
     

มาตรฐานมลพิษอากาศในสถานประกอบการ 

มาตรฐานมลพิษอากาศในสถานประกอบการ ที่สําคัญมีดังนี้ 

1. กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร และจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547    ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2547 ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนที่ 35ก วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม (สารเคมี) ประกาศ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทาํงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ประกาศเมื่อวันที่ 

22 สิงหาคม พ.ศ. 2534 

                 ในหัวขอนี้จะแสดงคามาตรฐานที่เกี่ยวของกับสารเคมีตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังนี ้

(1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกบัภาวะแวดลอม(สารเคม)ี 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 (7) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 

พ.ศ. 2515 กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกบัสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับลูกจางไวดังนี ้

 

     หมวด 1 สารเคม ี

             ขอ 2 ตลอดระยะเวลาทํางานปกติ ภายในสถานที่ประกอบการที่ใหลูกจางทํางานจะมีปริมาณความเขมขนของ

สารเคมีในบรรยากาศของการทํางานโดยเฉลี่ยเกินกวาทีก่ําหนดไวในตารางหมายเลข 1 ของทายประกาศมิได 

             ขอ 3 ไมวาระยะเวลาใดของการทํางานปกติ หามมใิหนายจางใหลูกจางทํางานในที่ที่มีปริมาณความเขมขนของ

สารเคมีในบรรยากาศของการทํางานเกินกวาทีก่ําหนดไวในตารางหมายเลข 2 ของทายประกาศมิได 

            ขอ 4 หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในที่ท่ีมีปรมิาณความเขมขนของสารเคมีเกนิกวาที่กําหนดไวในตาราง

หมายเลข 3 ทายประกาศนี้             

             ขอ 5 หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในที่ท่ีมีปรมิาณฝุนแรในบรรยากาศของการทํางานตลอดระยะเวลาการ

ทํางานปกติโดยเฉลี่ยเกนิกวาที่กําหนดไวในตารางหมายเลข 4 ทายประกาศ 

             ขอ6 ภายในสถานที่ประกอบการที่มกีารใชสารเคมทีี่กําหนดไวในตาราง 1,2,3และ 4 ของทายประกาศฯ ซึ่ง

สภาพของการใชนั้นอาจเปนอันตรายตอผูใชหรือผูอยูใกลเคียงใหนายจางจดัหองหรืออาคารสําหรับการใชสารเคมีไว

โดยเฉพาะ 

              ขอ 7  ในกรณีทีภ่ายในสถานที่ประกอบการที่มีสารเคมีหรือฝุนแรกระจายสูบรรยากาศของการทํางานเกินกวาที่

กําหนดไวในตารางหมายเลข 1,2,3 และ 4 ของทายประกาศฯ ใหนายจางดําเนนิการแกไขหรือปรับปรุงเพื่อลดความ

เขมขนของสารเคมีหรือปริมาณฝุนแรมใิหเกนิกวาที่กําหนดไวในตารางดังกลาวแลว หากแกไขหรือปรับปรุงไมได  

 

 

 

 



 

นายจางจะตองจัดใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไวตลอดเวลาที่

ลูกจางทํางานเกีย่วกับสารเคมีที่มีลักษณะหรือปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพรางกายของลูกจาง ดังตอไปนี ้

1. ฝุน ละออง ฟูม แกส หรือไอสารเคมี ตองสวมใสท่ีกรองอากาศหรือเครื่องชวยหายใจที่เหมาะสม 

2. สารเคมีในรูปของของเหลวที่เปนพิษ ตองสวมใสถุงมือยาง รองเทาพื้นยางหุมแข็ง กระบังหนาชนิดใส

และที่กันสารเคมีกระเด็นถกูรางกาย 

3. สารเคมีในรูปของของแข็งที่เปนพษิ ตองสวมใสถุงมือยางและรองเทาพื้นยางหุมสน 

      

