัม
ข. 356 กิโลกรัม
ค. 446 กิโลกรัม
ง. 456 กิโลกรัม
จ. 556 กิโลกรัม
7 . ขอใดถูกตองเกี่ยวกับความปลอดภัยเกีย่ วกับหมอน้ํา
ก. ตองติดตั้งสัญญาณเสียงหรือแสงเพื่อเตือนเมื่อระดับน้ําต่ํากวาขีดอันตราย และมาตรวัดความดันไอน้ํา
ตองมีขีดแดงบอกระดับความดันใชงานสูงสุด
ข. ลิ้นนิรภัยตองตั้งความดันไอออกไมเกินรอยละ 10 ของความดันทีใ่ ชงานอยูสูงสุด
ค. ลิ้นนิรภัยตองตั้งความดันไอออกไมเกินรอยละ 10 ของความดันที่อนุญาตใหใชได สูงสุด
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
จ ขอ ก. และ ค. ถูก
8 . สถานประกอบกิจการที่มีการใชหมอน้ํา นายจางตองจัดใหมีการตรวจทดสอบและรับรองความปลอดภัย
ในการทํางานของหมอน้าํ ตามที่กฎหมายกําหนดอยางไร
ก. ปละ 1 ครั้ง
ข. ปละ 2 ครั้ง
ค. ทุกๆ 2 ป
ง. ทุกๆ 3 ป
จ. ทุกๆ 5 ป
9. สิ่งใดตอไปนี้ไมตองมีสายดิน
ก. เครื่องมือไฟฟาชนิดถือทีเ่ ปนแบบที่มีฉนวนหุม 2 ชั้นและมีประทับคําวา ”ฉนวน2ชั้น”
ข. สวนของแผงสวิตซที่เปนโลหะ
ค. เครื่องใชสํานักงานที่ที่อยูใ นที่ชื้นแฉะ
ง. โครงสรางที่เปนโลหะทีอ่ าจมีกระแสไฟฟา
จ. ปลองควันที่เปนโลหะ
10. นายจางตองดําเนินการตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาในเรื่องใด

ก. กรณีที่มกี ารปฏิบัติงานตรวจสอบ ซอมแซม ติดตั้งไฟฟา หากไมสะดวกไมจําเปนตอง
ผูกปายหามสับสวิตซ พื้นสีแดงไวที่สวิตซ หรือใชกญ
ุ แจปองกันการสับสวิตซ
ข. แผนผังวงจรไฟฟาตองไดรับการรับรองจากการไฟฟาทองถิ่นและเก็บไวใหตรวจสอบได
ค. จัดใหมีปายเตือนอันตรายจากไฟฟาติดตัง้ ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากไฟฟา
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
จ ขอ ข. และ ค. ถูก

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 5
วัตถุประสงค
เพื่อประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของนักศึกษาเกีย่ วกับ “กฎหมายแรงงานดานเจา
หนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางาน เครื่องจักร หมอน้ํา และไฟฟา”
คําแนะนํา
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกที่สุด
1. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับใดที่ตองมีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน
ก. ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ
ข. ระดับเทคนิค และระดับเทคนิคขั้นสูง
ค. ระดับวิชาชีพ และระดับหัวหนางาน
ง. ระดับบริหาร และระดับวิชาชีพ
จ. ระดับหัวหนางาน ระดับเทคนิค และระดับวิชาชีพ
2 . ขอใดถูกตองเกี่ยวกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ก. พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเสนอ
ตอนายจาง
ข. จัดใหมภี ายใน 30 วันนับแตวันทีก่ ฎหมายมีผลใชบังคับหรือนับแตวนั ที่มีลูกจางครบ 50 คน
ค. กรณีที่นายจางไมสามารถเปนประธานคณะกรรมการความปลดภัยฯ ตองมอบหมายเปนหนังสือให
ผูแทนนายจางระดับบริหารเปนประธานแทน
ง. ขอ ข และ ค. ถูก
จ. ขอ ก ข และ ค. ถูก
3 . โรงงานตัดเย็บเสื้อผาทีม่ ีลูกจาง 600 คนตองจัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานไมนอยกวากี่คน
ก. 13 คน
ข. 11 คน
ค. 9 คน
ง. 7 คน
จ. 5 คน
4 . นายจางตองสงรายงานผลการดําเนินของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขัน้ สูงเมื่อใด
ก. ทุก 3 เดือนตามปปฏิทิน และภายในเวลาไมเกิน 10 นับแตวนั ที่ครบกําหนด
ข. ทุก 3 เดือนตามปปฏิทิน และภายในเวลาไมเกิน 15 นับแตวนั ที่ครบกําหนด
ค. ทุก 3 เดือนตามปปฏิทิน และภายในเวลาไมเกิน 30 นับแตวนั ที่ครบกําหนด
ง. ทุก 6 เดือนตามปปฏิทิน และภายในเวลาไมเกิน 15 นับแตวนั ที่ครบกําหนด
จ. ทุก 6 เดือนตามปปฏิทิน และภายในเวลาไมเกิน 30 นับแตวนั ที่ครบกําหนด
5 . ขอใดถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร

ก. สายไฟฟาเขาเครื่องจักรตองฝงดินหรือเดินลงมาจากทีส่ ูง
ข. เครื่องปมชนิดใชเทาเหยียบตองมีที่พักเทาหรือมีที่ครอบปองกันมิใหเหยียบโดยไมตั้งใจ
ค. เครื่องปมวัตถุโดยใชมือปอนตองมีเครื่องปอนวัตถุแทนมือหรือมีเครื่องปองกันมือใหพนจากแมปม
ง. กอนการติดตั้งหรือซอมเครื่องจักร ตองทําปายปดประกาศไว ณ บริเวณติดตั้งหรือซอม หรือใหแขวน
ปายหามเปดสวิตซไวที่ สวิตซ
จ. ถูกทุกขอ
6. เครื่องมือกลที่ใชขับเคลื่อนตองมีสภาพที่ผูใชงานสามารถมองเห็นขางหลังได เวนแตขอใดเปนขอยกเวน
ตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกีย่ วกับเครื่องจักร
ก. มีสัญญาณเสียงเตือน
ข. มีสัญญาณไฟเตือน
ค. มีผูบอกสัญญาณเมื่อถอยหลัง
ง. ขอ ก. และ ค. ถูก
จ. ขอ ข. และ ค. ถูก
7. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูควบคุมประจําหมอน้ําตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ก. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปในสาขาชางทุกสาขา
ข. ชางผูชํานาญงานที่ผานการทดสอบจากสถาบันของทางราชการ
ค. จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไปในสาขาชางยนตหรือชางกลโรงงาน
ง. จบการศึกษาปริญญาตรีดานวิศวกรรมศาสตรสาขาไฟฟาและเครื่องกล
จ. ถูกทุกขอ
8. ลิ้นนิรภัยตองตั้งคาความดันไอออกไมเกินรอยละเทาใดของความดันที่อนุญาตใหใชไดสูงสุด
ก. รอยละ 15
ข. รอยละ 10
ค. รอยละ 8
ง. รอยละ 5
จ. รอยละ 3
9. ความตานทานของหลักดินตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาตองมีคาไมเกินขอใด
ก. 15 โอหม
ข. 20 โอหม
ค. 25 โอหม
ง. 30 โอหม
จ. 35 โอหม
10. นายจางตองดําเนินการตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกีย่ วกับไฟฟาในเรื่องใด

ก. สายเคเบิ้ลออน และสายออนที่ใชกับอุปกรณไฟฟาชนิดเคลื่อนยายได ตองเปนเสนยาวโดยตลอด ไมมี
รอยตอหรือรอยตอแยก
ข. อุปกรณไฟฟาที่นําไปใชในบริเวณที่มีไอระเหยของสารเคมีที่มีความไวไฟ หรือบริเวณที่อาจเกิดเพลิง
ไหมตองเปนชนิดที่กันไอระเหยได
ค. จัดใหมกี ารฝกอบรมใหลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับไฟฟามีความรูในวิธีปฏิบัติเมื่อมีลูกจางประสบอันตราย
จากไฟฟา และการปฐมพยาบาล และการชวยชีวิต
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
จ. ขอ ก. ข. และ ค. ถูกทั้ง
เฉลยแบบประเมินผลตนเองหนวยที่ 5
กอนเรียน
1. ค.
2. จ.
3. ง .
4. ข.
5. จ .
6. ค.
7. ง .
8. ก.
9. ก .
10. จ.
หลังเรียน
1. ก.
2. จ.
3. ข.
4. ค.
5. จ.
6. ง.
7. ข.
8. จ.
9. ค.
10. จ.

แบบประเมินผลตนเองกอนเรียนหนวยที่ 6
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเกีย่ วกับ “กฎหมายแรงงานดานความปลอดภัยในการ
ทํางานในทีอ่ ับอากาศ การปองกันและระงับอัคคีภัย ประดาน้ํา การคุม ครองแรงงานในภาค
เกษตรกรรม ในงานที่รับไปทําที่บาน และการกําหนดอัตราน้ําหนักที่ใหลูกจางทํางานได”
คําแนะนํา
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกที่สุด
1. นอกเหนือจากลูกจางที่ตอ งทํางานในทีอ่ ับอากาศ นายจางตองจัดใหมีบุคคลใดบาง
ก. ผูอนุญาต ผูควบคุม และผูช วยเหลือ
ข. ผูวางแผน ผูอนุญาต และผูชวยเหลือ
ค. ผูชวยเหลือ และผูอนุญาต
ง. ผูวางแผน ผูค วบคุม และผูอ นุญาต
จ. ผูชวยเหลือ และผูควบคุม
2. บรรยากาศอันตรายตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการทํางานในที่อบั อากาศ
เปนสภาพอากาศที่มีออกซิเจนเทาใด
ก. ต่ํากวารอยละ 18.5 หรือมากกวารอยละ 22.5
ข. ต่ํากวารอยละ 19.5 หรือมากกวารอยละ 22.5
ค. ต่ํากวารอยละ 19 หรือมากกวารอยละ 23.5
ง. ต่ํากวารอยละ 18 หรือมากกวารอยละ 23.5
จ. ต่ํากวารอยละ 19.5 หรือมากกวารอยละ 23.5
3 . นายจางตองจัดใหมีการตรวจสภาพเครื่องดับเพลิงแบบมือถือไมนอยกวาระยะเวลาในขอใด
ก. ทุกเดือน
ข. ทุก 2 เดือน
ค. ทุก 3 เดือน
ง. ทุก 6 เดือน
จ. ปละครั้ง
4 . นายจางตองจัดใหมีการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนตามกฎหมายอยางไร
ก. อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ข. กรณีฝกซอมเอง ตองเสนอแผนขอความเห็นชอบ กอนการฝกซอมอยางนอย 30 วัน
ค. ลูกจางไมนอ ยกวารอยละ 40 ของหนวยงานตองไดรับการฝกอบรม
ง. ไมมีการกําหนดระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม
จ. ขอ ก. และ ง. ถูก

5. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการกําจัดของเสียที่ติดไฟงาย
ก. รวบรวมไวในภาชนะปดที่เปนโลหะ
ข. ทําความสะอาดมิใหมกี ารสะสมหรือตกคางไมนอยกวาวันละ 1 ครั้ง
ค. ตองนําออกไปจากบริเวณที่ลูกจางทํางานไมนอยกวาวันละ 1 ครั้ง
ง. กรณีที่ยังไมกําจัดทันทีใหนําไปเก็บไวในหองหรืออาคารทนไฟ และตองนําไปกําจัดใหหมดอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง
จ. ถูกทุกขอ
6. นายจางตองจัดใหมีการทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
ก. ทุกเดือน
ข. ทุก 2 เดือน
ค. ทุก 3 เดือน
ง. ทุก 6 เดือน
จ. ปละครั้ง
7. กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับประดาน้ํา ใชบังคับในกรณีใด
ก. กิจการที่มีลูกจางทํางานประดาน้ําที่มีความลึกตั้งแต 10 ฟุต แตไมเกิน 200 ฟุต
ข. กิจการที่มีลกู จางทํางานประดาน้ําที่มีความลึกตั้งแต 10 ฟุต แตไมเกิน 300 ฟุต
ค. กิจการที่มีลกู จางทํางานประดาน้ําที่มีความลึกตั้งแต 20 ฟุต แตไมเกิน 200 ฟุต
ง. กิจการที่มีลกู จางทํางานประดาน้ําที่มีความลึกตั้งแต 20 ฟุต แตไมเกิน 300 ฟุต
จ. กิจการที่มีลกู จางทํางานประดาน้ําที่มีความลึกตั้งแต 30 ฟุต แตไมเกิน 300 ฟุต
8. ลูกจางซึ่งเปนชาย นายจางจะใหทําการยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักไมเกินอัตรา
น้ําหนักเทาใดโดยเฉลี่ยตอลูกจางหนึ่งคน
ก. 40 กิโลกรัม
ข. 45 กิโลกรัม
ค. 50 กิโลกรัม
ง. 55 กิโลกรัม
จ. 60 กิโลกรัม
9. งานประเภทใดที่นายจางตองไมสงมอบงานใหลูกจางรับไปทําที่บาน
ก. งานผลิต ประกอบ บรรจุ แปรรูปวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ
ข. งานทําพลุ งานทําดอกไมเพลิง
ค. งานบรรจุสารเคมีอันตรายหรือมีพิษ
ง. ขอ ก. และ ค. ถูก
จ ขอ ก. ข. และ ค. ถูก

10. กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม อยางนอยนายจางตองดําเนินการและมี
มาตรการความปลอดภัยในเรื่องใด
ก. จัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มโดยมีปริมาณเพียงพอแกลูกจาง
ข. ตองจัดหาที่พกั อาศัยที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยใหแกลูกจาง
ค. จัดสวัสดิการอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกลูกจางตามที่กฎหมายกําหนดและปฏิบัติตามกฎหมายความ
ปลอดภัยในการทํางานที่เกีย่ วของ
ง. ขอ ข. และ ค. ถูก
จ. ขอ ก. และ ค. ถูก

วัตถุประสงค

คําแนะนํา

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 6
เพื่อประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของนักศึกษาเกีย่ วกับ “กฎหมายแรงงานดานความ
ปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ การปองกันและระงับอัคคีภยั ประดาน้ํา การคุมครอง
แรงงานในภาคเกษตรกรรม ในงานทีร่ ับไปทําที่บาน และการกําหนดอัตราน้ําหนักทีใ่ หลูกจาง
ทํางานได”
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกที่สุด

1. หลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ บุคคลใดที่ไดรบั การฝกอบรม
ก. ผูชวยเหลือ ผูควบคุม ผูอนุญาต และลูกจางที่ทํางานในที่อับอากาศ
ข. ผูควบคุม ผูชวยเหลือ และลูกจางที่ทํางานในที่อับอากาศ
ค. ผูชวยเหลือ ผูควบคุม และผูอนุญาต
ง. ผูชวยเหลือ และลูกจางที่ทาํ งานในที่อับอากาศ
จ. ผูชวยเหลือ ผูอนุญาต และลูกจางที่ทํางานในที่อับอากาศ
2. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับบรรยากาศอันตรายตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการทํางานในที่
อับอากาศเปนสภาพอากาศที่มีคาความเขมขนขั้นต่ําของสารเคมีในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได
ก. เกินรอยละ 8 ของคา lel ของสารนั้น
ข. เกินรอยละ 10 ของคา lel ของสารนั้น
ค. เกินรอยละ 12 ของคา lel ของสารนั้น
ง. เกินรอยละ 15 ของคา lel ของสารนั้น
จ. เกินรอยละ 20 ของคา lel ของสารนั้น
3. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย
ก. ตองจัดใหมีทางออกทุกชั้นอยางนอย 2 ทางที่สามารถอพยพลูกจางทั้งหมดออกจาก
ที่ทํางานสูทางออกสุดทายไดภายใน 10 นาที
ข. อาคารที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู นายจางตองรวมกันจัดใหมรี ะบบและแผนปองกันและ
ระงับอัคคีภัย
ค. แผนปองกันและระงับอัคคีภัยประกอบดวย การตรวจตรา การอบรม การรณรงคปองกัน
การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข และการปฏิรูปฟนฟู
ง. ทางออกสุดทายตองไปสูบริเวณที่ปลอดภัย เชน ถนน สนาม เปนตน
จ. อุปกรณที่ใชในการดับเพลิง ยกเวนเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตองไดรับการตรวจหรือทดสอบ
ทุกเดือน
4. ประตูที่ใช ในเสนทางหนีไฟตองมีลักษณะ หรือคุณสมบัติใด
ก. ตองมิใชประตูมว น ประตูหมุน และประตูเลื่อนแนวดิ่ง

ข. ประตูที่เปดออกสูภายนอกอาคารตองเปนชนิดเปดออกสูภายนอก
ค. ประตูที่ ใช ในเสนทางหนีไฟตองสรางดวยวัสดุทนไฟ
ง. เปนชนิดที่เปดเขาออกไดทั้ง 2 ดานและปดไดเอง
จ ถูกทุกขอ
5. นายจางตองจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟตามกฎหมายอยางไร
ก. อยางนอยปละ 2 ครั้ง
ข. กรณีฝกซอมเอง ตองเสนอแผนขอความเห็นชอบกอนการฝกซอมอยางนอย 30 วัน
ค. ฝกซอมในสถานที่ที่เห็นวา สะดวก เหมาะสม และมีความปลอดภัย
ง. รายงานผลการฝกซอมภายใน 15 วันนับแตวันเสร็จสิ้นการฝกซอม
จ. ขอ ค. และ ง. ถูก
6 . ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมจะตองมีระดับเสียงเทาใด
ก. 90 เดซิเบล(เอ) วัดหางจากจุดกําเนิดเสียง 1 เมตร
ข. 90 เดซิเบล(เอ) วัดหางจากจุดกําเนิดเสียง 1.50 เมตร
ค. 100 เดซิเบล(เอ) วัดหางจากจุดกําเนิดเสียง 1 เมตร
ง. 100 เดซิเบล(เอ) วัดหางจากจุดกําเนิดเสียง 1.50 เมตร
จ. 110 เดซิเบล(เอ) วัดหางจากจุดกําเนิดเสียง 1 เมตร
7. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับประดาน้ํา
ก. บังคับกับกิจการที่มีลูกจางทํางานประดาน้ํา ตั้งแต 1 คนขึ้นไป
ข. ลูกจางสามารถปฏิเสธการดําน้ําไดถาเห็นวาไมปลอดภัย
ค. ระยะเวลาในการดําน้ําและเวลาพัก ณ จุดตางๆ ใหนายจางและลูกจางตกลงกัน
ง. นายจางและหัวหนานักประดาน้ําตองพิจารณาสั่งหยุดการดําน้ําของลูกจาง
จ. นายจางตองแจงสถานที่ทํางานประดาน้ําของลูกจางใหราชการทราบลวงหนาไมนอ ยกวา 7 วัน
8. ลูกจางซึ่งเปนหญิง นายจางจะใหทําการยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักไมเกินอัตรา
น้ําหนักเทาใดโดยเฉลี่ยตอลูกจางหนึ่งคน
ก. 22 กิโลกรัม
ข. 25 กิโลกรัม
ค. 28 กิโลกรัม
ง. 30 กิโลกรัม
จ. 33 กิโลกรัม
9. ขอใดไมถกู ตอง กรณีที่งานที่รับไปทําที่บานมีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวของกับการใชสารเคมี
ก. นายจางตองจัดใหมีฉลากขอมูลแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติของสารเคมีเปนภาษาไทยปดไวที่
ภาชนะทุกใบ

ข. นายจางตองจัดใหมีวิธีการปฏิบัติงานหรือคูม ือการปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีใหลูกจาง
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ค. ลูกจางเปนผูจดั หาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลเพื่อสวมใสขณะทํางาน
ง. นายจางตองจัดใหมีเวชภัณฑทเี่ หมาะสมและเพียงพอสําหรับลูกจางเพื่อบรรเทาความรุนแรงจาก
การเกิดอุบัติเหตุ
จ. นายจางตองจัดใหมกี ารอบรมลูกจางเกีย่ วกับความปลอดภัยในการใชสารเคมี
10. กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม
ก. งานเกษตรกรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การทําปาไม การทํานาเกลือ
สมุทร และการประมงซึ่งรวมถึงการประมงทะเลดวย
ข. กรณีที่ลูกจางพักอาศัยกับนายจาง นายจางตองจัดหาที่พกั อาศัยที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอด
ภัยใหแกลูกจาง
ค. ใชบังคับกับนายจางที่มีลกู จางตั้งแต 1 คนขึ้นไป ซึ่งทํางานที่ไมไดใชลูกจางตลอดปและในลักษณะ
ที่ไมไดเปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานเกษตรกรรม
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
จ. ขอ ข. และ ค. ถูก

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหนวยที่ 6
กอนเรียน
1. ก.
2. ข.
3. ง.
4. ค.
5. จ.
6. ก.
7. ข.
8.ง.
9. จ.
10. จ.
หลังเรียน
1. ก.
2. ข.
3. ก.
4. จ.
5. ข.
6. ค.
7. ค.
8. ข.
9. ค.
10. จ.

แบบประเมินผลตนเองกอนเรียนหนวยที่ 7
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเกีย่ วกับเรื่อง “กฎหมายแรงงานดานความปลอดภัย
เกี่ยวกับการกอสราง”
คําแนะนํา

ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด

1. อุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางานมีผลกระทบตอขอใด
ก. นายจาง
ข. นายจาง ลูกจาง
ค. นายจาง รัฐบาล
ง. นายจาง ลูกจาง รัฐบาล
จ. นายจาง ลูกจาง ประชาชน
2. อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลหมายถึงอะไร
ก. Guard
ข. แวนตา
ค. รองเทาหัวโลหะ
ง. ที่พักเทาของเครื่องปม
จ. สายดิน
3. กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร กําหนดใหนายจางทําการตรวจซอมหมอไอน้ําทุก
สวนปละไมนอ ยกวาเทาใด
ก. หนึ่งครั้ง
ข. สองครั้ง
ค. สามครั้ง
ง. สี่ครั้ง
จ. หาครั้ง
4. เขตกอสรางหมายถึงอะไร
ก. พื้นที่ดนิ รอบๆ ที่กอสรางเทานั้น
ข. บริเวณทีก่ ําลังกอสรางหรือบริเวณทีใ่ ชปนจั่น
ค. บริเวณที่ตดิ ตั้งนั่งราน
ง. พื้นที่ดินบริเวณโดยรอบพืน้ ที่ดําเนินการกอสรางซึ่งนายจางไดจัดทํารั้วหรือคอกกัน้
จ. ถูกทั้งขอ ก. ข. ค.
5. เขตอันตราย หมายถึง
ก. พื้นที่ดนิ รอบๆ ที่กอสรางเทานั้น

ข. ยังไมสามารถกําหนดไดแนนอน
ค. พื้นที่ดินบริเวณโดยรอบพืน้ ที่ดําเนินการกอสรางซึ่งนายจางไดจัดทํารั้วหรือคอกกัน้
ง. บริเวณทีก่ ําลังกอสรางหรือบริเวณทีใ่ ชปนจั่นหรือบริเวณที่ตดิ ตั้งนั่งราน เปนตน
จ. ขอ ก. และ ค. ถูก
6. สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานเกี่ยวกับนั่งรานในงานกอสรางเกิดจากขอใด
ก. เชือกมัดเสาไมเหมาะสม
ข. พื้นรองนั่งรานทรุดตัว
ค. ไมมีราวกันตก
ง. ความบกพรองทางเทคนิค
จ. ความบกพรองทางเทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานหรือใชงานที่ไมปลอดภัยของลูกจาง
7. นายจางตองจัดใหมีนั่งรานสําหรับงานกอสรางซึ่งมีความสูงเกินเทาใด
ก. 1.5 เมตร
ข. 2 เมตร
ค. 2.5 เมตร
ง. 5 เมตร
จ. 6 เมตร
8. การใชลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว นายจางตองปฏิบัติสิ่งใด
ก. ตรวจสอบลิฟตทุกสัปดาห
ข. ใหบุคคลใชลิฟตไดเปนครั้งคราว
ค. ตองมีผูบังคับลิฟตตลอดเวลาใชงาน
ง. ใหมีผูไดรับการฝกอบรมการใชลิฟตมาแลวทําหนาที่บงั คับลิฟตประจําตลอดเวลาที่ใชลิฟต
จ. ถูกทุกขอ
9. กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่นกําหนดเชือก ลวดเหล็กทีใ่ ชจะมีลักษณะใดไมได
ก. ลวดวิ่งที่มีเสนลวดในหนึง่ ชวงเกลียว ขาดตั้งแตสามเสนขึ้นไปในเกลียวเดียวกัน
ข. ลวดโยงยึดมีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียวขาดตั้งแตสองเสนขึ้นไป
ค. เสนผานศูนยกลางมีขนาดเล็กลงรอยละหาของเสนผานศูนยกลางเดิม
ง. ขอ ข. และ ค. ถูก
จ. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
10. นายจางทีใ่ ชเสาเข็มกลวงที่มีเสนผานศูนยกลางของดานในเกิน 15 เซนติเมตร เมื่อตอกเสาเข็มแลวแตละหลุม
นายจางตองปฏิบัติอยางไร
ก. ปดปายแจงวาเปนหลุมอันตราย
ข. ปดปากหลุมชั่วคราว
ค. ปดปากหลุมดวยวัสดุที่มคี วามแข็งแรง

ง. อุดดวยซีเมนต
จ. ถูกทุกขอ

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 7
วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลความกาวหนาในการเรียนรูข องนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “กฎหมายแรงงานดาน
ความปลอดภัยเกีย่ วกับการกอสราง”
คําแนะนํา
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. อุบัติเหตุจากการทํางานที่เกิดขึ้นผูใดทีไ่ ดรับผลกระทบมาก
ก. นายจาง
ข. ลูกจาง
ค. รัฐบาล ลูกจาง
ง. ลูกจาง นายจางและรัฐบาล
จ. นายจาง ลูกจาง
2. รองเทาหัวโลหะเปนอุปกรณชนิดใด
ก. อุปกรณปองกันอันตรายจากเครื่องจักร
ข. อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ค. อุปกรณปองกันพิเศษ
ง. อุปกรณปองกันเหล็ก
จ. อุปกรณปองกันการลื่น
3. การตรวจซอมหมอไอน้ําทุกสวนตองกระทําเมื่อใด
ก. ทุกเดือน
ข. ทุกวันที่มกี ารใชหมอไอน้าํ
ค. อยางนอยปละ 2 ครั้ง
ง. ตรวจเมื่อใดก็ไดที่เหมาะสม
จ. ไมมีขอใดถูก
4. พื้นที่ดินบริเวณโดยรอบพืน้ ที่ดําเนินการกอสรางซึ่งนายจางไดจัดทํารั้วหรือคอกกัน้ กฎหมายกําหนดเปนเขต
อะไร
ก. เขตอันตราย
ข. เขตกอสราง
ค. เขตหวงหาม
ง. เขตกอสรางและเขตอันตราย
จ. เขตกอสรางและเขตหวงหาม
5. บริเวณทีก่ ําลังกอสรางหรือบริเวณทีใ่ ชปนจั่นหรือบริเวณที่ตดิ ตั้งนั่งราน กฎหมายกําหนดเปนเขตอะไร
ก. เขตอันตราย
ข. เขตกอสราง

