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บทท่ี 10 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบังานอาชีวอนามยั 

  

 
ความเป็นมาของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบังานอาชีวอนามยั 
 ความปลอดภัยในการท างานมีความสมัพนัธ์กันกับทัง้ลูกจ้าง นายจ้าง เพื่อน
ร่วมงาน และสงัคมส่วนรวมของประเทศชาติ ซึ่งอาจเกี่ยวพนัไปถึงบุคคลอื่น ๆ ที่อาจ
ได้ร ับอันตรายจากความไม่ปลอดภัยจากการท างานได้เช่นกัน ดังนัน้ การควบคุม 
คุม้ครอง ความปลอดภยั จะตอ้งมตีวับทกฎหมาย เพือ่บงัคบัใชเ้พื่อความปลอดภยัในการ
ท างาน และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย โดยมเีน้ือหาสาระเกี่ยวกบัอาชวีอนามยัสอดแทรกอยู่ใน
กฎหมายหลายฉบบัและมหีน่วยงาน องคก์รราชการเป็นผูร้บัผดิชอบ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบังานอาชีวอนามยันัน้ เริม่ตัง้แต่ต้นศตวรรษที่ 19 โดย
ประเทศองักฤษเริ่มใช้กฎหมายเกี่ยวกบัโรงงาน ในการคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพ มา
จนกระทัง่ถงึศตวรรษที ่21 กฎหมายกย็งัคงมคีวามส าคญัมากยิง่ขึน้เรือ่ยมา เนื่องจากยงัมี
การใช้สารที่มีอันตรายในขัน้ตอนกระบวนการผลิตกันอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะมี
หน่วยงานก าหนดมาตรฐาน การใชส้ารอนัตรายต่าง ๆ มกีารปรบัเปลีย่นกระบวนการเพื่อ
เพิม่ความปลอดภยัแลว้กต็าม กย็งัคงมอียูใ่หเ้หน็ไดอ้กีจ านวนไมน้่อย การทีจ่ะท าใหส้ถาน
ประกอบการหรอืเจา้ของกจิการเหน็ความส าคญัของความปลอดภยัของสขุภาพทัง้คนงาน
และผูอ้ื่นนัน้จะตอ้งเกดิจากความร่วมมอืของฝ่ายต่าง ๆ ในการท าความเขา้ใจ และบงัคบั
ให้เกิดการตระหนักถึงความส าคญัของความปลอดภยัและการป้องกนัอนัตรายและสิง่
คุกคามทีม่อียูใ่นสภาพแวดลอ้มของการท างานใหม้ากยิง่ขึน้ 
 ส าหรบัประเทศไทยมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งของความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
เริม่ขึน้ดงันี้ 
 1. พระราชบญัญตัแิร ่พทุธศกัราช 2510 
 2. ประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่103 เรือ่งการคุม้ครองแรงงาน พุทธศกัราช 2515 
 3. พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พุทธศกัราช 2533 
 4. พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พทุธศกัราช 2535 
 5. พระราชบญัญตัโิรงงาน พุทธศกัราช 2535 
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 6. พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พทุธศกัราช 2535 
 7. พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พุทธศกัราช 2537 
 8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่งความปลอดภยัในการท างาน ทัง้หมด 17 ฉบบั 
 ปจัจุบนัประเทศไทยมกีฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
อยูห่ลายฉบบัดงัต่อไปนี้ 
 1. กฎหมายคุม้ครองแรงงานทัว่ไป  ประกอบดว้ย 
  1.1 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 
  1.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องก าหนดสวสัดิการเกี่ยวกบัสุขภาพ
อนามยัส าหรบัลกูจา้ง 
  1.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องก าหนดงานและสถานที่ในการท างาน
ของเดก็ 
 2. กฎหมายความปลอดภยัในการท างาน ประกอบดว้ย 
  2.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกบั
เครือ่งจกัร 
  2.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกบั
ภาวะแวดลอ้ม 
  2.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกบั
สภาวะแวดลอ้ม (สารเคม)ี 
  2.4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่งความปลอดภยัเกีย่วกบัไฟฟ้า 
  2.5 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกบั
สิง่แวดลอ้ม (ประดาน ้า) 
  2.6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภยัในการท างานของ
ลกูจา้ง 
  2.7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการท างานใน
สถานทีอ่บัอากาศ 
  2.8 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกบั
สารเคมอีนัตราย 
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  2.9 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภยัในการท างานก่อสรา้ง
วา่ดว้ยเขตก่อสรา้ง 
  2.10 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกบั
ป ัน้จัน่ 
  2.11 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ความปลอดภยัในการท างานการตอก
เสาเขม็  
  2.12 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภยัในการท างานก่อสรา้ง
วา่ดว้ยลฟิทข์นสง่วสัดุชัว่คราว 
  2.13 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภยัในการท างานก่อสรา้ง
วา่ดว้ยนัง่รา้น 
  2.14 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการท างานใน
สถานทีม่อีนัตรายจากการตกจากทีส่งู วสัดุกระเดน็ตกหลน่ และการพงัทลาย 
  2.15 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกบั
หมอ้น ้า 
  2.16 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกนัและระงบัอคัคภียัในสถาน
ประกอบการ เพือ่ความปลอดภยัในการท างานส าหรบัลกูจา้ง 
 3. กฎหมายวตัถุอนัตรายและสิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ย 
  3.1 พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 
  3.2 พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2535 
 4. กฎหมายโรงงานและการสาธารณสขุ ประกอบดว้ย 
  4.1 พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ.2535 
  4.2 กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ.
2535 บญัชทีา้ยกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) 
  4.3 กฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
โรงงาน พ.ศ.2535 
  4.4 กฎกระทรวง ฉบบัที่ 3 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
โรงงาน พ.ศ.2535 
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  4.5 กฎกระทรวง ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
โรงงาน พ.ศ.2535 
  4.6 กฎกระทรวง ฉบบัที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
โรงงาน พ.ศ.2535 
  4.7 กฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
โรงงาน พ.ศ.2535 
  4.8 กฎกระทรวง ฉบบัที่ 7 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
โรงงาน พ.ศ.2535 
  4.9 กฎกระทรวง ฉบบัที่ 8 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
โรงงาน พ.ศ.2535 
  4.10 พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัอาชีวอนามยั 
 ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย จะเห็นว่าความส าคัญของ
กระบวนการทางอาชวีอนามยัและกฎหมายทีส่นบัสนุน แยกออกเป็นสว่น ๆ ดงันี้ 
 1. การตรวจรา่งกาย 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในหมวดที่ 8 มาตรา 107 
ก าหนดให้นายจ้างจดัให้มกีารตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงาน
ตรวจแรงงาน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิทีีก่ าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเปิดกวา้งกว่าประกาศ
กระรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานฉบบัเก่าซึ่งก าหนดการตรวจร่างกายอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครัง้ โดยแพทยแ์ผนปจัจุบนั และใหม้กีารเกบ็รกัษาผลการตรวจไวอ้ย่างน้อย
ห้าปี แต่ในทางปฏบิตัแิล้วส่วนมากจะใช้การตรวจแบบไม่มจีุดมุ่งหมาย คอื ไม่สมัพนัธ ์ 
กับงาน และสิ่งคุกคาม ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมในการท างานนัน้ เนื่องจากยังไม่มี
