เปรียบเทียบกฎหมายเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ปี ๒๕๔๙ และ ปี ๒๕๕๙
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙
วันที�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙
วันที�มีผลบังคับใช้ ๓ กันยายน ๒๕๔๙ (หลังประกาศ ๑๘๐ วัน)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
คํานิยาม
“อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ” (Wet Bulb Globe Temperature-WBGT) หมายความว่า
(๑) อุณหภูมิที�วัดเป็นองศาเซลเซียสซึ�งวัดนอกอาคารที�ไม่มีแสงแดดหรือในอาคาร มีระดับความร้อนเท่ากับ ๐.๗ เท่า
ของอุณหภูมิที�อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติบวก ๐.๓ เท่าของอุณหภูมิที�อ่านค่าจากโกลบ
เทอร์โมมิเตอร์ หรือ
(๒) อุณหภูมิที�วัดเป็นองศาเซลเซียสซึ�งวัดนอกอาคารที�มีแสงแดดมีระดับความร้อน เท่ากับ ๐.๗ เท่าของอุณหภูมิที�
อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ บวก ๐.๒ เท่าของอุณหภูมิที�อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์
และบวก ๐.๑ เท่าของอุณหภูมิที�อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง
“ระดับความร้อน” หมายความว่า อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบในบริเวณที�ลูกจ้างทํางาน ตรวจวัด โดยค่าเฉลี�ยในช่วงเวลา
สองชั�วโมงที�มีอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบสูงสุดของการทํางานปกติ
“สภาวะการทํางาน” หมายความว่า สภาวะแวดล้อมซึ�งปรากฏอยู่ในบริเวณที�ทํางานของลูกจ้างซึ�งรวมถึงสภาพต่าง ๆ
ในบริเวณที�ทํางาน เครื�องจักร อาคาร สถานที� การระบายอากาศ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ตลอดจนสภาพและ
ลักษณะการทํางานของลูกจ้างด้วย
“งานเบา” หมายความว่า ลักษณะงานที�ใช้แรงน้อยหรือใช้กําลังงานที�ทําให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายไม่เกิน
๒๐๐ กิโลแคลอรีต่อชั�วโมง เช่น งานเขียนหนังสือ งานพิมพ์ดีด งานบันทึกข้อมูล งานเย็บจักร งานนั�งตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ งานประกอบชิ�นงานขนาดเล็ก งานบังคับเครื�องจักรด้วยเท้า การยืนคุมงาน หรืองานอื�นที�เทียบเคียงได้กับ
งานดังกล่าว
“งานปานกลาง” หมายความว่า ลักษณะงานที�ใช้แรงปานกลางหรือใช้กําลังงานที�ทําให้เกิดการเผาผลาญอาหารใน
ร่างกายเกิน ๒๐๐ กิโลแคลอรีต่อชั�วโมง ถึง ๓๕๐ กิโลแคลอรีต่อชั�วโมง เช่น งานยก ลาก ดัน หรือเคลื�อนย้ายสิ�งของ
ด้วยแรงปานกลาง งานตอกตะปู งานตะไบ งานขับรถบรรทุก งานขับรถแทรกเตอร์ หรืองานอื�นที�เทียบเคียงได้กับงาน
ดังกล่าว
“งานหนัก” หมายความว่า ลักษณะงานที�ใช้แรงมาก หรือใช้กําลังงานที�ทําให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกิน
๓๕๐ กิโลแคลอรีต่อชั�วโมง เช่น งานที�ใช้พลั�วหรือเสียมขุดตัก งานเลื�อยไม้ งานเจาะไม้เนื�อแข็ง งานทุบโดยใช้ฆ้อน
ขนาดใหญ่ งานยกหรือเคลื�อนย้ายของหนักขึ�นที�สูงหรือที�ลาดชัน หรืองานอื�นที�เทียบเคียงได้กับงานดังกล่าว