ค. เขตหวงหาม
ง. เขตกอสรางและเขตอันตราย
จ. เขตกอสรางและเขตหวงหาม
6. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานเกีย่ วกับนัง่ รานในงานกอสรางเกิดจากขอใด
ก. ไมมีราวกันตก
ข. พื้นรองนั่งรานทรุดตัว
ค. การสรางนั่งรานไมไดมาตรฐาน
ง. ขอ ก. และ ข.
จ. ขอ ก. ข. และ ค.
7. งานกอสรางซึ่งมีความสูงเกิน 2 เมตร นายจางตองจัดใหมีอะไร
ก. นั่งราน
ข. นั่งรานสรางดวยไม
ค. นั่งรานสรางดวยโลหะ
ง. นั่งรานเสาเรียงเดียว
จ. นั่งรานเสาเรียงคู
8. การใชลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว นายจางตองปฏิบัติอยางไร
ก. ใชเฉพาะกรณีขนสงวัสดุอุปกรณ
ข. หามขึ้นลงเด็ดขาด
ค. ตองติดปายบอกพิกัด
ง. หามบุคคลใชลิฟตขึ้น – ลงอยางเด็ดขาด เวนแตกรณีตรวจสอบหรือซอมแซมลิฟต
จ. ขอ ก. ข. ค.
9. เพื่อความปลอดภัยในการใชปนจั่นกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกีย่ วกับปน จั่น กําหนดวาจะใชอะไร
ก. ลวดวิ่งที่มีลวดในหนึ่งชวงเกลียว ขาดตั้งแตสามเสนขึ้นไปในเกลียวเดียวกันไมได
ข. ลวดวิ่งที่มีลวดในชวงเกลียว ขาดตั้งแตหกเสนขึ้นไปในเกลียวเดียวกันไมได
ค. ลวดวิ่งที่มีลวดขาดตั้งแตสามเสนขึ้นไปในหลายเกลียวรวมกันไมได
ง. ลวดโยงยึดที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียวขาดตั้งแตสามเสนขึ้นไป ไมได
จ. ลวดโยงยึดที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียวขาดตั้งแตสองเสนขึ้นไปไมได
10. ถานายจางใชเสาเข็มกลวงเมื่อตอกเสาเข็มแลวแตละหลุม นายจางจะตองจัดใหมกี ารปดปากรูเสาเข็มโดย
ทันทีดวยวัสดุที่แข็งแรงปองกันมิใหสิ่งของหรือผูใดพลาดตกลงไปในรูได โดยทีเ่ สาเข็มนั้นจะตองมี
เสนผาศูนยกลางของดานในเกินกวาเทาใด
ก. สิบเซนติเมตร
ข. สิบหาเซนติเมตร
ค. ยี่สิบเซนติเมตร

ง. ยี่สิบหาเซนติเมตร
จ. สามสิบเซนติเมตร

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหนวยที่ 7
กอนเรียน
หลังเรียน
1. ง.
1. ง.
2. ข.
2. ข.
3. ก.
3. จ.
4. ง.
4. ข.
5. ง.
5. ก.
6. จ.
6. จ.
7. ข.
7. ก.
8. ง.
8. ง.
9. จ.
9. ก.
10. ค.
10. ข.

แบบประเมินตนเองกอนเรียนหนวยที่ 8
วัตถุประสงค

เพื่อประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติเงินทดแทนและพระราช
บัญญัติประกันสังคม”

คําแนะนํา

ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกที่สุด

1. กิจการใดอยูในบังคับของกฎหมายเงินทดแทน
ก. ธนาคารอาคารสงเคราะห
ข. ธนาคารกรุงไทย
ค. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ง. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
จ. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
2. ความผิดฐานไมสงเอกสารตามคําสั่งของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีระวางโทษเทาไร
ก. จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ค. จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
จ. จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. กรณีใดที่ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทดแทน
ก. ลูกจางเปนคนงานกอสรางประสบอันตรายขณะเดินทางมาทํางาน
ข. ลูกจางทํางานกะกลางคืนประสบอันตรายขณะเดินทางจากที่ทํางานกลับบานในเวลากลางคืน
ค. ลูกจางเปนยามรักษาความปลอดภัยถูกคนรายที่เขามาลักทรัพยสินของนายจางทําราย
ง. ลูกจางถูกรถยนตชนที่หนาโรงงานขณะรอรถประจําทางเพื่อกลับบาน
จ. ลูกจางถูกลูกจางอื่นซึ่งเคยวิวาทกันทํารายในขณะทํางาน
4. ลูกจางตองสูญหายไปเปนระยะเวลาอยางนอยเทาไรจึงจะถือวา เปนกรณีลูกจางสูญหาย
ก. ไมนอยกวา 30 วัน
ข. ไมนอยกวา 60 วัน
ค. ไมนอยกวา 90 วัน
ง. ไมนอยกวา 120 วัน
จ. ไมนอยกวา 180 วัน
5. บุตรของลูกจางซึ่งประสบอันตรายถึงแกความตายตองมีคุณสมบัติอยางไร
ก. อายุไมเกิน 16 ป เวนแตยงั ศึกษาอยูใ นระดับที่ไมสูงกวามัธยมปลาย

ข. อายุไมเกิน 18 ป เวนแตยงั ศึกษาอยูใ นระดับที่ไมสูงกวามัธยมปลาย
ค. อายุไมเกิน 18 ป เวนแตยังศึกษาอยูในระดับที่ไมสูงกวาปริญญาตรี
ง. อายุไมเกิน 18 ป
จ. อายุไมเกิน 20 ป
6. กรณีที่ลูกจางประสบอันตรายนายจางมีหนาที่ตองแจงการประสบอันตรายตอสํานักงานประกันสังคมภายใน
กําหนดเวลาใด
ก. 24 ชั่วโมง
ข. 48 ชั่วโมง
ค. 3 วัน
ง. 7 วัน
จ. 15 วัน
7. กรณีที่ลูกจางเจ็บปวยจนถึงแกความตายเนื่องจากการทํางาน นายจางมีหนาที่อยางไร
ก. จัดการศพไปพลางกอนจนกวาผูมีสิทธิรับเงินคาจัดการศพจะมาขอจัดการศพ
ข. จัดการศพลูกจางทันทีโดยใชเงินของนายจาง
ค. ถาครบ 36 ชั่วโมงแลวไมมีผูมีสิทธิรับเงินคาทําศพมาขอจัดการศพ นายจางมีหนาทีจ่ ัดการ
ศพใหลูกจาง
ง. ถาครบ 48 ชั่วโมงแลวไมมีผูมสี ิทธิรับเงินคาทําศพมาขอจัดการศพ นายจางมีหนาทีจ่ ัดการ
ศพใหลูกจาง
จ. ถาครบ 72 ชั่วโมงแลวไมมีผูมีสิทธิรับเงินคาทําศพมาขอจัดการศพ นายจางมีหนาที่จัดการ
ศพใหลูกจาง
8. ลูกจางตองยื่นคําขอรับเงินทดแทนตอสํานักงานประกันสังคมภายในกําหนดเวลาเทาไร
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 90 วัน
ง. 180 วัน
จ. 1 ป
9. ลูกจางหรือนายจางทีไ่ มพอใจคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเงินทดแทนมีสิทธิอยางไร
ก. อุทธรณตอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนภายใน 15 วันนับแตทราบคําสั่ง
ข. อุทธรณตอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนภายใน 30 วันนับแตทราบคําสั่ง
ค. นําคดีไปฟองตอศาลแรงงานภายใน 15 วันนับแตทราบคําสั่ง
ง. นําคดีไปฟองตอศาลแรงงานภายใน 30 วันนับแตทราบคําสั่ง
จ. นําคดีไปฟองตอศาลปกครองภายใน 30 วันนับแตทราบคําสั่ง

10. การขอรับประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร ผูประกันตนตองจายเงินสมทบในสวนของกรณีสงเคราะห
บุตรมาแลวไมนอยกวากี่เดือนภายในระยะเวลา 36 เดือนกอนเดือนที่มสี ิทธิ
ก. 3 เดือน
ข. 6 เดือน
ค. 12 เดือน
ง. 18 เดือน
จ. 24 เดือน

แบบประเมินตนเองหลังเรียนหนวยที่ 8
วัตถุประสงค

เพื่อประเมินความกาว นาในการเรียนรูของนักศึกษาเกีย่ วกับ “พระราชบัญญัติเงินทดแทน
และพระราชบัญญัติประกันสังคม”

คําแนะนํา

ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกที่สุด

1. บุคคลใดอยูใ นบังคับของกฎหมายเงินทดแทน
ก. พนักงานทําความสะอาดของบริษัทประกันชีวิต
ข. ครูในโรงเรียนเอกชน
ค. ลูกจางชั่วคราวในสถาบันจุฬาภรณ
ง. ลูกจางทํางานบานของนายเล็ก
จ. มัคคุเทศกอิสระซึ่งไมตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของบริษัททัวร
2. ความผิดฐานไมจัดใหลูกจางซึ่งประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานไดรับการรักษาพยาบาลทันทีตามความ
เหมาะสมมีระวางโทษเทาไร
ก. จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ค. จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
จ. จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. กรณีใดไมใชการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน
ก. ลูกจางถูกรถยนตชนขณะเดินทางไปธนาคารตามคําสั่งของนายจาง
ข. ลูกจางประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางไปเยี่ยมลูกคาของนายจางที่บาน
ค. ลูกจางประมาทเลินเลอจึงประสบอันตรายขณะทํางาน
ง. ลูกจางเปนพนักงานขับรถขึ้นไปซอมหลังคาตามคําสั่งของนายจางแลวตกลงมา
จ. ลูกจางถูกหัวหนางานทํารายโดยมีสาเหตุมาจากเรื่องสวนตัว
4. กรณีใดลูกจางไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทน
ก. ลูกจางประมาทเลินเลออยางรายแรงในการทํางาน
ข. ลูกจางฝาฝนคําสั่งของนายจางที่สั่งใหใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ค. ลูกจางแอบดื่มสุราในเวลาพักจนเมาไมสามารถครองสติไดจึงถูกใบเลื่อยตัดนิว้ ขาด
ง. ลูกจางซึ่งเปนพนักงานบัญชีถูกเครื่องจักรตัดนิว้ เนื่องจากนายจางสั่งใหทํางานในโรงงาน
จ. ลูกจางจงใจใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง

5. ขณะลูกจางประสบอันตรายถึงแกความตาย ลูกจางมีบิดา มารดา ภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย และบุตร 2 คน
อายุ 19 ป และ 20 ป ซึ่งทํางานในโรงงานเดียวกันนั้น ใครมีสิทธิไดรับคาทดแทนกรณีลูกจางถึงแกความตาย
บาง
ก. บิดามารดา 1 สวน ภริยา 1 สวน
ข. บิดา มารดา และ ภริยา คนละ 1 สวนเทาๆ กัน
ค. บิดา มารดา ภริยา และบุตรซึ่งอายุ 19 ป คนละ 1 สวนเทาๆ กัน
ง. บิดามารดา 1 สวน ภริยา 1 สวน และบุตรซึ่งอายุ 19 ป 1 สวน
จ. บิดามารดา 1 สวน ภริยา 1 สวน และบุตร 2 คนๆ ละ 1 สวน
6. กรณีที่ลูกจางประสบอันตรายนายจางจะตองทําอยางไรลําดับแรก
ก. แจงสํานักงานประกันสังคมทันทีเพื่อใหสํานักงานจัดใหลูกจางไดรับการรักษาพยาบาล
ข. จัดใหลกู จางไดรับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมภายใน 24 ชั่วโมง
ค. จัดใหลกู จางไดรับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสม
ง. แจงสํานักงานประกันสังคมภายใน 3 วันนับแตทราบการประสบอันตราย
จ. จายเงินคาทดแทนกรณีประสบอันตราย
7. ขอใดเปนหลักเกณฑการจัดการศพของลูกจางซึ่งประสบอันตรายจนถึงแกความตาย โดยไมมีผูใดมาขอ
จัดการศพภายใน 72 ชั่วโมง
ก. นายจางมีสิทธิใชเงินคาทําศพตามกฎหมายทั้งหมดได
ข. นายจางมีสทิ ธิใชเงินไดไมเกิน 1 ใน 3 ของคาทําศพตามกฎหมาย
ค. นายจางมีสทิ ธิใชเงินไดไมเกิน 2 ใน 3 ของคาทําศพตามกฎหมาย
ง. นายจางมีสิทธิใชเงินไดไมเกินกึ่งหนึ่งของคาทําศพตามกฎหมาย
จ. นายจางตองจัดการศพของลูกจางโดยใชเงินของตนเองทั้งหมด
8. ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทดแทนเพื่อการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานที่เพิ่งปรากฏอาการภายหลังลูกจางออก
จากงานแลวหรือไม
ก. ไมมีสิทธิเพราะสิ้นสภาพการเปนลูกจางแลว
ข. มีสิทธิ แตตองเปนการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นภายใน 6 เดือน
ค. มีสิทธิ แตตองเปนการเจ็บปวยที่เกิดขึน้ ภายใน 1 ป
ง. มีสิทธิ แตตองยื่นคําขอรับเงินทดแทนภายใน 1 ปนับแตทราบการเจ็บปวยนั้น
จ. มีสิทธิ แตตองยื่นคําขอรับเงินทดแทนภายใน 2 ปนับแตทราบการเจ็บปวยนั้น
9. ถานายจางไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน นายจางมีสิทธิอยางไร
ก. ไมมีสิทธิใดๆ เพราะกฎหมายบัญญัติใหคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
ข. นําคดีไปฟองตอศาลแรงงานภายใน 15 วันนับแตทราบคําสั่ง
ค. นําคดีไปฟองตอศาลแรงงานภายใน 30 วันนับแตทราบคําสั่ง
ง. นําคดีไปฟองตอศาลปกครองภายใน 15 วันนับแตทราบคําสั่ง

จ. นําคดีไปฟองตอศาลปกครองภายใน 30 วันนับแตทราบคําสั่ง
10. ขอใดเปนหลักเกณฑการขอรับประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ
ก. ตองสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน
ข. ตองสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน
ค. ตองสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 6 เดือนภายในระยะเวลา 18 เดือน
ง. ตองสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 18 เดือนภายในระยะเวลา 24 เดือน
จ. ตองสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 18 เดือนภายในระยะเวลา 36 เดือน

เฉลยแบบประเมินผลตนเอง หนวยที่ 8
กอนเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ง.
ข.
ค.
ง.
ค.
จ.
ก.
ง.
ข.
ค.

