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ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการตรวจวัด  และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับความร้อน   

แสงสว่าง  หรือเสียง  รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ตอ้งดําเนินการ 
 

 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ข้อ  ๑๔  วรรคสอง  กําหนดให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ
ตรวจวัด  และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียง  รวมทั้ง
ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการเพื่อให้การบริหารจัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๔  วรรคสอง  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  
จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ
ความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับความร้อน  
แสงสว่าง  หรือเสียง  ภายในสถานประกอบกิจการในสภาวะที่เป็นจริงของสภาพการทํางานอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งคร้ัง 

กรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักรอุปกรณ์  กระบวนการผลิต  วิธีการทํางาน  
หรือการดําเนินการใด ๆ  ที่อาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงระดับความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียง   
ให้นายจ้างดําเนินการตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมโดยตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานบริเวณพื้นที่ 
หรือบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบภายในเก้าสิบวันนับจากวันที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 

หมวด  ๒ 
การตรวจวัดระดับความร้อนและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ 

 

 

ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดระดับความร้อนบริเวณที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ใน
สภาพการทํางานปกติและต้องตรวจวัดในช่วงระยะเวลาที่ลกูจ้างอาจได้รับอันตรายจากความร้อนสูงสุด 
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ข้อ ๔ ประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการตรวจวัด  ได้แก่  การผลิตน้ําตาลและทําให้บริสุทธิ์  
การป่ันทอที่มีการฟอกหรือย้อมสี  การผลิตเย่ือกระดาษหรือกระดาษ  การผลิตยางรถยนต์หรือหล่อดอกยาง  
การผลิตกระจก  เคร่ืองแก้วหรือหลอดไฟ  การผลิตซีเมนต์หรือปูนขาว  การถลุง  หล่อหลอมหรือรีดโลหะ  
หรือกิจการที่มีแหล่งกําเนิดความร้อนหรือมีการทํางานที่อาจทําให้ลกูจ้างได้รับอันตรายเนื่องจากความร้อน 

ข้อ ๕ อุปกรณ์การตรวจวัดระดับความร้อน  ประกอบด้วย   
(๑) เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง  เป็นชนิดปรอทหรือแอลกอฮอล์ที่มีความละเอียดของสเกล  

๐.๕  องศาเซลเซียส  และมีความแม่นยําบวกหรือลบ  ๐.๕  องศาเซลเซียส  มีการกําบังป้องกันเทอร์โมมิเตอร์
จากแสงอาทิตย์  หรือแหล่งที่แผ่่รังสีความร้อน  โดยไม่รบกวนการไหลเวียนอากาศ 

(๒) เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ  มีความละเอียดของสเกล  ๐.๕  องศาเซลเซียส   
ที่มีความแม่นยําบวกหรือลบ  ๐.๕  องศาเซลเซียส  มีผ้าฝ้ายชั้นเดียวที่สะอาดห่อหุ้มกระเปาะ  หยดนํ้ากลั่น 
ลงบนผ้าฝ้ายที่หุ้มกระเปาะให้เปียกชุ่มและให้ปลายอีกด้านหน่ึงของผ้าจุ่มอยู่ในน้ํากลั่นเพื่อให้ผ้าส่วนที่หุ้ม
กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์เปียกอยู่ตลอดเวลา 

(๓) โกลบเทอร์โมมิเตอร์  มีช่วงการวัดตั้งแต่ลบ  ๕  องศาเซลเซียส  ถึง  ๑๐๐  องศาเซลเซียส   
ที่ปลายกระเปาะเทอร์โมมิเตอร์เสียบอยู่ก่ึงกลางทรงกลมกลวงที่ทําด้วยทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
สิบห้าเซนติเมตร  ภายนอกทาด้วยสีดําด้านที่สามารถดูดกลืนรังสีความร้อนได้ด ี  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับความร้อนตามวรรคหน่ึงต้องทําการปรับเทียบความถูกต้อง  
(Calibration)  อย่างน้อยปีละครั้ง 

