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เอกสารประกอบการบรรยาย 
 

1. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
2. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
3. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยใน

การทํางานสําหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
4. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการทํางานเก่ียวกับ

เครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ํา ระบบลมระบบไฮดรอลิค ระบบเคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายใน ระบบดีเซล
แฮมเมอร ์หรือระบบอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

5. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทํางานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจําปี 

6. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุช่ัวคราวลิฟต์โดยสารช่ัวคราว และลิฟต์ที่ใช้ทัง้ขนส่งวัสดุและโดยสาร
ช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ 

7. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และ
รอก พ.ศ. ๒๕๕๓ 

8. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก่อสร้างอุโมงค์และการ
ทํางานในอุโมงค์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

9. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับเคร่ืองจักร ป้ันจั่น และหม้อนํ้า พ.ศ. ๒๕๕๒ 

10. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ของป้ันจั่น 

11. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง กําหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้ันจั่น พ.ศ. ๒๕๕๓ 

12. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บังคับป้ันจั่นผู้ให้สญัญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่นและการ
อบรมทบทวนการทํางานเก่ียวกับป้ันจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 

13. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

14. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 
15. ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและ

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 



ประวัติวิทยากร 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุวดี ทวีสุข 
ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำมำตรฐำนควำมปลอดภัยแรงงำน 
สถานที่ท างาน 

กลุ่มงำนพัฒนำมำตรฐำนควำมปลอดภัยแรงงำน 
ส ำนักควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญำตรี พยำบำลศำสตรบัณฑิต รำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล 
ปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำสุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

ประสบการณ์การท างาน 
- ตรวจควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกิจกำร 
- อนุกรรมกำรยกร่ำงกฎหมำยควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
- บรรยำยกฎหมำยควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

ชื่อ-สกุล นายอรรณพ เหลียงพานิช 
ต าแหน่ง นักวิชำกำรแรงงงำนปฏิบัติกำร 
สถานที่ท างาน 

กลุ่มงำนพัฒนำมำตรฐำนควำมปลอดภัยแรงงำน 
ส ำนักควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรสำธำรณะ มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ประสบการณ์การท างาน 
- อนุกรรมกำรยกร่ำงกฎหมำยควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน  ำ 
- อนุกรรมกำรยกร่ำงกฎหมำยควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง 
- บรรยำยกฎหมำยควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนที่เก่ียวข้อง 
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พระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

(๑) ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) กิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และกิจการอ่ืนตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง  จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ต่ํากว่ามาตรฐานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  หมายความว่า  การกระทํา

หรือสภาพการทํางานซ่ึงปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ   

หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเก่ียวกับการทาํงาน 

“นายจ้าง”  หมายความว่า  นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึง  ผู้ประกอบกิจการซ่ึงยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถาน

ประกอบกิจการ  ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด 

ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ

รวมถึงผู้ซ่ึงได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง

ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม 

“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ลูกจ้างตั้งแต่ระดับผู้จัดการในหน่วยงานขึ้นไป 

“หัวหน้างาน”  หมายความว่า  ลูกจ้างซ่ึงทําหน้าที่ควบคุม  ดูแล  บังคับบัญชาหรือสั่งให้ลูกจ้าง

ทํางานตามหน้าที่ของหน่วยงาน 

“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน”  หมายความว่า  ลูกจ้างซ่ึงนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติ

หน้าที่ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างทํางาน 

อยู่ในหน่วยงาน 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
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“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน 

“พนักงานตรวจความปลอดภัย”  หมายความว่า  ผู้ ซ่ึ งรัฐมนตรีแต่ งตั้ ง ให้ปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงแรงงานรั กษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยกับออกกฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบ 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้  และยกเว้นค่าธรรมเนียม 

การแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยต้องกําหนดคุณสมบัติ  ขอบเขต  อํานาจหน้าที่   

และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

กฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

มาตรา ๖ ให้นายจ้างมีหน้าที่ จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพ 

การทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  และสุขภาพอนามัย 

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดําเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบ

กิจการ 

มาตรา ๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดให้นายจ้างต้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

ที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใชจ่้ายเพื่อการนั้น 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

หมวด  ๒ 
การบริหาร  การจัดการ  และการดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 

 

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง  ให้นายจ้างจัดทําเอกสารหรือรายงานใด  โดยมีการ
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล  หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๙ บุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  
ประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  จะต้อง 
ขึ้นทะเบียนต่อสํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน  การขึ้นทะเบียน  การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน  การเพิกถอน
ทะเบียน  การกําหนดค่าบริการ  และวิธีการให้บริการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สํานักความปลอดภัยแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่รับ
ขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา  ๙  ผู้ขอขึ้นทะเบียนหรอืผู้ถูกเพิกถอนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งการไม่รับขึ้นทะเบียนหรือการเพิกถอนทะเบียน 

คําวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๑๑ นิติบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  

ประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้คําปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต  การขออนุญาต  การอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบ
แทนใบอนุญาต  การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต  การกําหนดค่าบริการ  และวิธีการให้บริการตาม
วรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญาต  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  ไม่ออกใบแทนใบอนุญาต  
หรือพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่นิติบุคคลตามมาตรา  ๑๑  นิติบุคคลนั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของอธิบดีแจ้งการไม่ออก
ใบอนุญาต  หรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือการเพิกถอนใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  บุคลากร  หน่วยงาน

หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๙  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่อาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย  ให้นายจ้างแจ้ง 
ให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่
ลูกจ้างจะเข้าทํางาน  เปลี่ยนงาน  หรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่นายจ้างได้รับคําเตือน  คําส่ัง  หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี  คําส่ังของ
พนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้นายจ้างแจ้งหรือปิดประกาศคําเตือน  คําส่ัง  หรือคําวินิจฉัยดังกล่าว  ในที่ที่เห็นได้ง่าย  ณ  สถานประกอบ
กิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแตว่ันที่ได้รับแจ้ง 

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เพื่อให้บริหารจัดการ  และดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย 

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน  เปลี่ยนงาน  เปลี่ยนสถานที่ทํางาน  หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์  ซ่ึงอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย   
ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน 

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนด 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา ๑๗ ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเก่ียวกับ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  รวมทั้งข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ 
ของนายจ้างและลูกจ้างตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในที่ที่เห็นได้ง่าย  ณ  สถานประกอบกิจการ 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง  ให้นายจ้างทุกราย 
ของสถานประกอบกิจการในสถานที่นั้น  มีหน้าที่ร่วมกันดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ลูกจ้างซ่ึงทํางานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งลูกจ้างซ่ึงทํางานในสถานประกอบ
กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่ของนายจ้าง  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานซ่ึงใช้ในสถานประกอบกิจการนั้นด้วย 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างเช่าอาคาร  สถานที่  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์  หรือสิ่งอ่ืนใด
ที่นํามาใช้ในสถานประกอบกิจการ  ให้นายจ้างมีอํานาจดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับอาคารสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เช่านั้น
ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคาร  สถานที่  เครื่องมือ  
เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดซ่ึงให้เช่า  หรือผู้ให้เช่าในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใด ๆ  
ตลอดจนการบอกเลิกสัญญาเช่า 

มาตรา ๒๐ ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีหน้าที่สนับสนุนและร่วมมือกับนายจ้างและบุคลากรอ่ืน
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา  ๘  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๒ 

มาตรา ๒๑ ลูกจ้างมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  และสุขภาพอนามัย  
โดยคํานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ในกรณีที่ลูกจ้างทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหาย  และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง  
ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  หัวหน้างาน  หรือผู้บริหาร  และให้เจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยในการทํางาน  หัวหน้างาน  หรือผู้บรหิาร  แจ้งเป็นหนังสือต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่หัวหน้างานทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหายซ่ึงอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตราย
ต่อชีวิต  ร่างกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย  ต้องดําเนินการป้องกันอันตรายนั้นภายในขอบเขต 
ที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายทันทีที่ทราบ  กรณีไม่อาจดําเนินการได้  ให้แจ้งผู้บริหารหรือนายจ้าง
ดําเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ 

ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน 

ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว  ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทํางานนั้นจนกว่า

ลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว 

มาตรา ๒๓ ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

มีหน้าที่ดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานของลูกจ้าง

เช่นเดียวกับนายจ้าง 

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง  และมีผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป  ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป

ตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นที่มีลูกจ้างทํางานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน  มีหน้าที่ร่วมกันในการ 

จัดสถานที่ทํางานให้มีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย  และมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคน 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 

 

มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ  อธิบดี

กรมควบคุมมลพิษ  อธิบดีกรมควบคุมโรค  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และอธิบดีกรมสวัสดิการ 

และคุ้มครองแรงงาน  เป็นกรรมการ  กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  ฝ่ายละแปดคน   

และผู้ทรงคุณวุฒิอีกห้าคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 

การได้มาและการพ้นจากตําแหน่งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม 

ของทั้งหญิงและชาย 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานหรือประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิง
และชาย 

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย  แผนงาน  หรือมาตรการความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบ  เพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ให้ความเห็นแก่หน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๔) วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๒  มาตรา  ๓๓  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๐  วรรคสอง 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ 

แทนตําแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 

ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่  

ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งจะเข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เม่ือขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือน 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๗) ต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๘) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดฐานหม่ินประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๒๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  โดยมีกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน  จึงจะเป็น

องค์ประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คราวใด  ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ 

ในวรรคหนึ่ง  ให้จัดให้มีการประชุมอีกครั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก  การประชุมครั้ง

หลังแม้ไม่มีกรรมการซ่ึงมาจากฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างมาร่วมประชุม  ถ้ามีกรรมการมาประชุม 

ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคราวใด  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 

อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ให้คณะกรรมการกําหนดองค์ประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการได้ตามความ

เหมาะสม 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุม  

และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๑ ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงานรับผิดชอบงานธุรการ

ของคณะกรรมการ  และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) สรรหา  รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม

ในการทํางานเพื่อการจัดทํานโยบาย   แผนงาน  โครงการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๒) จัดทําแนวทางการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๔) ประสานแผนและการดําเนินการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตลอดจน

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการ 

(๖) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๔ 
การควบคุม  กํากับ  ดูแล 

 

 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม  กํากับ  ดูแลการดําเนินการด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีการประเมินอันตราย 

(๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีผลต่อลูกจ้าง 

(๓) จัดทําแผนการดําเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานและจัดทําแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ 

(๔) ส่งผลการประเมินอันตราย  การศึกษาผลกระทบ  แผนการดําเนินงานและแผนการ

ควบคุมตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ประเภทกิจการ  ขนาดของ

กิจการที่ต้องดําเนินการ  และระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําและได้รับการรับรองผล

จากผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

มาตรา ๓๓ ผู้ใดจะทําการเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทํางานจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

การขอใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  คุณสมบัติของผู้ชํานาญการ  การควบคุมการปฏิบัติงาน

ของผู้ได้รับใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  การสั่งพักใช้  และการเพิกถอน

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ให้นําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๒ มาใช้บังคับกับการอนุญาตเป็นผู้ชํานาญการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรง  หรือลูกจ้างประสบ

อันตรายจากการทํางาน  ให้นายจ้างดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต  ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ  

โดยโทรศัพท์  โทรสาร  หรือวิธีอ่ืนใดที่มีรายละเอียดพอสมควร  และให้แจ้งรายละเอียดและสาเหตุ 

เป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต 

(๒) กรณีที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิต  หรือมีบุคคล 

ในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหาย  อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้  การระเบิด  

สารเคมีรั่วไหล  หรืออุบัติภัยร้ายแรงอ่ืน  ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ  

โดยโทรศัพท์  โทรสาร  หรือวิธี อ่ืนใด  และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบุสาเหตุอันตรายที่ เกิดขึ้น   

ความเสียหาย  การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซํ้าอีกภายในเจ็ดวันนับแต่วันเกิดเหตุ 

(๓) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย  หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  เม่ือนายจ้าง

แจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว  ให้นายจ้าง 

ส่งสําเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันด้วย 

การแจ้งเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดและเม่ือพนักงาน

ตรวจความปลอดภัยได้รับแจ้งแล้ว  ให้ดําเนินการตรวจสอบและหามาตรการป้องกันอันตรายโดยเร็ว 

หมวด  ๕ 
พนักงานตรวจความปลอดภัย 

 

 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย 

มีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้างในเวลาทําการหรือเม่ือเกิด

อุบัติภัย 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เก่ียวกับ 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักร  หรืออุปกรณ์ในสถานประกอบกิจการ 

(๔) เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ  มาเพื่อการวิเคราะห์เก่ียวกับความปลอดภัย 

(๕) สอบถามข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนเรื่องใด ๆ  ภายในขอบเขตอํานาจและเรียกบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาชี้แจง  รวมทั้งตรวจสอบหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องและเสนอแนะมาตรการ

ป้องกันอันตรายต่ออธิบดีโดยเร็ว 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า  นายจ้าง  ลูกจ้างหรือผู้ที่เก่ียวข้อง

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงซ่ึงออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือพบว่า

สภาพแวดล้อมในการทํางาน  อาคาร  สถานที่  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความ 

ไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง  ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทําที่ฝ่าฝืน  แก้ไข  

ปรับปรุง  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจดําเนินการ 

ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้  พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ 

ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

ในกรณีจําเป็นเม่ือได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  ให้พนักงานตรวจ 

ความปลอดภัยมีอํานาจสั่งให้หยุดการใช้เครื่องจักร  อุปกรณ์  อาคารสถานที่  หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะ

ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว  ในระหว่าง 

การปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยได้  เม่ือนายจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคําส่ัง

ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นายจ้างแจ้งอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย   

เพื่อพิจารณาเพิกถอนคําส่ังดังกล่าวได้   

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย 

ตามมาตรา  ๓๖  ถ้ามีเหตุอันอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สมควรเข้าไปดําเนินการแทน  ให้อธิบดีหรือผู้ ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งให้พนักงานตรวจ 

ความปลอดภัยหรือมอบหมายให้บุคคลใดเข้าจัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังนั้นได้  ในกรณีเช่นนี้  

นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการแก้ไขนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริง 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ก่อนที่อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  จะต้องมีคําเตือนเป็นหนังสือ
ให้นายจ้างปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กําหนด  คําเตือนดังกล่าว
จะกําหนดไปพร้อมกับคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอรับเงินช่วยเหลือจาก
กองทุนเพื่อเป็นเงินทดรองจ่ายในการดําเนินการได้  และเม่ือได้รับเงินจากนายจ้างแล้วให้ชดใช้ 
เงินช่วยเหลือที่ได้รับมาคืนแก่กองทุน 

มาตรา ๓๘ ให้อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือให้ยึด  อายัด  และขายทอดตลาด
ทรพัย์สินของนายจ้างซ่ึงไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนนิการตามมาตรา  ๓๗  ทัง้นี้  เพียงเท่าที่ จําเป็นเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าจัดการแก้ไขตามจํานวนที่จ่ายจริง 

การมีคําส่ังให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้ต่อเม่ือได้แจ้งเป็นหนังสือ 
ให้นายจ้างนําเงินค่าใช้จ่ายมาจ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
นายจ้างได้รับหนังสือนั้นและนายจ้างไม่จ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ทั้งนี้  ให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด  อายัด  และขายทอดตลาด  
และชําระค่าใช้จ่ายที่นายจ้างต้องเป็นผู้จ่ายตามมาตรา  ๓๗  ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็ว   
โดยให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีหนังสือแจ้งให้ทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืนโดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ  ถ้านายจ้างไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีนับแต่วันได้รับแจ้ง  ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของ
กองทุน 

มาตรา ๓๙ ระหว่างหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา  ๓๖  ให้นายจ้าง
จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่เก่ียวข้องกับการหยุดการทํางานหรือการหยุดกระบวนการผลิตนั้นเท่ากับค่าจ้าง 
หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดที่ลูกจ้างต้องได้รับ  เว้นแต่ลูกจ้างรายนั้นจงใจกระทําการอันเป็นเหตุให้มีการ 
หยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิต 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําส่ังตามมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง   
หากนายจ้าง  ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เก่ียวข้องไม่เห็นด้วย  ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ทราบคําส่ัง  ให้อธิบดีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์  คําวินิจฉัย 
ของอธิบดีให้เป็นที่สุด 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําส่ังตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  หากนายจ้าง  ลูกจ้าง  
หรือผู้ที่เก่ียวข้องไม่เห็นด้วย  ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ทราบคําส่ัง  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์  คําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์  ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย  เว้นแต่
อธิบดีหรือคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  จะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติตามหน้าที่  พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องแสดงบัตรประจําตัว
เม่ือผู้ที่เก่ียวข้องร้องขอ 

บัตรประจําตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๒ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง  หรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างเพราะเหตุที่

ลูกจ้างดําเนินการฟ้องร้องหรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือคณะกรรมการ  ตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือต่อศาล 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่นายจ้าง  ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เก่ียวข้องได้ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  การดําเนินคดีอาญาต่อนายจ้าง  
ลูกจ้าง  หรือผู้ที่เก่ียวข้องให้เป็นอันระงับไป 

หมวด  ๖ 
กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

 

 

มาตรา ๔๔ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียกว่า  

“กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการ

ดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๕ กองทุนประกอบด้วย 

(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

(๒) เงินรายปีที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

(๓) เงินค่าปรับที่ได้จากการลงโทษผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๖) ผลประโยชน์ที่ได้จากเงินของกองทุน 
(๗) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  

และมาตรา  ๓๓ 
(๘) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๙) รายได้อ่ืน ๆ 
มาตรา ๔๖ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   

และการพัฒนา  แก้ไขและบริหารงานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน 

(๒) ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ  สมาคม  มูลนิธิ  องค์กรเอกชน  หรือบุคคล 
ที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดําเนินการส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนางานด้าน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและตามมาตรา  ๓๐ 
(๔) สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๕) ให้นายจ้างกู้ยืมเพื่อแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัย  หรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ

โรคอันเนื่องจากการทํางาน 
(๖) เงินทดรองจ่ายในการดําเนนิการตามมาตรา  ๓๗    
การดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานกําหนด  และให้นําเงินดอกผลของกองทุนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  
และ  (๓)  ได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบห้าของดอกผลของกองทุนต่อปี 

มาตรา ๔๗ เงินและทรัพย์สินที่กองทุนได้รับตามมาตรา  ๔๕  ไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน”  ประกอบด้วย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนสํานักงานประกันสังคม  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่งซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง  กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้าคน  
เป็นกรรมการ 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 

การได้มาซ่ึงผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชาย 

มาตรา ๔๙ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๒๘  วรรคหนึ่ง  วรรคสาม  

และวรรคสี่  มาใช้บังคับกับการดาํรงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

กองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และให้นํามาตรา  ๒๙  มาใช้บังคับ

กับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทํางานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) กํากับการจัดการและบริหารกองทุน 

(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการช่วยเหลือและการอุดหนุน  การให้กู้ยืม  การทดรองจ่าย  

และการสนับสนุนเงินในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุนและการจัดหา

ผลประโยชน์ของเงินกองทุน  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๔) วางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน  

การขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน  การอนุมัติเงินทดรองจ่าย  การขอเงินทดรองจ่าย  การให้กู้ยืมเงิน  

และการชําระเงินคืนแก่กองทุน 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือ 

ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๕๑ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงิน 

กองทุนในปีที่ ล่วงมาแล้วต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอต่อ

คณะกรรมการ 

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว  ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรี

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 

หมวด  ๗ 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 

 

มาตรา ๕๒ ให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย   อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และมีอํานาจ

หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน 

(๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(๓) ดําเนินการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานของภาครัฐและเอกชน 

(๔) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน  ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ 

(๕) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎหมาย 

ให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานโดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับ 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๕๓ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา  ๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดมีหน้าที่ในการรับรอง  หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  หรือรายงานตาม

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  กรอกข้อความอันเป็นเท็จในการรับรองหรือตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานหรือรายงาน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท   

หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หน้า   ๒๒ 
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มาตรา ๕๕ ผู้ใดให้บริการตรวจวัด  ตรวจสอบ  ทดสอบ  รับรอง  ประเมินความเสี่ยง 

จัดฝึกอบรม  หรือให้คําปรึกษาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๙  หรือไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑  

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๓๒  ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๓๔  ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๘ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๑๗  ต้องระวางโทษจําคุก 

ไม่เกินสามเดอืน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน

หนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  

หรือปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ ผู้ใดขัดขวางการดําเนินการของนายจ้างตามมาตรา  ๑๙  หรือขัดขวางการปฏิบัติ

หน้าที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย  หรือบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง   

โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๒๓  ต้องระวางโทษจําคุก

ไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๓ ผู้ ใดกระทํ าการ เ ป็นผู้ ชํ านาญการด้ านคว ามปลอดภัย   อาชี วอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  

หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๔ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจ

ความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๕  หรือมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน   

หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  

วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๖๖ ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือกระทําการอย่างหนึ่ งอย่างใดเพื่อให้ ส่ิงที่พนักงานตรวจ 

ความปลอดภัยส่ังให้ระงับการใช้หรือผูกมัดประทับตราไว้กลับใช้งานได้อีกระหว่างการปฏิบัติตามคําส่ัง 

ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี   

หรือปรับไม่เกินแปดแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกเป็นรายวันไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่า 

จะดําเนินการตามคําส่ัง 

มาตรา ๖๗ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙  ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๖๘ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๔๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับ 

ไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือเกิดจากการไม่ส่ังการ  หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ 

ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้ จัดการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น   

ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๗๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดที่เก่ียวกับกิจการของนายจ้างอันเป็นข้อเท็จจริง 

ที่ปกติวิสัยของนายจ้างจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซ่ึงผู้นั้นได้หรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาเนื่องจาก 

การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้   

หรือเพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองแรงงาน  การแรงงานสัมพันธ์  หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี 

มาตรา ๗๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับ 

ไม่เกินสี่แสนบาท  ถ้าเจ้าพนักงานดังต่อไปนี้  เห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควร 

ถูกฟ้องร้อง  ให้มีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้ 

(๑) อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้น 

ในจังหวัดอ่ืน 

ในกรณีที่มีการสอบสวน  ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทําความผิดที่เจ้าพนักงาน 

มีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามวรรคหนึ่งและบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ  ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่อง 

ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอม 

ให้เปรียบเทียบ 
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เม่ือผู้กระทําผิดได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ

เปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสาม  ให้ดําเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๗๒ การกระทําความผิดตามมาตรา   ๖๖   ถ้ าคณะกรรมการ เปรี ยบเทียบ 

ซ่ึงประกอบด้วยอธิบดี  ผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือผู้แทน  และอัยการสูงสุด  หรือผู้แทน

เห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้รับโทษจําคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง  ให้มีอํานาจเปรียบเทียบได้  และให้นํา

มาตรา  ๗๑  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๓ ใน ว าระ เ ริ่ ม แ รก   ใ ห้คณะกรรมการคว ามปลอดภั ย   อาชี ว อนา มัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ 

ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกว่าจะมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งรอ้ยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๔ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นํากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด  ๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรฐัมนตรี 

 

 



 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

 

 (๑) ใบอนุญาตใหบริการดานความปลอดภัย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 (๒) ใบอนุญาตผูชํานาญการ  ดานความปลอดภัย ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 (๓) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนบุคลากร ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 

  ตามมาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๓ 

 (๔) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ       ๕๐๐ บาท 

 (๕) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ฉบับละ       ๕๐๐ บาท 

 (๖) การตออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญ ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับ 

  การขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตหรือใบสําคัญนั้น 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากในปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยี  

เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์  สารเคมี  และสารเคมีอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต  การก่อสร้าง  และบริการ   

แต่ขาดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจควบคู่กันไป  ทําให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานในด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  สภาพแวดล้อมในการทํางาน  และก่อให้เกิดอันตรายจากการทํางาน  จนถึงแก่บาดเจ็บ  พิการ  

ทุพพลภาพ  เสียชีวิต  หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทํางานซึ่งมีแนวโน้มสูงข้ึนและทวีความรุนแรงข้ึนด้วย  

ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มีหลักการส่วนใหญ่เป็นเรื่องการคุ้มครองแรงงานทั่วไป

และมีขอบเขตจํากัดไม่สามารถกําหนดกลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังน้ัน  เพื่อประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม  กํากับ  ดูแล  และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเหมาะสม  สําหรับป้องกัน  สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกําลัง

สําคัญของชาติ  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

เป็นการเฉพาะ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับงานกอสราง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐๓  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“งานกอสราง”  หมายความวา  การประกอบการเก่ียวกับการกอสรางส่ิงกอสรางทุกชนิด  เชน  

อาคาร  สนามบิน  ทางรถไฟ  ทางรถราง  ถนน  อุโมงค  ทาเรือ  อูเรือ  คานเรือ  สะพานเทียบเรือ  
สะพาน  ทางน้ํา  ทอระบายน้ํา  ประปา  ร้ัว  กําแพง  ประตู  ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย
พื้นที่หรือส่ิงกอสรางเพ่ือจอดรถ  กลับรถ  และทางเขาออกของรถ  และหมายความรวมถึงการตอเติม
ซอมแซม  ซอมบํารุง  ดัดแปลง  เคล่ือนยาย  หรือการร้ือถอนทําลายส่ิงกอสรางนั้นดวย 

“อาคาร”  หมายความวา  อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
“เขตกอสราง”  หมายความวา  พื้นที่ที่ดําเนินการกอสราง  รวมทั้งพื้นที่โดยรอบบริเวณซ่ึง

นายจางไดกําหนดข้ึนตามกฎกระทรวงนี้ 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

“เขตอันตราย”  หมายความวา  บริเวณท่ีเปนสถานที่ที่กําลังกอสราง  ที่ติดต้ังนั่งราน  ใชปนจ่ัน  

หรือใชเคร่ืองจักรหรืออุปกรณไฟฟาเพื่อการกอสราง  พื้นที่ที่เปนทางลําเลียงวัสดุเพื่อการกอสราง  หรือ

พื้นที่ที่ใชเปนสถานที่เก็บเชื้อเพลิง  วัตถุระเบิด  หรือวัสดุกอสราง 

“อปุกรณไฟฟา”  หมายความวา  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  หรือเคร่ืองจักรที่ใชไฟฟาเปนตนกําลัง

หรือเปนสวนประกอบ  หรือใชเก่ียวเนื่องกับไฟฟา 

“เสาเข็ม”  หมายความวา  ส่ิงซ่ึงทําใหจมลงไปในพื้นดินเพื่อรับน้ําหนักของโครงสรางตาง ๆ  

โดยถายน้ําหนักจากโครงสรางอาคารหรือส่ิงกอสรางอื่นสูดินชั้นลาง  หรือเพื่อใชเปนกําแพงกันดิน 

“เสาเข็มเจาะ”  หมายความวา  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหรือไมเสริมเหล็กที่กอสรางโดย

วิธีการขุดหรือเจาะเอาดินออก  แลวเทคอนกรีตลงในหลุมที่ขุดหรือเจาะนั้น 

“การตอกเสาเข็ม”  หมายความวา  วิธีการทําใหเสาเข็มจมลงไปในพ้ืนดินตามความตองการโดย

ใชน้ําหนักตอกหรือกด 

“เคร่ืองตอกเสาเข็ม”  หมายความวา  เคร่ืองจักรที่ใชในการตอกเสาเข็ม  ประกอบดวย

โครงสรางและเคร่ืองตนกําลัง  ซ่ึงอาจแยกออกจากกันหรือรวมเปนชุดเดียวกันก็ได 

“แครลอย”  หมายความวา  เรือ  แพ  โปะ  หรือส่ิงอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  ที่ใชในงานกอสราง 

“กําแพงพืด”  หมายความวา  กําแพงหรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซ่ึงเปนกําแพงกันดินหรือ

ผนังของโครงสรางสวนที่อยูใตดิน  กอสรางโดยวิธีการขุดหรือเจาะเอาดินออก  แลวเทคอนกรีตลงใน

รองที่ขุดหรือเจาะนั้น 

“คํ้ายัน”  หมายความวา  โครงชั่วคราวที่รองรับ  ยึดโยง  หรือเสริมความแข็งแรงของโครงสราง  

นั่งราน  หรือแบบหลอคอนกรีต  ในระหวางการกอสราง 

“เคร่ืองจักร”  หมายความวา  ส่ิงที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับกอกําเนิดพลังงาน  

เปล่ียนหรือแปลงสภาพพลังงาน  หรือสงพลังงาน  ทั้งนี้  ดวยกําลังน้ํา  ไอน้ํา  เชื้อเพลิง  ลม  กาซ  ไฟฟา  

หรือพลังงานอื่น  และหมายความรวมถึงเคร่ืองอุปกรณ  ลอตุนกําลัง  รอก  สายพาน  เพลา  เฟอง  หรือ

ส่ิงอื่นที่ทํางานสัมพันธกัน  รวมทั้งเคร่ืองมอืกล 

“ปนจ่ัน”  หมายความวา  เคร่ืองจักรที่ใชยกส่ิงของข้ึนลงตามแนวด่ิงและเคล่ือนยายส่ิงของ

เหลานั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ  และหมายความรวมถึงเคร่ืองจักรประเภทรอกท่ีใชยก

ส่ิงของข้ึนลงในแนวด่ิงดวย 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

“ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว”  หมายความวา  เคร่ืองสําหรับใชขนสงวัสดุข้ึนลงเพื่อประโยชน 

ในการกอสราง  ซ่ึงประกอบดวยหอลิฟตหรือปลองลิฟต  ตัวลิฟต  และเคร่ืองจักร 

“ลิฟตโดยสารชั่วคราว”  หมายความวา  เคร่ืองสําหรับใชขนสงบุคคลข้ึนลงเพื่อประโยชน 

ในการกอสราง  ซ่ึงประกอบดวยหอลิฟตหรือปลองลิฟต  ตัวลิฟต  และเคร่ืองจักร 

“ลวดสลิง”  หมายความวา  เชือกที่ทําดวยเสนลวดหลายเสนที่ตีเกลียวหรือพันกันรอบแกน 

ชั้นเดียวหรือหลายชั้น 

“นั่งราน”  หมายความวา  ที่ทํางานซ่ึงจัดไวสูงจากพื้นดินหรือจากพื้นของอาคารหรือสวนของ

งานกอสราง  สําหรับเปนที่รองรับผูทํางานหรือวัสดุในงานกอสรางเปนการชั่วคราว   

“งานกอสรางในน้ํา”  หมายความวา  การกอสรางทุกประเภทในน้ําหรือบนส่ิงกอสรางซ่ึงอยูในน้าํ  

และรวมถึงการกอสรางที่ใชแครลอย 

“คาความปลอดภัย”  หมายความวา  อัตราสวนของหนวยแรงหรือน้ําหนักบรรทุกที่คาดวาจะทํา

ใหเกิดการวิบัติตอหนวยแรงหรือน้ําหนักบรรทุกที่ใชงานจริง 

“วิศวกร”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม

กฎหมายวาดวยวิศวกร 

“ผูควบคุมงาน”  หมายความวา  ผูซ่ึงรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลงานกอสราง

ตามลักษณะและประเภทของงาน 

“ผูบังคับเคร่ืองตอกเสาเข็ม”  หมายความวา  ผูซ่ึงมีหนาที่บังคับการทํางานของเคร่ืองตอก

เสาเข็มใหทํางานตามความตองการ 

“ผูบังคับปนจ่ัน”  หมายความวา  ผูซ่ึงมีหนาที่บังคับการทํางานของปนจ่ันใหทํางานตามความ

ตองการ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ ใหนายจางจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานกอสราง  

ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) งานอาคารซ่ึงมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  

ตารางเมตร  หรืออาคารที่มีความสูงต้ังแต  ๑๕  เมตร  ข้ึนไป  และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใด

ในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๒) งานสะพานที่มีชวงความยาวต้ังแต  ๓๐  เมตร  ข้ึนไป  หรืองานสะพานขามทางแยกหรือ

ทางยกระดับ  สะพานกลับรถ  หรือทางแยกตางระดับ   

(๓) งานขุด  ซอมแซม  หรือร้ือถอนระบบสาธารณูปโภคที่ลึกต้ังแต  ๓  เมตร  ข้ึนไป 

(๔) งานอุโมงคหรือทางลอด 

(๕) งานกอสรางอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด 

แผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่ง  ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่อธิบดี

ประกาศกําหนด 

ขอ ๔ ใหนายจางจัดทําพื้นที่ทํางานกอสรางใหมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับ

น้ําหนักเคร่ืองจักรและอุปกรณไดอยางปลอดภัย 

ขอ ๕ ใหนายจางจัดใหมีผูควบคุมงานทําหนาที่ตรวจความปลอดภัยในการทํางานกอน 

การทํางานและขณะทํางานทุกข้ันตอนเพื่อใหเกิดความปลอดภัย 

ขอ ๖ ใหนายจางจัดใหมีการรักษาความสะอาดในบริเวณพ้ืนที่กอสราง  โดยจัดเก็บวัสดุ

และอุปกรณกอสรางใหเรียบรอย  และแยกของเหลือใชหรือขยะทั้งที่เปนอันตรายและไมเปนอันตราย  

โดยพิจารณาแยกหรือกําจัดทิ้งเพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกจาง  

รวมทั้งจัดใหมีการขนยายดินที่ขุดออกจากที่ทํางานกอสราง  และหากขนยายไมทันใหจัดหาส่ิงรองรับดิน

ดังกลาวเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

ขอ ๗ ในกรณีที่มีการใชวัตถุระเบิดในงานกอสราง  ใหนายจางจัดใหมีระบบการเก็บรักษา

และดูแลการใชวัตถุระเบิดใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายวาดวยอาวุธปน  

เคร่ืองกระสุนปน  วัตถุระเบิด  ดอกไมเพลิง  และส่ิงเทียมอาวุธปน  พรอมทั้งควบคุมดูแลมิใหลูกจาง

หรือบุคคลใดนําไปใชเพื่อการอื่น 

ขอ ๘ ในกรณีที่ลูกจางตองทํางานกอสรางบนพ้ืนตางระดับที่มีความสูงต้ังแต  ๑.๕๐  เมตร  

ข้ึนไป  ใหนายจางจัดใหมีบันไดหรือทางลาดพรอมทั้งติดต้ังราวก้ันหรือร้ัวกันตกที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อให

เกิดความปลอดภัย 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๙ หามนายจางใหลูกจางทํางานกอสรางในขณะเกิดภัยธรรมชาติ  เวนแตเปนการ

ทํางานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในงานกอสรางหรือเพื่อการชวยเหลือหรือการบรรเทาเหตุ  ทั้งนี้   

ใหคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกจางนั้นดวย 

ขอ ๑๐ ใหนายจางจัดใหมีแสงสวางฉุกเฉินในเขตกอสรางใหเพียงพอเพื่อใชในเวลาที่ไฟฟาดับ 

ขอ ๑๑ ใหนายจางติดปายเตือนอันตราย  ณ  ทางเขาออกของยานพาหนะทุกแหง  และจัดให

มีผูใหสัญญาณในขณะท่ีมียานพาหนะเขาออกเขตกอสราง 

ขอ ๑๒ ใหนายจางติดปายแสดงหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อขอความ

ชวยเหลือในยามฉุกเฉิน  เชน  โรงพยาบาล  หนวยงานดับเพลิง  หนวยงานบรรเทาสาธารณภัย  ที่ใกล

ที่สุดไว  ณ  เขตกอสรางใหเห็นไดชัดเจน   

ขอ ๑๓ ใหนายจางติดหรือต้ังปายเตือนและปายบังคับในเขตกอสรางเพื่อความปลอดภัย  

เชน  ใหระวัง  หามเขา  ใหสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  โดยใชเคร่ืองหมายหรือ

ขอความท่ีเขาใจงายและเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๑๔ ใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรมลูกจางเก่ียวกับการทํางานเปนระยะ ๆ  เชน  การใช

เคร่ืองจักร  รหัสสัญญาณตาง ๆ  ที่เก่ียวของ 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่นายจางจัดรับสงลูกจางยังสถานท่ีกอสราง  ใหนายจางจัดใหมีการใช

ยานพาหนะท่ีเหมาะสมและมีความปลอดภัย 
 

หมวด  ๒ 
เขตกอสราง 

 

 

ขอ ๑๖ ใหนายจางกําหนดบริเวณเขตกอสราง  โดยทําร้ัวสูงไมนอยกวา  ๒  เมตร  ที่มั่นคง

แข็งแรงไวตลอดแนวเขตกอสราง  หรือก้ันเขตดวยวัสดุที่เหมาะสมตามลักษณะงาน  และจัดทําปาย  

“เขตกอสราง”  แสดงใหเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๑๗ ใหนายจางกําหนดเขตอันตรายในเขตกอสราง  โดยจัดทําร้ัวหรือก้ันเขตดวยวัสดุที่

เหมาะสม  และมีปาย  “เขตอันตราย”  แสดงใหเห็นไดชัดเจน  และในเวลากลางคืนใหมีสัญญาณไฟสีสม

ตลอดเวลา 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๘ หามนายจางอนุญาตหรือปลอยปละละเลยใหลูกจางเขาพักอาศัยในอาคารซ่ึงอยูใน
ระหวางการกอสรางหรือในเขตกอสรางนั้น  เวนแตนายจางจะไดจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัย
และไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากวิศวกร  และใหเก็บหนังสือแสดงความเห็นชอบนั้นไว  ณ   
ที่กอสราง  เพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได  ทั้งนี้  นายจางตองดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
มาตรการนั้นตลอดเวลา 

ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบใหมีการเขาพักอาศัยในอาคารซ่ึงอยูในระหวางการกอสรางหรือ
ในเขตกอสรางตามวรรคหนึ่ง  ใหนายจางดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ติดปายแสดงเขตที่พักอาศัยใหเห็นไดชัดเจน  ณ  เขตที่พักอาศัย 
(๒) จัดทําร้ัวที่พักอาศัยใหมั่นคงแข็งแรง 
(๓) กําหนดทางเขาออกและทําทางเดินเขาออกท่ีพักอาศัยโดยมิใหผานเขตอันตราย   

หากจําเปนตองผานเขตอันตรายตองมีมาตรการพิเศษเพื่อความปลอดภัยของลูกจาง  รวมทั้งตองมี
มาตรการปองกันอันตรายจากส่ิงของตกจากท่ีสูงดวย 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่มีทางรวมหรือทางแยกในเขตกอสราง  ใหนายจางติดต้ังปายเคร่ืองหมาย
เตือนหรือเคร่ืองหมายบังคับเพื่อแสดงวาขางหนาเปนทางรวมหรือทางแยก 

บริเวณทางขนสงที่เล้ียวโคงหรือหักมุม  ใหนายจางติดต้ังกระจกนูนขนาดเสนผานศูนยกลาง 
ไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร  หรืออุปกรณอื่น  เพื่อใหลูกจางและผูขับข่ียานพาหนะท่ีกําลังสวนทาง 
มามองเห็นไดสะดวก 

 
หมวด  ๓ 

งานไฟฟาและการปองกันอัคคีภัย 
 

 

สวนที่  ๑ 
งานไฟฟา 

 

 

ขอ ๒๐ การติดต้ังและการใชระบบไฟฟาในเขตกอสราง   ใหนายจางจัดใหมีแผนผัง
วงจรไฟฟาซ่ึงมีวิศวกรลงนามรับรอง  และใหนายจางเก็บแผนผังดังกลาวไวใหพนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบไดตลอดเวลา  รวมทั้งจัดใหมีวิศวกรควบคุมดูแลการติดต้ังและการใชงานใหเกิดความ



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ปลอดภัย  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาในทองถ่ินนั้น  กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาว 
ใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ขอ ๒๑ ใหนายจางจัดใหมีสวิตชตัดวงจรไฟฟาเพื่อควบคุมการใชไฟฟาในเขตกอสราง 
ใหเกิดความปลอดภัย  ทั้งนี้  การติดต้ังใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาในทองถ่ินนั้น  กรณีที่ไมมี
มาตรฐานดังกลาวใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

ขอ ๒๒ ใหนายจางจัดใหมีระบบปองกันกระแสไฟฟาร่ัวโดยตอสายดินสําหรับหมอแปลง
ไฟฟา  แผงไฟฟา  และอุปกรณไฟฟาที่ติดต้ังอยูกับที่ทุกชนิด  สวนอุปกรณไฟฟากําลังอื่นใหตอสายดิน
กับเตารับที่มีจุดตอลงดิน  ทั้งนี้  การติดต้ังระบบปองกันกระแสไฟฟาร่ัวดังกลาวใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของการไฟฟาในทองถ่ินนั้น  กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาวใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ขอ ๒๓ ในระหวางที่มีการทํางานติดต้ัง  ตรวจสอบ  ซอมแซม  หรือซอมบํารุงระบบไฟฟา  
ใหนายจางจัดใหมีการใชกุญแจปองกันการสับสวิตชเชื่อมตอวงจร  หรือจัดใหมีระบบระมัดระวังปองกัน
มิใหผูใดสับสวิตชเชื่อมตอวงจรตลอดเวลาที่ทํางานดังกลาว  และติดปายแสดงเคร่ืองหมายหรือ
สัญลักษณหามสับสวิตชเชื่อมตอวงจรไวดวย 

ขอ ๒๔ ใหนายจางจัดใหมีปายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณซ่ึงสะทอนแสงไดเพื่อเตือนให
ระวังอันตรายจากไฟฟาที่บริเวณหมอแปลงไฟฟาและแผงไฟฟา 

 
สวนที่  ๒ 

การปองกันอัคคีภัย 
 

 

ขอ ๒๕ หามนายจางเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไวในอาคารซ่ึงอยูในระหวางการกอสราง  
และที่พักอาศัยของลูกจางในเขตกอสราง  เวนแตเก็บไวในที่ซ่ึงปลอดภัยเทาที่จําเปนแกการใชงาน
ประจําวันเทานั้น 

ขอ ๒๖ ใหนายจางดูแลมิใหบุคคลที่ไมเก่ียวของเขาไปในบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟ
หรือวัตถุระเบิด  และจัดทําปาย  “อันตราย”  “หามสูบบุหร่ี”  “หามทําใหเกิดประกายไฟ”  หรือ   
“หามพกพาอุปกรณสําหรับจุดไฟหรือติดไฟ”  หรือปายซ่ึงมีขอความอ่ืนท่ีมีความหมายในทํานอง
เดียวกัน  ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไวใหเห็นไดชัดเจน  ณ  บริเวณนั้น 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๒๗ ใหนายจางจัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยายไดที่ เหมาะสมกับชนิดของ

เชื้อเพลิง  และตองมีขนาดบรรจุไมนอยกวาเคร่ืองละ  ๔  กิโลกรัม  โดยใหมีอยางนอย  ๑  เคร่ือง   

ในทุกจุดที่มีงานเชื่อมโลหะ  งานสีที่มีสวนผสมของสารตัวทําละลายที่ไวไฟหรือติดไฟ  งานที่อาจ 

จะกอใหเกิดอัคคีภัยได  หรือบริเวณท่ีมีการกักเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด 

ในการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงทุกจุดจะตองใหสวนบนสุดของตัวเคร่ืองสูงจากระดับพื้นอาคาร

หรือสถานท่ีกอสรางไมเกิน  ๑.๔๐  เมตร  และอยูในที่ซ่ึงสามารถมองเห็นและใชสอยไดโดยสะดวก  

และจัดใหมีการตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิงใหอยูในสภาพใชงานไดอยางนอยหกเดือนตอคร้ัง 

ขอ ๒๘ ใหนายจางจัดใหมีทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ  รวมทั้งปายแสดงทางหนีไฟทุกชั้น

ของอาคารซ่ึงอยูในระหวางการกอสราง  และตองดูแลไมใหมีกองวัสดุ  เคร่ืองจักร  หรือส่ิงอื่นใด 

กีดขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ  ทั้งนี้  ทางหนีไฟตองมีความกวางไมนอยกวา  ๑.๑๐  เมตร  และ

บันไดหนีไฟถาเปนบันไดชั่วคราวจะตองมีความมั่นคง  แข็งแรง  และปลอดภัยแกผูใช 

ขอ ๒๙ การกอสรางอาคารที่มีความสูงต้ังแต  ๑๕  เมตร  ข้ึนไป  หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น

หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  ใหนายจางจัดใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุ

เพลิงไหมที่สามารถไดยินโดยทั่วถึงกันทั้งอาคาร 
 

หมวด  ๔ 
งานเจาะและงานขุด 

 

 

ขอ ๓๐ การเจาะหรือขุดรู  หลุม  บอ  คู  และงานอื่นในลักษณะเดียวกัน  ใหนายจางจัดใหมี
ราวก้ันหรือร้ัวกันตก  แสงสวาง  และปายเตือนอันตราย  ตามลักษณะของงานกอสรางเพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยไวตลอดเวลาทํางาน  และในเวลากลางคืนตองจัดใหมีสัญญาณไฟสีสมหรือปายสีสะทอนแสง
เตือนอันตรายใหเห็นไดชดัเจน 

ขอ ๓๑ การเจาะหรือขุดรู  หลุม  บอ  คู  และงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่อาจเกิดอันตราย
จากการพลัดตก  ใหนายจางจัดใหมีแผนโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเพียงพอปดคลุมบนบริเวณ
ดังกลาว  และทําราวลอมก้ันดวยไมหรือโลหะ 

ขอ ๓๒ การเจาะหรือขุดรู  หลุม  บอ  คู  และงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่ลึกต้ังแต  ๒  เมตร  
ข้ึนไป  ใหนายจางจัดใหมีการคํานวณ  ออกแบบ  และกําหนดข้ันตอนการดําเนินการโดยวิศวกรกอน 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ลงมือปฏิบัติงาน  และนายจางตองปฏิบัติตามแบบและข้ันตอนดังกลาว  รวมทั้งตองติดต้ังส่ิงปองกันดิน
พังทลายไวดวย   

ขอ ๓๓ การเจาะหรือขุดรู  หลุม  บอ  คู  และงานอ่ืนในลักษณะเดียวกันในบริเวณที่มี
สาธารณูปโภค  ใหนายจางจัดใหมีการเคลื่อนยายสาธารณูปโภคเหลานั้นตามความจําเปนเพื่อไมใหเกิด
อันตราย  หากไมจําเปนตองเคล่ือนยายหรือไมสามารถเคล่ือนยายไดตองจัดใหมีมาตรการปองกัน
อันตรายเปนกรณีพิเศษเพื่อมิใหเกิดอันตรายแกลูกจางหรือบุคคลอื่น 

ขอ ๓๔ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางลงไปทํางานในรูเจาะ  รูขุด  หลุม  บอ  คู  หรือพื้นที่อ่ืน 
ที่มีลักษณะเดียวกัน  ซ่ึงมีความลึกต้ังแต  ๒  เมตร  ข้ึนไป  นายจางตองจัดใหมี 

(๑) ทางข้ึนลงที่สะดวกและปลอดภัย 
(๒) เคร่ืองสูบน้ําที่มีประสิทธิภาพ 
(๓) ระบบการถายเทอากาศและแสงสวางที่เพียงพอและเหมาะสม 
(๔) ผูควบคุมงานที่มีประสบการณดานงานดิน  และผานการอบรมการชวยเหลือและการปฐม

พยาบาลเบื้องตน  ประจําบริเวณปากรูเจาะ  รูขุด  หลุม  บอ  คู  หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน   
เพื่อคอยใหความชวยเหลือตลอดเวลาทํางาน 

(๕) อุปกรณเพื่อการส่ือสารหรือรับสงสัญญาณซ่ึงเปนที่เขาใจระหวางลูกจางที่ตองลงไปทํางาน
ในรูเจาะ  รูขุด  หลุม  บอ  คู  หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  กับผูชวยเหลือตาม  (๔)  กรณีฉุกเฉิน 

(๖) สายหรือเชือกชวยชีวิต  และเข็มขัดนิรภัยพรอมอุปกรณที่สามารถเกาะเก่ียวไดเพื่อ
ชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

ขอ ๓๕ ในบริเวณที่มีการเจาะหรือขุดรู  หลุม  บอ  คู  หรืองานอื่นในลักษณะเดียวกัน   
ใหนายจางจัดใหมีปลอกเหล็ก  แผนเหล็ก  คํ้ายัน  หรืออุปกรณอื่นเพื่อปองกันอันตรายที่เกิดจากดิน
พังทลาย  และตองจัดใหมีวิศวกรตรวจสอบความม่ันคงเพื่อใหเกิดความปลอดภัย 

ขอ ๓๖ ในกรณีที่ใชปนจ่ันหรือเคร่ืองจักรหนักปฏิบัติงาน  หรือมีกองวัสดุหรืออุปกรณหนัก
อยูบริเวณใกลปากรูเจาะ  รูขุด  หลุม  บอ  คู  หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  นายจางตองจัดใหมีการ
ปองกันดินพังทลายโดยติดต้ังเสาเข็มพืด  (sheet  pile)  หรือโดยวิธีอื่น 

ขอ ๓๗ หามนายจางใหลูกจางลงไปทํางานในรูเจาะหรือรูขุดที่ทิ้งไวเกินสิบสองชั่วโมง 
นับจากเร่ิมการเจาะหรือขุด  หรือเกินสามชั่วโมงหลังจากที่เจาะหรือขุดเสร็จ  เวนแตจะมีระบบหรือ
อุปกรณปองกันอันตรายที่เกิดจากดินพังทลาย 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๓๘ หามนายจางใหลูกจางลงไปทํางานในรูเจาะ  รูขุด  หลุม  บอ  คู  หรือพื้นที่อื่นที่มี

ลักษณะเดียวกัน  ที่มีขนาดกวางนอยกวา  ๗๕  เซนติเมตร  และมีความลึกต้ังแต  ๒  เมตร  ข้ึนไป 
 

หมวด  ๕ 
งานกอสรางที่มีเสาเข็มและกําแพงพืด 
 

 

สวนที่  ๑ 
เสาเข็ม 

 

 

ขอ ๓๙ ใหนายจางจัดใหลูกจางซ่ึงมีหนาที่บังคับเคร่ืองตอกเสาเข็มไดรับการฝกอบรมตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๔๐ ในการประกอบ  การติดต้ัง  การทดสอบ  การใช  การซอมบํารุง  และการตรวจสอบ

เคร่ืองตอกเสาเข็ม  ใหนายจางปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของเคร่ืองตอกเสาเข็มและคูมือการใช

งานที่ผูผลิตเคร่ืองตอกเสาเข็มกําหนดไว  หากไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว  

ใหนายจางปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่วิศวกรไดกําหนดข้ึนเปนหนังสือ 

ขอ ๔๑ เคร่ืองตอกเสาเข็มที่นายจางจะนํามาใชตองมีรายละเอียดคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โครงเคร่ืองตอกเสาเข็มตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๒ 

(๒) โครงเคร่ืองตอกเสาเข็มตองสรางดวยโลหะท่ีมีจุดคราก  (yield  point)  ไมนอยกวา   

๒,๔๐๐  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

(๓) โครงเคร่ืองตอกเสาเข็มตองมีการยึดโยง  คํ้ายัน  หรือตรึงใหมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 

(๔) คานติดต้ังรอกและฐานรองรับคานตองสามารถรับน้ําหนักรอก  ลูกตุม  และน้ําหนัก

เสาเข็มรวมกันโดยมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๕ 

(๕) รางเล่ือนเคร่ืองตอกเสาเข็มตองสามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวาสองเทาของน้ําหนัก

เคร่ืองตอกเสาเข็ม 

ในกรณีที่ใชเคร่ืองตอกเสาเข็มระบบดีเซลแฮมเมอร  อุปกรณที่ใชยึดกับโครงเคร่ืองตอกเสาเข็ม

ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๖ 
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ในกรณีที่นายจางเปนผูจัดทําโครงสรางเคร่ืองตอกเสาเข็มเอง  จะตองมีวิศวกรเปนผูออกแบบ
คํานวณโครงสราง  และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๔๒ เมื่อติดต้ังเคร่ืองตอกเสาเข็มแลวเสร็จ  นายจางตองจัดใหมีวิศวกรตรวจบันทึกวัน
เวลาที่ตรวจและผลการตรวจรับรองวาถูกตองเปนไปตามขอ  ๔๑  แลวจึงใชเคร่ืองตอกเสาเข็มนั้นได  
และใหจัดเก็บเอกสารผลการตรวจดังกลาวไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดตลอดเวลา 

ขอ ๔๓ ใหนายจางจัดใหมีคูมือการใชเคร่ืองตอกเสาเข็มและคูมือการใชสัญญาณส่ือสาร
ระหวางผูปฏิบัติงานในการตอกเสาเข็ม  ใหลูกจางไดศึกษาและปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 

ขอ ๔๔ ใหนายจางจัดใหมีปายพิกัดน้ําหนักยกและปายแนะนําการใชเคร่ืองตอกเสาเข็มไว 
ที่จุดหรือตําแหนงที่ผูบังคับเคร่ืองตอกเสาเข็มเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๔๕ กอนเร่ิมทําการตอกเสาเข็มในแตละวัน  ใหนายจางจัดใหมีผูควบคุมงานดําเนินการ
ตรวจสอบอุปกรณ  รางเล่ือน  แมแรง  และสวนประกอบทั้งหมดของเคร่ืองตอกเสาเข็มใหอยูในสภาพ 
ที่ใชงานไดอยางปลอดภัย  รวมทั้งตรวจสอบใหเคร่ืองตอกเสาเข็มติดต้ังอยูบนพื้นที่ที่มั่นคงแข็งแรง  
พรอมทั้งบันทึกวันเวลาที่ตรวจสอบและผลการตรวจสอบ  เพื่อใหนายจางเก็บเอกสารผลการตรวจสอบ
ดังกลาวไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๔๖ ในการทํางานบังคับเคร่ืองตอกเสาเข็ม  ใหนายจางจัดใหมีโครงเหล็กและหลังคา
ลวดตาขายกันของตกอยูเหนือศีรษะของผูบังคับเคร่ืองตอกเสาเข็ม  โดยตองมีขนาดชองลวดตาขาย 
แตละดานไมเกิน  ๒๐  มิลลิเมตร  และขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนลวดไมนอยกวา  ๑.๒๕  
มิลลิเมตร  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เวนแตอุปกรณเคร่ืองตอกเสาเข็ม
นั้นจะมีหลังคาซ่ึงมีความแข็งแรงปลอดภัย 

ขอ ๔๗ การเคล่ือนยายเสาเข็ม  ใหนายจางควบคุมดูแลใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจาง   
หากมีการใชราง  ใหวางรางเคล่ือนเสาเข็มใหไดระดับและมีหมอนรองรับที่มั่นคงแข็งแรง  ในกรณี 
ที่เคล่ือนยายเสาเข็มโดยวิธีอื่น  ใหนายจางจัดใหวิศวกรหรือผูควบคุมงานกําหนดวิธีการเคลื่อนยายและ
ควบคุมดูแลใหเกิดความปลอดภัย 

ขอ ๔๘ ในการยกเสาเข็มข้ึนต้ังในรางนําสงเสาเข็ม  ใหนายจางจัดใหมีการควบคุมใหลูกจาง
ใชรอกหรือลวดสลิงยึดเสาเข็มในตําแหนงที่วิศวกรไดออกแบบกําหนดไว 

