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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานประดาน้ํา 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“งานประดาน้ํา”  หมายความวา  งานที่ทําใตน้ําโดยการดําน้ํา 
“นักประดาน้ํา”  หมายความวา  ลูกจางซ่ึงเปนผูชํานาญในการทํางานประดาน้ํา 
“หัวหนานักประดาน้ํา”  หมายความวา  นักประดาน้ําที่ไดรับมอบหมายจากนายจางใหทําหนาที่

วางแผนและควบคุมการทํางานประดาน้ําทั้งหมด 
“พี่เลี้ยงนักประดาน้ํา”  หมายความวา  นักประดาน้ําที่ทําหนาที่คอยดูแลชวยเหลือนักประดาน้ํา

ในการทํางานประดาน้ํา 
“นักประดาน้ําพรอมดํา”  หมายความวา  นักประดาน้ําที่ทําหนาที่เตรียมพรอมจะลงไปชวยเหลือ

นักประดาน้ําที่ทํางานประดาน้ําไดทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน 
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“ผูควบคุมระบบการจายอากาศและติดตอส่ือสาร”  หมายความวา  นักประดาน้ําที่ทําหนาที่
ควบคุมดูแลระบบการจายอากาศ  และติดตอส่ือสารกับนักประดาน้ําที่ทํางานประดาน้ํา 

“ความกดดัน”  หมายความวา  ความกดดันของน้ําหรืออากาศที่มีผลตอรางกายของนักประดาน้ํา
ตอพื้นที่หนึ่งตารางหนวย 

 
หมวด  ๑ 

งานประดาน้ํา 
 

ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับสําหรับงานประดาน้ําที่ทําในน้ําลึกต้ังแตสิบฟุตแตไมเกิน
สามรอยฟุต 

ขอ ๓ นายจางจะใหลูกจางทํางานประดาน้ํา  ณ  สถานที่ใด  หรือเปลี่ยนสถานที่การทํางาน
ประดาน้ํา  ตองแจงสถานที่นั้นใหอธิบดีหรือผู ซ่ึงอธิบดีมอบหมายทราบลวงหนากอนการทํางาน 
ไมนอยกวาเจ็ดวันตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๔ นายจางตองจัดใหลูกจางที่ทํางานประดาน้ําไดรับการตรวจสุขภาพตามกําหนดระยะเวลา  
และจัดทําบัตรตรวจสุขภาพลูกจางไว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๕ ลูกจางซ่ึงนายจางจะใหทํางานประดาน้ําตอง 
(๑) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(๒) มีสุขภาพสมบูรณ  รางกายแข็งแรง  และไมเปนโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๓) มีความรูความสามารถและประสบการณในงานประดาน้ําโดยตองผานการทดสอบตาม

หลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ขอ ๖ ลูกจางซ่ึงนายจางใหทํางานประดาน้ําตองปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) หัวหนานักประดาน้ํา 
 (ก) วางแผนการทํางานและควบคุมการดําน้ํา  ตลอดจนการวางแผนการติดตอส่ือสาร

ระหวางลูกจางผูทํางานใตน้ํากับลูกจางผูทํางานบนผิวน้ํา 
 (ข) วางแผนการปองกันอันตรายอันอาจจะเกิดข้ึนจากงานประดาน้ํา 



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 (ค) ชี้แจงและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของนักประดาน้ํา  ลูกจางผูทํางานแตละคน
ตามแผนการทํางานแตละคร้ัง  ตลอดถึงวิธีการทํางานประดาน้ํา  การปองกันอันตรายอันอาจจะเกิดข้ึน
จากงานประดาน้ํา  และดูแลใหนักประดาน้ําทุกคนตรวจตราเครื่องมือ  และอุปกรณการดําน้ําที่จะใช 
ในการทํางานใหอยูในสภาพพรอมที่จะทํางานประดาน้ํา 

 (ง) ตรวจสอบความพรอมของนักประดาน้ํา  เคร่ืองมือและอุปกรณการดําน้ํากอนทํางาน
ประดาน้ํา  และปริมาณอากาศในขวดอากาศดําน้ํากอนและหลังการทํางานประดาน้ํา 