หมวด 2 มาตรฐานเกีย่วกบัอปุกรณคุมครองความปลอดภยัสวนบุคคล 

              ขอ 8 ถุงมือยางตองทําดวยยางหรือวัตถุอื่นทีค่ลายกัน มีความยาวหุมถึงขอมือ มีลักษณะใชสวมกับนิ้วมือไดทุก

นิ้ว มีความเหนียวไมฉีกขาดงาย สามารถกันน้ําและสารเคมีได 

              ขอ 9 รองเทายางหุมแข็ง ตองทําดวยยางหรือยางผสมวัตถุอื่น เมื่อสวมแลวมีความสูงไมนอยกวากวาครึ่งแขง ไม

ฉีกงาย สามารถกนัน้ําและสารเคมีได 

              ขอ 10 กระบังหนาชนิดใส ตัวกระบังตองทําดวยพลาสติกใสหรือวัตถุอื่นที่มีลักษณะคลายกนัมองเห็นไดชดั 

สามารถปองกันอันตรายจากสารเคมกีระเดน็หรือหกรด และทนแรงกระแทกได ตวักรอบตองมีน้ําหนกัเบาและตองไม

ติดไฟงาย 

              ขอ 11 ที่กรองอากาศสําหรับใชครอบจมกูและปากกนัสารเคมี ตองสามารถลดปริมาณความเขมขนของสารเคมี

มิใหเกินกวาทีก่ําหนดไวในตารางที่ 1,2 และ 3 

              ขอ 12 ที่กรองอากาศสําหรับใชครอบจมกูและปากกนัฝุนแร ตองสามารถลดปริมาณฝุนแรมใิหเกนิกวาที่

กําหนดไวในตารางหมายเลข 4 

              ขอ 13 เครื่องชวยหายใจทีใ่ชกับ ฟูม แกส หรือไอเคมี ตองเปนแบบหนากากครอบเต็มหนา ประเภทที่มีถัง

อากาศสําหรับหายใจอยูในตวั หรือประเภทที่มีทออากาศตอมาจากที่อื่น 

              ขอ 14 ที่กันอันตรายจากสารเคมกีระเด็น ตองทําดวยผาพลาสติก หนัง หนังเทียม หรือวตัถุอ่ืนที่สามารถกัน

อันตรายจากสารเคมีได 

    หมวด 3 เบ็ดเตลด็ 

              ขอ 15 ขอกําหนดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่กําหนดไวในประกาศนี้ เปนมาตรฐานขัน้ต่ําที่

จะตองปฏิบัติเทานั้น 

              ขอ 16  งานใดที่มีลักษณะไมเหมาะสมแกการที่จะใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบคุคล ดังที่

ไดระบุไวในประกาศนี้ นายจางอาจผอนผนัใหลูกจางระงบัการใชอุปกรณนั้นเฉพาะการปฏิบัติงานในลักษณะเชนวานั้น

เปนการชั่วคราว 

              ขอ 17 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาสารเคมีในสถานประกอบการมิไดเปนไปตามกําหนดไวใน

ประกาศนี้ ใหพนกังานเจาหนาที่ใหคําแนะนําตกัเตือนเปนหนังสือใหนายจางปฏิบัตกิารใหถูกตองภายในระยะเวลาที่

กําหนดไว 

  



บัญชีทายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม(สารเคม)ี 

ตารางหมายเลข 1 

 

 

ลําดับ 

 

 

ชื่อสารเคมี 

ปริมาณสารเคม ี

 

สวนในลานสวน 

โดยปริมาตร(ppm) 

 

มิลลิกรัมตออากาศ  

1 ลูกบาศกเมตร(mg/M3) 

1. อัลดริน(Aldrin) - 0.25 

2. อะซินฟอส-เมทธิล(Azinphos-methyl) - 0.2 

3. คลอเดน(Chlordane) - 0.5 

4. ดี ดี ที (D D T) - 1 

5. ดี ดี วี พี (D D V P) - 1 

6. ไดคลอวอส(Dichlorvos) - 1 

7. ดิลดริน(Dieldrin) - 0.25 

8. Dimethyl,1-2 dibromo 2,2,dichloroethyl 

Phosphate(Dibrom) 

