กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(เครื่องจักร)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรือ่ ง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (7) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515
กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับลูกจางไว ดังตอไปนี้
ความทั่วไป
ขอ 1 ในประกาศนี้
“เครือ่ งจักร” หมายความวา สิ่งที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับใหกอกําเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือ
แปลง สภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกําลังนํ้า ไอนํ้า เชื้อเพลิง ลม แกส ไฟฟา หรือพลังงานอื่น
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน และหมายความรวมถึง เครื่องอุปกรณไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา
เกียร หรือสิ่งอื่นที่ทํางานสัมพันธกัน และรวมถึงเครื่องมือกลดวย
“หมอไอนํ้า” หมายความวา ภาชนะซึ่งสรางขึ้นเพื่อผลิตไอนํ้า ซึ่งมีความดันสูงกวาความดันของบรรยากาศ
ปกติ
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และหมายความรวมถึงผูซึ่ง
ไดรบั มอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล หมายความวาผูมีอํานาจกระทําการแทน
นิตบิ คุ คลนั้น และหมายความรวมถึง ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซ งึ่ ตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับคาจางดวยตนเอง
หรือไมก็ตามและหมายความรวมถึงลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวแตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบาน
“ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางตกลงจางไวเปนการประจํา
“ลูกจางชั่วคราว” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางตกลงจางไวไมเปนการประจํา เพื่อทํางานอันมีลักษณะ
เปนครั้งคราว เปนการจร หรือเปนไปตามฤดูกาล
หมวด 1
การใชเครื่องจักรทั่วไป
ขอ 2 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรสวมใสหมวก ถุงมือ แวนตา หนากาก เครื่อง
ปองกันเสียง รองเทาพื้นยางหุมสน หรือเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลอื่น ๆ ตามสภาพและลักษณะของงาน
และใหถือเปนระเบียบปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดเวลาที่ลูกจางปฏิบัติงานนั้น
ขอ 3 ใหนายจางดูแลลูกจางสวมใสเครื่องนุงหมใหเรียบรอย รัดกุม ไมขาดรุงริง่ ในกรณีที่ทํางานเกี่ยวกับ
การใชไฟฟา จะตองใหลูกจางสวมเครื่องนุงหมที่ไมเปยกนํ้า
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 93 ตอนที่ 101 วันที่ 10 สิงหาคม 2519
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ขอ 4 ใหนายจางดูแลมิใหลูกจางซึ่งมีผมยาวเกินสมควรและมิไดรวบหรือทําอยางหนึ่งอยางใดใหอยูใน
ลักษณะที่ปลอดภัย หรือสวมใสเครื่องประดับอื่นที่อาจเกี่ยวโยงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได เขาทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
ขอ 5 ใหนายจางจัดใหมีอุปกรณเพื่อปองกันอันตรายจากเครื่องจักร ดังตอไปนี้
(1) เครือ่ งจักรที่ใชพลังงานไฟฟา ตองมีสายดินเพื่อปองกันกระแสไฟฟารั่วตามมาตรฐานเพื่อความปลอด
ภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาติทุกเครื่อง
(2) เครือ่ งจักรที่ใชพลังงานไฟฟา ตองมีสายไฟฟาเขาเครื่องจักรโดยฝงดินหรือเดินลงมาจากที่สูง ทั้งนี้ให
ใชทอ รอยสายไฟฟาใหเรียบรอย เวนแตใชสายไฟฟาชนิดที่มีฉนวนหุมเปนพิเศษ
(3) เครื่องจักรสําหรับปมวัตถุซึ่งใชนํ้าหนักเหวี่ยง ใหติดตั้งตัวนํ้าหนักเหวี่ยงไวสูงกวาศีรษะผูปฏิบัติงาน
พอสมควรเพื่อไมใหเกิดอันตรายแกผูปฏิบัติงาน หรือใหจัดทําเครื่องปองกันอยางหนึ่งอยางใดใหมีความปลอดภัย
ตอลูกจาง และจะตองไมมีสายไฟฟาอยูในรัศมีของนํ้าหนักเหวี่ยง
