
ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํ างานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม

โดยท่ีมาตรา 11 (1) แหงพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 ก ําหนดให
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ มีอํ านาจหนาที่ก ําหนดมาตรฐานของสิทธิประโยชน ประกอบกับขอ 43 และ 
ขอ 48 แหงระเบียบคณะกรรกมการรัฐวิสาหกกิจสัมพันธ เร่ืองมาตรฐานของสิทธิประโยชนของพนักงานรัฐ
วสิาหกจิ พ.ศ. 2534 คณะกรรมการรัฐวิสสาหกิจสัมพันธจึงออกประกาศก ําหนดความปลอดภัยในการทํ างาน
เกีย่วกับภาวะแวดลอม  ไวดังนี้

ความทั่วไป

ขอ  1  ในประกาศน้ี
“สภาพความรอน”  หมายความวาอุณหภูมิที่เปนอยูรอบตัวพนักงานในขณะทํ างานปกติ

หมวด  1
ความรอน

ขอ  2  ภายในสถานท่ีประกอบการท่ีมีพนักงานทํ างานอยู  จะมีสภาพความรอนท่ีทํ าใหอุณหภูมิของ
รางกายของพนักงานสูงเกินกวา  38  องศาเซลเซียสมิได

ขอ  3  ในกรณีท่ีภายในสถานท่ีประกลอการมีสภาพความรอนท่ีทํ าใหอุณหภูมิของรางกายของ
พนักงานสูงกวา  38  องศาเซลเซียส  ใหรัฐวิสาหกิจด ําเนินการแกไขหรือปรับปรุงเพ่ือลดสภาพความรอนน้ัน  
หากแกไขหรือปรับปรุงไมไดรัฐวิสาหกิจจะตองจัดใหพนักงานมีเครื่องปองกันความรอนมิใหอุณหภูมิของรางกาย
พนักงานสูงกวา  38  องศาเซลเซียส

ขอ  4  ในกรณีที่อุณหภูมิของรางกายพนักงานสูงกวา  38  องศาเซลเซียส  รัฐวิสาหกิจจะตองให
พนักงานหยดุพกัชั่วคราวจนกวาอุณหภูมิของรางกายพนักงานจะอยูในสภาพปกติ

ขอ  5  ในทีท่ีเปนแหลงกํ าเนิดความรอนท่ีมีสภาพความรอนสูงถึงขนาดเปนอันตรายแกสุขภาพอนามัย
ของบุคคล  ใหรัฐวิสาหกิจปดประกาศเตือนใหทราบ

ขอ  6  ใหรัฐวิสาหกิจจัดใหพนักงานซ่ึงทํ างานใกลแหลงกํ าเนิดความรอนที่ทํ าใหอุณหภูมิในบริเวณน้ัน
สูงกวา  45  องศาเซลเซียส  สวมชุดแตงกาย  รองเทา  และถุงมือส ําหรับปองกันความรอน  ตามมาตรฐานที่
ก ําหนดไวในหมวด  4  ตลอดเวลาท่ีพนักงานทํ างาน



หมวด  2
แสงสวาง

ขอ  7  ภายในสถานท่ีประกอบการท่ีใหพนักงานทํ างาน  ดังตอไปน้ี
(1)  งานทีไ่มตองการความละเอียด  เชน  การขนยาย  การบรรจุ  การบด  การเกล่ียวัตถุชนิดหยาบ  

เปนตน  ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา  50 ลักซ
(2)  งานท่ีตองการความละเอียดเล็กนอย  เชน  การผลิตหรือการประกอบชิ้นงานอยางหยาบๆ   การสี

ขาว  การสางฝาย  หรือการปฏิบัติงานข้ันแรกในกระบวนการอุตสาหกรรมตางๆ  เปนตน  ตองมีความเขมของ
แสงสวางไมนอยกวา  10  ลักซ

ขอ  8  ณ  ท่ีท่ีใหพนักงานคนใดคนหน่ึงทํ างาน  ดังตอไปน้ี
(1)  งานทีต่องการความละเอียดปานกลาง  เชน  การเย็บผา  การประกอบภาชนะ  เปนตน  ตองมี

