กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (7) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16
มีนาคม 2515 กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับ
ลูกจางไว ดังตอไปนี้
ความทั่วไป
ขอ 1 ในประกาศนี้
“เครื่องจักร” หมายความวา สิ่งที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับใหกอกําเนิดพลังงาน
เปลีย่ นหรือแปลง สภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกําลังนํ้า ไอนํ้า เชื้อเพลิง ลม แกส ไฟฟา หรือ
พลังงานอืน่ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน และหมายความรวมถึง เครื่องอุปกรณไฟลวีล
ปุลเล สายพาน เพลา เกียร หรือสิ่งอื่นที่ทํางานสัมพันธกัน และรวมถึงเครื่องมือกลดวย
“หมอไอนํา”
้ หมายความวา ภาชนะซึ่งสรางขึ้นเพื่อผลิตไอนํ้า ซึ่งมีความดันสูงกวาความดันของ
บรรยากาศปกติ
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และหมายความรวม
ถึงผูซ งึ่ ไดรับ มอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล หมายความวาผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล นั้น และหมายความรวมถึง ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนผูมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคล
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับคาจาง
ดวยตนเอง หรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว แตไมรวมถึงลูกจางซึ่ง
ทํางานเกี่ยวกับงานบาน
“ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางตกลงจางไวเปนการประจํา
“ลูกจางชัว่ คราว” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางตกลงจางไวไมเปนการประจํา เพื่อทํางานอันมี
ลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร หรือเปนไปตามฤดูกาล
หมวด 1
การใชเครื่องจักรทั่วไป
ขอ 2

ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรสวมใสหมวก ถุงมือ แวนตา หนา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 93 ตอนที่ 101 วันที่ 10 สิงหาคม 2519
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กาก เครือ่ งปองกันเสียง รองเทาพื้นยางหุมสน หรือเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลอื่น ๆ ตามสภาพ
และลักษณะของงาน และใหถือเปนระเบียบปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดเวลาที่ลูกจางปฏิบัติ
งานนั้น
ขอ 3 ใหนายจางดูแลลูกจางสวมใสเครื่องนุงหมใหเรียบรอย รัดกุม ไมขาดรุงริ่ง ในกรณีที่
ทํางานเกีย่ วกับการ ใชไฟฟา จะตองใหลูกจางสวมเครื่องนุงหมที่ไมเปยกนํ้า
ขอ 4 ใหนายจางดูแลมิใหลูกจางซึ่งมีผมยาวเกินสมควร และมิไดรวบหรือทําอยางหนึ่งอยาง
ใดใหอยูใ นลักษณะที่ปลอดภัย หรือสวมใสเครื่องประดับอื่นที่อาจเกี่ยวโยงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได เขาทํางาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร
ขอ 5 ใหนายจางจัดใหมีอุปกรณเพื่อปองกันอันตรายจากเครื่องจักร ดังตอไปนี้
(1) เครือ่ งจักรทีใ่ ชพลังงานไฟฟา ตองมีสายดินเพื่อปองกันกระแสไฟฟารั่วตามมาตรฐานเพื่อ
ความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาติทุกเครื่อง
(2) เครือ่ งจักรทีใ่ ชพลังงานไฟฟา ตองมีสายไฟฟาเขาเครื่องจักรโดยฝงดินหรือเดินลงมาจากที่
สูง ทัง้ นีใ้ หใช ทอรอยสายไฟฟาใหเรียบรอย เวนแตใชสายไฟฟาชนิดที่มีฉนวนหุมเปนพิเศษ