กฎหมายบงัคบัว่า การท างานประเภทใด การตรวจรา่งกายจะตอ้งตรวจอะไรบา้ง อย่างไร
ก็ตาม ถ้าผู้ประกอบอาชีพตระหนักว่าการท างานท าให้เกิดโรคได้ และเจ้าของสถาน
ประกอบการเขา้ใจหลกัการว่าถ้าสุขภาพด ีงานที่ท าออกมาก็ได้คุณภาพดตีามไปด้วย 
เรื่องเหล่านี้ก็จะได้รบัการดูแล รบัผิดชอบมากขึ้น และขณะเดียวกันนี้ก็ได้มีการร่าง
กฎหมายเกีย่วกบัการตรวจร่างกายก่อนเขา้ท างานก่อนบรรจุงานและการกลบัเขา้ท างาน
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หลงัการเจ็บป่วยและย้ายงาน ซึ่งจะเป็นกฎหมายที่ท าให้เกิดการป้องกนัสุขภาพของ      
ผูป้ระกอบอาชพีและมขีอ้มลูพืน้ฐานดา้นสขุภาพตัง้แต่เริม่ปฏบิตังิานดว้ย 
 2. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วย
ความส าคญัในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 
  2.1 ระยะเวลาการท างาน 
   พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หมวด 2 มาตรา 23 
ก าหนดให้นายจ้างประกาศเวลาการท างานปกตใิหลู้กจ้างทราบ โดยวนัหนึ่งต้องไม่เกนิ
แปดชัว่โมง และในสปัดาห์หนึ่งไม่เกนิสีส่บิแปดชัว่โมง ยกเวน้งานที่อนัตรายต่อสุขภาพ
และความปลอดภยัตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงจะต้องมเีวลาท างานปกติไม่เกินเจ็ด
ชัว่โมงและไมเ่กนิสีส่บิสองชัว่โมงต่อหนึ่งสปัดาห ์ในหมวดที ่3 มาตรา 38 หา้มมใิหล้กูจา้ง
ที่เป็นหญิงท างานเหมอืงแร่หรอืงานก่อสร้างที่ท าใต้ดนิ ใต้น ้า ในถ ้า ในอุโมงค์ หรอืใน
ปล่องภูเขา ยกเวน้ลกัษณะของงานไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรอืร่างกายของลูกจา้งนัน้ 
งานทีต่อ้งท าบนนัง่รา้นทีส่งูกว่าพืน้ดนิตัง้แต่สบิเมตรขึน้ไป งานผลติหรอืขนสง่วตัถุระเบดิ 
หรอืวตัถุไวไฟ และงานอื่นตามทีก่ฎกระทรวงก าหนด และในมาตรา 39 หา้มมใิหน้ายจา้ง
ให้ลูกจ้างหญิงมคีรรภ์ ท างานช่วงเวลา 22 ถึง 6 นาฬิกา ท างานล่วงเวลา ท างานใน
วันหยุดหรือท างานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือ งานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือ
เครือ่งยนต ์ทีม่กีารสัน่สะเทอืน งานขบัเคลื่อนหรอืตดิไปกบัยานพาหนะ งานยกแบก หาม 
ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม งานที่ท าในเรือและงา นอื่นตามที่
กฎกระทรวงก าหนด ในมาตรา 40 ยงัให้สทิธิแ์รงงานสตรเีขา้ท างานระหว่าง 24 ถึง 6 
นาฬกิา ถา้มสีขุภาพไม่ดหีรอืงานเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ นายจา้งอาจตอ้งเปลีย่นหรอืลด
ชัว่โมงตามทีเ่หน็สมควร 
  2.2 สิง่แวดลอ้มในทีท่ างาน 
   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภยัในที่ท างานเกี่ยวกบั
สภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ความรอ้น แสง ส ีเสยีง ดงันี้ 
   2.2.1 ความรอ้น มปีระกาศกระทรวงมหาดไทย ดงันี้ 
     1. ภายในสถานที่ประกอบการที่มีลูกจ้างท างานอยู่ จะมีสภาพ
ความรอ้นทีท่ าใหอุ้ณหภมูขิองรา่งกายของลกูจา้งสงูเกนิ 38 องศาเซลเซยีสมไิด ้
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     2. ในกรณีทีภ่ายในสถานทีป่ระกอบการมสีภาพความรอ้นทีท่ าให้
อุณหภูมขิองร่างกายของลูกจ้างสูงกว่า 38 องศาเซลเซยีส ให้นายจ้างด าเนินการแก้ไข
หรอืปรบัปรุงเพือ่ลดสภาพความรอ้นนัน้ หากแกไ้ขหรอืปรบัปรุงไมไ่ดน้ายจา้งจะตอ้งจดัให้
ลูกจ้างมีเครื่องป้องกันความร้อนมิให้อุณหภูมิของร่างกายลูกจ้างสูงกว่า 38 องศา
เซลเซยีส 
     3. ในกรณีทีร่า่งกายของลกูจา้งสงูกวา่ 38 องศาเซลเซยีส นายจา้ง
จะตอ้งใหล้กูจา้งหยุดพกัชัว่คราวจนกวา่อุณหภมูขิองรา่งกายลกูจา้งจะอยูใ่นสภาพปกต ิ
     4. ในกรณีที่เป็นแหล่งก าเนิดความรอ้นที่มสีภาพความร้อนสูงถึง
ขนาดเป็นอนัตรายต่อสขุภาพอนามยัของบุคคล ใหน้ายจา้งตอ้งปิดประกาศเตอืนใหท้ราบ 
     5. ใหน้ายจ้างจดัใหลู้กจา้งซึ่งท างานใกล้แหล่งก าเนิดความรอ้นที่
ท าใหอุ้ณหภมูใินบรเิวณนัน้สงูกวา่ 38 องศาเซลเซยีส สวมชดุแต่งกาย รองเทา้และถุงมอื 
   2.2.2 แสงสว่างมีประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าภายในสถาน
ประกอบการทีใ่หล้กูจา้งท างานต่อไปนี้ 
     2.2.2.1 งานทีไ่มต่อ้งการความละเอยีด เชน่ การขนยา้ย การบรรจุ 
การบด การเกลี่ยวตัถุชนิดหยาบ เป็นต้น ต้องมคีวามเขม้ของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 50 
ลกัซ ์
     2.2.2.2 งานที่ต้องการความละเอยีดเล็กน้อย เช่น การผลติหรอื
การประกอบชิ้นงานหยาบ ๆ การสีข้าว การสางฝ้าย หรือการปฏิบตัิงานขัน้แรกใน
กระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ต้องมคีวามเขม้ของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 
ลกัซ ์
     2.2.2.3 งานที่ต้องการความละเอียดปานกลาง เช่น การเย็บผ้า 
การเยบ็หนัง การประกอบภาชนะ เป็นตน้ ตอ้งมคีวามเขม้ของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 200 
ลกัซ ์
     2.2.2.4 งานที่ต้องการความละเอยีดสูงกว่าที่กล่าวมาในเบื้องต้น 
แต่ไม่ละเอยีดมากเป็นพเิศษ เช่น การกลงึหรอืตกแต่งโลหะ การซ่อมแซมเครือ่งจกัร การ
ตรวจตราและทดสอบผลติภณัฑ ์การตกแต่งหนงัสตัวแ์ละผา้ฝ้าย การทอผา้ เป็นตน้ ตอ้งมี
ความเขม้ของแสงสวา่งไมน้่อยกวา่ 300 ลกัซ ์
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     2.2.2.5 งานที่ต้องการความละเอียดเป็นพเิศษ และต้องใช้เวลา
ท างานนัน้นาน เช่น การประกอบเครื่องจกัรหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก นาฬิกา การ
เจยีระไนเพชร พลอย การยอ้มผา้ทีม่สีมีดืทบึ เป็นตน้  ต้องมีความเข้มของแสงสว่างไม่
น้อยกวา่ 1,000 ลกัซ ์
     2.2.2.6 ถนนและทางเดินภายนอกอาคารในบริเวณสถานที่
ประกอบการตอ้งมคีวามเขม้ของแสงสวา่งไมน้่อยกวา่ 20 ลกัซ ์
     2.2.2.7 ในโกดงัหรอืห้องเก็บวสัดุ ทางเดนิ เฉลยีง และบนัไดใน
บรเิวณสถานทีป่ระกอบการตอ้งมคีวามเขม้ของแสงสวา่งไม่น้อยกวา่ 50 ลกัซ ์
     2.2.2.8 ให้นายจ้างป้องกันมิให้แสงตรงหรือสะท้อนของดวง
อาทติยห์รอืเครื่องก าเนิดทีม่แีสงจา้งส่องเขา้ลูกตาลูกจา้งในขณะท างาน ในกรณีทีไ่ม่อาจ
ป้องกนัไดใ้หน้ายจา้งจดัใหลู้กจ้างซึ่งท างานในลกัษณะเช่นว่านัน้สวมใส่แว่นหรอืกระบงั
หน้าลดแสงตามมาตรฐานทีก่ าหนดไวใ้นหมวด 4 ตลอดเวลาทีท่ างาน 
     2.2.2.9 ใหน้ายจา้งจดัใหล้กูจา้งซึง่ท างานในถ ้าหรอือุโมงค ์หรอืใน
สถานทีท่ีม่แีสงสว่างไม่เพยีงพอ สวมหมวกแขง็ทีม่อีุปกรณ์สอ่งแสงสว่างตามมาตรฐานที่
ก าหนดไวใ้นหมวด 4 
   2.2.3 เสยีง ประกาศกระทรวงมหาดไทยไดก้ าหนดไวว้่า ภายในสถานที่
ประกอบการใหล้กูจา้งคนใดคนหนึ่งท างานดงัต่อไปนี้ 
     2.2.3.1 ไม่เกินวนัละเจ็ดชัว่โมง ต้องมรีะดบัเสยีงที่ลูกจ้างได้รบั
ตดิต่อกนัไมเ่กนิเกา้สบิเอด็เดซเิบล (เอ) 
     2.2.3.2 เกนิวนัละเจด็ชัว่โมงแต่ไม่เกนิแปดชัว่โมงจะต้องมรีะดบั
เสยีงทีล่กูจา้งไดร้บัตดิตอ่กนัไมเ่กนิเกา้สบิเดซเิบล (เอ) 
     2.2.3.3 เกินวนัละแปดชัว่โมงจะต้องมรีะดบัเสยีงที่ลูกจ้างได้รบั
ตดิต่อกนัไมเ่กนิแปดสบิเดซเิบล (เอ) 
     2.2.3.4 นายจ้างจะให้ลูกจ้างท างานในที่ที่มีระดบัเสยีงเกินกว่า
หนึ่งรอ้ยยีส่บิเดซเิบล (เอ) มไิด ้
     2.2.3.5 ภายในสถานที่ประกอบการที่มรีะดบัเสยีงทีลู่กจ้างได้รบั
ตดิต่อกนัเกนิกว่าที่ก าหนดไว้ในขอ้ที่ผ่านมาให้นายจ้างแก้ไขหรอืปรบัปรุงสิง่ที่เป็นต้น
ก าเนิดของเสยีงหรอืทางผา่นของเสยีง มใิหม้รีะดบัเสยีงดงัเกนิกวา่ทีก่ าหนดไวใ้นเบือ้งตน้ 
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     2.2.3.6 ในกรณีที่ไม่อาจปรบัปรุงหรอืแก้ไขตามขอ้ก าหนดได้ให้
นายจา้งจดัใหล้กูจา้งสวมใสป่ลัก๊ลดเสยีงหรอืครอบหลูดเสยีง ตามมาตรฐานทีก่ าหนดไวใ้น
หมวด 4 ตลอดเวลา 
   2.2.4 มาตรฐานคุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล 
