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เอกสารประกอบการบรรยาย 
 

1. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

2. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจกัร ปนจั่น และหมอนํ้า พ.ศ. ๒๕๕๒ 

3. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรือ่ง หลักเกณฑการจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยใน
การทํางานสําหรับงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

4. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรือ่ง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอปุกรณที่ใชในการ
ทํางานกอสรางที่ตองตรวจรับรองประจําป 

5. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการทดสอบสวนประกอบและ

อุปกรณของปนจั่น 

6. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรือ่ง กําหนดรปูภาพการใชสญัญาณมือในการสือ่สาร
ระหวางผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจั่น พ.ศ. ๒๕๕๓ 

7. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติ
หนาที่ผูบังคับปนจั่นผูใหสญัญาณแกผูบังคับปนจั่น ผูยึดเกาะวัสดุ หรือผูควบคุมการใชปนจั่นและการ
อบรมทบทวนการทํางานเกี่ยวกบัปนจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 

8. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบสวนประกอบและ
อุปกรณของลฟิตขนสงวัสดุช่ัวคราวลิฟตโดยสารช่ัวคราว และลิฟตที่ใชทัง้ขนสงวัสดุและโดยสาร
ช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๓ 

9. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการ การใชเชือก ลวดสลิง และ
รอก พ.ศ. ๒๕๕๓ 

10. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการกอสรางอุโมงคและการ
ทํางานในอุโมงค พ.ศ. ๒๕๕๓ 

11. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรือ่ง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทํางานเกี่ยวกับ

เครื่องตอกเสาเข็มระบบไอนํ้า ระบบลมระบบไฮดรอลิค ระบบเครื่องยนตเผาไหมภายใน ระบบดีเซล

แฮมเมอร หรือระบบอื่น พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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นักวิชาการแรงงานชํานาญการ    กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   
 
การศึกษา           

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ                                                   
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  วิชาเอกความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน                               
บรหิารธุรกิจบัณฑิต   มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช   วิชาเอกการจัดการงานกอสราง                             
ประกาศบัตรวิชาชีพและวิชาชีพช้ันสูง   วิทยาเขตอุเทนถวาย  สาขาชางกอสราง                 

 
ประวัติการทํางาน    

ป ๒๕๓๗   นักวิชาการแรงงานระดับ ๓ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน                                                       
ป ๒๕๔๐   นักวิชาการแรงงานชํานาญการ   กองตรวจความปลอดภัย        
ป ๒๕๕๖   นิติกรชํานาญการ  กองนิติการ       
ป ๒๕๕๗ - ปจจุบัน  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ  สํานักความปลอดภัยแรงงาน 



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 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

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 



หนา   ๒๑ 
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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 
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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 
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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 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

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 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(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 
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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 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

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 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

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



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

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 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

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 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

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   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   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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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 
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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 
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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 



 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  

 



 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 



 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 



 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 
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 (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   
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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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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   
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(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 
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อัมพร  นิติสิริ 
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