(3) เครือ่ งจักรสําหรับปมวัตถุซึ่งใชนํ้าหนักเหวี่ยง ใหติดตั้งตัวนํ้าหนักเหวี่ยงไวสูงกวาศีรษะผู
ปฏิบตั งิ านพอสมควร เพื่อไมใหเกิดอันตรายแกผูปฏิบัติงาน หรือใหจัดทําเครื่องปองกันอยางหนึ่งอยางใด
ใหมคี วามปลอดภัยตอลูกจาง และจะตองไมมีสายไฟฟาอยูในรัศมีของนํ้าหนักเหวี่ยง
(4) เครือ่ งจักรสําหรับปมวัตถุโดยใชเทาเหยียบ ตองมีที่พักเทาและมีที่ครอบปองกันมิใหเหยียบ
โดยไมตั้งใจ
(5) เครือ่ งจักรสําหรับปมวัตถุโดยใชมือปอน ตองมีเครื่องปองกันมือใหพนจากแมปมหรือจัด
หาเครื่องปอนวัตถุแทนมือ
(6) เครือ่ งจักรที่ใชพลังงานไฟฟาปมหรือตัดวัตถุที่ใชมือปอน ตองมีสวิตชสองแหงหางกันเพื่อ
ใหผปู ฏิบัติงาน ตองเปดสวิตชพรอมกันทั้งสองมือ
(7) เครือ่ งจักรชนิดอัตโนมัติ ตองมีสีเครื่องหมายปด เปด ที่สวิตชอัตโนมัติตามหลักสากล และ
มีเครือ่ งปองกันมิใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบสวิตช เปนเหตุใหเครื่องจักรทํางานโดยมิไดตั้งใจ
(8) เครือ่ งจักรที่มีการถายทอดพลังงานโดยใชเพลา สายพาน ปุลเล ไฟลวีล ตองมีตะแกรงเหล็ก
เหนียว ครอบสวนที่หมุนไดและสวนสงถายกําลังใหมิดชิด ถาสวนที่หมุนไดหรือสวนสงถายกําลังสูงกวา
สองเมตร ตองมีตะแกรง หรือรั้วเหล็กเหนียวสูงไมตํ่ากวาสองเมตรกั้นลอมใหมิดชิด
สําหรับสายพานแขวนลอยที่มีความเร็วไมนอยกวาหารอยสี่สิบเมตรตอนาที หรือสายพานที่มีชวง
ยาวเกินกวาสามเมตร หรือสายพานที่กวางกวายี่สิบเซนติเมตรหรือสายพานโซ ตองมีที่ครอบรองรับซึ่งเปด
ซอมแซมได
(9) ใบเลื่อยวงเดือนที่ใชกับเครื่องจักรซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานไดตองมีที่ครอบ
ใบเลือ่ ยสวนที่สูงเกินกวาพื้นโตะหรือแทน
(10) เครือ่ งจักรทีใ่ ชเปนเครื่องลับ ฝน หรือแตงผิวโลหะ ตองมีเครื่องปดบังประกายไฟหรือ
เศษวัตถุในขณะใชงาน
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ขอ 6 กอนการติดตั้งหรือซอมเครื่องจักร หรือเครื่องปองกันอันตรายของเครื่องจักร ใหนาย
จางทําปายปดประกาศไว ณ บริเวณติดตั้งหรือซอมแซม และใหแขวนปายหามเปดสวิตชไวที่สวิตชดวย
ขอ 7 ใหนายจางดูแลใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเครื่องมือกล (Mechanical Equipment) ดังตอ
ไปนี้
(1) ทุกวันกอนนําเครื่องมือกลออกใช ตองตรวจดูใหแนใจวาเครื่องมือกลนั้นอยูในสภาพใชการ
ไดดีและปลอดภัย
(2) เครือ่ งมือกลที่ใชขับเคลื่อนตองมีสภาพที่ผูใชงานสามารถมองเห็นขางหลังได เวนแตจะมี
สัญญาณเสียงเตือน หรือมีผูบอกสัญญาณเมื่อถอยหลัง
(3) ไมนารถยก
ํ
รถปนจั่น หรือเครื่องมือสําหรับยกอื่น ๆ ไปใชปฏิบัติงานใกลสายหรืออุปกรณ
ไฟฟาทีม่ กี ระแสไฟฟาใกลกวาระยะหางที่ปลอดภัย ตามที่กําหนดไวในหมวดไฟฟา เวนแต
ก. จะมีแผงฉนวนกั้นระหวางสวนที่มีกระแสไฟฟากับเครื่องมือกลนั้น
ข. เครื่องมือกลนั้นไดตอสายดินไวเรียบรอยแลว
ค. มีฉนวนหุมอยางดี หรือ
ง. ใชมาตรการความปลอดภัยในการใชเครื่องมือกลนั้นเชนเดียวกับวามีกระแสไฟฟาอยู
ขอ 8 หามมิใหนายจางใชหรือยอมใหลูกจางใชเครื่องมือกลทํางานเกินกวาพิกัดที่ผูผลิตกําหนด
ไวสําหรับเครื่องมือกลนั้น
ขอ 9 ใหนายจางจัดใหมีทางเดินเขา ออก จากที่สําหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร มีความ
กวางไมนอยกวา แปดสิบเซนติเมตร
ขอ 10 ใหนายจางจัดทํารั้ว คอกกั้น หรือเสนแสดงเขตอันตราย ณ ที่ตั้งของเครื่องจักร หรือ
เขตทีเ่ ครื่องจักรทํางานที่อาจเปนอันตราย ใหชัดเจนทุกแหง
หมวด 2
ความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอไอนํ้า
ยกเลิก โดยขอ 2 แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
หมอนํา้ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2535
หมวด 3
การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ขอ 19 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานเชื่อมแกสและงานเชื่อมไฟฟา สวมแวน
ตาลดแสงหรือ กระบังหนาลดแสง ถุงมือหนัง รองเทาพื้นยางหุนสนและแผนปดหนาอกกันประกายไฟ
ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
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ขอ 20 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานลับหรือฝนโลหะดวยหินเจียระไน สวม
แวนตา หรือหนากากชนิดใส ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
ขอ 21 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานกลึงโลหะ กลึงไม งานไสโลหะ งานไสไม
งานตัดโลหะ สวมแวนตาหรือหนากากชนิดใส ถุงมือผา รองเทาพื้นยางหุมสน ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
ขอ 22 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานปมโลหะ สวมแวนตาชนิดใส ถุงมือผา
และรองเทาพื้นยาง หุมสน ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
ขอ 23 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานชุบโลหะ สวมถุงมือยางและรองเทาพื้น
ยางหุมสน ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
ขอ 24 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานพนสี สวมถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุม
สน ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
ขอ 25 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานยก ขนยาย ติดตั้ง สวมรองเทาหัวโลหะ ถุง
มือหนัง และหมวกแข็ง ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
ขอ 26 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานควบคุมเครื่องยนต เครื่องจักร หรือเครื่อง
มือกล สวมหมวกแข็ง รองเทาพื้นยางหุมสน ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
ขอ 27 งานใดที่มีลักษณะไมเหมาะสมแกการที่จะใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคลในการทํ างานตามที่ระบุไวในหมวดนี้ นายจางอาจผอนผันใหลูกจางระงับการใชอุปกรณนั้น
เฉพาะการปฏิบตั ิงานในลักษณะเชนวานั้นเปนการชั่วคราวได
หมวด 4
กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ขอ 28 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามที่กลาวในหมวด 4 จะตองมีคุณสมบัติ
ไดมาตรฐานขั้นตํ่า ดังตอไปนี้
(1) หมวกแข็ง จะตองมีนํ้าหนักไมเกินสี่รอยยี่สิบสี่กรัม ตองทําดวยวัตถุที่ไมใชโลหะ และตองมี
ความตานทาน สามารถทนแรงกระแทกไดไมนอยกวาสามรอยแปดสิบหากิโลกรัม ภายในหมวกจะตองมี
รองหมวกทําดวยหนัง พลาสติก ผา หรือวัตถุอื่นที่คลายกัน และอยูหางผนังหมวกไมนอยกวาหนึ่ง
เซนติเมตร ซึ่งสามารถปรับระยะไดตามขนาดศีรษะของผูใช เพื่อปองกันศีรษะกระทบกับผนังหมวก
(2) ทีส่ วมรัดผมหรือตาขายคลุมผม ตองทําดวยพลาสติก ผา หรือวัตถุที่คลายกัน หรือใชสวม
หรือคลุมผม แลวสั้นเสมอคอ
(3) แวนตาหรือหนากากชนิดใส ตองมีตัวแวนหรือหนากากทําดวยพลาสติกใส มองเห็นไดชัด
สามารถปองกันแรงกระแทกได กรอบของแวนตาตองมีนํ้าหนักเบา
