
หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน  แสงสวาง  และเสียง 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญั ติใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อุณหภูมิเวตบัลบโกลบ”  (Wet Bulb Globe Temperature-WBGT)  หมายความวา   
(๑) อุณหภูมิท่ีวัดเปนองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารที่ไมมีแสงแดดหรือในอาคาร  มีระดับ

ความรอนเทากับ  ๐.๗  เทาของอุณหภูมิท่ีอานคาจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกตามธรรมชาติบวก  
๐.๓  เทาของอุณหภูมิท่ีอานคาจากโกลบเทอรโมมิเตอร  หรือ 

(๒) อุณหภูมิท่ีวัดเปนองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารที่มีแสงแดดมีระดับความรอน  เทากับ  
๐.๗  เทาของอุณหภูมิท่ีอานคาจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกตามธรรมชาติ  บวก  ๐.๒  เทาของ
อุณหภูมิท่ีอานคาจากโกลบเทอรโมมิเตอร  และบวก  ๐.๑  เทาของอุณหภูมิท่ีอานคาจากเทอรโมมิเตอร
กระเปาะแหง 
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“ระดับความรอน”  หมายความวา  อุณหภูมิเวตบัลบโกลบในบริเวณที่ลูกจางทํางาน  ตรวจวัด
โดยคาเฉลี่ยในชวงเวลาสองชั่วโมงที่มีอุณหภูมิเวตบัลบโกลบสูงสุดของการทํางานปกติ 

“สภาวะการทํางาน”  หมายความวา  สภาวะแวดลอมซึ่งปรากฏอยูในบริเวณที่ทํางานของ
ลูกจางซึ่งรวมถึงสภาพตาง  ๆ  ในบริเวณที่ทํางาน เครื่องจักร  อาคาร สถานที่  การระบายอากาศ  ความรอน  
แสงสวาง  เสียง  ตลอดจนสภาพและลักษณะการทํางานของลูกจางดวย 

“งานเบา”  หมายความวา  ลักษณะงานที่ใชแรงนอยหรือใชกําลังงานที่ทําใหเกิดการเผาผลาญอาหาร
ในรางกายไมเกิน  ๒๐๐  กิโลแคลอรีตอชั่วโมง  เชน  งานเขียนหนังสือ  งานพิมพดีด  งานบันทึกขอมูล  
งานเย็บจักร  งานนั่งตรวจสอบผลิตภัณฑ  งานประกอบชิ้นงานขนาดเล็ก  งานบังคับเครื่องจักรดวยเทา  
การยืนคุมงาน  หรืองานอื่นที่เทียบเคียงไดกับงานดังกลาว 

“งานปานกลาง”  หมายความวา  ลักษณะงานที่ใชแรงปานกลางหรือใชกําลังงานที่ทําใหเกิด 
การเผาผลาญอาหารในรางกายเกิน  ๒๐๐  กิโลแคลอรีตอชั่วโมง  ถึง  ๓๕๐  กิโลแคลอรีตอชั่วโมง  เชน  
งานยก  ลาก  ดัน  หรือเคลื่อนยายสิ่งของดวยแรงปานกลาง  งานตอกตะปู  งานตะไบ  งานขับรถบรรทุก  
งานขับรถแทรกเตอร  หรืองานอื่นที่เทียบเคียงไดกับงานดังกลาว 

“งานหนัก”  หมายความวา ลักษณะงานที่ใชแรงมาก หรือใชกําลังงานที่ทําใหเกิดการเผาผลาญอาหาร
ในรางกายเกิน  ๓๕๐  กิโลแคลอรีตอชั่วโมง  เชน  งานที่ใชพลั่วหรือเสียมขุดตัก  งานเลื่อยไม  งานเจาะไม
เนื้อแข็ง  งานทุบโดยใชฆอนขนาดใหญ  งานยกหรือเคลื่อนยายของหนักขึ้นที่สูงหรือท่ีลาดชัน   
หรืองานอื่นที่เทียบเคียงไดกับงานดังกลาว 

 

หมวด  ๑ 
ความรอน 

 
 

ขอ ๓ ใหนายจางควบคุมและรักษาระดับความรอนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง
ทํางานอยูมิใหเกินมาตรฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) งานที่ลูกจางทําในลักษณะงานเบาตองมีมาตรฐานระดับความรอนไมเกินคาเฉลี่ยอุณหภูมิ
เวตบัลบโกลบ  ๓๔  องศาเซลเซียส 

(๒) งานที่ลูกจางทําในลักษณะงานปานกลางตองมีมาตรฐานระดับความรอนไมเกินคาเฉลี่ย
อุณหภูมิเวตบัลบโกลบ  ๓๒  องศาเซลเซียส 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๓) งานที่ลูกจางทําในลักษณะงานหนักตองมีมาตรฐานระดับความรอนไมเกินคาเฉลี่ย
อุณหภูมิเวตบัลบโกลบ  ๓๐  องศาเซลเซียส 

ขอ ๔ ในกรณีท่ีภายในสถานประกอบกิจการมีระดับความรอนเกินมาตรฐานที่กําหนด 
ในขอ  ๓  ใหนายจางดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขสภาวะการทํางานทางดานวิศวกรรมใหระดับ 
ความรอนไมเกินมาตรฐาน  หากไดดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขสภาวะการทํางานแลว  ยังควบคุม   
ใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาวไมได  ใหนายจางปดประกาศเตือนใหลูกจางทราบวาบริเวณนั้น 
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง  และนายจางตองจัดใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลตามที่กําหนดไวในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน 

 

หมวด  ๒ 
แสงสวาง 

 
 

ขอ ๕ นายจางตองจัดใหสถานประกอบกิจการมีความเขมของแสงสวาง  ดังตอไปนี้ 
(๑) ไมตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่  ๑  ทายกฎกระทรวงนี้ สําหรับบริเวณพื้นที่ท่ัวไป

ภายในสถานประกอบกิจการ  เชน  ทางเดิน  หองน้ํา  หองพัก 
(๒) ไมตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่  ๒  ทายกฎกระทรวงนี้ สําหรับบริเวณพื้นที่

ใชประโยชนในกระบวนการผลิตที่ลูกจางทํางาน 
(๓) ไมตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่  ๓  ทายกฎกระทรวงนี้  สําหรับบริเวณ 

ท่ีลูกจางตองทํางานโดยใชสายตามองเฉพาะจุดหรือตองใชสายตาอยูกับที่ในการทํางาน 
(๔) ไมตํ่ากวามาตรฐานเทียบเคียงที่กําหนดไวในตารางที่  ๔  ทายกฎกระทรวงนี้สําหรับ

บริเวณที่ลูกจางตองทํางานโดยใชสายตามองเฉพาะจุดหรือตองใชสายตาอยูกับที่ในการทํางาน  ในกรณี
ท่ีความเขมของแสงสวาง  ณ  ท่ีท่ีใหลูกจางทํางานมิไดกําหนดมาตรฐานไวในตารางที่  ๓ 