ข้อเหมือน หรือ แตกต่าง ของปี ๔๙ กับ ๕๙

วันที�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
วันที�มีผลบังคับใช้ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ�ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ�ง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คํานิยาม
“อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ” (Wet Bulb Globe Temperature - WBGT) หมายความว่า
(๑) อุณหภูมิที�วัดเป็นองศาเซลเซียสซึ�งวัดนอกอาคารที�ไม่มีแสงแดดหรือในอาคารมีระดับความร้อนเท่ากับ ๐.๗ เท่า
ของอุณหภูมิที�อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ (natural wet bulb thermometer) บวก ๐.๓
เท่าของอุณหภูมิที�อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์ (globe thermometer) หรือ
(๒) อุณหภูมิที�วัดเป็นองศาเซลเซียสซึ�งวัดนอกอาคารที�มีแสงแดด มีระดับความร้อนเท่ากับ ๐.๗ เท่าของอุณหภูมิที�
อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ บวก ๐.๒ เท่าของอุณหภูมิที�อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์
และบวก ๐.๑ เท่าของอุณหภูมิที�อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง (dry bulb thermometer)
“ระดับความร้อน” หมายความว่า อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบในบริเวณที�ลูกจ้างทํางานตรวจวัดโดยค่าเฉลี�ยในช่วงเวลา
สองชั�วโมงที�มีอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบสูงสุดของการทํางานปกติ
“สภาวะการทํางาน” หมายความว่า สภาวะแวดล้อมซึ�งปรากฏอยู่ในบริเวณที�ทํางานของลูกจ้างซึ�งรวมถึงสภาพต่าง ๆ
ในบริเวณที�ทํางาน เครื�องจักร อาคาร สถานที� การระบายอากาศ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ตลอดจนสภาพและ
ลักษณะการทํางานของลูกจ้างด้วย
“งานเบา” หมายความว่า ลักษณะงานที�ใช้แรงน้อยหรือใช้กําลังงานที�ทําให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายไม่เกิน
๒๐๐ กิโลแคลอรีต่อชั�วโมง เช่น งานเขียนหนังสือ งานพิมพ์ดีด งานบันทึกข้อมูล งานเย็บจักร งานนั�งตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ งานประกอบชิ�นงานขนาดเล็ก งานบังคับเครื�องจักรด้วยเท้า การยืนคุมงาน
“งานปานกลาง” หมายความว่า ลักษณะงานที�ใช้แรงปานกลางหรือใช้กําลังงานที�ทําให้เกิดการเผาผลาญอาหารใน
ร่างกายเกิน ๒๐๐ กิโลแคลอรีต่อชั�วโมง ถึง ๓๕๐ กิโลแคลอรีต่อชั�วโมง เช่น งานยก ลาก ดัน หรือเคลื�อนย้ายสิ�งของ
ด้วยแรงปานกลาง งานตอกตะปู งานตะไบ งานขับรถบรรทุก งานขับรถแทรกเตอร์
“งานหนัก” หมายความว่า ลักษณะงานที�ใช้แรงมากหรือใช้กําลังงานที�ทําให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกิน
๓๕๐ กิโลแคลอรีต่อชั�วโมง เช่น งานที�ใช้พลั�วตักหรือเครื�องมือลักษณะคล้ายกัน งานขุด งานเลื�อยไม้ งานเจาะไม้เนื�อ
แข็ง งานทุบโดยใช้ค้อนขนาดใหญ่ งานยก หรือเคลื�อนย้ายของหนักขึ�นที�สูงหรือที�ลาดชัน