 (จ) ควบคุมเวลาในการทํางานใตน้ํา  ต้ังแตเวลาเร่ิมดําน้ํา  เวลาในการทํางานใตน้ํา  เวลา
ที่กลับข้ึนสูผิวน้ํา  เวลาที่ตองพักในระดับความลึกตาง ๆ  และเวลาพักกอนลงไปทํางานใตน้ําคร้ังตอไป  
รวมทั้งระยะเวลาการดําคร้ังตอไป 

 (ฉ) อยูส่ังการและควบคุมตลอดเวลาที่มีการทํางานประดาน้ํา 
(๒) พี่เลี้ยงนักประดาน้ํา 
 (ก) ศึกษาและทําความเขาใจแผนการทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยตลอด 
 (ข) ซักซอมและทําความเขาใจในแผนการทํางาน  แผนการติดตอส่ือสาร  และแผนการ

ปองกันอันตรายอันอาจจะเกิดข้ึนกับนักประดาน้ํา 
 (ค) ตรวจสอบอุปกรณการดําน้ํา  และชวยแตงชุดดําน้ําใหนักประดาน้ําและนักประดาน้ํา

พรอมดํา 
 (ง) บันทึกปริมาณอากาศที่อยูในขวดอากาศดําน้ํากอนและหลังการดําน้ํา  และรายงาน

การบันทึกเวลาใหหัวหนานักประดาน้ําทราบทุกข้ันตอน 
(๓) นักประดาน้ํา 
 (ก) ศึกษาและทําความเขาใจแผนการทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยตลอด 
 (ข) ตรวจตราเครื่องมือและอุปกรณการดําน้ําใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชทํางานประดาน้ํา 
 (ค) ปฏิบัติตามแผนการทํางาน   กฎเกณฑการดําน้ํา  และมาตรการความปลอดภัย 

ในการดําน้ําโดยเครงครัด  โดยเฉพาะอยางย่ิงแผนการดําข้ึนโดยจะตองพักในระดับความลึกตาง ๆ   
ตามเวลาที่กําหนดไว 
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(๔) นักประดาน้ําพรอมดํา 
 (ก) เตรียมพรอมดําน้ําเพื่อชวยเหลือนักประดาน้ําตามคําส่ังของหัวหนานักประดาน้ํา 
 (ข) ตรวจสอบอุปกรณการดําน้ําใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชทํางานประดาน้ํา 
(๕) ผูควบคุมระบบการจายอากาศและติดตอส่ือสาร 
 (ก) ตรวจสอบและควบคุมการจายอากาศใหนักประดาน้ําตามความลึก 
 (ข) ติดตอส่ือสารระหวางนักประดาน้ํากับหัวหนานักประดาน้ํา 
 

หมวด  ๒ 
การคุมครองความปลอดภัยในการดําน้ํา 

 
ขอ ๗ ในการทํางานประดาน้ํานายจางตองควบคุมใหลูกจางปฏิบัติตามตารางมาตรฐานการ

ดําน้ําและการลดความกดดัน  ตลอดจนการพักเพื่อปรับสภาพรางกายกอนที่จะดําลงในครั้งตอไป 
ตามหลักเกณฑที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๘ นายจางตองจัดใหมีลูกจาง  พยาบาลเวชศาสตรใตน้ํา  แพทยเวชศาสตรใตน้ํา  และอุปกรณ
ที่เกี่ยวของกับการทํางานประดาน้ําตามที่กําหนดในตารางทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๙ นายจางตองจัดใหมีบริการการปฐมพยาบาลเบื้องตน  และออกซิเจนหนึ่งรอยเปอรเซ็นต
พรอมหนากากชวยหายใจ  เพื่อชวยเหลือนักประดาน้ําตลอดระยะเวลาที่มีการดําน้ํา 

ขอ ๑๐ ลูกจางที่ทํางานประดาน้ําอาจปฏิเสธการดําน้ําในคราวใดก็ได  หากเห็นวาการดําน้ํา
คราวนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต  รางกาย  หรือสุขภาพอนามัยของตน 

