เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง กําหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ
โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๕ กําหนดให้นายจ้างจัดทํารายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับความร้อน
แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ
และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน
แสงสว่าง และเสี ยง พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบ ดี ก รมสวัส ดิ การและคุ้ ม ครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง
และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ
ตามข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ
เลขทะเบียนนิติบุคคล
ประกอบกิจการ
ตั้งอยู่เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
๓. การดาเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน

นายจ้าง/ผู้มีอานาจกระทาแทน

ถนน
รหัสไปรษณีย์

 บุ ค คลที่ ขึ้น ทะเบี ย นเจ้ าหน้ า ที่ ค วามปลอดภัย ในการท างานระดั บ วิช าชี พ หรือบุ ค คลผู้ ส าเร็จ การศึกษา
ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่าที่ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
ของสถานประกอบกิจการ เป็นผู้ดำเนินกำรเอง (แนบสาเนาเอกสารการขึ้นทะเบียน และสาเนาวุฒิการศึกษา
พร้อมรับรองความถูกต้อง)
ชื่อ-นามสกุลผู้ดาเนินการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน
๑)
๒)
๓)

ประเภท
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน

เลขทะเบียน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน

รายการผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน
 แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับความร้อน (แบบ รสส. ๑)
 แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับแสงสว่าง (แบบ รสส. ๒)
 แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับเสียง (แบบ รสส. ๓)
 บุคคลที่ได้รับใบขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(แนบสาเนาเอกสารใบขึ้นทะเบียน/ใบอนุญาตตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๑ พร้อมรับรองความถูกต้อง)
ชื่อ-นามสกุล
บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดาเนินการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน
๑)
๒)
๓)

เลขที่ใบขึ้นทะเบียน/เลขที่ใบอนุญาต

ระยะเวลาที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต
ตั้งแต่วันเดือนปี ถึง วันเดือนปี

หมำยเหตุ: สำมำรถเพิม่ บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเป็นลำดับในตำรำง

รายการผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน
 แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับความร้อน (แบบ รสส. ๑)
 แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับแสงสว่าง (แบบ รสส. ๒)
 แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับเสียง (แบบ รสส. ๓)
ลงชื่อ
ลงชื่อ
(
)
(
บุคคลหรือนิติบุคคลผูด้ าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน

)
นายจ้าง/ผู้มีอานาจกระทาการแทน

แบบ รสส. ๑
แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับความร้อน
๑. วัน เดือน ปี ที่ตรวจวัด
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด (กรณีที่ใช้เครื่องตรวจวัดมำกกว่ำ ๑ เครื่อง ให้เพิ่มข้อมูลเป็นลำดับในตำรำง)
เครื่องตรวจวัดระดับความร้อน
(ชนิด/ประเภท)

หมายเลขเครื่อง
(Serial Number)

ยี่ห้อ/รุ่น

มาตรฐานเครื่องตรวจวัด

วัน/เดือน/ปี
(ปรับเทียบความถูกต้อง)

หมายเหตุ

๑)
๒)
๓)

๓. ผลการตรวจวัดสภาวะการทางานเกี่ยวกับความร้อน
ลาดับ
ของ
SEG๑

บริเวณที่ทาการตรวจวัด๒

ชื่อ – นามสกุลของลูกจ้าง
ในแต่ละ SEG

๑

แผนก............................

๑. นาย..............................

เวลาตรวจวัด
.... น. - .... น.

TNWB

อุณหภูมิในสภาวะการทางาน C
TDB
TGT
WBGT
WBGT
in/out
เฉลี่ย

ลักษณะงาน

ภาระงาน (Work Load, WL)๓
พลังงานที่ใช้ พลังงาน
ระดับภาระงาน
(Kcal/hr)
ที่ใช้เฉลี่ย (หนัก/ปานกลาง/เบา)
(Kcal/hr)

ผลการประเมิน๔
(ระบุว่าเกินเกณฑ์/
ไม่เกินเกณฑ์)

ข้อเสนอแนะ
และวิธกี าร
ปรับปรุงแก้ไข๕

๒. น.ส...............................
๒

แผนก............................

๑. นาย..............................
๒. น.ส...............................