(๕) ไมตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่  ๕  ทายกฎกระทรวงนี้ สําหรับบริเวณรอบ  ๆ  
สถานที่ลูกจางตองทํางานโดยใชสายตามองเฉพาะจุด 

ขอ ๖ นายจางตองใชหรือจัดใหมีฉาก  แผนฟลมกรองแสง หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม
และเพียงพอ  เพ่ือปองกันมิใหแสงตรงหรือแสงสะทอนจากแหลงกําเนิดแสงหรือดวงอาทิตยท่ีมี 
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แสงจาสองเขานัยนตาลูกจางโดยตรงในขณะทํางาน  ในกรณีท่ีไมอาจปองกันได ตองจัดใหลูกจาง 
สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามที่กําหนดไวในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน 

ขอ ๗ ในกรณีท่ีลูกจางตองทํางานในสถานที่มืด  ทึบ  คับแคบ  เชน  ในถ้ํา  อุโมงค  หรือ 
ในที่ท่ีมีลักษณะเชนวานั้น นายจางตองจัดใหลูกจางสวมหมวกนิรภัยท่ีมีอุปกรณสองแสงสวาง  หรือ 
มีอุปกรณสองแสงสวางอื่นที่เหมาะแกสภาพและลักษณะของงานตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหมวด  ๔  
ตลอดเวลาที่ทํางาน 

 

หมวด  ๓ 
เสียง 

 
 

ขอ ๘ นายจางตองควบคุมระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน  
(Time Weighted Average-TWA)  มิใหเกินมาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่  ๖  ทายกฎกระทรวงนี้ 

หลักเกณฑและวิธีการตรวจวัดระดับเสียง  และการคํานวณการไดรับเสียง  ใหเปนไปตามที่
อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๙ ในบริเวณสถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก  (Impact or 
Impulse Noise)  เกินหนึ่งรอยสี่สิบเดซิเบลเอ  หรือมีปริมาณเสียงสะสมของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก
เกินมาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่   ๖  ทายกฎกระทรวงนี้   นายจางตองใหลูกจางหยุดทํางาน 
จนกวาจะไดปรับปรุงหรือแกไขระดับเสียง 

หลักเกณฑและวิธีการตรวจวัดระดับเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก  ใหเปนไปตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

ขอ ๑๐ ภายในสถานประกอบกิจการที่สภาวะการทํางานมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับ 
เกินมาตรฐานที่กําหนดในขอ  ๘  หรือขอ  ๙  ใหนายจางดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขสิ่งที่เปนตน
กําเนิดของเสียงหรือทางผานของเสียงหรือการบริหารจัดการเพื่อใหมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับอยูไมเกิน
มาตรฐานที่กําหนด 

ในกรณียังดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขตามวรรคหนึ่งไมได นายจางตองจัดใหลูกจางสวมใส
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามที่กําหนดไวในหมวด  ๔  ตลอดเวลาที่ทํางาน  เพ่ือลดเสียง
ใหอยูในระดับที่ไมเกินมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ  ๘  หรือขอ  ๙ 
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ขอ ๑๑ ในบริเวณที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กําหนดในขอ  ๘  หรือขอ  ๙  นายจางตอง 
จัดใหมีเครื่องหมายเตือนใหใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลติดไวใหลูกจางเห็นไดโดยชัดเจน 

ขอ ๑๒ ในกรณีท่ีสภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการทํางานแปดชั่วโมงตั้งแตแปดสิบหาเดซิเบลเอขึ้นไป  ใหนายจางจัดทําโครงการ
อนุรักษการไดยินในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 

หมวด  ๔ 
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

 
 

ขอ ๑๓ อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตองมีมาตรฐาน  ดังตอไปนี้ 
(๑) ชุดแตงกาย  รองเทา  และถุงมือ  สําหรับปองกันความรอน ตองทําดวยวัสดุท่ีมีน้ําหนักเบา

สามารถกันความรอนจากแหลงกําเนิดความรอนเพื่อมิใหอุณหภูมิในรางกายเกิน  ๓๘  องศาเซลเซียส 
(๒) หมวกนิรภัย  (Safety Hat)  ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  หมวกนิรภัย 

ท่ีมีอุปกรณสองแสงสวางจะตองมีอุปกรณท่ีทําใหมีแสงสวางสองไปขางหนาที่มีความเขมในระยะสามเมตร
ไมนอยกวายี่สิบลักซติดอยูท่ีหมวกดวย 

(๓) แวนตาลดแสง  (Safety Glasses)  ตองทําดวยวัสดุซึ่งสามารถลดความจาของแสงลงใหอยู
ในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสายตา  กรอบแวนตาตองมีน้ําหนักเบาและมีกระบังแสงซึ่งมีลักษณะออน 

(๔) กระบังหนาลดแสง  (Face Shield)  ตองทําดวยวัสดุสีท่ีสามารถลดความจาของแสงลง 
ใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสายตา  กรอบกระบังหนาตองมีน้ําหนักเบาและไมติดไฟงาย 

(๕) ปลั๊กลดเสียง  (Ear Plugs)  ตองทําดวยพลาสติก  ยาง  หรือวัสดุอื่นที่ออนนุมและไมระคายเคือง  
ใชใสชองหูท้ังสองขาง  และสามารถลดเสียงไดไมนอยกวาสิบหาเดซิเบลเอ 

(๖) ครอบหูลดเสียง  (Ear Muffs)  ตองทําดวยพลาสติก  ยาง  หรือวัสดุอื่นที่ออนนุมและ 
ไมระคายเคือง  ใชครอบหูท้ังสองขาง  และสามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวายี่สิบหาเดซิเบลเอ 

ขอ ๑๔ นายจางตองจัดใหมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการเลือกและการใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  โดยตองจัดใหลูกจางไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช   
และการบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  รวมทั้งระเบียบในการใชตองจัดทําขึ้น
อยางมีระบบและสามารถใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดตลอดเวลาทําการ 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมวด  ๕ 
การตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน 

 
 

ขอ ๑๕ นายจางตองจัดใหมีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับ 
ความรอน  แสงสวาง  หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 

หลักเกณฑและวิธีดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ตองดําเนินการ  
ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ นายจางตองจัดทํารายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานตามขอ  ๑๕  
โดยใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพหรือใหผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี
สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเทาตามที่ไดขึ้นทะเบียนไวเปนผูรับรองรายงาน  และใหนายจางเก็บ 
รายงานดังกลาวไว  ณ  สถานประกอบกิจการเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดตลอดเวลาทําการ  
พรอมทั้งสงรายงานคูฉบับตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทําการ
ตรวจวัด 

ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห
สภาวะการทํางาน  ใหย่ืนคําขอพรอมแนบสําเนาเอกสารหลักฐานตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานตามวรรคหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหย่ืน  
ณ  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด
สําหรับจังหวัดอื่นใหย่ืน  ณ  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

คําขอขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

ขอ ๑๘ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอที่ไดย่ืนตามขอ  ๑๗  แลว  ใหตรวจสอบความถูกตอง
และเสนอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานการตรวจวัดและ
วิเคราะหสภาวะการทํางาน 

ในกรณีท่ีผูซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูรับรองรายงานตามขอ  ๑๖  แลว  กระทําการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนบุคคลนั้น 
ออกจากทะเบียน 

ขอ ๑๙ การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตามขอ  ๑๗  ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียม  ดังนี้ 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๑) คาคําขอ  ฉบับละ ๒๐ บาท 
(๒) คาขึ้นทะเบียน ปละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(๓) คาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ฉบับละ   ๑๐ บาท 
 

หมวด  ๖ 
การตรวจสุขภาพและการรายงานผลการตรวจสุขภาพ 

 
 

ขอ ๒๐ ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางที่ทํางานในสภาวะการทํางาน 
ท่ีอาจไดรับอันตรายจากความรอน  แสงสวาง  หรือเสียงตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๒๑ ใหนายจางเก็บรายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจางตามขอ  ๒๐  ตามแบบที่
อธิบดีประกาศกําหนดไวอยางนอยหาปในสถานประกอบกิจการ  พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบได 

ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีทราบความผิดปกติของรางกายหรือความเจ็บปวยของลูกจาง  เนื่องจาก
การทํางานในสภาวะการทํางานที่อาจไดรับอันตรายจากความรอน  แสงสวาง  หรือเสียง  นายจางตอง 
จัดใหลูกจางไดรับการรักษาพยาบาลในทันที  และทําการตรวจสอบหรือหาสาเหตุของความผิดปกติ 
หรือเจ็บปวย  พรอมทั้งสงผลการตรวจสุขภาพของลูกจางที่ผิดปกติหรือเจ็บปวย  การใหการรักษาพยาบาล
และการปองกันแกไขตอพนักงานตรวจแรงงานตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ทราบความผิดปกติหรือการเจ็บปวย 

ถาลูกจางผูใดมีหลักฐานทางการแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือท่ีราชการ
ยอมรับแสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมได  ใหนายจางเปลี่ยนงานใหแกลูกจางผูนั้นตามที่เห็นสมควร  
ท้ังนี้  ตองคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางเปนสําคัญ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

สมศักดิ์  เทพสุทิน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 



คาเฉล่ียความเขมของ
แสงสวาง(ลักซ)

บริเวณพ้ืนที่ทั่วไปของอาคาร
ทางเขา
 - ทางเขาหองโถง หรือหองพักรอ ๒๐๐
 - บริเวณโตะประชาสัมพันธ หรือโตะติดตอลูกคา ๔๐๐
 - ประตูทางเขาใหญของสถานประกอบกิจการ ๕๐
 - ปอมยาม ๑๐๐
 - จุดขนถายสินคา ๑๐๐
พ้ืนที่สัญจร
 - ทางเดินในพื้นที่สัญจรเบาบาง ๒๐
 - ทางเดินในพื้นที่สัญจรหนาแนน ๕๐
 - บันได ๕๐
หองฝกอบรมและหองบรรยาย
 - พื้นที่ทั่วไป ๓๐๐
อาคารสถานีขนสง(ทาอากาศยาน ทารถ และ
สถานีรถไฟ)
 - หองจองต๋ัวหรือหองขายต๋ัว ๔๐๐
หองคอมพิวเตอร
 - บริเวณทั่วไป ๔๐๐
หองประชุม ๓๐๐
งานธุรการ
 - หองถายเอกสาร ๓๐๐
 - หองนิรภัย ๑๐๐
โรงอาหาร
 - พื้นที่ทั่วไป ๒๐๐
 - บริเวณโตะเก็บเงิน ๓๐๐
โรงซักรีด
 - บริเวณหองอบหรือหองทําใหแหง ๑๐๐
หองครัว
 - พื้นที่ทั่วไป ๒๐๐
 - บริเวณที่ปรุงอาหารและที่ทําความสะอาด ๓๐๐

ตารางที่ ๑

ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พ้ืนที่ 

 มาตรฐานคาเฉลี่ยความเขมของแสงสวาง ณ บริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไป



คาเฉล่ียความเขมของ
แสงสวาง(ลักซ)

หองพักพนักงาน
 - หองเปลี่ยนเสื้อผาและบริเวณตูเก็บของ ๑๐๐
 - หองพักผอน ๕๐
หองปฐมพยาบาล
 - หองพักฟน ๕๐
 - หองตรวจรักษา ๔๐๐
หองสุขา ๑๐๐
หองเก็บของ
 - หองเก็บวัตถุดิบขนาดใหญ
   : เก็บรวบรวมไวโดยไมเคลื่อนยาย ๕๐
   : เก็บรวบรวมไวเพื่อการเคลื่อนยาย ๑๐๐
 - หองเก็บวัตถุดิบขนาดปานกลางหรือละเอียดออน
    : เก็บรวบรวมไวโดยไมเคลื่อนยาย ๑๐๐
    : เก็บรวบรวมไวเพื่อการเคลื่อนยาย ๒๐๐

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
โรงงานน้ําตาล
 - พื้นที่ทั่วไป ๒๐๐
โรงน้ําแข็ง
 - พื้นที่ทั่วไป ๒๐๐

อุตสาหกรรมอื่น ๆ 
โรงงานผลิตกระแสไฟฟา
 - พื้นที่ทั่วไป ๕๐
อาคารหมอน้ํา
 - พื้นที่ทั่วไป ๕๐
หองควบคุมและหองสวิตช
 - พื้นที่ทั่วไป ๒๐๐
หองปฏิบัติการทดลองและหองทดสอบ
 - พื้นที่ทั่วไป ๔๐๐
โรงภาพยนตร
 - หองจองต๋ัวหรือหองขายต๋ัว ๔๐๐
 - หองฉายภาพยนตร ๒๐๐

ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พ้ืนที่ 



คาเฉล่ียความเขมของ
แสงสวาง(ลักซ)

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
โรงงานทําขนมปง
 - บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป ๒๐๐
 - บริเวณหองผสมและหองอบขนมปง ๓๐๐

อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ
โรงงานผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
 - หองเครื่องจักร ๔๐๐
 - หองรีดกระดาษ ๔๐๐
 - โรงเตรียมวัตถุดิบและบริเวณกระบวนการตัดตกแตง ๔๐๐
   การทําใหเรียบ
โรงพิมพ
หองแทนพิมพ
 - บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป ๔๐๐
 - บริเวณการตรวจสอบ ๖๐๐

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑไม
งานไมวัสดุแผนตกแตงผิว
 - บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป ๒๐๐

