
 
 
 

คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน 
เร่ือง   กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชวีอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางานเกีย่วกบัความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
    

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐๓ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ        
การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง 
และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใน      
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๙ เปนตนไป (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ก วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙) กระทรวง
แรงงานจึงขอชี้แจงรายละเอียดของกฎกระทรวงดังกลาวเพื่อความเขาใจและปฏิบัติอยางถูกตองดังตอไปนี้ 
  ๑. กฎกระทรวงฉบับนี้มีหลักการสําคัญ คือ กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง 
โดยการปรับปรุงประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม   ลง
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ ใหทันสมัยและสอดคลองกับมาตรฐานสากล  
  ๒. กฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับกับนายจางซึ่งมีลูกจางทํางานในสถานประกอบกิจการ 
ตั้งแต ๑ คน ขึ้นไป 
  ๓. คํานิยาม 
       ๓.๑ “อุณหภูมิเวตบัลบโกลบ” (Wet Bulb Globe Temperature-WBGT) ตามกฎกระทรวง
ฉบับนี้มีสองความหมาย ไดแก  
       (๑) อุณหภูมิที่วัดเปนองศาเซลเซียสซ่ึงวัดนอกอาคารที่ไมมีแสงแดดหรือในอาคารมี
ระดับความรอนเทากับ ๐.๗ เทาของอุณหภูมิที่อานคาจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกตามธรรมชาติ บวก 
๐.๓ เทาของอุณหภูมิที่อานคาจากโกลบเทอรโมมิเตอรหรือ  
       (๒) อุณหภูมิที่วัดเปนองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารที่มีแสงแดดมีระดับความรอน
เทากับ ๐.๗ เทาของอุณหภูมิที่อานคาจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกตามธรรมชาติ บวก ๐.๒ เทาของ
อุณหภูมิที่อานคาจากโกลบเทอรโมมิเตอรและบวก ๐.๑ เทาของอุณหภูมิที่อานคาจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะ
แหง 



 ๒

      ๓.๒ “ระดับความรอน” หมายความวา อุณหภูมิเวตบัลบโกลบในบริเวณที่ลูกจางทํางาน
ตรวจวัดโดยเฉลี่ยในชวงเวลาสองชั่วโมงที่มีอุณหภูมิเวตบัลบโกลบสูงสุดของการทํางานปกติ 
      ๓.๓ “สภาวะการทํางาน” หมายความวา  สภาวะแวดลอมซึ่งปรากฏอยูในบริเวณที่ทํางาน
ของลูกจางซึ่งรวมถึงสภาพตาง ๆ ในบริเวณที่ทํางาน เครื่องจักร อาคาร สถานที่ การระบายอากาศความรอน  
แสงสวาง เสียง ตลอดจนสภาพและลักษณะการทํางานของลูกจางดวย 
      ๓.๔ “งานเบา” หมายความวา ลักษณะงานที่ใชแรงนอยหรือใชกําลังงานที่ทําใหเกิด การ
เผาผลาญอาหารในรางกายไมเกิน ๒๐๐ กิโลแคลอรี่ตอช่ัวโมง  “งานปานกลาง” หมายความวา ลักษณะงานที่
ใชแรงปานกลางหรือใชกําลังงานที่ทําใหเกิดการเผาผลาญอาหารในรางกายเกิน ๒๐๐     กิโลแคลอรี่ตอ
ช่ัวโมง ถึง ๓๕๐ กิโลแคลอรี่ตอช่ัวโมง และ “งานหนัก” หมายถึง ลักษณะงานที่ใชแรงมาก หรือใชกําลังงาน
ที่ทําใหการเผาผลาญอาหารในรางกายเกิน ๓๕๐ กิโลแคลอรี่ตอช่ัวโมง 
  ๔. กฎกระทรวงฉบับนี้กําหนดใหนายจางตองดําเนินการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน
การทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม  ความรอน  แสงสวาง  และเสียง  ดังนี้ 
      ๔.๑ ความรอน 
     (๑) ตองควบคุมและรักษาระดับความรอนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางทํางาน
อยูมิใหเกินมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง เชน งานเบา ตองมีระดับความรอนไมเกินคาเฉลี่ยอุหณภูมิเวต
บัลบโกลบ ๓๔ องศาเซลเซียส  
      (๒) กรณีที่ภายในสถานประกอบกิจการมีระดับความรอนเกินมาตรฐานที่กําหนดใน
กฎกระทรวงใหดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขสภาวะการทํางานทางดานวิศวกรรมใหระดับความรอนไมเกิน
มาตรฐาน หากไดดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขสภาวะการทํางานแลว ยังควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐาน
ดังกลาวไมไดใหปดประกาศเตือนใหลูกจางทราบวาบริเวณนั้นอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง
และตองจัดใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลซึ่งมีมาตรฐานตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
      ๔.๒ แสงสวาง 
     (๑) ตองจัดใหสถานประกอบกิจการมีความเขมของแสงสวางสําหรับแตละบริเวณ        ไม
ต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง 
      (๒) ตองใชหรือจัดใหมีฉาก แผนฟลมกรองแสง หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสมและ
เพียงพอ เพื่อปองกันมิใหแสงตรงหรือแสงสะทอนจากแหลงกําเนิดแสงหรือดวงอาทิตยที่มีแสงจาเขานัยนตา 
ลูกจางโดยตรงในขณะทํางาน ถาไมอาจปองกันได ตองจัดใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคลซึ่งมีมาตรฐานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ทํางาน 
      (๓) ตองจัดใหลูกจางสวมใสหมวกนิรภัยที่มีอุปกรณสองแสงสวางหรือมีอุปกรณ      
สองแสงสวางสองไปขางหนาตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ลูกจางตองทํางานในสถานที่
มืด ทึบ คับแคบ เชน ในถ้ํา หรืออุโมงค 