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(4) แวนตาลดแสง ตัวแวนตองทําดวยกระจกสีซึ่งสามารถลดความจาของแสงลงใหอยูในระดับที่
ไมเปนอันตรายตอสายตา กรอบของแวนตาตองมีนํ้าหนักเบาและมีกระบังแสงซึ่งมีลักษณะออน
(5) กระบังหนา ตัวกระบังตองทําดวยกระจกสีซึ่งสามารถลดความจาของแสงลงใหอยูในระดับที่
ไมเปนอันตรายตอสายตา ตัวกรอบตองมีนํ้าหนักเบาและตองไมติดไฟงาย
(6) ปลัก๊ ลดเสียง (ear plugs) ตองทําดวยพลาสติก หรือยาง หรือวัตถุอื่น ใชใสชองหูทั้งสองขาง
ตองสามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 15 เดซิเบล
(7) ครอบหูลดเสียง (ear muffs) ตองทําดวยพลาสติก หรือยาง หรือวัตถุอื่น ใชครอบหูทั้งสอง
ขาง ตองสามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 25 เดซิเบล
(8) ถุงมือหนัง ตองมีความยาวหุมถึงขอมือ มีลักษณะใชสวมกับนิ้วมือไดทุกนิ้ว
(9) ถุงมือผา หรือวัตถุอื่นที่มีใยโลหะปน ตองมีความยาวหุมถึงขอมือ มีลักษณะใชสวมกับนิ้วมือ
ไดทุกนิ้ว
(10) รองเทาหนังหัวโลหะ ปลายรองเทาจะตองมีโลหะแข็งหุม สามารถทนแรงกดไดไมนอยกวา
สี่รอยสี่สิบหก กิโลกรัม
ขอ 29 ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ
แตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2519
ชูสงา ฤทธิประศาสน
รัฐมนตรีชวยวาการ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (7) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16
มีนาคม 2515 กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับ
ลูกจางไว ดังตอไปนี้
ความทั่วไป
ขอ 1 ในประกาศนี้
“สภาพความรอน” ความหมายวา อุณหภูมิที่เปนอยูรอบตัวลูกจางในขณะทํางานปกติ
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และหมายความรวม
ถึงผูซ งึ่ ไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล หมายความวา ผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล นั้น และหมายความรวมถึง ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนผูมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคล
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับคาจาง
ดวยตนเองหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว แตไมรวมถึงลูกจางซึ่ง
ทํางานเกี่ยวกับงานบาน
“ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางตกลงจางไวเปนการประจํา
“ลูกจางชัว่ คราว” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางตกลงจางไวไมปนการประจํา เพื่อทํางานอันมี
ลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร หรือเปนไปตามฤดูกาล
หมวด 1
ความรอน
ขอ 2 ภายในสถานที่ประกอบการที่มีลูกจางทํางานอยู จะมีสภาพความรอนที่ทําใหอุณหภูมิ
ของรางกายของลูกจางสูงเกินกวา 38 องศาเซลเซียส มิได
ขอ 3 ในกรณีที่ภายในสถานที่ประกอบการมีสภาพความรอนที่ทําใหอุณหภูมิของรางกายของ
ลูกจางสูงกวา 38 องศาเซลเซียส ใหนายจางดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงเพื่อลดสภาพความรอนนั้น หาก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 93 ตอนที่ 148 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2519
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แกไข หรือปรับปรุงไมได นายจางจะตองจัดใหลูกจางมีเครื่องปองกันความรอนมิใหอุณหภูมิของรางกาย
ลูกจางสูงกวา 38 องศาเซลเซียส
ขอ 4 ในกรณีที่อุณหภูมิของรางกายลูกจางสูงกวา 38 องศาเซลเซียส นายจางจะตองให