(4)เครือ่ งจักรสําหรับปมวัตถุโดยใชเทาเหยียบตองมีที่พักเทาและมีที่ครอบปองกันมิใหเหยียบโดยไมตั้งใจ
(5) เครื่องจักรสําหรับปมวัตถุโดยใชมือปอน ตองมีเครื่องปองกันมือใหพนจากแมปมหรือจัดหาเครื่อง
ปอนวัตถุแทนมือ
(6) เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟาปมหรือตัดวัตถุที่ใชมือปอน ตองมีสวิตชสองแหงหางกันเพื่อใหผูปฏิบัติ
งานตองเปดสวิตชพรอมกันทั้งสองมือ
(7) เครื่องจักรชนิดอัตโนมัติ ตองมีสีเครื่องหมายปด เปด ที่สวิตชอัตโนมัติตามหลักสากล และมีเครื่อง
ปองกันมิใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบสวิตช เปนเหตุใหเครื่องจักรทํางานโดยมิไดตั้งใจ
(8) เครือ่ งจักรที่มีการถายทอดพลังงานโดยใชเพลา สายพาน ปุลเล ไฟลวลี ตองมีตะแกรงเหล็กเหนียว
ครอบสวนที่หมุนไดและสวนสงถายกําลังใหมิดชิด ถาสวนที่หมุนไดหรือสวนสงถายกําลังสูงกวาสองเมตร ตองมี
ตะแกรง หรือรั้วเหล็กเหนียวสูงไมตํ่ากวาสองเมตรกั้นลอมใหมิดชิด
สําหรับสายพานแขวนลอยที่มีความเร็วไมนอยกวาหารอยสี่สิบเมตรตอนาที หรือสายพานที่มีชวงยาวเกิน
กวาสามเมตร หรือสายพานที่กวางกวายี่สิบเซนติเมตรหรือสายพานโซ ตองมีที่ครอบรองรับซึ่งเปดซอมแซมได
(9) ใบเลื่อยวงเดือนที่ใชกับเครื่องจักรซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานไดตองมีที่ครอบใบเลื่อยสวนที่
สูงเกินกวาพื้นโตะหรือแทน
(10) เครื่องจักรที่ใชเปนเครื่องลับ ฝน หรือแตงผิวโลหะ ตองมีเครื่องปดบังประกายไฟหรือเศษวัตถุใน
ขณะใชงาน
ขอ 6 กอนการติดตั้งหรือซอมเครื่องจักร หรือเครื่องปองกันอันตรายของเครื่องจักร ใหนายจางทําปาย
ปดประกาศไว ณ บริเวณติดตั้งหรือซอมแซม และใหแขวนปายหามเปดสวิตชไวที่สวิตชดวย
ขอ 7 ใหนายจางดูแลใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเครื่องมือกล (Mechanical Equipment) ดังตอไปนี้
(1) ทุกวันกอนนําเครื่องมือกลออกใช ตองตรวจดูใหแนใจวาเครื่องมือกลนั้นอยูในสภาพใชการไดดีและ
ปลอดภัย
(2) เครือ่ งมือกลที่ใชขับเคลื่อนตองมีสภาพที่ผูใชงานสามารถมองเห็นขางหลังได เวนแตจะมีสัญญาณเสียง
เตือน หรือมีผูบอกสัญญาณเมื่อถอยหลัง
(3) ไมนารถยก
ํ
รถปนจั่น หรือเครื่องมือสําหรับยกอื่น ๆ ไปใชปฏิบัติงานใกลสายหรืออุปกรณไฟฟาที่มี
กระแสไฟฟาใกลกวาระยะหางที่ปลอดภัย ตามที่กําหนดไวในหมวดไฟฟา เวนแต
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จะมีแผงฉนวนกั้นระหวางสวนที่มีกระแสไฟฟากับเครื่องมือกลนั้น
เครื่องมือกลนั้นไดตอสายดินไวเรียบรอยแลว
มีฉนวนหุมอยางดี หรือ
ใชมาตรการความปลอดภัยในการใชเครื่องมือกลนั้นเชนเดียวกับวามีกระแสไฟฟาอยู

ขอ 8 หามมิใหนายจางใชหรือยอมใหลูกจางใชเครื่องมือกลทํางานเกินกวาพิกัดที่ผูผลิตกําหนดไวสําหรับ
เครื่องมือกลนั้น
ขอ 9 ใหนายจางจัดใหมีทางเดินเขา ออก จากที่สําหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร มีความกวางไมนอย
กวาแปดสิบเซนติเมตร
ขอ 10 ใหนายจางจัดทํารั้ว คอกกั้น หรือเสนแสดงเขตอันตราย ณ ที่ตั้งของเครื่องจักรหรือเขตที่เครื่องจักร
ทํางานที่อาจเปนอันตราย ใหชัดเจนทุกแหง
หมวด 2
ความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอไอนํ้า
ยกเลิก โดยขอ 2 แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหมอนํ้า
ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2534
หมวด 3
การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ขอ 19 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานเชื่อมแกสและงานเชื่อมไฟฟา สวมแวนตาลดแสงหรือ
กระบังหนาลดแสง ถุงมือหนัง รองเทาพื้นยางหุนสนและแผนปดหนาอกกันประกายไฟ ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
ขอ 20 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานลับหรือฝนโลหะดวยหินเจียระไน สวมแวนตา หรือ