หลังเรียน
1. ก.
2. ง.
3 . จ.
4. ค.
5. ข.
6. ค.
7. ก.
8. จ.
9. ค.
10. ก.

แบบประเมินผลตนเองกอนเรียนหนวยที่ 9
วัตถุประสงค
คําแนะนํา

เพื่อประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเกีย่ วกับเรื่อง “กฎหมายวาดวยโรงงานเกีย่ วกับ
ความปลอดภัยและสุขอนามัย”
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด

1. โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หมายความถึงอะไร
ก. อาคาร สถานที่ หรือยานพาหะทีใ่ ชเครือ่ งจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหา
แรงมาขึ้นไป
ข. อาคาร สถานที่ หรือยานพาหะทีใ่ ชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไป
ค. อาคาร สถานที่ หรือยานพาหะที่ทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปร
สภาพลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใดๆ
ง. ประกอบกิจการโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 7
จ. ถูกทุกขอ
2. มาตราใดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนมาตราหลักที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ตางๆ ที่
โรงงานตองถือปฏิบัติเพื่อปองกันผลกระทบของเหตุเดือดรอนรําคาญ ความเสียหาย และอันตรายจากการ
ประกอบกิจการที่จะมีตอประชาชนและสิ่งแวดลอม
ก. มาตรา 5
ข. มาตรา 6
ค. มาตรา 7
ง. มาตรา 8
จ. มาตรา 9
3.
ขอใดไมใชการประกอบกิจการโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ก. การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ
ข. การทดลองเดินเครื่องจักร
ค. การเก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใดๆ
ง. การซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง
จ. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
4. ลักษณะอาคารมีการระบายอากาศที่เหมาะสมหมายความถึงอะไร
ก. อาคารที่มีพื้นที่ประตู หนาตาง และชองลมรวมกันไมนบั ที่ติดตอระหวางหองไมนอยกวา 1 ใน 10
สวนของพื้นทีข่ องหอง
ข. อาคารที่มีการระบาย อากาศไมนอยกวา 0.5 ลูกบาศกเมตรตอนาทีตอคนงานหนึ่งคน

ค. อาคารที่มีการติดตั้งพัดลมระบายหรือดูดอากาศ
ง. ขอ ก. และข. ถูก
จ. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
5. โรงงานใดที่ไมถูกบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535
ก. โรงฟกไข โดยใชตูอบ
ข. ตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
ค. โรงงานผลิตอาวุธปนของกระทรวงกลาโหม
ง. ขอ ก. และข. ถูก
จ. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
6. ขอใดเปนการขยายโรงงานตามตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 หมายความถึงอะไร
ก. การเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทําใหมีกําลังรวมเพิ่มขึ้นตั้งแตรอยละ หาสิบขึ้น
ไปในกรณีเครือ่ งจักรเดิมมีกาํ ลังรวมไมเกินหนึ่งรอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทาไมเกินหนึ่งรอยแรงมา
ข. การเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรตั้งแตหาสิบแรงมาขึ้นไปในกรณีเครื่องจักรเดิมมี
กําลังรวมเกินกวาหนึ่งรอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทาเกินกวาหนึ่งรอยแรงมา
ค. การเพิ่มเนือ้ ที่อาคารโรงงานออกไป หรือกอสรางอาคารโรงงานเพิ่มขึ้น
ง. ขอ ก. และข. ถูก
จ. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
7. ขอใดไมใชอํานาจของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ก. จับกุมผูกระทําความผิดกฎหมายนี้ เพื่อสงพนักงานสอบสวนดําเนินการ
ข. สั่งหยุดประกอบการกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางสวนชั่วคราว
ค. สั่งปดโรงงาน
ง. ขอ ข. และ ค. ถูก
จ. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
8. การสรางหมอไอน้ําตองเปนไปตามมาตรฐานใด
ก. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ข. มาตรฐานสากล ASME
ค. มาตรฐาน JIS
ง. มาตรฐาน EN
จ. ถูกทุกขอ
9. โรงงานประเภทใดที่ไมตอ งจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน
ก. โรงงานผลิตปูนซีเมนต

ข. โรงถลุง หลอม หลอเหล็ก
ค. โรงงานผลิตปุย หรือสารปองกัน หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
ง. ขอ ก. และข. ถูก
จ. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
10. แผนงานลดความเสี่ยงเปนแผนงานปรับปรุงแกไขการดําเนินงานในเรื่องตางๆ ในการลดความเสี่ยงใหอยู
ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ซึ่งตองประกอบดวยมาตรการ หรือกิจกรรมหรือการดําเนินการเพื่อลดความ
เสี่ยงประกอบดวยอะไร
ก. การออกแบบ การสราง การติดตั้งเครือ่ งจักรอุปกรณ
ข. จัดทําและจัดใหมีการซอมแผนฉุกเฉิน
ค. จัดใหมกี ารสอบสวนอุบัติเหตุ และอุบัติการณ
ง. จัดใหมีแผนฟนฟูโรงงาน ชุมชน และสิ่งแวดลอม
จ. ถูกทุกขอ

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 9
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของนักศึกษาเกีย่ วกับเรื่อง “กฎหมายวาดวย โรงงาน
เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย”
คําแนะนํา
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. ขอใดเปนการประกอบกิจการโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ก. การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใดๆ
ข. การซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง
ค. การทดลองเดินเครื่องจักร
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
จ. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
2. ผูที่ประสงคจะตั้งและประกอบกิจการโรงงานฟกไข โดยใชตูอบสามารถดําเนินการไดทันที
ตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โรงงานฟกไข โดยใชตอู บจัดเปนโรงงานจําพวกใดและตองปฏิบัติอยางไร
ก. จัดเปนโรงงานจําพวกที่ 1 ไมตองปฏิบัติอะไรเลย
ข. จัดเปนโรงงานจําพวกที่ 1 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 8
ค. จัดเปนโรงงานจําพวกที่ 1 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 8
และประกาศกระทรวงที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
ง. จัดเปนโรงงานจําพวกที่ 2 ตองแจงประกอบกิจการกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 และประกาศกระทรวงที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
จ. จัดเปนโรงงานจําพวกที่ 3 ตองไดรับอนุญาตกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 8 และประกาศกระทรวงทีอ่ อกตามกฎกระทรวง ดังกลาว
3. มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ตางๆ ที่โรงงานตองถือ
ปฏิบัติเพื่อปองกันผลกระทบของเหตุเดือดรอนรําคาญ ความเสียหาย และอันตรายจากการประกอบกิจการที่จะ
มีตอประชาชนและสิ่งแวดลอมในเรื่องใด
ก. ลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณหรือสิ่งทีต่ องนํามาใชใน
การประกอบกิจการโรงงาน
ข. การตรวจสอบโรงงานและเครื่องจักร
ค. การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ง. การกํากับดูแลโรงงาน
จ. ถูกทุกขอ
4. ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายใด
ก. กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตาม
กฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 8

ข. เงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต
ค. ประกาศของรัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามมาตรา 32
ง. ขอ ก. และข. ถูก
จ. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
5. โรงงานที่ถูกบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 คือ
ก. โรงงานผลิตอาวุธปนของกระทรวงกลาโหม
ข. ตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
ค. โรงบมใบยาสูบ
ง. ขอ ข. และค. ถูก
จ. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
6. การสรางหมอไอน้ําตองเปนไปตามมาตรฐานใด
ก. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ข. มาตรฐานสากล ASME
ค. มาตรฐาน JIS
ง. มาตรฐาน EN
จ. ถูกทุกขอ
7. ลักษณะอาคารโรงงาน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) เปนอยางไร
ก. ระยะดิ่งระหวางพืน้ ถึงเพดานโดยเฉลี่ยตองไมนอยกวา 3.00 เมตร เวนแตจะมีการจัดระบบปรับ
อากาศหรือมีการระบายอากาศที่เหมาะสมแตระยะดิ่งดังกลาวตองไมนอยกวา 2.30 เมตร
ข. พื้นตองมั่นคง แข็งแรงไมมีน้ําขังหรือลื่น อันอาจกอใหเกิดอุบัตเิ หตุไดงาย
ค. บริเวณหรือหองทํางานตองมีพื้นที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา 5 ตารางเมตรตอคนงานหนึ่งคน โดยการ
คํานวณพื้นที่ใหนับรวมพื้นที่ที่ใชวางโตะปฏิบัติงาน
ง. ขอ ก. และข. ถูก
จ. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
8. ขอใดเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ก.
ตรวจสภาพโรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ สภาพเครื่องจักร หรือการกระทําใดที่อาจเปนการฝาฝน
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
ข. นําตัวอยางผลิตภัณฑที่สงสัยเกี่ยวกับคุณภาพในปริมาณพอสมควร เพื่อตรวจสอบคุณภาพพรอมกับ
เอกสารที่เกี่ยวของ
ค. จับกุมผูกระทําความผิดกฎหมายนี้ เพือ่ สงพนักงานสอบสวนดําเนินการ
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก

จ. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
9. โรงงานประเภทใดที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน
ก. โรงงานผลิตปูนซีเมนต
ข. โรงถลุง หลอม หลอเหล็ก
ค. โรงงานผลิตปุย หรือสารปองกัน หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
ง. ขอ ก. และข. ถูก
จ. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
10. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการวิเคราะหถึงปจจัย หรือสภาพการณ
ตางๆ ที่เปนสาเหตุทําใหอันตรายที่มีและทีแ่ อบแฝงอยู กอใหเกิดอุบัติเหตุ และอาจกอใหเกิดเหตุการณที่ไมพึง
ประสงค เชน การเกิดเพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย เปนตน โดยพิจารณาถึง
โอกาสและความรุนแรงของเหตุการณเหลานั้น ซึ่งอาจสงผลใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอสิ่งใด
ก. บุคคล
ข. ชุมชน
ค. ทรัพยสิน
ง. สิ่งแวดลอม
จ. ถูกทุกขอ

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหนวยที่ 9
กอนเรียน
1. จ.
2. ง.
3. ข.
4. ง.
5. ค.
6. ง.
7. ก.
8. จ.
9. ง.
10. ก.

หลังเรียน
1. ง.
2. ค.
3. ก.
4. จ.
5. ง.
6. จ.
7. ง.
8. จ.
9. ค.
10. จ.

แบบประเมินผลตนเองกอนเรียน หนวยที่ 10
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเกีย่ วกับเรื่อง “กฎหมายการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม
ภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535”
คําแนะนํา
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. กฎกระทรวงภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ฉบับใดที่มสี าระสําคัญบางสวนเกีย่ วของกับการ
จัดการมลพิษอุตสาหกรรม
ก. กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
ข. กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
ค. กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2535)
ง. ก. และ ข. ถูก
จ. ก. ข. และ ค. ถูก
2. ขอใดไมใชบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ก. ผูชํานาญการสิ่งแวดลอม
ข. ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา
ค. ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ
ง. ผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
จ. ผูปฏิบัติงานประจําระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
พ.ศ. 2550 กําหนดเรื่องการเก็บตัวอยางน้ําไวอยางไร (ในกรณีเปนโรงงานที่ไมตองจัดทํารายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม)
ก. อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง
ข. อยางนอยเดือนละครั้ง
ค. อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
ง. อยางนอย 6 เดือนตอครั้ง
จ. อยางนอยปละครั้ง
4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานใหมคี าแตกตาง
จากที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) กําหนดใหอนุโลมคาคุณลักษณน้ําทิ้ง
ในขอใด
ก. คา pH
ข. คา TDS
ค. คา BOD
ง. คาน้ํามันและไขมัน

จ. คาคลอรีนอิสระ
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิม่ เติม พ.ศ. 2547 กําหนดใหโรงงานตองติดตั้งเครื่องมือ
ดังกลาวโดยใชหลักเกณฑในขอใด
ก. ที่ตั้งของโรงงาน
ข. ขนาดของโรงงาน
ค. ประเภทของโรงงาน
ง. จํานวนพนักงานของโรงงาน
จ. ปริมาณน้ําทิ้งของโรงงาน
6. โรงงานใดที่กระทรวงอุตสาหกรรมไมไดออกกฎหมายกําหนดคาปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก
จากโรงงานในโรงงานบางประเภทบางกรณี
ก. โรงงานปูนซีเมนต
ข. โรงงานถลุงเหล็ก
ค. โรงงานผลิตสงหรือจําหนายพลังงานไฟฟา
ง. โรงงานกรณีการใชน้ํามันใชแลวที่ผานกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะหเปน
เชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม
จ. ปลองเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายจากอุตสาหกรรม
7. กระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎหมายกําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง
ของสิ่งใดเปนหลัก
ก. เตาถลุงเหล็ก
ข. เตาเผาขยะทั่วไป
ค. เตาเผาสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว
ง. หมอน้ํา
จ. กระบวนการผลิต
8. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 ของกระทรวง
อุตสาหกรรมในการตรวจวัดคาความเขมกลิ่นใหใชวิธีการในขอใด
ก. US-EPA
ข. ANSI
ค. ISO
ง. ASTM
จ. WHO
9. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในขอใดที่ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548

