
กฎหมายความปลอดภัยในการทํ างาน
(ภาวะแวดลอม)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํ างานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม

อาศัยอํ านาจตามความในขอ 2 (7)  แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม  2515 
กระทรวงมหาดไทยจึงกํ าหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสํ าหรับลูกจางไว ดังตอไปนี้

ความทั่วไป

ขอ 1  ในประกาศนี้
“สภาพความรอน” หมายความวา อุณหภูมิที่เปนอยูรอบตัวลูกจางในขณะทํ างานปกติ
“นายจาง” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํ างานโดยจายคาจางให และหมายความรวมถึงผูซ่ึงได

รบั มอบหมายใหทํ างานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล หมายความวา ผูมีอํ านาจกระทํ าการแทนนิติ
บคุคล นั้น และหมายความรวมถึง ผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํ างานแทนผูมีอํ านาจกระทํ าการแทนนิติบุคคล

“ลกูจาง” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงทํ างานใหแกนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับคาจางดวยตนเอง 
หรอืไมก็ตามและหมายความรวมถึงลูกจางประจํ าและลูกจางชั่วคราวแตไมรวมถึงลูกจางซ่ึงทํ างานเก่ียวกับงานบาน

“ลกูจางประจํ า” หมายความวา ลูกจางซ่ึงนายจางตกลงจางไวเปนการประจํ า
“ลกูจางชัว่คราว” หมายความวา ลูกจางซ่ึงนายจางตกลงจางไวไมเปนการประจํ า  เพื่อทํ างานอันมีลักษณะ

เปนครั้งคราว เปนการจร หรือเปนไปตามฤดูกาล
หมวด 1
ความรอน

ขอ 2  ภายในสถานที่ประกอบการที่มีลูกจางทํ างานอยู จะมีสภาพความรอนที่ทํ าใหอุณหภูมิของรางกาย
ของลูกจางสูงเกินกวา 38 องศาเซลเซียส มิได

ขอ 3  ในกรณทีี่ภายในสถานที่ประกอบการมีสภาพความรอนที่ทํ าใหอุณหภูมิของรางกายของลูกจางสูงกวา 
38  องศาเซลเซียส  ใหนายจางดํ าเนินการแกไขหรือปรับปรุงเพื่อลดสภาพความรอนนั้น หากแกไขหรือปรับปรุง
ไมไดนายจางจะตองจัดใหลูกจางมีเครื่องปองกันความรอนมิใหอุณหภูมิของรางกายลูกจางสูงกวา 38 องศา
เซลเซียส

ขอ 4  ในกรณทีีอุ่ณหภูมิของรางกายลูกจางสูงกวา 38 องศาเซลเซียส นายจางจะตองใหลูกจางหยุดพัก    
ชั่วคราวจนกวาอุณหูมิของรางกายลูกจางจะอยูในสภาพปกติ

ขอ 5   ในทีท่ี่เปนแหลงกํ าเนิดความรอนที่มีสภาพความรอนสูงถึงขนาดเปนอันตรายแกสุขภาพอนามัยของ
บคุคล ใหนายจางปดประกาศเตือนใหทราบ

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม 93 ตอนที่ 148 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2519
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ขอ 6 ใหนายจางจัดใหลูกจางซ่ึงทํ างานใกลแหลงกํ าเนิดความรอนที่ทํ าใหอุณหภูมิในบริเวณนั้นสูงกวา 45 
องศาเซลเซียส  สวมชุดแตงกาย  รองเทา  และถุงมือสํ าหรับปองกันความรอน ตามมาตรฐานที่กํ าหนดไวในหมวด 
4 ตลอดเวลาที่ลูกจางทํ างาน

หมวด 2
แสงสวาง

ขอ 7    ภายในสถานที่ประกอบการที่ใหลูกจางทํ างาน ดังตอไปนี้
(1)  งานทีไ่มตองการความสะเอียด เชน การขนยาย การบรรจุ การบด การเกลี่ยวัตถุชนิดหยาบ เปนตน 

ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 50 ลักซ
(2) งานทีต่องการความละเอียดเล็กนอย เชน การผลิตหรือการประกอบชิ้นงานอยางหยาบ ๆ การสีขาว 

การสางฝาย หรือการปฏิบัติงานขั้นแรกในกระบวนการอตุสาหกรรมตาง ๆ  เปนตน  ตองมีความเขมของแสงสวาง
ไมนอยกวา 100 ลักซ 

ขอ 8    ณ ที่ที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํ างาน ดังตอไปนี้
(1) งานทีต่องการความละเอียดปานกลาง เชน การเย็บผา การเย็บหนัง การประกอบภาชนะ เปนตน ตอง

มคีวามเขมของแสงสวางไมนอยกวา 200 ลักซ
(2) งานทีต่องการความละเอียดสูงกวาที่กลาวใน (1) แตไมถึง (3) เชน การกลึงหรือแตงโลหะ การซอม

แซม เครื่องจักร การตรวจตราและทดสอบผลิตภัณฑ การตกแตงหนังสัตวและผาฝาย การทอผา เปนตน ตองมี
ความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 300 ลักซ

(3) งานทีต่องการความละเอียดมากเปนพิเศษ และตองใชเวลาทํ างานนาน เชน การประกอบเครื่องจักร
หรอือุปกรณที่มีขนาดเล็ก 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 หรือเครื่องกํ าเนิดแสงที่มีแสงจา
สองเขาตาลูกจางในขณะทํ างาน ในกรณีที่ไมอาจปองกันไดใหนายจางจัดใหลูกจางจัดใหลูกจางซ่ึงทํ างานใน
ลกัษณะเชนวานั้น สวมใสแวนตา หรือกระบังหนาลดแสง ตามมาตรฐานที่กํ าหนดไวในหมวด 4 ตลอดเวลาที่
ทํ างาน