เพจ จป.ไทย

อาศัยอํานาจของกฎหมายคนละฉบับในการออกประกาศ

เหมือนกัน เพียงแต่ของปี ๕๙ เพิ�มข้อความภาษาอังกฤษ
เข้ามา

เหมือนเดิม

ปี ๕๙ ตัดคําว่า "หรืองานอื�นที�เทียบเคียงได้กับงาน
ดังกล่าว" ออกไป
"งานหนัก" ของปี ๕๙ เพิ�ม งานขุด เข้ามา และ
เปลี�ยนแปลงคําว่า "งานที�ใช้พลั�วหรือเสียมขุดตัก" ในปี
๔๙ มาเป็น "งานที�ใช้พลั�วตักหรือเครื�องมือลักษณะ
คล้ายกัน"
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เปรียบเทียบกฎหมายเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ปี ๒๕๔๙ และ ปี ๒๕๕๙
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙
หมวด ๑ ความร้อน
หมวด ๑ ความร้อน
ข้อ ๓ ให้นายจ้างควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการที�มีลูกจ้างทํางานอยู่มิให้เกินมาตรฐาน ข้อ ๒ ให้นายจ้างควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการที�มีลูกจ้างทํางานอยู่มิให้เกินมาตรฐาน
ดังต่อไปนี�
ดังต่อไปนี�
(๑) งานที�ลูกจ้างทําในลักษณะงานเบาต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี�ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ ๓๔
(๑) งานที�ลูกจ้างทําในลักษณะงานเบาต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี�ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ ๓๔
องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียส
(๒) งานที�ลูกจ้างทําในลักษณะงานปานกลางต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี�ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ
(๒) งานที�ลูกจ้างทําในลักษณะงานปานกลางต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี�ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ
๓๒ องศาเซลเซียส
๓๒ องศาเซลเซียส
(๓) งานที�ลูกจ้างทําในลักษณะงานหนักต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี�ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ ๓๐
(๓) งานที�ลูกจ้างทําในลักษณะงานหนักต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี�ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ ๓๐
องศาเซลเซียส
องศาเซลเซียส
ข้อ ๔ ในกรณีที�ภายในสถานประกอบกิจการมีระดับความร้อนเกินมาตรฐานที�กําหนดในข้อ ๓ ให้นายจ้างดําเนินการ ข้อ ๓ ในกรณีทีภายในสถานประกอบกิจการมีแหล่งความร้อนทีอาจเป็นอันตรายให้นายจ้างติดป้ายหรือประกาศเตือน
ปรับปรุงหรือแก้ไขสภาวะการทํางานทางด้านวิศวกรรมให้ระดับความร้อนไม่เกินมาตรฐาน หากได้ดําเนินการปรับปรุง อันตรายในบริเวณดังกล่าว โดยให้ลูกจ้างสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ในกรณีที�บริเวณการทํางานตามวรรคหนึ�งมีระดับความร้อนเกินมาตรฐานที�กําหนดในข้อ ๒ ให้นายจ้างดําเนินการ
หรือแก้ไขสภาวะการทํางานแล้ว ยังควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้ ให้นายจ้างปิดประกาศเตือนให้
ลูกจ้างทราบว่าบริเวณนั�นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง และนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ ปรับปรุงหรือแก้ไขสภาวะการทํางานทางด้านวิศวกรรม เพื�อควบคุมระดับความร้อนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจัดให้
มีการปิดประกาศและเอกสารหรือหลักฐานในการดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าวไว้ เพื�อให้พนักงานตรวจความ
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที�กําหนดไว้ในหมวด ๔ ตลอดเวลาที�ทํางาน
ปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้
ในกรณีที�ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามวรรคสองได้ ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการควบคุมหรือลดภาระงาน และ
ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที�กําหนดไว้ในหมวด ๔ ตลอดเวลาที�ทํางาน
หมวด ๒ แสงสว่าง
หมวด ๒ แสงสว่าง
ข้อ ๕ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่าง ดังต่อไปนี�
ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ตํ�ากว่ามาตรฐานที�อธิบดีประกาศกําหนด
(๑) ไม่ตํ�ากว่ามาตรฐานที�กําหนดไว้ในตารางที� ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี� สําหรับบริเวณพื�นที�ทั�วไปภายในสถานประกอบ
กิจการ เช่น ทางเดิน ห้องนํ�า ห้องพัก
(๒) ไม่ตํ�ากว่ามาตรฐานที�กําหนดไว้ในตารางที� ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี� สําหรับบริเวณพื�นที�ใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
ผลิตที�ลูกจ้างทํางาน
(๓) ไม่ตํ�ากว่ามาตรฐานที�กําหนดไว้ในตารางที� ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี� สําหรับบริเวณที�ลูกจ้างต้องทํางานโดยใช้สายตา
มองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที�ในการทํางาน
(๔) ไม่ตํ�ากว่ามาตรฐานเทียบเคียงที�กําหนดไว้ในตารางที� ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี�สําหรับบริเวณที�ลูกจ้างต้องทํางานโดย
ใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที�ในการทํางาน ในกรณีที�ความเข้มของแสงสว่าง ณ ที�ที�ให้ลูกจ้าง
ทํางานมิได้กําหนดมาตรฐานไว้ในตารางที� ๓
(๕) ไม่ตํ�ากว่ามาตรฐานที�กําหนดไว้ในตารางที� ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี� สําหรับบริเวณรอบ ๆ สถานที�ลูกจ้างต้องทํางาน
โดยใช้สายตามองเฉพาะจด

เพจ จป.ไทย

ข้อเหมือน หรือ แตกต่าง ของปี ๔๙ กับ ๕๙
เหมือนเดิม

ปี ๕๙ ให้ - ติดป้าย/ประกาศเตือนในบริเวณที�อาจเป็น
อันตรายเลย
- ต้องมีเอกสารหลักฐานการปิดประกาศ / การปรับปรุง
แก้ไข เพื�อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้
(เก็บไว้ไม่ต้องส่ง)