ก. กากมันตรังสี
ข. มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
ค. ของเสียไมอันตรายจากโรงอาหาร
ง. ของเสียไมเปนอันตรายจากกระบวนการผลิต
จ. น้ําเสียที่สงไปบําบัดนอกบริเวณโรงงานทางทอสง
10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 กําหนดใหสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวซึ่งมีคุณสมบัติเปนของเสียอันตรายตองมีรหัสเปนเชนใด
ก. มีรหัสเลข 6 หลักกํากับ
ข. มีตัวอักษร D กํากับรหัสเลข 6 หลัก
ค. มีตัวอักษร HA หรือ HM กํากับรหัสเลข 6 หลัก
ง. เลขสองตัวทายของรหัสเลข 6 หลักลงดวย 99
จ. สองตัวแรกของรหัสเลข 6 หลักขึ้นตนดวย 99

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หนวยที่ 10
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของนักศึกษาเกีย่ วกับเรื่อง “กฎหมายการจัดการมลพิษ
อุตสาหกรรมภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535”
คําแนะนํา
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. ขอใดไมเกีย่ วของกับกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
เกี่ยวของกับการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม
ก. มลพิษเสียง
ข. มลพิษทางน้ํา
ค. มลพิษอากาศ
ง. มลพิษความสั่นสะเทือน
จ. มลพิษสิ่งปฏิกูล
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเปนหนาที่ของบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงานในขอใด
ก. ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ
ข. ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา
ง. ผูจัดการสิ่งแวดลอม
ค. ผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
จ. ผูปฏิบัติงานประจําระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ

3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
พ.ศ. 2550 กําหนดเรื่องการเก็บตัวอยางอากาศไวอยางไร (ในกรณีเปนโรงงานที่ไมตองจัดทํารายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม)
ก. อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง
ข. อยางนอยเดือนละครั้ง
ค. อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
ง. อยางนอย 6 เดือนตอครั้ง
จ. อยางนอยปละครั้ง
4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคุณลักษณะน้ําทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานใหมคี าแตกตาง
จากที่กําหนดไวฯ ในพารามิเตอร BOD จากคาปกติไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร อนุโลมใหไมเกินกี่มิลลิกรัม/ลิตร
ก. 30
ข. 40
ค. 60
ง. 120
จ. 200
5. หลักเกณฑการกําหนดใหโรงงานตองติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณพเิ ศษ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเครื่องมือ
หรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 คือขอใด
ก. ปริมาณน้ําทิ้งของโรงงาน
ข. ปริมาณความสกปรกในรูปของปริมาณบีโอดีชางไหลเขา
ค. ขนาดของโรงงาน
ง. ก. และ ข. ถูก
จ. ก. ข. และ ค. ถูก
6. โรงงานประเภทใดหรือกรณีใดทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมไมไดออกกฎหมายกําหนดคาปริมาณสารเจือปนใน
อากาศที่ระบายออกจากโรงงานเปนการเฉพาะ
ก. โรงงานผลิตสงหรือจําหนายพลังงานไฟฟา
ข. โรงงานปูนซีเมนต
ค. โรงงานผลิตคอนกรีต
ง. โรงงานกรณีการใชน้ํามันใชแลวที่ผานกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะหเปน
เชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม
จ. ปลองเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายจากอุตสาหกรรม
7. กฎหมายเกีย่ วกับการกําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลองหมอน้ําของ
โรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดใหตรวจวัดสิง่ ใด

ก. ตรวจวัดปริมาณฝุนละออง
ข. ตรวจวัดปริมาณเขมาในอากาศ
ค. ตรวจวัดสีของเขมาในอากาศ
ง. ตรวจวัดความทึบแสง
จ. ตรวจวัดอุณหภูมิของปลอง
8. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ.2548 ของกระทรวง
อุตสาหกรรมในการตรวจวัดคาความเขมกลิ่นใหใชวิธีการในขอใด
ก. US-EPA
ข. NIOSH
ค. ISO
ง. JIS
จ. WHO
9. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในขอใดที่ไมตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548
ก. ของเสียไมอันตรายจากสํานักงาน
ข. ของเสียจากวัตถุดิบ
ค. ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
ง. ผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ
จ. น้ําทิ้งที่มีลักษณะที่เปนอันตราย
10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 กําหนดรหัสเฉพาะ
ของสิ่งปฏิกูลและวัสดุทไี่ มใชแลว โดยใชรหัสเลข 6 หลัก เลข 2 หลักแรก แสดงถึงสิ่งใด
ก. ประเภทของของเสียอันตราย
ข. ลักษณะทางกายภาพของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว
ค. ประเภทของการประกอบกิจการ
ง. กระบวนการเฉพาะในการประกอบกิจการ
จ. ลักษณะเฉพาะของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
เฉลยแบบประเมินผลตนเองหนวยที่ 10
กอนเรียน
1. จ.
2. ก.
3. ข.
4. ค.

5. จ.
6. ข.
7. ง.
8. ง.
9. ง.
10. ค.
หลังเรียน
1. ง.
2. ง.
3. ง.
4. ค.
5. ง.
6. ค.
7. ง.
8. ง.
9. ก.
10. ค.

แบบประเมินผลตนเองกอนเรียนหนวยที่ 11
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเกีย่ วกับเรื่อง “ กฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมวัตถุ
อันตรายและเชื้อเพลิง พ.ศ. 2535”
คําแนะนํา
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. กระทรวงใดที่ไมมีการบังคับใชพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงแรงงาน
ค. กระทรวงอุตสาหกรรม
ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มีใครเปนกรรมการและเลขานุการ
ก. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ค. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ง. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จ. เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
3. ในการขออนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ผูข ออนุญาตจะตองดําเนินการอยางไร
ก. ขอรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนและขออนุญาต
ข. ขอรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํ หนด
ค. ขอรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนและแจงตอสวนราชการที่รับผิดชอบ
ง. ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนด
จ. แจงตอสวนราชการที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํ หนด
4. ขอใดมิใชอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ก. สัง่ ใหผูผลิตวัตถุอันตรายที่ฝาฝนกฎหมายสงมอบวัตถุอันตรายเมื่อทําลาย
ข. จับกุมผูกระทําความผิดเพื่อสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตามกฎหมาย
ค. เปรียบเทียบปรับในกรณีที่ผูผลิตวัตถุอนั ตรายที่ฝาฝนกฎหมาย
ง. นําวัตถุอนั ตรายจากผูครอบครองไปตรวจสอบ
จ. ยึดวัตถุอันตรายในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการกระทําผิด
5. สิ่งใดมิใช “ปโตรเลียม” ตามคํานิยามพระราชบัญญัติปโตรเลียม
ก. สารประกอบไฮโดรคารบอน
ข. กาซธรรมชาติ
ค. กาซธรรมชาติเหลว

ง. ถานหิน
จ. สารพลอยได
6. ในการควบคุมการมีน้ํามันเชื้อเพลิงไวในครอบครอง กิจการประเภทใดที่ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
กอนจึงจะประกอบการได
ก. ประเภทที่ 1
ข. ประเภทที่ 2
ค. ประเภทที่ 3
ง. ประเภทที่ 4
จ. ประเภทที่ 5
7. เมื่อผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2542 จะเลิก
ประกอบกิจการ ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในเวลาเทาใดนับแตวันเลิกประกอบกิจการ
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45 วัน
จ. 60 วัน
8. การขนสงในลักษณะใดทีไ่ ดรับการยกเวนการบังคับใชจากพระราชบัญญัติการขนสงทางบกพ.ศ. 2522
ก. การขนสงสินคาเกษตร
ข. การขนสงสัตวเลี้ยง
ค. การรับสงนักเรียน
ง. การรับสงขาราชการ
จ. การขนสงโดยสารรถยนตทหาร
9. ใบอนุญาตประกอบการขนสงตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 มีหลายชนิดยกเวนขอใด
ก. ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง
ข. ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง
ค. ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก
ง. ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดใหญ
จ. ใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล
10. รถที่บรรทุกของยืน่ เกินความยาวของตัวรถ ขณะที่อยูใ นทางเดินรถ ตองติดธงสีแดงไวที่ตอนปลายสุดของ
สิ่งที่บรรทุกนัน้ ใหมองเห็นไดในระยะไมนอ ยกวาเทาใด
ก. 30 เมตร
ข. 50 เมตร

ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
จ. 200 เมตร
แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 11
วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลความกาวหนาในการเรียนรูของนักศึกษาเกีย่ วกับเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมวัตถุอนั ตรายและเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2535”
คําแนะนํา
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. กระทรวงใดที่ไมมีการบังคับใชพระราชบัญญัติวตั ถุอันตราย พ.ศ. 2535
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงแรงงาน
ค. กระทรวงอุตสาหกรรม
ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. ในการขออนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ผูข ออนุญาตจะตองดําเนินการอยางไร
ก. ขอรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนและขออนุญาต
ข. ขอรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํ หนด
ค. ขอรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนและแจงตอสวนราชการที่รบั ผิดชอบ
ง. ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนด
จ. แจงตอสวนราชการที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํ หนด
3. คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มีใครเปนกรรมการและเลขานุการ
ก. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ค. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ง. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จ. เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
4. สิ่งใดมิใช “ปโตรเลียม” ตามคํานิยามพระราชบัญญัติปโตรเลียม
ก. สารประกอบไฮโดรคารบอน
ข. กาซธรรมชาติ
ค. กาซธรรมชาติเหลว
5. ขอใดมิใชอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ก. สัง่ ใหผูผลิตวัตถุอันตรายที่ฝาฝนกฎหมายสงมอบวัตถุอันตรายเพื่อทําลาย

ข. จับกุมผูกระทําความผิดเพื่อสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตามกฎหมาย
ค. เปรียบเทียบปรับในกรณีที่ผูผลิตวัตถุอนั ตรายที่ฝาฝนกฎหมาย
ง. นําวัตถุอนั ตรายจากผูครอบครองไปตรวจสอบ
จ. ยึดวัตถุอันตรายในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการกระทําผิด
6. เมื่อผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2542 จะเลิก
ประกอบกิจการ ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในเวลาเทาใดนับแตวันเลิกประกอบกิจการ
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45 วัน
จ. 60 วัน
7. ในการควบคุมการมีน้ํามันเชื้อเพลิงไวในครอบครอง กิจการประเภทใดที่ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
กอนจึงจะประกอบการได
ก. ประเภทที่ 1
ข. ประเภทที่ 2
ค. ประเภทที่ 3
ง. ประเภทที่ 4
จ. ประเภทที่ 5
8. ใบอนุญาตประกอบการขนสงตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 มีหลายชนิดยกเวนขอใด
ก. ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง
ข. ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง
ค. ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก
ง. ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดใหญ
จ. ใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล
9. การขนสงในลักษณะใดทีไ่ ดรับการยกเวนการบังคับใชจากพระราชบัญญัติการขนสงทางบกพ.ศ. 2522
ก. การขนสงสินคาเกษตร
ข. การขนสงสัตวเลี้ยง
ค. การรับสงนักเรียน
ง. การรับสงขาราชการ
จ. การขนสงโดยสารรถยนตทหาร
10.รถที่บรรทุกของยืน่ เกินความยาวกของตัวรถ ขณะที่อยูในทางเดินรถ ตองติดธงสีแดงไวที่ตอนปลายสุดของ
สิ่งที่บรรทุกนัน้ ใหมองเห็นไดในระยะไมนอ ยกวาเทาใด

ก. 30 เมตร
ข. 50 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
จ. 200 เมตร
เฉลยแบบประเมินผลตนเองหนวยที่ 11
กอนเรียน
หลังเรียน
1. ข.
1. ก.
2. ก.
2. ก.
3. ก.
3. ข.
4. ค.
4. ง.
5. ง.
5. ค.
6. ค.
6. ค.
7. ค.
7. ค.
8. จ.
8. ง.
9. ง.
9. จ.
10. ง.
10. ง.

แบบประเมินผลตนเองกอนเรียนหนวยที่ 12
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเกีย่ วกับเรื่อง “กฎหมายการสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และ
ควบคุมอาคาร”
คําแนะนํา
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. กิจการใดเปนกิจการที่ไมตองแจงหรือขออนุญาตกอนประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข
ก. กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ข. ตลาดและสถานที่จําหนายอาหาร
ค. การจําหนายสินคาในทีส่ าธารณะ
ง. กิจการที่กอ ใหเกิดเหตุรําคาญ
จ. การเก็บ ขน และกําจัดสิง่ ปฏิกูล
2. การวินจิ ฉัยวา กิจการใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จะพิจารณาจากขอใดเปนสําคัญ
ก. รายชื่อกิจการในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ข. จํานวนประชาชนที่ไดรบั ผลกระทบตอสุขภาพ
ค. จํานวนผูปฏิบัติงานในการประกอบกิจการนั้นๆ
ง. ความรุนแรงของผลกระทบตอสุขภาพ
จ. ความยากงายในการแกไขผลกระทบ
3. ขอใดเปนกรณีที่สถานประกอบการที่ไมมีการควบคุมการระบายอากาศ จนกอใหเกิดกลิ่นเหม็น และเปน
เหตุใหเสื่อม หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพนัน้ ตามมาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
ก. เหตุรําคาญ
ข. เหตุอันตราย
ค. เหตุรายแรง
ง. เหตุเพิกถอน
จ. เหตุควบคุม
4. ขอใดตอไปนี้ไมอยูใ นความควบคุมของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
ก. สิ่งปฏิกูล
ข. ขยะทั่วไป
ค. ขยะติดเชือ้
ง. ขยะอันตรายจากครัวเรือน
จ. กากอุตสาหกรรมที่เปนพิษ
5. หากปรากฏวา ทองที่ใดมีแนวโนมปญหามลพิษรายแรง เปนอันตรายตอสุขภาพ และคุณภาพสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมอี ํานาจประกาศเปนเขตอะไร

6.

