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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 
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“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 
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“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 
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(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 
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ขอ ๙ หามนายจางใหลูกจางทํางานกอสรางในขณะเกิดภัยธรรมชาติ  เวนแตเปนการ

ทํางานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในงานกอสรางหรือเพื่อการชวยเหลือหรือการบรรเทาเหตุ  ทั้งนี้   

ใหคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกจางนั้นดวย 

ขอ ๑๐ ใหนายจางจัดใหมีแสงสวางฉุกเฉินในเขตกอสรางใหเพียงพอเพื่อใชในเวลาที่ไฟฟาดับ 

ขอ ๑๑ ใหนายจางติดปายเตือนอันตราย  ณ  ทางเขาออกของยานพาหนะทุกแหง  และจัดให

มีผูใหสัญญาณในขณะท่ีมียานพาหนะเขาออกเขตกอสราง 

ขอ ๑๒ ใหนายจางติดปายแสดงหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อขอความ

ชวยเหลือในยามฉุกเฉิน  เชน  โรงพยาบาล  หนวยงานดับเพลิง  หนวยงานบรรเทาสาธารณภัย  ที่ใกล

ที่สุดไว  ณ  เขตกอสรางใหเห็นไดชัดเจน   

ขอ ๑๓ ใหนายจางติดหรือต้ังปายเตือนและปายบังคับในเขตกอสรางเพื่อความปลอดภัย  

เชน  ใหระวัง  หามเขา  ใหสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  โดยใชเคร่ืองหมายหรือ

ขอความท่ีเขาใจงายและเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๑๔ ใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรมลูกจางเก่ียวกับการทํางานเปนระยะ ๆ  เชน  การใช

เคร่ืองจักร  รหัสสัญญาณตาง ๆ  ที่เก่ียวของ 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่นายจางจัดรับสงลูกจางยังสถานท่ีกอสราง  ใหนายจางจัดใหมีการใช

ยานพาหนะท่ีเหมาะสมและมีความปลอดภัย 
 

หมวด  ๒ 
เขตกอสราง 

 

 

ขอ ๑๖ ใหนายจางกําหนดบริเวณเขตกอสราง  โดยทําร้ัวสูงไมนอยกวา  ๒  เมตร  ที่มั่นคง

แข็งแรงไวตลอดแนวเขตกอสราง  หรือก้ันเขตดวยวัสดุที่เหมาะสมตามลักษณะงาน  และจัดทําปาย  

“เขตกอสราง”  แสดงใหเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๑๗ ใหนายจางกําหนดเขตอันตรายในเขตกอสราง  โดยจัดทําร้ัวหรือก้ันเขตดวยวัสดุที่

เหมาะสม  และมีปาย  “เขตอันตราย”  แสดงใหเห็นไดชัดเจน  และในเวลากลางคืนใหมีสัญญาณไฟสีสม

ตลอดเวลา 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

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

ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบใหมีการเขาพักอาศัยในอาคารซ่ึงอยูในระหวางการกอสรางหรือ
ในเขตกอสรางตามวรรคหนึ่ง  ใหนายจางดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

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

หากจําเปนตองผานเขตอันตรายตองมีมาตรการพิเศษเพื่อความปลอดภัยของลูกจาง  รวมทั้งตองมี
มาตรการปองกันอันตรายจากส่ิงของตกจากท่ีสูงดวย 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่มีทางรวมหรือทางแยกในเขตกอสราง  ใหนายจางติดต้ังปายเคร่ืองหมาย
เตือนหรือเคร่ืองหมายบังคับเพื่อแสดงวาขางหนาเปนทางรวมหรือทางแยก 

บริเวณทางขนสงที่เล้ียวโคงหรือหักมุม  ใหนายจางติดต้ังกระจกนูนขนาดเสนผานศูนยกลาง 
ไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร  หรืออุปกรณอื่น  เพื่อใหลูกจางและผูขับข่ียานพาหนะท่ีกําลังสวนทาง 
มามองเห็นไดสะดวก 

 
หมวด  ๓ 

งานไฟฟาและการปองกันอัคคีภัย 
 

 

สวนที่  ๑ 
งานไฟฟา 

 

 

ขอ ๒๐ การติดต้ังและการใชระบบไฟฟาในเขตกอสราง   ใหนายจางจัดใหมีแผนผัง
วงจรไฟฟาซ่ึงมีวิศวกรลงนามรับรอง  และใหนายจางเก็บแผนผังดังกลาวไวใหพนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบไดตลอดเวลา  รวมทั้งจัดใหมีวิศวกรควบคุมดูแลการติดต้ังและการใชงานใหเกิดความ