ของปี ๕๙ ยังไม่มีประกาศกําหนดความเข้มของแสงสว่าง
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เปรียบเทียบกฎหมายเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ปี ๒๕๔๙ และ ปี ๒๕๕๙
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๖ นายจ้างต้องใช้หรือจัดให้มีฉาก แผ่นฟิล์มกรองแสง หรือมาตรการอื�นที�เหมาะสมและเพียงพอ เพื�อป้องกันมิให้
แสงตรงหรือแสงสะท้อนจากแหล่งกําเนิดแสงหรือดวงอาทิตย์ที�มีแสงจ้าส่องเข้านัยน์ตาลูกจ้างโดยตรงในขณะทํางาน
ในกรณีที�ไม่อาจป้องกันได้ ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที�กําหนดไว้ในหมวด
๔ ตลอดเวลาที�ทํางาน

เหมือนเดิม
ข้อ ๕ นายจ้างต้องใช้หรือจัดให้มีฉาก แผ่นฟิล์มกรองแสง หรือมาตรการอื�นที�เหมาะสมและเพียงพอเพื�อป้องกันมิให้
แสงตรงหรือแสงสะท้อนจากแหล่งกําเนิดแสงหรือดวงอาทิตย์ที�มีแสงจ้าส่องเข้านัยน์ตาลูกจ้างโดยตรงในขณะทํางาน
ในกรณีที�ไม่อาจป้องกันได้ ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที�กําหนดไว้ในหมวด
๔ ตลอดเวลาที�ทํางาน

ข้อ ๗ ในกรณีที�ลูกจ้างต้องทํางานในสถานที�มืด ทึบ คับแคบ เช่น ในถํ�า อุโมงค์ หรือในที�ที�มีลักษณะเช่นว่านั�น นายจ้าง ข้อ ๖ ในกรณีที�ลูกจ้างต้องทํางานในสถานที�มืด ทึบ และคับแคบ เช่น ในถํ�า อุโมงค์ หรือในที�ที�มีลักษณะเช่นว่านั�น
นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่างที�เหมาะสมแก่สภาพและลักษณะงาน โดยอาจเป็นชนิดที�ติดอยู่ในพื�นที�
ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมหมวกนิรภัยที�มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง หรือ มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่างอื�นที�เหมาะแก่สภาพและ
ทํางานหรือติดที�ตัวบุคคลได้ หากไม่สามารถจัดหาหรือดําเนินการได้ ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ลักษณะของงานตามมาตรฐานที�กําหนดไว้ในหมวด ๔ ตลอดเวลาที�ทํางาน
ปลอดภัยส่วนบุคคลตามที�กําหนดไว้ในหมวด ๔ ตลอดเวลาที�ทํางาน
หมวด ๓ เสียง
ข้อ ๘ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที�ลูกจ้างได้รับเฉลี�ยตลอดเวลาการทํางานในแต่ละวัน (Time Weighted
Average-TWA) มิให้เกินมาตรฐานที�กําหนดไว้ในตารางที� ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี� หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดระดับ
เสียง และการคํานวณการได้รับเสียง ให้เป็นไปตามที�อธิบดีประกาศกําหนด

ข้อ ๑๑ ในบริเวณที�มีระดับเสียงเกินมาตรฐานที�กําหนดในข้อ ๘ หรือข้อ ๙ นายจ้างต้องจัดให้มีเครื�องหมายเตือนให้ใช้
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลติดไว้ให้ลูกจ้างเห็นได้โดยชัดเจน

ของปี ๕๙ จะมุ่งกําหนดให้จัดเตรียมอุปกรณ์เพื�อส่อง
สว่างอย่างเหมาะสม ก่อน หากทําไม่ได้ ค่อยจัดหา
อุปกรณ์ PPE

หมวด ๓ เสียง
ข้อ ๗ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงมิให้ลูกจ้างได้รับสัมผัสเสียงในบริเวณสถานประกอบกิจการที�มีระดับเสียงสูงสุด ถ้าไปเปิดดูตาราง ค่าของปี ๔๙ และ ปี ๕๙ เท่ากัน
(peak sound pressure level) ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (impact or impulse noise) เกิน ๑๔๐ เดซิเบล หรือ
ได้รับสัมผัสเสียงที�มีระดับเสียงดังต่อเนื�องแบบคงที� (continuous steady noise) เกินกว่า ๑๑๕ เดซิเบลเอ