7.

8.

9.

10.

ก. เขตพื้นที่คมุ ครอง
ข. เขตควบคุมมลพิษ
ค. เขตสิ่งแวดลอม
ง. เขตผลกระทบ
จ. เขตปฏิบัติการ
กรณีที่เปนโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และโครงการรวมกับเอกชน ซึ่งตองเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ในการพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไมมีการ
การพิจารณาขอใด
ก. การศึกษาสภาพปจจุบนั กอนที่จะมีโครงการ
ข. การคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอม
ค. ระยะเวลาที่จะตองพิจารณารายงานใหแลวเสร็จ
ง. มาตรการปองกันแกไขผลกระทบ
จ. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ขอใดเปนมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ก. มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
ข. มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ค. มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟา
ง. มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
จ. มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิด
อาคารประเภทใดที่อยูในขายบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร ไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะมีพระราช
กฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือไมก็ตาม
ก. อาคารสูง
ข. อาคารพาณิชย
ค. อาคารอยูอาศัย
ง. หองแถว
จ. ตึกแถว
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบอัคคีภัยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) มีผลบังคับใชกับอาคารประเภทใด
ก. อาคารอยูอ าศัย
ข. อาคารสาธารณะ
ค. อาคารพาณิชย
ง. อาคารสูง
จ. ภัตตาคาร
การตรวจสอบอาคารประเภทการตรวจสอบใหญตอ งกระทําทุกกีป่ 

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

1 ป
2 ป
3 ป
4 ป
5 ป
แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 12

วัตถุประสงค
คําแนะนํา

เพื่อประเมินผลความกาวหนาในการเรียนรูข องนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “กฎหมายการ
สาธารณสุข สิ่งแวดลอม และควบคุมอาคาร”
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด

1. กิจการใดเปนกิจการที่ไมตองแจงหรือขออนุญาตกอนประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข
ก. กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ข. กิจการทีก่ อใหเกิดเหตุรําคาญ
ค. การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย
ง. ตลาดและสถานที่สะสมอาหาร
จ. การจําหนายสินคาในทางสาธารณะ
2. การวินจิ ฉัยวา กิจการใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จะพิจารณาจากขอใดเปนสําคัญ
ก. ขนาดของผลกระทบตอสุขภาพ
ข. ความยากงายในการปองกันผลกระทบ
ค. ขนาดของพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบ
ง. รายชื่อกิจการในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
จ. กําลังการผลิตของการประกอบกิจการนั้นๆ
3. ขอใดเปนกรณีที่สถานประกอบการที่ไมมีการควบคุมการระบายน้าํ ทิ้ง จนกอใหเกิดกลิ่นเหม็น และเปนเหตุ
ใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพนัน้ ตามมาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
ก. เหตุอันตราย
ข. เหตุรุนแรง
ค. เหตุรําคาญ
ง. เหตุรองเรียน
จ. เหตุควบคุม

4. ขอใดตอไปนี้ไมอยูใ นความควบคุมของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
ก. กากอุตสาหกรรมที่เปนพิษ
ข. ขยะอันตรายจากครัวเรือน
ค. ขยะติดเชือ้
ง. สิ่งปฏิกูล
จ. มูลฝอย
5. หากปรากฏวาทองที่ใดมีแนวโนมปญหามลพิษรายแรง เปนอันตรายตอสุขภาพ และคุณภาพสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมอี ํานาจประกาศเปนเขตอะไร
ก. เขตพื้นที่คมุ ครอง
ข. เขตพื้นที่เสี่ยง
ค. เขตพื้นทีอ่ นุรักษ
ง. เขตสิ่งแวดลอม
จ. เขตควบคุมมลพิษ
6. กรณีที่เปนโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และโครงการรวมกับเอกชน ซึ่งตองเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ในขั้นตอนการพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไมมี
การกําหนดขอใด
ก. การตรวจสอบและพิจารณาขั้นตนโดย สผ.
ข. การเสนอความเห็นโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ค. การพิจารณารายงานโดยผูชํานาญการ
ง. ระยะเวลาที่จะตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
จ. การพิจารณามาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
7. ขอใดเปนมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
ก. มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ข. มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ค. มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน
ง. มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล
จ. มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
8. อาคารประเภทใดที่อยูในขายบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร ไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะมีพระราช
กฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือไมก็ตาม
ก. อาคารขนาดใหญพเิ ศษ
ข. อาคารสาธารณะ
ค. อาคารอยูอาศัย
ง. บานแถว

จ. สํานักงาน
9. ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบอัคคีภัยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) มีผลบังคับใชกับอาคารประเภทใด
ก. อาคารอยูอ าศัย
ข. อาคารขนาดใหญพเิ ศษ
ค. อาคารสาธารณะ
ง. ภัตตาคาร
จ. สถานีขนสง
10. การตรวจสอบอาคารประเภทการตรวจสอบใหญตอ งกระทําทุกกีป่ 
ก. 1 ป
ข. 3 ป
ค. 5 ป
ง. 7 ป
จ. 9 ป

กอนเรียน
1. ง.
2. ก.
3. ก.
4. จ.
5. ข.
6. ค.
7. ข.
8. ก.
9. ง.
10. จ.
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หลังเรียน
1. ข.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ง.
ค.
ก.
จ.
ง.
ก.
ก.
ข.
ค.
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วัตถุประสงค เพื่อประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเกีย่ วกับเรื่อง “องคการมาตรฐานระหวางประเทศและ
สหภาพยุโรป”
คําแนะนํา
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. ISO คืออะไร และมีหนาที่อยางไร
ก. เปนองคกรดานการมาตรฐานของประเทศอินเดียทําหนาที่กําหนดมาตรฐานของประเทศ
ข. เปนองคกรอิสระทําหนาที่ใหความชวยเหลือดานการมาตรฐานแกประเทศกําลังพัฒนา
ค. เปนองคกรระหวางประเทศที่ใหการรับรองระบบการจัดการ เชน ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9000)
เปนตน
ง. เปนองคกรระหวางประเทศที่กอตั้งขึ้นเพื่อใหการศึกษาดานการมาตรฐานแกประเทศกําลังพัฒนา
จ. เปนองคกรระหวางประเทศ ทําหนาที่กาํ หนดมาตรฐานระหวางประเทศ
2. ทําไมมาตรฐานระหวางประเทศมีความสําคัญตอประเทศกําลังพัฒนา
ก. ใชเปนขอมูลเพื่อนําไปจัดตั้งโรงงานผลิตสินคา
ข. ใชเปนแหลงความรูดานเทคโนโลยี แหลงขอมูลเกี่ยวกับเกณฑกําหนดของผลิตภัณฑ สมรรถนะ คุณภาพ
ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม และยังชวยแกปญหาการคาระหวางประเทศ
ค. ใชอางเมื่อจะสงสินคาไปขายยังประเทศที่พัฒนาแลว
ง. ใชเปนขอมูลในการตรวจรับสินคาจากประเทศที่พัฒนาแลว
จ. ใชเปนขอมูลในการพัฒนาระบบงาน
3. เอกสารมาตรฐาน ISO แบงเปนกี่ประเภท อะไรบาง
ก. 2 ประเภท ไดแก มาตรฐานมูลฐาน และสิ่งพิมพซึ่งสํานักเลขาธิการจัดทํารวมกับหนวยงานอืน่
ข. 3 ประเภท ไดแก มาตรฐานมูลฐาน มาตรฐานระบบ และISO Standards handbooks
ค. 4 ประเภท ไดแก มาตรฐานผลิตภัณฑ มาตรฐานมูลฐาน มาตรฐานวิธีทดสอบ และมาตรฐานระบบ
ง. 5 ประเภท ไดแก มาตรฐานผลิตภัณฑ มาตรฐานมูลฐาน มาตรฐานวิธีทดสอบ มาตรฐานระบบ และ
สิ่งพิมพซึ่งสํานักเลขาธิการจัดทํารวมกับหนวยงานอืน่
จ. 6 ประเภท ไดแก มาตรฐานผลิตภัณฑ มาตรฐานมูลฐาน มาตรฐานวิธีทดสอบ มาตรฐานระบบ สิ่งพิมพ
ซึ่งสํานักเลขาธิการจัดทํารวมกับหนวยงานอื่น และISO Standards handbooks
4. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (สมอ.) มีหนาที่อยางไร
ก. เปนหนวยงานที่ใหการรับรองเกี่ยวกับการจัดการระบบ โดยเฉพาะการจัดการระบบอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
ข. เปนหนวยงานที่กําหนดเฉพาะมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ค. เปนหนวยงานหลักที่ดําเนินงานดานการมาตรฐานของประเทศไทย
ง. เปนหนวยงานที่ใหคําปรึกษาเกีย่ วกับการผลิตสินคา

จ. เปนหนวยงานที่ทํางานรวมกับ ISO
5. หมวดและหมวดยอยของมาตรฐานใดทีเ่ กี่ยวของกับดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ สมอ. ดําเนินการ
ก. ICS.100
ข. ICS 13.160
ค. ICS 13.180
ง. ICS 13.220
จ. ถูกทุกขอ
6. ขอกําหนด (Directives) มีผลบังคับตามกฎหมายสหภาพยุโรปในลักษณะใด
ก. มีผลบังคับเหนือกฎหมายภายในของรัฐสมาชิก
ข. มีผลบังคับเฉพาะภายในรัฐสมาชิก
ค. มีผลบังคับในระดับสหภาพยุโรป
ง. มีผลบังคับในรัฐสมาชิกที่จะตองอนุวัตรการตามกรอบแหงกฎหมายระดับสหภาพ
จ. มีผลบังคับเฉพาะตอปจเจก หรือองคกรตางๆ ทั้งนี้ตามที่ขอกําหนดไดกําหนดไว
7. หนวยงานใดของสหภาพยุโรปทําหนาที่เสนอรางกฎหมายระดับขอกําหนด (Directives)
ก. คณะกรรมาธิการ และคณะมนตรี
ข.สภายุโรปและคณะกรรมาธิการ
ค.คณะมนตรีและสภายุโรป
ง. สภารัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการ
จ..ถูกทุกขอ
8. ขอกําหนดที่ 89/391 มีความสําคัญอยางไร
ก. เปนขอกําหนดแรกสุดที่กําหนดมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแหงยุโรป
ข. เปนขอกําหนดแมบท ที่กําหนดมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสหภาพยุโรป
ค.เปนขอกําหนดที่ใหอาํ นาจคณะกรรมาธิการในการเสนอกฎหมายเกีย่ วกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ง. เปนขอกําหนดของสหภาพยุโรปวาดวยเรื่องการทําเครื่องหมาย CE
จ.เปนขอกําหนดเกีย่ วกับสภาพการจางของสหภาพยุโรป
9. หากรัฐสมาชิกไมออกกฎหมายภายในรองรับขอกําหนดเกีย่ วกับมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะ
มีผลทางกฎหมายอยางไร
ก. ขอกําหนดนั้นมีผลบังคับใชไดและผูกพันรัฐสมาชิก
ข.ขอกําหนดนั้นไมมีผลบังคับระดับรัฐสมาชิก
ค.ขอกําหนดนั้นไมผูกพันรัฐสมาชิกที่ไมเห็นชอบ
ง. ขอกําหนดนั้นจะบังคับไดระดับสหภาพเทานัน้
จ. รัฐสมาชิกดังกลาวสามารถออกมาตรฐานที่เทียบเทามาบังคับใชได
10. เหตุใดมาตรฐานสหภาพยุโรปจึงมีความสําคัญอยางมาก

ก. มาตรฐานสหภาพยุโรป เปนขอกําหนดมาตรฐานที่เปนบรรทัดฐานของสินคาทั่วโลก
ข. มาตรฐานสหภาพยุโรป เปนมาตรฐานสินคาสากลระบบเดียว
ค. มาตรฐานสหภาพยุโรป เปนกฎหมายที่ละเมิดมิได
ง. มาตรฐานสหภาพยุโรปเปนรากฐานของระบบการผลิตและการใหบริการสากล
จ. มาตรฐานสหภาพยุโรป เปนเงื่อนไขในการเขาถึงตลาด สหภาพยุโรปของ สินคา และ บริการจาก
ประเทศนอกสมาชิก

วัตถุประสงค
คําแนะนํา

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 13
เพื่อประเมินผลความกาวหนาในการเรียนรูข องนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “องคการมาตรฐาน
ระหวางประเทศและสหภาพยุโรป”
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด

1. มาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสวนใหญจัดอยูในสาขาใด
ก. สาขาการปองกันสภาวะแวดลอมและสุขอนามัย
ข. สาขาเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ
ค. สาขามาตรวิทยาและการวัด ปรากฏการณทางฟสิกส
ง. สาขาวัสดุกอ สรางและอาคาร
จ. สาขาเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ และสาขามาตรวิทยาและการวัด ปรากฏการณทางฟสิกส
2. ISO 10333-4:2002 Personal fall-arrest systems-Part 4: Vertical rails and vertical lifelines incorporating a
sliding-type fall arrester ซึ่งมีเลข ICS 13.340.60 จะมีเลข ICS จัดอยูใ นสาขาใด หมวดใด
ก. 13.100
ข. 13.040
ค. 13.340
ง. 13.340.01
จ. 13.040.60
3. เอกสารมาตรฐานที่ สมอ. กําหนดขึ้น แบงเปนกี่ประเภท อะไรบาง
ก. 2 ประเภท ไดแกมาตรฐานบังคับและมาตรฐานสมัครใจ
ข. 3 ประเภท ไดแกมาตรฐานมูลฐาน มาตรฐานสมัครใจ และมาตรฐานระบบ
ค. 4 ประเภท ไดแก มาตรฐานผลิตภัณฑ มาตรฐานมูลฐาน มาตรฐานวิธีทดสอบ และมาตรฐานระบบ
ง. 5 ประเภท ไดแก มาตรฐานผลิตภัณฑ มาตรฐานมูลฐาน มาตรฐานวิธีทดสอบ มาตรฐานระบบ และ
มาตรฐานบังคับ

จ. 6 ประเภท ไดแก มาตรฐานผลิตภัณฑ มาตรฐานมูลฐาน มาตรฐานวิธีทดสอบ มาตรฐานระบบมาตรฐาน
บังคับและมาตรฐานสมัครใจ
4. มอก.18001-2542 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย:
ขอกําหนด มีเลข ICS อยูในสาขาและหมวดใด
ก. 17.160
ข. 13.100
ค. 17.140
ง. 91.160
จ. 11.080
5. หมวดและหมวดยอยของมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ สมอ. ดําเนินการ
ใดที่เกีย่ วของกับหมวดการยศาสตร
ก. ICS.100
ข. ICS 13.160
ค. ICS 13.180
ง. ICS 13.220
จ. ถูกทุกขอ
6.กฎหมายใดเปนการกําหนดแนวทางปฏิบัติใหแกประเทศสมาชิกในการที่จะไปดําเนินการจัดทํากฎหมาย หรือ
แกไขกฎหมายใหสอดคลองกับบทบัญญัติของสหภาพยุโรป
ก. ขอบังคับ
ข.ขอกําหนด
ค .คําแนะนํา
ง.คําสั่ง
จ.ความเห็น
7.หนวยงานใดของสหภาพยุโรปทําหนาที่ควบคุม กํากับใหกฎหมายสหภาพยุโรปไดรับการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ
ก. สภารัฐมนตี
ข.คณะมนตรี
ค.คณะกรรมาธิการ
ง. ศาลยุติธรรมแหงยุโรป.
จ. ถูกทุกขอ
8. .ขอกําหนดที่ 89/391 เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สหภาพยุโรป ออกในชวงใด
ก. ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
ข.ประชาคมถานหินและเหล็กกลา

ค.ประชาคมปรมาณูแหงยุโรป
ง. ยุโรปตลาดเดียว
จ. สหภาพยุโรป
9.ขอกําหนดมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สหภาพยุโรป เปนมาตรฐานระดับใด
ก. มาตรฐานขั้นต่ําที่รัฐสมาชิกสามารถกําหนดมาตรฐานที่สูงกวาได
ข.มาตรฐานขั้นสูงสุดสมาชิกกําหนดมาตรฐานที่ต่ํากวาไมได
ค.มาตรฐานขั้นสูงซึ่งรัฐสมาชิกสามารถกําหนดมาตรฐานที่ต่ํากวาไดหากยังเปนมาตรฐานสากล
ง.มาตรฐานที่มีลักษณะยืดหยุน ซึ่งรัฐสมาชิกสามารถกําหนดรายละเอียดแหงมาตรฐานได
จ.เปนมาตรฐานทั่วไปทีส่ มาชิกสามารถกําหนดมาตรฐานตามโครงสรางของสังคมที่เหมาะสมได
10. มาตรฐาน สหภาพยุโรป มีอิทธิพลตออุตสาหกรรมไทยอยางไร
ก. สหภาพยุโรป เปนตลาดใหญของสินคาไทย
ข.อุตสาหกรรมไทยใชเทคโนโลยีจาก สหภาพยุโรป มากที่สุด
ค.มาตรฐาน สหภาพยุโรปเปนมาตรฐานเดียวกับสินคาไทย
ง.มาตรฐาน สหภาพยุโรป เปนเงื่อนไขของการเขาถึงตลาด สหภาพยุโรป ของสินคาไทย
จ.สหภาพยุโรปมีการรับรองสินคาตามมาตรฐาน สหภาพยุโรป เทานั้น

กอนเรียน
1. จ.

เฉลยแบบประเมินผลตนเอง หนวยที่ 13
หลังเรียน
1. ก.

2. ข.
3. ค.
4. ค.

2. ค.
3. ค.
4. ข.

5. จ.
6. ง.
7. ก.
8. ข.
9. ก.
10. จ.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค.
ข.
ค.
จ.
ก.
ง.

วัตถุประสงค
คําแนะนํา

แบบประเมินผลตนเองกอนเรียนหนวยที่ 14
เพื่อประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเกีย่ วกับ “องคการแรงงานระหวางประเทศ”
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด

1. สํานักงานแรงงานระหวางประเทศ ตั้งอยูท ี่ใด
ก. นครนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา
ข. นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด
ค. นครโตเกียว ประเทศญี่ปุน
ง. นครมอนตรีออล ประเทศแคนาดา
จ. นครซีดนีย ประเทศออสเตรเลีย
2. สํานักงานแรงงานระหวางประเทศ มีสํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ตั้งอยูที่ใด
ก. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ข. กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
ค. มานิลา ประเทศฟลิปปนส
ง. ปกกิ่ง ประเทศจีน
จ. โตเกียว ประเทศญี่ปุน
3. ขั้นตอนแรกใดทีก่ รมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตองดําเนินการในการสัตยาบันอนุสัญญาขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ
ก. ศึกษาความพรอมในทางปฏิบัติและกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวของ
ข. ขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี
ค. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการไตรภาคี และสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ
ง. ทําหนังสือแจงความประสงคไปยังองคการแรงงานระหวางประเทศ
จ. จัดทําแนวทางในการดําเนินการเพื่อการใหสัตยาบัน
4. มาตรฐานแรงงานองคการแรงงานระหวางประเทศ สวนใหญเกีย่ วของกับงานในความรับผิดชอบและการ
ปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานใดในกระทรวงแรงงาน
ก. สํานักงานปลัดกระทรวง
ข. สํานักงานประกันสังคม
ค. กรมการจัดหางาน
ง. กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
จ. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
5. วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโลกตรงกับ
วันใด
ก. วันที่ 1 พฤษภาคม
ข. วันที่ 10 พฤษภาคม
ค. วันที่ 28 เมษายน
ง. วันที่ 13 เมษายน
จ. วันที่ 20 กรกฎาคม

6. องคการแรงงานระหวางประเทศ ไดจัดทํา “แนวทางการดําเนินงานระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชี
วอนามัย” เมื่อใด
ก. เมื่อป 2541
ข. เมื่อป 2542
ค. เมื่อป 2543
ง. เมื่อป 2544
จ. เมื่อป 2545
7. การฝกอบรมดวยรูปแบบการมีสวนรวมขององคแรงงานระหวางประเทศใดที่มุงเนนในสถานประกอบกิจการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ก. OSH for SMEs
ข. WISE
ค. WIND
ง. WISH
จ. WISCON
8. อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 155 เปนอนุสัญญาเกี่ยวกับอะไร
ก. วาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน
ข. วาดวยบริการอาชีวอนามัย
ค. วาดวยกรอบงานสงเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน
ง. วาดวยเครื่องปองกันอันตรายภัยจากเครื่องจักร
จ. วาดวยการปองกันอุบัติเหตุรายแรงในงานอุตสาหกรรม
9. ประเทศไทยไดมกี ารเตรียมการที่จะใหสตั ยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศใด
ก. วาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน
ข. วาดวยบริการอาชีวอนามัย
ค. วาดวยกรอบงานสงเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน
ง. วาดวยเครื่องปองกันอันตรายภัยจากเครื่องจักร
จ. วาดวยการปองกันอุบัติเหตุรายแรงในงานอุตสาหกรรม
10. องคการแรงงานระหวางประเทศ ไดมคี วามพยายามที่จะใหประเทศไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาใด
ก. วาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน
ข. วาดวยบริการอาชีวอนามัย
ค. วาดวยกรอบงานสงเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน
ง. วาดวยเครื่องปองกันอันตรายภัยจากเครื่องจักร
จ. วาดวยการปองกันอุบัติเหตุรายแรงในงานอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค
คําแนะนํา

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 14
เพื่อประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของนักศึกษาเกีย่ วกับ “องคการแรงงานระหวาง
ประเทศ”
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด

1. ปฏิญญาฟลาเดลเฟย ไดกําหนดไววาอะไร
ก. แรงงานมิใชสนิ คา
ข. แรงงานมิใชทาส
ค. แรงงานเปนทรัพยากรที่มีคา
ง. แรงงานตองไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม
จ. แรงงานตองไดรับการปฏิบัติที่เสมอภาค
2. องคการแรงงานระหวางประเทศ เปนองคกรไตรภาคี ประกอบดวยใคร
ก. นักวิชาการ นายจาง และลูกจาง
ข. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน นายจาง และลูกจาง
ค. NGO นายจาง และลูกจาง
ง. รัฐบาล นายจาง และลูกจาง
จ. นักการเมือง นายจาง และลูกจาง
3. รูปแบบของตราสารขององคการแรงงานระหวางประเทศมีอะไรบาง
ก. อนุสัญญา ขอแนะ พิธีสาร ปฏิญญา และประมวลขอปฏิบัติ
ข. อนุสัญญา ขอแนะ พิธีสาร และกฎหมาย
ค. อนุสัญญา ขอแนะ ปฏิญญา และแนวปฏิบตั ิ
ง. อนุสัญญา ขอแนะ พิธีสาร และคูมือ
จ. อนุสัญญา ขอแนะ ปฏิญญา และคํามั่นสัญญา
4. การประชุมใหญประจําปขององคการแรงงานระหวางประเทศ จัดขึ้นเปนประจําทุกป ณ นครเจนีวา
ประเทศสวิตเซอรแลนด ในเดือนใด
ก. พฤษภาคม
ข. มิถุนายน
ค. กรกฎาคม
ง. สิงหาคม
จ. กันยายน
5. นายกรัฐมนตรีประเทศไทยคนใดที่ไดรบั คําเชิญจากองคการแรงงานระหวางประเทศ ใหเปนผูก ลาว
ปราศรัยในวันความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยโลก

ก. พลเอกเปรม ติณสูลานนท
ข. นายชวน หลีกภัย
ค. นายบรรหาญ ศิลปอาชา
ง. พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
จ. พลเอกสุรยุทธ จุลานนท
6. แนวทางการดําเนินงานระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ ไดนํามาใชเปนแนวอะไร
ก. ในการจัดทําพระราชบัญญัติ
ข. ในการจัดทําคูม ือ
ค. ในการจัดทําแนวปฏิบัติ
ง. ในการจัดทําขอเสนอแนะ
จ. ในการจัดทํากฎกระทรวงฯ
7. การฝกอบรมดวยรูปแบบการมีสวนรวม การปรับปรุงสวนใหญ จะเปนการปรับปรุงสิ่งใด
ก. ที่มุงเนนการลดอุบัติเหตุเปนหลัก
ข. ที่งายๆ อาศัยภูมิปญญาของคนในทองถิ่น และไมมีคาใชจา ยหรือมีคาใชจายนอย
ค. ที่ตองถูกตองตามหลักวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ง. ที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
จ. ที่ตองมีลักษณะเปนไตรภาคี
8. ประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศดานความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยใด
ก. ฉบับที่ 155 วาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน
ข. ฉบับที่ 161 วาดวยบริการอาชีวอนามัย
ค. ฉบับที่ 187 วาดวยกรอบงานสงเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน
ง. ใหสัตยาบันแลวทุกฉบับ
จ. ยังมิไดใหสัตยาบันแมแตฉบับเดียว
9. อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 155 วาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการ
ทํางาน คําวา “คนงาน” อยางไร
ก. ครอบคลุมถึงทุกบุคคลที่ไดรับการวาจาง รวมทั้ง ลูกจางของรัฐดวย
ข. ไมครอบคลุมลูกจางของรัฐ
ค. ไมครอบคลุมลูกจางภาคเกษตร
ง. ไมครอบคลุมลูกจางผูรับงานไปทําที่บาน
จ. ไมครอบคลุมลูกจางของสถาบันการศึกษา

10. อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 187 วาดวยกรอบงานสงเสริมความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยในการทํางาน คําวา “นโยบายแหงชาติ” หมายถึงอะไร
ก. นโยบายแหงชาติดานความปลอดภัยในการทํางาน
ข. นโยบายแหงชาติดานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
ค. นโยบายแหงชาติดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมการทํางาน
ง. นโยบายแหงชาติดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และการสุขาภิบาล
ฉ. นโยบายแหงชาติดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และโภชนาการ

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหนวยที่ 14
กอนเรียน
1. ข.
2. ก.
3. ก.
4. จ.
5. ค.
6. ง.
7. ข.
8. ก.
9. ก.
10. ค.
หลังเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ก.
ง.
ก.
ข.
ง.
จ.

7. ข.
8. จ.
9. ก.
10. ค.