ลูกจางหยุดพักชั่วคราวจนกวาอุณหูมิของรางกายลูกจางจะอยูในสภาพปกติ
ขอ 5 ในที่ที่เปนแหลงกํ าเนิดความรอนที่มีสภาพความรอนสูงถึงขนาดเปนอันตรายแก
สุขภาพอนามัยของบุคคล ใหนายจางปดประกาศเตือนใหทราบ
ขอ 6 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานใกลแหลงกําเนิดความรอนที่ทําใหอุณหภูมิในบริเวณ
นัน้ สูงกวา 45 องศาเซลเซียส สวมชุดแตงกาย รองเทา และถุงมือสําหรับปองกันความรอน ตามมาตรฐาน
ทีก่ าหนดไว
ํ
ในหมวด 4 ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
หมวด 2
แสงสวาง
ขอ 7 ภายในสถานที่ประกอบการที่ใหลูกจางทํางาน ดังตอไปนี้
(1) งานทีไ่ มตองการความละเอียด เชน การขนยาย การบรรจุ การบด การเกลี่ยวัตถุชนิดหยาบ
เปนตน ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 50 ลักซ
(2) งานทีต่ อ งการความละเอียดเล็กนอย เชน การผลิตหรือการประกอบชิ้นงานอยางหยาบ ๆ
การสีขา ว การสางฝาย หรือการปฏิบัติงานขั้นแรกในกระบวนการอุตสาหกรรมตาง ๆ เปนตน ตองมีความ
เขมของแสงสวางไมนอยกวา 100 ลักซ
ขอ 8 ณ ทีท่ ใี่ หลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางาน ดังตอไปนี้
(1) งานทีต่ อ งการความละเอียดปานกลาง เชน การเย็บผา การเย็บหนัง การประกอบภาชนะ
เปนตน ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 200 ลักซ
(2) งานทีต่ อ งการความละเอียดสูงกวาที่กลาวใน (1) แตไมถึง (3) เชน การกลึงหรือแตงโลหะ
การซอมแซมเครื่องจักร การตรวจตราและทดสอบผลิตภัณฑ การตกแตงหนังสัตวและผาฝาย การทอผา
เปนตน ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 300 ลักซ
(3) งานทีต่ อ งการความละเอียดมากเปนพิเศษ และตองใชเวลาทํางานนาน เชน การประกอบ
เครือ่ งจักรหรืออุปกรณที่มีขนาดเล็ก นาฬิกา การเจียระไนเพชร พลอย การเย็บผาที่มีสีมืดทึบ เปนตน
ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 1,000 ลักซ
ขอ 9 ถนนและทางเดินภายนอกอาคารในบริเวณสถานที่ประกอบการ ตองมีความเขมของ
แสงสวางไมนอยกวา 20 ลักซ
ขอ 10 ในโกดังหรือหองเก็บวัสดุ ทางเดิน เฉลียง และบันไดในบริเวณสถานที่ประกอบการ
ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 50 ลักซ
2- 7

กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน

ขอ 11 ใหนายจางปองกันมิใหมีแสงตรงหรือแสงสะทอนของดวงอาทิตย หรือเครื่องกําเนิดแสง
ที่มีแสงจาสองเขาตาลูกจางในขณะทํางานในกรณีที่ไมอาจปองกันได ใหนายจางจัดใหลูกจางจัดใหลูกจาง
ซึง่ ทํางานในลักษณะเชนวานั้น สวมใสแวนตา หรือกระบังหนาลดแสง ตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหมวด
4 ตลอดเวลาที่ทํางาน
ขอ 12 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานในถํ้า อุโมงค หรือในที่ที่มีแสงสวางไมเพียงพอ สวม
หมวกแข็งที่มีอุปกรณสองแสงสวางตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหมวด 4 ตลอดเวลาที่ทํางาน
หมวด 3
เสียง
ขอ 13 ภายในสถานที่ประกอบการที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางาน ดังตอไปนี้
(1) ไมเกินวันละเจ็ดชั่วโมง ตองมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันไมเกินเกาสิบเอ็ดเดซิเบล
(เอ)
(2) เกินวันละเจ็ดชั่วโมง แตไมเกินแปดชั่วโมง จะตองมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันไม
เกินเกาสิบเดซิเบล (เอ)