ในกรณีที่ไม่ใช้อุปกรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ ้เคร่ืองวัดระดับความร้อนชนิดอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สามารถอ่านและคํานวณค่าอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ  (WBGT)  ได้ตามมาตรฐาน  ISO  7243   
ขององค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ  ( International  Organization  for  Standardization)   
หรือเทียบเท่า  และให้ทาํการปรับเทียบความถูกต้อง  (Calibration)  ก่อนใช้งานทุกคร้ัง 

ข้อ ๖ วิธีการตรวจวัดระดับความร้อนให้ติดตั้งอุปกรณ์หรือเคร่ืองวัดตามข้อ  ๕  ในตําแหน่ง
สูงจากพื้นระดบัหน้าอกของลูกจ้าง 

อุปกรณ์ตามข้อ  ๕  วรรคหน่ึง  ก่อนเร่ิมอ่านค่าต้องตั้งอุปกรณ์ให้ทํางานไว้อย่างน้อยสามสิบนาที  
และให้บันทึกค่าตรวจวัดในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม  ทั้งนี้  อุณหภูมิที่อ่านค่าเป็นองศาเซลเซียส 
ให้คํานวณหาค่าอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ  (WBGT)  ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ให้หาค่าระดับความร้อนจากค่าเฉล่ียของอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ  (WBGT)  ที่คํานวณได้ในช่วง
เวลาทํางานสองชั่วโมงที่ร้อนที่สุดได้จากสูตร  ดังต่อไปนี้   

WBGT(เฉลี่ย) = WBGT๑  x  t๑  +  WBGT๒  x  t๒  +  .......……+  WBGTn  x  tn 
        t๑+  t๒  +  …………+  tn   
WBGT๑  หมายถึง  WBGT(°C)  ในเวลา  t๑  (นาที) 
WBGT๒  หมายถึง  WBGT(°C)  ในเวลา  t๒  (นาที)   
WBGTn  หมายถึง  WBGT(°C)  ในเวลา  tn  (นาที)   
t๑+  t๒  +  …….…+  tn  =  ๑๒๐  นาที  ที่มีอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ  (WBGT)  สงูสุด   
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ในกรณีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าลักษณะงานที่ลูกจ้างทําในช่วงเวลาทํางานสองชั่วโมงที่ร้อนที่สุด  
ตามวรรคสาม  เป็นงานเบา  งานปานกลาง  หรืองานหนักตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  ให้คํานวณ
ภาระงาน  (Work-Load  Assessment)  เพื่อกําหนดลักษณะงานตามแนวทางของ  OSHA  Technical  
Manual  (U.S.  Department  of  Labor,  Occupational  Safety  and  Health  Administration)  
หรือเทียบเท่า  เช่น  ISO  8996   

ให้นําค่าระดับความร้อนที่คํานวณได้ตามวรรคสาม  และลักษณะงานที่คํานวณได้ตามวรรคสี่ 
ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับความร้อนตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 

หมวด  ๓ 
การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ 

 

 

ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบกิจการ 
ทุกประเภทกิจการโดยให้ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ 
และบริเวณที่ลูกจ้างต้องทํางานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทํางาน 
ในสภาพการทํางานปกติและในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างตามธรรมชาติน้อยที่สุด 

ข้อ ๘ การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง  ต้องใช้เคร่ืองวัดแสงที่ได้มาตรฐาน  CIE  1931  
ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยความส่องสว่าง  (International  Commission  on  
Illumination)  หรือ  ISO/CIE  10527  หรือเทียบเท่า  เช่น  JIS  และก่อนเร่ิมการตรวจวัดต้องปรับ 
ให้เคร่ืองวัดแสงอ่านค่าที่ศูนย์  (Photometer  Zeroing) 

ข้อ ๙ การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายใน
สถานประกอบกิจการใหต้รวจวัดในแนวระนาบสงูจากพื้นเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร   

ให้หาค่าเฉล่ียความเข้มของแสงสว่าง  โดยวัดค่าความเข้มของแสงสว่างทุก ๆ  ๒ x ๒  ตารางเมตร  
แต่หากมีการติดหลอดไฟที่มีลักษณะที่แน่นอนซ้ํา ๆ  กันสามารถวัดแสงในจุดที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ที่มีแสง  
ตกกระทบในลักษณะเดียวกันได้  ตามวิธีการวัดแสงและการคํานวณค่าเฉล่ียตาม  IES  Lighting  
Handbook  (1981  Reference  Volume  หรือเทียบเท่า)  ของสมาคมวิศวกรรมด้านความส่องสว่าง
แห่งอเมริกาเหนือ  (Illuminating  Engineering  Society  of  North  America)  หรือเทียบเท่า 

สําหรับการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่ทั่วไปที่มีการสัญจรในภาวะฉุกเฉิน   
ให้ตรวจวัดตามเส้นทางสัญจรในภาวะฉุกเฉินในแนวระนาบที่พื้นผิวทางเดิน  แล้วนํามาคํานวณค่าเฉล่ีย  
ตามวิธีการวัดแสงและการคํานวณค่าเฉลี่ยตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้า 
ป้ายทางออกฉุกเฉิน  ภาคผนวก  ก  การวัดความส่องสว่างในระบบแสงสว่างฉุกเฉินของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือ  Compliance  Document  for  New  Zealand  
Building  Code  Clause  F6  Visibility  in  Escape  Routes  Third  Edition 
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นําค่าเฉล่ียที่คํานวณได้ตามวรรคสองและวรรคสามเปรียบเทียบกับความเข้มของแสงสว่าง
ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เร่ือง  มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง  
ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๑๐ การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณท่ีลูกจ้างต้องทํางานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุด
หรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทํางาน  ให้ตรวจวัดในจุดที่สายตาตกกระทบช้ินงานหรือจุดที่ทํางาน 
ของลูกจ้าง  (Workstation)   

นําค่าความเข้มของแสงสว่างที่ตรวจวัดได้ตามวรรคหนึ่ง  เปรียบเทียบกับความเข้มของแสงสว่าง  
ตามที่กําหนดไว้ตามตารางในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เร่ือง  มาตรฐานความเข้ม 
ของแสงสว่าง  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

หมวด  ๔ 
การตรวจวัดระดับเสียงและประเภทกิจการที่ตอ้งดําเนินการ 

 

 

ข้อ ๑๑ ประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการตรวจวัดระดับเสียง  ได้แก่  การระเบิด  ย่อย   
โม่หรือบดหิน  การผลิตน้ําตาลหรือทําให้บริสุทธิ์  การผลิตน้ําแข็ง  การป่ัน  ทอโดยใช้เคร่ืองจักร   
การผลิตเคร่ืองเรือน  เคร่ืองใช้จากไม้  การผลิตเย่ือกระดาษหรือกระดาษ  กิจการที่มีการป้ัมหรือเจียรโลหะ  
กิจการที่มีแหล่งกําเนิดเสียง  หรือสภาพการทํางานที่อาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายเนื่องจากเสียง 

ข้อ ๑๒ การตรวจวัดระดับเสียง  ตอ้งใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ  
ว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า  (International  Electrotechnical  Commission)  หรือเทียบเท่า  ดงันี้ 

(๑) เคร่ืองวัดเสียง  ต้องได้มาตรฐาน  IEC  61672  หรือ  IEC  651  Type  2 

(๒) เคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสม  (Noise  Dosimeter)  ตอ้งได้มาตรฐาน  IEC  61252 

(๓) เคร่ืองวัดเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก  ตอ้งได้มาตรฐาน  IEC  61672  หรือ  IEC  60804 

อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดระดับเสียงตามวรรคหน่ึง  ต้องทําการปรับเทียบความถูกต้อง  (Calibration)  
ด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้อง  (Noise  Calibrator)  ที่ได้มาตรฐาน  IEC  60942  หรือเทียบเท่า
ตามวิธีการท่ีระบุในคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตก่อนการใช้งานทุกคร้ังและให้จัดให้มีการปรับเทียบความถูกต้อง
ของเคร่ืองมือกับหน่วยปรับเทียบมาตรฐานปีละหน่ึงคร้ัง  เว้นแต่สถานประกอบกิจการมีเคร่ืองตรวจวัดเสียง 
ที่ใช้สําหรับการตรวจวัดและวิเคราะห์ภายในสถานประกอบกิจการ  ให้ปรับเทียบความถูกต้องของเคร่ืองมือ
กับหน่วยปรับเทียบมาตรฐานทุก ๆ  สองปี 