ขอ 12 ใหนายจางจัดใหลูกจางซ่ึงทํ างานในถํ้ า  อุโมงค  หรือในที่ที่มีแสงสวางไมเพียงพอ สวมหมวก
แขง็ทีม่ีอุปกรณสองแสงสวางตามมาตรฐานที่กํ าหนดไวในหมวด 4 ตลอดเวลาที่ทํ างาน

หมวด 3
เสียง

ขอ 13   ภายในสถานที่ประกอบการที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํ างาน ดังตอไปนี้
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(1)    ไมเกินวันละเจ็ดชั่วโมง ตองมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันไมเกินเกาสิบเอ็ดเดซิเบล (เอ)
(2) เกินวันละเจ็ดชั่วโมง แตไมเกินแปดชั่วโมง จะตองมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันไมเกินเกาสิบ       

เดซิเบล (เอ)
(3)    เกินวันละแปดชั่วโมง จะตองมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันไมเกินแปดสิบเดซิเบล (เอ)

ขอ 14   นายจางจะใหลูกจางทํ างานในที่ที่มีระดับเสียงเกินกวาหนึ่งรอยสี่สิบเดซิเบล (เอ) มิได

ขอ 15 ภายในสถานที่ประกอบการที่มีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันเกินกวาที่กํ าหนดไวในขอ 13 ให   
นายจางแกไขหรือปรับปรุงสิ่งที่เปนตนกํ าเนิดของเสียงหรือทางผานของเสียงมิใหมีระดับเสียงดังเกินกวาที่กํ าหนด
ไวในขอ 13

ขอ 16  ในกรณไีมอาจปรับปรุงหรือแกไขตามความในขอ 15 ได  ใหนายจางจัดใหลูกจางสวมใสปลั๊กลด
เสยีงหรอืครอบหูลดเสียงตามมาตรฐานที่กํ าหนดไวในหมวด 4 ตลอดเวลาที่ทํ างาน

หมวด 4
มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล

ขอ 17 หมวกแข็งจะตองมีนํ้ าหนักไมเกินสี่รอยยี่สิบสี่กรัมทํ าดวยวัตถุที่ไมใชโลหะ และมีความตานทาน
สามารถทนแรงกระแทกไดไมนอยกวาสามรอยแปดสิบหากิโลกรัม ภายในหมวกจะตองมีรองหมวกทํ าดวยหนัง 
พลาสติก ผา หรือวัตถุอ่ืนที่คลายกัน อยูหางผนังหมวกไมนอยกวาหนึ่งเซนติเมตร ซ่ึงสามารถปรับระยะไดตาม
ขนาดศีรษะของผูใช เพื่อปองกันศีรษะกระทบกับผนังหมวก

ส ําหรับหมวกแข็งที่มีอุปกรณสองแสงสวาง นอกจากจะตองเปนหมวกที่มีมาตรฐานตามวรรคแรกแลว จะ
ตองมีอุปกรณที่ทํ าใหมีแสงสวางที่มีความเขมไมนอยกวา 20 ลกัซ สองไปขางหนาติดอยูที่หมวกดวย

ขอ 18   ปลั๊กลดเสียง (ear plugs)  ตองทํ าดวยพลาสติก  หรือยาง  หรือวัตถุอ่ืนใชใสชองหูทั้งสองขาง    
ตองสามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 15 เดซิเบล (เอ)

ขอ  19   ครอบหูลดเสียง (ear muffs) ตองทํ าดวยพลาสติก หรือยาง หรือวัตถุอ่ืนใชครอบหูทั้งสองขาง   
ตองสามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 25 เดซิเบล (เอ)

ขอ 20 แวนตาลดแสง  ตัวแวนตองทํ าดวยกระจกสีซ่ึงสามารถลดความจาของแสงลงใหอยูในระดับที่ไม
เปนอันตรายตอสายตา กรอบของแวนตาตองมีนํ้ าหนักเบาและมีกระบังแสงซ่ึงมีลักษณะออน

ขอ  21  กระบังหนาลดแสง  ตัวกระบังตองทํ าดวยกระจกสี   ซ่ึงสามารถลดความจาของแสงลงใหอยูใน
ระดับที่ไมเปนอันตรายตอสายตา  ตัวกรอบตองมีนํ้ าหนักเบาและตองไมติดไฟงาย

ขอ  22   ชุดแตงกาย  รองเทา  และถุงมือ  สํ าหรับปองกันความรอนตามขอ 6 ตองทํ าดวยวัตถุที่มีนํ้ าหนัก
เบาสามารถกันความรอนจากแหลงกํ าเนิดความรอนได

หมวด 5
เบ็ดเตล็ด

ขอ  23   ขอกํ าหนดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่กํ าหนดไวในประกาศนี้  เปนมาตรฐานขั้น
ตํ่ าที่จะตองปฏิบัติเทานั้น
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ขอ 24  งานใดที่มีลักษณะไมเหมาะสมแกการที่จะใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
ดงัที่ไดระบุไวในประกาศนี้  นายจางอาจผอนผันใหลูกจางระงับการใชอุปกรณนั้นเฉพาะการปฏิบัติงานในลักษณะ
เชนวานั้นเปนการชั่วคราวได

ขอ 25 ในกรณทีี่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวา สภาพความรอน แสงสวางหรือเสียง ในบริเวณสถานที่
ประกอบการมิไดเปนไปตามที่กํ าหนดไวในประกาศนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ใหคํ าแนะนํ าตักเตือนเปนหนังสือให
นายจางปฏิบัติการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กํ าหนดไว

ขอ 26 ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป

                               ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน  2519

                             คนึง  ฤาไชย
  รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน

                           รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย


