
 หนา   ๓๗ 
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ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เร่ือง  กําหนดสารเคมีอันตรายที่ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจาง 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจ
แกพนักงานตรวจแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กําหนดใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจาง   
ที่ทํางานเกี่ยวกับปจจัยเส่ียงและกําหนดนิยาม  “งานเกี่ยวกับปจจัยเส่ียง”  หมายความวา  งานที่ลูกจางทํา  
เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐๗  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  ประกอบกับขอ  ๒  แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของ
ลูกจาง  และสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงแรงงาน  เร่ือง  กําหนดสารเคมีอันตรายที่ให
นายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหกําหนดสารเคมีอันตรายที่นายจางตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางที่ทํางาน

ในงานเกี่ยวกับปจจัยเส่ียง  ดังตอไปนี้ 
(๑) สารเคมีอันตรายในกลุมสารทําละลายอินทรีย  ไดแก 
 (ก) กลัยคอล  (glycol) 
 (ข) กลูตารัลดีไฮด  (glutaraldehyde) 
 (ค) คลอโรฟอรม  (chloroform) 
 (ง) คีโตน  และ  เมทิล  เอททิล  คีโตน  (ketone  and  methyl  ethyl  ketone) 
 (จ) แนพธา  (naphthas) 
 (ฉ) เบนซิดีน  และเกลือของสารเบนซิดีน  (benzidine  and  benzidine  salts) 
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 (ช) เบนซีน  และสารอนุพันธของเบนซีน  (benzene  and  benzene  derivatives)  เชน  
ไซลีน  (xylene)  โทลูอีน  (toluene)  สไตรีน  (styrene) 

 (ซ) เบนโซควินโนน  (benzoquinone) 
 (ฌ) บีส  (คลอโรเมทิล)  อีเทอร  (bis  (chloromethyl)  ether) 
 (ญ) บีตา - เนพทิลามีน  (beta - naphthylamine) 
 (ฎ) โพรเพน  (propane) 
 (ฏ) ฟอรมาลดีไฮด  (formaldehyde) 
 (ฐ) ฟนอล  (phenol) 
 (ฑ) เมทานอล  (methanol) 
 (ฒ) เมทิลีน  คลอไรด  (methylene  chloride) 
 (ณ) เมทิล  ไอโซไซยาเนท  (methly  isocyanate) 
 (ด) ไตรคลอโร  เอทิลีน  (trichloro  ethylene) 
 (ต) อะครัยโลไนไตรล  (acrylonitrile) 
 (ถ) อะซีโตน  (acetone) 
 (ท) อะซีโตไนไตรล  (acetonitrile) 
 (ธ) อีเทอร  (ether) 
 (น) เอทิล  อะซิเตท  (ethyl  acetate) 
 (บ) เอทิลีน  ไดคลอไรด  (ethylene  dichloride) 
 (ป) ไอโซโพรพิล  แอลกอฮอล  (isopropyl  alcohol) 
 (ผ) เฮกเซน  และสารอนุพันธของเฮกเซน  (hexane  and  hexane  derivatives)  เชน   

ไซโคลเฮกซาโนน  (cyclohexanone) 
 (ฝ) ไฮโดรควินโนน  (hydroquinone) 
(๒) สารเคมีอันตรายในกลุมกาซ  ไดแก 
 (ก) คลอรีน  หรือสารประกอบของคลอรีน  (chlorine  or  chlorine  compounds) 
 (ข) คารบอนมอนอกไซด  (carbon  monoxide) 
 (ค) ซัลเฟอรไดออกไซด  (sulfur  dioxide) 
 (ง) ฟอสยีน  (phosgene) 
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 (จ) ฟลูออรีน  หรือสารประกอบของฟลูออรีน  (fluorine  or  fluorine  compounds) 
 (ฉ) ไวนิลคอลไรด  (vinyl  chloride) 
 (ช) ออกไซดของไนโตรเจน  (oxides  of  nitrogen) 
 (ซ) เอทิลีน  ออกไซด  (ethylene  oxide) 
 (ฌ) แอมโมเนีย  (ammonia) 
 (ญ) ไฮโดรเจนซัลไฟด  (hydrogen  sulfide) 
 (ฎ) ไฮโดรเจนไซยาไนด  หรือสารประกอบของไฮโดรเจนไซยาไนด  (hydrogen  cyanide  or  

hydrogen  cyanide  compounds) 
(๓) สารเคมีอันตรายในกลุมฝุนหรือฟูมหรือผงโลหะ  ไดแก 
 (ก) แคดเมียม  หรือสารประกอบของแคดเมียม  (cadmium  or  cadmium  compounds) 
 (ข) โคบอลต  หรือสารประกอบของโคบอลต  (cobalt  or  cobalt  compounds) 
 (ค) โครเมียม  หรือสารประกอบของโครเมียม  (chromium  or  chromium  compounds) 
 (ง) เงิน  (silver) 
 (จ) ซีลีเนียม  หรือสารประกอบของซีลีเนียม  (selenium  or  selenium  compounds) 
 (ฉ) ดีบุก  หรือสารประกอบของดีบุก  (tin  or  tin  compounds) 
 (ช) ตะกั่ว  หรือสารประกอบของตะกั่ว  (lead  or  lead  compounds) 
 (ซ) ทองแดง  หรือสารประกอบของทองแดง  (copper  or  copper  compounds) 
 (ฌ) ทัลเลียม  หรือสารประกอบของทัลเลียม  (thallium  or  thallium  compounds) 
 (ญ) นิกเกิล  หรือสารประกอบของนิกเกิล  (nickel  or  nickel  compounds) 
 (ฎ) เบริลเลียม  หรือสารประกอบของเบริลเลียม  (beryllium  or  beryllium  compounds) 
 (ฏ) ปรอท  หรือสารประกอบของปรอท  (mercury  or  mercury  compounds) 
 (ฐ) พลวง  หรือสารประกอบของพลวง  (antimony  or  antimony  compounds) 
 (ฑ) แมงกานีส  หรือสารประกอบของแมงกานีส  (manganese  or  manganese  compounds) 
 (ฒ) วาเนเดียม  หรือสารประกอบของวาเนเดียม  (vanadium  or  vanadium  compounds) 
 (ณ) สังกะสี  หรือสารประกอบของสังกะสี  (zinc  or  zinc  compounds) 
 (ด) สารหนู  หรือสารประกอบของสารหนู  (arsenic  or  arsenic  compounds) 
 (ต) เหล็ก  (iron) 
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 (ถ) อะลูมิเนียม  หรือสารประกอบของอะลูมิเนียม  (aluminium  or  aluminium  compounds) 
 (ท) ออสเมียม  หรือสารประกอบของออสเมียม  (osmium  or  osmium  compounds) 
(๔) สารเคมีอันตรายในกลุมกรด  ไดแก 
 (ก) กรดซัลฟูริค  (sulphuric  acids) 
 (ข) กรดแร  (mineral  acids) 
 (ค) กรดไนตริค  (nitric  acids) 
(๕) สารเคมีอันตรายในกลุมสารกําจัดศัตรูพืช  (pesticides)  ไดแก 
 (ก) สารกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟต  (organophosphates) 
 (ข) สารกําจัดแมลงกลุมคารบาเมท  (carbamate) 
(๖) สารเคมีอันตรายในกลุมอื่น ๆ  ไดแก 
 (ก) คารบอนไดซัลไฟด  (carbon  disulfide) 
 (ข) ซิลิกา  (silica) 
 (ค) ถานหิน  และไอควันถานหิน  (coal) 
 (ง) น้ํามันแร  (mineral  oils) 
 (จ) น้ํามันดิน  (coal-tar  pitches) 
 (ฉ) น้ํามันถานหิน  (shale  oils) 
 (ช) ฝุนฝาย  ปาน  และปอ  (cotton  flax  and  hemp  dust) 
 (ซ) ฝุนไม  และไอควันจากเผาไม  (wood  dust) 
 (ฌ) ฟอสฟอรัส  หรือสารประกอบของฟอสฟอรัส  (phosphorus  or  phosphorus  compounds) 
 (ญ) ใยแกว  (glass  fiber) 
 (ฎ) สารกลุมไดออกซิน  (dioxin) 
 (ฏ) แอสเบสตอส  (ใยหิน)  (asbestos) 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ไพฑูรย  แกวทอง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 