     2.2.4.1 หมวกแขง็จะต้องมนี ้าหนักไม่เกนิสีร่อ้ยยีส่บิกรมั ท าดว้ย
วตัถุทีไ่มใ่ชโ่ลหะและมคีวามตา้นทาน สามารถทนแรงกระแทกไดไ้มน้่อยกวา่สามรอ้ยแปด
สบิห้ากิโลกรมั ภายในหมวกต้องมรีองหมวกท าด้วยหนัง พลาสติก ผ้า หรอืวตัถุอื่นที่
คล้ายกนัอยู่ห่างผนังหมวกไม่น้อยกว่าหนึ่งเซนตเิมตร ซึ่งสามารถรองปรบัระยะได้ตาม
ขนาดศรีษะของผูใ้ชเ้พือ่ป้องกนัศรีษะกระทบกบัผนงัหมวก 
     ส าหรบัหมวกแขง็ที่มอีุปกรณ์ส่องแสงสว่าง นอกจากจะต้องเป็น
หมวกทีม่มีาตรฐานตามทีก่ าหนดไวแ้ลว้ จะตอ้งมอีุปกรณ์ทีท่ าใหม้แีสงสว่างทีม่คีวามเขม้
ไมน้่อยกวา่ 20 ลกัซ ์สอ่งไปขา้งหน้าตดิอยูท่ีห่มวกดว้ย 
     2.2.4.2 ปลัก๊ลดเสยีง (ear plugs) ตอ้งท าดว้ยพลาสตกิ หรอืยาง หรอื
วตัถุอื่น ใชใ้สช่อ่งหทูัง้สองขา้ง ตอ้งสามารถลดระดบัเสยีงลงไดไ้มน้่อยกวา่ 25 เดซเิบล (เอ) 
     2.2.4.3 ครอบหูลดเสยีง (ear muffs) ตอ้งท าดว้ยพลาสตกิ หรอืยาง 
หรอืวตัถุอื่น ใชค้รอบหทูัง้สองขา้ง ตอ้งสามารถลดระดบัเสยีงลงไดไ้มน้่อยกวา่ 25 เดซเิบล (เอ) 
     2.2.4.4 แว่นตาลดแสง ตวัแว่นตอ้งท าดว้ยกระจกสซีึง่สามารถลด
ความจา้ของแสงลงใหอ้ยู่ในระดบัทีไ่มเ่ป็นอนัตรายต่อสายตา กรอบของแวน่ตอ้งมนี ้าหนกั
เบาและมกีระบงัแสงซึง่มลีกัษณะอ่อน 
     2.2.4.5 กระบังหน้าลดแสง ตัวกระบังต้องท าด้วยกระจกสีซึ่ง
สามารถลดความจา้ของแสงลงใหอ้ยู่ในระดบัที่ไม่เป็นอนัตรายต่อสายตา ตวักรอบตอ้งมี
น ้าหนกัเบาและตอ้งไมต่ดิไฟงา่ย 
     2.2.4.6 ชุดแต่งกาย รองเท้าและถุงมอื ส าหรบัป้องกนัความรอ้น 
ตามก าหนดต้องท าดว้ยวตัถุทีม่นี ้าหนักเบาสามารถกนัความรอ้นจากแหล่งก าเนิดความ
รอ้นได ้
   2.2.5 เบด็เตลด็ 
     2.2.5.1 ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วกบัสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัที่
ก าหนดไวใ้นประกาศนี้ เป็นมาตรฐานขัน้ต ่าทีจ่ะตอ้งปฏบิตัเิท่านัน้ 
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     2.2.5.2 งานใดที่มีลกัษณะไม่เหมาะสมแก่การที่จะให้ลูกจ้างใช้
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล ดงัทีไ่ดร้ะบุไวใ้นประกาศนี้ นายจา้งอาจผ่อน
ผนัให้ลูกจ้างระงบัการใช้อุปกรณ์นัน้เฉพาะการปฏิบตัิงานในลกัษณะเช่นว่าเป็นการ
ชัว่คราวได ้
     2.2.5.3 ในกรณีทีพ่นกังานเจา้หน้าทีต่รวจพบว่า สภาพความรอ้น 
แสงสวา่ง หรอืเสยีง ในบรเิวณสถานทีป่ระกอบการมไิดเ้ป็นไปตามก าหนดไวใ้นประกาศนี้
ใหพ้นกังานเจา้หน้าทีใ่หค้ าแนะน า ตกัเตอืนเป็นหนงัสอืใหน้ายจา้งปฏบิตักิารใหถู้กตอ้งใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้
 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในที่ท างานเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอ้ม (สารเคม)ี ซึง่มสีาระส าคญัพอสรุปได ้ดงันี้ 
  สาระส าคญัของกฎหมายประเภทของสารเคมอีนัตราย ประกอบดว้ย 
  -  เสน้ใย คอื สารทีม่ลีกัษณะยาวคลา้ยเสน้ดา้ย และเหนียว เช่น แอสเบสตอส 
เฉลีย่ตลอดเวลาท างานไมเ่กนิ 5 เสน้ใย/อากาศลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 
  -  ฝุ่น คือ ของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศ เช่น ซิลิก้า (Silica) ฝุ่นที่
สามารถเขา้และสะสมในถุงลมปอดได้ตามมาตรฐานห้ามเกนิกว่า 250 Mppcf หรอื 10 
mg/m3 
  - แมงกานีส (Manganese Dust) หา้มเกนิกวา่ 5 mg/m3 
  - ฝุน่แคดเมีย่ม (Cadmium Dust) ก าหนดค่าเฉลีย่ตลอดเวลาท างานหา้มเกนิ 
0.2 mg/m3 คา่สงูสดุหา้มเกนิ 0.6 mg/m3  
  -  ตะกัว่ (Lead) ห้ามเกิน 0.2 mg/m3 เฉลี่ยตลอดระยะเวลาท างานปกติ 8 
ชัว่โมง 
  -  ฝุน่ฝ้ายดบิ 1 mg/m3  
  ละออง ของเหลวขนาดเลก็ทีล่อยในอากาศ เชน่ 
  -  กรดไนตรกิ (Nitric Acid) คา่มาตรฐานหา้มเกนิ 2 ppm หรอื 5 mg/m3  
  -  กรดก ามะถนั (Sulfuric Acid) หา้มเกนิ 1 mg/m3  
  ฟูม ของแขง็ขนาดเลก็เกดิจากการรวมตวักนัของไอของสาร เชน่ 
  -  ฟูมของสงักะสคีลอไรด ์(Zinc Chloride) หา้มเกนิ 1 mg/m3  
  -  ฟูมของสงักะสอีอกไซด ์(Zinc Oxide) หา้มเกนิ 5 mg/m3  
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  -  ฟูมของแคดเมีย่ม (Cadmium) หา้มเกนิ 0.1 mg/m3  สงูสดุ 3 mg/m3  
  -  ฟูมของทองแดง หา้มเกนิ 0.1 mg/m3  
  แก๊สของไหลมปีรมิาณหรอืรปูทรงไมแ่น่นอนทีส่ามารถฟุ้งกระจายได ้
  -  คารบ์อนมอนอกไซด ์50 ppm หรอื 55 mg/m3  
  -  คลอรนี (Chlorine) 1 ppm หรอื 3 mg/m3  
  -  แอมโมเนีย 50 ppm หรอื 35 mg/m3  
  -  ฟอสฟีน (Phosphine) 0.3 ppm หรอื 0.4 mg/m3  
  -  ไอ เกดิจากการระเหยหรอืระเหดิ เช่น ไอกรด ไอโซเดยีม (Sodium Hydroxide) 
หา้มเกนิ 2 mg/m3  
  -  ไอไวนิล คลอไรด ์หา้มเกนิ 1 ppm หรอื 2.8 mg/m3  
  การป้องกนั 
  1. ด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงเพื่อลดความเขม้ขน้ของสารเคม ีหรอืปรมิาณฝุ่น
ไมใ่หเ้กนิกวา่ทีก่ าหนดไว ้
  2. สวมใสท่ีก่รองอากาศ หรอืเครือ่งชว่ยหายใจทีเ่หมาะสม 
  3. สวมใสถุ่งมอืยาง รองเทา้พืน้ยางหุม้แขง้กระบงัหน้าชนิดใส ป้องกนัสารเคมี
กระเดน็ถูก 
 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับ
สารเคมอีนัตราย ซึง่ก าหนดสวสัดกิารเกีย่วกบัสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัส าหรบั
ลกูจา้งทีท่ างานเกีย่วกบัสารเคมอีนัตรายไวด้งันี้ 
  “สารเคมีอนัตราย” หมายความว่า สารประกอบ สารผสม ซึ่งอยู่ในรูปของ
ของแขง็ ของเหลว หรอืแก๊สทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่งดงัต่อไปนี้ 
  -  มพีิษ กดักร่อน ระคายเคือง ท าให้เกิดอาการแพ้ก่อมะเร็งหรอืท าให้เกิด
อนัตรายต่อสขุภาพอนามยั 
  -  ท าใหเ้กดิการระเบดิ เป็นตวัท าปฏกิริยิาทีรุ่นแรง เป็นตวัเพิม่ออกซเิจนหรอื
ไวไฟ มกีมัมนัตภาพรงัส ี
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  ทัง้นี้ ตามชนิดและประเภททีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 
  4.1 การท างานเกีย่วกบัสารเคมอีนัตราย ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดดงันี้ 
   4.1.1 การขนส่ง เก็บรกัษา เคลื่อนย้ายและก าจดั หบีห่อภาชนะบรรจุ 
หรอืวสัดุห่อหุ้มสารเคมอีนัตราย ให้นายจ้างปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่อธิบดี
ก าหนด 
   4.1.2 ห้ามมิให้ นายจ้าง ขนส่งเก็บรกัษา เคลื่อนย้ายหรือน าสารเคมี
อันตรายเข้าไปในสถานประกอบการ จนกว่านายจ้างจะได้จัดให้มีฉลากขนาดใหญ่
พอสมควร ปิดไวท้ี่หบีห่อภาชนะบรรจุหรอืวสัดุห่อหุ้มสารเคมอีนัตรายทุกชิ้น ฉลากนัน้
จะตอ้งมรีายละเอยีดอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี้ 
   4.1.3 สญัลกัษณ์ทีแ่สดงถงึอนัตราย และค าว่า “สารเคมอีนัตาย” หรอื 
“วตัถุมพีษิ” หรอืค าอื่นที่แสดงถงึอนัตรายตามชนิดของสารเคมอีนัตรายนัน้เป็นอกัษรสี
แดงหรอืด าขนาดใหญ่กวา่อกัษรอื่นซึง่เหน็ไดช้ดัเจนดงันี้ 
    1. ชือ่ทางเคมหีรอืชือ่วทิยาศาสตรข์องสารเคมอีนัตราย 
    2. ปรมิาณและสว่นประกอบของสารเคมอีนัตราย 
    3. อนัตรายและอาการเกดิพษิจากสารเคมอีนัตราย 
    4. ค าเตอืนเกี่ยวกบัวธิเีกบ็ วธิใีช ้วธิเีคลื่อนย้ายสารเคมอีนัตราย 
และวธิีหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรอืวสัดุห่อหุ้มสารเคมอีนัตรายอย่างปลอดภยั ทัง้นี้ให้มี
สาระส าคญัโดยสรปุตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่ธบิดกี าหนด 
   4.1.4 วธิปีฐมพยาบาลเมื่อมอีาการหรอืความเจบ็ป่วย เน่ืองจากสารเคมี
อนัตรายและค าแนะน าใหร้บัสง่ผูป้ว่ยไปพบแพทย ์
    4.1.4.1 ใหน้ายจา้งทีม่สีารเคมอีนัตรายในสถานประกอบการแจง้
รายละเอยีดต่ออธบิด ีผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายภายในเจด็วนันับแต่
วนัทีม่สีารเคมอีนัตรายไวใ้นครอบครอง 