ขอ ๔๙ ใหนายจางจัดใหมีการควบคุมดูแลลูกจางซ่ึงทําหนาที่เปล่ียนหมวกครอบหัวเสาเข็ม
ปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
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(๑) เปล่ียนหมวกครอบหัวเสาเข็ม  เมื่อลูกตุมหยุดทํางานและอยูในตําแหนงที่ปลอดภัย 

(๒) เมื่อการเปล่ียนหมวกครอบหัวเสาเข็มไดดําเนินการแลวเสร็จ  และลูกจางผูทําหนาที่

เปล่ียนหมวกครอบหัวเสาเข็มพนออกจากบริเวณรางนําสงแลว  ผูควบคุมงานจึงจะใหสัญญาณ 

แกผูบังคับเคร่ืองตอกเสาเข็มเพื่อทํางานตอไป 

ขอ ๕๐ ในบริเวณที่ตอกเสาเข็ม  ใหนายจางดูแลไมใหมีส่ิงกีดขวางสายตาผูบังคับเคร่ือง

ตอกเสาเข็มที่จะมองเห็นการทํางานตอกเสาเข็ม 

ขอ ๕๑ ใหนายจางจัดใหมีมาตรการปองกันมิใหควันไอเสียของเคร่ืองตอกเสาเข็ม 

ฟุงกระจายเปนอันตรายตอลูกจาง  หรือจัดใหมีระบบระบายอากาศเสียออกจากบริเวณนั้น 

ขอ ๕๒ ในกรณีที่มีการติดต้ังหรือเคลื่อนยายเคร่ืองตอกเสาเข็มใกลสายไฟฟา  นายจาง 

ตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาในทองถ่ินนั้น  กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาวใหปฏิบัติ

ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ขอ ๕๓ ในกรณีที่มีการติดต้ังหรือการใชเคร่ืองตอกเสาเข็ม  หรือการยกเคล่ือนยายวัสดุที่อยู

ใกลเสาสงคล่ืนโทรคมนาคม  กอนใหลูกจางทํางาน  นายจางตองจัดใหมีการตรวจการเกิดประจุไฟฟา

เหนี่ยวนํา  และถาปรากฏวามีประจุไฟฟาเหนี่ยวนํา  ใหนายจางตอสายตัวนํากับเคร่ืองตอกเสาเข็มหรือ

วัสดุนั้นเพื่อใหประจุไฟฟาไหลลงดิน  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง

ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ขอ ๕๔ ในการใชเสาเข็มที่มีรูกลวงตรงกลางดานในขนาดเสนผานศูนยกลางต้ังแต  ๑๕  

เซนติเมตร  ข้ึนไป  เมื่อทําการตอกเสาเข็มเสร็จแตละหลุม  ใหนายจางจัดใหมีการปดปากรูเสาเข็มโดย

ทันทีดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงสามารถปองกันมิใหส่ิงของหรือผูใดตกลงไปในรูได 

ขอ ๕๕ ในกรณีที่ เคร่ืองตอกเสาเข็มขัดของ   ชํารุด   หรืออยูในสภาพที่ไมปลอดภัย   

หามนายจางใหลูกจางใชเคร่ืองตอกเสาเข็มดังกลาวจนกวาจะไดซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพที่ใชงาน

ไดอยางปลอดภัยเสียกอน 

ในการซอมแซมเคร่ืองตอกเสาเข็มระบบไอน้ํา  ระบบลม  หรือระบบไฮดรอลิค  นายจางตอง

จัดใหมีการลดแรงดันของเคร่ืองตอกเสาเข็มใหอยูในระดับปลอดภัยกอน  สวนการซอมแซมเคร่ืองตอก

เสาเข็มระบบเคร่ืองยนตเผาไหมภายในหรือระบบดีเซลแฮมเมอรใหดับเคร่ืองยนตเสียกอน 
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ขอ ๕๖ การทํางานเก่ียวกับเคร่ืองตอกเสาเข็มระบบไอน้ํา  ระบบลม  ระบบไฮดรอลิค  

ระบบเคร่ืองยนตเผาไหมภายใน  ระบบดีเซลแฮมเมอร  หรือระบบอ่ืน  ใหนายจางปฏิบัติตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๕๗ งานเสาเข็มเจาะขนาดใหญที่มีเสนผานศูนยกลางต้ังแต  ๗๐  เซนติเมตร  ข้ึนไป   

ใหนายจางจัดใหมีวิศวกรซ่ึงมีประสบการณดานปฐพีวิศวกรรมประจําสถานที่กอสรางตลอดเวลาทํางาน

ของลูกจาง  และลูกจางซ่ึงทํางานตองมีความชํานาญงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ 

ขอ ๕๘ ในกรณีที่มีการทําเสาเข็มเจาะต้ังแตสองตน  โดยมีระยะหางนอยกวาหกเทาของเสน

ผานศูนยกลางของเสาเข็ม  หามนายจางใหลูกจางลงไปทํางานในรูเจาะเสาเข็มใด  ในขณะที่รูเจาะเสาเข็ม

ขางเคียงยังไมไดเทคอนกรีตหรือเทคอนกรีตแลวแตยังไมกอตัว 

ขอ ๕๙ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเสาเข็มเจาะในบริเวณท่ีจํากัด  เชน  ใตเพดานตํ่า  

ในซอกแคบหรือมุมอับ  นายจางตองจัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายเปนกรณีพิเศษเฉพาะแหง   

เพื่อปองกันมิใหลูกจางไดรับอันตรายขณะทํางาน 

ขอ ๖๐ หามนายจางใหลูกจางทํางานเก่ียวกับงานตอกเสาเข็มและงานเสาเข็มเจาะในขณะ 

มีพายุ  ฝนตก  ฟาคะนอง  หรือภัยธรรมชาติอื่น  เวนแตในกรณีจําเปน  เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

วิศวกรแลว  นายจางจะใหลูกจางทํางานที่คางอยูใหแลวเสร็จก็ได  แตตองจัดใหมีมาตรการปองกัน

อันตรายเปนพิเศษ 

ขอ ๖๑ ใหนายจางจัดใหมีวิศวกรควบคุมดูแลการทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็ม  

โดยจัดใหมีการตรวจสอบวิธีการ  ข้ันตอน  และอุปกรณที่ใชในการทดสอบตามท่ีวิศวกรกําหนด  เชน  

แมแรง  มาตรวัด  การยึดกับเสาเข็มสมอ  แทนรับน้ําหนักบรรทุก  คานที่ใชทดสอบ  โดยแสดงรายการ

คํานวณความแข็งแรงของอุปกรณทดสอบท้ังหมดใหสามารถรับน้ําหนักทดสอบไดอยางปลอดภัย 

ขอ ๖๒ ใหนายจางจัดใหมีเคร่ืองหมายแสดงบริเวณท่ีมีการทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุก

ของเสาเข็มใหเห็นชัดเจน  และปองกันไมใหบุคคลที่ไมเก่ียวของเขาไปในบริเวณนั้น 

ขอ ๖๓ ใหนายจางหยุดการทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็มทันทีหากมีเหตุที่อาจ

เกิดอันตราย 
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สวนที่  ๒ 
กําแพงพืด 

 

 

ขอ ๖๔ การกอสรางกําแพงพืดนายจางตองจัดใหมีวิศวกรซ่ึงมีความรูความชํานาญและ 

มีประสบการณควบคุมการทํางานใหเกิดความปลอดภัยตอลูกจางตลอดเวลา 

ใหนําความในขอ  ๕๗  ขอ  ๕๘  และขอ  ๕๙  มาใชบังคับกับงานกอสรางกําแพงพืด   

โดยอนุโลม 

ขอ ๖๕ ในระหวางการกอสรางชั้นใตดินและมีการขุดดินออกจากบริเวณกําแพงพืด  

นายจางตองติดต้ังอุปกรณวัดคาการเคลื่อนตัว  เพื่อตรวจสอบการเคล่ือนตัวของกําแพงพืดและเตือน

อันตรายที่อาจจะเกิดแกลูกจาง 

ในกรณีที่ปรากฏการเคลื่อนตัวของกําแพงพืด  มีสัญญาณเตือนอันตราย  หรือมีพฤติการณ 

ที่อาจจะเกิดอันตรายแกลูกจาง  นายจางตองส่ังใหหยุดการทํางานและจัดใหมีการเคลื่อนยายลูกจางออก

จากบริเวณนั้นทันที 
 

หมวด  ๖ 
คํ้ายัน 

 

 

ขอ ๖๖ การใชคํ้ายัน  ใหนายจางจัดใหมีการคํานวณออกแบบและควบคุมการใช  โดยมี
วิศวกรรับรอง  ดังตอไปนี้ 

(๑) คํ้ายันที่ทําดวยเหล็ก  ตองสามารถรับน้ําหนักบรรทุกใชงานไดไมนอยกวาสองเทาของ
น้ําหนักบรรทุกใชงาน  ในกรณีคํ้ายันทําดวยวัสดุอื่นที่ไมใชเหล็ก  ตองสามารถรับน้ําหนักบรรทุกใชงาน
ไดไมนอยกวาส่ีเทาของน้ําหนักบรรทุกใชงาน  และตองมีเอกสารแสดงกําลังวัสดุประกอบดวย 

(๒) ไมที่ใชทําคํ้ายัน  ตองเปนไมที่ไมผุเปอยหรือชํารุดจนทําใหไมขาดความแข็งแรงทนทาน  
และตองมีหนวยแรงดัดประลัย  (ultimate  bending  stress)  ไมนอยกวา  ๓๐๐  กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร  และมคีาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๔ 

(๓) เหล็กที่ใชทําคํ้ายัน  ตองเปนเหล็กที่มีจุดคราก  (yield  point)  ไมนอยกวา  ๒,๔๐๐  
กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  และมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๒ 



หนา   ๒๔ 
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(๔) ขอตอและจุดยึดตาง ๆ  ของคํ้ายันตองมั่นคงแข็งแรง 

(๕) ในกรณีที่มีที่รองรับคํ้ายัน  ตองสามารถรับน้ําหนักบรรทุกไดไมนอยกวาสองเทาของ

น้ําหนักบรรทุกใชงาน 

(๖) คํ้ายันตองยึดโยงหรือตรึงกับพื้นดินหรือสวนของส่ิงกอสรางใหมั่นคงแข็งแรง 

ขอ ๖๗ ในกรณีที่มีการเทคอนกรีตเหนือคํ้ายัน  ใหนายจางควบคุมการเทคอนกรีตใหเปนไป

ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  และควบคุมดูแล 

มิใหบุคคลที่ไมเก่ียวของเขาไปอยูใตบริเวณท่ีเทคอนกรีตนั้น 

ขอ ๖๘ ใหนายจางสราง  ประกอบ  ติดต้ัง  และตรวจสอบค้ํายันใหมั่นคงแข็งแรงและมี

ความปลอดภัย 
 

หมวด  ๗ 
เคร่ืองจักรและปนจ่ัน 

 

 

สวนที่  ๑ 
เคร่ืองจักร 

 

 

ขอ ๖๙ ในกรณีที่มีการติดต้ังหรือทดสอบการใชงานของเคร่ืองจักรและอุปกรณในหรือ 
นอกอาคารซ่ึงอยูในระหวางการกอสรางอันอาจกอใหเกิดอันตราย  เชน  การติดต้ังหรือทดสอบ 
การทํางานของระบบไฟฟาหรือเคร่ืองจักร  นายจางตองจัดใหมีวิศวกรวางแผนงานและควบคุม
ตลอดเวลาที่ทําการติดต้ังหรือทดสอบ  ในกรณีที่การติดต้ังหรือทดสอบยังไมแลวเสร็จตองปดก้ันพื้นที่
หรือหองที่มีเคร่ืองจักรและอุปกรณซ่ึงอยูในระหวางการติดต้ังหรือทดสอบใหมิดชิดและปลอดภัยกอน
จะทําการติดต้ังหรือทดสอบคราวตอไป 

ขอ ๗๐ ในการทํางานเก่ียวกับเคร่ืองจักรที่อาจเกิดอันตราย  นายจางตองใชลูกจางซ่ึงมีความ
ชํานาญในการใชเคร่ืองจักรนั้น  และผานการอบรมตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด   

ขอ ๗๑ ใหนายจางจัดใหมีเคร่ืองปองกันอันตรายสําหรับลูกจางซ่ึงทํางานกับเคร่ืองจักร  เชน  
หลังคาเกง  ที่ปดครอบแทนหมุน  เคร่ืองปดบังประกายไฟ  หรือตะแกรงเหล็กเหนียว 



หนา   ๒๕ 
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ขอ ๗๒ ใหนายจางควบคุมดูแลมิใหผูที่ไมเก่ียวของเขาไปในหองควบคุมหรือในรัศมี 

การทํางานของเคร่ืองจักร  และควบคุมดูแลมิใหผูใดหอย  โหน  เกาะ  ยืน  หรือโดยสารไปกับเคร่ืองจักร

ซ่ึงเคล่ือนที่ไดและมิไดจัดไวเพื่อการนั้น 

ในกรณีที่มีลูกจางทํางานในรัศมีการทํางานของเคร่ืองจักร  นายจางตองดูแลระมัดระวังมิให

ลูกจางไดรับอันตรายจากเคร่ืองจักรหรือวัสดุส่ิงของที่ตกจากเคร่ืองจักรนั้น 

ขอ ๗๓ ใหนายจางดูแลเคร่ืองจักรและอุปกรณที่ใชในการทํางานกอสรางใหอยูในสภาพ 

ที่ใชงานไดดีและปลอดภัย  ตามระยะเวลาการใชงานที่เหมาะสม  และการตรวจรับรองประจําปตามชนิด

และประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีเคร่ืองจักรหรืออุปกรณที่ใชในการทํางานกอสรางชํารุดบกพรองอันอาจเปนเหตุใหเกิด

อันตราย  ใหนายจางจัดใหมีการซอมแซมทันที  และมิใหลูกจางใชเคร่ืองจักรหรืออุปกรณนั้นจนกวา 

จะซอมแซมเสร็จและใชงานไดโดยปลอดภัย 

ขอ ๗๔ ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายจากการเคล่ือนที่ของเคร่ืองจักรใด  ใหนายจางติดต้ัง

อุปกรณเตือนอันตรายที่เคร่ืองจักรนั้น  เชน  สัญญาณเสียงและแสงสําหรับการเดินหนาหรือถอยหลัง

ของเคร่ืองจักร  และติดปายเตือนอันตรายใหเห็นไดชัดเจน 
 

สวนที่  ๒ 
ปนจ่ัน 

 

 

ขอ ๗๕ ในการทํางานเก่ียวกับปนจ่ัน  นายจางตองจัดใหลูกจางซ่ึงเปนผูบังคับปนจ่ัน  ผูให

สัญญาณแกผูบังคับปนจ่ัน  ผู ยึดเกาะวัสดุ  หรือผูควบคุมการใชปนจ่ัน  ผานการอบรมหลักสูตร 

การปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  และตองจัดใหมีการอบรมหรือทบทวนการทํางานเก่ียวกับปนจ่ัน 

ขอ ๗๖ ในการประกอบ  การทดสอบ  การใช  และการซอมบํารุง  ใหนายจางปฏิบัติตาม

รายละเอียดคุณลักษณะของปนจ่ันและคูมือการใชงานที่ผูผลิตปนจ่ันกําหนดไว  หากไมมีรายละเอียด

คุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว  ใหนายจางปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใช

งานที่วิศวกรไดกําหนดข้ึนเปนหนังสือ 
 



หนา   ๒๖ 
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หมวด  ๘ 
ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราวและลิฟตโดยสารชั่วคราว 

 

 

ขอ ๗๗ ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว  ลิฟตโดยสารชั่วคราว  และลิฟตที่ใชทั้งขนสงวัสดุและ

โดยสารชั่วคราว  ตองมีรายละเอียดของหอลิฟต  ตัวลิฟต  ขอกําหนดในการสราง  และขอปฏิบัติในการใช  

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๗๘ ในการประกอบ  การติดต้ัง  การทดสอบ  การใช  การซอมบํารุง  และการตรวจสอบ

ลิฟตตามขอ  ๗๗  ใหนายจางปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของลิฟตแตละประเภทและคูมือการใช

งานที่ผูผลิตลิฟตกําหนดไว  หากไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว  ใหนายจาง

ปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่วิศวกรไดกําหนดข้ึนเปนหนังสือ 

ขอ ๗๙ ใหนายจางติดปายบอกน้ําหนักบรรทุกสูงสุดสําหรับลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว   

และปายบอกน้ําหนักบรรทุกและจํานวนผูโดยสารสูงสุดสําหรับลิฟตโดยสารชั่วคราวไวภายในและ

ภายนอกลิฟตใหเห็นชัดเจน 

ขอ ๘๐ ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของลิฟตตามขอ  ๗๗  

ทุกเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  โดยวิศวกรเปนผูควบคุมและบันทึกวันเวลา

ที่ตรวจสอบ  และเก็บผลการตรวจสอบไวเปนหลักฐานเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๘๑ ใหนายจางควบคุมดูแลมิใหบุคคลใดโดยสารลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราวและใหติดปาย

หามโดยสารใหเห็นไดชัดเจน  เวนแตเปนการติดต้ัง  ตรวจสอบ  บํารุงรักษา  และร้ือถอนโดยผูเก่ียวของ

เทานั้น 

ขอ ๘๒ ใหนายจางควบคุมดูแลมิใหบุคคลใดโดยสารบนหลังคาลิฟตโดยสารชั่วคราว   

เวนแตเปนการติดต้ัง  ตรวจสอบ  บํารุงรักษา  และร้ือถอนโดยผูเก่ียวของเทานั้น 

ขอ ๘๓ การใชลิฟตตามขอ  ๗๗  นายจางตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําขอกําหนดในการใชลิฟตติดไวบริเวณที่มีการใชลิฟตใหเห็นไดชัดเจน  และ

ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวโดยเครงครัด 

(๒) จัดใหมีลูกจางซ่ึงอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป  และไดรับการฝกอบรมการใชลิฟตมาแลว 

ทําหนาที่บังคับลิฟตประจําตลอดเวลาที่ใชลิฟต 
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(๓) บริเวณที่ผูบังคับลิฟตทํางานจะตองจัดใหมีหลังคาที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอเพื่อปองกัน 

มิใหเกิดอันตรายจากการตกหลนของวัสดุส่ิงของ 

(๔) ใหมีการตรวจสอบลิฟตกอนการใชงานทุกวัน  หากสวนใดชํารุดเสียหายตองซอมแซม 

ใหเรียบรอยกอนใชงาน 

(๕) ในกรณีที่ลิฟตไมอยูในสภาพพรอมใชงาน  หรือไมมีผูทําหนาที่บังคับลิฟตตองปดสวิตช  

พรอมทั้งใสกุญแจและติดปาย  “หามใชลิฟต”  ใหลูกจางทราบ 

(๖) จัดวางและปองกันมิใหวัสดุตกหรือย่ืนออกมาขัดกับโครงหอลิฟต 

(๗) ในการใชลิฟตขนรถหรือเคร่ืองมือที่มีลอ  ตองปองกันมิใหรถหรือเคร่ืองมือนั้นเคล่ือนที่ได 
 

หมวด  ๙ 
เชือก  ลวดสลิง  และรอก 

 

 

ขอ ๘๔ การนําเชือกหรือลวดสลิงมาใชกับรอก  นายจางตองควบคุมดูแลใหมีการใชเชือก
หรือลวดสลิงที่มีขนาดเหมาะสมกับรองรอก  และเชือกหรือลวดสลิงดังกลาวตองไมผุเปอยหรือชํารุด 
จนทําใหขาดความแข็งแรงทนทาน   

ขอ ๘๕ ในกรณีมีจุดที่เชือกหรือลวดสลิงจะครูดได  ใหนายจางจัดหาลูกกล้ิงหรือวัสดุอยางอื่น
ที่คลายคลึงกันรองที่จุดนั้นเพื่อไมใหมีการครูด 

ขอ ๘๖ การใชเชือก  ลวดสลิง  และรอก  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
หมวด  ๑๐ 

ทางเดินชั่วคราวยกระดับสูง 
 

 

ขอ ๘๗ ทางเดินชั่วคราวยกระดับสูงต้ังแต  ๑๕๐  เซนติเมตร  ข้ึนไป  นายจางตองจัดสราง
ทางเดินนั้นดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงสามารถรับน้ําหนักบรรทุกจรไดตามสภาพการใชงานจริง  แตไม
นอยกวา  ๒๕๐  กิโลกรัมตอตารางเมตร  มีความกวางไมนอยกวา  ๔๕  เซนติเมตร  และตองมีราวก้ัน
หรือร้ัวกันตกตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ   
ตลอดทางเดินนั้น 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๘๘ ทางเดินชั่วคราวยกระดับสูงซ่ึงมีลักษณะเปนทางลาดชัน  ใหนายจางจัดใหมีวัสดุ
ปองกันการล่ืนและดูแลใหเกิดความปลอดภัยตลอดเวลาทํางาน 

 
หมวด  ๑๑ 

การทํางานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง 
การพังทลาย  และการกระเด็นหรือตกหลนของวัสดุ 

 

 

สวนที่  ๑ 
การปองกันการตกจากที่สูง 

 

 

ขอ ๘๙ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในท่ีสูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารต้ังแต  ๒  เมตร  

ข้ึนไป  ใหนายจางจัดใหมีนั่งราน  บันได  ขาหย่ัง  หรือมายืน  ที่ปลอดภัยตามสภาพของงานสําหรับ

ลูกจางในการทํางานนั้น 

ขอ ๙๐ ในกรณีที่นายจ างใหลูกจ างทํ างานบนท่ีลาดชันที่ทํ ามุม เ กินสามสิบองศา 

จากแนวราบและสูงต้ังแต  ๒  เมตร  ข้ึนไป  นายจางตองจัดใหมีนั่งรานที่เหมาะสมกับสภาพของงาน  

สายหรือเชือกชวยชีวิต  และเข็มขัดนิรภัยพรอมอุปกรณ  หรือเคร่ืองปองกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน 

ใหลูกจางใชในการทํางานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

ขอ ๙๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในสถานที่ที่ลูกจางอาจไดรับอันตรายจากการ

พลัดตกหรือถูกวัสดุพังทับ  เชน  การทํางานบนหรือในเสา  ตอมอ  เสาไฟฟา  ปลอง  หรือคานที่มีความสูง

ต้ังแต  ๔  เมตร  ข้ึนไป  หรือทํางานบนหรือในถัง  บอ  กรวยสําหรับเทวัสดุ  หรือส่ิงอื่นใดที่มีลักษณะ

เดียวกัน  นายจางตองจัดทําราวก้ันหรือร้ัวกันตก  ตาขาย  ส่ิงปดก้ัน  หรืออุปกรณปองกันอื่นใด 

ที่มีลักษณะเดียวกัน  เพื่อปองกันการพลัดตกของลูกจางหรือส่ิงของ  และจัดใหมีการใชสายหรือเชือก

ชวยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพรอมอุปกรณ  หรือเคร่ืองปองกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน  ใหลูกจางใชใน

การทํางานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

ขอ ๙๒ งานกอสรางที่มีปลองหรือชองเปดซ่ึงอาจทําใหลูกจางหรือส่ิงของพลัดตก  นายจาง

ตองจัดทําฝาปดที่แข็งแรง  ราวก้ันหรือร้ัวกันตกที่มีความสูงไมนอยกวา  ๙๐  เซนติเมตร  และแผงทึบ

หรือขอบกันของตกมีความสูงไมนอยกวา  ๗  เซนติเมตร  พรอมทั้งติดปายเตือนอันตราย 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๙๓ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในชั้นของอาคารหรือส่ิงกอสรางที่เปดโลงและ

อาจพลัดตกลงมาได  นายจางตองจัดทําราวก้ันหรือร้ัวกันตกตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน

แหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  หรืออุปกรณปองกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน 
 

สวนที่  ๒ 
การใชนั่งราน  บนัได  ขาหย่ัง  และมายืน 

 

 

ขอ ๙๔ การใชนั่งราน  นายจางตองกํากับดูแลมิใหลูกจาง 
(๑) ทํางานบนนั่งรานเมื่อพื้นนั่งรานล่ืน 
(๒) ทํางานบนนั่งรานที่มีสวนใดชํารุดอันอาจเปนอันตราย 
(๓) ทํางานบนนั่งรานแขวนหรือนั่งรานแบบกระเชาขณะฝนตกหรือลมแรงอันอาจเปน

อันตราย  และในกรณีที่มีเหตุการณดังกลาวใหรีบนํานั่งรานดังกลาวลงสูพื้นดิน 
ในกรณีที่มีการทํางานบนนั่งรานหลายชั้นพรอมกัน  ใหนายจางจัดใหมีส่ิงปองกันมิใหเกิด

อันตรายตอผูที่ทํางานอยูชั้นลาง 
ขอ ๙๕ ใหนายจางสราง  ประกอบ  ติดต้ัง  และตรวจสอบนั่งราน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ขอ ๙๖ ในกรณีที่ ลูกจางตองใชบันไดไตในงานกอสราง  นายจางตองจัดหาบันไดที่มี

โครงสรางที่แข็งแรงทนทานและมีความปลอดภัยในการใชงานตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ขอ ๙๗ ในกรณีที่ลูกจางตองใชขาหย่ังหรือมายืนในการทํางาน  นายจางตองจัดใหมีการดูแล
ขาหย่ังหรือมายืนนั้นใหมีโครงสรางที่แข็งแรงปลอดภัย  และมีพื้นที่สําหรับยืนทํางานอยางเพียงพอ 

 
สวนที่  ๓ 

การปองกันอันตรายจากการพังทลาย  และการกระเด็นหรือตกหลนของวัสดุ 
 

 

ขอ ๙๘ ในกรณีที่ลูกจางทํางานในบริเวณท่ีอาจมีการพังทลาย  หรือการกระเด็นหรือตกหลน
ของหิน  ดิน  ทราย  หรือวัสดุตาง  ๆ  นายจางตองจัดทําไหลหิน  ดิน  ทราย  หรือวัสดุนั้นใหลาดเอียง
เปนมุมหรือวิธีการอื่นที่ปองกันการพังทลาย 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๙๙ ในกรณีที่ใหลูกจางทํางานในทอ  ชอง  โพรง  อุโมงค  หรือบอที่อาจมีการพังทลาย  

นายจางตองจัดทําผนังก้ัน  คํ้ายัน  หรือใชวิธีการอื่นใดที่สามารถปองกันอันตรายนั้นได 

ขอ ๑๐๐ ใหนายจางปองกันการกระเด็นหรือตกหลนของวัสดุโดยใชผาใบ  ตาขาย  หรือวัสดุ

อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันปดก้ันหรือรองรับ 

ในกรณีที่มีการลําเลียงวัสดุข้ึนหรือลงจากที่สูง  หรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  ใหนายจาง

จัดทําราง  ปลอง  หรือใชเคร่ืองมือและวิธีการลําเลียงที่เหมาะสมและปลอดภัย 

ในกรณีที่ตองใชสายพาน  เชือก  หรือลวดสลิงในการลําเลียงวัสดุ  ใหนายจางจัดทําโครงสราง

และที่สําหรับเกาะเก่ียวใหมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
 

หมวด  ๑๒ 
งานอุโมงค 

 

 

ขอ ๑๐๑ ใหนายจางจัดใหมีการอบรมวิธีทํางานในอุโมงคและวิธีปองกันอันตรายแกลูกจาง

กอนเขาทํางานในอุโมงค  และตองอบรมทบทวนหรือเพิ่มเติมเปนประจําไมนอยกวาเดือนละหนึ่งคร้ัง 

ขอ ๑๐๒ ในการขุดเจาะอุโมงค  ใหนายจางจัดใหมีวิศวกรซ่ึงมีประสบการณดานอุโมงคและ

ดานปฐพีวิศวกรรม  เปนผูออกแบบและกําหนดวิธีปฏิบัติงาน  และตองมีวิศวกรซ่ึงมีประสบการณ 