- 3 

9. เอนดริน (Endrin) - 0.1 

10. กูไธออน (Guthion) - 0.2 

11. ตะกั่วอารซีเนต(Lead Arsenate) - 0.15 

12. ลินเดน(Lindane) - 0.5 

13. มาลาไธออน(Malathion) - 15 

14. เมธอกซีคลอ(Methoxychlor) - 15 

15. นิโคตนิ(Nicotine) - 0.5 

16. ซีสทอกซ(Systox) - 0.1 

17. แตลเลียม และสารประกอบที่ละลายได 

(Thallium Soluble Compounds as Ti) 

- 0.1 

18. ไธแรม(Thiram) - 5 

19. ทอกซาฟน(Toxaphene) - 0.5 

20. พาราไธออน (Parathion) - 0.11 

21. ฟอสดริน(Phosdrin) - 0.1 

22. ไพริธรัม(Pyrethrum) - 5 

23. วารฟฟารีน(Warfarin) - 0.1 

24. คารบาริล(เซวิน)(อาร)(Carbaryl(sevin) - 5 

25. 2,4-ด(ี2,4-D) - 10 

 



บัญชีทายประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม(สารเคมี) 

ตารางหมายเลข 1 (ตอ) 

 

 

ลําดับ 

 

 

ชื่อสารเคมี 

ปริมาณสารเคม ี

 

สวนในลานสวน 

โดยปริมาตร(ppm) 

 

มิลลิกรัมตออากาศ  

1 ลูกบาศกเมตร(mg/M3) 

26. พาราควอท(Paraquat) - 0.5 

27. 2,4,5ที (2,4,5T) - 10 

28. กรดน้ําสม(Acetic Acid) 10 25 

29. แอมโมเนีย (Ammonia) 50 35 

30. สารหนูและสารประกอบของสารหน ู

(Arsenic and Compounds(as As)) 

- 0.5 

31. อารซีน(Arsine) 0.05 0.2 

32. ไบฟนิล(Biphenyl) 0.2 1 

33. บิวฟนอล เอ(Bisphenol A) 0.5 2.8 

34. คารบอนไดออกไซด(Carbon dioxide) 5,000 9,000 

35. คารบอนมอนนอกไซด(Carbon monoxide) 50 55 

36. คลอรีน(Chlorine) 1 3 

37. คลอรีนไดออกไซด(Chlorine dioxide) 0.1 0.3 

38. โครเมี่ยมและสารประกอบโครเมี่ยม - 1 

39. ฟูมของทองแดง - 0.1 

40. ฝุนหรือละอองของทองแดง - 1 

41. ฝุนฝายดิบ(Cotton Dust (raw)) - 1 

42. ไซยาไนด(Cyanide as CN) - 5 

43. เอทธิล อัลกอฮอล(เอทธานอล) 

((Ethyl alcohol(Ethanol) 

1,000 1,900 

44. ฟลูออไรด(Fluoride (as F)) - 2.5 

45. ฟลูออรีน((Fluorine)) 0.1 0.2 

46. ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen Cyanide) 10 11 

47. ฟูมเหล็กออกไซด(Iron Oxide Fume) - 10 

48. เมทธิลอัลกอฮอล(เมทานอล) 

((Methyl Alcohol(Methanol)) 

200 260 

49. นิเกิล คารโบนิล(Nickel carbonyl) 0.001 0.007 

 



บัญชีทายประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม(สารเคมี) 

ตารางหมายเลข 1 (ตอ) 

 

 

ลําดับ 

 

 

ชื่อสารเคมี 

ปริมาณสารเคม ี

 

สวนในลานสวน 

โดยปริมาตร(ppm) 

 