อุตสาหกรรมเคมี
โรงงานผลิตยาและสารเคมีบริสุทธิ์
 - บริเวณที่เก็บวัตถุดิบ ๓๐๐
 - บริเวณหองทดสอบและหองทดลอง ๔๐๐
 - บริเวณกระบวนการผลิตสารเคมีบริสุทธิ์ ๓๐๐
โรงงานผลิตสบู
 - บริเวณกระบวนการตมหรือการตัดสบูเปนชิ้น ๒๐๐

ตารางที่ ๒
มาตรฐานคาเฉล่ียความเขมของแสงสวาง ณ บริเวณการผลิต

ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พ้ืนที่ 



คาเฉล่ียความเขมของ
แสงสวาง(ลักซ)

อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง
โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 - บริเวณกระบวนการตม ๒๐๐
โรงงานผลิตยาง
 - บริเวณที่เก็บสินคาและที่เตรียมโครงสราง ๓๐๐

อุตสาหกรรมผลิตโลหะ
โรงประกอบเครื่องบินและซอมเครื่องบิน
 - บริเวณคลังเก็บชิ้นสวนเตรียมผลิต ๖๐๐
 - บริเวณกระบวนการซอมและบํารุงรักษา ๔๐๐
โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกาและเครื่องประดับ
 - บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป ๖๐๐
 - บริเวณกระบวนการผลิตละเอียด ๘๐๐
 - บริเวณกระบวนการผลิตละเอียดมาก ๒,๔๐๐

อุตสาหกรรมเหล็ก
 โรงงานผลิตเหล็ก(เหล็กเสน เหล็กแผน และลวด)

 - บริเวณบอชุบและเตาอบ ๑๐๐
 - บริเวณกระบวนการนําเหล็กเขาอบ ๒๐๐
 - บริเวณกระบวนการรีดหนัก รีดหยาบ หรือการเฉือนหยาบ ๒๐๐
 - บริเวณการรีดเย็น รีดรอน และดึงลวดดวยเครื่องจักร ๓๐๐
    อัตโนมัติ  หรือการเฉือนละเอียด
 - บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไปในแผนกหลอมและรีด ๑๐๐
 - บริเวณกระบวนการทําแผนเหล็ก การเคลือบสังกะสี ๒๐๐
   และดีบุก
 - บริเวณหองมอเตอร ๖๐๐
โรงงานผลิตเหล็กกอสราง
 - บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป ๒๐๐

อุตสาหกรรมเหมือง
กระบวนการบนพื้นดิน
 - บริเวณกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ ๒๐๐
 - บริเวณการทํางานของเครื่องจักร เครื่องเปา หรือพัดลม ๒๐๐
 - บริเวณกระบวนการลางแร ๑๐๐

ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พ้ืนที่ 



คาเฉล่ียความเขมของ
แสงสวาง(ลักซ)

 - หองหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Rescue room) ๒๐๐
 - บริเวณกระบวนการซอม ๒๐๐
กระบวนการทํางานใตพ้ืนดิน
 - ทางเขา - ออก ๒๐
 - หองเครื่องจักรใตดิน ๒๐
 - บริเวณสายพานลําเลียง ๒๐
 - บริเวณทางแยก ๒๐
 - สํานักงานใตดิน ๑๐๐

อุตสาหกรรมอโลหะ
โรงโมหิน
 - บริเวณอุโมงคและสายพานลําเลียง ปลองทางข้ึนลง ๒๐๐
    รางเทหิน
 - บริเวณหองบดหิน ๒๐๐
 - บริเวณกระบวนการคัดแยก ๒๐๐
โรงงานผลิตเครื่องปนดินเผาเซรามิก
 - บริเวณกระบวนการบด การคัดแยก และหองเผา ๒๐๐
 - บริเวณกระบวนการปมข้ึนรูป การอัด การทําความ ๓๐๐
    สะอาดและการแตง
โรงหลอโดยใชแมพิมพทราย
 - บริเวณกระบวนการเตรียมทราย และการทําความสะอาด ๒๐๐
โรงงานแกว
 - บริเวณหองผสมและเตาเผา ๒๐๐

อุตสาหกรรมอื่น ๆ 
โรงงานผลิตกระแสไฟฟา
 - บริเวณที่ต้ังหมอนํ้า กังหัน และเครื่องสูบน้ํา ๒๐๐
 - บริเวณพื้นที่รอบ ๆ หัวเผาและเครื่องเปาเขมา ๒๐๐
 - บริเวณกระบวนการอื่น ๆ ๒๐๐
 - บริเวณอาคารหมอนํ้าใชมาตรฐานอาคารหมอนํ้า
 - บริเวณหองควบคุมใชมาตรฐานหองควบคุมและ
    หองสวิตช

ประเภทอตุสาหกรรม อาคาร/พ้ืนที่ 



คาเฉล่ียความเขมของ
แสงสวาง(ลักซ)

อาคารหมอน้ํา
 - บริเวณการขนถายถานหิน ๕๐
 - บริเวณพื้นที่หนาหมอนํ้า ๒๐๐
สถานีบริการน้ํามัน
 - บริเวณหัวจายน้ํามัน ๒๐๐
 - บริเวณบริการทั่วไป (บอตรวจชวงลาง ลางรถ จารบี) ๒๐๐
สถานีดับเพลิง
 - หองอุปกรณ หองเครื่องมือ เครื่องใช ๒๐๐
หองควบคุมและหองสวิตช
 - บริเวณแผงควบคุมและแผงสวิตช ๔๐๐
 - บริเวณดานหลังแผงควบคุมและแผงสวิตช ๒๐๐
หองบรรจุหีบหอ
 - บริเวณการบรรจุหีบหอ ทําเครื่องหมายและจัดสง ๒๐๐
 - บริเวณโตะตรวจนับ ๒๐๐

ประเภทอุตสาหกรรม อาคาร/พ้ืนที่ 



คาความเขมของ
แสงสวาง(ลักซ)

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
โรงโมแปง
 - การทําความสะอาด การโม หรือการบด ๒๐๐
 - การอบ ๓๐๐
 - การคัดเกรดแปง ๔๐๐
โรงงานน้ําตาล
 - การคัดเกรดน้ําตาล ๖๐๐
โรงงานขนมปง
 - งานผสมและตกแตง ๓๐๐
 - การตกแตงและการเคลือบน้ําตาล ๔๐๐
โรงงานอาหารกระปอง
 - งานตรวจสอบอาหาร ๖๐๐
 - กระบวนการเตรียมอาหาร(การทําความสะอาด การตม ฯลฯ) ๔๐๐

 - กระบวนการตมกลั่น ๒๐๐
 - กระบวนการติดฉลากดวยความเร็วสูง ๔๐๐
โรงงานทําเนื้อสัตว
 - การลอกหนัง ๒๐๐
 - การถอดกระดูก การทําความสะอาด การบด หรือการตัด ๔๐๐
 - การบรรจุหีบหอและกระปอง ๔๐๐
 - การตรวจสอบ ๖๐๐
โรงงานน้ําแข็ง
 - งานเลื่อยน้ําแข็ง ๓๐๐
โรงงานผลิตเครื่องดื่ม
 - กระบวนการตมและบรรจุ ๓๐๐
โรงงานรีดนม
 - การบรรจุขวด ๖๐๐
โรงงานผลิตช็อกโกแลตหรือลูกกวาด
 - การผสม การกวน หรือการตม ๒๐๐