(3) เกินวันละแปดชั่วโมง จะตองมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันไมเกินแปดสิบเดซิเบล
(เอ)
ขอ 14 นายจางจะใหลูกจางทํางานในที่ที่มีระดับเสียงเกินกวาหนึ่งรอยสี่สิบเดซิเบล (เอ) มิได
ขอ 15 ภายในสถานที่ประกอบการที่มีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันเกินกวาที่กําหนดไว
ในขอ 13 ใหนายจางแกไข หรือปรับปรุงสิ่งที่เปนตนกําเนิดของเสียงหรือทางผานของเสียงมิใหมีระดับ
เสียงดังเกินกวาที่กําหนดไวในขอ 13
ขอ 16 ในกรณีไมอาจปรับปรุงหรือแกไขตามความในขอ 15 ได ใหนายจางจัดใหลูกจางสวม
ใสปลัก๊ ลดเสียง หรือครอบหูลดเสียง ตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหมวด 4 ตลอดเวลาที่ทํางาน
หมวด 4
มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ขอ 17 หมวกแข็งจะตองมีนํ้าหนักไมเกินสี่รอยยี่สิบสี่กรัม ทําดวยวัตถุที่ไมใชโลหะ และมีความ
ตานทานสามารถทนแรงกระแทกไดไมนอยกวาสามรอยแปดสิบหากิโลกรัม ภายในหมวกจะตองมีรอง
หมวกทําดวยหนัง พลาสติก ผา หรือวัตถุอื่นที่คลายกัน อยูหางผนังหมวกไมนอยกวาหนึ่งเซนติเมตร ซึ่ง
สามารถปรับระยะไดตามขนาดศีรษะของผูใช เพื่อปองกันศีรษะกระทบกับผนังหมวก
สํ าหรับหมวกแข็งที่มีอุปกรณสองแสงสวาง นอกจากจะตองเปนหมวกที่มีมาตรฐานตามวรรค
แรกแลว จะตองมีอุปกรณที่ทําใหมีแสงสวางที่มีความเขมไมนอยกวา 20 ลักซ สองไปขางหนาติดอยูที่
หมวกดวย
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ขอ 18 ปลัก๊ ลดเสียง (ear Plugs) ตองทําดวยพลาสติก หรือยาง หรือวัตถุอื่นใชใสชองหูทั้งสอง
ขาง ตองสามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 15 เดซิเบล (เอ)
ขอ 19 ครอบหูลดเสียง (ear Muffs) ตองทําดวยพลาสติก หรือยาง หรือวัตถุอื่น ใชครอบหูทั้ง
สองขาง ตองสามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 25 เดซิเบล (เอ)
ขอ 20 แวนตาลดแสง ตัวแวนตองทําดวยกระจกสีซึ่งสามารถลดความจาของแสงลงใหอยูใน
ระดับทีไ่ มเปนอันตรายตอสายตา กรอบของแวนตาตองมีนํ้าหนักเบาและมีกระบังแสงซึ่งมีลักษณะออน
ขอ 21 กระบังหนาลดแสง ตัวกระบังตองทําดวยกระจกสี ซึ่งสามารถลดความจาของแสงลงให
อยูใ นระดับที่ไมเปนอันตรายตอสายตา ตัวกรอบตองมีนํ้าหนักเบาและตองไมติดไฟงาย
ขอ 22 ชุดแตงกาย รองเทา และถุงมือ สําหรับปองกันความรอนตามขอ 6 ตองทําดวยวัตถุ
ทีม่ นี าหนั
ํ้ กเบา สามารถกันความรอนจากแหลงกําเนิดความรอนได
หมวด 5
เบ็ดเตล็ด
ขอ 23 ขอกําหนดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่กําหนดไวในประกาศนี้ เปน
มาตรฐานขั้นตํ่าที่จะตองปฏิบัติเทานั้น
ขอ 24 งานใดที่มีลักษณะไมเหมาะสมแกการที่จะใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล ดังที่ไดระบุไวในประกาศนี้ นายจางอาจผอนผันใหลูกจางระงับการใชอุปกรณนั้นเฉพาะการ
ปฏิบตั งิ านในลักษณะเชนวานั้นเปนการชั่วคราวได
ขอ 25 ในกรณีทพี่ นักงานเจาหนาที่ตรวจพบวา สภาพความรอน แสงสวางหรือเสียง ในบริเวณ
สถานทีป่ ระกอบการมิไดเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ใหคําแนะนํา ตักเตือน
เปนหนังสือใหนายจางปฏิบัติการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ขอ 26 ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ
แตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2519
คนึง ฤาไชย
รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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