 ๓

      ๔.๓ เสียง 
      (๑) ตองควบคุมระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน (Time  
Weighted Average – TWA) ไมใหเกินมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง เชน ระดับเสียงที่ลูกจางไดรับ
เฉล่ียตลอดเวลาการทํางาน ๑๒ ช่ัวโมง ในแตละวันไมเกิน ๘๗ เดซิเบลเอ 
      (๒) ในบริเวณสถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (Impact or 
Impulse Noise) เกิน ๑๔๐ เดซิเบลเอ หรือมีปริมาณเสียงสะสมของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกเกิน
มาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจางตองใหลูกจางหยุดทํางานจนกวาจะไดปรับปรุงหรือแกไขระดับ
เสียง 
      (๓) สภาวะการทํางานที่มีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางานใน    แต
ละวันเกินมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือสภาวะการทํางานที่มีระดับเสียงกระทบเสียงกระแทก
เกิน ๑๔๐ เดซิเบลเอ หรือมีปริมาณเสียงสะสมของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกเกินมาตรฐานที่กําหนด
ในกฎกระทรวง นายจางตองดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขสิ่งที่เปนตนกําเนิดของเสียงหรือทางผานของ
เสียงหรือการบริหารจัดการเพื่อใหมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับอยูไมเกินมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง ใน
กรณี ยังดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขสิ่งที่เปนตนกําเนิดของเสียงหรือทางผานของเสียงหรือการบริหาร
จัดการไมได ตองจัดใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลซึ่งมีมาตรฐานตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ทํางาน 
      (๔) บริเวณที่มีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางานในแตละวันเกิน
มาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือบริเวณที่มีระดับเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกเกิน ๑๔๐ เดซิเบลเอ
หรือมีปริมาณเสียงสะสมของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกเกินมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจาง
ตองจัดใหมีเครื่องหมายเตือนใหใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลติดไวใหลูกจางเห็นไดชัดเจน 
      (๕) สภาวะการทํางานที่มีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานแปด
ช่ัวโมงตั้งแต ๘๕ เดซิเบลเอขึ้นไป ใหนายจางจัดทําโครงการอนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
      ๔.๔. อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
      ตองจัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่มีมาตรฐานตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงและจัดใหมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการเลือกและการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล โดยจัดใหลูกจางไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช และการบํารุงรักษาอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล รวมทั้งจัดทําระเบียบในการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
      ๔.๕ การตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน 
      (๑) ตองจัดใหมีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสง
สวาง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 



 ๔

      (๒) ตองจัดทํารายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับ  ความ
รอน แสงสวาง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ โดยใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
วิชาชีพหรือใหผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเทาตามที่ได       ขึ้น
ทะเบียนไวตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย เปนผูรับรองรายงาน และใหเก็บรายงานดังกลาวไว        ณ 
สถานประกอบกิจการเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดตลอดเวลา พรอมทั้งสงรายงานคูฉบับตอ
อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ทําการตรวจวัด 
      (๓) ผูที่ประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะ
การทํางาน ใหยื่นคําขอพรอมแนบสําเนาเอกสารหลักฐานตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือสถานที่อ่ืนที่อธิบดีประกาศกําหนด 
สําหรับจังหวัดอื่นใหยื่น ณ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  
      (๔) การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะ   การ
ทํางานมีอัตราคาธรรมเนียม ดังนี้ 
      - คาคําขอ     ฉบับละ        ๒๐  บาท  
      - คาขึ้นทะเบียน   ปละ       ๓,๐๐๐  บาท  
      - คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ฉบับละ        ๑๐  บาท 
      ๔.๖ การตรวจสุขภาพและการรายงานผลการตรวจสุขภาพ 
      (๑) ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางที่ทํางานในสภาวะการทํางานที่อาจ
ไดรับอันตรายจากความรอน แสงสวาง หรือเสียง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด และ
เก็บรายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจางตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดไวอยางนอย ๕ ปนับแตวันที่
ไดรับรายงานผลการตรวจ พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 
       (๒) กรณีที่ทราบความผิดปกติของรางกายหรือความเจ็บปวยของลูกจางเนื่องจากการ
ทํางานในสภาวะการทํางานที่อาจไดรับอันตรายเกิดจากความรอน  แสงสวาง หรือเสียง ตองจัดใหลูกจาง
ไดรับการรักษาพยาบาลในทันที และทําการตรวจสอบหรือหาสาเหตุของความผิดปกติหรือเจ็บปวย     พรอม
ทั้งสงผลการตรวจสุขภาพที่ผิดปกติหรือเจ็บปวย การใหการรักษาพยาบาลและการปองกันแกไขตอพนักงาน
ตรวจแรงงานตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ทราบความผิดปกติหรือการ
เจ็บปวย 

       กระทรวงแรงงาน 
       มิถุนายน ๒๕๔๙ 