    4.1.4.2 ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ
จดัท ารายงานความปลอดภยัและประเมนิการก่ออนัตรายของสารเคมอีย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครัง้ และแจง้ใหอ้ธบิด ีผูว้า่ราชการจงัหวดัหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที่
ประเมนิ 
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    4.1.4.3 นายจา้งจะตอ้งดแูลหรอืแกไ้ขปรบัปรุงมใิหม้ปีรมิาณความ
เขม้ขน้ของสารเคมอีนัตรายภายในสถานทีท่ีใ่หลู้กจา้งท างานเกนิกว่าทีก่ระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
    4.1.4.4 ใหน้ายจา้งจดัสถานทีท่ างานของลูกจา้ง ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบั
สารเคมอีนัตรายใหม้สีภาพและคุณลกัษณะดงันี้ 
     -  ถูกสขุลกัษณะ สะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
     -  มกีารระบายอากาศที่เหมาะสม โดยเฉพาะออกซิเจน
ตอ้งมไีมต่ ่ากวา่รอ้ยละสบิแปด โดยปรมิาตรของบรรยากาศ 
     -  มรีะบบป้องกนัและก าจดั เช่น ใช้ระบบระบายอากาศ
เฉพาะที ่ระบบเปียก การปิดคลุม เพื่อมใิหม้สีารเคมอีนัตรายในบรรยากาศเกนิปรมิาณที่
ก าหนด 
    4.1.4.5 นายจ้างจะต้องแจ้งและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ห้าม
ลูกจ้างเข้าพกัในสถานที่ท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย สถานที่เก็บรกัษาสารเคมี
อนัตราย หรอืยานพาหนะขนสง่สารเคมอีนัตราย 
    4.1.1.6 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายแจ้งข้อความว่า “สถานที่เก็บ
สารเคมอีนัตราย หา้มเขา้โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต” ปิดประกาศไวท้ีท่างเขา้สถานทีน่ัน้ใหเ้หน็
ชดัเจนตลอดเวลา 
    4.1.4.7 ให้นายจ้างปิดประกาศหรือท าป้ายแจ้งข้อความ “ห้าม
ลูกจา้งสูบบุหรี ่ดื่มเครื่องดื่ม รบัประทานอาหาร หรอืเก็บอาหาร” ดว้ย ตวัอกัษรขนาดที่
เห็นได้ชดัเจนตดิไว้บรเิวณที่เก็บรกัษาที่ผลติหรอืที่ขนย้ายสารเคมอีนัตรายและจะต้อง
ควบคุมดแูลมใิหล้กูจา้งกระท าตามขอ้หา้มนัน้ดว้ย 
    4.1.4.8 ให้นายจ้างจดัชุดท างานส าหรบัลูกจ้างที่ท างานเกี่ยวกบั
สารเคมอีนัตรายและจดัใหม้ทีีเ่กบ็ชุดท างานนัน้แยกไวโ้ดยเฉพาะ 
    4.1.4.9 ใหน้ายจา้งจดัใหม้ทีีช่ าระลา้งสารเคมอีนัตราย เช่น ฝกับวั 
ที่ล้างตา ไว้ในบรเิวณที่ลูกจ้างท างานเกี่ยวกบัสารเคมอีนัตราย เพื่อให้ลูกจ้างสามารถ
ใชไ้ดท้นัท ีเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน 
    4.1.4.10 ใหน้ายจา้งจดัทีล่า้งมอื ลา้งหน้า ส าหรบัลูกจา้ง ทีท่ างาน
เกี่ยวกบัสารเคมอีนัตรายไวโ้ดยเฉพาะไม่น้อยกว่าหนึ่งทีต่่อลูกจา้งสบิหา้คน และใหเ้พิม่
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จ านวนขึ้นตามสัดส่วนของลูกจ้าง ส่วนที่เกินเจ็ดคนให้ถือเป็นสิบคน เพื่อใช้ก่อน
รบัประทานอาหาร ก่อนดืม่เครือ่งดืม่ และก่อนออกจากทีท่ างานทุกครัง้ 
    4.1.4.11 ให้นายจ้างจดัให้มีห้องอาบน ้าส าหรบัลูกจ้างที่ท างาน
เกีย่วกบัสารเคมอีนัตรายไวโ้ดยเฉพาะ เพือ่ใหช้ าระรา่งกายไมน้่อยกวา่หนึ่งหอ้งต่อลกูจา้ง
สบิหา้คน และใหเ้พิม่จ านวนขึน้ตามสดัสว่นลกูจา้ง สว่นทีเ่กนิเจด็คนใหถ้อืวา่เป็นสบิหา้คน 
ทัง้นี้จะต้องจัดของใช้ที่จ าเป็นส าหรบัการช าระสารเคมีอันตรายออกจากร่างกายให้
เพยีงพอและมใีชต้ลอดเวลา 
    4.1.4.12  ใหน้ายจา้งจดัใหม้กีารตรวจวดัปรมิาณความเขม้ขน้ของ
สารเคมอีนัตรายในบรรยากาศ บรเิวณสถานที่ท างาน และสถานที่เก็บเป็นประจ า ทัง้นี้ 
ตามสภาพหรอืคุณลกัษณะของสารเคมอีนัตราย ซึ่งอย่างชา้ทีสุ่ดต้องไม่เกนิหกเดอืนต่อ
หนึ่งครัง้ และให้รายงานผลการตรวจแบบที่อธบิดกี าหนดต่ออธบิด ีผูว้่าราชการจงัหวดั 
หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายในสามสบิวนันบัแต่วนัตรวจ 
    4.1.4.13  ให้นายจ้างจดัให้มีการอบรมลูกจ้างที่ก าหนดเกี่ยวกบั
สารเคมอีนัตรายหรอืเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติเพื่อใหท้ราบ และเขา้ใจถงึ
กระบวนการผลติ การเกบ็รกัษา การขนสง่ อนัตรายทีเ่กดิจากสารเคม ีวธิกีารควบคุมและ
ป้องกนั วธิกี าจดัมลภาวะ วธิอีพยพเคลื่อนยา้ยลูกจา้งออกจากบรเิวณทีเ่กดิอนัตรายและ
วธิปีฐมพยาบาลผูไ้ดร้บัอนัตราย 
    4.1.4.14  ในกรณีที่สารเคมอีนัตรายรัว่ไหลหรอืฟุ้งกระจาย หรอื
เกิดอคัคภียัหรอืเกดิการระเบดิ อนัอาจท าให้ลูกจ้างประสบอนัตราย เจ็บป่วยหรอืตาย
อย่างเฉียบพลัน นายจ้างต้องให้ลูกจ้างทุกคนที่ท างานในบริเวณนัน้ หรือในบริเวณ
ใกล้เคียงหยุดงานทันที และออกไปให้พ้นรัศมีที่อาจได้ร ับอันตรายและให้นายจ้าง
ด าเนินการใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบโดยมชิกัชา้ 
    ให้นายจ้างแจ้งการเกิดเหตุตามวรรคหนึ่งเป็นหนังสอืให้อธิบด ี
ผู้ว่าราชการจงัหวดั หรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายทราบภายในยี่สบิสี่ช ัว่โมง และรายงาน
สาเหตุ สารเคมอีนัตรายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการด าเนินการแกไ้ขป้องกนัภายในสบิหา้วนั
นบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุ 
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    4.1.4.15  ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ท างาน
เกีย่วกบัสารเคมอีนัตรายตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่ธบิดกี าหนด การตรวจสุขภาพทุก
ครัง้ใหน้ายจา้งปฏบิตัดิงันี้ 
    4.1.4.16  ให้รายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างตามแบบที่
อธบิดกี าหนดต่ออธบิด ีผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายภายในสามสบิวนันบั
แต่วนัทีท่ราบผลการตรวจ 
    4.1.4.17 เกบ็ผลการตรวจสขุภาพของลกูจา้งไว ้ณ สถานประกอบการ
พรอ้มที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วนัสิน้สุด
ของการจ้างลูกจ้างแต่ละราย เว้นแต่มกีารร้องทุกข์ว่านายจ้างไม่ปฏบิตัิตามประกาศนี้ 
หรอืมกีารฟ้องรอ้งคด ีแมจ้ะพน้เวลาทีก่ าหนดใหน้ายจา้งเกบ็รกัษาเอกสารนัน้ไวจ้นกวา่จะ
มคี าสัง่หรอืค าพพิากษาถงึทีส่ดุเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่ว 
    4.1.4.18 การตรวจสขุภาพของลูกจา้งตามทีผ่า่นมา หากพบความ
ผิดปกติในร่างกายของลูกจ้าง หรือลูกจ้างเกิดเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานเกี่ยวกับ
สารเคมอีนัตรายใหน้ายจา้งจดัการใหล้กูจา้งไดร้บัการรกัษาพยาบาลทนัท ี
  4.2 การคุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล มขีอ้ก าหนดของกฎหมายดงันี้ 
   4.2.1 ใหน้ายจา้งจดัอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล เช่น ถุงมอื 
รองเทา้หุม้แขง็ กระบงัหน้า ทีก่นัอนัตรายจากสารเคมกีระเดน็ ทีก่รองอากาศ เครื่องช่วย
หายใจ หรืออุปกรณ์อื่นที่จ าเป็น ซึ่งท าจากวสัดุที่มีคุณสมบตัิสามารถป้องกนัสารเคมี
อนัตราย เพื่อให้ลูกจ้างที่ท างานเกี่ยวกบัสารเคมีอนัตรายใชห้รอืสวมใส่ ทัง้นี้ตามความ
เหมาะสมแก่สภาพและคุณลกัษณะของสารเคมอีนัตรายแต่ละชนิด 
    ลูกจ้างที่ท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายต้องใช้หรือสวมใส่
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลทีน่ายจา้งจดัไวใ้หต้ามวรรคหนึ่ง ถา้ลูกจา้งไม่
ใชห้รอืไมส่วมใสอุ่ปกรณ์ กรณดีงักลา่วใหน้ายจา้งสัง่หยุดการท างานลกูจา้งทนัทจีนกวา่จะ
ไดย้อมใชห้รอืสวมใส ่
   4.2.2 ใหน้ายจา้งจดัอุปกรณ์และเวชภณัฑท์ีจ่ าเป็นแก่การปฐมพยาบาล
ลกูจา้งทีไ่ดร้บัอนัตรายจากสารเคม ีทัง้นี้ตามทีอ่ธบิดกี าหนด 
  4.3 ขอ้ก าหนดเบด็เตลด็ทัว่ไปของกฎหมาย 
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   1. ใหน้ายจา้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการใหเ้กดิความปลอดภยั
ตามประกาศนี้ 