มาตรฐานความเขมของแสงสวาง ณ ท่ีท่ีใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางาน
ตารางที่ ๓

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

  - การปอกเปลือก การกรองรอน หรือการสกัดแยกไขมัน ๓๐๐
   การบด การกลั่น การทําความสะอาดถั่ว การโมบด 
   หรือการทําครีม
 - การตกแตงดวยมือ ๔๐๐

อุตสาหกรรมสิ่งทอสิ่งถัก
โรงงานทอผาไหมและผาใยสังเคราะห
 - การกรอดาย การยอม หรือการตอเสนดาย ๔๐๐
 - การทอและการตกแตงสําเร็จ ๘๐๐
 - การสืบดายเสนยืน(เสนดายตามยาวในเครื่องทอผา) ๔๐๐
 - การรอยตะกรอ ๘๐๐
โรงงานทอผาปอกระเจา
 - การทอ การปนเครื่องแจ็กการด หรือการกรอ ๒๐๐
 - การรีดเสนดาย ๒๐๐
โรงงานทอผาฝายและผาลินิน
 - การทอผาสีเขม ทอละเอียด ๘๐๐
 - การทอผาสีออน ทอละเอียด ๔๐๐
 - การทอผาดิบ ๓๐๐
 - การสืบดาย การแตง หรือการบรรจุ ๓๐๐
 - การลงดายคู ๓๐๐
 - การกรอดาย การยอม การทําเกลียวเสนใย การรีดปุย ๒๐๐
    หรือการปน
 - การอัดเบล การผสมเสนใย หรือการสางเสนใย ๒๐๐
 - การรอยตะกรอ ๘๐๐
 - การตรวจสอบดวยมือ ๘๐๐
 - การตรวจสอบดวยความเร็ว ๑,๒๐๐
โรงงานยอมผา
 - การรับผา หรือการตรวจตําหนิผาดิบ ๘๐๐
 - กระบวนการชนิดเปยก ๒๐๐
 - กระบวนการชนิดแหง ๓๐๐
 - การจับคูสี (การเทียบสี) ๑,๒๐๐
 - การตรวจสอบขั้นสุดทาย ๑,๖๐๐

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

โรงงานตัดเย็บเสื้อผา
 - งานรีด หรืองานบํารุงรักษาผา ๔๐๐
 - งานคัดแยก ตัด หรือเย็บ ผลิตภัณฑสีออน ๔๐๐
 - งานคัดแยก ตัด หรือเย็บ ผลิตภัณฑสีปานกลาง ๖๐๐
 - งานคัดแยก ตัด หรือเย็บ ผลิตภัณฑสีเขม ๘๐๐
 - การตรวจสอบ หรือการตัดเย็บดวยมือ ๑,๒๐๐
โรงงานผลิตถุงเทา ชุดชั้นในและเสื้อผาไหมพรม
 - เครื่องถักกลม ๔๐๐
 - เครื่องเย็บตะเข็บหรือเย็บริม ๖๐๐
 - การประกอบ ๖๐๐
 - การซอมแซมผลิตภัณฑสีออน ๑,๖๐๐
 - การซอมแซมผลิตภัณฑสีเขม ๒,๔๐๐
 - การตรวจสอบและตกแตงผลิตภัณฑสีออนดวยมือ ๑,๒๐๐
 - การตรวจสอบและตกแตงผลิตภัณฑสีเขมดวยมือ ๑,๖๐๐
โรงงานผลิตหมวก
 - การถัก การทําความสะอาด การข้ึนรูป การวัดขนาด ๒๐๐
    การทําปกหมวก หรือการตกแตงสําเร็จ
 - การยอมสี ๓๐๐
 - การเย็บผลิตภัณฑสีออน - ปานกลาง ๖๐๐
 - การเย็บผลิตภัณฑสีเขม ๘๐๐
 - การตรวจสอบ ๑,๒๐๐
โรงงานผลิตพรม
 - การกรอดาย หรือการเตรียมดายเสนยืน ๓๐๐
 - การออกแบบ การตัดแบบกระดาษ การยึดแบบ การตัด ๔๐๐
    หรือการเย็บริม
 - การถัก การปะซอม และการตรวจสอบ ๖๐๐
โรงซักรีดและซักแหง
 - การซัก อบ ๒๐๐
 - งานรับ - สง และทําความสะอาด ๓๐๐
 - งานรีดและพับ ๔๐๐
 - งานคัดแยก และตรวจสอบ ๔๐๐
 - งานปะซอม ๖๐๐



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ
โรงงานผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
 - การตี หรือการบด ๒๐๐
 - การตรวจสอบและการคัดเลือก ๖๐๐
โรงงานทํากลองและถุงกระดาษ
 - งานทําแผนลูกฟูก กลองกระดาษ หรือภาชนะบรรจุ ๒๐๐
    และถุงกระดาษ กระบวนการเคลือบและทําเปนแผน
 - งานพิมพ ๔๐๐
โรงพิมพหนังสือ
 - งานเคลือบ เจาะ หรือเย็บเลม ๓๐๐
 - การเย็บปกเขาเลม หรืองานเครื่องจักรอื่นๆ ๔๐๐
 - การตกแตง การพิมพภาพและประดับ ๖๐๐
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพชนิดโรงหลอ
 - การทําแมพิมพกระดาษสําหรับหลอตัวพมิพ ๓๐๐
    การแตงตัวพิมพ หรือการหลอดวยเครื่องจักรหรือมือ
 - คุมเครื่องพิมพ หรือการคัดเลือก ๖๐๐
โรงพิมพ
หองเรียงพิมพ
 - เครื่องเรียงพิมพอัตโนมัติ ๓๐๐
 - เรียงพิมพดวยมือ ๖๐๐
 - การแตงและอัดตัวพิมพบนแทนพิมพ ๖๐๐
 - การพิสูจนอักษร ๖๐๐
การทําแมพิมพชุบโลหะดวยไฟฟา
 - การจําลองตัวพิมพทั้งหนาที่มาจากตัวเรียง การชุบดวย ๓๐๐
    ไฟฟา หรือการลาง
 - การตกแตงสําเร็จ หรือการคนหา ๖๐๐
การกัดแมพิมพดวยการถายรูปและการทําแมพิมพดวยโลหะ
 - การกัด การแกะสลัก การทําแมพิมพดวยโลหะ ๔๐๐
    หรือการทําแมพิมพโดยใชกรดกัด
 - การตกแตงสําเร็จ หรือการคนหา ๖๐๐
 - การตรวจสอบ ๘๐๐