มิลลิกรัมตออากาศ 

1 ลูกบาศกเมตร(mg/M3) 

50. นิเกิล ในรูปของโลหะและสารประกอบที่ละลายได 

(Nickel, Metal and Soluble Compounds, as Ni) 

- 1 

51. กรดไนตรคิ(Nitric acid) 2 5 

52. ไนตริกออกไซด(Nitric oxide) 25 30 

53. ไนโตรเจนไดออกไซด(Nitrogen dioxide) 5 9 

54. ไนโตรกลีเซอรีน(Nitroglycerin) 0.2 2 

55. โซเดียมไฮดรอกไซด(Sodium hydroxide) - 2 

56. ซัลเฟอรไดออกไซด(Sulfur dioxide) 5 13 

57. กรดกํามะถัน(Sulfuric acid) - 1 

58. เตตราเอทธิลเลด(Tetraethyl lead) - 0.075 

59. เตตราเมทธิลเลด(Tetramethyl lead) - 0.07 

60. ดีบุก และสารประกอบอนนิทรียของดีบุก -  2 

61. ดีบุก และสารประกอบอินทรียของดีบกุ - 0.1 

62. ฟนอล(Phenol) 5 19 

63. ฟอสจีน(คารโบบิล คลอไรด) 

(Phosgene (Carbonyl Chloride)) 

0.1 0.4 

64. ฟอสฟน(Phosphine) 0.3 0.4 

65. กรดฟอสฟอริค(Phosphoric acid) - 1 

66. ฟอสฟอรัส(เหลือง)(Phosphorus (yellow)) - 0.1 

67. ฟอสฟอรัส เพนตะคลอไรด 

(Phosphorus pentachloride) 

- 1 

68. ฟอสฟอรัส เพนตะซัลไฟด(Phosphorus pentasulfide) - 1 

69. ฟอสฟอรัส ไตรคลอไรด(Phosphorus trichloride) 0.5 3 

70. ไซลีน(ไซลอล)(Xylene (Xylol)) 100 435 

71. ฟูมของสังกะสีคลอไรด(Zinc chloride fume) - 1 

72. ฟูมของสังกะสีออกไซด(Zinc oxide fume) - 5 

 

 



บัญชีทายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม(สารเคม)ี 

ตารางหมายเลข 2  

 

 

ลําดับ 

 

 

ชื่อสารเคมี 

ปริมาณสารเคม ี

 

สวนในลานสวน 

โดยปริมาตร(ppm) 

 

มิลลิกรัมตออากาศ  

 1 ลูกบาศกเมตร(mg/M3) 

1. อัลลิน ไกลซิดิล อีเทอร(Allyl Glycidyl Ether(AGE)) 10 45 

2. โบรรอน ไตรฟลูออไรด(Boron Tifluoride) 1 3 

3. บิวทิลอะไมน (Butylamine) 5 15 

4. เทอเทียรี่-บิวทิล โครเมต 

(Tert-Butyl chromate(as CrO3) 

- 0.1 

5. คลอรีนไตรฟลูออไรด(Chlorine trifuloride) 0.1 0.4 

6. คลอโรอะเซ็ทตัลดีไฮด(Chloroacetadehyde) 1 3 

7. คลอโรฟอรม (ไตรคลอโรมีเทน) 

Chloroform (trichloromethane) 

50 240 

8. ออโธ-ไดคลอโรเบนซีน(O-Dichlorobenzene) 50 300 

9. ไดคลอโรเอทธิล อีเธอร(Dichlorobenzene) 15 90 

10. 1,1-ไดคลอโร-1-ไนโตรอีเทน 

(1,1-Dichloro-1-nitroethane) 

10 60 

11. 

 

ไดไกลซิดิล อีเทอร(ดี จี อี) 

(Diglycidyl ether (DGE)) 

0.5 2.8 

12. เอทธิล เมอรแคปแตน(Ethyl mercaptan) 10 25 

13. เอทธีลลีน ไกลคอลไดไนเตรด และหรือไนโตรไกล เซอรีน 

(Ethylene glycol dinitrate and / on Nitroglycerin) 

0.2 1 

14. ไฮโดรเจน คลอไรด(Hydrogen chloride) 5 7 

15. ไอโอดีน (Iodine) 0.1 1 

16. แมงกานีส (Manganese) - 5 

17. เมทธิลโบรไมด(Methyl bromide) 20 80 

18. เมทธิล เมอรแคปแตน(Methyl Mercaptan) 10 20 

19. แอลฟาเมทธิล สไตรีน (- Methyl styrene) 100 480 

20. เมทธีลลีน ปสฟนิล ไอโซไซนาเนต (เอ็ม ดี ไอ) 

(Methylene bisphenyl isocyanate (MDI)) 

0.02 0.2 

 

 



บัญชีทายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม(สารเคม)ี 

ตารางหมายเลข 2 (ตอ) 

 

 

ลําดับ 

 

 

ชื่อสารเคมี 

ปริมาณสารเคม ี

 

สวนในลานสวน 

โดยปริมาตร(ppm) 

 

มิลลิกรัมตออากาศ  

1 ลูกบาศกเมตร(mg/M3) 

21. โมโนเมทธิล ไฮดราซิน(Monomethyl hydrazine) 0.2 0.35 

22. เทอรเฟนนิลส(Terphenyls) 1 9 

23. โทลูอีน-2,4-ไดโอโซไซยาเนต 

(Toluene-2,4-Dilsocyanate) 

0.02 0.14 

24. ไวนิล คลอไรด (Vinyl chloride) 1 2.8 

 

บัญชีทายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม(สารเคม)ี 

ตารางหมายเลข 3 

 

 

 

 

ลําดับ 

 

 

 

 

ชื่อสารเคมี 

ปริมาณสารเคม ี  

 

ปริมาณ 

ความเขมขน 

ที่อาจยอมให 

มีได 

 

 

 

ความเขมขนเฉลี่ย 

ตลอดระยะเวลา 

ทํางานปกต ิ

 

ปริมาณความเขมขนสูงสุด 

ในชวงเวลาที่จํากดั 

 

ปริมาณความ 

เขมขน 

ระยะเวลาท่ี 

กําหนดให 

ทํางานได 

1. เบนซีน (Benzene) 10สวน/ 

ลานสวน 

50 สวน/ 

ลานสวน 

10 นาที 25 สวน/ 

ลานสวน 

2. เบอริลเลี่ยมและ

สารประกอบเบอริลเลี่ยม 

(Berylium and Berylium 

compounds) 

2 ไมโครกรัม / 

ลบ.ม. 

25ไมโครกรัม / 

ลบ.ม. 

30 นาที 5 ไมโครกรัม / 

ลบ.ม. 

3. ฟูมแคดเมี่ยม 

(Cadmium fume) 

0.1 มล.ก./ 

ลบ.ม. 

- - 0.2 มล.ก./ 

ลบ.ม. 

 

 

 

 



 

บัญชีทายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม(สารเคม)ี 

ตารางหมายเลข 3 (ตอ) 

 

 

 

 

ลําดับ 

 

 

 

 

ชื่อสารเคมี 

ปริมาณสารเคม ี  

 

ปริมาณ 

ความเขมขน 

ที่อาจยอมให 

มีได 

 

 

 

ความเขมขนเฉลี่ย 

ตลอดระยะเวลา 

ทํางานปกต ิ

 

ปริมาณความเขมขนสูงสุด 

ในชวงเวลาที่จํากดั 

 

ปริมาณความ 

เขมขน 

ระยะเวลาท่ี 

กําหนดให 

ทํางานได 

4. ฝุนแคดเมี่ยม 

(Cadmium dust) 

0.3 มล.ก./ 

ลบ.ม. 

- - 0.6 มล.ก. / 

ลบ.ม. 

5. คารบอนไดซัลไฟด 

(Carbondisulfide) 

20 สวน / 

ลานสวน 

100 สวน / 

ลานสวน 

30 นาที 30 สวน / 

ลานสวน 

6. คารบอนเตตราคลอไรด 

(Carbontetrachloride) 

10 สวน / 

ลานสวน 

200 สวน / 

ลานสวน 

5 นาทีในทกุ 

ชวงเวลา 4 ชั่วโมง 

25 สวน / 

ลานสวน 

7. เอทธิลลีน ไดโบรไมด 

(Ethylene dibromide) 

20 สวน / 

ลานสวน 

50 สวน / 

ลานสวน 

5 นาที 30 สวน / 

ลานสวน 

8. เอทธิลลีน ไดคลอไรด 

(Ethylene dichloride) 

50 สวน / 

ลานสวน 

200 สวน / 

ลานสวน 

5 นาทีในทกุ 

ชวงเวลา 3ชั่วโมง 

100 สวน / 

ลานสวน 

9. ฟอรมัลดีไฮด

(Formaldehyde) 

3 สวน / 

ลานสวน 

10 สวน / 

ลานสวน 

30 นาที 5 สวน / 

ลานสวน 

10. ฝุนฟลูออไรด 

 (Fluoride as dust) 

2.5 มล.ก./ 

ลบ.ม. 

- - - 

11. ตะกั่วและสารประกอบ 

อนินทรียของตะกั่ว  

(Lead and its inorganic 

compounds) 

0.4 มล.ก./ 

ลบ.ม. 

- - - 

12. เมทธิล คลอไรด 

(Methyl chloride) 

100 สวน / 

ลานสวน 

300 สวน / 

ลานสวน 

5 นาทีในทกุ 

ชวงเวลา 3 ชั่วโมง 

200 สวน / 

ลานสวน 

 

 

 



บัญชีทายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม(สารเคม)ี 

ตารางหมายเลข 3 (ตอ) 

 

 

 

 

ลําดับ 

 

 

 

 

ชื่อสารเคมี 

ปริมาณสารเคม ี  

 

ปริมาณ 

ความเขมขน 

ที่อาจยอมให 

มีได 

 

 

 

ความเขมขนเฉลี่ย 

ตลอดระยะเวลา 

ทํางานปกต ิ

 

ปริมาณความเขมขนสูงสุด 

ในชวงเวลาที่จํากดั 

 

ปริมาณความ 

เขมขน 

ระยะเวลาท่ี 

กําหนดให 

ทํางานได 

13. เมทธิลลีน คอลไรด 

(Methylene chloride) 

500 สวน / 

ลานสวน 

2,000 สวน / 

ลานสวน 

5 นาทีในทกุ 

ชวงเวลา 2 ชั่วโมง 

1,000 สวน / 

ลานสวน 

14. ออแกนโน(แอลไคล)เมอคิวรี ่

(Organo (alkyl)(mercury)) 

0.01 มล.ก. / 

ลบ.ม. 

- - 0.04 มล.ก. / 

ลบ.ม. 

15. สไตรีน(Styrene) 100 สวน / 

ลานสวน 

600 สวน / 

ลานสวน 

5 นาทีในทกุ 

ชวงเวลา 3 ชั่วโมง 

200 สวน / 

ลานสวน 

16. ไตรคลอโร เอทธิลลีน 

(Trichloro  ethylene) 

100 สวน / 

ลานสวน 

300 สวน / 

ลานสวน 

5 นาทีในทกุ 

ชวงเวลา 2 ชั่วโมง 

200 สวน / 

ลานสวน 

17. เตตราคลอโร เอทธิลลีน 

(Tetrachloro ethylene) 

100 สวน / 

ลานสวน 

300 สวน / 

ลานสวน 

5 นาทีในทกุ 

ชวงเวลา 3ชั่วโมง 

200 สวน / 

ลานสวน 

18. โทลูอีน (Toluene) 200 สวน / 

ลานสวน 

500 สวน / 

ลานสวน 

10 นาที 300 สวน / 

ลานสวน 

19. ไฮโดรเจน ซัลไฟต  

(Hydrogen  sulfide) 

- 50 สวน / 

ลานสวน 

10 นาที 20 สวน / 

ลานสวน 

20. ปรอท (Mercury) - - - 0.05 มล.ก. / 

ลบ.ม. 