ข้อ ๙ ในบริเวณสถานประกอบกิจการที�มีระดับเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (Impact or Impulse Noise) เกินหนึ�ง ข้อ ๘ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที�ลูกจ้างได้รับเฉลี�ยตลอดเวลาการทํางานในแต่ละวัน (Time Weighted
ร้อยสี�สิบเดซิเบลเอ หรือมีปริมาณเสียงสะสมของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก เกินมาตรฐานที�กําหนดไว้ในตารางที� ๖ Average-TWA) มิให้เกินมาตรฐานตามที�อธิบดีประกาศกําหนด
ท้ายกฎกระทรวงนี� นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดทํางานจนกว่าจะได้ปรับปรุงหรือแก้ไขระดับเสียง
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดระดับเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก ให้เป็นไปตามที�อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๑๐ ภายในสถานประกอบกิจการที�สภาวะการทํางานมีระดับเสียงที�ลูกจ้างได้รับเกินมาตรฐานที�กําหนดในข้อ ๘
หรือข้อ ๙ ให้นายจ้างดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสิ�งที�เป็นต้นกําเนิดของเสียงหรือทางผ่านของเสียงหรือการบริหาร
จัดการเพื�อให้มีระดับเสียงที�ลูกจ้างได้รับอยู่ไม่เกินมาตรฐานที�กําหนด
ในกรณียังดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขตามวรรคหนึ�งไม่ได้ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลตามที�กําหนดไว้ในหมวด ๔ ตลอดเวลาที�ทํางาน เพื�อลดเสียงให้อยู่ในระดับที�ไม่เกินมาตรฐานที�
กําหนดไว้ในข้อ ๘ หรือข้อ ๙

ข้อเหมือน หรือ แตกต่าง ของปี ๔๙ กับ ๕๙

ข้อ ๙ ภายในสถานประกอบกิจการที�สภาวะการทํางานมีระดับเสียงเกินมาตรฐานที�กําหนดในข้อ ๗ หรือมีระดับเสียงที�
ลูกจ้างได้รับเกินมาตรฐานที�กําหนดในข้อ ๘ นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดทํางานจนกว่าจะได้ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ระดับ
เสียงเป็นไปตามมาตรฐานที�กําหนด และให้นายจ้างดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขทางด้านวิศวกรรม โดยการควบคุมที�
ต้นกําเนิดของเสียงหรือทางผ่านของเสียงหรือบริหารจัดการเพื�อควบคุมระดับเสียงที�ลูกจ้างจะได้รับให้ไม่เกินมาตรฐาน
ที�กําหนด และจัดให้มีการปิดประกาศและเอกสารหรือหลักฐานในการดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าวไว้ เพื�อให้
พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้
ในกรณีที�ไม่สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ�งได้ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลตามที�กําหนดไว้ในหมวด ๔ ตลอดเวลาที�ทํางาน เพื�อลดระดับเสียงที�สัมผัสในหูเมื�อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้ว โดยให้อยู่ในระดับที�ไม่เกินมาตรฐานตามที�กําหนดไว้ในข้อ ๗ และข้อ ๘
การคํานวณระดับเสียงที�สัมผัสในหูเมื�อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามวรรคสองให้เป็นไป
ตามที�อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๑๐ ในบริเวณที�มีระดับเสียงเกินมาตรฐานที�กําหนดในข้อ ๗ หรือข้อ ๘ นายจ้างต้องจัดให้มีเครื�องหมายเตือนให้ใช้
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลติดไว้ให้ลูกจ้างเห็นได้โดยชัดเจน

เพจ จป.ไทย

ปี ๕๙ ค่า TWA ของเสียง ยังไม่ได้มีประกาศกําหนด

กรณีระดับเสียงเกินกําหนด ปี ๕๙ กําหนดให้ หยุดทํางาน
จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด
- เก็บหลักฐานประกาศ/เอกสารหลักฐานในการ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ ไว้ให้พนักงานตรวจ
ความปลอดภัยตรวจสอบด้วย
- PPE เป็นการแก้ไขทางสุดท้ายเหมือนเดิม
- มีกําหนดระดับเสียงสัมผัสในหูเมื�อสวม PPE ด้วย แต่
ยังไม่มีประกาศกําหนดออกมา

เหมือนเดิม
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เปรียบเทียบกฎหมายเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ปี ๒๕๔๙ และ ปี ๒๕๕๙
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๒ ในกรณีที�สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที�ลูกจ้างได้รับเฉลี�ยตลอดระยะเวลาการ
ทํางานแปดชั�วโมงตั�งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ�นไป ให้นายจ้างจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบ
กิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�อธิบดีประกาศกําหนด

ข้อ ๑๑ ในกรณีที�สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที�ลูกจ้างได้รับเฉลี�ยตลอดระยะเวลาการ
ทํางานแปดชั�วโมงตั�งแต่ ๘๕ เดซิเบลเอขึ�นไป ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�อธิบดีประกาศกําหนด