ความเขมของแสงสวางไมนอยกวา  200  ลักซ
(2)  งานท่ีตองการความละเอียดสูงกวาที่กลาวใน (1)  แตไมถึง  (3)  เชน  การกลึงหรือแตงโลหะ  การ

ซอมแซมเคร่ืองจักร  การตรวจตราและทดสอบผลิตภัณฑ  การตกแตงหนังสัตวและผาฝาย  การทอผา  เปนตน  
ตองมคีวามเขมของแสงสวางไมนอยกวา  300  ลักซ

(3)  งานท่ีตองการความละเอียดมากเปนพิเศษ  และตองใชเวลาทํ างานนาน  เชน  การประกอบเครื่อง
จกัรหรืออปุกรณที่มีขนาดเล็ก  นาฬิกา  การเจียระไนเพชร  พลอย  การเย็บผาที่มีสีมือทึบ  เปนตน  ตองมีความ
เขมของแสงสวางไมนอยกวา  1,000  ลักซ

ขอ  9  ถนนและทางเดินภายนอกอาคารในบริเวณสถานท่ีประกอบการ  ตองมีความเขมของแสงสวาง
ไมนอยกวา  20  ลักซ

ขอ  10  ในโกดังหรือหองเก็บวัสด ุ  ทางเดิน  เฉลียง  และบันไดในบริเวณสถานที่ประกอบการ  ตองมี
ความเขมขนของแสงสวางไมนอยกวา  50  ลักซ

ขอ  11  ใหรัฐวิสาหกิจปองกันมิใหมีแสงตรงหรือแสงสะทอนของดวงอาทิตย หรือเครื่องกํ าเนิดแสงที่มี
แสงจาสองเขาตาพนักงานในขณะทํ างานในกรณีที่ไมอาจปองกันได   ใหรัฐวิสาหกิจจัดใหพนักงานซึ่งทํ างานใน
ลักษณะเชนวาน้ันสวมใสแวนตาหรือกระบังหนาลดแสง  ตามมาตรฐานที่กํ าหนดไวในหมวด  4  ตลอดเวลาที่
ทํ างาน

ขอ  12  ใหรัฐวิสาหกิจจัดใหพนักงานซึ่งทํ างานในถํ ้า  อุโมงค  หรือในที่ที่มีแสงสวางไมเพียงพอ  สวม
หมวกแขง็ท่ีมอุีปกรณสองแสงสวางตามมาตรฐานท่ีก ําหนดไวในหมวด  4  ตลอดเวลาที่ท ํางาน

หมวด  3



เสียง

ขอ  13  ภายในสถานประกอบการท่ีใหพนักงานคนใดคนหน่ึงทํ างาน  ดังตอไปน้ี
(1)  ไมเกนิวนัละเจ็ดชั่วโมง  ตองมีระดับเสียงที่พนักงานไดรับติดตอกันไมเกินสิบเอ็ดเดซิเบล (เอ)
(2)  เกนิวนัละเจด็ชัว่โมง  แตไมเกินแปดชั่วโมง  จะตองมีระดับเสียงที่พนักงานไดรับติดตอกันไมเกิน

เกาสิบเดซิเบล (เอ)
(3)  เกนิวนัละแปดชั่วโมง  จะตองมีระดับเสียงที่พนักงานไดรับติดตอกันไมเกิดแปดสิบเดซิเบล (เอ)

ขอ  14  รัฐวสิาหกิจจะใหพนักงานทํ างานในที่ที่มีระดับเสียงเกินกวาหนึ่งรอยสี่สิบเดซิเบล (เอ)  มิได

ขอ  15  ภายในสถานที่ประกอบการที่มีระดับเสียงที่พนักงานไดรับติดตอกันเกินกวาที่ก ําหนดไวในขอ  
13  ใหรัฐวสิาหกจิแกไข  หรือปรับปรุงส่ิงท่ีเปนตนกํ าเนิดของเสียงหรือทางผานของเสียงมิใหมีระดับเสียงดังเกิน
กวาที่ก ําหนดไวในขอ  13

ขอ  16  ในกรณีที่ไมอาจปรับปรุงหรือแกไขตามความในขอ  15  ได  ใหนาจางจัดใหพนักงานสวมใส
ปล๊ักลดเสียงหรือครอบหูลดเสียง  ตามมาตรฐานที่กํ าหนดไวในหมวด  4  ตลอดเวลาที่ท ํางาน