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑไม
งานแกะสลักและแกะแมพิมพ
 - การแกะสลักหิน และเครื่องจักร ๖๐๐
 - การแกะสลักดวยมือ หรือการแกะแมพิมพละเอียด ๑,๒๐๐
งานไมทั่วไป
 - งานเลื่อย ๒๐๐
 - การวัดขนาด ออกแบบ หรือขัดกระดาษทรายหยาบ ๓๐๐
    การติดกาว การใชเครื่องจักรและโตะทํางานปานกลาง
 - การตกแตง การขัดกระดาษทรายละเอียด การใชเครื่องจักร ๔๐๐
    และโตะทํางานละเอียด การดาดพื้นหนาโตะ เกาอี้และอื่นๆ
งานไมวัสดุแผนตกแตงผิว
 - การตรวจสอบผลิตภัณฑ ๔๐๐
โรงงานทําเฟอรนิเจอรไม
งานเครื่องจักรและการประกอบไม
 - งานเลื่อยและตัดไมแบบหยาบ ๒๐๐
 - งานที่ใชเครื่องจักร งานขัดกระดาษทราย และการประกอบ ๔๐๐
    งานฝมือละเอียด
 - งานคัดแยกและเตรียมไมลายบางๆ หรือพลาสติกสําหรับ ๘๐๐
    ดาดพื้นหนาโตะ เกาอี้ ฯลฯ 
 - การดาดพื้นหนาโตะ เกาอี้ ฯลฯ ๔๐๐
 - การเขารูป และตรวจสอบขั้นสุดทาย ๔๐๐
การทําเบาะบุนวม
 - ข้ันตอนการตรวจสอบวัตถุดิบ ๑,๒๐๐
 - การใสวัตถุดิบและคลุม ๔๐๐
 - การทําปลอกสวมโตะ หรือเกาอี้ ๖๐๐
 - การตัดและเย็บ ๖๐๐
การทําฟูกและที่นอน
 - การประกอบ ๔๐๐
 - การติดขอบ ๖๐๐



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

งานที่เกี่ยวกับงานสี ใชมาตรฐานงานทาสีและพนสีใน
อุตสาหกรรมเคมี
งานที่เกี่ยวกับงานไม ใชมาตรฐานงานไมทั่วไป

อุตสาหกรรมเคมี
โรงงานผลิตยาและสารเคมีบริสุทธิ์
การผลิตยา
 - การบด กวนผสม ทําใหแหง การอัดเม็ด ฆาเชื้อ ๔๐๐
    การเตรียมและเติมสารละลาย
 - การติดฉลาก บรรจุและทําหีบหอ การตรวจสอบ ๔๐๐
    และการผลิตสารเคมีบริสุทธิ์
 - การแตงเคมีบริสุทธิ์ข้ันสุดทาย ๔๐๐
โรงงานผลิตสารเคมี
 - กระบวนการตม ทําใหแหง การกรอง การทําใหตกผลึก ๒๐๐
    การฟอกสี และการสกัด
 - เครื่องมือวัด เกจ วาลว ฯลฯ ๑๐๐
งานทาสีและพนสี
 - การจุม การอบ และการพนสีรองพื้น ๒๐๐
 - การขัดถู การพนสี ทาสี และการตกแตงงานปกติ ๔๐๐
 - การพนสี ทาสี และการตกแตงงานละเอียด ๖๐๐
 - การพนสี ทาสี หรือการตกแตงงานละเอียดมากเปนพิเศษ เชน ๘๐๐
    ตัวถังรถยนต หีบเปยโน ฯลฯ
โรงงานผลิตสี
 - เครื่องจักรอัตโนมัติทั่วไป ๒๐๐
 - การผสมสีกลุมพิเศษ ๖๐๐
 - การเปรียบเทียบสี ๘๐๐
โรงงานผลิตสบู
 - การหอ การบรรจุ และการประทับตรา ๓๐๐
โรงงานยาสูบ
 - การทําใหแหง และงานทั่วไป ๒๐๐
 - การทําเปนชิ้น ๔๐๐
 - การคัดเลือกและการแบงเกรด ๖๐๐



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง
โรงงานพลาสติก
 - กระบวนการรีด ๔๐๐
 - กระบวนการอัด ฉีด และการเปาแมพิมพ ๓๐๐
การขึ้นโครงแผน
 - การข้ึนรูป ๓๐๐
 - การตกแตงทําใหเรียบและการขัดเงา ๔๐๐
 - การติดประสาน ๓๐๐
 - การเปรียบเทียบสี และการประกอบ ๘๐๐
 - การตรวจสอบ ๖๐๐
งานที่เกี่ยวกับงานผลิตวัตถุดิบพลาสติก ใชมาตรฐาน
โรงงานผลิตสารเคมีในอุตสาหกรรมเคมี
โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 - การทําความสะอาด หรือการฟอก ๒๐๐
 - การตัด หรือการขูด ๒๐๐
 - การตกแตง ๓๐๐
 - การอัดบดและมวนหนังสีออน ๓๐๐
 - การอัดบดและมวนหนังสีเขม ๖๐๐
 - การติดการเย็บหนังสีออน ๔๐๐
 - การติดการเย็บหนังสีเขม ๘๐๐
 - การคัดเกรดและการเปรียบเทียบสีหนังสีออน ๖๐๐
 - การคัดเกรดและการเปรียบเทียบสีหนังสีเขม ๑,๒๐๐
โรงงานผลิตยาง
 - การทํายางรถยนตและยางใน ๓๐๐
 - การตรวจสอบ และแกไข ๖๐๐
โรงงานผลิตรองเทา
 - การคัดเลือกและการแบงเกรด ๑,๒๐๐
 - การเตรียมสวนประกอบ ๘๐๐
 - การคัด การตัด หรือการเย็บชิ้นสวนประกอบ ๑,๒๐๐
 - การเตรียมพื้น การใสแบบไมและทําพื้น หรือการตกแตงสําเร็จ ๘๐๐