21. กรดโครมคิและเกลือโครเมตส  

- 

- - 0.01 มล.ก./ 

ลบ.ม. 

 

 

 

 

 

 



บัญชีทายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม(สารเคม)ี 

ตารางหมายเลข 4  

 

 

 

ลําดับ 

 

 

 

ชื่อสารเคมี 

ปริมาณฝุนแร,เฉลี่ยตลอดระยะเวลา 

กาทํางานปกต ิ

 

สวนอนุภาคตอ 

ปริมาตรของอากาศ 

1 ลูกบาศกฟุต 

(Mppct) 

 

มิลลิกรัมตออากาศ 

1 ลูกบาศกเมตร 

(mg /M3) 

1. ซิลิกา(Silica) 

คริสตัลลีน(Crystalline) 

ควอรซ (Quartz) ฝุนขนาดที่สามารถเขาถึงและ 

สะสมในถุงลมของปอดได (Respirable dust) 

-ควอรซ (Quartz) ฝุนทุกขนาด (Total dust) 

 

250 

      % SiO2 + 5 

 

- 

 

10 mg / M3 

       % SiO2 + 2 

 

30 mg / M3 

       % SiO2 + 2 

 -คริสโตบาไลท (Cristobalite) 1 

2 

 

1 

2 

 

2. เอมอรฟส รวมทั้งแรธรรมชาติ(Amorphus) 20 80 mg / M3 

% SiO2  

3. ซิลิเคต(ที่มีผสมซิลิกาต่ํากวา 1% )(Silicates) 

-แอสเบสตอส(Asbestos) 

-ทรีโมไลท (Tremolite) 

-ทอลค พวกที่เปนเสนใย (Asbestos form) 

-ทอลค พวกที่ไมเปนเสนใย(non-asbestos form) 

-ไมกา (Mica) 

-โซปสโตน (Soapstone) 

-ปอรตแลนดซีเมนต (Portland cement) 

-แกรไฟท (Graphite) 

-ฝุนถานหิน (Coal dust) ที่มี SiO2  นอยกวา 5% 

-ฝุนถานหิน (Coal dust)ที่มี SiO2   มากกวา 5% 

 

5* 

5* 

5* 

20 

20 

20 

50 

15 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.4 mg /M3 

10 mg / M3 

       % SiO2 + 2 

 

 

       250 

% SiO2 + 5 
   10 mgM3 

 % SiO2 + 2 



บัญชีทายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม(สารเคม)ี 

ตารางหมายเลข 4 (ตอ) 

 

 

 

ลําดับ 

 

 

 

ชื่อสารเคมี 

ปริมาณฝุนแร,เฉลี่ยตลอดระยะเวลา 

กาทํางานปกต ิ

 

สวนอนุภาคตอ 

ปริมาตรของอากาศ 

1 ลูกบาศกฟุต 

(Mppct) 

 

มิลลิกรัมตออากาศ 

1 ลูกบาศกเมตร 

(mg /M3) 

4. ฝุนที่กอใหเกิดความรําคาญ (Inert or Nuisance dust) 

-ฝุนขนาดที่สามารถเขาถึงและสะสมในถุงลมของปอดได 

 (Respirable dust) 

-ฝุนทุกขนาด (Total dust) 

 

15 

 

50 

 

5 mg/M3 

 

15mg/M3 

 

*  หมายถึง จํานวนเสนใย / อากาศ 1 ลูกบาศกเซนติเมตร 