ข้อ ๑๓ วิธีการตรวจวัดระดับเสียง  ให้ตรวจวัดบริเวณที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ในสภาพการทํางานปกติ  
โดยตั้งค่าเคร่ืองวัดเสียงที่สเกลเอ  (Scale  A)  การตอบสนองแบบช้า  (Slow)  และตรวจวัดที่ระดับหู
ของลูกจ้างที่กําลังปฏิบัติงาน  ณ  จุดนั้นรัศมีไม่เกินสามสิบเซนติเมตร 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

กรณีใช้เคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสม  (Noise  Dosimeter)  ต้องตั้งค่าให้เคร่ืองคํานวณปริมาณ
เสียงสะสม  Threshold  Level  ที่ระดับแปดสิบเดซิเบลเอ  Criteria  Level  ที่ระดับแปดสิบห้าเดซิเบลเอ  
Energy  Exchange  rate  ทีส่าม  ส่วนการใช้เคร่ืองวัดเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกให้ตั้งค่าตามที่ระบุ
ในคู่มือการใช้งานของผู้ผลิต 

ข้อ ๑๔ กรณีบริเวณท่ีลูกจ้างปฏิบัติงานมีระดับเสียงดังไม่สมํ่าเสมอ  หรือลูกจ้างต้องย้าย 
การทํางานไปยังจุดต่าง ๆ  ที่มีระดับเสียงดังแตกต่างกัน  ให้ใช้สูตรในการคํานวณหาระดับเสียงเฉลี่ย
ตลอดเวลาการทาํงานในแต่ละวัน  ดังนี้ 

  D   = {  (C๑/T๑)  +  (C๒/T๒)  +  ...+  (Cn/Tn)  }  x  ๑๐๐ ___๑ 
และ  TWA  (๘) = ๑๐.๐  x  log  (D/๑๐๐)  +  ๘๕  ___๒ 
เม่ือ  D = ปริมาณเสียงสะสมที่ผูป้ฏิบัติงานได้รับหน่วยเป็นร้อยละ 
  C = ระยะเวลาที่สมัผัสเสียง 
  T = ระยะเวลาที่อนุญาตให้สัมผัสระดับเสียงนั้น ๆ   
    (ตามตารางในประกาศกรม) 
  TWA  (๘) = ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทาํงาน  ๘  ชั่วโมง/วัน 
    ค่า  TWA  (๘)  ที่คํานวณได้ต้องไม่เกินแปดสิบห้าเดซิเบลเอ 

หมวด  ๕ 
คุณสมบัติผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน 

 

 

ข้อ ๑๕ ผู้ที่ดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการ   
ตอ้งมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพของสถาน
ประกอบกิจการกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สามารถดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะ
การทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียง  ภายในสถานประกอบกิจการของตนเอง 

(๒) เป็นบุคคลที่ผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า 
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการกับกรมสวัสดิการ   
และคุ้มครองแรงงาน  สามารถดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับความร้อน  
แสงสว่าง  หรือเสียง  ภายในสถานประกอบกิจการของตนเอง 

(๓) เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๖ ผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานต้องลงลายมือชื่อรับรองในแบบรายงานผล  
การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  หรือเสียงภายในสถาน
ประกอบกิจการตามข้อ  ๑๕  ที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หมวด  ๖ 
การวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง 

 

 

ข้อ ๑๗ ให้นายจ้างทําการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับความร้อน  แสงสว่าง  
หรือเสียงที่ลูกจ้างได้รับ   

กรณีผลการตรวจวัดมีค่าเกินหรือต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือประกาศกรม  
แล้วแต่กรณี  ต้องระบุสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งอาคารสถานที่  การระบายอากาศ  
เคร่ืองจักร  การบํารุงรักษา  จํานวนลูกจ้างที่สัมผัสหรือเก่ียวข้องกับอันตราย  สภาพและลักษณะ 
การทํางานของลูกจ้าง  รวมถึงวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อนันต์ชัย  อทุยัพัฒนาชีพ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 