   2. เมือ่ปรากฏวา่นายจา้งฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี 
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้ค าเตอืนเพื่อให้นายจ้างได้ปฏบิตักิารให้ถูกต้องภายในเวลาที่
ก าหนดไวใ้นค าเตอืนเสยีก่อนกไ็ด ้
 5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องก าหนดสวสัดกิารเกี่ยวกบัสุขภาพอนามยั
ส าหรบัลูกจา้ง ซึ่งก าหนดใหน้ายจา้งจดัสวสัดกิารเกี่ยวกบัสุขภาพอนามยัส าหรบัลูกจา้ง 
ดงัต่อไปนี้ 
  5.1 ให้นายจ้างจดัให้มนี ้าสะอาดส าหรบัดื่ม ห้องน ้าและสว้มอนัถูกต้องตาม
สุขลกัษณะและมีปริมาณเพียงพอแก่ลูกจ้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
คุม้ครองแรงงานดงัต่อไปนี้ 
   5.1.1 สถานทีท่ างานทีม่ลีูกจา้งท างานไมเ่กนิสบิหา้คน น ้าสะอาดส าหรบั
ดืม่ไมน้่อยกวา่หนึ่งที ่หอ้งน ้าและสว้มไมน้่อยกวา่อยา่งละหนึ่งที่ 
   5.1.2 สถานที่ท างานที่มลีูกจ้างไม่เกนิสีส่บิคน น ้าสะอาดส าหรบัดื่มไม่
น้อยกวา่หนึ่งที ่หอ้งน ้าไมน้่อยกวา่หนึ่งที ่และสว้มไมน้่อยกวา่สองที่ 
   5.1.3 สถานที่ท างานที่มีลูกจ้างท างานไม่เกินแปดสิบคน น ้ าสะอาด
ส าหรบัดืม่ไมน้่อยกวา่สองที ่หอ้งน ้าไมน้่อยกวา่หนึ่งที ่และสว้มไมน้่อยกวา่สามที่ 
   5.1.4 สถานที่ท างานที่มลีูกจ้างท างนเกินแปดสบิคนขึ้นไป น ้าสะอาด
ส าหรบัดื่ม หอ้งน ้า หอ้งสว้ม เพิม่ขึน้อกีอย่างละหนึ่งทีส่ าหรบัจ านวนลูกจา้งทุก ๆ หา้สบิ
คน เศษของหา้สบิคน ถา้เกนิยีส่บิหา้คนใหถ้อืเป็นหา้สบิคน 
   5.1.5 สถานทีท่ างานทีม่ลีูกจา้งทัง้ชายและหญงิ หอ้งน ้าและสว้มส าหรบั
หญงิใชเ้ฉพาะตามสมควร สว้มตอ้งจดัใหถู้กตอ้งตามสขุลกัษณะและใหม้กีารกระดาษช าระ
หรอืน ้าตามสมควร 
  5.2 นายจา้งตอ้งจดัใหม้บีรกิารเพื่อช่วยเหลอืลูกจา้งเมื่อประสบอนัตรายหรอื
เจ็บป่วยในการปฐมพยาบาล หรือในการรกัษาพยาบาลตามข้อก าหนดแห่งประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรือ่งการคุม้ครองแรงงาน ดงันี้ 
   5.2.1 สถานทีท่ างานที่มลีูกจา้งท างานตัง้แต่สบิคนขึน้ไปต้องมปีจัจยัใน
การปฐมพยาบาล คอื 
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    -  สายยางรดัหา้มเลอืด -  กรรไกร 
    -  ส าล ีผา้ชะแผล ผา้พนัแผล -  ถว้ยลา้งตา 
       และผา้ยางปาสเตอร ์
    -  ถว้ยตวงยา -  ถว้ยน ้า 
    -  หลอดหยดตา -  เขม็กลดั 
    -  ทีป้่ายยา -  ปรอทวดัไข ้
    -  ปากคบีปลายคู ่-  ยาแกไ้ฟไหมน้ ้ารอ้นลวก 
    -  ยาใสแ่ผล ชนิดเบตาดนี - แอมโมเนียหอม 
      หรอืทงิเจอรไ์อโอดนี 
    -  อลักอฮอลเ์อธลิบรสิทุธิ ์70% -  ทงิเจอรฝ่ิ์นการบรู 
    -  น ้ากรดบอรคิลา้งตา -  ยาธาตุน ้าแดง 
    -  ยาแกป้วดลดไข ้-  โซดาไบคารบ์อเนต 
     -  ยาธาตุน ้าขาว -  วาสลนิขาว 
    -  ยาแกบ้ดิ 
   5.2.2 สถานที่ท างานอุตสาหกรรม นอกจากปจัจยัในการปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้แลว้ ตอ้งจดัใหม้หีอ้งรกัษาพยาบาล พยาบาล แพทย ์ดงัต่อไปนี้ 
    ถา้มลีกูจา้งท างานในขณะเดยีวกนัสองรอ้ยคนขึน้ไปตอ้งจดัใหม้ ี
    5.2.2.1 ห้องรกัษาพยาบาลพร้อมเตียงพกัคนไข้หนึ่งเตียง และ
เวชภณัฑอ์นัจ าเป็นเพยีงพอแก่การรกัษาพยาบาลดงันี้ 
     -  พยาบาลไวป้ระจ าอยา่งน้อยหนึ่งคน และ 
     -  แพทย์แผนปจัจุบนัชัน้หน่ึงอย่างน้อยหน่ึงคนเพื่อตรวจ
รกัษาพยาบาลเป็นครัง้คราว ถ้ามลีูกจา้งท างานในขณะเดยีวกนัหนึ่งพนัคนขึ้นไปตอ้งจดั
ใหม้ ี
     -  ยานพาหนะพร้อมที่จะน าลูกจ้างส่งสถานพยาบาล 
โรงพยาบาล หรอืสถานีอนามยัชัน้หนึ่งที่นายจ้างได้ตกลงไว้ เพื่อให้การรกัษาพยาบาล
ลกูจา้งทีป่ระสบอนัตราย หรอืเจบ็ปว่ยไดโ้ดยฉบัพลนั 
 6. ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม เรื่อง ก าหนดชนิดของโรคซึ่ ง
เกดิขึน้ตามลกัษณะหรอืสภาพของงาน หรอืเนื่องจากการท างาน ไดแ้ก่ 
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  1. โรคจากสารตะกัว่หรอืสารประกอบของตะกัว่ 
  2. โรคจากแมงกานีสหรอืสารประกอบของแมงกานีส 
  3. โรคจากสารหนูหรอืสารประกอบของสารหนู 
  4. โรคจากเบอรลิเลีย่มหรอืสารประกอบของเบอรลิเลีย่ม  
  5. โรคจากปรอทหรอืสารประกอบของปรอท 
  6. โรคจากโครเมีย่มหรอืสารประกอบของโครเมีย่ม 
  7. โรคจากนิเกิล้หรอืสารประกอบของนิเกิล้ 
  8. โรคจากสงักสหีรอืสารประกอบของสงักะส ี
  9. โรคจากแคดเมยีมหรอืสารประกอบของแคดเมีย่ม 
  10. โรคจากฟอสฟอรสัหรอืสารประกอบของฟอสฟอรสั 
  11. โรคจากคารบ์อนไดซลัไฟด ์
  12. โรคจากไฮโดรเจนซลัไฟด ์
  13. โรคจากซลัเฟอรไ์ดอ๊อกไซดห์รอืกรดซลัฟูรคิ 
  14. โรคจากไนโตรเจนอ๊อกไซดห์รอืกรดไนตรกิ 
  15. โรคจากแอมโมเนีย 
  16. โรคจากคลอรนีหรอืสารประกอบของคลอรนี 
  17. โรคจากคารบ์อนมอนนอกไซด ์
  18. โรคจากเบนซนิหรอืสารประกอบของเบนซนิ 
  19. โรคจากฮาโลเจน ซึง่เป็นอนุพนัธุข์องไฮโดรเย่นกลุม่น ้ามนั 
  20. โรคจากสารก าจดัศตัรพูชื 
  21. โรคจากสารเคมอีื่นหรอืสารประกอบของเคมอีื่น 
  22. โรคจากเสยีง 
  23. โรคจากความรอ้น 
  24. โรคจากความเยน็ 
  25. โรคจากความสัน่สะเทอืน 
  26. โรคจากความกดดนัอากาศ 
  27. โรคจากรงัสไีมแ่ตกตวั 
  28. โรคจากรงัสแีตกตวั 
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  29. โรคจากแรงหรอืคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าอื่น ๆ 
  30. โรคจากฝุน่ 
  31. โรคตดิเชือ้จากการท างาน 
  32. โรคอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นตามลกัษณะหรอืสภาพของงานหรอืเนื่องจากการ
ท างาน 
  ประกาศฉบบันี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วันถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 
   ประกาศ ณ วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2538 
 7. ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม เรือ่งหลกัเกณฑก์ารวนิิจฉยัและ
การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของผูป้ว่ยหรอืบาดเจบ็ดว้ยโรคจากการท างาน เพือ่ให้
เป็นมาตรฐานเดยีวกนั ซึง่มใีจความส าคญัคอื 
  7.1 การวนิิจฉยัโรคจากการท างานใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
   7.1.1 มหีลกัฐานทางการแพทยแ์สดงการเจบ็ปว่ยดงัน้ี 
    7.1.1.1 เวชระเบยีน 
    7.1.1.2 ผลและรายงานการชนัสตูรต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัโรค 
    7.1.1.3 ใบรบัรองแพทย ์
    7.1.1.4 ความเหน็ของแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 
  7.2 นอกจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอาจใช้หลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ ง
ประกอบการวนิิจฉยัโรคไดด้งันี้ 
   7.2.1 การวนิิจฉยัดว้ยการรกัษาทางการแพทยพ์สิจูน์สาเหตุของโรค เชน่ 
โรคพษิสารตะกัว่อาจจ าเป็นตอ้งท าการตรวจทดลองรกัษาไปก่อน เพื่อใหผู้ป้่วยปลอดภยั
หากอาการดขีึน้ แสดงวา่น่าจะเป็นโรคพษิจากตะกัว่ 
   7.2.2 อาการป่วยบางระยะสมัพนัธ์กบัการสมัผสัสิง่แวดล้อมที่มปีจัจยั
คุกคามในพืน้ทีส่งสยั 
   7.2.3 อาการป่วยบางระยะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อเว้นจาก
สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นปจัจยัคุกคาม 
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   7.2.4 มผีู้ป่วยในกลุ่มผู้สมัผสัลกัษณะเดยีวกนัมากกว่าหนึ่งราย หรอืมี
รายงานการสอบสวนการระบาดวทิยาสนบัสนุน ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษา/รายงานในคน 
และสตัวก์่อนหน้านี้ 
  7.3 หลกัเกณฑก์ารวนิิจฉยัโรคใหอ้า้งองิเอกสารทางการของ WHO, ILO และ
หลกัเกณฑส์ากลขององคก์รต่างประเทศทีเ่ป็นทีย่อมรบัตามล าดบั และเอกสารจะตอ้งเป็น
ฉบบัปจัจุบนัหรอืเอกสารเลม่ทีจ่ะออกใหม ่