แบบประเมินผลตนเองกอนเรียนหนวยที่ 15
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความรูเดิมของนักศึกษาเกีย่ วกับเรื่อง “กฎหมายอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ”
คําแนะนํา
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2511
ข. พ.ศ. 2513
ค. พ.ศ. 2515
ง. พ.ศ. 2517
จ. พ.ศ. 2521
2. พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของประเทศสหรัฐอเมริกาลงนามโดยใคร
ก. ประธานาธิบดี จิมมี่ คารเตอร
ข. ประธานาธิบดี โรนัลด เรแกน
ค. ประธานาธิบดี จิมมี่ คารเตอร
ง. ประธานาธิบดี บิลล คลินตั้น
จ. ประธานาธิบดีริชารด เอ็ม นิกสัน
3. ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. วิสัยทัศนขององคการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ มีความปรารถนาที่จะให
คนงานทุกคนกลับบานอยางมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
ข. กฎหมายเรื่องฉลากสารเคมี (Hazard Communication) เปนสิทธิ์ของคนงานที่จะไดรับรูเรื่อง
อันตรายจากสารเคมี
ค. กฎหมายเรื่องโรคจากการติดตอทางเลือด (Blood-Borne Pathogens) เพื่อปองกันคนงานจากโรค
ตับอักเสบ และเอดส
ง. มีการผลักดันใหลดคาความเขมขนของตะกัว่ ในอากาศลงแตการดําเนินการไมเปนผลสําเร็จจนถึง
ปจจุบัน
จ. พ.ศ. 2535 ประกาศใชกฎหมาย การบริหารความปลอดภัยในกระบวนการ (Process Safety
Management; PSM) ที่มงุ เนนกับกลุมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
4. พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม
ครอบคลุมบังคับใชใด
ก. การจางงานตนเอง

ข. สมาชิกของครอบครัวนายจางที่ทํางานในฟารมที่ไมมกี ารจางคนงานจากภายนอก
ค. คนงานที่ถูกจางงานจากหนวยงานของรัฐที่มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยและอนามัย ของ
หนวยงานรัฐบาลกลาง
ง. ลูกจางของมลรัฐ รัฐบาลทองถิ่น และบางรัฐที่มีแผนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของรัฐที่
คุมครองคนงาน
จ. ถูกทุกขอ
5. ขั้นตอนในการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อยูใ นมาตรา 6 เริม่ ตนไดอยางไร
ก. รัฐมนตรีแรงงานไดรับขอมูลที่เปนลายลักษณอกั ษรจากผูที่เกี่ยวของกับมาตรฐานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยที่ตองการจะประกาศหรือแกไข หรือยกเลิก
ข. สภานิติบญ
ั ญัติไดมีมติใหคณะกรรมการที่ปรึกษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ
ดําเนินงาน
ค. สหภาพแรงงานสงตัวแทนยื่นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานตอสภานิติบัญญัติ
ง. รัฐมนตรีดําเนินการทําประชาวิจารณเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ตองการ
จะประกาศหรือแกไข หรือยกเลิก
จ. รัฐมนตรีเขาชี้แจงในสภานิติบัญญัติวาตองมีการกําหนดมาตรฐาน
6. องคการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีโครงสรางที่รองรับกับสถานการณปญหาที่เกิดใน
ปจจุบัน และคาดวาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มุงไปที่กลุมกิจกรรมที่มีปญหา และสิ่งที่โครงสรางตองรองรับกับ
เรื่องปญหาที่เกิดขึ้นใหม ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน ป 2003 – 2008 คือเรื่องเกี่ยวกับอะไร
ก. เรื่องการติดตั้งการดครอบสวนอันตรายของเครื่องจักร รวมถึงการดําเนินการระบบแขวนปาย
ล็อคกุญแจ
ข. เรื่องอันตรายของการขนสงสารเคมี และฉลากสารเคมี
ค. เรื่องความเครียดทางจิตใจของลูกจาง
ง. เรื่องของการยศาสตร เรื่องของการเตรียมความพรอมสําหรับเหตุฉกุ เฉินที่ตองเตรียมความ
ปลอดภัยใหกบั เจาหนาที่ทเี่ ขาไปกูภยั
จ. เรื่องการปองกันอันตรายทางกายภาพ (ความรอง แสง เสียง ความสัน่ สะเทือน)
7. ในประเทศสหรัฐอเมริกาในกรณีที่นายจางไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือมาตรฐานใหมท่ี
ประกาศใช ใหนายจางรองขอตอรัฐมนตรีในการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้เปนการชั่วคราว โดยนายจาง
ตองมีเหตุผลที่สมควรอะไร
ก. ปฏิบัติไมไดเนื่องจากขาดผูเชี่ยวชาญ หรือโครงสรางอาคารไมเหมาะสม หรือขาดเครื่องมือ
ข. นายจางไดดําเนินมาตรการตางๆ ที่เหมาะสมทุกอยางที่ปกปองคุมครองคนงาน
ค. นายจางมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ที่จะดําเนินการใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดภายในเวลา 1 ป
โดยตองไดรับความเห็นจากคนงานกอน

ง. ขอ ก และ ค ถูก
จ. ขอ ก, ข และ ค ถูก
8. พระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัยของประเทศอังกฤษประกาศใชเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2515
ข. พ.ศ. 2517
ค. พ.ศ. 2519
ง. พ.ศ. 2521
จ. พ.ศ. 2523
9. ขอใดกลาวไมถูกตองสําหรับเรื่องความปลอดภัยในประเทศอังกฤษ
ก. ฝายบริหารดานสุขภาพและความปลอดภัยที่มหี นาทีร่ ับผิดชอบในการใชกฎหมายความปลอดภัย
ข. คณะกรรมาธิการสุขภาพและความปลอดภัยมีหนาทีใ่ นการกําหนดนโยบายและมาตรฐานดาน
สุขภาพความปลอดภัยตอรัฐมนตรี
ค. คณะกรรมาธิการสุขภาพและความปลอดภัยมีหนาทีใ่ นการทําการศึกษาวิจัย
ง. งานที่เกีย่ วของกับผูบริโภค ความปลอดภัยอาหาร ความปลอดภัยทางทะเล และการบิน ที่มีความ
เสี่ยงอันตรายแตไดรับการคุม ครองจากกฎหมายอื่น จะไมอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการ
จ. ไมมขี อใดผิด
10. โครงสรางองคกรของฝายบริหารดานสุขภาพและความปลอดภัยของประเทศอังกฤษ ประกอบดวย 3
หนวยงานใด
ก. สายการปฏิบัติการ กลุมจัดทํามาตรฐาน สายสนับสนุน
ข. สายการปฏิบัติการ กลุมนโยบาย สายสนับสนุน
ค. สายการบริหาร กลุมจัดทํามาตรฐาน สายสนับสนุน
ง. สายการบริหาร สายการปฏิบัติการ สายสนับสนุน
จ. สายการปฏิบัติการ กลุมนโยบาย กลุมจัดทํามาตรฐาน

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหนวยที่ 15
วัตถุประสงค เพื่อประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของนักศึกษาเกีย่ วกับเรื่อง “กฎหมาย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ”
คําแนะนํา
ขอใหนักศึกษาอานคําถามแลวเขียนวงกลมลอมรอบขอคําตอบที่ถูกตองที่สุด
1. ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศใชพระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2511
ข. พ.ศ. 2513
ค. พ.ศ. 2515
ง. พ.ศ. 2517
จ. พ.ศ. 2521
2. พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของประเทศสหรัฐอเมริกาลงนามโดยใคร
ก. ประธานาธิบดีริชารด เอ็ม นิกสัน
ข. ประธานาธิบดี โรนัลด เรแกน
ค. ประธานาธิบดี จิมมี่ คารเตอร
ง. ประธานาธิบดี บิลล คลินตั้น
จ. ประธานาธิบดี จิมมี่ คารเตอร
3. ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. วิสัยทัศนขององคการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ มีความปรารถนาที่จะให
คนงานทุกคนกลับบานอยางมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
ข. กฎหมายเรื่องฉลากสารเคมี (Hazard Communication) เปนสิทธิ์ของคนงานที่จะไดรับรูเรื่อง
อันตรายจากสารเคมี
ค. กฎหมายเรื่องโรคจากการติดตอทางเลือด (Blood-Borne Pathogens) เพื่อปองกันคนงานจากโรค
ตับอักเสบ และเอดส
ง. มีการผลักดันใหลดคาความเขมขนของตะกัว่ ในอากาศลงแตการดําเนินการไมเปนผลสําเร็จจนถึง
ปจจุบัน
จ. พ.ศ. 2535 ประกาศใชกฎหมาย การบริหารความปลอดภัยในกระบวนการ (Process Safety
Management; PSM) ที่มุงเนนกับกลุมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
4. พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม
ครอบคลุมบังคับใชใด
ก. การจางงานตนเอง
ข. สมาชิกของครอบครัวนายจางที่ทํางานในฟารมที่ไมมกี ารจางคนงานจากภายนอก
ค. คนงานที่ถูกจางงานจากหนวยงานของรัฐที่มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยและอนามัย ของ
หนวยงานรัฐบาลกลาง

ง. ลูกจางของมลรัฐ รัฐบาลทองถิ่น และบางรัฐที่มีแผนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของรัฐที่
คุมครองคนงาน
จ. ถูกทุกขอ
5. อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาใหมกี าร
แตงตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมาธิการ และหนวยงานทีส่ ําคัญใด
ก. คณะกรรมการที่ปรึกษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ คณะกรรมาธิการพิจารณาความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ
ข. แตงตั้งเฉพาะคณะกรรมการที่ปรึกษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ เทานั้น
ค. แตงตั้งเฉพาะคณะกรรมาธิการพิจารณาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เทานั้น
ง. แตงตั้ง คณะกรรมาธิการพิจารณาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสถาบันความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยแหงชาติ
จ. แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ คณะกรรมาธิการ
พิจารณาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
6. ในประเทศสหรัฐอเมริกาการเขาตรวจสถานประกอบการของรัฐมนตรีมีการดําเนินการอยางไร
ก. ตองมีตัวแทนของนายจางเปนผูรวมตรวจดวย
ข. ตองมีตัวแทนของลูกจางรวมตรวจดวย
ค. ตองมีตัวแทนของนายจางและลูกจางรวมตรวจดวย
ง. ตองมีตัวแทนของลูกจางและสหภาพแรงงานรวมตรวจดวย
จ. กฎหมายไมไดระบุรายละเอียดไว
7. ในประเทศสหรัฐอเมริกาในกรณีที่นายจางไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือมาตรฐานใหมที่
ประกาศใช ใหนายจางรองขอตอรัฐมนตรีในการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้เปนการชั่วคราว โดยนายจาง
ตองมีเหตุผลที่สมควรอะไร
ก. ปฏิบัติไมไดเนื่องจากขาดผูเชี่ยวชาญ หรือโครงสรางอาคารไมเหมาะสม หรือขาดเครื่องมือ
ข. นายจางไดดําเนินมาตรการตางๆ ที่เหมาะสมทุกอยางที่ปกปองคุมครองคนงาน
ค. นายจางมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ที่จะดําเนินการใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดภายในเวลา 1 ป
โดยตองไดรับความเห็นจากคนงานกอน
ง. ขอ ก. และ ค. ถูก
จ. ขอ ก. ข. และ ค. ถูก
8. พระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัยของประเทศอังกฤษประกาศใชเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2515
ข. พ.ศ. 2517
ค. พ.ศ. 2519
ง. พ.ศ. 2521

จ. พ.ศ. 2523
9. ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. ในประเทศอังกฤษกฎหมายไมไดระบุใหเปนหนาที่ของนายจางที่ตอ งมีนโยบายเปนลายลักษณ
อักษร
ข. หนาที่ของนายจางที่ตองจัดใหมีคณะการความปลอดภัย ที่เปนหนาที่ของนายจางที่ตอง
ดําเนินการเมื่อมีการรองของจากลูกจาง
ค. ใหเปนหนาที่ของนายจางและการจางบุคคลอื่นที่ไมใชลูกจาง ที่ตองมีการใหขอมูลและให
ดําเนินการไมใหบุคคลเหลานี้ไดรับความเสี่ยงตอสุขภาพ
ง. กฎหมายของประเทศอังกฤษระบุไวใหเปนหนาที่ของลูกจางในขณะทํางานตองรับผิดชอบตอ
ความปลอดภัยและสุขภาพของตนเองและผูอื่น
จ. รัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหเจาพนักงานทองถิ่นได
10. อํานาจของเจาพนักงานตรวจสอบมีอํานาจอะไรบาง
ก. เขาไปตรวจสอบ ณ เวลาที่เหมาะสม และนําตํารวจรวมดวยเมื่อมีความจําเปน
ข. เขาไปตรวจสอบและเก็บตัวอยางสารหรือวัตถุที่สงสัยได
ค. เจาพนักงานสามารถอายัดสิ่งของหรือสารไวเปนหลักฐานได
ง. เมื่อเจาพนักงานผูตรวจพบวาตองมีการปรับปรุงใหออกหนังสือแจงเพื่อการปรับปรุง
จ. สามารถออกหนังสือใหหยุดกิจการที่อาจเปนอันตรายและหามยกเลิกหนังสือนี้
เฉลยแบบประเมินผลตนเอง หนวยที่ 15
กอนเรียน
หลังเรียน
1. ข.
1. ข.
2. จ.
2. ก
3. ง.
3. ง
4. จ.
4. จ
5. ก.
5. ก
6. ง.
6. ค
7. จ.
7. จ
8. ข
8. ข
9. จ
9. ก
10. ข
10. ข