หมวด ๔ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ข้อ ๑๓ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐาน ดังต่อไปนี�
(๑) ชุดแต่งกาย รองเท้า และถุงมือ สําหรับป้องกันความร้อน ต้องทําด้วยวัสดุที�มีนํ�าหนักเบาสามารถกันความร้อนจาก
แหล่งกําเนิดความร้อนเพื�อมิให้อุณหภูมิในร่างกายเกิน ๓๘ องศาเซลเซียส
(๒) หมวกนิรภัย (Safety Hat) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยที�มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง
จะต้องมีอุปกรณ์ที�ทําให้มีแสงสว่างส่องไปข้างหน้าที�มีความเข้มในระยะสามเมตรไม่น้อยกว่ายี�สิบลักซ์ติดอยู่ที�หมวกด้วย
(๓) แว่นตาลดแสง (Safety Glasses) ต้องทําด้วยวัสดุซึ�งสามารถลดความจ้าของแสงลงให้อยู่ในระดับที�ไม่เป็น
อันตรายต่อสายตา กรอบแว่นตาต้องมีนํ�าหนักเบาและมีกระบังแสงซึ�งมีลักษณะอ่อน
(๔) กระบังหน้าลดแสง (Face Shield) ต้องทําด้วยวัสดุสีที�สามารถลดความจ้าของแสงลงให้อยู่ในระดับที�ไม่เป็น
อันตรายต่อสายตา กรอบกระบังหน้าต้องมีนํ�าหนักเบาและไม่ติดไฟง่าย
(๕) ปลั�กลดเสียง (Ear Plugs) ต้องทําด้วยพลาสติก ยาง หรือวัสดุอื�นที�อ่อนนุ่มและไม่ระคายเคืองใช้ใส่ช่องหูทั�งสองข้าง
และสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่าสิบห้าเดซิเบลเอ
(๖) ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ต้องทําด้วยพลาสติก ยาง หรือวัสดุอื�นที�อ่อนนุ่มและไม่ระคายเคือง ใช้ครอบหูทั�งสอง
ข้าง และสามารถลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่ายี�สิบห้าเดซิเบลเอ
ข้อ ๑๔ นายจ้างต้องจัดให้มีการบริหารจัดการเกี�ยวกับวิธีการเลือกและการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล โดยต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมเกี�ยวกับวิธีการใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล รวมทั�งระเบียบในการใช้ต้องจัดทําขึ�นอย่างมีระบบและสามารถให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้
ตลอดเวลาทําการ
หมวด ๕ การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน
ข้อ ๑๕ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี�ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง
ภายในสถานประกอบกิจการ
หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการตามวรรคหนึ�ง ระยะเวลา และประเภทกิจการที�ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที�อธิบดี
ประกาศกําหนด

หมวด ๔ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ข้อ ๑๒ นายจ้างต้องจัดให้มีและดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานตลอดเวลาที�ทํางาน ดังต่อไปนี�
(๑) งานที�มีระดับความร้อนเกินมาตรฐานที�กําหนด ให้สวมใส่ชุดแต่งกาย รองเท้า และถุงมือสําหรับป้องกันความร้อน
(๒) งานที�มีแสงตรงหรือแสงสะท้อนจากแหล่งกําเนิดแสงหรือดวงอาทิตย์ที�มีแสงจ้าส่องเข้านัยน์ตาโดยตรง ให้สวมใส่
แว่นตาลดแสงหรือกระบังหน้าลดแสง
(๓) งานที�ทําในสถานที�มืด ทึบ และคับแคบ ให้สวมใส่หมวกนิรภัยที�มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง
(๔) งานที�มีระดับเสียงเกินมาตรฐานที�กําหนด ให้สวมใส่ปลั�กลดเสียงหรือที�ครอบหูลดเสียง

ข้อเหมือน หรือ แตกต่าง ของปี ๔๙ กับ ๕๙
ถ้าเสียงเฉลี�ย ๘ ชั�วโมงเกิน ๘๕ เดซิเบลเอ ของปี ๕๙ ใช้
คําว่า "มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน" จากคําว่า "โครการ"
ในปี ๔๙ - ไม่แน่ใจว่าจะเปลี�ยนแปลงรูปแบบหรือไม่ รอ
ดูประกาศอีกครั�งหนึ�ง
ปี ๕๙ ไม่ได้กําหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ความปลอดภัย
โดยกําหนดให้ใช้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน
ตลอดเวลาที�ทํางาน
ส่วนของปี ๔๙ ไม่ได้แบ่งแยกประเภทของงานออกมา
ตามลักษณะของงานที�จะเกิดอันตราย

ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างบํารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพที�ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
จัดอบรม และเก็บหลักฐานไว้ให้พนักงานตรวจความ
รวมทั�งจัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมเกี�ยวกับวิธีการใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และ ปลอดภัยตรวจสอบเหมือนเดิม
เก็บหลักฐานการฝึกอบรมไว้ ณ สถานประกอบกิจการเพื�อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้
หมวด ๕ การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน และการรายงานผล
ข้อ ๑๔ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี�ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง
ภายในสถานประกอบกิจการ
หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี�ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั�ง
ระยะเวลาและประเภทกิจการที�ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที�อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณีที�นายจ้างไม่สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานตามวรรคหนึ�งได้ ต้องให้ผู้ที�ขึ�นทะเบียนตาม
มาตรา ๙ หรือนิติบุคคลที�ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื�อเป็นผู้ให้บริการ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี�ยวกับ
ระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดําเนินการแทน
ให้นายจ้างเก็บผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานดังกล่าวไว้ ณ สถานประกอบกิจการเพื�อให้พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้
เพจ จป.ไทย

- ปี ๕๙ ยังไม่มีหลักเกณฑ์และวิณการตรวจวัดและ
วิเคราะห์
- หากตรวจวัดเองไม่ได้ สามารถให้ผู้ขึ�นทะเบียนหรือนิติ
บุคคลที�ได้รับใบอนุญาต ดําเนินการแทนได้
- เก็บหลักฐานไว้ให้ตรวจสอบ
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เปรียบเทียบกฎหมายเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ปี ๒๕๔๙ และ ปี ๒๕๕๙
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ข้อเหมือน หรือ แตกต่าง ของปี ๔๙ กับ ๕๙
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๖ นายจ้างต้องจัดทํารายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานตามข้อ ๑๕ โดยให้เจ้าหน้าที�ความ
ข้อ ๑๕ ให้นายจ้างจัดทํารายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานตามแบบที�อธิบดีประกาศกําหนด
ปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพหรือให้ผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ�ากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า
- ส่งรายงานผลตรวจวัดและวิเคราะห์ภายในสามสิบวัน
พร้อมทั�งส่งรายงานผลดังกล่าวต่ออธิบดีหรือผู้ซึ�งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที�เสร็จสิ�นการตรวจวัด
ตามที�ได้ขึ�นทะเบียนไว้เป็นผู้รับรองรายงาน และให้นายจ้างเก็บรายงานดังกล่าวไว้ ณ สถานประกอบกิจการเพื�อให้
หลังเสร็จสิ�นการตรวจวัด และเก็บรายงานไว้ที�หน่วยงาน
และเก็บรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานดังกล่าวไว้ ณ สถานประกอบกิจการ เพื�อให้พนักงาน
พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาทําการพร้อมทั�งส่งรายงานคู่ฉบับต่ออธิบดีหรือผู้ซึ�งอธิบดีมอบหมาย
เพื�อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้
ตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที�ทําการตรวจวัด
ข้อ ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะขอขึ�นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน ให้ยื�นคําขอ
ไม่มี
พร้อมแนบสําเนาเอกสารหลักฐานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ�งอธิบดีมอบหมาย
การยื�นคําขอขึ�นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานตามวรรคหนึ�ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื�น ณ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือสถานที�อื�นที�อธิบดีประกาศกําหนด สําหรับจังหวัดอื�นให้ยื�น ณ สํานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
คําขอขึ�นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานตามวรรคหนึ�ง ให้เป็นไปตามแบบที�อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๑๘ เมื�อพนักงานเจ้าหน้าที�ได้รับคําขอที�ได้ยื�นตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอต่ออธิบดีหรือผู้ ไม่มี
ซึ�งอธิบดีมอบหมายเพื�อขึ�นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน
ในกรณีที�ผู้ซึ�งได้รับการขึ�นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานตามข้อ ๑๖ แล้ว กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี� ให้อธิบดีหรือผู้ซึ�งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนบุคคลนั�นออกจากทะเบียน
ข้อ ๑๙ การยื�นคําขอขึ�นทะเบียนตามข้อ ๑๗ ให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี�
ไม่มี
(๑) ค่าคําขอ ฉบับละ ๒๐ บาท