  7.4 การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพให้ใช้หลกัเกณฑ์การประเมนิการ
สญูเสยีสมรรถภาพ “คูม่อืก าหนดแนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทางกายและ
จติ” ของคณะกรรมการทีป่รกึษาพนกังานเงนิทดแทน กรมแรงงาน พ.ศ.2525 หรอืจนกวา่
จะมฉีบบัใหมห่รอืเกณฑจ์ากต่างประเทศ 
   ประกาศฉบบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป  
    ประกาศ ณ วนัที ่2 พฤษภาคม พ.ศ.2540 
 8. แพทย์และพยาบาลในสถานประกอบการ เน่ืองจากปจัจุบนัยงัไม่มกีฎหมาย
ก าหนดคุณสมบตัแิละหน้าทีข่องแพทยห์รอืพยาบาลทีม่าท างานในสถานประกอบการ จะมี
กเ็ป็นเพยีงร่างหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัใหม้แีพทย์และพยาบาลมาประจ าสถานประกอบการ 
ซึง่จะประกาศใชใ้นระยะเวลาอนัใกลน้ี้ ซึง่มคีวามส าคญัดงันี้ 
  หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัพยาบาลประจ าสถานประกอบการ 
  8.1 ใหน้ายจา้งจดัใหม้พียาบาลประจ าสถานประกอบกจิการ ดงันี้ 
   8.1.1 กรณีมลีูกจา้งตัง้แต่สองรอ้ยคนขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 999 คน ตอ้งจดัใหม้ี
พยาบาลไวป้ระจ าอย่างน้อยหนึ่งคนตลอดเวลาท างานปกต ิไม่น้อยกว่าวนัละ 8 ชัว่โมง และ
หากมลีูกจ้างเพิม่ขึ้นจากวรรคแรกให้มพียาบาลเพิม่ 1 คน ต่อการเพิม่ขึ้นของจ านวน
ลกูจา้งทุก ๆ 1,000 คน 
   8.1.2 กรณมีลีกูจา้งตัง้แต่ 1,000 คนขึน้ไป ตอ้งจดัใหม้พียาบาลไวป้ระจ า
อยา่งน้อยสองคน โดยเวลาท างานปกตขิองแต่ละคนไมน้่อยกวา่วนัละ 8 ชัว่โมง 
  8.2 พยาบาลประจ าสถานประกอบการต้องมีคุณสมบตัิอย่างหนึ่งอย่างใด
ต่อไปนี้ 
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   8.2.1 ส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรสีาขาพยาบาลอาชวีอนามยั
หรอืเทยีบเทา่ 
   8.2.2 เป็นพยาบาลทีผ่่านการอบรมด้านอาชวีอนามยัไม่ต ่ากว่า 60 ชัว่โมง 
ตามหลกัเกณฑท์ีอ่ธบิดกี าหนด 
   8.2.3 พยาบาลทีป่ฏบิตังิานในหน้าทีเ่กีย่วกบัอาชวีอนามยัมาแลว้ไมน้่อย
กว่าหนึ่งปีก่อนวนัที่ประกาศนี้ใช้บงัคบั และผ่านการทดสอบตามหลกัเกณฑ์ที่อธิบดี
ก าหนด 
   8.2.4 พยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาการพยาบาล หรอืการพยาบาลผดุง
ครรภ์หลกัสูตร 2 ปี ที่ปฏบิตังิานในหน้าที่เกี่ยวกบัอาชวีอนามยัมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ก่อนวนัทีป่ระกาศนี้ใชบ้งัคบัและผา่นการทดสอบตามหลกัเกณฑท์ีอ่ธบิดกี าหนด 
  8.3 ใหพ้ยาบาลประจ าสถานประกอบกจิการมหีน้าทีต่่อไปนี้ 
   8.3.1 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละโครงสรา้งการด าเนินงานการพยาบาลใน
สถานประกอบการ 
   8.3.2 ก าหนดแผนงานพร้อมทัง้งบประมาณต่อฝ่ายบริหารสถาน
ประกอบการ 
   8.3.3 จดัหน่วยพยาบาลอาชวีอนามยัให้เป็นระเบยีบและสะดวกในการ
ใหบ้รกิารและปฏบิตักิารของพยาบาล 
   8.3.4 ให้บรกิารพยาบาลอาชวีอนมยัที่ครอบคลุมการส่งเสรมิสุขภาพ 
การป้องกนัโรคและป้องกนัอนัตรายจากการท างาน การรกัษาพยาบาลและการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
   8.3.5 เก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพ การรักษา การฟ้ืนฟู หรือข้อมูล
สขุภาพอื่น ๆ เทา่ทีจ่ าเป็น เพือ่การรกัษาหรอืเฝ้าระวงัสขุภาพอนามยัของลกูจา้ง 
   8.3.6 ปฏบิตังิานร่วมกบัแพทย์ประจ าสถานประกอบกจิการในการดูแล
ดา้นสขุภาพอนามยัของลกูจา้ง 
   8.3.7 ใหค้ าปรกึษา แนะน า อบรมเกีย่วกบัดา้นสขุภาพอนามยั 
   8.3.8 ปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัสขุภาพอนามยัอื่นตามทีน่ายจา้งมอบหมาย 
  หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัแพทยป์ระจ าสถานประกอบการ 
  8.4 ใหน้ายจา้งจดัใหม้แีพทยป์ระจ าสถานประกอบกจิการดงันี้ 
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   8.4.1 กรณีมีลูกจ้างตัง้แต่ 200 คน แต่น้อยกว่า 500 คน ต้องจดัให้มี
แพทยป์ระจ าไมน้่อยกวา่ 8 ชัว่โมง/เดอืน 
   8.4.2 กรณีมลีูกจ้างตัง้แต่ 500 คน แต่น้อยกว่า 1,000 คน ต้องจดัให้มี
แพทยป์ระจ าไมน้่อยกวา่ 4 ชัว่โมง/สปัดาห ์
   8.4.3 กรณีมลีูกจา้งตัง้แต่ 1,000 คนขึน้ไป ต้องจดัใหม้แีพทย์ประจ าไม่
น้อยกวา่ 6 ชัว่โมง/สปัดาห ์
  8.5 แพทย์ประจ าสถานประกอบกิจการต้องมคีุณสมบตัิอย่างหนึ่งอย่างใด
ดงันี้ 
   8.5.1 ปฏบิตังิานร่วมกบันายจ้างและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งในการวางแผน
บรหิารจดัการดา้นสขุภาพอนามยัของลกูจา้ง 
   8.5.2 ตรวจสอบหาสาเหตุการเจ็บป่วยหรือโรคจากการท างานและ
รายงานผลรวมทัง้ขอ้เสนอแนะต่อนายจา้ง เพือ่การแกไ้ขป้องกนัโดยไมช่กัชา้ 
   8.5.3 ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสขุภาพเพือ่การรกัษาหรอืเฝ้าระวงั 
   8.5.4 ใหค้ าปรกึษา แนะน า อบรมลกูจา้งเกีย่วกบัดา้นสขุภาพอนามยั 
   8.5.5 ปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัสขุภาพอนามยัอื่นตามทีน่ายจา้งมอบหมาย 
 9. กฎหมายเกี่ยวกบัคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ดูแลความปลอดภยัและก าหนด
นโยบาย อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มในการท างานไดก้ าหนดไวด้งันี้ 
  9.1 หน้าทีข่องเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั จากค าจ ากดัความของค าว่า “ความ
ปลอดภยัในการท างาน” หมายความวา่ สภาพการท างานซึง่ปลอดจากเหตุอนัจะท าใหเ้กดิ
อุบตัเิหตุ การประสบอนัตราย โรค การเจบ็ปว่ย หรอืความเดอืดรอ้นค าราญ เนื่องจากการ
ท างานหรอืเกีย่วกบัการท างาน สว่น “เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน” หมายความ
วา่ ลกูจา้งผูซ้ึง่นายจา้งแต่งตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามประกาศนี้ มหีน้าทีด่งันี้ 
   9.1.1 ดูแลให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานของ
ลกูจา้ง 
   9.1.2 ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานแก่
นายจา้งและลกูจา้ง 
   9.1.3 ควบคุมและดูแลการใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัใหถู้กวธิแีละใหอ้ยู่
ในสภาพทีใ่ชง้านได ้
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   9.1.4 ตรวจสภาพการท างานและการปฏบิตังิานของลูกจา้งแลว้รายงาน
นายจา้งใหป้รบัปรุงแกไ้ขเพือ่ความปลอดภยัในการท างาน 
   9.1.5 บนัทกึ จดัท ารายงาน และสอบสวนเกี่ยวกบัอุบตัเิหตุและโรคซึ่ง
เกดิขึน้เกีย่วเนื่องกบัการท างาน 
   9.1.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ท างาน 
 10. ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม เรื่องคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม มี
เจตนารมณ์ของกฎหมายดงันี้ 
  10.1 เพื่อเป็นการสง่เสรมิใหม้กีารด าเนินงานความปลอดภยัในระบบทวภิาคี
ขึน้ในสถานประกอบกจิการ ซึง่จะชว่ยใหเ้กดิความรว่มมอือนัดรีะหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง 
  10.2 เพือ่ใหก้ารบรหิารงานความปลอดภยัและการแกป้ญัหาอุบตัเิหตุและโรค
เน่ืองจากการท างานเป็นทีย่อมรบั และถอืปฏบิตัริว่มกนัทัง้ฝา่ยบรหิารและฝา่ยปฏบิตักิาร 
  10.3 เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน
ประจ าสถานประกอบกจิการในการดูแลความปลอดภยัของลูกจา้งตลอดจนป้องกนัความ
สญูเสยีใหก้บันายจา้ง 
  10.4 เพื่อใหก้ารประกอบกจิการ และการปฏบิตังิานของลูกจา้ง มคีวามปลอดภยั 
ปราศจากอุบตัิเหตุ และโรคอนัเนื่องจากการท างาน โดยนายจ้างที่ประกอบกิจการที่มี
ลกูจา้งตัง้แต่ 50 คนขึน้ไป จะตอ้งจดัใหม้คีณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และต้องปฏบิตัติามกฎหมายนี้ และส าหรบัสถานประกอบ
กจิการทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 1-49 คน จะตอ้งมผีูแ้ทนลูกจา้งอย่างน้อย 1 คน เพื่อท าหน้าทีก่บั
นายจา้งในการดูแลความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้งและเมื่อใดกต็ามทีน่ายจา้งมี
ลกูจา้งเพิม่ขึน้ครบ 50 คน นายจา้งตอ้งจดัใหม้คีณะกรรมการฯ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่
มลีกูจา้งครบ 50 คน โดยมอีงคป์ระกอบดงันี้ 
   10.4.1 สถานประกอบกิจการที่มลีูกจ้างตัง้แต่ 50 คนขึน้ไป แต่ไม่ถึง 
100 คน ใหม้กีรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมาจากตวัแทนจากนายจา้ง 1 คน ผูแ้ทนระดบั
บงัคบับญัชา 2 คน และผูแ้ทนระดบัปฏบิตักิาร 2 คน 
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   10.4.2 สถานประกอบการทีม่ลีกูจา้งตัง้แต่ 100 คนขึน้ไป แต่ไมถ่งึ 500 
คน ให้มกีรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน โดยมาจากตวัแทนจากนายจา้ง ผูแ้ทนระดบับงัคบั
บญัชา 2 คน ผูแ้ทนระดบัปฏบิตักิาร 3 คน และเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานเป็น
กรรมการและเลขานุการ 
 
ระเบียบกองทุนเงินทดแทน 
 ระเบยีบกองทุนเงนิทดแทนชว่ยเหลอืผูป้ระกอบอาชพีเมือ่เกดิเหตุหรอืโรคจากการ
ท างานตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบญัญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 มสีาระส าคญั ดงันี้ 
 1. เมือ่ลกูจา้งประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ย ใหน้ายจา้งจา่ยคา่รกัษาพยาบาลเท่าที่
จ่ายจรงิตามความจ าเป็น แต่ไม่เกนิสามหมื่นหา้พนับาท โดยค่ารกัษาพยาบาล ใหร้วมถงึ
คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัคา่หอ้ง และคา่อาหารในอตัราไมเ่กนิวนัละเจด็รอ้ยบาท 
 2. ในกรณีที่มีค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 1 ไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่า
รกัษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจรงิตามความจ าเป็นเพิม่อกีได้ไม่เกนิห้าหมื่นบาท ส าหรบัการ
เจบ็ปว่ยหรอืประสบอนัตรายของลกูจา้งทีม่ลีกัษณะต่อไปน้ี 
  2.1 บาดเจบ็อยา่งรุนแรงของอวยัวะภายในหลายสว่นและตอ้งไดร้บัการผา่ตดั
แกไ้ข 
  2.2 บาดเจบ็อยา่งรุนแรงของกระดกูหลายแหง่ และตอ้งไดร้บัการผา่ตดัแกไ้ข 
  2.3 บาดเจบ็อยา่งรุนแรงทีศ่รีษะและตอ้งไดร้บัการผา่ตดัเปิดกะโหลกศรีษะ 
  2.4 บาดเจบ็อยา่งรุนแรงของกระดกูสนัหลงั ไขสนัหลงั หรอืรากประสาท 
  2.5 ประสบภาวะทีต่อ้งผา่ตดั ต่ออวยัวะทียุ่ง่ยาก ซึง่ตอ้งใชว้ธิจีุลศลัยกรรม 
  2.6 ประสบอนัตรายจากไฟไหม้ น ้าร้อนลวก สารเคม ีหรอืไฟฟ้า จนถงึขัน้
สญูเสยีผวิหนงัลกึถงึหนงัแทเ้กนิกวา่รอ้ยละสามสบิของรา่งกาย 
  2.7 ประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยอยา่งอื่น ซึง่รนุแรงและเรือ้รงั 
 3. คา่รกัษาพยาบาลตามขอ้ 1 และ 2 รวมกนัใหจ้่ายตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
  3.1 คา่บุคลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาลไมเ่กนิสองหมืน่บาท 
  3.2 ค่าใชจ้่ายทางหตัถการทางการแพทย์และพยาบาล ค่าเวชภณัฑ์ ค่ายา 
คา่ชนัสตูรต่าง ๆ และคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการรกัษาพยาบาลไมเ่กนิสีห่มืน่บาท 
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  3.3 คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัคา่หอ้ง และคา่อาหาร ไมเ่กนิสองหมืน่บาท 
 กฎกระทรวงฉบบัที ่3 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน 
พ.ศ.2537 ไดป้ระกาศไวด้งันี้ 
 1. ให้คณะกรรมการแพทย์หรอืคณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
เป็นผูม้อี านาจพจิารณาความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานของลกูจา้ง 
 2. ให้ลูกจ้างที่ประสงค์จะรบัค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานภายหลังการ
ประสบอนัตราย หรอืเจบ็ป่วย ยื่นค าขอตามแบบทีก่ระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม
ก าหนด พรอ้มหลกัฐานตามทีร่ะบุ ณ ส านกังานประกนัสงัคม หรอืส านกังานประกนัสงัคม
จงัหวดั แลว้แต่กรณี 
 3. ใหน้ายจา้งจ่ายคา่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานของลกูจา้งเท่าทีจ่่ายจรงิ ตาม
ความจ าเป็นตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราต่อไปนี้ 
  3.1 ค่าใชจ้่ายในกระบวนการเวชศาสตรฟ้ื์นฟูสมรรถภาพในการท างานดา้น
การแพทยแ์ละคา่ใชจ้่ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานดา้นอาชวีอนามยัไมเ่กนิสอง
หมืน่บาท 
  3.2 ค่าใชจ้่ายในการผ่าตดัเพื่อประโยชน์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน
ไมเ่กนิสองหมืน่บาท 
 4. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานด้าน
การแพทยต์ามขอ้ 3 ใหจ้่ายตามหลกัเกณฑอ์ตัราดงันี้ 
  4.1 คา่ใชจ้่ายทางกายภาพบ าบดั ครัง้ละไมเ่กนิหนึ่งรอ้ยบาท 
  4.2 คา่ใชจ้่ายทางอาชวีบ าบดั ครัง้ละไมเ่กนิหา้สบิบาท 
  4.3 คา่อวยัวะเทยีม หน่วยละไมเ่กนิอตัราทีร่าชการก าหนด 
  4.4 ค่ากายอุปกรณ์เสริม หน่วยละไม่เกินหนึ่งพนัห้าร้อยบาท ในกรณีที่
ลกูจา้งมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งซ่อมแซม หรอืเปลีย่นอวยัวะเทยีมหรอืกายอุปกรณ์เสรมิ ให้
คณะกรรมการการแพทยห์รอืผูซ้ึง่คณะกรรมการแพทยม์อบหมายเป็นผูม้อี านาจพจิารณา
ความจ าเป็น 
 5. คา่ใชจ้่ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานดา้นอาชวีอนามยัตามขอ้ 3 (1) 
ให้จ่ายได้เฉพาะที่เป็นการฝึกตามหลกัสูตรที่หน่วยงานในส านักงานประกนัสงัคมเป็น
ผูด้ าเนินการ ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราดงันี้ 
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  5.1 งานฝึกเตรยีมเขา้ท างานใหจ้่ายไดเ้ฉพาะงานใดงานหนึ่งไมเ่กนิอตัราดงันี้ 
   -  งานเครือ่งมอืกล สีพ่นัแปดรอ้ยบาท 
   -  งานโลหะ สามพนัสองรอ้ยบาท 
   -  งานไมเ้ฟอรน์ิเจอร ์แกะสลกั ชา่งส ีแปดพนับาท 
   -  งานส านกังาน สามพนับาท 
   -  งานสิง่ประดษิฐ ์หา้พนับาท 
   -  งานซ่อมรถจกัรยานยนต ์สามพนัสองรอ้ยบาท 
  5.2 งานฝึกอาชพี ใหจ้่ายไดเ้ฉพาะงานใดงานหนึ่ง และไมเ่กนิอตัราดงันี้ 
   -  งานเครือ่งมอืกล เจด็พนัสามรอ้ยบาท 
   -  งานโลหะแผน่ และสโีลหะ หกพนัหา้รอ้ยบาท 
   -  งานเชือ่มโลหะ เจด็พนัแปดรอ้ยบาท 
   -  งานเชือ่มมกิ สีพ่นัหกรอ้ยยีส่บิบาท 
   -  งานไมเ้ฟอรน์ิเจอร ์หนึ่งหมืน่หนึ่งพนับาท 
   -  งานไมป้ระดษิฐ ์เจด็พนัหา้รอ้ยบาท 
   -  งานเครือ่งยนตเ์ลก็ เจด็พนับาท 
   -  งานส านกังาน หนึ่งพนัหกรอ้ยบาท 
   -  งานพมิพ ์สีพ่นัสองรอ้ยบาท 
   -  งานอเิลก็ทรอนิกส ์สีพ่นัสองรอ้ยบาท 
   -  งานซ่อมเครือ่งใชไ้ฟฟ้า สีพ่นัหา้รอ้ยบาท 
   - งานเครือ่งท าความเยน็ และปรบัอากาศ หกพนัหา้รอ้ยบาท 
   -  งานตดัเยบ็เสือ้ผา้ หกพนับาท 
   -  งานเยบ็จกัรอุตสาหกรรม สองพนับาท 
 นอกจากนัน้ กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมไดอ้อกประกาศ เรือ่งระยะเวลา
การจ่ายค่าทดแทนและหลกัเกณฑ์และวธิกีารค านวณค่าจ้างรายเดอืน ตามพระราชบญัญตั ิ   
เงนิทดแทน พ.ศ.2537 ไวด้งันี้ 
 ขอ้ 1. ในการก าหนดประเภทของการสญูเสยีอวยัวะ 
 (1) แขนขาด หมายความวา่ ขาดตัง้แต่ขอ้ศอกขึน้มา 
 (2) ขาขาด หมายความวา่ ขาดตัง้แต่หวัเขา่ขึน้มา 
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 (3) มอืขาด หมายความวา่ ขาดตัง้แต่ขอ้มอืขึน้มา 
 (4) เทา้ขาด หมายความวา่ ขาดตัง้แต่ขอ้เทา้ขึน้มา 
 (5) นิ้วขาด หมายความว่า ขาดเกนิหนึ่งขอ้ไป ส าหรบันิ้วหวัแม่มอื และนิ้วหวัแม่
เทา้ และขาดเกนิ 2 ขอ้ขึน้ไป ส าหรบันิ้วอื่น ๆ 
 (6) นิ้วขาดหนึ่งขอ้ หมายความวา่ ขาดตัง้แต่ปลายนิ้ว แต่ไมเ่กนิระดบัขอ้ปลายนิ้ว 