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

อุตสาหกรรมผลิตโลหะ
โรงประกอบเครื่องจักร
งานหยาบ
 - การประกอบเครื่องจักรกลหนัก โครงและชิ้นสวนขนาดใหญ ๒๐๐
งานปานกลาง
 - งานประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรยนตและงานตัวถังรถยนต ๔๐๐
งานละเอียด
  - งานประกอบชิ้นสวนเล็กๆ วิทยุ อุปกรณโทรศัพท ๘๐๐
     หรือสวนประกอบเครื่องยนต
งานละเอียดพิเศษ
  - งานประกอบชิ้นสวนขนาดเล็กมากๆ หรือการทําเครื่องมือวัด ๑,๖๐๐
     เครื่องจักรกลที่เที่ยงตรง
โรงประกอบเครื่องบินและโรงซอม
  - การเจาะ การเย็บหมุด ขันนอต การจัดวางแผนอลูมิเนียม ๔๐๐
     และการทําผนัง การทําปก การทํากระบังรับลม การเชื่อม
     การประกอบยอย การประกอบข้ันสุดทาย หรือการตรวจสอบ
  - งานทดสอบเครื่องยนต ๖๐๐
โรงกลึง เจาะ ไสโลหะ และโรงปรับเครื่อง
 - งานที่ใชโตะทํางานและเครื่องจักรแบบหยาบ ๒๐๐
   การนับ หรือการตรวจสอบชิ้นสวนอะไหลในคลังเก็บ
   (โดยทั่วไปขนาดใหญกวา ๗๕๐ ไมโครเมตร)
 - งานที่ใชโตะทํางานและเครื่องจักรแบบปานกลาง ๔๐๐
   งานเครื่องจักรกลอัตโนมัติตามปกติ การเจียรแบบหยาบ
   หรือการขัดและขัดเงาปานกลาง
  (โดยทั่วไปขนาดใหญกวา ๑๒๕ ไมโครเมตร)
 - งานที่ใชโตะทํางานและเครื่องจักรแบบละเอียด ๘๐๐
   งานเจียรปานกลาง หรือการขัดและขัดเงาละเอียด
   (โดยทั่วไปขนาดใหญกวา ๒๕ ไมโครเมตร)
 - งานที่ใชโตะทํางานและเครื่องจักรแบบละเอียดพิเศษ ๑,๖๐๐
   งานเจียรละเอียด หรืองานทําเครื่องมือและแกะแมพิมพ
   (โดยทั่วไปขนาดเล็กกวา ๒๕ ไมโครเมตร)



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

งานเชื่อมและบัดกรี
 - การเชื่อมดวยกาซ ไฟฟา หรือทองเหลือง ๒๐๐
 - การเชื่อมไฟฟาเฉพาะแหง และบัดกรีธรรมดาทั่วไป ๔๐๐
 - การเชื่อมไฟฟาเฉพาะแหง และบัดกรีขนาดเล็ก ๘๐๐
 - การเชื่อมไฟฟาเฉพาะแหง และบัดกรีขนาดเล็กมาก ๑,๒๐๐
   เชน หลอดวิทยุ ฯลฯ
โรงงานผลิตยานยนต
 - กระบวนการประกอบทั่วไป หรือการประกอบโครงรถ ๔๐๐
 - การตรวจสอบขั้นสุดทาย ๖๐๐
 - งานตกแตง งานทําตัวถัง หรืองานประกอบตัวถัง ๔๐๐
งานที่เกี่ยวกับงานสี ใชมาตรฐานงานทาสีและพนสี
ในอุตสาหกรรมเคมี
งานที่เกี่ยวกับงานเบาะบุนวม ใชมาตรฐานการทําเบาะบุนวม
ของโรงงานทําเฟอรนิเจอรไม ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไม
โรงงานผลิตเครื่องใชไฟฟา
 - กระบวนการแช และการทําไมกา ๓๐๐
 - การทําขดลวดคอยล หรือกระบวนการหุมฉนวนโดยทั่วไป ๔๐๐
 - การทําขดลวดคอยล หรือกระบวนการหุมฉนวนโดยอุปกรณ ๘๐๐
    ละเอียด
งานที่เกี่ยวกับงานกลึง เจาะ หรือไสโลหะ ใชมาตรฐานโรงกลึง 
เจาะ ไสโลหะ และโรงปรับเครื่อง
งานที่เกี่ยวกับงานผลิตโลหะแผน ใชมาตรฐานโรงงานผลิต
โลหะแผน ในอุตสาหกรรมเหล็ก
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องประดับ
 - การเจียระไนเพชรพลอย ขัดเงา หรือฝงเพชรพลอย ๑,๖๐๐



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

อุตสาหรรมเหล็ก
โรงงานผลิตเหล็ก (เหล็กเสน เหล็กแผน และลวด)
 - งานตรวจสอบแผนเหล็ก ๔๐๐
โรงงานผลิตโลหะแผน
 - งานที่ทําดวยเครื่องจักรหรือบนโตะทํางาน ปมตรา การเฉือน ๔๐๐
   การรีด การเชื่อมไฟฟา และมวน
โรงงานตีเหล็ก
 - งานตี และเชื่อม ๒๐๐
โรงงานผลิตเหล็กกอสราง
 - งานทําเครื่องหมาย ๔๐๐

อุตสาหกรรมอโลหะ
โรงงานผลิตเครื่องปนดินเผาและเซรามิก
 - งานเคลือบเงา หรือลงยา ๔๐๐
 - งานลงสี และทําใหข้ึนเงา ๖๐๐
โรงหลอโดยใชแมพิมพทราย
 - การเทโลหะหลอมละลายใสแมพิมพ และการถอดแมพิมพ ๒๐๐
 - การแตง และการยิงทราย ๓๐๐
 - การทําแมพิมพหยาบ ๒๐๐
 - การทําแมพิมพละเอียดและการตรวจสอบ ๔๐๐
งานทําแกว
 - การปมข้ึนรูป เปาแกว และขัดเงา ๒๐๐
 - การโม การตัด หรือการตัดแกวตามขนาด ๓๐๐
 - การโมละเอียด แกะสลัก ตกแตง ทํามุม และการตรวจสอบ ๔๐๐
 - การตรวจสอบอยางละเอียด และตัดแตง ๘๐๐

อุตสาหกรรมอื่นๆ
โรงผลิตกระแสไฟฟา
 - การปฏิบัติงานทั่วไปของโรงกังหัน ๓๐๐
 - การบํารุงรักษากังหัน ๖๐๐
 - เครื่องมือวัด เกจ วาลว ฯลฯ (ไมรวมอาคารหมอนํ้า) ๑๐๐



คาความเขมของ
แสงสวาง (ลักซ)

ประเภทอุตสาหกรรม ชนิดของงาน

งานที่เกี่ยวกับหมอน้ําใชมาตรฐานอาคารหมอน้ํา
อาคารหมอน้ํา
 - เครื่องมือวัด เกจ ฯลฯ ๒๐๐
สถานีบริการน้ํามัน
 - งานบริการซอม ๔๐๐
หองปฏิบัติการทดลองและหองทดสอบ
 - การปรับเทียบมาตรฐานสากล เครื่องจักรกลที่เที่ยงตรง ๘๐๐
เครื่องทดสอบ และเครื่องมือวัด

งานสํานักงาน
หองคอมพิวเตอร
 - งานบันทึกขอมูล ๖๐๐
 - บริเวณที่แสดงขอมูล (จอภาพและเครื่องพิมพ) ๖๐๐
หองธุรการ  
 - งานพิมพดีด การเขียน การอาน และการจัดเก็บเอกสารอื่นๆ ๔๐๐
    ที่เกี่ยวของ
 - การทํางานที่สีของชิ้นงานกับสีของพื้นผิวกลมกลืนกัน ๖๐๐



งานละเอียดสูงมากเปนพิเศษ ๒,๔๐๐ หรือมากกวา  - การตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก
   (เชน เครื่องมือที่มีขนาดเล็กมาก)
 - การทําเครื่องประดับและทํานาฬิกาในกระบวนการ
    ที่มีขนาดเล็ก
 - การถักถุงเทา เสื้อผาที่มีสีเขม รวมทั้งการซอมแซมสินคา
    ที่มีสีเขม