หนากากชนิดใส ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
ขอ 21 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานกลึงโลหะ กลึงไม งานไสโลหะ งานไสไม งานตัดโลหะ
สวมแวนตาหรือหนากากชนิดใส ถุงมือผา รองเทาพื้นยางหุมสน ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
ขอ 22 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานปมโลหะ สวมแวนตาชนิดใส ถุงมือผา และรองเทาพื้น
ยาง หุมสน ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
ขอ 23 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานชุบโลหะ สวมถุงมือยางและรองเทาพื้นยางหุมสน
ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
ขอ 24 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานพนสี สวมถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน ตลอด
เวลาที่ลูกจางทํางาน
ขอ 25 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานยก ขนยาย ติดตั้ง สวมรองเทาหัวโลหะ ถุงมือหนัง
และหมวกแข็ง ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
ขอ 26 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานควบคุมเครื่องยนต เครื่องจักร หรือเครื่องมือกล
สวมหมวกแข็ง รองเทาพื้นยางหุมสน ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน

กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
(เครื่องจักร)

ขอ 27 งานใดที่มีลักษณะไมเหมาะสมแกการที่จะใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ในการทํางานตามที่ระบุไวในหมวดนี้ นายจางอาจผอนผันใหลูกจางระงับการใชอุปกรณนั้นเฉพาะการปฏิบัติงาน
ในลักษณะเชนวานั้นเปนการชั่วคราวได
หมวด 4
กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ขอ 28 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามที่กลาวในหมวด 4 จะตองมีคุณสมบัติไดมาตรฐาน
ขั้นตํ่า ดังตอไปนี้
(1) หมวกแข็งจะตองมีนํ้าหนักไมเกินสี่รอยยี่สิบสี่กรัม ตองทําดวยวัตถุที่ไมใชโลหะ และตองมีความตาน
ทานสามารถทนแรงกระแทกไดไมนอยกวาสามรอยแปดสิบหากิโลกรัม ภายในหมวกจะตองมีรองหมวก ทําดวย
หนังพลาสติก ผา หรือวัตถุอื่นที่คลายกัน และอยูหางผนังหมวกไมนอยกวาหนึ่งเซนติเมตร ซึ่งสามารถปรับระยะ
ไดตามขนาดศีรษะของผูใช เพื่อปองกันศีรษะกระทบกับผนังหมวก
(2) ทีส่ วมรัดผมหรือตาขายคลุมผม ตองทําดวยพลาสติก ผา หรือวัตถุที่คลายกัน หรือใชสวมหรือคลุมผม
แลวสั้นเสมอคอ
(3) แวนตาหรือหนากากชนิดใส ตองมีตัวแวนหรือหนากากทําดวยพลาสติกใส มองเห็นไดชัดสามารถ
ปองกันแรงกระแทกได กรอบของแวนตาตองมีนํ้าหนักเบา
(4) แวนตาลดแสง ตัวแวนตองทําดวยกระจกสีซึ่งสามารถลดความจาของแสงลงใหอยูในระดับที่ไมเปน
อันตรายตอสายตา กรอบของแวนตาตองมีนํ้าหนักเบาและมีกระบังแสงซึ่งมีลักษณะออน
(5) กระบังหนา ตัวกระบังตองทําดวยกระจกสีซึ่งสามารถลดความจาของแสงลงใหอยูในระดับที่ไมเปน
อันตรายตอสายตา ตัวกรอบตองมีนํ้าหนักเบาและตองไมติดไฟงาย
(6) ปลัก๊ ลดเสียง (ear plugs) ตองทําดวยพลาสติก หรือยาง หรือวัตถุอื่น ใชใสชองหูทั้งสองขาง ตอง
สามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 15 เดซิเบล
(7) ครอบหูลดเสียง (ear muffs) ตองทําดวยพลาสติก หรือยาง หรือวัตถุอื่น ใชครอบหูทั้งสองขาง ตอง
สามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 25 เดซิเบล
(8) ถุงมือหนัง ตองมีความยาวหุมถึงขอมือ มีลักษณะใชสวมกับนิ้วมือไดทุกนิ้ว
(9) ถุงมือผา หรือวัตถุอื่นที่มีใยโลหะปน ตองมีความยาวหุมถึงขอมือ มีลักษณะใชสวมกับนิ้วมือไดทุกนิ้ว
(10)รองเทาหนังหัวโลหะปลายรองเทาจะตองมีโลหะแข็งหุมสามารถทนแรงกดไดไมนอยกวาสี่รอยสี่สิบหก
กิโลกรัม
ขอ 29 ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2519
ชูสงา ฤทธิประศาสน
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