หมวด  4
มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล

ขอ  17  หมวกแข็งจะตองมีนํ้ าหนักไมเกินส่ีรอยย่ีสิบส่ีกรัม  ทํ าดวยวัตถุที่ไมใชโลหะ  และมีความตาน
ทานสามารถทนแรงกระแทกไดไมนอยกวาสามรอยแปดสิบหากิโลกรัม  ภายในหมวกจะตองมีรองหมวกท ําดวย
หนัง  พลาสตกิ  ผา  หรือวัตถุอื่นที่คลายกัน  อยูหางผนังหมวกไมนอยกวาหนึ่งเซนติเมตร  ซึ่งสามารถปรับระยะ
ไดตามขนาดศีรษะของผูใช  เพื่อปองกันศีรษะกระทบกับผนังหมวก  สํ าหรับหมวกแข็งที่มีอุปกรณสองแสงสวาง  
นอกจากจะตองเปนหมวกที่มีมาตรฐานตามวรรคแรกแลว  จะตองมีอุปกรณที่ท ําใหมีแสงสวางที่มีความเขมไม
นอยกวา  20  ลักซ  สองไปขางหนาติดอยูที่หมวกดวย

ขอ  18  ปล๊ัดลดเสียง  (Ear  Plugs)  ตองทํ าดวยพลาสตกิ  หรือยาง  หรือวัตถุอื่นใชใสชองหูทั้งสองขาง  
ตองสามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา  15  เดซิเบล  (เอ)

ขอ  19  ครอบหูลดเสียง  (Ear  Muffs)  ตองทํ าดวยพลาสตกิ  หรือยาง  หรือวัตถุอื่น  ใชครอบหูทั้งสอง
ขาง  ตองสามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา  25  เดซิเบล  (เอ)

ขอ  20  แวนตาลดแสง  ตัวแวนตองทํ าดวยกระจกสีซึ่งสามารถลดความจาของแสงลงใหอยูในระดับที่
ไมเปนอันตรายตอสายตา  กรอบของแวนตาตองมีนํ้ าหนักเบาและมีกระบังแสงซึ่งมีลักษณะออน



ขอ  21  กระบังหนาลดแสง  ตัวกระบังตองท ําดวยกระจกสี  ซึ่งสามารถลดความจาของแสงลงใหอยูใน
ระดบัท่ีไมเปนอันตรายตอสายตา  ตัวกรอบตองมีนํ้ าหนักเบาและตองไมติดไฟงาย

ขอ  22  ชดุแตงกาย  รองเทา  และถุงมือ  สํ าหรับปองกันความรอนตามขอ  6  ตองทํ าดวยวัตถุที่มีนํ้ า
หนักเบาสามารถกันความรอนจากแหลงกํ าเนิดความรอนได

หมวด  5
เบ็ดเตล็ด

ขอ  23  ขอกํ าหนดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่ก ําหนดไวในประกาศน้ี  เปนมาตรฐาน
ขัน้ตํ ่าที่จะตองปฏิบัติเทานั้น

ขอ  24  งานใดที่มีลักษณะไมเหมาะสมแกการที่จะใหพนักงานใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล  ดงัท่ีไดระบุไวในประกาศนี ้  รัฐวิสาหกิจอาจผอนผันใหพนักงานระงับการใชอุปกรณนั้นเฉพาะการปฏิบัติ
งานในลักษณะเชนวานั้นเปนการชั่วคราวได

ขอ  25  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวา  สภาพความรอน  แสงสวางหรือเสียง  ในบริเวณ
สถานท่ีประกอบการมิไดเปนไปตามท่ีกํ าหนดไวในประกาศน้ี  ใหพนักงานเจาหนาที่ใหค ําแนะนํ า  ตักเตือนเปน
หนังสือใหรัฐวิสาหกิจปฏิบัติการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่ก ําหนดไว

ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  กันยายน พ.ศ. 2534

(ลงชื่อ) พลเอกอิสระพงศ  หนุนภักดี
(อิสระพงศ  หนุนภักดี)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
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