งานละเอียดสูงมาก ๑,๖๐๐  - งานละเอียดที่ตองทําบนโตะหรือเครื่องจักร เชน
    ทําเครื่องมือและแมพิมพ (ขนาดเล็กกวา ๒๕ ไมโครเมตร)
    ตรวจวัด และตรวจสอบชิ้นสวนที่มีขนาดเล็กและช้ินงาน
    ที่มีสวนประกอบขนาดเล็ก
 - การซอมแซมสินคาสิ่งทอ สิ่งถักที่มีสีออน
 - การตรวจสอบและตกแตงช้ินสวนของสินคา สิ่งทอ สิ่งถัก
   ที่มีสีเขม
 - การวัดระยะความยาวขั้นสุดทาย

งานละเอียดสูง ๑,๒๐๐  - การตรวจสอบการตัดเย็บเสื้อผาดวยมือ
 - การตรวจสอบและการตกแตงช้ินสวนสินคาสิ่งทอ สิ่งถัก
   หรือเสื้อผาที่มีสีออนข้ันสุดทายดวยมือ
 - การแบงเกรดและเทียบสีของหนังที่มีสีเขม
 - การเทียบสีในงานยอมผา

๘๐๐  - การระบายสี พนสี และตกแตงช้ินงานที่ละเอียดมากเปน
   พิเศษ
 - การเทียบสีที่ระบายชิ้นงาน
 - งานยอมสี
 - งานละเอียดที่ทําบนโตะและที่เครื่องจักร  (ขนาดเล็กถึง ๒๕
   ไมโครเมตร)  การตรวจสอบงานละเอียด  (เชน ตรวจ  ปรับ
   ความถูกตองของสเกล กลไก และเครื่องมือที่ตองการความ
   ถูกตองเที่ยงตรง)

ตารางที่ ๔
มาตรฐานเทียบเคียงความเขมของแสงสวาง ณ ที่ที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางาน

ตัวอยางการใชสายตาตามลักษณะงาน ความเขมของแสงสวาง (ลักซ)



งานละเอียดปานกลาง ๖๐๐  - การทํางานสํานักงานที่มีสีติดกันนอย
 - งานวาดภาพหรือเขียนแบบระบายสี พนสี และตกแตง
   สีงานที่ละเอียด
 - งานพิสูจนอักษร
 - การตรวจสอบขั้นสุดทายในโรงงานผลิตรถยนต
 - งานบันทึกขอมูลทางจอภาพ

งานละเอียดนอย ๔๐๐  - งานขนาดปานกลางที่ทําที่โตะหรือเครื่องจักร (มีขนาดเล็ก
   ถึง ๑๒๕ ไมโครเมตร)
 - งานประจําในสํานักงาน เชน การพิมพ การจัดเก็บแฟม
   หรือการเขียน
 - การตรวจสอบงานที่มีขนาดปานกลาง
   (เชน เกจทํางานหรือไม เครื่องโทรศัพท)
 - การประกอบรถยนตและตัวถัง
 - การทํางานไมอยางละเอียดบนโตะหรือที่เครื่องจักร
 - การประดิษฐหรือแบงขนาดโครงสรางเหล็ก
 - งานสอบถาม หรืองานประชาสัมพันธ

๓๐๐  - การเขียนหรืออานกระดานดําหรือแผนชารทในหองเรียน
 - งานรับและจายเสื้อผา
 - งานรานขายยา
 - การทํางานไมช้ินงานขนาดปานกลางซึ่งทําที่โตะหรือ
   เครื่องจักร
 - งานบรรจุน้ําลงขวดหรือกระปอง
 - งานทากาว เจาะรูและเย็บเลมหนังสือ
 - งานเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และลางจาน

งานละเอยีดนอยมาก ๒๐๐  - งานหยาบที่ทําที่โตะหรือเครื่องจักร (ขนาดใหญตนฉบับ
   กวา ๗๕๐ ไมโครเมตร) การตรวจงานหยาบดวยสายตา
   การนับ หรือการตรวจเช็คสิ่งของที่มีขนาดใหญในหองเก็บของ

การใชสายตาตามลักษณะงาน ความเขมของแสงสวาง (ลักซ) ตัวอยาง



พ้ืนที่ ๑ พ้ืนที่ ๒ พ้ืนที่ ๓
                     ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ๓๐๐ ๒๐๐
         มากกวา  ๒,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ๖๐๐ ๓๐๐
         มากกวา  ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๔๐๐
         มากกวา  ๑๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๖๐๐

หมายเหต ุ :   พื้นท่ี ๑ หมายถึง  จุดท่ีใหลูกจางทํางานโดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน
                  พื้นท่ี ๒ หมายถึง  บริเวณถัดจากท่ีท่ีใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางานในรัศมีท่ีลูกจางเอื้อมมือถึง  
                  พื้นท่ี ๓ หมายถึง  บริเวณโดยรอบที่ติดพื้นท่ี ๒ ท่ีมีการปฏิบัติงานของลูกจางคนใดคนหนึ่ง

มาตรฐานความเขมของแสงสวาง (ลักซ) บริเวณโดยรอบที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางาน
โดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน

ตารางที่ ๕



ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน (TWA) 
เวลาการทํางานที่ไดรับเสียง (ชั่วโมง) ไมเกิน 

(เดซิเบลเอ)
๑๒ ๘๗
๘ ๙๐
๗ ๙๑
๖ ๙๒
๕ ๙๓
๔ ๙๕
๓ ๙๗
๒ ๑๐๐

๑ ๑/๒ ๑๐๒
๑ ๑๐๕

๑/๒ ๑๑๐
๑/๔ หรือนอยกวา ๑๑๕

หมายเหตุ   * ๑. เวลาการทํางานท่ีไดรับเสียงและระดับเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทํางาน (TWA) ใหใช
                     คามาตรฐานที่กําหนดในตารางขางตนเปนลําดับแรก หากไมมีคามาตรฐานที่กําหนด
                     ตรงตามตารางใหคํานวณจากสูตร ดังนี้
                            
                                                  T  =            ๘
                                                                                      ๒ (L-๙๐)/๕

                           เม่ือ   T   หมายถึง  เวลาการทํางานท่ียอมใหไดรับเสียง (ชั่วโมง)
                                   L   หมายถึง  ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
                           ในกรณีคาระดับเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทํางาน (TWA) ท่ีไดจากการคํานวณมีเศษ
                           ทศนิยมใหตัดเศษทศนิยมออก
                      ๒. ในการทํางานในแตละวันระดับเสียงท่ีนํามาเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทํางาน (TWA) 
                          จะมีระดับเสียงสูงสุด (Peak) เกิน ๑๔๐ เดซิเบลเอ มิได

มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน*
ตารางที่ ๖



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานใหนายจางดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน  ทั้งนี้  เพื่อความปลอดภัยของลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับความรอน  แสงสวาง   
และเสียง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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