 (7) นิ้วขาดสองขอ้ หมายความวา่ ขาดเกนิหนึ่งขอ้ขึน้ไป แต่ไมเ่กนิสองขอ้ 
 (8) สญูเสยีสมรรถภาพในการมองเหน็รอ้ยละเกา้สบิขึน้ไป หรอืเสยีความสามารถ
ในการมองเหน็ตัง้แต่ 3/60 หรอืมากกวา่ หมายความวา่ ไมส่ามารถมองเหน็อกัษรบนแผน่
ป้ายวดัสายตาตามมาตรฐานไดใ้นระยะห่างจากป้ายสามเมตรในขณะทีค่นปกตสิามารถ
มองเหน็ไดใ้นระยะหา่งจากป้ายหกสบิเมตร 
 (9) สูญเสยีความสามารถในการใชต้าสองขา้งรวมกนั (Binocular Vision) ซึ่ง 
หมายความว่า เมื่อใชต้าขา้งทีไ่ม่ปกตริวมกบัตาอกีขา้งหนึ่ง แล้วไม่สามารถมองเหน็ได้
อยา่งคนปกตหิรอืถอืวา่เป็นการสญูเสยีสมรรถภาพในการมองเหน็ของตาขา้งทีไ่มป่กตนิัน้ 
 การสญูเสยีอวยัวะใดหรอืการทีอ่วยัวะสว่นใดสญูเสยีสมรรถภาพในการท างานโดย
สิน้เชงิ ซึง่ไมส่ามารถจะรกัษาใหห้ายเป็นปกตไิด ้ใหถ้อืวา่อวยัวะสว่นนัน้ขาดดว้ย 
 ขอ้ 2 กรณีที่ลูกจ้างสูญเสยีอวยัวะบางส่วนของร่างกายตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ.2537 ใหม้รีะยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการ
สญูเสยีอวยัวะ ดงัต่อไปนี้ 
 1. แขนขาดขา้งหนึ่ง สบิปี 
 2. ขาขาดขา้งหนึ่ง หกปีกบัแปดเดอืน 
 3. มอืขาดขา้งหนึ่ง เกา้ปี 
 4. เทา้ขาดขา้งหนึ่ง สีปี่กบัแปดเดอืน 
 5. เทา้ทัง้สองขา้งขาด สบิปี 
 6. หหูนวกทัง้สองขา้ง หา้ปีกบัสบิเดอืน 
 7. หหูนวกขา้งหนึ่ง สองปีกบัแปดเดอืน 
 8. นิ้วหวัแมม่อืขาดนิ้วหนึ่ง สามปีกบัแปดเดอืน 
 9. นิ้วชีข้าดนิ้วหนึ่ง สองปีกบัแปดเดอืน 
 10. นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่ง หนึ่งปีกบัสบิเดอืน 
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 11. นิ้วนางขาดนิ้วหนึ่ง สบิเดอืน 
 12. นิ้วกอ้ยขาดนิ้วหนึ่ง หกเดอืน 
 13. นิ้วหวัแมเ่ทา้ขาดนิ้วหนึ่ง สบิเดอืน 
 14. นิ้วเทา้อื่นขาดนิ้วหนึ่ง สามเดอืน 
 15. สญูเสยีลกูตาขา้งหนึ่ง สีปี่กบัหา้เดอืน 
 16. สญูเสยีสมรรถภาพในการมองเหน็ รอ้ยละ 90 ขึน้ไป หรอืเสยีความสามารถใน
การมองเหน็ ตัง้แต่ 3/60 หรอืมากกวา่ของตาขา้งหนึ่ง หรอืสญูเสยีความสามารถในการใช้
สายตาสองขา้งรวมกนั (Binocular Vision) สามปีกบัสบิเดอืน 
 17. สญูเสยีอวยัวะหรอืสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะส่วนอื่นนอกจากทีร่ะบุไวใ้น 
(1) ถงึ (16) ใหม้รีะยะเวลาการจ่ายตามทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมหรอืคณะกรรมการ
การแพทย์ที่ก าหนดแต่ไม่เกินห้าปี ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอนัตรายหรอืเจ็บป่วย ต้อง
สญูเสยีอวยัวะหรอืสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะในหลายส่วนของร่างกายตามระบุไวใ้น 
(1) ถงึ (17) ใหค้ านวณก าหนดเวลาดงักลา่วรวมกนั แต่ไมเ่กนิสบิปี 
 ข้อ 3 การสูญเสยีอวยัวะตามข้อ 2 (8) (9) (10) (11) (12) (13) และ (14) ถ้า
ลูกจ้างต้องสูญเสยีอวยัวะน้อยกว่าหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้วให้มรีะยะเวลาการจ่าย
คา่ตอบแทน ดงันี้ 
 1. นิ้วหวัแมม่อืขาดหนึ่งขอ้ สองปีกบัแปดเดอืน 
 2. นิ้วชีข้าดหนึ่งขอ้ หนึ่งปี 
 3. นิ้วชีข้าดสองขอ้ หนึ่งปีกบัสบิเดอืน 
 4. นิ้วกลางขาด 1 ขอ้ สบิเดอืน 
 5. นิ้วกลางขาดสองขอ้ หนึ่งปีกบัสบิเดอืน 
 6. นิ้วนางขาด 1 ขอ้ หกเดอืน 
 7. นิ้วนางขาดสองขอ้ แปดเดอืน 
 8. นิ้วกอ้ยขาดหนึ่งขอ้ สามเดอืน 
 9. นิ้วกอ้ยขาดสองขอ้ สีเ่ดอืน 
 10. นิ้วหวัแมเ่ทา้ขาดหนึ่งขอ้ แปดเดอืน 
 11. นิ้วเทา้อื่นขาดไมเ่กนิสองขอ้ หนึ่งเดอืน 
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 ขอ้ 4 กรณีลกูจา้งสญูเสยีอวยัวะประเภทใดประเภทหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ถอืวา่เป็นกรณี
ลูกจ้างทุพพลภาพตามมาตรา 18(3) แห่งพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พงศ.2537 ให้มี
ระยะเวลาจา่ยเงนิทดแทน มกี าหนด 15 ปี ดงันี้ 

1. ขาขาดทัง้สองขา้ง 
2. เทา้ขา้งหนึ่งกบัขาอกีขา้งหนึ่งขาด 

 3. มอืหรอืแขนขา้งหนึ่งกบัเทา้หรอืขาอกีขา้งหนึ่งขาด 
 4. มอืทัง้สองขา้งขาด 
 5. แขนทัง้สองขา้งขาด 
 6. มอืขา้งหนึ่งกบัแขนอกีขา้งหนึ่งขาด 
 7. สญูเสยีลูกตาทัง้สองขา้ง หรอืสญูเสยีลูกตาขา้งหนึ่ง กบัสญูเสยีสมรรถภาพใน
การมองเหน็รอ้ยละเก้าสบิขึน้ไป หรอืเสยีความสามารถในการมองเหน็ตัง้แต่ 3/60 หรอื
มากกว่าตาอกีขา้งหนึ่ง หรอืสญูเสยีสมรรถภาพทางการมองเหน็รอ้ยละเกา้สบิขึน้ไป หรอื
เสยีความสามารถในการมองเหน็ ตัง้แต่ 3/60 หรอืมากกวา่ตาทัง้สองขา้ง 
 8. ประสบอนัตรายหรอืเจ็บป่วยที่ศรีษะ และหรอืกระดูกสนัหลงัเป็นเหตุให้มอื
หรอืแขนทัง้สองขา้ง มอืขา้งหนึ่ง หรอืแขนขา้งหนึ่ง เทา้หรอืขาทัง้สองขา้ง เทา้ขา้งหนึ่งกบั
ขาอกีขา้งหนึ่ง มอืหรอืแขนขา้งหนึ่ง กบัเทา้หรอืขาอกีขา้งหนึ่ง สญูเสยีสมรรถภาพในการ
ท างานโดยสิน้เชงิ 
 9. ประสบอนัตรายหรอืป่วยที่ศรีษะ อนัเป็นเหตุให้เกดิความผดิปกตขิองความ
รูส้กึตวั และหรอืจติฟ ัน่เฟือนเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถปฏบิตังิานได ้และไม่สามารถรกัษาให้
หายได ้หรอืวกิลจรติ 
 10. สูญเสยีอวยัวะหรอืสูญเสยีสมรรถภาพในการท างานของอวยัวะในส่วนหนึ่ง
ส่วนใด หรอืในหลายส่วนของร่างกาย นอกจากที่ก าหนดไวใ้น (1) ถึง (9) ซึ่งคณะกรรมการ
การแพทยว์นิิจฉยัวา่ทุพพลภาพ 
 ขอ้ 5 กรณีจะเป็นประการใดกต็าม ค่าทดแทนตามมาตรา 18 วรรคสีแ่ห่งพระราชบญัญตัิ
เงนิทดแทน พ.ศ.2537 ตอ้งไมต่ ่ากวา่เดอืนละสองพนับาท และไมเ่กนิเดอืนละเกา้พนับาท (2) 
 ขอ้ 6 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารค านวณค่าจา้งรายเดอืนตามมาตรา 18 วรรคสาม ให้
เป็นไปดงันี้ 
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 1. กรณีลูกจา้งไดร้บัค่าจา้งเป็นรายเดอืนเท่ากบัค่าจา้งรายเดอืนทีลู่กจา้งประสบ
อนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยหรอืสญูหายคณูดว้ยยีส่บิหก 
 2. กรณีลูกจา้งไดร้บัค่าจ้างเป็นรายวนัเท่ากบัอตัราค่าจ้างรายวนัในวนัที่ลูกจา้ง
ประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยหรอืสญูหายคณูดว้ยยีส่บิหก 
 3. กรณีลูกจา้งไดร้บัค่าจา้งเป็นรายชัว่โมงเท่ากบัอตัราค่าจา้งในชัว่โมงทีลู่กจา้ง
ประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ย หรอืสญูหายคุณดว้ยแปดและยีส่บิหก 
 4. กรณีลูกจา้งไดร้บัค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วยตามชิน้งานเท่ากบั
ค่าจา้งงวดสดุทา้ยทีล่กูจา้งไดร้บัหารดว้ยจ านวนวนัทีล่กูจา้งท างานในงวดนัน้และคูณดว้ย
ยีส่บิหก 
 5. กรณีลูกจา้งไดร้บัค่าจ้างเป็นรายระยะเวลาอย่างอื่นหรอืค านวณการจ่ายเป็น
อยา่งอื่น นอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้น (1) ถงึ (4) เท่ากบัค่าจา้งงวดสดุทา้ยทีล่กูจา้งไดร้บั
หารดว้ยจ านวนวนัท างานปกตใินงวดนัน้และคณูดว้ยยีส่บิหก 
 กรณีทีลู่กจา้งไดร้บัค่าจา้งหลายประเภทใหค้ านวณค่าจา้งแต่ละประเภทตาม (1) 
ถงึ 5 แลว้น ารวมกนัเป็นคา่จา้งรายเดอืน 
 สรุปได้ว่า กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งสนับสนุนงานด้านอาชวีอนามยัได้มกีารก าหนด  
ขึน้ใชเ้พือ่ดแูลสขุภาพผูป้ระกอบอาชพี อยา่งครบถว้นในแต่ละดา้น ในการทีจ่ะใชก้ฎหมาย
ดงักล่าวให้ได้รบัความส าเรจ็นัน้จะต้องเกิดขึน้จากความร่วมมอืกนัของทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง บุคลากรทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งจะต้องมกีารปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั  รวมทัง้การสรา้ง
ความตระหนกัถงึความปลอดภยัสงูสดุใหเ้กดิเป็นส านึกทีด่ทีีทุ่กฝา่ยเตม็ใจ น าไปใชป้ฏบิตั ิ
ทัง้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน จงึจะประสบผลส าเรจ็ได้ มใิช่ว่าจะมี
กฎหมายไวเ้พือ่การบงัคบัใชเ้ท่านัน้ 
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