หมายเหตุ ๑) SEG หรือ Similar Exposure Group หมายถึง กลุ่มผู้ปฏิบตั ิงานซึ่งสัมผัสสภาวะการทางานเกี่ยวกับความร้อนเหมือนกัน คือ ลักษณะงานที่ทา พืน้ ที่การทางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเหมือนกัน
๒) บริเวณที่ทาการตรวจวัด ให้แนบแผนผังพื้นที่ที่ดาเนินการตรวจวัด ระบุจุดตั้งเครื่องมือและแหล่งกาเนิดความร้อนเป็นเอกสารแนบ
๓) กรณีที่ลักษณะงานที่ลูกจ้างปฏิบัติมีความแตกต่างกันหรือผสมผสานให้แสดงวิธีคานวณระดับภาระงาน (Work-Load Assessment) โดยสามารถจัดทาเป็นเอกสารแนบได้
๔) ผลการประเมินใช้ เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๑ ความร้อน ข้อ ๒
๕) กรณีผลการประเมินเกินเกณฑ์มาตรฐานให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทาเป็นเอกสารแนบได้

ลงชื่อ
(
)
บุคคลหรือนิติบุคคลผูด้ าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน

ลงชื่อ
(

)
นายจ้าง/ผู้มีอานาจกระทาการแทน

แบบ รสส. ๒
แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับแสงสว่าง
๑. วัน เดือน ปี ที่ตรวจวัด
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด (กรณีที่ใช้เครื่องตรวจวัดมำกกว่ำ ๑ เครื่อง ให้เพิ่มข้อมูลเป็นลำดับในตำรำง)
เครื่องตรวจวัด
ความเข้มของแสงสว่าง

ยี่ห้อ/รุ่น

หมายเลขเครื่อง
(Serial Number)

มาตรฐานเครื่อง

ค่าการปรับศูนย์ (Zeroing)
ณ วันที่ตรวจวัด (ลักซ์)

วัน/เดือน/ปี
(ปรับเทียบความถูกต้อง)

หมายเหตุ

๑)
๒)
๓)

๓. ผลการตรวจวัดสภาวะการทางานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบพื้นที่ (Area Measurement)
พื้นที่ตรวจวัด๑

เวลาตรวจวัด
 ช่วงกลางวัน

เวลา

น.

ลักษณะงาน

ผลการตรวจวัด (ลักซ์)
ค่าเฉลี่ยทีว่ ัดได้

ค่าต่าสุด

ผลการประเมิน๒
(ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)

ข้อเสนอแนะ
และวิธีการปรับปรุงแก้ไข๓

๑)
๒)
๓)

 ช่วงกลางคืน

เวลา

น. ๑)
๒)
๓)

หมายเหตุ ๑) พื้นที่ตรวจวัดให้แนบแผนผังพื้นที่ที่ดาเนินการตรวจวัด ระบุตาแหน่งดวงไฟ แหล่งแสงธรรมชาติเป็นเอกสารแนบ
๒) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔
๓) กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง และกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทาเป็นเอกสาร
แนบได้
ลงชื่อ
(
)
บุคคลหรือนิติบุคคลผูด้ าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน

ลงชื่อ
(

)
นายจ้าง/ผูม้ ีอานาจกระทาการแทน

แบบ รสส. ๒
๔. ผลการตรวจวัดสภาวะการทางานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement)
เวลาตรวจวัด

ชื่อ – นามสกุล ของลูกจ้าง

ลักษณะงาน/ลักษณะพืน้ ที่๑

ค่าที่วัดได้
(ลักซ์)
พื้นที่ ๑

 ช่วงกลางวัน

เวลา

น.

ค่าความเข้มของแสงสว่าง
บริเวณพื้นที่โดยรอบ๒ (ลักซ์)
พื้นที่ ๒

พื้นที่ ๓

ผลการประเมิน๓
(ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์)

ข้อเสนอแนะ
และวิธีการปรับปรุงแก้ไข๔

๑)
๒)
๓)

 ช่วงกลางคืน

เวลา

น. ๑)
๒)
๓)

หมายเหตุ ๑) พื้นที่ตรวจวัดให้แนบแผนผังพื้นที่ที่ดาเนินการตรวจวัด ระบุตาแหน่งดวงไฟ แหล่งแสงธรรมชาติเป็นเอกสารแนบ
๒) ค่าความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบ กรณีความเข้มของแสงสว่างในบริเวณใช้สายตามองเฉพาะจุด (พื้นที่ ๑) มีความเข้มของแสงสว่างตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ลักซ์
๓) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔
๔) กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง และกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทาเป็นเอกสาร
แนบได้

ลงชื่อ
(
)
บุคคลหรือนิติบุคคลผูด้ าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน

ลงชื่อ
(

)
นายจ้าง/ผูม้ ีอานาจกระทาการแทน

แบบ รสส.๓
แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับเสียง
๑. วัน เดือน ปี ที่ตรวจวัด
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด (กรณีที่ใช้เครื่องตรวจวัดมำกกว่ำ ๑ เครื่อง ให้เพิ่มข้อมูลเป็นลำดับในตำรำง)
ชนิด/ประเภทเครื่องตรวจวัด
ระดับความดังเสียง (SLM/Noise Dosimeter)

ยี่ห้อ/รุ่น

หมายเลขเครื่อง (Serial Number)

วัน/เดือน/ปี
(ปรับเทียบความถูกต้อง)

มาตรฐานเครื่อง

หมายเหตุ

๑)
๒)

๓. อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องมือตรวจวัดระดับความดังเสียง
อุปกรณ์ปรับเทียบความถูกต้อง

ยี่ห้อ/รุ่น

หมายเลขเครื่อง (Serial Number)

มาตรฐานเครื่อง

หมายเหตุ

๑)
๒)

๔. ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดระดับความดังเสียง Sound Level Meter (SLM)
ลาดับ
ของ
SEG๑

๑

๒

บริเวณที่ทาการตรวจวัด

แผนก.....................