ดานงานขุดเจาะอุโมงคเปนผูควบคุมงานตลอดเวลา 

การขุดเจาะอุโมงคโดยใชวัตถุระเบิด  ใหนายจางจัดใหมีผูชํานาญการดานวัตถุระเบิดเปนผู

ควบคุมการใชและปริมาณการใชวัตถุระเบิด  และตองมีวิศวกรซ่ึงมีประสบการณดานงานขุดเจาะอุโมงค

โดยใชวัตถุระเบิดเปนผูควบคุมงานและกําหนดวิธีปองกันอันตรายตลอดเวลาทํางาน 

ขอ ๑๐๓ การกอสรางอุโมงคและการทํางานในอุโมงค  ใหนายจางปฏิบัติตามหลักเกณฑและ

วิธีการเพื่อความปลอดภัยที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 

หมวด  ๑๓ 
งานกอสรางในน้ํา 

 

 

ขอ ๑๐๔ กอนใหลูกจางทํางานกอสรางในน้ํา  ใหนายจางดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการทํางาน  และ 
ติดประกาศหรือแจงใหลูกจางทราบเปนลายลักษณอักษร 

(๒) จัดทําแผนฉุกเฉินกรณีเกิดภัยจากธรรมชาติ  และจัดใหมีการอบรมและฝกซอมตามแผน
ฉุกเฉินนั้น 

(๓) จัดใหมีอุปกรณชวยชีวิตตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีหรือ
หนวยงานอื่น  เชน  ชูชีพ  เข็มขัดนิรภัย  สายชูชีพ  และอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลอื่น ๆ  
โดยมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนลูกจางซ่ึงทํางานกอสรางในน้ํา 

(๔) จัดใหมีการตรวจสอบการข้ึนลงของระดับน้ําอยางสม่ําเสมอ  เวนแตสภาพของพื้นที่ไมมี
การข้ึนลงของระดับน้ํา 

ขอ ๑๐๕ ในกรณีที่มีการใชอุปกรณไฟฟาในงานกอสรางในน้ํา  ใหนายจางจัดหาและดูแล 
ใหอุปกรณไฟฟานั้นเปนชนิดที่สามารถปองกันน้ํา  ความชื้น  หรือไอระเหยของสารที่มีความไวไฟ   
ซ่ึงอาจทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจร  การลุกไหม  หรือการระเบิดได 

ขอ ๑๐๖ ในการทํางานบนแครลอยหรือนั่งรานเหนือพื้นน้ํา  ใหนายจางจัดใหมี 
(๑) การยึดโยงหรือติดตรึงโครงสรางรองรับและโครงเคร่ืองจักร  รวมทั้งอุปกรณที่ติดต้ัง 

บนแครลอยหรือนั่งรานใหมั่นคงปลอดภัย 
(๒) สะพานทางเดินและบันไดเชื่อมตอระหวางแครลอยกับฝงหรือแครลอยที่อยูใกลเคียงให

มั่นคงปลอดภัยตามความจําเปน 
(๓) การดูแลใหเกิดความปลอดภัยและรักษาความสะอาดพ้ืนแครลอยหรือนั่งรานตลอดเวลา

ทํางาน 
(๔) การสวมใสชูชีพตลอดเวลาทํางาน  และถามีการทํางานในเวลากลางคืน  ชูชีพตองติดพรายน้ํา

หรือวัสดุเรืองแสงดวย 
 

หมวด  ๑๔ 
การร้ือถอนทําลาย 

 

 

ขอ ๑๐๗ การร้ือถอนทําลายส่ิงกอสรางที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคาร  ใหนายจางจัดใหมีวิศวกรกําหนดข้ันตอน  วิธีการ  และควบคุมดูแลการทํางานของลูกจางใหมี



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ความปลอดภัย  และจัดการอบรมหรือชี้แจงลูกจางเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการร้ือถอนทําลายส่ิงกอสราง

กอนที่จะเร่ิมปฏิบัติงาน 

ขอ ๑๐๘ การร้ือถอนทําลายส่ิงกอสราง  ใหนายจางดําเนินการเพื่อความปลอดภัย  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตัดไฟฟา  กาซ  ประปา  ไอน้ํา  หรือพลังงานอยางอื่นที่ใชอยูในส่ิงกอสรางที่จะร้ือถอน

ทําลาย 

(๒) ขจัดหรือเคล่ือนยายสารเคมี  ถังกาซ  วัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิด  หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกันใหออกจากบริเวณท่ีทําการร้ือถอนทําลายส่ิงกอสรางใหถูกวิธีและปลอดภัย 

(๓) เอาของแหลมคม  กระจก  หรือวัสดุอื่นที่หลุดรวงหรือแตกไดงายออกใหหมดกอนการร้ือ

ถอนทาํลาย 

(๔) จัดใหมีแผงรับวัสดุที่อาจรวงหลนจากการร้ือถอนทําลายส่ิงกอสรางนั้น  และแผงรับวัสดุ

ดังกลาวตองมีความมั่นคงแข็งแรงและขนาดใหญเพียงพอที่จะสามารถรองรับวัสดุที่รวงหลนไดอยาง

ปลอดภัย 

(๕) จัดใหมีการฉีดน้ําหรือใชวิธีอื่นที่เหมาะสมเพ่ือปองกันหรือขจัดฝุนตลอดเวลาทํางาน 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชไฟฟา  น้ํา  สาธารณูปโภค  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  

ในระหวางการร้ือถอนทําลายส่ิงกอสราง  ใหนายจางจัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายในการใช 

ส่ิงเหลานั้น 

ขอ ๑๐๙ ในกรณีที่ร้ือถอนทําลายดวยวัตถุระเบิด  ใหนายจางจัดใหมีผูชํานาญการดานวัตถุ

ระเบิดและวิศวกรซ่ึงมีประสบการณดานการร้ือถอนทําลายดวยวัตถุระเบิดเปนผูควบคุมงานและกําหนด

วิธีปองกันอันตรายตลอดเวลาทํางาน 

ขอ ๑๑๐ ใหนายจางจัดใหมีการขนยายวัสดุที่ร้ือถอนทําลายแลวออกจากบริเวณที่ร้ือถอน

ทําลายหรือจัดเก็บใหปลอดภัย 

ในกรณีที่มีการขนยายวัสดุที่ร้ือถอนทําลายในที่ตางระดับ  ใหกระทําโดยวิธีที่ปลอดภัยและ 

ใหนายจางจัดใหมีมาตรการเพื่อปองกันอันตราย 
 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๑๕ 
การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

 

 

ขอ ๑๑๑ ใหนายจางจัดและดูแลใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ตลอดเวลาที่ทํางาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) งานไมหรืองานสี  ใหสวมหมวกนิรภัย  และรองเทาพื้นยางหุมสน 
(๒) งานเหล็ก  งานอุโมงค  หรืองานประกอบ  ติดต้ัง  ซอมบํารุง  ยก  ขน  แบก  หรือหามของหนัก  

อันอาจเกิดอันตรายรายแรง  ใหสวมหมวกนิรภัย  ถุงมือผาหรือหนัง  และรองเทาพื้นยางหุมสน 
หรือรองเทานิรภัย 

(๓) งานประปาหรืองานติดต้ังกระจก  ใหสวมหมวกนิรภัย  ถุงมือผาหรือหนัง  และรองเทา
พื้นยางหุมสน 

(๔) งานกออิฐ  ฉาบปูน  หรือตกแตงผิวปูน  ใหสวมหมวกนิรภัย  ถุงมือผาหรือหนัง  และ
รองเทาพื้นยางหุมสน 

(๕) งานคอนกรีต  เชน  ผสมปูนซีเมนต  เทคอนกรีต  ใหสวมหมวกนิรภัย  ถุงมือยาง  และ
รองเทายางหุมแขง 

(๖) งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงานดวยไฟฟา  กาซ  หรือพลังงานอื่น  ใหสวมกระบังหนาลดแสง
หรือแวนตาลดแสง  ถุงมือผาหรือหนัง  รองเทาพื้นยางหุมสนหรือรองเทานิรภัย  และแผนปดหนาอกกัน
ประกายไฟ 

(๗) งานตัด  ร้ือถอน  สกัด  ทุบ  หรือเจาะวัสดุที่เปนฝุน  ใหสวมหมวกนิรภัย  แวนตานิรภัย   
ที่กรองอากาศสําหรับใชครอบจมูกและปากกันฝุน  ถุงมือผาหรือหนัง  และรองเทาพื้นยางหุมสนหรือ
รองเทานิรภัย 

(๘) งานที่มีเสียงดังเกินที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยความปลอดภัยเก่ียวกับเสียง  ใหสวม
ปล๊ักลดเสียงหรือครอบหูลดเสียง 

(๙) งานสารพิษ  ใหสวมหมวกนิรภัย  ชุดหนากากปองกันสารพิษ  ถุงมือยางที่กันอันตรายจาก
สารเคมีกระเด็น  และรองเทาพื้นยางหุมสน 

(๑๐) งานกระเชาแขวน  นั่งรานแขวน  หรืองานที่มีลักษณะโลงแจงในที่สูงต้ังแต  ๔  เมตร   
ข้ึนไป  ใหสวมหมวกนิรภัย  เข็มขัดนิรภัยพรอมสายหรือเชือกชวยชีวิต  และรองเทาพื้นยางหุมสน 



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑๑) งานเจาะหรืองานขุด  ใหสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่เหมาะสม 
กับสภาพของงาน 

นอกจากอุปกรณที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง  ใหนายจางจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัย 
สวนบุคคลอื่นใหลูกจางตามความเหมาะสมกับลักษณะงานดวย 

ขอ ๑๑๒ อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามขอ  ๑๑๑  ตองจัดใหเหมาะสม 
กับลักษณะของงาน  และเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  หรือมาตรฐานอ่ืนที่อธิบดี
ประกาศกําหนดและไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรหรือผูควบคุมงาน  โดยใหมีการตรวจสอบและ
อบรมการใชอุปกรณนั้นกอนการใชงาน 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อุไรวรรณ  เทียนทอง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้   คือ   โดยท่ีมาตรา   ๑๐๓   วรรคหนึ่ง   
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจ 
ออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใหนายจางดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ท้ังนี้  เพ่ือความปลอดภัยของลูกจางท่ีทํางานเกี่ยวกับ 
งานกอสราง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑการจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานกอสราง 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  

และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดใหนายจางจัดทําแผนงาน

ดานความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานกอสราง  ตามหลักเกณฑที่อธิบดีประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ

จัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ

การจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานกอสราง  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหนายจางจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานกอสราง  

ดังตอไปนี้ 

(๑) งานอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  เมตร  

หรืออาคารที่มีความสูงต้ังแต  ๑๕  เมตรขึ้นไป  และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลัง

เดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๒) งานสะพานที่มีชวงความยาวต้ังแต  ๓๐  เมตรขึ้นไป  หรืองานสะพานขามทางแยกหรือ

ทางยกระดับ  สะพานกลับรถ  หรือทางแยกตางระดับ 

(๓) งานขุด  งานซอม  หรืองานร้ือถอนระบบสาธารณูปโภคที่ลึกต้ังแต  ๓  เมตรขึ้นไป 

(๔) งานอุโมงคหรือทางลอด 

(๕) งานกอสรางอื่นที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานประกาศกําหนด 



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

การจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานดังกลาว  ใหจัดทํากอนเร่ิมดําเนินการ
กอสราง  และเก็บไวพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได   

ขอ ๔ แผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานกอสรางตองจัดทําเปนหนังสือ
และสอดคลองกับแผนงานการกอสราง  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย 

(๑) แผนควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทํางานที่สอดคลองกับกฎหมายความปลอดภัย 
ในการทํางาน 

(๒) แผนฝกอบรมใหความรูดานความปลอดภัยในการทํางานแกลูกจางที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ
การทํางานตามขอ  ๓ 

(๓) แผนรณรงคสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน 
(๔) แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน 
(๕) แผนการตรวจสอบ  วิเคราะห  และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน 
ขอ ๕ แผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานกอสรางตามขอ  ๔  ตองมี

รายละเอียด  เชน  ชื่อโครงการหรือกิจกรรม  วัตถุประสงค  กลุมเปาหมาย  งบประมาณ  แผนการ
ปฏิบัติงาน  ซ่ึงระบุวิธีการ  ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ  ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ  ผลสัมฤทธิ์ 
ของโครงการหรือกิจกรรม  วิธีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม  ระยะเวลาการทบทวน 
และปรับปรุงแกไขแผนงาน  และผูมีหนาที่รับผิดชอบ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อัมพร  นิติสิริ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ํา  ระบบลม 

ระบบไฮดรอลิค  ระบบเครื่องยนตเผาไหมภายใน  ระบบดีเซลแฮมเมอร  หรือระบบอื่น   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดใหนายจางที่มีการทํางาน
เกี่ยวกับเคร่ืองตอกเสาเข็มระบบไอน้ํา  ระบบลม  ระบบไฮดรอลิค  ระบบเครื่องยนตเผาไหมภายใน  
ระบบดีเซลแฮมเมอร  หรือระบบอื่น  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๕๖  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ 
การจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขการทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ํา  ระบบลม  ระบบไฮดรอลิค  
ระบบเครื่องยนต  เผาไหมภายใน  ระบบดีเซลแฮมเมอร  หรือระบบอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ นายจางที่ใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ํา  ระบบลม  ระบบ  

ไฮดรอลิค  ระบบเครื่องยนตเผาไหมภายใน  ระบบดีเซลแฮมเมอร  หรือระบบอื่น  ตองปฏิบติั  ดังนี้ 
(๑) กอนเร่ิมปฏิบัติงานตอกเสาเข็มใหจัดฝกอบรมใหกับลูกจางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ตามคูมือการใชเคร่ืองตอกเสาเข็มและคูมือการใชสัญญาณสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงาน  ในการตอก
เสาเข็มตามขอ  ๔๓  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทาํงานเกี่ยวกับงานกอสราง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และจัดเก็บหลักฐาน
การฝกอบรมพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได   



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

 

(๒) จัดใหมีผูใหสัญญาณส่ือสารในการตอกเสาเข็มเพื่อปฏิบัติตามคูมือการใชเคร่ืองตอก

เสาเข็มและคูมือการใชสัญญาณส่ือสารระหวางผูปฏิบัติงานในการตอกเสาเข็ม 

(๓) ควบคุมดูแล  ใหลูกจางอยูในสภาพที่พรอมในการปฏิบัติงาน 

ขอ ๔ หามนายจางใหลูกจางหรือบุคคลใดที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ  ซ่ึงอยูในสถานที่กอสราง

เขตกอสราง  หรือในพื้นที่รับผิดชอบของนายจางอยูใกลบริเวณแทนเคร่ืองตอกเสาเข็มในระยะนอยกวา  

๒  เทาของความสูงของโครงเครื่องตอกเสาเข็มหรือเสาเข็ม  ในขณะที่มีการใชเคร่ืองตอกเสาเข็ม  เชน  

การเคลื่อนยายเคร่ืองตอกเสาเข็ม  การยกเสาเข็ม  การตอกเสาเข็ม   

ขอ ๕ หามนายจางใหลูกจางหรือบุคคลใดโหนเชือกหรือลวดสลิงของเครื่องตอกเสาเข็ม 

ขอ ๖ การทาํงานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็ม  นายจางตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) การทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบลม  หรือระบบไฮดรอลิค   

 ก. จัดใหมีการยึดโยง  ทอลม  หรือทอไฮดรอลิคกับตัวลูกตุมของเครื่องตอกเสาเข็ม 

ใหมั่นคงแข็งแรง 

 ข. หยุดการใชเคร่ืองตอกเสาเข็มระบบลมหรือระบบไฮดรอลิค  กรณีทอลมหรือ 

ทอไฮดรอลิคชาํรุด  จนกวาจะมีการแกไขใหมีความปลอดภัย 

(๒) การทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบเครื่องยนตเผาไหมภายใน   

 ก. ตรวจสอบลวดสลิงใหอยูในสภาพที่สมบูรณ  กอนและหลังการใชงานทุกคร้ัง 

หากพบวาชํารุดตองหยุดการใชทํางานจนกวาจะแกไขใหมีความปลอดภัย   

 ข. จัดใหมีแผนเหล็กเหนียวก้ันหรือมีลูกกลิ้งบริเวณเหนือรองรอกสวนบนของเครื่อง

ตอกเสาเข็มเพื่อปองกันลวดสลิงหลุดจากรองรอก 

 ค. จัดใหมีการยึดปลายสลักที่สอดรอยลูกตุมเพื่อปองกันลูกตุมหลุด 

 ง. เมื่อหยุดการตอกเสาเข็ม  ตองดูแลและควบคุมใหลดระดับลูกตุมตอกเสาเข็มไวใน

ตําแหนงตํ่าสุดของรางนําสงเสาเข็มบนที่รองรับที่มีความมั่นคงแข็งแรง 

(๓) การทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบดีเซลแฮมเมอร   

 ก. จัดใหมีบันไดพรอมราวจับ  และโครงกันตกโลหะติดกับโครงเครื่องตอกเสาเข็ม 

 ข. กรณีโครงเคร่ืองตอกเสาเข็มมีชั้นพัก  ตองจัดทําพื้นและทางเดินบนชั้นพักเปนแบบ

กันลื่น  และมีราวกันตกที่มีความมั่นคงแข็งแรงโดยรอบ  



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 ค. จัดใหมีอุปกรณหรือเคร่ืองหยุดอัตโนมัติที่สามารถหยุดการทํางานของเครื่องตอก   
ไดทันทีในกรณีฉุกเฉิน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อัมพร  นิติสิริ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจําปี 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานก่อสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดให้นายจ้างที่มีการใช้
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องจัดให้มีการตรวจรับรองประจําปีตามชนิดและประเภท 
ที่อธิบดีประกาศกําหนด   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๗๓  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ 
การจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานก่อสร้าง   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําไดโ้ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  ชนิดและประเภท
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจําปี” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจรับรองประจําปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางาน

ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัย  ตามชนิดและประเภท  ดังนี้   
(๑) เครื่องจักรที่ใช้งานยก  งานเคลื่อนย้าย  หรืองานติดตั้ง  ได้แก่  รถบรรทุก  ระบบสายพาน

ลําเลียง  รถยก   
(๒) เครื่องจักรที่ใช้ในงานดินหรืองานถนน  ได้แก่  รถแทรกเตอร์  รถตัก  เครื่องจักรสําหรับ

งานขุด  รถบด  รถขูดอุ้มดิน  (Scraper)  รถเกรด  (Grader)  รถปูคอนกรีตแอสฟัลต์  (Asphaltic  
Concrete  Paver)  รถพ่นยาง  (Bitumen  Distributor,  Sprayer)   

(๓) เครื่องจักรที่ใช้ในงานคอนกรีต  ได้แก่  เครื่องผสมคอนกรีต  (Concrete  mixer)  เครื่องสั่นคอนกรีต  
(Concrete  Vibrator)  เครื่องป๊ัมคอนกรีต  (Concrete  Pumping  Machine)  เครื่องยิงคอนกรีต  
(Shotcrete  Machine)  เครื่องพ่นปูนทราย  (Mortar  Sprayer)  รถคอนกรีตผสมเสร็จ  (Transit-Mixer  
Truck) 

(๔) เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างฐานราก  ได้แก่  เครื่องตอกเสาเข็ม  เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง  เสาเข็มเจาะและกําแพงพืด  เครื่องอัดน้ําปูน  (Cement  Grouting  Machine)  เครื่องทํา
เสาเข็มดินซีเมนต์  (Soil  Cement  Column  Machine) 

(๕) เครื่องจักรที่ ใช้ในงานขุด  งานเจาะ  หรืองานอุโมงค์  ได้แก่  เครื่องอัดลม  (Air  
Compressor)  เครื่องเจาะหิน  (Drilling  Rock  Machine)  เครื่องเจาะอุโมงค์  (Tunnel  Boring  
Machine)  เครื่องดันท่อ  (Pipe  Jacking  Machine)  แบ็กโฮ  (Backhoe)  แดร็กไลน์  (Dragline)   
รถตักหน้า-ขุดหลัง  (Front-End  Loader) 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๖) เครื่องจักรที่ใช้ในงานตัด  งานเชื่อม  หรืองานเจีย   
(๗) เครื่องจักรที่ใช้ในงานรื้อถอนทําลายส่ิงก่อสร้าง  ได้แก่  เครื่องสกัด  (Jack  Hammer)  

คอนกรีตเบรกเกอร์  (Concrete  Breaker)  เครื่องตัดทําลายโครงสร้าง  (Demolition  Shears) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
อัมพร  นิติสิริ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว 

ลิฟตโดยสารชั่วคราว  และลิฟตที่ใชทั้งขนสงวัสดุและโดยสารชั่วคราว   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดใหนายจาง

จัดใหมีการตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว  ลิฟตโดยสารชั่วคราว  

และลิฟตที่ใชทั้งขนสงวัสดุและโดยสารชั่วคราวเปนประจําทุกเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๘๐  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ 

การจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ

และวิธีการตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว  ลิฟตโดยสารชั่วคราว  

และลิฟตที่ใชทั้งขนสงวัสดุและโดยสารชั่วคราว  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ นายจางที่มีการใชลิฟตที่มีความสูงต้ังแต  ๙  เมตรขึ้นไป  ตองจัดใหมีการตรวจสอบ
สวนประกอบและอุปกรณของลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว  ลิฟตโดยสารชั่วคราว  และลิฟตที่ใชทั้งขนสงวัสดุ  
และโดยสารชั่วคราว  ภายใตการควบคุมโดยวิศวกรอยางนอยเดือนละ  ๑  คร้ัง 



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๔ ขณะที่มีการตรวจสอบสวนประกอบ  อุปกรณ  หรือระบบควบคุมการทํางาน 
ของลิฟต  นายจางตองมีการใสกุญแจ  หรือจัดใหมีระบบระมัดระวังปองกันมิใหผูที่ไมมีหนาที่
เกี่ยวของเขาไปใกลหรือใชลิฟต  พรอมทั้งติดปาย  “หามใชลิฟต”  ใหชัดเจน 

ขอ ๕ นายจางตองแสดงขอมูลและรายละเอียดทั่วไปของลิฟต  ดังนี้ 
(๑) ย่ีหอและประเทศผูผลิต 
(๒) รุน  หมายเลขเครื่องและปที่ผลิต 
(๓) น้ําหนักยกหรือพิกัดยกมากสุดของลิฟต   
(๔) ชื่อผูผลิต  ผูนําเขา   
(๕) แบบรายการคํานวณ  และขอมูลของวิศวกรผูออกแบบ  กรณีเปนลิฟตที่นายจางสรางลิฟตเอง 

หมวด  ๒ 
ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว  ลิฟตโดยสารชั่วคราว 
และลิฟตที่ใชทั้งขนสงวัสดุและโดยสารชั่วคราว 

 

 

ขอ ๖ กรณีที่นายจางมีการใชลิฟต  ตองจัดใหมีการตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณ  
ของลิฟต  ใหมีความปลอดภัยในการใชงาน  หัวขอ  ดังนี้ 

(๑) โครงสรางของลิฟต 
(๒) รอยเชื่อมตอ   
(๓) สลักเกลียว  แปนเกลียวและหมุดยํ้า 
(๔) ฐานที่รองรับและจุดยึดตาง ๆ   
(๕) กวาน  หรือตะขอยก   
(๖) ระบบรอก  เชน  สลัก  ลูกปน  เพลา  เฟอง   
(๗) เบรกหรืออุปกรณควบคุมการหยุด   
(๘) ลวดสลิง 
(๙) ระบบหลอล่ืน   

(๑๐) ส่ิงปองกันอันตรายตอผูใชงานจากสวนที่เคลื่อนที่ได 
(๑๑) อุปกรณประคองสายไฟฟา 
(๑๒) ระบบการควบคุมการหยุด  ระบบควบคุมน้ําหนักเกิน 



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๑๓) ระบบนิรภัยอัตโนมัติ   
(๑๔) ระบบไฟฟา 
(๑๕) สวนประกอบและอุปกรณอื่น ๆ  ที่ผูผลิตกําหนดใหมีการตรวจสอบ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อัมพร  นิติสิริ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ  การใช้เชือก  ลวดสลิง  และรอก   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๘๖  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ 

การจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานก่อสร้าง   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบด้วยมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์

และวิธีการ  การใช้เชือก  ลวดสลิง  และรอก  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

“เชือก”  หมายถึง  ส่ิงที่มีลักษณะเป็นเส้นทําด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติเหนียวที่ไม่ใช่เส้นลวดหรือโซ่  

เช่น  ด้าย  ป่าน  หรือปอ  ที่นํามาสาน  ถัก  มัดฟั่น  หรือมัดตีเกลียว  และให้หมายความรวมถึงสลิง 

ใยสังเคราะห์  เช่น  สลิงอ่อน  สลิงผ้าใบ  หรือสลิงไนล่อน 

“ลวดสลิง”  หมายถึง  เชือกที่ทําด้วยเส้นลวดหลายเส้นที่ตีเกลียวหรือพันรอบแกนชั้นเดียว 

หรือหลายชั้น 

“รอก”  หมายถึง  อุปกรณ์ผ่อนแรงมีลักษณะคล้ายล้อเพื่ออํานวยความสะดวกในการ

เคลื่อนย้ายส่ิงของ  โดยร้อยไว้กับเชือก  โซ่  หรือลวดสลิง   

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

ข้อ ๔ ให้นายจ้างใช้เชือก  ลวดสลิง  และรอก  ให้เป็นไปตามคุณลักษณะและข้อกําหนดของ

การใช้งาน  ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกําหนด 



 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซ่ึงทํางานเก่ียวกับเชือก  ลวดสลิง  และรอก  ได้ทราบถึงคุณลักษณะ  

และข้อกําหนดของการใช้งานของเชือก  ลวดสลิง  และรอก  ตามวรรคหนึ่ง   

ข้อ ๕ ให้นายจ้างตรวจสอบเชือก  ลวดสลิง  รอก  และอุปกรณ์ประกอบเบ้ืองต้นให้อยู่ใน

สภาพปลอดภัย  พร้อมใช้งาน  และตรวจตามรายการตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกําหนด 

ข้อ ๖ การใช้งานเชือก  หรือลวดสลิงในการยก  ดึง  ลาก  ส่ิงของ  นายจ้างต้องจัดให้มี 

การถักหรือทําเป็นบ่วงที่ปลายเชือกหรือลวดสลิงโดยการผูก  มัด  หรือยึดโยง  ให้ม่ันคงแข็งแรง   

และทดลองยก  ดึง  ลาก  เพื่อตรวจสอบสภาพสมดุลย์ก่อนการปฏิบัติงานจริง 

ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในรัศมีการทํางานที่อาจได้รับอันตราย

จากการใช้เชือก  ลวดสลิง  รอก  เนื่องจากการตกหล่น  ดีด  หรือกระเด็น  และจัดให้มีป้ายเตือน

อันตรายดังกล่าว  ติดไว้ให้เห็นชัดเจน  ณ  บริเวณนั้น 

ข้อ ๘ ให้นายจ้างควบคุมดูแลมิให้ผู้ใดใช้เชือก  ลวดสลิง  หรือรอกในการห้อย  โหน  เกาะ

ขึ้นลงหรือเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 

ข้อ ๙ ให้นายจ้างจัดให้มีการเก็บและบํารุงรักษาเชือก  ลวดสลิง  รอก  ตามข้อกําหนด  

ชนิด  ประเภท  วัตถุประสงค์  รายละเอียด  และระยะเวลาที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกําหนด 

หมวด  ๒ 

เชือก 
 

 

ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างใช้เชือกที่มีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า  ๕  ขณะใช้งาน  และต้องควบคุม

ตรวจสอบมิให้นําเชือกผุเป่ือย  ยุ่ย  ชํารุด  สกปรก  หรือพอง  อันอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยมาใช้งาน 

นายจ้างต้องควบคุมตรวจสอบเพิ่มเติมมิให้นําสลิงใยสังเคราะห์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  มาใช้งาน 

(๑) มีรอยเย็บปริ  หรือขาด 

(๒) มีเศษโลหะหรือสิ่งอ่ืนใดฝังตัวอยู่ในเส้นใย  หรือเกาะที่ผิว 

(๓) มีรอยเนื่องจากความร้อนหรือสารเคมี 

ข้อ ๑๑ ให้นายจ้างควบคุมดูแลการใช้เชือกสําหรับการยก  ดึง  ลาก  ผูก  มัด  หรือยึดโยง   

มิให้  ถู  ลาก  กับพื้นดินหรือพื้นผิวขรุขระหรือในขณะใช้งาน 



 หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการทําความสะอาดเชือกหลังจากใช้งานเสร็จส้ินแล้ว  และเก็บ

รักษาไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ไม่ให้ถูกความชื้น  ความร้อน  หรือสารเคมี 

หมวด  ๓ 

ลวดสลิง 
 

 

ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้นายจ้างนําลวดสลิงที่มีลักษณะดังต่อไปนี้มาใช้งาน 

(๑) ถูกกัดกร่อนชํารุด  หรือเป็นสนิมจนเห็นได้ชัดเจน 

(๒) มีร่องรอยเนื่องจากถูกความร้อนทําลาย 

(๓) ขมวด  (Kink)  หรือแตกเกลียว  (Bird  Caging) 

(๔) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงเกินร้อยละห้าของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม 

(๕) เส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียว  (Lay)  ขาดตั้งแต่สามเส้นขึ้นไปในเกลียว  (Strand)  เดียวกัน  

หรือขาดตั้งแต่หกเส้นขึ้นไปในหลายเกลียว  (Strands)  รวมกัน 

ข้อ ๑๔ ลวดสลิงที่นายจ้างนํามาใช้สําหรับการผูก  มัด  หรือยึดโยงวัสดุ  ส่ิงอ่ืนใดต้องมีค่า 

ความปลอดภัยไม่น้อยกว่า  ๕ 

กรณีใช้ลวดสลิงสําหรับยึดโยงส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องจักร  หรือป้ันจั่น  ต้องมีค่าความปลอดภัย 

ไม่น้อยกว่า  ๓.๕ 

กรณีใช้ลวดสลิงสําหรับเป็นลวดสลิงวิ่ง  ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า  ๖ 

ข้อ ๑๕ กรณีนายจ้างใช้ลวดสลิงสําหรับการผูก  มัด  หรือยึดโยงวัสดุ  และมีการใช้คลิปตัวยู

เป็นตัวยึด  ต้องจัดให้มีคลิปอย่างน้อยสามอัน  โดยให้ด้านท้องของคลิปกดอยู่กับปลายลวดสลิงด้านที่รบัแรง 

ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้มีการควบคุมดูแลให้มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงไม่น้อยกว่า  

สองรอบในขณะทํางาน 

หมวด  ๔ 

รอก 
 

 

ข้อ ๑๗ ห้ามมิให้นํารอก  มาใช้งานผิดประเภท  เช่น  ห้ามนํารอกที่ใช้กับเชือกมาใช้กับลวดสลิง 
ข้อ ๑๘ นายจ้างต้องใช้รอกที่ผลิตด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน  เม่ือนํารอกมาใช้งาน  รอกต้อง

ไม่แตกบ่ิน  สึกหรอ  หรือชํารุด 



 หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ข้อ ๑๙ ให้นายจ้างปฏิบัติเม่ือมีการนํารอกมาใช้งาน  ดังนี้ 

(๑) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน  เช่น  ครอบรอก  รอกช่วย  เพื่อมิให้เชือก  ลวดสลิง  หลุดจากร่องรอก   

(๒) กําหนดมาตรการสําหรับผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องในเขตที่มีการใช้รอกเหนือระดับพื้นทางเดิน

และห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องเขา้ไปในบริเวณดังกล่าว   

ข้อ ๒๐ ให้นายจ้างควบคุมตรวจสอบการใช้ชุดรอกที่ใช้แขวนกระเช้านั่งร้าน  (Suspended  

Scaffold)  ให้เป็นไปตามคุณลักษณะของชุดรอก  หรือตามคู่มือหรือคําแนะนําการใช้งานของผู้ผลิต  

และต้องมีความแข็งแรงสมบูรณ์สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อัมพร  นิติสิริ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการกอสรางอุโมงคและการทํางานในอุโมงค 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดใหการกอสรางอุโมงค  
และการทํางานในอุโมงค  นายจางตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๐๓  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ
และวิธีการกอสรางอุโมงคและการทํางานในอุโมงค  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ การทํางานในอุโมงคใหนายจางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ

บริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานในที่อับอากาศ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ขอ ๔ นายจางตองจัดใหมีคูมือการทํางานในอุโมงคและมอบใหลูกจางทุกคนที่ทํางาน 
ในอุโมงคใชเปนคูมือในการทํางานตลอดเวลาปฏิบัติงาน  พรอมทั้งจัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติจนกวา 
ลูกจางจะสามารถทํางานไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

คูมือการทํางานในอุโมงคอยางนอยตองประกอบดวย  ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางานในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน  วิธีใชอุปกรณระบบการสื่อสาร  อุปกรณสัญญาณแจงเหตุ  ตลอดจนการใช
สัญลักษณ  และพื้นที่งานสวนตาง ๆ  ในอุโมงค 

ขอ ๕ นายจางตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพลูกจางคร้ังแรกกอนใหลูกจางทํางานในอุโมงค
และตองจัดใหมกีารตรวจสุขภาพลูกจางที่ทํางานในอุโมงคเพื่อเฝาระวังทุกสามเดือน 
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ขอ ๖ หามนายจางอนุญาตใหลูกจางหรือบุคคลใดเขาไปในอุโมงค  หากนายจางรูหรือควร

รูวาลูกจางหรือบุคคลนั้นเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ  โรคหัวใจ  หรือโรคอื่นซ่ึงแพทยเห็นวา 

การเขาไปในอุโมงคอาจเปนอันตรายตอบุคคลดังกลาว 

ขอ ๗ นายจางตองจัดใหมีปายแสดงรายชื่อลูกจางซ่ึงทํางานในอุโมงคติดไวที่ปากทาง 

เขาอุโมงคใหเห็นชัดเจน  และตองตรวจสอบจํานวนลูกจางทุกคร้ังที่เลิกปฏิบัติงาน 

ขอ ๘ นายจางตองกําหนดมาตรการและควบคุมดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครอง

ความปลอดภัยสวนบุคคลใหเหมาะสมกับลักษณะงานตลอดเวลาที่ทํางานในอุโมงค 

ขอ ๙ นายจางตองจัดใหมีปลองที่ใชเปนเสนทางเพื่อใหลูกจางข้ึนหรือลงอุโมงค 

แยกตางหากจากปลองที่ใชขนสงวัสดุ 

กรณีจําเปนที่ตองใชปลองเดียวกัน  นายจางตองจัดใหมีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัย 

ขอ ๑๐ นายจางตองจัดทําร้ัวก้ันหรือวิธีการอื่นใดเพื่อปดกั้นบริเวณรอบปลองที่ใชขนวัสดุ

ข้ึนหรือลงทั้งดานบนและดานลาง  และตองไมใหผูใดอยูในบริเวณดังกลาวขณะทําการยก  หรือขนวัสดุ 

ข้ึนหรือลง   

ขอ ๑๑ นายจางตองจัดใหมีระบบสัญญาณกรณีที่มีการใช เคร่ืองจักรยกขนยายวัสดุ 

หรือสงลูกจางข้ึนหรือลงอุโมงค 

ขอ ๑๒ นายจางตองติดต้ังสัญญาณแสงวับวาบเตือนในบริเวณที่ลูกจางตองทํางานเฉพาะจุด 

ขอ ๑๓ นายจางตองจัดใหมีอุปกรณสงสัญญาณหรือระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอยาง

เพียงพอ  และติดปายแสดงหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินใหสามารถเห็นไดชัดเจนเพื่อสามารถติดตอเรียก

ผูชวยเหลือหรือแจงเหตุไดทันที 

ขอ ๑๔ นายจางตองตรวจสอบอุปกรณส่ือสาร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  เสนทางขนสง   

ตูยาสามัญและอุปกรณชวยชีวิต  ระบบสุขาภิบาล  และพื้นที่ทํางานทั่ว ๆ  ไป  อยางนอยสัปดาหละคร้ัง 

ขอ ๑๕ นายจางตองควบคุมดูแลและไมใหลูกจางโดยสารไปกับเครื่องยกวัสดุอุปกรณ 

ขอ ๑๖ นายจางตองติดต้ังไฟฟาสํารอง  ไฟฉุกเฉิน  สัญญาณแจงเหตุ  และจัดใหมีปาย   

หรือเครื่องหมายเตือนภัยไวในอุโมงคใหเห็นชัดเจน 

ขอ ๑๗ นายจางตองไมให ลูกจ างทํางานในอุโมงค   ในกรณีเกิดอัคคี ภัย   อุทกภัย  

แผนดินไหว  หรือภัยอื่นใดซึ่งอาจทําใหลูกจางไดรับอันตราย 
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ขอ ๑๘ หามนายจางเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  วัตถุไวไฟ  และสารเคมีไวในอุโมงค  เวนแตเก็บไว
เทาที่จําเปนแกการใชงานประจําวันเทานั้น 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อัมพร  นิติสิริ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร  ปนจ่ัน  และหมอน้ํา 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 

“เคร่ืองจักร”  หมายความวา  ส่ิงที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับกอกําเนิดพลังงาน  

เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน  หรือสงพลังงาน  ทั้งนี้  ดวยกําลังน้ํา  ไอน้ํา  เชื้อเพลิง  ลม  กาซ  ไฟฟา  

หรือพลังงานอื่น  และหมายความรวมถึงเคร่ืองอุปกรณ  ลอตุนกําลัง  รอก  สายพาน  เพลา  เฟอง   

หรือส่ิงอื่นที่ทํางานสัมพันธกัน  รวมทั้งเคร่ืองมือกล   

“เคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักร”  หมายความวา  สวนประกอบหรืออุปกรณที่ออกแบบ

หรือติดต้ังไวบริเวณที่อาจเปนอันตรายของเครื่องจักร  เพื่อชวยปองกันอันตรายแกบุคคลที่ควบคุมหรือ

อยูในบริเวณใกลเคียง 
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“เคร่ืองปมโลหะ”  หมายความวา  เคร่ืองจักรที่ใชสําหรับการปม  ตัด  อัด  เฉือน  หรือข้ึนรูป

ชิ้นสวนโลหะหรือวัสดุอื่น 

“รถยก”  หมายความวา  รถที่ติดต้ังอุปกรณใชสําหรับการยกหรือเคลื่อนยายส่ิงของ 

“ปนจ่ัน”  หมายความวา  เคร่ืองจักรที่ใชยกส่ิงของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนยายสิ่งของ

เหลานั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ  และใหหมายความรวมถึงเคร่ืองจักรประเภทรอก 

ที่ใชยกส่ิงของขึ้นลงตามแนวดิ่งดวย   

“ลวดสลิง”  หมายความวา  เชือกที่ทําดวยเสนลวดหลายเสนที่ตีเกลียวหรือพันกันรอบแกน 

ชั้นเดียวหรือหลายชั้น   

“คาความปลอดภัย”  (Safety  Factor)  หมายความวา  อัตราสวนระหวางแรงดึงที่ลวดสลิงและ

อปุกรณประกอบการยกรับไดสูงสุดตอแรงดึงของลวดสลิงและอุปกรณประกอบการยกที่อนุญาตใหใช

งานไดอยางปลอดภัย 

“ผูบังคับปนจ่ัน”  หมายความวา  ผูซ่ึงมีหนาที่บังคับการทํางานของปนจ่ันใหทํางานตามความ

ตองการ 

“หมอน้ํา”  หมายความวา  ภาชนะปดที่ผลิตน้ํารอนหรือไอน้ําที่มีความดันสูงกวาบรรยากาศ  

โดยใชความรอนจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง  หรือความรอนจากพลังงานอื่น 

“ผูควบคุมหมอน้ํา”  หมายความวา  ผูซ่ึงนายจางจัดใหมีหนาที่ควบคุมการทํางานและการใช

หมอน้ํา 

“การตรวจสอบ”  หมายความวา  การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของชิ้นสวนหรือกลไก 

การทํางานของเครื่องจักร  ปนจ่ัน  และหมอน้ํา  ตามที่กําหนดไวในคูมือของผูผลิต 

“การทดสอบ”  หมายความวา  การตรวจสอบและทดลองใชงานชิ้นสวนอุปกรณหรือกลไก 

การทํางานของอุปกรณเพื่อความถูกตองโดยวิศวกร 

“วิศวกร”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
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หมวด  ๑ 
เคร่ืองจักร 

 

 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ นายจางตองดูแลใหลูกจางซ่ึงทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สวมใสเคร่ืองนุงหมใหเรียบรอย  รัดกุม  และไมรุงร่ิง 

(๒) ไมสวมใสเคร่ืองประดับที่อาจเกี่ยวโยงกับส่ิงหนึ่งส่ิงใดได   

(๓) รวบผมที่ปลอยยาวเกินสมควรหรือทําอยางหนึ่งอยางใดใหอยูในลักษณะที่ปลอดภัย 

ขอ ๔ ในบริ เวณที่มีการติดต้ัง   การซอมแซม   หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือ 

เคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักร  นายจางตองติดปายแสดงการดําเนินการดังกลาว  โดยใช

เคร่ืองหมายหรือขอความที่เขาใจงายและเห็นไดชัดเจน  รวมทั้งจัดใหมีระบบ  วิธีการ  หรืออุปกรณ

ปองกันมิใหเคร่ืองจักรนั้นทํางาน  และใหแขวนปายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณหามเปดสวิตช 

ไวที่สวิตชของเครื่องจักรดวย 

ขอ ๕ การประกอบ  การติดต้ัง  การซอมแซม  และการใชงานเครื่องจักร  นายจางตองจัด

ใหมีวิศวกรเปนผู รับรองตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  และเก็บหลักฐาน 

ใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๖ นายจางตองดูแลใหลูกจางซ่ึงทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร  ตรวจสอบเครื่องจักรนั้น 

ใหอยูในสภาพใชการไดดีและปลอดภัย  ตามระยะเวลาการใชงานที่เหมาะสม  และจัดใหมีการตรวจ

รับรองประจําปตามชนิดและประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๗ หามมิใหนายจางใชหรือยอมให ลูกจ างใช เค ร่ืองจักรทํางานเกินพิกัดหรือ 

ขีดความสามารถที่ผูผลิตกําหนด 

ขอ ๘ เคร่ืองปมโลหะ  เคร่ืองเจีย  เคร่ืองตัด  เคร่ืองไส  หรือเคร่ืองจักรที่อาจกอใหเกิด

อันตรายไดโดยสภาพ  นายจางตองประกาศกําหนดวิธีการทํางานของลูกจาง  ติดไวบริเวณที่ลูกจาง

ทํางาน 
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ขอ ๙ ในกรณีที่ใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองปมโลหะ  เคร่ืองเชื่อมไฟฟา  เคร่ืองเชื่อมกาซ  
รถยก  หรือเครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  นายจางตองใช
ลูกจางที่มีความชํานาญในการใชเคร่ืองจักรนั้น  และผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

ขอ ๑๐ นายจางตองดูแลใหพื้นบริเวณรอบเครื่องจักรอยูในลักษณะที่ปลอดภัย 
ขอ ๑๑ นายจางตองจัดใหมีวิธีการดําเนินการเพื่อปองกันมิใหลูกจางไดรับอันตรายจากการ

ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร  ดังตอไปนี้ 
(๑) เคร่ืองจักรที่ใชพลังงานไฟฟาตองมีระบบหรือวิธีการปองกันกระแสไฟฟาร่ัวเขาตัวบุคคล

ที่เกี่ยวของหรือเครื่องจักร  และตองตอสายดิน  ทั้งนี้  การติดต้ังระบบปองกันกระแสไฟฟาร่ัวดังกลาว 
ใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาในทองถิ่นนั้น  กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาว  ใหปฏิบัติตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

(๒) เคร่ืองจักรที่ใชพลังงานไฟฟา   สายไฟฟาเขาเคร่ืองจักรตองเ ดินลงมาจากที่ สูง   
กรณีเดินบนพื้นดินหรือฝงดินตองใชทอรอยสายไฟฟาที่แข็งแรงและปลอดภัย 

(๓) เคร่ืองจักรชนิดอัตโนมัติ  ตองมีสีเคร่ืองหมายปด-เปด  ที่สวิตชอัตโนมัติตามหลักสากล
และมีเคร่ืองปองกันมิใหส่ิงหนึ่งส่ิงใดกระทบสวิตช  อันเปนเหตุใหเคร่ืองจักรทํางาน 

(๔) เคร่ืองจักรที่มีการถายทอดพลังงานโดยใชเพลา  สายพาน  รอก  เคร่ืองอุปกรณ  ลอตุนกําลัง  
ตองมีตะแกรงหรือที่ครอบปดคลุมสวนที่หมุนไดและสวนสงถายกําลังใหมิดชิด  ถาสวนที่หมุนไดหรือ
สวนสงถายกําลังสูงกวาสองเมตร  ตองมีร้ัวหรือตะแกรงสูงไมนอยกวาสองเมตรกั้นลอมมิใหบุคคล 
เขาไปไดในขณะเครื่องจักรกําลังทํางาน 

สําหรับสายพานแขวนลอยที่มีความเร็วไมนอยกวาหารอยส่ีสิบเมตรตอนาที  หรือสายพาน 
ที่มีชวงยาวเกินกวาสามเมตร  หรือสายพานที่กวางกวาย่ีสิบเซนติเมตร  หรือสายพานโซ  ตองมี 
เคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น 

(๕) เคร่ืองจักรที่มีใบเลื่อยวงเดือนตองจัดใหมีเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น 
(๖) เคร่ืองจักรที่ใชเปนเคร่ืองลับ  ฝน  หรือแตงผิวโลหะ  ตองมีเคร่ืองปดบังประกายไฟ 

หรือเศษวัตถุในขณะใชงาน 
(๗) เคร่ืองจักรที่ใชในการขึ้นรูปพลาสติกหรือวัสดุอื่นโดยลักษณะฉีด  เปา  หรือวิธีการอื่น  

ตองมีเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น   
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กรณีที่นายจางไมสามารถจัดใหมีวิธีการดําเนินการเพื่อปองกันมิใหลูกจางไดรับอันตราย 
ตามวรรคหนึ่งได  นายจางตองออกแบบอุปกรณชวยเพื่อใหเกิดความปลอดภัยหรือกําหนดขั้นตอน 
การทํางานใหปลอดภัยได  และแจงใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายทราบโดยไมชักชา 

ขอ ๑๒ นายจางตองบํารุงรักษาและดูแลเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรใหอยูในสภาพ
ที่สามารถปองกันอันตรายได 

ขอ ๑๓ นายจางตองจัดใหทางเดินเขาออกจากพื้นที่สําหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร   
มีความกวางไมนอยกวาแปดสิบเซนติเมตร 

ขอ ๑๔ นายจางตองจัดทําร้ัว   คอกกั้น  หรือเสนแสดงเขตอันตราย  ณ  บริเวณที่ ต้ัง 
ของเครื่องจักร  ใหลูกจางเห็นไดชัดเจน  และตองดูแลไมใหลูกจางซ่ึงไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณดังกลาว 

ขอ ๑๕ นายจางตองติดต้ังเคร่ืองปองกันวัสดุตกหลนบริเวณสายพานลําเลียง  เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยแกลูกจาง  และตองมีสวิตชฉุกเฉินที่สามารถหยุดการทํางานของสายพานไดทันทีติดต้ังไว
ในตําแหนงที่เห็นชัดเจน 

ขอ ๑๖ นายจางตองไมยินยอมใหบุคคลซ่ึงไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณเสนทางสายพาน
ลําเลียง 

ขอ ๑๗ นายจางตองไมติดต้ังเคร่ืองจักรที่ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอร
ในบริเวณพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟาเหนี่ยวนําจนอาจมีผลทําใหการทํางานของเครื่องจักรผิดปกติ 
และกอใหเกิดอันตรายตอลูกจาง 

สวนที่  ๒ 
เคร่ืองปมโลหะ 

 

 

ขอ ๑๘ นายจางตองจัดใหมีเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ครอบปดคลุมบริเวณที่อาจเปนอันตราย 
(๒) อุปกรณที่สามารถหยุดเคร่ืองปมโลหะไดทันทีเมื่อสวนของรางกายเขาใกลบริเวณ 

ที่อาจเปนอันตราย 
(๓) อุปกรณอื่นที่สามารถปองกนัมิใหสวนของรางกายเขาไปในบริเวณที่อาจเปนอันตราย 
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ขอ ๑๙ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองปมโลหะ  นายจางตองปฏิบัติ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) เคร่ืองปมโลหะที่ใชมือปอนวัสดุ  ใหใชสวิตชแบบตองกดพรอมกันทั้งสองมือเคร่ือง 

จึงทํางาน  และสวิตชตองหางกันไมนอยกวาสามสิบเซนติเมตร   

(๒) เคร่ืองปมโลหะที่ใชเทาเหยียบ  ใหมีที่พักเทาโดยมีที่ครอบปองกันมิใหลูกจางเหยียบ 

โดยไมต้ังใจ  และตองดูแลมิใหแผนที่ใชเทาเหยียบอยูในลักษณะที่ล่ืนไถลได 

(๓) เคร่ืองปมโลหะที่ใชคันโยก  ใหใชคันโยกที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีสลักบนคันโยก  

ที่สามารถปองกันมิใหเคร่ืองทํางานดวยเหตุบังเอิญได 

(๔) เคร่ืองปมโลหะที่ใชน้ํ าหนักเหวี่ยง   ใหติดต้ังตุมน้ํ าหนักเหวี่ยงไวสูงกวาศีรษะ

ผูปฏิบัติงานพอสมควร  และตองไมมีสายไฟฟาอยูในรัศมีของน้ําหนักเหวี่ยง 

ขอ ๒๐ หามนายจางดัดแปลง  แกไข  หรือปลอยใหลูกจางเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของ 

เคร่ืองปมโลหะหรือเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักร  เวนแตไดรับการรับรองจากวิศวกร  และ 

เก็บผลการรับรองไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๒๑ นายจางตองติดต้ังเคร่ืองปมโลหะในพื้นที่ที่มั่นคง  แข็งแรง  และไมกอใหเกิด   

การสั่นสะเทือน 

สวนที่  ๓ 
เคร่ืองเชื่อมไฟฟาและเครื่องเชื่อมกาซ 
 

 

ขอ ๒๒ กอนใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟาและเครื่องเชื่อมกาซ  นายจางตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดติดต้ังไวในบริเวณใกลเคียงที่สามารถนํามาใช

ดับเพลิงไดทันที 

(๒) จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหลูกจางสวมใส 

(๓) จัดบริเวณที่ปฏิบัติงานมิใหมีวัสดุที่ติดไฟงายวางอยู 

(๔) จัดใหมีฉากกั้นหรืออุปกรณปองกันอันตรายอื่น  ๆ  ที่เหมาะสมเพื่อปองกันอันตราย 

จากประกายไฟและแสงจา 
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ขอ ๒๓ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหลูกจางหรือผู ซ่ึงไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่มี 
การทํางานดวยเคร่ืองเชื่อมไฟฟาหรือเครื่องเชื่อมกาซ 

ขอ ๒๔ นายจางตองจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัยและควบคุมดูแลใหลูกจางปฏิบัติ
โดยเครงครัดเมื่อใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟาหรือเครื่องเชื่อมกาซในบริเวณที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายจากการ
ระเบิด  เพลิงไหม  หรือไฟลามจากกาซ  น้ํามัน  หรือวัตถุไวไฟอื่น 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟา  นายจางตองปฏิบัติ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีการตอสายดินกับโครงโลหะของเครื่องเชื่อมไฟฟาที่ตอจากอุปกรณการเชื่อม  
ทั้งนี้  ขนาดของสายดินตองไมตํ่ากวามาตรฐานของการไฟฟาในทองถิ่นนั้น  กรณีที่ไมมีมาตรฐาน
ดังกลาวใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

(๒) จัดสถานที่ปฏิบัติงานใหมีแสงสวางและการระบายอากาศอยางเหมาะสม 
(๓) จัดใหมีการใชสายดิน  สายเชื่อม  หัวจับสายดิน  และหัวจับลวดเชื่อม  ตามขนาด 

และมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว 
(๔) จัดสายไฟฟาและสายดินใหหางจากการบดทับของยานพาหนะ  น้ํา  หรือที่ชื้นแฉะ 

หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันความเสียหายขางตน  เวนแตงานที่ตองปฏิบัติใตน้ํา 
ขอ ๒๖ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองเชื่อมกาซ  นายจางตองปฏิบัติ  

ดังตอไปนี้ 
(๑) ติดต้ังและตรวจสอบอุปกรณควบคุมความดันและมาตรวัดความดันที่เหมาะสมถูกตอง

กับชนิดของกาซ 
(๒) ตรวจสอบการรั่วไหล   การหลุดหลวม   การสึกหรอของอุปกรณ   หรือสภาพ 

ที่ไมปลอดภัยทุกคร้ัง  หากพบวาไมปลอดภัยตองทําการแกไข 
(๓) จัดทําเคร่ืองหมาย  สี  หรือสัญลักษณที่ทอสงกาซ  หัวเชื่อม  หรือหัวตัด  ใหเปนแบบ 

และชนิดเดียวกัน 
ขอ ๒๗ ในการตอถังบรรจุกาซไวไฟหลายถังเขาดวยกัน  นายจางตองจัดใหมีอุปกรณ 

กันเปลวไฟยอนกลับ  ติดไวระหวางหัวตอกับอุปกรณควบคุมการลดกําลังดัน 
ขอ ๒๘ นายจางตองจัดสถานที่เก็บกาซไวไฟใหอยูในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี  ไมมี 

ความสั่นสะเทือน  และปลอดภัยจากการติดไฟหรือหางจากแหลงกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๒๙ นายจางตองติดต้ังกลอุปกรณนิรภัยแบบระบายไวที่ถังบรรจุกาซทุกถังและดูแล 
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย 

ขอ ๓๐ นายจางตองดูแลถังบรรจุกาซทุกชนิดใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาวใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

สวนที่  ๔ 
รถยก 

 

 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับรถยก  นายจางตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีโครงหลังคาที่มั่นคงแข็งแรง  สามารถปองกันอันตรายจากวัสดุตกหลนได 
(๒) จัดทําปายบอกพิกัดน้ําหนักยกใหตรงกับความสามารถในการยกสิ่งของไดโดยปลอดภัย  

ติดไวที่รถยกเพื่อใหลูกจางเห็นไดชัดเจน 
(๓) ตรวจสอบรถยกใหมีสภาพใชงานไดอยางปลอดภัยกอนการใชงานทุกคร้ังและเก็บผล 

การตรวจสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 
(๔) จัดใหมีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะทํางานตามความเหมาะสมของการใชงาน   
ขอ ๓๒ หามนายจางทําการดัดแปลงหรือกระทําการใดที่มีผลทําใหความปลอดภัยใน 

การทํางานของรถยกลดลง 
ขอ ๓๓ นายจางตองกําหนดเสนทางและตีเสนชองทางเดินรถยกในอาคารหรือบริเวณที่มี 

การใชรถยกเปนประจํา 
ขอ ๓๔ นายจางตองติดต้ังกระจกนูนหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคลายกันไวที่บริเวณทางแยก

หรือทางโคงที่มองไมเห็นเสนทางขางหนา 
ขอ ๓๕ นายจางตองจัดใหพื้นเสนทางเดินรถยกมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรองรับ

น้ําหนักรถรวมทั้งน้ําหนักบรรทุกของรถยกไดอยางปลอดภัย 
ขอ ๓๖ นายจางตองจัดใหลูกจางที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ทําหนาที่เปนผูขับรถยก 
ขอ ๓๗ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหลูกจางนํารถยกไปใชปฏิบัติงานใกลสายไฟฟาหรือ

อุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาใกลกวาระยะหางที่ปลอดภัยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานของการไฟฟา
ในทองถิ่นนั้น  กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาว  ใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน 
แหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๓๘ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหบุคคลอื่นโดยสารไปกับรถยก 
ขอ ๓๙ นายจางตองจัดใหมีคูมือการใช  การตรวจสอบ  และการบํารุงรักษารถยกใหลูกจาง

ไดศึกษาและปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 

สวนที่  ๕ 
ลิฟต 

 

 

ขอ ๔๐ ในกรณีที่นายจางจัดใหมีลิฟตในการปฏิบัติงาน  นายจางตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําคําแนะนําอธิบายการใชลิฟตและการขอความชวยเหลือติดไวในหองลิฟต 

(๒) จัดทําคําแนะนําอธิบายการใหความชวยเหลือ  ติดไวในหองจักรกลและหองผูดูแลลิฟต 

(๓) จัดทําขอหามใชลิฟต  ติดไวที่ขางประตูลิฟตดานนอกทุกชั้น 

(๔) จัดใหมีการตรวจสอบลฟิตกอนการใชงานทุกวัน  หากสวนใดชํารุดเสียหายตองซอมแซม

ใหเรียบรอยกอนใชงาน 

(๕) จัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายและติดปายหามใชลิฟตใหผูที่เกี่ยวของเห็นไดชัดเจน  

ในระหวางที่มีการซอมบํารุง  การตรวจสอบ  หรือการทดสอบลิฟต 

ขอ ๔๑ ลิฟตที่นายจางจะนํามาใชตองมีรายละเอียดคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ติดต้ังไวในที่มั่นคง  แข็งแรง  และเหมาะสม 

(๒) มีปายบอกพิกัดน้ําหนักหรือจํานวนคนโดยสารไดอยางปลอดภัย 

(๓) มีมาตรการปองกันมิใหลิฟตเคลื่อนที่  ในกรณีที่ประตูลิฟตยังไมปด 

(๔) มีระบบไฟสองสวางฉุกเฉินและมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอภายในหองโดยสาร 

ของลิฟต  ในกรณีที่กระแสไฟฟาดับ 

(๕) มีระบบแสงหรือเสียงเตือน  ในกรณีที่มีการใชลิฟตบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดที่ผูผลิต

กําหนด 

(๖) มีอุปกรณตัดระบบการทํางานของลิฟตเมื่อมีการใชลิฟตบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดที่ผูผลิต

กําหนด 

ขอ ๔๒ ในการประกอบ  การติดต้ัง  การทดสอบ  การใช  การซอมบํารุง  และการตรวจสอบลิฟต  

นายจางตองปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของลิฟตแตละประเภทหรือคูมือการใชงานที่ผูผลิต
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กําหนดไว  หากไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว  นายจางตองปฏิบัติตาม

รายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่ วิศวกรไดกําหนดขึ้นเปนหนังสือ  และเก็บผลการ

ตรวจสอบและการทดสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๔๓ นายจางตองจัดใหมีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นสวนและอุปกรณของลิฟต 

โดยวิศวกรอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  ทั้งนี้  การทดสอบการรับน้ําหนักของลิฟตตองไดไมนอยกวารอยละรอย

ของน้ําหนักการใชงานสูงสุด 

ขอ ๔๔ นายจางตองตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทํางานของลิฟต 

เปนประจําทุกเดือน  และเก็บผลการตรวจสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๔๕ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหลูกจางหรือบุคคลใดดัดแปลงหรือทําใหลิฟตรับน้ําหนัก

ไดเกินพิกัดที่ผูผลิตกําหนด 

ขอ ๔๖ นายจ างตองจัดใหลวดสลิงที่ ใช สําหรับลิฟตขนสงวัสดุมีคาความปลอดภัย 

ไมนอยกวา  ๔  และลวดสลิงที่ใชสําหรับลิฟตโดยสารมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๑๐ 

ขอ ๔๗ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีลักษณะตามขอ  ๗๕  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  

กับลิฟต 

หมวด  ๒ 
ปนจ่ัน 

 

 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๔๘ ในการประกอบ  การทดสอบ  การใช  การซอมบํารุง  และการตรวจสอบปนจ่ันหรือ

อุปกรณอื่นที่นํามาใชกับปนจ่ัน  นายจางตองปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงาน 

ที่ผูผลิตกําหนดไว  หากไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว  นายจางตองปฏิบัติ 

ตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่วิศวกรไดกําหนดขึ้นเปนหนังสือ 
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ขอ ๔๙ นายจางตองจัดใหมีการทดสอบและการตรวจสอบการติดต้ังปนจ่ัน  ตามรายละเอียด

คุณลักษณะและคูมือการใชงานของผูผลิตโดยวิศวกรกอนการใชงาน  และจัดทํารายงานการตรวจสอบ

และการทดสอบ  ซ่ึงมีลายมือชื่อวิศวกรรับรอง  เก็บไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได   

ในกรณีที่มีการหยุดใชงานปนจ่ันต้ังแตหกเดือนข้ึนไป  กอนนํามาใชงานใหมนายจาง 

ตองดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๕๐ นายจางตองจัดใหมีการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจ่ันปละไมนอยกวา

หนึ่งคร้ังตามประเภทและลักษณะของงาน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๕๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปนจ่ัน  นายจางตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมใหมีลวดสลิงเหลืออยูในมวนลวดสลิงไมนอยกวาสองรอบ  ตลอดเวลาที่ปนจ่ัน

ทํางาน   

(๒) จัดใหมีชุดล็อกปองกันลวดสลิงหลุดจากตะขอของปนจ่ัน  และทําการตรวจสอบใหอยู 

ในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัย   

(๓) จัดใหมีที่ครอบปดหรือก้ันสวนที่หมุนรอบตัวเอง  สวนที่เคลื่อนไหวได  หรือสวนที่อาจ

เปนอันตรายของปนจ่ัน  และใหสวนที่ เคลื่อนที่ของปนจ่ันหรือสวนที่หมุนไดของปนจ่ันอยูหาง 

จากส่ิงกอสรางหรือวัตถุอื่นในระยะที่ปลอดภัย   

(๔) จัดใหมีบันไดพรอมราวจับและโครงโลหะกันตก  สําหรับปนจ่ันที่มีความสูงเกินสามเมตร   

(๕) จัดใหมีพื้นชนิดกันลื่น  ราวกันตก  และแผงกันตกระดับพื้น  สําหรับปนจ่ันชนิดที่ตองมี

การจัดทําพื้นและทางเดนิ   

(๖) จัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิดของปนจ่ันและใชการไดที่หองบังคับปนจ่ัน   

(๗) ติดต้ังปนจ่ันบนฐานที่มั่นคงโดยมีวิศวกรเปนผูรับรอง 

ขอ ๕๒ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปน จ่ันที่ใช เคร่ืองยนต   นายจาง 

ตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีที่ครอบปดหรือฉนวนหุมทอไอเสีย 

(๒) จัดใหมีถังเก็บเชื้อเพลิงและทอสงเชื้อเพลิงติดต้ังอยูในลักษณะที่จะไมเกิดอันตราย 

เมื่อเชื้อเพลิงหก  ลน  หรือร่ัวออกมา 

(๓) จัดใหมีมาตรการในการเก็บและเคลื่อนยายเชื้อเพลิงสํารองดวยความปลอดภัย 



หนา   ๑๕ 
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ขอ ๕๓ นายจางตองเคลื่อนยายวัตถุไวไฟออกจากบริเวณที่ใชปนจ่ัน  กรณีไมสามารถ
เคลื่อนยายไดนายจางตองจัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายที่เหมาะสมกอนใหลูกจางปฏิบัติงาน 

ขอ ๕๔ หามนายจางใหลูกจางใชปนจ่ันที่ชํารุดเสียหายหรืออยูในสภาพที่ไมปลอดภัย 
ขอ ๕๕ หามนายจางดัดแปลงหรือแกไขสวนหนึ่งสวนใดของปนจ่ันหรือยินยอมใหลูกจาง

หรือผูอื่นกระทําการเชนวานั้น  อันอาจกอใหเกิดอันตรายได  ถาจําเปนตองดัดแปลงสวนที่เกี่ยวของกับ
โครงสรางที่มีผลตอการรับน้ําหนัก  นายจางตองจัดใหมีการคํานวณทางวิศวกรรมพรอมกับการทดสอบ 

ขอ ๕๖ นายจางตองจัดใหมีสัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนภัยตลอดเวลาที่ปนจ่ันทํางาน  
โดยติดต้ังไวใหเห็นไดชัดเจน   

ขอ ๕๗ ในกรณีที่มีการซอมบํารุงปนจ่ัน  นายจางตองติดปายแสดงการซอมบํารุงปนจ่ัน   
โดยใชเคร่ืองหมายหรือขอความที่ เขาใจงายและเห็นไดชัดเจน   รวมทั้งจัดใหมีระบบ   วิธีการ   
หรืออุปกรณปองกันมิใหปนจ่ันนั้นทํางาน  และใหแขวนปายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณหามเปด
สวิตชไวที่สวิตชของปนจ่ันดวย 

ขอ ๕๘ นายจางตองจัดใหมีปายบอกพิกัดน้ําหนักยกไวที่ปน จ่ันและรอกของตะขอ 
ติดคําเตือนใหระวังอันตราย  และติดต้ังสัญญาณเตือนอันตรายใหผูบังคับปนจ่ันทราบ 

ขอ ๕๙ นายจางตองจัดทําเสนแสดงเขตอันตราย  เคร่ืองหมายแสดงเขตอันตราย  หรือ 
เคร่ืองกั้นเขตอันตราย  ในเสนทางที่มีการใชปนจ่ันเคลื่อนยายส่ิงของ 

ขอ ๖๐ นายจางตองจัดใหมีคูมือการใชสัญญาณส่ือสารระหวางผูปฏิบัติงาน 
ในกรณีที่การใชสัญญาณตามวรรคหนึ่งเปนการใชสัญญาณมือ  นายจางตองจัดใหมีรูปภาพ

หรือคูมือการใชสัญญาณมอืตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ติดไวที่จุดหรือตําแหนงที่ลูกจางผูปฏิบัติงาน
เห็นไดชัดเจน 

ขอ ๖๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางใชปนจ่ันใกลสายไฟฟา  นายจางตองควบคุมดูแล 
ใหลูกจางปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ใชปนจ่ันยกวัสดุ  ใหระยะหางระหวางสายไฟฟากับสวนหนึ่งสวนใด 
ของปนจ่ันหรือสวนหนึ่งสวนใดของวัสดุที่ปนจ่ันกําลังยก  เปนดังตอไปนี้   

 (ก) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลต  ตองหางไมนอยกวาสามเมตร 
 (ข) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลต  ตองหางเพิ่มข้ึนจากระยะหางตาม  (ก)  

อีกหนึ่งเซนติเมตรตอแรงดันไฟฟาที่เพิ่มข้ึนหนึ่งกิโลโวลต 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒) ในกรณีที่ เคลื่อนยายปนจ่ันชนิดเคลื่อนที่  โดยไมยกวัสดุและไมลดแขนปนจ่ันลง    
ใหระยะหางระหวางสวนหนึ่งสวนใดของปนจ่ันกับสายไฟฟา  เปนดังตอไปนี้ 

 (ก) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลต  ตองหางไมนอยกวาหนึ่งเมตร
ย่ีสิบหาเซนติเมตร 

 (ข) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลต  แตไมเกินสามรอยส่ีสิบหากิโลโวลต  
ตองหางไมนอยกวาสามเมตร 

 (ค) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินสามรอยส่ีสิบหากิโลโวลต  ตองหางไมนอยกวาหาเมตร 
ขอ ๖๒ ในกรณีที่มีการติดต้ังปนจ่ันหรือใชปนจ่ัน  ใกลเสาสงคลื่นโทรคมนาคม  กอนให

ลูกจางทํางานนายจางตองจัดใหมีการตรวจสอบการเกิดประจุไฟฟาเหนี่ยวนํา  ถาพบวามีประจุไฟฟา
เหนี่ยวนํา  ใหนายจางตอสายตัวนํากับปนจ่ันหรือวัสดุที่จะยกเพื่อใหประจุไฟฟาไหลลงดิน  ทั้งนี้   
ใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ขอ ๖๓ นายจางตองประกาศกําหนดวิธีการทํางานเกี่ยวกับปนจ่ันของลูกจาง  ติดไวบริเวณ 
ที่ลูกจางทํางาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงาน  การซอมบํารุง  และการใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

ขอ ๖๔ นายจางตองจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจ่ันใหลูกจางไดศึกษา  และปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 

ขอ ๖๕ ในกรณีที่ผูบังคับปนจ่ันไมสามารถมองเห็นจุดที่ทําการยกสิ่งของหรือเคลื่อนยาย
วัสดุ  นายจางตองจัดใหมีผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจ่ันตลอดระยะเวลาที่มีการใชงาน 

ขอ ๖๖ นายจางตองจัดใหลูกจางซ่ึงเปนผูบังคับปนจ่ัน  ผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจ่ัน   
ผูยึดเกาะวัสดุ  หรือผูควบคุมการใชปนจ่ัน  ผานการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  และตอง
จัดใหมีการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปนจ่ัน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

สวนที่  ๒ 
ปนจ่ันเหนือศีรษะและปนจ่ันขาสูง 

 

 

ขอ ๖๗ ปนจ่ันชนิดเคลื่อนที่บนรางหรือปนจ่ันที่มีรางลอเลื่อนที่อยูบนแขนปนจ่ัน  นายจาง
ตองจัดใหมีสวิตชหยุดการทํางานของปนจ่ันไดโดยอัตโนมัติ  และใหมีกันชนหรือกันกระแทกที่ปลาย 
ทั้งสองขางของรางดวย 

ขอ ๖๘ นายจางตองควบคุมดูแลไมใหมีส่ิงกีดขวางการเลื่อนของลอหรือแขนของปนจ่ัน 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

สวนที่  ๓ 
ปนจ่ันหอสูง 

 

 

ขอ ๖๙ ในกรณีที่ ลูกจางปฏิบัติงานบนแขนปนจ่ัน  นายจางตองจัดใหมีราวกันตกไว   

ณ  บริเวณที่ปฏิบัติงาน 

ขอ ๗๐ นายจางตองจัดใหมีตารางการยกสิ่งของ  ซ่ึงแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ําหนักส่ิงของ  

มุมองศา  และระยะของแขนที่ทําการยก  ติดไวในบริเวณที่ผูบังคับปนจ่ันเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๗๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปนจ่ันหอสูง  นายจางตองจัดใหมีอุปกรณ

ปองกันมิใหแนวของแขนตอตามที่ผูผลิตปนจ่ันออกแบบไว  เคลื่อนตกจากแนวเดิมเกินกวาหาองศา 

สวนที่  ๔ 
รถปนจ่ันและเรือปนจ่ัน 

 

 

ขอ ๗๒ นายจางที่ ติดต้ังปน จ่ันบนรถ   เ รือ   แพ   โปะ   หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น   

ตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ยึดปนจ่ันไวกับรถ  เรือ  แพ  โปะ  หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น  ใหมั่นคง  โดยวิศวกร

เปนผูรับรอง 

(๒) จัดใหมีปายบอกพิกัดน้ําหนักยกใหตรงตามความสามารถในการยกสิ่งของไดโดย

ปลอดภัย  โดยน้ําหนักของปนจ่ันรวมกับพิกัดน้ําหนักยกจะตองไมเกินระวางบรรทุกเต็มที่ของรถ   

เรือ  แพ  โปะ  หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น 

ขอ ๗๓ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับรถปนจ่ัน  เรือปนจ่ัน  หรือติดต้ังปนจ่ัน 

บนรถ  เรือ  แพ  โปะ  หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น  นายจางตองจัดใหมีอุปกรณปองกันมิใหแนวของ

แขนตอตามที่ผูผลิตปนจ่ันออกแบบไว  เคลื่อนตกจากแนวเดิมเกินกวาหาองศา 

ขอ ๗๔ นายจางตองจัดใหมีตารางการยกสิ่งของ  ซ่ึงแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ําหนัก  

ส่ิงของ  มุมองศา  และระยะของแขนที่ทําการยก  ติดไวในบริเวณที่ผูบังคับปนจ่ันเห็นไดชัดเจน   



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

สวนที่  ๕ 
อุปกรณที่ใชเกี่ยวกับปนจ่ัน 

 

 

ขอ ๗๕ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ลวดสลิงที่ลวดเสนนอกสึกไปต้ังแตหนึ่งในสามของเสนผานศูนยกลางเสนลวด 
(๒) ลวดสลิงที่ขมวด  ถูกบดกระแทก  แตกเกลียวหรือชํารุด  ซ่ึงทําใหประสิทธิภาพในการ 

ใชงานของลวดสลิงลดลง 
(๓) ลวดสลิงมีเสนผานศูนยกลางเล็กลงเกินรอยละหาของเสนผานศูนยกลางเดิม 
(๔) ลวดสลิงถูกความรอนทําลายหรือเปนสนิมมากจนเห็นไดชัดเจน 
(๕) ลวดสลิงถูกกัดกรอนชํารุดมากจนเห็นไดชัดเจน 
(๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียว  ขาดต้ังแตสามเสนข้ึนไปในเกลียว

เดียวกันหรือขาดต้ังแตหกเสนข้ึนไปในหลายชวงเกลียวรวมกัน 
(๗) ลวดสลิงยึดโยงที่มีเสนลวดขาดตรงขอตอต้ังแตสองเสนข้ึนไปในหนึ่งชวงเกลียว 
ขอ ๗๖ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีคาความปลอดภัยนอยกวาที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) ลวดสลิงเคลื่อนที่  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๖ 
(๒) ลวดสลิงยึดโยง  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๓.๕ 
ขอ ๗๗ หามนายจางใชรอกที่มีอัตราสวนระหวางเสนผานศูนยกลางของรอกหรือลอใด ๆ  

กับเสนผานศูนยกลางของลวดสลิงที่พันนอยกวาที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) สิบแปดตอหนึ่ง  สําหรับรอกปลายแขนปนจ่ัน 
(๒) สิบหกตอหนึ่ง  สําหรับรอกของตะขอ 
(๓) สิบหาตอหนึ่ง  สําหรับรอกหลังแขนปนจ่ัน 
ขอ ๗๘ หามนายจางใชอุปกรณสําหรับการผูก  มัด  หรือยึดโยงวัสดุที่มีคาความปลอดภัย 

นอยกวาที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) ลวดสลิง  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๕ 
(๒) โซ  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๔ 
(๓) เชือก  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๕ 
(๔) หวงหรือตะขอ  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๓.๕ 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๕) อุปกรณสําหรับผูก  มัด  หรือยึดโยงอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน  (๑)  ถึง  (๔)  ตอง

มีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๓.๕ 

ขอ ๗๙ นายจางตองจัดหาวัสดุที่มีความทนทานและออนตัวมารองรับบริเวณจุดที่มี 

การสัมผัสระหวางอุปกรณที่ใชในการผูก  มัด  หรือยึดโยง  และวัสดุที่ทําการยกเคลื่อนยาย 

ขอ ๘๐ ในการยกเคลื่อนยายวัสดุ  นายจางตองใหลูกจางผูก  มัด  หรือยึดโยงวัสดุโดยมี 

มุมองศาระหวางอุปกรณสําหรับการผูก  มัด  หรือยึดโยง  และวัสดุที่จะทําการยกไมนอยกวาส่ีสิบหาองศา 

กรณีที่มีความจําเปนตองทําการผูก  มัด  หรือยึดโยงดวยมุมองศาที่นอยกวาที่กําหนดไวใน

วรรคหนึ่ง  นายจางตองกําหนดใหมีการคํานวณแรงรับน้ําหนักของอุปกรณสําหรับการผูก  มัด  หรือ 

ยึดโยงเพื่อใหเกิดความปลอดภัย 

ขอ ๘๑ หามนายจางใชตะขอที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้  เวนแตนายจาง 

ไดทําการซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชงานได  และตองมีการทดสอบการรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 

หนึ่งจุดสองหาเทาของน้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตใหใชงานไดอยางปลอดภัยโดยวิศวกร 

(๑) มีการบิดตัวของตะขอต้ังแตสิบองศาขึ้นไป 

(๒) มีการถางออกของปากเกินรอยละสิบหา 

(๓) มีการสึกหรอที่ทองตะขอเกินรอยละสิบ 

(๔) มีการแตกหรือราวสวนหนึ่งสวนใดของตะขอ 

(๕) มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของหวงตะขอ 

หมวด  ๓ 
หมอน้ํา 

 

 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๘๒ กฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกหมอน้ําทําความรอนที่ใชผลิตไอน้ําความดันไมเกิน
หนึ่งบาร  หรือไอน้ําอุณหภูมิไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบองศาเซลเซียส  หรือน้ํารอนความดันไมเกินสิบบาร
แบบทอขดที่ไมมีที่พักไอน้ํา  เวนแต 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๑) มีที่พักไอน้ําและขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกทอน้ําหรือหลอดน้ําเกินสิบเกา
มิลลิเมตร 

(๒) มีความจุของน้ําเกินย่ีสิบสามลิตร 
(๓) มีอุณหภูมิของน้ําเกินหนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดองศาเซลเซียส 
(๔) มีไอน้ําเกิดข้ึนในทอน้ําหรือหลอดน้ํา 
ขอ ๘๓ นายจางตองใชหมอน้ําและอุปกรณประกอบตาง ๆ  ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มาตรฐาน  ISO  มาตรฐาน  ASME  มาตรฐาน  JIS  มาตรฐาน  DIN  มาตรฐาน  
TRD  มาตรฐาน  BS  มาตรฐาน  EN  หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๘๔ นายจางที่ใชหมอน้ําที่ผานการใชงานแลวหรือหมอน้ําที่ยายที่ติดต้ังตองจัดใหวิศวกร
รับรองผลการทดสอบความดันที่อนุญาตใหใชไดสูงสุดใหม  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนด  และเก็บผลการทดสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๘๕ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบตอการใชงานของหมอน้ําซ่ึงอาจทําใหเกิด 
ความไมปลอดภัยแกลูกจาง  หรือเกิดอุบัติเหตุรายแรง  นายจางตองแจงใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมายทราบโดยทันที   

ขอ ๘๖ นายจางตองจัดทําปายประกาศกําหนดวิธีการทํางานของลูกจางเก่ียวกับการใชหมอน้ํา  
การตรวจสอบอุปกรณประกอบ  และการแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน  ติดไวบริเวณที่ลูกจาง 
เห็นไดชัดเจน   

ขอ ๘๗ นายจางตองจัดใหมีผูควบคุมหมอน้ําที่มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
(๑) ผานการอบรมตามหลักสูตรผูควบคุมหมอน้ําจากสถาบันของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือสถาบันอื่น  ทั้งนี้  ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   
(๒) มีคุณวุฒิไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาชางกลโรงงาน  สาขาชางยนต   

สาขาชางเทคนิคอุตสาหกรรม  สาขาชางเทคนิคการผลิต  หรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับไอน้ํา  การเผาไหม  ความรอน  การประหยัดพลังงาน   หรือความแข็งแรง 
ของวัสดุ  รวมกันไมนอยกวาเกาหนวยกิต 

ขอ ๘๘ นายจางตองใชน้ําสําหรับหมอน้ําที่มีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) น้ําที่เขาหมอน้ํา  (Boiler  Feed  Water)  ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง  (pH)  และคา

ความกระดางอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอน้ําตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒) น้ําที่ใชภายในหมอน้ํา  (Boiler  Water)  ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง  (pH)  และมี
ตะกอนแขวนลอยและสารละลายอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอน้ําตามหลัก
วิชาการดานวิศวกรรม 

ขอ ๘๙ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทําการตรวจสอบหรือซอมแซมหมอน้ํา  นายจางตองจัด
ใหมีการระบายอากาศเพื่อไลกาซพิษหรือกาซไวไฟตลอดเวลา   

สวนที่  ๒ 
การติดต้ัง  การซอมบํารุง  การซอมแซม  และการใช 

 

 

ขอ ๙๐ ในการติดต้ังหมอน้ําและอุปกรณประกอบ  นายจางตองปฏิบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มาตรฐาน  ISO  มาตรฐาน  ASME  มาตรฐาน  JIS  มาตรฐาน  DIN  มาตรฐาน  

TRD  มาตรฐาน  BS  มาตรฐาน  EN  และตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม  ทั้งนี้  ตองจัดใหมีวิศวกร 

เปนผูรับรองตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๙๑ นายจางตองจัดใหมีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมหมอน้ําและอุปกรณประกอบ  

ใหอยูในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใชงาน  ทั้งนี้  ตามมาตรฐานและหลักวิชาการดานวิศวกรรม  

ตามขอ  ๙๐   

ขอ ๙๒ นายจางตองจัดสถานที่ที่ติดต้ังหมอน้ําใหมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) พื้นที่การทํางานและหองหมอน้ําตองมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง  มีความกวาง 

อยางนอยหกสิบเซนติเมตร  ความสูงอยางนอยสองเมตร  และปราศจากสิ่งกีดขวางทางเขาออก 

(๒) ชองเปดที่พื้นที่การทํางานตองมีขอบกันตก  และวัสดุกันลื่นที่พื้นที่การทํางาน  ข้ันบันได

และพื้นตาง ๆ   

(๓) พื้นที่การทํางานตองมีแสงสวางอยางเพียงพอ  เคร่ืองวัดตาง  ๆ  และอุปกรณประกอบ

ตองมีแสงสวางใหเพียงพอที่จะอานคาและควบคุมไดสะดวก   

(๔) ระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินสองไปยังทางออก  และเคร่ืองวัดตาง  ๆ  รวมทั้งแผงควบคุม

ใหเห็นอยางชัดเจนในกรณีไฟฟาดับ   

(๕) ทางเดินตองไมมีส่ิงกีดขวาง  ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได  ตองทําเคร่ืองหมาย  ทาสี  

หรือใชเทปสะทอนแสง  ติดไวใหเห็นไดอยางชัดเจน   



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๖) ฐานรากที่ต้ังของหมอน้ําและอุปกรณประกอบที่มั่นคงแข็งแรงและทนตอแรงดันและ 

แรงกด  การออกแบบและคํานวณใหเปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม   

(๗) ปลองควันและฐานที่มั่นคงแข็งแรง  เปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม   

(๘) จัดใหมีฉนวนกันความรอนหุมหมอน้ํา  ล้ินจายไอน้ํา  ทอจายไอน้ํา  ถังพักไอน้ํา   

ถังเก็บน้ํารอน  ปลองไอเสีย  ทอที่ตอจากหมอน้ํา  และอุปกรณประกอบที่มีความรอนซ่ึงติดต้ังอยูใน

ระดับหรือบริเวณที่ลูกจางผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายได 

ขอ ๙๓ ในกรณีหมอน้ําที่ สูงเกินสามเมตรจากพื้นถึงเปลือกหมอน้ําดานบน   นายจาง 

ตองจัดทําบันไดและทางเดินเพื่อใหผูควบคุมหมอน้ําซอมแซมหรือเดินไดสะดวกปลอดภัย  พรอมจัดใหมี

ราวจับและขอบกันตก  และพื้นที่การทํางานทุกชั้นจะตองจัดใหมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง 

สวนที่  ๓ 
การควบคุม 

 

 

ขอ ๙๔ นายจางตองจัดใหมีการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา 

อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  โดยวิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษใหทดสอบหมอน้ําได  แลวแตกรณี   

ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร  แลวเก็บเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําไวใหพนักงานตรวจ

แรงงานตรวจสอบได  เวนแตหมอน้ําที่มีอัตราการผลิตไอน้ําเครื่องละต้ังแต  ๒๐  ตันตอชั่วโมงข้ึนไป  

อาจขยายระยะเวลาการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําเกินกวา  ๑  ป  แตไมเกิน   

๕  ป  หากปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๙๕ การซอมแซมหรือการดัดแปลงหมอน้ําหรือสวนหนึ่งสวนใดของหมอน้ํา  ที่อาจมี

ผลกระทบตอความแข็งแรงของหมอน้ําหรือความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา  นายจางตองจัดใหมีวิศวกร

ทําหนาที่ออกแบบ  ควบคุม  ทดสอบ  และรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ํากอนใชงาน  แลวเก็บ

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําไวเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมวด  ๔ 
การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
 

 

ขอ ๙๖ นายจางตองจัดใหสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการอยูใน

ลักษณะที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง  หากนายจางไมสามารถดําเนินการ

ปองกันแกไขอันตรายได  นายจางตองจัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่สามารถ

ปองกันอันตรายนั้นใหลูกจางสวมใส 

ขอ ๙๗ นายจางตองจัดและดูแลใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล   

ที่ไดมาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน  ตลอดเวลาที่ทํางาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงานดวยไฟฟา  กาซ  หรือพลังงานอื่น  ใหสวมถุงมือผาหรือถุงมือหนัง  

กระบังหนาลดแสงหรือแวนตาลดแสง  รองเทานิรภัย  และแผนปดหนาอกกันประกายไฟ 

(๒) งานลับ  ฝน  หรือแตงผิวโลหะดวยหินเจียระไน  ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากาก

ชนิดใส  ถุงมือผา  และรองเทาพื้นยางหุมสน 

(๓) งานกลึงโลหะ  งานกลึงไม  งานไสโลหะ  งานไสไม  หรืองานตัดโลหะ  ใหสวมแวนตา

ชนิดใสหรือหนากากชนิดใส  ถุงมือผา  และรองเทาพื้นยางหุมสน 

(๔) งานปมโลหะ  ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส  ถุงมือผา  และรองเทาพื้นยาง

หุมสน 

(๕) งานชุบโลหะ  ใหสวมถุงมือยางและรองเทาพื้นยางหุมสน 

(๖) งานพนสี  ใหสวมที่กรองอากาศสําหรับใชครอบจมูกและปากกันสารเคมี  ถุงมือผา   

และรองเทาพื้นยางหุมสน 

(๗) งานยก  ขนยาย  หรือติดต้ัง  ใหสวมหมวกนิรภัย  ถุงมือผา  และรองเทานิรภัย 

(๘) งานควบคุมเคร่ืองจักร  ใหสวมหมวกนิรภัยและรองเทาพื้นยางหุมสน 

(๙) งานปนจ่ัน  ใหสวมหมวกนิรภัย  ถุงมือผาหรือถุงมือหนัง  และรองเทานิรภัย  และ 

ในกรณีปนจ่ันหอสูง  ใหสวมใสเข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพดวย   

(๑๐) งานหมอน้ํา  ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส  ปลั๊กลดเสียงหรือครอบหูลดเสียง  

ชุดปองกันความรอนหรืออุปกรณปองกนัความรอน  และรองเทาพื้นยางหุมสน 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

นอกจากอุปกรณที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง  ใหนายจางจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัย 
สวนบุคคลอื่นใหลูกจางตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและอันตรายที่อาจเกิดกับลูกจางดวย 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ไพฑูรย  แกวทอง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานใหนายจางดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย   อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดลอมในการทํางาน  สมควรกําหนดมาตรฐานดังกลาวเพื่อความปลอดภัยของลูกจางที่ทํางาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร  ปนจั่น  และหมอน้ํา  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจั่น 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับเครื่องจักร  ป้ันจั่น  และหม้อน้ํา  พ.ศ.  ๒๕๕๒  กําหนดให้
นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจั่นปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งตามประเภท  
และลักษณะของงาน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๕๐  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับเครื่องจักร  ป้ันจั่น  
และหม้อน้ํา  พ.ศ .  ๒๕๕๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการกําจัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจั่น”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจั่นตามประเภท 

และลักษณะของงาน  ดังนี้ 
(๑) ป้ันจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
 (ก) ขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกําหนดไม่เกิน  ๓  ตัน  ต้องจัดให้มีการ

ทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจั่นทุก ๆ  ๖  เดือน 
 (ข) ขนาดพิกัดยกมากกว่า  ๓  ตันขึ้นไป  ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและ

อุปกรณ์ของป้ันจั่นทุก ๆ  ๓  เดือน 
 (ค) ที่ไม่มีรายละเอียดขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกําหนดในการทดสอบ   

ให้นายจ้างทดสอบโดยใช้ขนาดพิกัดยกตามที่วิศวกรกําหนด 
(๒) ป้ันจั่นที่ใช้งานอ่ืน ๆ 
 (ก) ขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกําหนดตั้งแต่  ๑  ตัน  แต่ไม่เกิน  ๓  ตัน  

ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจั่นปีละหนึ่งครั้ง 
 (ข) ขนาดพิกัดยกมากกว่า  ๓  ตัน  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัน  ต้องจัดให้มีการทดสอบ

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจั่นทุก ๆ  ๖  เดือน   
 (ค) ขนาดพิกัดยกมากกว่า  ๕๐  ตันขึ้นไป  ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบ 

และอุปกรณ์ของป้ันจั่นทุก ๆ  ๓  เดือน 



 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

 (ง) ที่ไม่มีรายละเอียดขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกําหนด  ในการทดสอบ 
ให้นายจ้างทดสอบโดยใช้ขนาดพิกัดยกตามที่วิศวกรกําหนด   

ข้อ ๔ ป้ันจั่นตามข้อ  ๓  ที่หยุดการใช้งานตั้งแต่  ๖  เดือนขึ้นไป  หรือป้ันจั่นที่มีการ
ซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัยของป้ันจั่น  ก่อนนํามาใช้งานใหม่จะต้องจัดให้มีการทดสอบ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจั่น   

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจั่น  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) การทดสอบการรับน้ําหนัก 
 (ก) ป้ันจั่นใหม่  ก่อนจะนํามาใช้งานให้ทดสอบการรับน้ําหนักดังนี้ 
  ๑) ขนาดไม่เกิน  ๒๐  ตัน  ให้ทดสอบการรับน้ําหนักที่  ๑  เท่า  แต่ไม่เกิน  ๑.๒๕  เท่า

ของพิกัดยกอย่างปลอดภัย 
  ๒) ขนาดมากกว่า  ๒๐  ตัน  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัน  ให้ทดสอบการรับน้ําหนักเพิ่มอีก  

๕  ตัน จากพิกัดยกอย่างปลอดภัย 
 (ข) ป้ันจั่นที่ใช้งานแล้ว  ให้ทดสอบการรับน้ําหนักที่  ๑.๒๕  เท่าของน้ําหนัก  ที่ใช้งานจริง

สูงสุดโดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกําหนด  กรณีไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิต
กําหนด  ให้ทดสอบการรับน้ําหนักตามที่วิศวกรกําหนด 

น้ําหนักที่ใช้ทดสอบการยก  อาจใช้การทดสอบด้วยน้ําหนักจริง  หรือทดสอบด้วยน้ําหนัก
จําลอง  (Load  Simulation)   

(๒) การวัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางให้ใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า  
๐.๑  มิลลิเมตร   

(๓) การตรวจสอบแนวเชื่อมให้ดําเนินการโดยวิธีตรวจพินิจด้วยสายตา  หรือโดยวิธี อ่ืน 
ที่เหมาะสม   

ข้อ ๖ นายจ้างต้องจัดให้มีเอกสารที่มีข้อมูลรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับ
ป้ันจั่น  โดยมีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรอง  ภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ  และสําเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ 

ข้อ ๗ นายจ้างต้องปฏิบัติตามคําแนะนํา  วิธีการแก้ไขข้อบกพร่องของโครงสร้างหรือ
ส่วนประกอบของปั้นจั่นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดหรือความไม่สมบูรณ์เชิงวิศวกรรมตามบันทึก 
ของวิศวกรผู้ทดสอบ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อัมพร  นิติสิริ 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เร่ือง  กําหนดรูปภาพการใชสัญญาณมือในการสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจ่ัน   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดรูปภาพการใชสัญญาณมือในการสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับปนจ่ันเพื่อใหนายจางไดติดไวที่จุดหรือตําแหนงที่ลูกจางผูปฏิบัติงานเห็นไดชัดเจน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖๐  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร  ปนจ่ัน  
และหมอน้ํา  พ.ศ.  ๒๕๕๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกําจัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เร่ือง  กําหนด
รูปภาพการใชสัญญาณมือในการสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจ่ัน  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ รูปภาพการใชสัญญาณมือในการสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจ่ัน 

ใหเปนไปตามทายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อัมพร  นิติสิริ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 



 
รูปภาพการใชสัญญาณมือสื่อสารระหวางผูปฏบิัตงิานเกีย่วกับปนจั่นทายประกาศกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน เร่ือง กําหนดรูปภาพการใชสัญญาณมือในการสื่อสารระหวางผูปฏบิัติงานเกี่ยวกับปนจั่น 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

     

ประเภทปนจั่นเหนือศีรษะ  ปนจั่นขาสูง   และปนจั่นหอสูง (ปนจั่นชนดิอยูกับท่ี) 
 

 
ยกของขึน้ (HOIST) 

  ใหงอขอศอกขึ้นใหไดฉาก      
ใชนิ้วชี้ชี้ขึน้แลวหมุนเปนวงกลม 

 

 
ลดของทีย่กลง (LOWER) 

ใหกางแขนออกเล็กนอย        
ใชนิ้วชี้ชี้ลงแลวหมุนเปนวงกลม 

 

 

ชดุยกเคลือ่นที ่(TROLLEY TRAVEL) 

  ใหกํามือขวาหงายขึ้นในระดับไหล
นิ้วหัวแมมือชี้ออกในทิศทางที่ตองการ
ใหลูกรอกเคลื่อนที่ในทางแนวนอน 

 

 
หยดุยกของ (STOP) 

   ใหเหยียดมือซายออกขางลําตัวระดับ
ไหล ฝามือคว่ําลง โดยเหยียดแขนนิ่ง
อยูในทานี ้

 

 
สะพานปนจัน่เคลือ่นที ่(BRIDGE TRAVEL)

  ใหเหยียดฝามือขวาตรงออกไป
ขางหนาในระดบัไหล  ฝามือตั้งตรง
ทําท าผลั กในทิศทางที่ ต องการ  
ใหสะพานเคลื่อนที่ไป 

 

 
หยดุยกของฉกุเฉนิ (EMERGENCY STOP)

  ใหเหยียดแขนซายออกไปอยูใน
ระดับไหล  ฝามือคว่ําลงแลวเหวี่ยง  
ไป-มา ในแนวระดับไหลอยางรวดเร็ว 

 

 

การใชชดุยกหลายชดุ (MULTIPLETROLLEYS) 

   ใหมือซายระดับหรือเหนือศีรษะ งอศอกเปน
มุมฉาก (90 องศา)  ชูนิ้วชี้ขึ้นนิ้วเดียว
หมายถึงใหใชลูกรอกหมายเลข  1 
(หมายเลขที่เขยีนบนลูกรอก) ชูนิ้วพรอมกัน
ท้ังสองนิ้ว หมายถึงใชลูกรอกหมายเลข  2 
สัญญาณตาง  ๆทําเชนเดียวกนั (เชนยกขึน้
หรือยกลง) 

 

 
ยกของขึน้ชาๆ (MOVE SLOWLY)

 ใหยกแขนคว่ําฝามือใหไดระดบัคาง
แลวใชนิ้วชีข้องมืออีกขางหนึง่  ชี้ตรง
กลางฝามือแลวหมุนชาๆ 

 

 
เลกิใชปนจัน่(MAGNET IS DISCONNECTED) 

 ใหผูบงัคบัปนจัน่ยืดแขนทัง้สองออกไป
ขางลําตัว  โดยหงายฝามือทั้งสองขาง

 

 
 

 
 
 
 



 

                -๒- 
 

ประเภท รถปนจั่น และเรือปนจั่น (ปนจัน่ชนดิเคล่ือนท่ี) 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
ยกของขึน้ (HOIST) 

   ใหงอขอศอกขึ้นใหไดฉาก ใชนิ้วชี้
ชี้ขึ้นแลวหมุนเปนวงกลม 

 

 
ลดของทีย่กลง (LOWER)

  ใหกางแขนออกเล็กนอย ใชนิว้ชี้
ชี้ลงแลวหมนุเปนวงกลม 

 

 
ใชรอกใหญ (USE MAIN HOIST)

  ใหกํามือยกขึ้นเหนือศีรษะ แลวเคาะ
เบาๆ บนศีรษะของตนเองหลายๆ ครั้ง 
แลวใชสัญญาณอื่นๆ ท่ีตองการ 

 

 
รอกชวย  (AUXILLARY HOIST) 

   ใหงอขอศอกขึ้น กํามือระดบัไหล
โ ยไปขางหนาเลก็นอยแลวใชมืออีก
ขางหนึ่งแตะที่ขอศอก จากนั้นให
สัญญาณอ่ืนๆ ท่ีตองการ 

 

 
ยกแขนปนจัน่ขึน้  (RAISE BOOM)

  ใหเหยียดแขนออกสุดแขน   
แลวกํามือชี้หัวแมมือขึน้ 

 

 
ลดแขนปนจัน่ลง (LOWER BOOM)

  ใหเหยียดแขนออกสุดแขน แลวกํามือ
ชี้หัวแมมือลง 

 

 
ยกของขึน้ชาๆ  (MOVE SLOWLY) 

   ใหยกแขนคว่ําฝามือใหไดระดบัคาง 
แลวใชนิ้วชีข้องมืออีกขางหนึง่ ชีต้รง
กลางฝามือแลวหมุนชาๆ  (ยกขึ้น 
หรือยกลง) 

 

 
ยกแขนปนจัน่แลวลดของทีก่าํลงัยกลง  
(RAISE THE BOOM AND LOWER THE LOAD)

  ใหเหยียดแขนออกสุดแขน
เหยยีดฝามือในลกัษณะตัง้ ยกหัว
แมมือ แลวกวักนิ้วทัง้ส่ีไปมา 
(ยกเวนนิว้หัวแมมือ) 

 

 
ลดแขนปนจัน่ลงแลวยกของทีก่าํลงัยกขึน้ 

(LOWER THE BOOM AND RAISE THE LOAD) 

   ใหเหยยีดแขนออกสุดแขน เหยยีดฝามือ
ในลักษณะตั้งหัวแมมือชี้ลงแลวกวักนิ้ว
ท้ังส่ีไปมา  (ยกเวนนิ้วหัวแมมือ) 

 



 

-๓- 
 

ประเภทรถปนจั่น และเรือปนจั่น (ปนจัน่ชนดิเคล่ือนท่ี) 
(ตอ) 

 

 

เคลือ่นทีใ่นทศิทางทีต่องการ       

(TRAVEL) 

   ใหเหยียดฝามือขวาตรงออกไป
ขางหนาในระดบัไหล ฝามือตั้งตรง
ทําทาผลักในทิศทางที่ตองการให  
รถปนจัน่เคลื่อนที่ไป 

 

 

หยดุชัว่ขณะและยดึลวดสลงิทัง้หมด 
(DOG  EVERYTHING) 

  ใหประสานมือทั้งสองเขาหากัน
อยูในระดับเอว 
 
 

 

 

รถปนจัน่ (ตนีตะขาบ)          
เดนิหนาหรอืถอยหลงั            

(TRAVEL BOTH TRACK)

  ใหกํามือทั้งสองซอนกนั ยกขึ้นเสมอ
หนาทองแลวหมุนมือที่ กําสองขาง
ใหไดจังหวะกัน  ถาจะใหรถปนจั่น
เดินหนาก็หมุนมือไปขางหนา  
ถาจะใหรถปนจั่นเดินถอยหลัง    
ก็หมุนมือถอยหลงั 

 

แขนปนจัน่ชนดิเลือ่นเขา – ออก 
(TELESCOPINGBOOM) 

 
                                                         
     
 

เลือ่นแขนปนจัน่เขา             
(RETRACT BOOM) 

  ใหกํามือทั้งสองขางคว่ําแลวยกขึน้
เสมอเอว แลวเหยยีดหัวแมมือทั้งสองขาง
ชี้เขาหากนั 

เลือ่นแขนปนจัน่เขา 
( RETRACT  BOOM )    

 

  ใหกํามือขางหนึ่งแนบหนาอก     
ชี้นิ้วหัวแมมือเอียงออกนอกตัว  
แลวเคาะเบาๆบนหนาอก 

เลือ่นแขนปนจัน่ออก             
(EXTEND BOOM) 

  ใหกํามือทั้งสองขางหงายแลวยกขึ้น
เสมอเอว แลวเหยียดหัวแมมือออกทั้ง
สองขาง 

เลือ่นแขนปนจัน่ออก 
 ( EXTEND  BOOM  ) 

  ใหกํามือขางหนึ่งแนบหนาอก      
ชี้หัวแมมือขึ้น  แลวเคาะเบาๆ     
บนหนาอก 

 

รถปนจัน่ (ตนีตะขาบ) เคลือ่นทีด่านขาง  
โดยยดึตนีตะขาบขางหนึง่ไว     

 (TRAVEL ONE TRACK)

  ใหยึด (ล็อค) ตีนตะขาบขางหนึ่ง   
โดยกํามือขวาชขูึ้นใหขอศอกงอเปน  
มุมฉาก 90 องศา ใหตีนตะขาบดาน 
ตรงขามเคลื่อนทีต่ามตองการ โดยกํามือ
อีกขางหนึ่งอยูระดับเอว แลวหมุนเขาหา
ตัวแนวดิ่ง (สัญญาณนี้ใชเฉพาะรถ
ปนจั่นเคลื่อนที่ชนิดตนีตะขาบเทานั้น) 

 
เลกิใชปนจัน่                                

(MAGNET IS DISCONNECTED) 

ใหผูบังคับปนจัน่ยืดแขนทัง้สองออกไป
ขางลําตวั โดยหงายฝามือทั้งสองขาง  

 



 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับป้ันจั่น   
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น  ผู้ยึดเกาะวัสดุ  หรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่น   

และการอบรมทบทวนการทํางานเก่ียวกับป้ันจั่น   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับเครื่องจักร  ป้ันจั่น  และหม้อน้ํา  พ.ศ.  ๒๕๕๒  กําหนดให้
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซ่ึงเป็นผู้บังคับป้ันจั่น  ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น  ผู้ยึดเกาะวัสดุ  หรือผู้
ควบคุมการใช้ป้ันจั่น  ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  และต้องจัดให้มีการอบรม 
หรือทบทวนการทํางานเก่ียวกับป้ันจั่น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๖๖  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับเครื่องจักร  ป้ันจั่น  
และหม้อน้ํา  พ.ศ .  ๒๕๕๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการกําจัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับป้ันจั่น  ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น  ผู้ยึดเกาะวัสดุ  
หรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่น  และการอบรมทบทวนการทํางานเก่ียวกับป้ันจั่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับป้ันจั่นทุกชนิดที่มีขนาดพิกัดการยกอย่างปลอดภัย  (Safe  working  

load)  ตามที่ผู้ผลิตกําหนดตั้งแต่  ๑  ตันขึ้นไป   
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“ผู้บังคับป้ันจั่น”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงมีหน้าที่บังคับการทํางานของป้ันจั่นให้ทํางานตามความต้องการ   
“ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น”  หมายความว่า  ผู้ที่ทําหน้าที่ใช้สัญญาณมือหรือสัญญาณ

ส่ือสารชนิดอ่ืนกับผู้บังคับป้ันจั่น 
“ผู้ยึดเกาะวัสดุ”  หมายความว่า  ผู้ทําหน้าที่ผูก  มัด  หรือเก่ียววัสดทุี่ให้ป้ันจั่นยก 
“ผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่น”  หมายความว่า  ผู้ทําหน้าที่อํานวยการใช้  หรือสั่งการ  ให้ผู้บังคับ

ป้ันจั่นปฏิบัติตาม  ตลอดจนพิจารณาพิกัดน้ําหนักที่จะทําการยก 



 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์  วิธีการฝึกอบรม 

 

 

ข้อ ๕ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับป้ันจั่น  ผู้ให้สัญญาณ
แก่ผู้บังคับป้ันจั่น  ผู้ยึดเกาะวัสดุ  หรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่น  และการอบรมทบทวนการทํางานเก่ียวกับ
ป้ันจั่นตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หลักสูตรการฝึกอบรมและวิทยากรฝึกอบรมที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

ให้นายจ้างจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม  วัน  เวลาที่ฝึกอบรม  พร้อมรายชื่อ
วิทยากรเก็บไว้  ณ  สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ข้อ ๖ ในการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับป้ันจั่น  ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับ
ป้ันจั่น  ผู้ยึดเกาะวัสดุ  หรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่น  และการอบรมทบทวนการทํางานเก่ียวกับป้ันจั่น   
ผู้จัดฝึกอบรมต้องดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) แจ้งกําหนดการฝึกอบรมต่ออธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการ 
จัดฝึกอบรม   

(๒) จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรที่กําหนด 
(๓) จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ  ๖๐  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
(๔) ออกใบรับรองให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
ข้อ ๗ ผู้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับป้ันจั่น  ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น  

ผู้ยึดเกาะวัสด ุ หรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่น  และการอบรมทบทวนการทํางานเก่ียวกับป้ันจั่น  ต้องจัดให้มี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคทฤษฎีห้องละไม่เกินหกสิบคนต่อวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคน  และในการทดสอบ
ภาคปฏิบัติต้องจัดให้มีวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคนและป้ันจั่นหนึ่งเครื่องต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 
ยี่สิบคน   

ข้อ ๘ ในการทดสอบภาคปฏิบัติ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้รับการทดสอบภาคปฏิบัติ
ในสถานที่จริง  หรือมีลักษณะเหมือนสถานที่จริง   

ข้อ ๙ ให้นายจ้างจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทํางานเก่ียวกับป้ันจั่นไม่น้อยกว่า   
๓  ชั่วโมง  กรณีหนึ่งกรณีใดดังนี้ 

(๑) ผู้ผ่านการอบรมและทํางานมาแล้วเป็นระยะเวลา  ๒  ปี 
(๒) เม่ือมีสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้นหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเก่ียวกับป้ันจั่นในสถานที่ทํางาน 
(๓) เม่ือมีการนําป้ันจั่นชนิดหรือลักษณะที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน 

หมวด  ๒ 
หลักสูตรการฝึกอบรม 

 

 

ข้อ ๑๐ หลักสูตรการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับป้ันจั่น  มีดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๑) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับป้ันจั่น 
(๒) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น  ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
(๓) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่น 
(๔) หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทํางานเก่ียวกับป้ันจั่น 
ข้อ ๑๑ หลักสูตรการฝึกอบรมที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๐  ในการฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน

ภาคทฤษฎี  มีกําหนดระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  ๖  ชั่วโมง  ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชา 
ที่อบรม  ดังนี้ 

(๑) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับเครื่องจักร  ป้ันจั่น  และหม้อน้ํา  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๒) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย   
(๓) ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับป้ันจั่น  และชนิดของป้ันจั่น   
(๔) ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเชือก  ลวดสลิง  โซ่  และอุปกรณ์ยก 
(๕) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับป้ันจั่น  ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น 
(๖) ความปลอดภัยในการทํางาน  สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของป้ันจั่น 
ข้อ ๑๒ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับป้ันจั่นชนิดป้ันจั่นเหนือศีรษะ  ป้ันจั่นขาสูง  และป้ันจั่น

ชนิดอยู่กับที่ชนิดอ่ืน  ต้องประกอบด้วย 
(๑) ภาคทฤษฎี  มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า  ๙  ชั่วโมง  ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชา

ที่อบรม  ดังนี้ 
 (๑.๑) ความรู้พื้นฐาน  และระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ  ๑๑ 
 (๑.๒) ระบบไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
 (๑.๓) ระบบสัญญาณเตือน  และ  Limit  switch 
 (๑.๔) การใช้สัญญาณมือ 
 (๑.๕) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย 
 (๑.๖) การประเมินน้ําหนักส่ิงของ 
 (๑.๗) การใช้คู่มือการใช้งาน  การตรวจสอบ  และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา 
(๒) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  ชั่วโมง  ซ่ึงต้องมีการ

ทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายส่ิงของตามเส้นทางที่กําหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ข้อ ๑๓ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับป้ันจั่นชนิดป้ันจั่นหอสูง  รถ  เรือป้ันจั่น  ต้องประกอบด้วย 
(๑) ภาคทฤษฎี  มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง  ซ่ึงอย่างน้อยต้องมี

เนื้อหาวิชาที่อบรม  ดังนี้ 
 (๑.๑) ความรู้พื้นฐาน  และระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ  ๑๑ 
 (๑.๒) ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบ้ืองต้น 



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

 (๑.๓) ระบบการไฮดรอลิกเบ้ืองต้น 
 (๑.๔) ระบบไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
 (๑.๕) ระบบสัญญาณเตือนและ  Limit  switch 
 (๑.๖) การใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร 
 (๑.๗) การอ่านค่าตารางพิกัดยก 
 (๑.๘) การเลือกใช้  และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก 
 (๑.๙) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย 
 (๑.๑๐) การประเมินน้ําหนักส่ิงของ 
 (๑.๑๑) การใช้คู่มือการใช้งาน  การตรวจสอบ  และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา 
(๒) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  ชั่วโมง  ซ่ึงต้องมีการ

ทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายส่ิงของตามเส้นทางที่กําหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ข้อ ๑๔ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น  ผู้ยึดเกาะวัสดุ  ต้องประกอบด้วย 
(๑) ภาคทฤษฎี  มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า  ๙  ชั่วโมง  ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชา

ที่อบรม  ดังนี้ 
 (๑.๑) ความรู้พื้นฐาน  และระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ  ๑๑ 
 (๑.๒) การใช้สัญญาณมือ 
 (๑.๓) การเลือกใช้  และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก 
 (๑.๔) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย 
 (๑.๕) การประเมินน้ําหนักส่ิงของ 
(๒) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  ชั่วโมง  ซ่ึงต้องมีการ

ทดสอบเก่ียวกับการให้สัญญาณ  การผูก  มัด  การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ข้อ ๑๕ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่น  ต้องประกอบด้วย 
(๑) ภาคทฤษฎี  มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า  ๙  ชั่วโมง  ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชา

ที่อบรม  ดังนี้ 
 (๑.๑) ความรู้พื้นฐาน  และระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ  ๑๑ 
 (๑.๒) การใช้สัญญาณมือ 
 (๑.๓) วิธีผูก  มัดและการยกเคลื่อนย้าย 
 (๑.๔) การประเมินน้ําหนักส่ิงของ 
(๒) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  ชั่วโมง  ซ่ึงต้องมีการ

ทดสอบเก่ียวกับการวางแผนการยกอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกัดน้ําหนักที่จะทําการยกโดยกําหนด
ลักษณะรูปร่าง  วัสดุของสิ่งของที่จะยก   



 หน้า   ๔๕ 
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ข้อ ๑๖ หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทํางานเ ก่ียวกับป้ันจั่นต้องมีหัวข้อวิชา 
และระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  ๓  ชั่วโมง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับเครื่องจักร  ป้ันจั่น  และหม้อน้ํา  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๒) กิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของป้ันจั่นและความสูญเสียรวมทั้งนําผล 
การสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกัน 

(๓) ความปลอดภัยในการใช้งานป้ันจั่น  กรณีที่นําป้ันจั่นชนิดหรือประเภทที่แตกต่างจากเดิม
มาใช้งาน 

หมวด  ๓ 
วิทยากรฝึกอบรม 

 

 

ข้อ ๑๗ วิทยากรผู้ทําการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

หรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
(๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์หรือเทียบเท่า   

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  ช่างไฟฟ้า  
หรือเทียบเท่า  หรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ  ซ่ึงมีประสบการณ์ในการ
ทํางานเก่ียวกับป้ันจั่นไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  หรือมีประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายไม่นอ้ยกว่า  ๓  ปี   

(๓) ช่างชํานาญการ  ซ่ึงมีประสบการณ์ในการทํางานเก่ียวกับป้ันจั่นและหัวข้อที่บรรยาย 
ไม่น้อยกว่า  ๕  ปี 

(๔) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ  ซ่ึงมีประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
อัมพร  นิติสิริ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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กฎกระทรวง 
ก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร  จดัการ  และด าเนินการด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกนัและระงับอคัคีภยั 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได ้ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน  และสิ่งที่

สร้างขึ้นอย่างอื่นที่มีลูกจ้างท างานอยู่ 
“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา”  หมายความว่า  สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไม่ติดไฟ

เป็นส่วนใหญ่  หรือมีวัตถตุิดไฟไดใ้นปริมาณน้อยหรือมวีัตถุไวไฟในปริมาณน้อยที่เก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท
อย่างปลอดภัย 

“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง”  หมายความว่า  สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟ
หรือวัตถุติดไฟได้  และมีปริมาณไม่มาก 

“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอ่การเกดิอัคคีภัยอย่างรา้ยแรง”  หมายความว่า  สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟ
หรือวัตถุติดไฟได้ง่าย  และมีปริมาณมาก   

“เพลิงประเภท  เอ”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา  เช่น  ไม้  ผ้า  กระดาษ  ยาง  
พลาสติก  รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

“เพลิงประเภท  บี”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได้  ก๊าซ  และ
น้ ามันประเภทต่าง ๆ 

“เพลิงประเภท  ซี”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า 
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“เพลิงประเภท  ดี”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากโลหะต่าง ๆ  ที่ติดไฟได้  เช่น  แมกนีเซียม  
เซอร์โคเนียม  ไทเทเนียม  รวมทั้งโลหะอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

“วัตถุระเบิด”  หมายความว่า  วัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  
วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน  หรือวัตถุที่สามารถระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน  ประกายไฟ  
เปลวไฟ  หรือเมื่อได้รับการกระทบกระเทือน  การเสียดสี  หรือถูกกระท าโดยตัวจุดระเบิด   

“วัตถุไวไฟ”  หมายความว่า  วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายและสันดาปเร็ว 
“เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้”  หมายความว่า  เครื่องดับเพลิงซึ่งมีลักษณะเป็นอุปกรณ์ 

ที่เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก  และใช้งานด้วยมือ  ภายในบรรจุสารดับเพลิงซึ่งสามารถขับออกได้โดยใช้แรงดัน  
เช่น  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  แบบยกหิ้ว  แบบลากเข็น  หรือลักษณะอื่นใดที่คล้ายกัน 

“ระยะเข้าถึง”  หมายความว่า  ระยะทางที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  
เพื่อดับเพลิง  ณ  จุดนั้น ๆ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ 
ตามกฎกระทรวงนี้  และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ข้อ ๓ ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง  ให้นายจ้างจัดท าป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง
และการอพยพหนีไฟ  และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๔ ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป  นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ  ๓  แล้ว  
ให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประกอบด้วยการตรวจตรา  การอบรม  การรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัย  การดับเพลิง  การอพยพหนีไฟ  และการบรรเทาทุกข์ 

ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ณ  สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้
พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๕ อาคารที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่งตั้งอยู่รวมกัน   ให้นายจ้างทุกรายของ 
สถานประกอบกิจการในอาคารนั้นมีหน้าที่ร่วมกันในการจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  รวมทั้ง
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยด้วย   

ข้อ ๖ ในกรณีที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างท างานที่มีลักษณะงานหรือไปท างาน  ณ  สถานที่ที่เสี่ยง
หรืออาจเสี่ยงต่อการเกดิอคัคภีัย  ให้นายจ้างแจ้งขอ้ปฏิบัตเิกีย่วกับความปลอดภัยในการท างานให้ลูกจ้างทราบ
ก่อนการปฏิบัติงาน 

 
 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดเก็บวัตถุต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหมห้รอือาจกอ่ให้เกิดการลุกไหม ้ ให้แยกเก็บโดยมใิห้

ปะปนกัน 
(๒) วัตถุซึ่งโดยสภาพสามารถอุ้มน้ าหรือซับน้ าได้มาก  ให้จัดเก็บไว้บนพ้ืนของอาคารซึ่ง

สามารถรองรับน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นได้   

หมวด  ๒ 
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนไีฟ 

 
 

ข้อ ๘ ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถ
อพยพลูกจ้างที่ท างานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาที 

เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างท างานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง 
ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ  ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น  และเป็นชนิดที่

บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง  ห้ามใช้
ประตูเลื่อน  ประตูม้วน  หรือประตูหมุน  และห้ามปิดตาย  ใส่กลอน  กุญแจ  ผูก  ล่ามโซ่  หรือท าให้
เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างท างาน 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป  หรือมีพ้ืนที่ประกอบกิจการตั้งแต่
สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป  ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้น  
โดยให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ  

เพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท างาน   
 (ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกคน

ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ 
(๒) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน  เข้าถึงได้ง่าย  หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟ  

โดยติดตั้งห่างจากจุดที่ลูกจ้างท างานไม่เกินสามสิบเมตร 
(๓) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียง

หรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ   
(๔) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ 

หรือมาตรการอื่นใด  เช่น  สัญญาณไฟ  หรือรหัส  ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๕) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้   ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคม 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีก าหนด 
 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอส าหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้าง
ออกจากอาคารเพ่ือการหนีไฟ  รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพ่ือการหนีไฟ
และส าหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ 

ข้อ ๑๑ ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร  และเห็นได้อย่างชัดเจน 
(๒) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา  

ทั้งนี้  ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่น ๆ  ที่ติดไว้ใกล้เคียง  หรือโดยประการใด 
ที่ท าให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน 

นายจ้างอาจใช้รูปภาพบอกทางหนไีฟตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้  ทั้งนี้  ต้องให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

หมวด  ๓ 
การดับเพลิง 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้ในการดับเพลิง 
ที่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร  อย่างน้อยให้ประกอบด้วย 

(๑) ในกรณีที่ไม่มีท่อน้ าดับเพลิงของทางราชการในบริเวณที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่หรือมี
แต่ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ  ให้จัดเตรียมน้ าส ารองไว้ใช้ในการดับเพลิงโดยต้องมีอัตราส่วนปริมาณน้ าที่ส ารอง
ต่อพ้ืนที่อาคารตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่  ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้  ส าหรับกรณีที่นายจ้างมีอาคารหลายหลัง
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน  อาจจัดเตรียมน้ าส ารองไว้ในปริมาณที่ใช้กับอาคารที่มีพื้นที่มากที่สุดเพียงหลังเดียวก็ได้ 

(๒) ระบบการส่งน้ า  ที่เก็บกักน้ า  เครื่องสูบน้ าดับเพลิง  และการติดตั้ง  จะต้องได้รับการตรวจสอบ
และรับรองจากวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  และต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้  
ยานพาหนะ  หรือสิ่งอื่น 

(๓) ข้อต่อท่อรับน้ าดับเพลิงเข้าอาคารและข้อต่อส่งน้ าภายในอาคารจะต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้
ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่น  หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อที่ใช้กับหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการในท้องถิน่นั้น  และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  ทั้งในการติดตั้งต้องมีสิ่งป้องกันความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น 

(๔) ข้อต่อสายส่งน้ าดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงจะต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการในท้องถิ่นนั้น  ซึ่งสามารถต่อเข้าด้วยกันได้หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อ
หรือหัวฉีดดับเพลิงดังกล่าว 

(๕) สายส่งน้ าดับเพลิงต้องมีความยาวหรือต่อกันให้มีความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณที่
เกิดเพลิงไหม้ได้ 

 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  โดยต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนด  หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีก าหนด 
(๒) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง  ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ 

แสดงว่าเป็นชนิดใด  ใช้ดับเพลิงประเภทใด  และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้
อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร 

(๓) ห้ามใช้ เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ  เช่น   
คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 

(๔) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจ านวน  ความสามารถของเครื่องดับเพลิง  
และการติดตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  เอ  จ านวน  ความสามารถ
ของเครื่องดับเพลิง  และการติดตั้ง  ให้ค านวณตามพ้ืนที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้  โดยต้องมีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสองเมตรห้าสิบเซนติเมตร  
ในกรณีที่ใช้เครื่องดับเพลิงที่มีความสามารถในการดับเพลิงต่ ากว่าความสามารถในการดับเพลิงตามพ้ืนที่
ที่ก าหนดไว้ในตารางดังกล่าว  ให้เพ่ิมจ านวนเครื่องดับเพลิงนั้นให้ได้สัดส่วนกับพ้ืนที่ที่ก าหนด  ทั้งนี้   
ในการค านวณเพ่ือจัดให้มีเครื่องดับเพลิงของสถานที่ดังกล่าว  ถ้ามีเศษของพ้ืนที่ให้นับเป็นพ้ืนที่เต็มส่วน 
ที่ต้องเพ่ิมจ านวนเครื่องดับเพลิงขึ้นอีกหนึ่งเครื่อง  และในกรณีสถานที่นั้นมีพ้ืนที่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในตาราง  
นายจ้างจะต้องเพ่ิมเครื่องดับเพลิงโดยค านวณตามสัดส่วนของพ้ืนที่ตามที่ก าหนดไว้ในตารางดังกล่าว 
 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  บี  ความสามารถของเครื่องดับเพลิง 
ที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึงตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่  ๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  ซี  การติดตั้งให้พิจารณาจากวัตถุ
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะท าให้เกิดเพลิงประเภท  เอ  หรือ  บี  และติดตั้งเครื่องดับเพลิง
แบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น 

 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  ดี  ในการติดตั้งให้มีระยะเข้าถึง 
ไม่เกินยี่สิบสามเมตร 

 (ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง  มองเห็นได้อย่างชัดเจน  สามารถ
น ามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 

 (ค) ให้จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจน  
ติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง 

(๕) จัดให้มีการดแูลรกัษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  โดยการตรวจสอบ
ต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง  พร้อมกับติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ท าการตรวจสอบ
ครั้งสุดท้ายไวท้ี่อุปกรณ์ดังกล่าว  และเก็บผลการตรวจสอบไวใ้ห้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจได้ตลอดเวลา  
รวมทั้งต้องมีการซ่อมบ ารุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงตามข้อก าหนดของผู้ผลิตด้วย 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๔ กรณีที่นายจ้างจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  ให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(๒) ต้องเปิดวาล์วประธานทีค่วบคุมระบบจ่ายน้ าเขา้หรือสารดบัเพลิงอื่นอยู่ตลอดเวลา  และจัดให้มี

ผู้ควบคุมดูแลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
(๓) ต้องติดตั้งสัญญาณเพื่อเตือนภัยในขณะที่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติก าลังท างาน 
(๔) ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ าหรือสารดับเพลิงอื่นจากหัวฉีดดับเพลิงโดยรอบ 
ข้อ ๑๕ ในสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง  

นายจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้ในการดับเพลิงตามข้อ   ๑๒  และ 
เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้ตามข้อ  ๑๓  ส าหรับสถานที่ซึง่มสีภาพเสี่ยงตอ่การเกิดอัคคภีัยอย่างเบา  
นายจ้างอาจจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามข้อ  ๑๓  อย่างเดียวก็ได้   

ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตั้งป้ายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
(๒) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้อย่างชัดเจน  ไม่มีสิ่งกีดขวาง  และสามารถน ามาใช้งาน

ได้โดยสะดวกตลอดเวลา 
(๓) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   โดยใน

การตรวจสอบนั้นต้องไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งหรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตก าหนด  พร้อมกับติดป้าย
แสดงผลการตรวจสอบและวันที่ท าการตรวจสอบครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าว  และเก็บผลการตรวจสอบ
ไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา  เว้นแต่เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 
ให้ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๓  (๕) 

ข้อ ๑๗ สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง  ให้นายจ้าง
จัดลูกจ้างเพ่ือท าหน้าที่ดับเพลิงประจ าอยู่ตลอดเวลาที่มีการท างาน   และจัดหาอุปกรณ์คุ้มครอง 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิงซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   
เช่น  เสื้อคลุมดับเพลิง  รองเท้า  ถุงมือ  หมวก  หน้ากากป้องกันความร้อนหรือควันพิษ  อย่างน้อย 
ให้เพียงพอกับจ านวนผู้ท าหน้าที่ดับเพลิงนั้น 

หมวด  ๔ 
การป้องกนัอัคคีภัยจากแหลง่ก่อเกดิการกระจายตัวของความร้อน 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้นายจ้างป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กระแสไฟฟ้าลัดวงจร  ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน

เกี่ยวกับไฟฟ้า 
(๒) เครื่องยนต์หรือปล่องไฟ  เพื่อมิให้เกิดลูกไฟหรือเขม่าไฟกระเด็นถูกวัตถุที่ติดไฟได้ 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๓) การแผ่รังส ี การน าหรือการพาความร้อนจากแหล่งก าเนิดความร้อนสูงไปสู่วัตถุที่ติดไฟได้ง่าย 
(๔) การเสียดสีหรือเสียดทานของเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เกิดประกายไฟหรือความร้อนสูง 

ที่อาจท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
(๕) การสะสมของไฟฟ้าสถิต  โดยต่อสายดินกับถังหรือท่อน้ ามันเชื้อเพลิง  สารเคมี  หรือ

ของเหลวไวไฟ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
(๖) การเชื่อมหรือตัดโลหะ  ซึ่งเป็นแหล่งความร้อนสูงที่อาจท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
(๗) การสะสมความร้อนของปล่องระบายควัน  โดยปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ไม่ติดตั้งปล่องระบายควันกับส่วนของอาคารที่สร้างด้วยวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย 
 (ข) หุ้มปล่องระบายควันด้วยฉนวนที่ท าจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ  และอุณหภูมิผิวหน้าด้านนอก

ของฉนวนต้องไม่สูงเกินห้าสิบองศาเซลเซียส 

หมวด  ๕ 
วัตถุไวไฟและวตัถรุะเบิด 

 
 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างมี  เก็บ  หรือขนถ่ายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดจะต้องด าเนินการ
อย่างปลอดภัยเพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  วัตถุไวไฟ  หรือวัตถุระเบิด 

ข้อ ๒๐ การเก็บถังก๊าซชนิดเคลื่อนย้ายได้ชนิดของเหลว  ให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายนอกอาคาร  ต้องเก็บไว้ในที่เปิดโล่งที่มีการป้องกันความร้อน 

มิให้มีอุณหภูมิสูงกว่าที่ผู้ผลิตก าหนดไว้  และมีสิ่งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น 
(๒) ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายในอาคาร  ต้องแยกเก็บไว้ในห้องที่มีผนังท าด้วยวัสดุทนไฟ 

และมีการระบายหรือถ่ายเทอากาศได้ดี  มีระบบตรวจจับก๊าซอัตโนมัติ  ปริมาณเก็บรวมกันแห่งละไม่เกิน
สองพันลิตร  โดยแต่ละแห่งจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่ายี่สิบเมตร 

(๓) ห้ามเก็บถังก๊าซไว้ใกล้วัตถุที่ลุกไหม้ได้ง่าย 
(๔) มีโซ่หรือวัตถุอื่นในลักษณะเดียวกันรัดถังกันล้ม  และติดตั้งฝาครอบหัวถัง  เพ่ือความปลอดภัย

ในขณะที่เคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บ 
ข้อ ๒๑ การป้องกันอันตรายจากถ่านหนิ  เซลลูลอยด์  หรือของแขง็ที่ตดิไฟได้ง่าย  ให้นายจ้างปฏิบัติ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเก็บถ่านหินในที่โล่งแจ้ง  ต้องพรมน้ าให้เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาและอัดทับให้แน่น   

เพื่อป้องกันการลุกไหม้ที่เกิดได้เอง  และห้ามกองไว้สูงเกินสามเมตร 
(๒) ถ่านหินที่บดแล้วหรือชนิดผงหากมีอุณหภูมิสูงกว่าหกสิบห้าองศาเซลเซียส  ต้องท าให้เย็น

ก่อนน าไปเก็บใส่ไว้ในถังหรือภาชนะทนไฟ 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๓) ถังหรือภาชนะที่ใช้เก็บถ่านหินหรือผงแร่ที่ลุกไหม้ได้ง่าย  ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟที่มี 
ฝาปิดมิดชิดและเก็บไว้ห่างไกลจากแหล่งความร้อน 

(๔) การเก็บเซลลูลอยด์หรือของแข็งที่ติดไฟได้ง่ายในไซโล  ถัง  หรือภาชนะ  ต้องท าการป้องกัน
การลุกไหม้จากแหล่งความร้อนหรือการผสมกับอากาศที่จะก่อให้เกิดการลุกไหม้ได้ 

ข้อ ๒๒ การเก็บวัตถุที่ติดไฟได้ง่ายประเภทไม้  กระดาษ  ขนสัตว์  ฟาง  โฟม  ฟองน้ าสังเคราะห์  
หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน  ให้นายจ้างแยกเก็บไว้ในอาคารต่างหากหรือเก็บในห้องทนไฟ  
ซึ่งหลังคาหรือฝาห้องต้องไม่ท าด้วยแก้วหรือวัสดุโปร่งใสที่แสงแดดส่องตรงเข้าไปได้  ในกรณีที่มีจ านวนน้อย
อาจเก็บไว้ในภาชนะทนไฟหรือถังโลหะที่มีฝาปิด 

หมวด  ๖ 
การก าจดัของเสียทีต่ิดไฟไดง้่าย 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับของเสียที่ติดไฟได้ง่าย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการท าความสะอาดเพ่ือมิให้มีการสะสมหรือตกค้างของของเสียที่ติดไฟได้ง่าย   

ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งครั้ง  ถ้าเป็นงานกะต้องไม่น้อยกว่ากะละหนึ่งครั้ง  เว้นแต่วัตถุไวไฟหรือ 
วัตถุระเบิดที่ลุกไหม้ได้เอง  ต้องจัดให้มีการท าความสะอาดทันที 

(๒) ต้องเก็บรวบรวมของเสียที่ติดไฟได้ง่ายไว้ในภาชนะปิดที่เป็นโลหะ 
(๓) ให้น าของเสียที่เก็บรวบรวมไว้ตาม  (๒)  ออกไปจากบริเวณที่ลูกจ้างท างานไม่น้อยกว่า 

วันละหนึ่งครั้ง  ในกรณีที่ยังไม่ได้ก าจัดโดยทันทีให้น าไปเก็บไว้ในห้องทนไฟหรืออาคารทนไฟ  และต้อง
น าไปก าจัดให้หมดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยวิธีการที่ปลอดภัย  เช่น  การเผา  การฝัง  การใช้สารเคมี
เพื่อให้ของเสียนั้นสลายตัว  หรือโดยวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ การก าจัดของเสียที่ติดไฟได้ง่ายโดยการเผา  ให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้เผาในเตาที่ออกแบบส าหรับการเผาโดยเฉพาะ  หรือเผาในที่โล่งแจ้งโดยให้ห่างจาก

บริเวณที่ลูกจ้างท างานในระยะที่ปลอดภัยและอยู่ใต้ลม 
(๒) จัดให้ลูกจ้างที่ท าหน้าที่เผาสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(๓) จัดเก็บเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาของเสียที่ติดไฟได้ง่ายนั้นไว้ในภาชนะ  ห้อง  สถานที่ที่ปลอดภัย  

หรือเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วไหล  หรือน าไปฝังในสถานที่ที่ปลอดภัย 

หมวด  ๗   
การป้องกนัอันตรายจากฟ้าผ่า 

 
 

ข้อ ๒๕ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าส าหรับอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) อาคารที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด 
(๒) สิ่งก่อสร้างที่มีความสูง  ประเภท  ปล่องควัน  หอคอย  เสาธง  ถังเก็บน้ าหรือสารเคมี  

หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่มีความสูงในท านองเดียวกัน 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับอาคารและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในรัศมีการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

ของอาคารอื่น 
การติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ข้อ ๒๖ ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบจากฟ้าผ่าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของอาคาร 

หมวด  ๘ 
การด าเนนิการเกี่ยวกบัความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน 

 
 

ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน
ของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกอบรม 

ข้อ ๒๘ ให้นายจ้างจัดให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง

ต้องจัดให้มีการบริหารงานโดยกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย  และมีผู้ท าหน้าที่อ านวยการ
ระงับอัคคีภัยทั้งระบบโดยเฉพาะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ประจ าสถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่มี 
การประกอบกิจการ 

(๒) ต้องจัดให้ผู้ที่มหีน้าที่เกีย่วกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงบัอัคคีภัย  การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการดับเพลิง  การปฐมพยาบาล  และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

ข้อ ๒๙ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ
ตามที่ก าหนดไว้ในหมวด  ๒ 

ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดใหลู้กจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง  ทั้งนี้  ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ท างานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกัน
ท าการฝึกซ้อมพร้อมกัน  และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เพื่อให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถด าเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง  
จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกซ้อม 

ให้นายจ้างจัดท ารายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีก าหนด  และยื่นต่ออธิบดี 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๑ ให้หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ  ลงวันที่  ๒๗  
กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  มีสิทธิด าเนินการตามข้อ  ๒๗  และข้อ  ๓๐  จนกว่าการขึ้นทะเบียนนั้นจะสิ้นอายุ 

ข้อ ๓๒ ให้หน่วยงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  ก าหนดหน่วยงาน
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีสิทธิ
ด าเนินการตามข้อ  ๒๗  และข้อ  ๓๐  ต่อไป  โดยต้องขอรับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เผดิมชัย  สะสมทรัพย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท้ายกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกบัการป้องกันและระงบัอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

ตารางที่  ๑  การจัดเตรียมปริมาณนํ้าสํารองต่อพื้นที่ของอาคารเพื่อใช้ในการดับเพลิง 
 

พื้นที่ของอาคาร ปริมาณนํ้าทีส่ํารอง 

ไม่เกิน ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ๐๙,๐๐๐ ลิตร 
เกินไม่ ๑,๒๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ๑๕,๐๐๐ ลิตร 
เกินไม่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๒๗,๐๐๐ ลิตร 
เกินไม่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๓๖,๐๐๐ ลิตร 

 
ตารางที่  ๒  การติดต้ังเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ดับเพลิงประเภท เอ โดยคํานวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง
ต่อการเกิดอัคคีภัย 

 

ความสามารถของ 
เครื่องดับเพลงิ

เทียบเท่า 
 

 
พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ 
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

อย่างเบา  
ต่อเครื่องดับเพลงิ ๑ เครื่อง 

 

 
พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ 
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

อย่างปานกลาง  
ต่อเครื่องดับเพลงิ ๑ เครื่อง 

 

 
พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

อย่างร้ายแรง 
ต่อเครื่องดับเพลงิ ๑ เครื่อง 

 
 

๐๑ - เอ 
 

๐๒ - เอ 
 

๐๓ - เอ 
 

๐๔ - เอ 
 

๐๕ - เอ 
 

๑๐ - เอ 
 

๒๐ - เอ 
 

๔๐ - เอ 

 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๑,๕๖๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
ไม่อนุญาตให้ใช้  

 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๑,๔๒๐ ตารางเมตร 

 
๑,๕๖๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
ไม่อนุญาตให้ใช้ 

 
ไม่อนุญาตให้ใช้ 

 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๑,๓๗๐ ตารางเมตร 

 
๑,๕๖๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
 
 
 
 



 ๒
ตารางที่  ๓  การติดต้ังเครือ่งดับเพลิงเพื่อใช้ดับเพลงิประเภท บี ของสถานทีซ่ึ่งมสีภาพเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัย 

 

สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง 
ต่อการเกิดอัคคีภัย 

ความสามารถของเครื่องดับเพลงิ
เทียบเท่า 

ระยะเข้าถึง  

อย่างเบา 
๐๕ - บี 
๑๐ - บี 

๐๙ เมตร 
๑๕ เมตร 

อย่างปานกลาง 
๑๐ - บี 
๒๐ - บี 

๐๙ เมตร 
๑๕ เมตร 

อย่างร้ายแรง 
๔๐ - บี 
๘๐ - บี 

๐๙ เมตร 
๑๕ เมตร 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานให้นายจ้างบริหาร  จัดการ  และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ซึ่งการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีมาตรฐาน
เป็นมาตรการส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้ลูกจ้างได้รับความปลอดภัยในการท างาน  ดังนั้น  เพ่ือความปลอดภัย 
ในการท างานของลูกจ้าง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้ 

 

 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
ข้อ  ๑๓  (๑)  กําหนดให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง   
ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานที่อธิบดีกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๓  (๑)  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  
และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ มาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้  ได้แก่  มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ

สหรัฐอเมริกา  (National  Fire  Protection  Association  :  NFPA)  มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  (American  National  Standards  Institute : ANSI)  มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย  
(Australia  Standards : AS)  มาตรฐานประเทศอังกฤษ  (British  Standard : BS)  และมาตรฐาน
องค์การมาตรฐานสากล  (International  Standardization  and  Organization : ISO) 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ปกรณ์  อมรชีวิน 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  กําหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

 

 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ข้อ  ๓๐  
กําหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนไีฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
โดยให้นายจ้างจัดทํารายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓๐  วรรคสาม  แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  
จัดการ  และดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ การรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้เป็นไปตามแบบรายงาน

ผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ปกรณ์  อมรชีวิน 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 



แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 
 

 

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ 
๑.๑ ช่ือสถานประกอบกิจการ..................................(สาขา)..................................................................... 

ประเภทกจิการ.............................................................................................................................. 
ที่อยู่ เลขที.่..................................หมูท่ี่...................ซอย.......................ถนน.................................. 

 แขวง/ตําบล...............................................................เขต/อําเภอ.................................................. 
 จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์.................................. 

  ๑.๒ จํานวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง รวม....................คน 
  ๑.๓ ลักษณะที่ต้ังของสถานประกอบกจิการ 
  O เป็นสถานที่ทีม่หีลายสถานประกอบกิจการต้ังอยู่รวมกัน  
   ระบุช่ืออาคาร/สถานที่.................................................................................................          

O เป็นสถานประกอบกิจการเด่ียว (ข้ามไปตอบข้อ ๒) 
  ๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มหีลายสถานประกอบกิจการต้ังอยู่รวมกัน 

O ลูกจ้างทีท่ํางานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานท่ีน้ัน
ทําการฝึกซอ้มพร้อมกัน 

O ลูกจ้างที่ทํางาน ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานท่ีน้ัน
ไม่ได้ทําการฝึกซ้อมพร้อมกัน 

๒. รายงานผลการดําเนินการ 
  ๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทําการฝึกซ้อม........................................................................................................ 
  ๒.๒ มีการฝกึซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี ) ............................................................................. 
  ๒.๓ จํานวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซอ้ม........................คน 
  ๒.๔ ผลการดําเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
  O  ไม่ดี  O  พอใช้ O  ดี  O  ดีมาก 

๓. ดําเนินการฝึกซ้อมโดย 
  O  ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ..............................เลขที่...................ลงวันที่.........................................
โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว   
  O  ผู ้ที ่ไ ด ้ร ับ ใบอน ุญาตจากกรมสว ัสด ิการและ คุ ้มครองแรง ง าน ดําเ นินการฝึกซ้อมให้  
คือ ................................  เลขที่ใบอนุญาต...........................  โดยได้แนบสําเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
แสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ......................................................นายจ้าง 
      (......................................................) 

       วันที่  .................................................................. 
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