ขอ ๑๑ นายจางและหัวหนานักประดาน้ําตองส่ังใหลูกจางหยุดหรือเลิกการดําน้ําในกรณี
ตอไปนี้ 

(๑) เมื่อพี่เลี้ยงนักประดาน้ําและนักประดาน้ําไมสามารถติดตอส่ือสารกันได 
(๒) เมื่อนักประดาน้ําตองใชอากาศสํารองจากขวดอากาศ  หรือขวดอากาศสํารอง 
(๓) เมื่อนายจางหรือหัวหนานักประดาน้ําพิจารณาแลวเห็นวาการดําน้ําในพื้นที่บริเวณนั้น 

ไมปลอดภัย 
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หมวด  ๓ 
อุปกรณสําหรับงานประดาน้ํา 

 
ขอ ๑๒ นายจางตองจัดใหมีอุปกรณสําหรับการทํางานประดาน้ําดังตอไปนี้ 
(๑) เคร่ืองประดาน้ําประเภทขวดอากาศ  (Scuba)  ประกอบดวยอุปกรณอยางนอย  ดังตอไปนี้ 
 (ก) ขวดอากาศ  (Tank) 
 (ข) เข็มขัดน้ําหนัก  (Weight  belt) 
 (ค) เคร่ืองผอนกําลังดันอากาศ  (Regulator) 
 (ง) เคร่ืองวัดความลึก  (Depth  gauge) 
 (จ) เคร่ืองวัดอากาศ  (Pressure  gauge) 
 (ฉ) ชุดดําน้ํา  (Diving  suit) 
 (ช) ชูชีพ  (Life  preserver  or  Buoyancy  compensator) 
 (ซ) เชือกชวยชีวิต  (Life  line) 
 (ฌ) ตีนกบ  (Fins) 
 (ญ) นาฬิกาดําน้ํา  (Submersible  wrist  watch) 
 (ฎ) มีดดําน้ํา  (Dive  knife) 
 (ฏ) สายผอนอากาศสํารอง  (Octopus) 
 (ฐ) หนากาก  (Mask) 
(๒) เคร่ืองประดาน้ําประเภทใชอากาศจากผิวน้ํา  (Surface   supply)  ประกอบดวยอุปกรณ

อยางนอย  ดังตอไปนี้ 
 (ก) ขวดอากาศสํารอง  (Emergency  gas  supply) 
 (ข) เคร่ืองอัดอากาศ  (Compressure) 
 (ค) ชุดดําน้ํา  (Diving  suit) 
 (ง) ชุดสายรัดตัว  (Harness) 
 (จ) ตะกั่วถวงหรือน้ําหนักถวง  (Weight) 
 (ฉ) ตีนกบหรือรองเทา  (Fins  or  Boots) 
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 (ช) ตูควบคุมระบบการจายอากาศและติดตอส่ือสาร  (Control  console  assembly) 
 (ซ) ถังพักอากาศ  (Air  bank) 
 (ฌ) มีดดําน้ํา  (Dive  knife) 
 (ญ) สายอากาศ  สายโทรศัพท  สายวัดความลึก  และเชือกชวยชีวิต  (Umbilicals) 
 (ฎ) หัวครอบดําน้ําหรือหนากากดําน้ํา  (Helmet  or  Mask) 
อุปกรณสําหรับการทํางานประดาน้ําตามวรรคหนึ่งตองไดมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ขอ ๑๓ นายจางตองบํารุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณที่ใชในการทํางานประดาน้ําตามที่

กําหนดในคูมือของผูผลิตอุปกรณแตละชนิด 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
อุไรวรรณ  เทียนทอง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
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หมายเหตุ  :-   เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีสถานประกอบกิจการบางประเภท 
ไดใหลูกจางทํางานใตน้ําภายใตสภาพแวดลอมท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของลูกจาง  สมควร
กําหนดใหมีการคุมครองลูกจางมิใหไดรับอันตรายจากการทํางานดังกลาว   ประกอบกับมาตรา  ๑๐๓   
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใหนายจางดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ดังนั้น  เพ่ือความปลอดภัยของลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับ 
งานประดาน้ํา  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


