
ภาพประกอบคู่มือด้าน
กฎระเบียบเกี่ยวกับโรงงานและ

อุตสาหกรรม 
(เสียงรบกวนในที ทำงาน)

สภาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยกรมแรงงาน
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หน้าที่ของนายจ้าง
ณ ระดับ หรือสูงกว่า - ระดับปฏิบัติที่ 2
 - ระดับการปฏิบัติสูงสุด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคู่มือหรือคำแนะนำ 
ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยฉบับนี้ 

โปรดติดต่อแผนกอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยของกรมแรงงาน

ในกรณีที่ใช้งานเครื่องจักร หรือเครื่องมือกับ
งานก่อสร้าง หรือใช้งานเคร่ืองจักรขนาดพกพา
หรือเครื่องมือกับกิจการอุตสาหกรรม

นายจ้าง

ข้อมูล

หน้าที่อื่น ๆ
ของนายจ้าง

หน้าที่อื่น ๆ
ของพนักงาน

ติดป้าย และฉลากบน
เครื่องจักร หรือเครื่องมือที่
พนักงานจำเป็นต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังภายใน
พื้นที่ที่กำหนด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้งาน
อย่างเหมาะสม และมีการซ่อมบำรุง
● อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง
● อุปกรณ์ควบคุมระดับเสียง

● ใช้งานอุปกรณ์ 
 ป้องกันเสียงดัง
● รายงานความบกพร่อง
 ของอุปกรณ์ป้องกันเสียง
 ดังให้นายจ้างทราบ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงาน
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง

แต่งตั้งบุคคลที่มีความสามารถเพื่อทำการ
ประเมินระดับเสียงสำหรับกำหนดพื้นที่ซึ่ง

พนักงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง

พื้นที่ที่กำหนด

แผนกอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
กรมแรงงาน

สภาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

โทรศัพท : 2559 2297

โทรสาร : 2915 1410

อีเมล : enquiry@labour.gov.hk
เว็บไซต์ : http://www.labour.gov.hk

สายด่วนร้องเรียน : 2542 2172

สายด่วน : 2739 9000
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ข้อมูล

นายจ้าง

สภาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยกรมแรงงาน
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ระดับปฏิบัติที่ 1 ณ ระดับ หรือสูงกว่า
(85dB(A) ≤ การรับฟังเสียงต่อวัน < 90dB(A))

นายจ้าง

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังตามคำร้
องขอของพนักงาน

(ยกเว้น การสวมใส่อุปกรณ์ป้อง
กันเสียงดังจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออันตราย)

หรือ

พนักงาน นายจ้าง

อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังจะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของกรมแรงงานผ่าน

นายจ้าง

และ

พนักงาน

จัดทำรายงานการประเมิน

ติดป้าย และติดประกาศ

ลดระดับการรับฟัง
เสียงดังของพนักงานด้วย

การลดเสียงดังจา
กแหล่งกำเนิด

การลดระยะเวลา
ในการรับฟังเสียงดัง

จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
เสียงดังให้แก่พนักงาน

อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังจะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการของกรมแรงง
านผ่าน หนังสือราชกิจจานุเบกษา
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หน้าที่ของนายจ้าง
ณ ระดับ หรือสูงกว่า - ระดับปฏิบัติท่ี 2
  (การรับฟังเสียงต่อวัน ≥ 90dB (A))
 - ระดับการปฏิบัติสูงสุด
  (ระดับความดันเสียงสูงสุด ≥ 140dB)
  (ระดับความดันเสียงสูงสุด ≥ 200Pa) 

แต่งตั้ง
บุคคลที่มีความ

สามารถ

ทำการประเมินเสียงรบกวน หรือการ 
ประเมินเพิ่มเติมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแ
ปลงที่สำคัญในการทำงาน ตามที่ระบุ
● ระบุพนักงานที่ได้รับผลกระทบ
● ให้คำแนะนำแก่เจ้าของเกี่ยวกับ
 วิธีการปฏิบัติตนตามกฎหมายภายใต้ระเบียบนี้

● ส่งสำเนารายงานไปยังกรมแรงงานภายใน 28 วัน   
 หลังจากการประเมิน
● จัดทำรายงานให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบโดย
 เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ให้ข้อมูลกับพนักงาน การสอนและ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับอันตรายจากเสียง
ข้อควรระวังและข้อบังคับตามระเบียบนี้

กำหนดพื้นที่ปกป้องหู

กำหนดพื้นที่

พนักงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังท่ีเหมาะสมภายในพ้ืนท่ี

นายจ้างนายจ้าง

และ

พนักงาน
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จัดทำรายงานการประเมิน

การอนุรักษ์การได้ยิน
ข้อมูล

ติดป้าย และติดประกาศ

หน้าที่ของนายจ้าง

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังตามคำร้
องขอของพนักงาน

(ยกเว้น การสวมใส่อุปกรณ์ป้อง
กันเสียงดังจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออันตราย)

ลดระดับการรับฟัง
เสียงดังของพนักงานด้วย

การลดเสียงดังจา
กแหล่งกำเนิด

การลดระยะเวลา
ในการรับฟังเสียงดัง

หรือ

พนักงาน นายจ้าง

อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังจะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของกรมแรงงานผ่าน

หนังสือราช
กิจจานุเบกษา

จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
เสียงดังให้แก่พนักงาน

อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังจะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการของกรมแรงง
านผ่าน หนังสือราชกิจจานุเบกษา