ชื่อ – นามสกุลของลูกจ้าง
ในแต่ละ SEG

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน (ชั่วโมง/นาที)

พื้นที่ทางาน

๓

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง
ความดังเสียง
ระยะเวลาการตรวจวัด
(dBA)
(ชั่วโมง/นาที)

ระดับเสียงเฉลี่ย
TWA ๘ ชั่วโมง๔
(dBA)

ผลการประเมิน๕
(ระบุว่าเกินเกณฑ์/
ไม่เกินเกณฑ์)

๑. นาย.............................

ข้อเสนอแนะ
และวิธีการปรับปรุงแก้ไข๖

พื้นที่ทางาน ๑
พื้นที่ทางาน.....
๒. นาง.............................
พื้นที่ทางาน ๑
พื้นที่ทางาน.....
๒
แผนก.....................
๑. นาย.............................
พื้นที่ทางาน ๑
พื้นที่ทางาน.....
๒. นาง.............................
พื้นที่ทางาน ๑
พื้นที่ทางาน.....
หมายเหตุ ๑) SEG หรือ Similar Exposure Group หมายถึง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานซึ่งสัมผัสสภาวะการทางานเกี่ยวกับระดับความดังเสียงเหมือนกัน คือ ลักษณะงานที่ทา พืน้ ที่การทางานเกีย่ วกับปัจจัยเสี่ยงเหมือนกัน
๒) บริเวณที่ทาการตรวจวัด ให้จัดทาแผนผังพื้นที่ที่ดาเนินการตรวจวัดระดับความดังเสียงเป็นเอกสารแนบ
๓) กรณีที่พนักงานสัมผัสเสียงดังในบริเวณตรวจวัดหลายจุดทางาน (หลายสถานีงาน/พื้นที่ทางาน) สามารถเพิ่มเติมพื้นที่ทางานในตารางได้
๔) ระดับเสียงเฉลี่ย TWA ๘ ชัว่ โมง (dBA) ที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสก่อนการคานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
๕) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ ยตลอดระยะเวลาการทางานในแต่ละวัน ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓
๖) กรณีผลการประเมินเกินเกณฑ์มาตรฐานให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทาเป็นเอกสารแนบได้

ลงชื่อ
(
)
บุคคลหรือนิติบุคคลผูด้ าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน

ลงชื่อ
(

)
นายจ้าง/ผู้มีอานาจกระทาการแทน

แบบ รสส.๓
๕. ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter)
ลาดับ
ของ
SEG๑
๑

๒

บริเวณที่ทาการตรวจวัด

แผนก
............................
แผนก
............................

ชื่อ – นามสกุลของลูกจ้าง
ในแต่ละ SEG

ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน (ชั่วโมง)

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง
ระยะเวลาการตรวจวัด ปริมาณเสียงสะสม (D)
(ชั่วโมง/นาที)
เปอร์เซ็นต์ (%)

ระดับเสียงเฉลี่ย
TWA ๘ ชั่วโมง๒
(dBA)

ผลการประเมิน๓
(ระบุว่าเกินเกณฑ์/
ไม่เกินเกณฑ์)

ข้อเสนอแนะ
และวิธีการปรับปรุงแก้ไข๔

๑. นาย.............................
๒. นาง.............................
๓. นางสาว..........................
๑. นาย.............................
๒. นาง.............................
๓. นางสาว..........................

หมายเหตุ ๑) SEG หรือ Similar Exposure Group หมายถึง กลุ่มผู้ปฏิบตั ิงานซึ่งสัมผัสสภาวะการทางานเกี่ยวกับระดับความดังเสียงเหมือนกัน คือ ลักษณะงานที่ทา พื้นที่การทางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเหมือนกัน
๒) ระดับเสียงเฉลี่ย TWA ๘ ชั่วโมง (dBA) ที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสก่อนการคานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
๓) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทางานในแต่ละวัน
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓
๔) กรณีผลการประเมินเกินเกณฑ์มาตรฐานให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทาเป็นเอกสารแนบได้
ลงชื่อ
(
)
บุคคลหรือนิติบุคคลผูด้ าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน

ลงชื่อ
(

)
นายจ้าง/ผู้มีอานาจกระทาการแทน

