
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

------------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๙ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)  
และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
และสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  งานซ่ึงหามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดปทํา ไดแก 
  (๑) งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความส่ันสะเทือน และเสียงอันอาจเปน 
อันตรายดังตอไปนี ้
  (ก) งานซ่ึงทําในท่ีท่ีมีอุณหภูมิในสภาวะแวดลอมในการทํางานสูงกวาส่ีสิบหา 
องศาเซลเซียส 
  (ข) งานซึ่งทําในหองเย็นในอุตสาหกรรมการผลิตหรือการถนอมอาหารโดยการ 
ทําเยือกแข็ง 
  (ค) งานที่ใชเครื่องเจาะกระแทก 
  (ง) งานที่มีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันเกินแปดสิบหาเดซิเบล (เอ)  
ในการทํางานวันละแปดชั่วโมง 
  (๒) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ  
ดังตอไปนี ้
  (ก) งานผลิตหรือขนสงสารกอมะเร็งตามรายชื่อในบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
  (ข) งานท่ีเก่ียวของกับสารไซยาไนด 
  (ค) งานผลิตหรือขนสงพลุ ดอกไมเพลิง หรือวัตถุระเบิดอื่น ๆ 
  (ง) งานสํารวจ ขุดเจาะ กล่ัน บรรจ ุหรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซ เวนแต 
งานในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
  (๓) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่น  
ดังตอไปนี ้
  (ก) งานที่ทําในหองปฏิบัติการชันสูตรโรค 
  (ข) งานดูแลผูปวยดวยโรคติดตอตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ 
  (ค) งานทําความสะอาดเครื่องใชและเครื่องนุงหมผูปวยในสถานพยาบาล 
  (ง) งานเก็บ ขน กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในสถานพยาบาล 
  (๔) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นที่ใชพลังงานเครื่องยนตหรือไฟฟาไมวา 
การขับหรือบังคับจะกระทําในลักษณะใด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๕) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีทุกชนิด 
 
     ใหไว ณ วันที ่๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
           ไตรรงค สุวรรณคีร ี
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 
   บัญชีทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 
  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
          ---------- 
 
  (๑) 4-แอมิโนไดฟนิล (4-Aminodiphenyl) 
  (๒) อารเซนิก (Arsenic) 
  (๓) แอสเบสทอส (Asbestos) 
  (๔) เบนซีน (Benzene) 
  (๕) เบริลเล่ียม (Beryllium) 
  (๖) เบนซิดีน (Benzidine) 
  (๗) บีส (คลอโรเมทธิล) อีเทอร (bis (chloromethyl) ether) 
  (๘) สารประกอบโครเมียม (Cr VI) (Chromium Cr VI compound) 
  (๙) น้ํามันดิน (Coal tar pitch volatile) 
  (๑๐) บีตา-แนฟทิลแอมีน (B-Naphthylamine) 
  (๑๑) นิกเกิลซัลไฟด (Nickel sulfide) 
  (๑๒) ไวนิลคลอไรด (Vinyl chloride) 
  (๑๓) ซิงกโครเมต (Zinc chromate) 
 
+---------------------------------------------------------------
--------------------------------------+ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๔๙ (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติวา หามมิให 
นายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความ 
ส่ันสะเทือน เสียงและแสงท่ีมีระดับแตกตางจากปกติ อันอาจเปนอันตรายตามที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง งานเกี่ยวกับจุลชีวัน 
เปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง งานเกี่ยวกับ 
วัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามที่กําหนดใน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และงานเกี่ยวกับ 
กัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  สมควรกําหนดงานท่ีหามมิใหนายจางใหลูกจาง 
ซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๔๑/๔๙ก/๒๐/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑] 
 
           พรพิมล/
พิมพ 
          ๒๔ ก.ค 
๒๕๔๔ 
 
 
 