(๒) ค่าขึ�นทะเบียน ปีละ ๓,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าหนังสือรับรองการขึ�นทะเบียน ฉบับละ ๑๐ บาท
หมวด ๖ การตรวจสุขภาพและการรายงานผลการตรวจสุขภาพ
หมวด ๖ การตรวจสุขภาพและการรายงานผล
ข้อ ๒๐ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที�ทํางานในสภาวะการทํางานที�อาจได้รับอันตรายจากความร้อน ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที�ทํางานในสภาวะการทํางานที�อาจได้รับอันตรายจากความร้อน
แสงสว่าง หรือเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�อธิบดีประกาศกําหนด
แสงสว่าง หรือเสียง และรายงานผล รวมทั�งดําเนินการที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสุขภาพของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๒๑ ให้นายจ้างเก็บรายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างตามข้อ ๒๐ ตามแบบที�อธิบดีประกาศกําหนดไว้อย่าง ไม่มี
น้อยห้าปีในสถานประกอบกิจการ พร้อมที�จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้
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ปี ๕๙ ยังไม่มี
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เปรียบเทียบกฎหมายเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ปี ๒๕๔๙ และ ปี ๒๕๕๙
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒๒ ในกรณีทีทราบความผิดปกติของร่างกายหรือความเจ็บป่วยของลูกจ้าง เนืองจากการทํางานในสภาวะการ
ทํางานที�อาจได้รับอันตรายจากความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาล
ในทันที และทําการตรวจสอบหรือหาสาเหตุของความผิดปกติหรือเจ็บป่วย พร้อมทั�งส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง
ที�ผิดปกติหรือเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไขต่อพนักงานตรวจแรงงานตามแบบที�อธิบดี
ไม่มี
ประกาศกําหนดภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที�ทราบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย
ถ้าลูกจ้างผู้ใดมีหลักฐานทางการแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือที�ราชการยอมรับแสดงว่าไม่อาจทํางาน
ในหน้าที�เดิมได้ ให้นายจ้างเปลี�ยนงานให้แก่ลูกจ้างผู้นั�นตามที�เห็นสมควร ทั�งนี� ต้องคํานึงถึงสุขภาพและความ
ปลอดภัยของลูกจ้างเป็นสําคัญ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๗ ให้ผู้ซึ�งขึ�นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานกับกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ มีสิทธิดําเนินการตรวจวัดและ
วิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี�ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑๔
ต่อไปจนกว่าการขึ�นทะเบียนจะสิ�นอายุ
ในกรณีที�ไม่มีผู้ซึ�งขึ�นทะเบียนตามวรรคหนึ�ง และยังไม่มีการออกกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดของบุคคลที�จะขอขึ�น
ทะเบียนหรือนิติบุคคลที�จะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื�อเป็นผู้ให้บริการในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการ
ทํางานเกี�ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ซึ�งสําเร็จการศึกษา
ไม่ตํ�ากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า ที�เคยขึ�นทะเบียนตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง
พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือให้ผู้ซึ�งสําเร็จการศึกษาไม่ตํ�ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์เป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานไม่น้อยกว่าสามปี สามารถดําเนินการ
ตรวจวัดแทนผู้ทําการตรวจวัดตามกฎกระทรวงนี�ไปพลางก่อนได้
ข้อ ๑๘ กรณีทีนายจ้างทําการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกียวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง
ภายในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี�ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ ก่อนที�กฎกระทรวงนี�
จะมีผลใช้บังคับ และมีระยะเวลายังไม่ครบหนึ�งปีนับแต่วันที�ทําการตรวจวัด ให้ถือว่านายจ้างได้ดําเนินการตรวจวัด
ตามกฎกระทรวงนี�แล้ว จนกว่าจะครบระยะเวลาหนึ�งปี
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ข้อเหมือน หรือ แตกต่าง ของปี ๔๙ กับ ๕๙

๑. ผู้มีสิทธิ/ขึ�นทะเบียนไว้ตามกฎหมายปี ๔๙ สามารถ
ตรวจวัดและวิเคราะห์ได้ จนกว่า ทะเบียนนั�นจะหมดอายุ
๒. เนื�องจากกฎหมายผู้ขอขึ�นทะเบียน/นิติบุคคลที�ได้รับ
อนุญาต ตาม พรบ.ความปลอดภัย ยังไม่ออกมา
สามารถอนุโลมให้ทํา ดังนี�
- ผู้จบ ป.ตรีขึ�นไปที�เคยขึ�นทะเบียนไว้ตามกฎหมายปี ๔๙
สามารถตรวจวัดได้
- ผู้จบ ป.ตรีขึ�นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์
รับรองรายงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตรวจวัดได้

หากทํางานตรวจวัดและวิเคราะห์ไปแล้ว ไม่เกินหนึ�งปี
ก่อนประกาศนี� ถือว่าได้ทําตามกฎหมายนี�แล้ว เมื�อครบ
ปีแล้ว ค่อยดําเนินการตามประกาศนี�
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