กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(ภาวะแวดลอม)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรือ่ ง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (7) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515
กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับลูกจางไว ดังตอไปนี้
ความทั่วไป
ขอ 1 ในประกาศนี้
“สภาพความรอน” หมายความวา อุณหภูมิที่เปนอยูรอบตัวลูกจางในขณะทํางานปกติ
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และหมายความรวมถึงผูซึ่งได
รับ มอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล หมายความวา ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคล นั้น และหมายความรวมถึง ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับคาจางดวยตนเอง
หรือไมก็ตามและหมายความรวมถึงลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวแตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบาน
“ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางตกลงจางไวเปนการประจํา
“ลูกจางชัว่ คราว” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางตกลงจางไวไมเปนการประจํา เพื่อทํางานอันมีลักษณะ
เปนครั้งคราว เปนการจร หรือเปนไปตามฤดูกาล
หมวด 1
ความรอน
ขอ 2 ภายในสถานที่ประกอบการที่มีลูกจางทํางานอยู จะมีสภาพความรอนที่ทําใหอุณหภูมิของรางกาย
ของลูกจางสูงเกินกวา 38 องศาเซลเซียส มิได
ขอ 3 ในกรณีที่ภายในสถานที่ประกอบการมีสภาพความรอนที่ทําใหอุณหภูมิของรางกายของลูกจางสูงกวา
38 องศาเซลเซียส ใหนายจางดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงเพื่อลดสภาพความรอนนั้น หากแกไขหรือปรับปรุง
ไมไดนายจางจะตองจัดใหลูกจางมีเครื่องปองกันความรอนมิใหอุณหภูมิของรางกายลูกจางสูงกวา 38 องศา
เซลเซียส
ขอ 4 ในกรณีทอี่ ณ
ุ หภูมิของรางกายลูกจางสูงกวา 38 องศาเซลเซียส นายจางจะตองใหลูกจางหยุดพัก
ชั่วคราวจนกวาอุณหูมิของรางกายลูกจางจะอยูในสภาพปกติ
ขอ 5 ในทีท่ ี่เปนแหลงกําเนิดความรอนที่มีสภาพความรอนสูงถึงขนาดเปนอันตรายแกสุขภาพอนามัยของ
บุคคล ใหนายจางปดประกาศเตือนใหทราบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 93 ตอนที่ 148 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2519

กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(ภาวะแวดลอม)

ขอ 6 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานใกลแหลงกําเนิดความรอนที่ทําใหอุณหภูมิในบริเวณนั้นสูงกวา 45
องศาเซลเซียส สวมชุดแตงกาย รองเทา และถุงมือสําหรับปองกันความรอน ตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหมวด
4 ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
หมวด 2
แสงสวาง
ขอ 7 ภายในสถานที่ประกอบการที่ใหลูกจางทํางาน ดังตอไปนี้
(1) งานทีไ่ มตองการความสะเอียด เชน การขนยาย การบรรจุ การบด การเกลี่ยวัตถุชนิดหยาบ เปนตน
ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 50 ลักซ
(2) งานทีต่ องการความละเอียดเล็กนอย เชน การผลิตหรือการประกอบชิ้นงานอยางหยาบ ๆ การสีขาว
การสางฝาย หรือการปฏิบัติงานขั้นแรกในกระบวนการอุตสาหกรรมตาง ๆ เปนตน ตองมีความเขมของแสงสวาง
ไมนอยกวา 100 ลักซ
ขอ 8 ณ ที่ที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางาน ดังตอไปนี้
(1) งานทีต่ องการความละเอียดปานกลาง เชน การเย็บผา การเย็บหนัง การประกอบภาชนะ เปนตน ตอง
มีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 200 ลักซ
(2) งานทีต่ อ งการความละเอียดสูงกวาที่กลาวใน (1) แตไมถึง (3) เชน การกลึงหรือแตงโลหะ การซอม
แซม เครื่องจักร การตรวจตราและทดสอบผลิตภัณฑ การตกแตงหนังสัตวและผาฝาย การทอผา เปนตน ตองมี
ความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 300 ลักซ
(3) งานทีต่ องการความละเอียดมากเปนพิเศษ และตองใชเวลาทํางานนาน เชน การประกอบเครื่องจักร
หรืออุปกรณที่มีขนาดเล็ก นาฬิกา การเจียระไนเพชร พลอย การเย็บผาที่มีสีมืดทึบ เปนตน ตองมีความเขมของ
แสงสวางไมนอยกวา 1,000 ลักซ
ขอ 9 ถนนและทางเดินภายนอกอาคารในบริเวณสถานที่ประกอบการ ตองมีความเขมของแสงสวางไม
นอยกวา 20 ลักซ
ขอ 10 ในโกดังหรือหองเก็บวัสดุ ทางเดิน เฉลียง และบันไดในบริเวณสถานที่ประกอบการ ตองมีความ
เขมของแสงสวางไมนอยกวา 50 ลักซ
ขอ 11 ใหนายจางปองกันมิใหมีแสงตรงหรือแสงสะทอนของดวงอาทิตย หรือเครื่องกําเนิดแสงที่มีแสงจา
สองเขาตาลูกจางในขณะทํ างาน ในกรณีที่ไมอาจปองกันไดใหนายจางจัดใหลูกจางจัดใหลูกจางซึ่งทํ างานใน
ลักษณะเชนวานั้น สวมใสแวนตา หรือกระบังหนาลดแสง ตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหมวด 4 ตลอดเวลาที่
ทํางาน
ขอ 12 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานในถํ้า อุโมงค หรือในที่ที่มีแสงสวางไมเพียงพอ สวมหมวก
แข็งทีม่ ีอุปกรณสองแสงสวางตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหมวด 4 ตลอดเวลาที่ทํางาน
หมวด 3
เสียง
ขอ 13 ภายในสถานที่ประกอบการที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางาน ดังตอไปนี้

กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(ภาวะแวดลอม)

(1) ไมเกินวันละเจ็ดชั่วโมง ตองมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันไมเกินเกาสิบเอ็ดเดซิเบล (เอ)
(2) เกินวันละเจ็ดชั่วโมง แตไมเกินแปดชั่วโมง จะตองมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันไมเกินเกาสิบ
เดซิเบล (เอ)
(3) เกินวันละแปดชั่วโมง จะตองมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันไมเกินแปดสิบเดซิเบล (เอ)
ขอ 14 นายจางจะใหลูกจางทํางานในที่ที่มีระดับเสียงเกินกวาหนึ่งรอยสี่สิบเดซิเบล (เอ) มิได
ขอ 15 ภายในสถานที่ประกอบการที่มีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันเกินกวาที่กําหนดไวในขอ 13 ให
นายจางแกไขหรือปรับปรุงสิ่งที่เปนตนกําเนิดของเสียงหรือทางผานของเสียงมิใหมีระดับเสียงดังเกินกวาที่กําหนด
ไวในขอ 13
ขอ 16 ในกรณีไมอาจปรับปรุงหรือแกไขตามความในขอ 15 ได ใหนายจางจัดใหลูกจางสวมใสปลั๊กลด
เสียงหรือครอบหูลดเสียงตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหมวด 4 ตลอดเวลาที่ทํางาน
หมวด 4
มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ขอ 17 หมวกแข็งจะตองมีนํ้าหนักไมเกินสี่รอยยี่สิบสี่กรัมทําดวยวัตถุที่ไมใชโลหะ และมีความตานทาน
สามารถทนแรงกระแทกไดไมนอยกวาสามรอยแปดสิบหากิโลกรัม ภายในหมวกจะตองมีรองหมวกทําดวยหนัง
พลาสติก ผา หรือวัตถุอื่นที่คลายกัน อยูหางผนังหมวกไมนอยกวาหนึ่งเซนติเมตร ซึ่งสามารถปรับระยะไดตาม
ขนาดศีรษะของผูใช เพื่อปองกันศีรษะกระทบกับผนังหมวก
สําหรับหมวกแข็งที่มีอุปกรณสองแสงสวาง นอกจากจะตองเปนหมวกที่มีมาตรฐานตามวรรคแรกแลว จะ
ตองมีอุปกรณที่ทําใหมีแสงสวางที่มีความเขมไมนอยกวา 20 ลักซ สองไปขางหนาติดอยูที่หมวกดวย
ขอ 18 ปลั๊กลดเสียง (ear plugs) ตองทําดวยพลาสติก หรือยาง หรือวัตถุอื่นใชใสชองหูทั้งสองขาง
ตองสามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 15 เดซิเบล (เอ)
ขอ 19 ครอบหูลดเสียง (ear muffs) ตองทําดวยพลาสติก หรือยาง หรือวัตถุอื่นใชครอบหูทั้งสองขาง
ตองสามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 25 เดซิเบล (เอ)
ขอ 20 แวนตาลดแสง ตัวแวนตองทําดวยกระจกสีซึ่งสามารถลดความจาของแสงลงใหอยูในระดับที่ไม
เปนอันตรายตอสายตา กรอบของแวนตาตองมีนํ้าหนักเบาและมีกระบังแสงซึ่งมีลักษณะออน
ขอ 21 กระบังหนาลดแสง ตัวกระบังตองทําดวยกระจกสี ซึ่งสามารถลดความจาของแสงลงใหอยูใน
ระดับที่ไมเปนอันตรายตอสายตา ตัวกรอบตองมีนํ้าหนักเบาและตองไมติดไฟงาย
ขอ 22 ชุดแตงกาย รองเทา และถุงมือ สําหรับปองกันความรอนตามขอ 6 ตองทําดวยวัตถุที่มีนํ้าหนัก
เบาสามารถกันความรอนจากแหลงกําเนิดความรอนได
หมวด 5
เบ็ดเตล็ด
ขอ 23 ขอกําหนดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่กําหนดไวในประกาศนี้ เปนมาตรฐานขั้น
ตํ่าที่จะตองปฏิบัติเทานั้น
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ขอ 24 งานใดที่มีลักษณะไมเหมาะสมแกการที่จะใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ดังที่ไดระบุไวในประกาศนี้ นายจางอาจผอนผันใหลูกจางระงับการใชอุปกรณนั้นเฉพาะการปฏิบัติงานในลักษณะ
เชนวานั้นเปนการชั่วคราวได
ขอ 25 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวา สภาพความรอน แสงสวางหรือเสียง ในบริเวณสถานที่
ประกอบการมิไดเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ใหคําแนะนําตักเตือนเปนหนังสือให
นายจางปฏิบัติการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ขอ 26 ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2519
คนึง ฤาไชย
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