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ปลอดภัย  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาในทองถ่ินนั้น  กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาว 
ใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ขอ ๒๑ ใหนายจางจัดใหมีสวิตชตัดวงจรไฟฟาเพื่อควบคุมการใชไฟฟาในเขตกอสราง 
ใหเกิดความปลอดภัย  ทั้งนี้  การติดต้ังใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาในทองถ่ินนั้น  กรณีที่ไมมี
มาตรฐานดังกลาวใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

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

ขอ ๒๓ ในระหวางที่มีการทํางานติดต้ัง  ตรวจสอบ  ซอมแซม  หรือซอมบํารุงระบบไฟฟา  
ใหนายจางจัดใหมีการใชกุญแจปองกันการสับสวิตชเชื่อมตอวงจร  หรือจัดใหมีระบบระมัดระวังปองกัน
มิใหผูใดสับสวิตชเชื่อมตอวงจรตลอดเวลาที่ทํางานดังกลาว  และติดปายแสดงเคร่ืองหมายหรือ
สัญลักษณหามสับสวิตชเชื่อมตอวงจรไวดวย 

ขอ ๒๔ ใหนายจางจัดใหมีปายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณซ่ึงสะทอนแสงไดเพื่อเตือนให
ระวังอันตรายจากไฟฟาที่บริเวณหมอแปลงไฟฟาและแผงไฟฟา 

 
สวนที่  ๒ 

การปองกันอัคคีภัย 
 

 

ขอ ๒๕ หามนายจางเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไวในอาคารซ่ึงอยูในระหวางการกอสราง  
และที่พักอาศัยของลูกจางในเขตกอสราง  เวนแตเก็บไวในที่ซ่ึงปลอดภัยเทาที่จําเปนแกการใชงาน
ประจําวันเทานั้น 

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



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๒๗ ใหนายจางจัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยายไดที่ เหมาะสมกับชนิดของ

เชื้อเพลิง  และตองมีขนาดบรรจุไมนอยกวาเคร่ืองละ  ๔  กิโลกรัม  โดยใหมีอยางนอย  ๑  เคร่ือง   

ในทุกจุดที่มีงานเชื่อมโลหะ  งานสีที่มีสวนผสมของสารตัวทําละลายที่ไวไฟหรือติดไฟ  งานที่อาจ 

จะกอใหเกิดอัคคีภัยได  หรือบริเวณท่ีมีการกักเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด 

ในการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงทุกจุดจะตองใหสวนบนสุดของตัวเคร่ืองสูงจากระดับพื้นอาคาร

หรือสถานท่ีกอสรางไมเกิน  ๑.๔๐  เมตร  และอยูในที่ซ่ึงสามารถมองเห็นและใชสอยไดโดยสะดวก  

และจัดใหมีการตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิงใหอยูในสภาพใชงานไดอยางนอยหกเดือนตอคร้ัง 

ขอ ๒๘ ใหนายจางจัดใหมีทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ  รวมทั้งปายแสดงทางหนีไฟทุกชั้น

ของอาคารซ่ึงอยูในระหวางการกอสราง  และตองดูแลไมใหมีกองวัสดุ  เคร่ืองจักร  หรือส่ิงอื่นใด 

กีดขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ  ทั้งนี้  ทางหนีไฟตองมีความกวางไมนอยกวา  ๑.๑๐  เมตร  และ

บันไดหนีไฟถาเปนบันไดชั่วคราวจะตองมีความมั่นคง  แข็งแรง  และปลอดภัยแกผูใช 

ขอ ๒๙ การกอสรางอาคารที่มีความสูงต้ังแต  ๑๕  เมตร  ข้ึนไป  หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น

หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  ใหนายจางจัดใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุ

เพลิงไหมที่สามารถไดยินโดยทั่วถึงกันทั้งอาคาร 
 

หมวด  ๔ 
งานเจาะและงานขุด 

 

 

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

ขอ ๓๑ การเจาะหรือขุดรู  หลุม  บอ  คู  และงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่อาจเกิดอันตราย
จากการพลัดตก  ใหนายจางจัดใหมีแผนโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเพียงพอปดคลุมบนบริเวณ
ดังกลาว  และทําราวลอมก้ันดวยไมหรือโลหะ 

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



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ลงมือปฏิบัติงาน  และนายจางตองปฏิบัติตามแบบและข้ันตอนดังกลาว  รวมทั้งตองติดต้ังส่ิงปองกันดิน
พังทลายไวดวย   

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

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

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

พยาบาลเบื้องตน  ประจําบริเวณปากรูเจาะ  รูขุด  หลุม  บอ  คู  หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน   
เพื่อคอยใหความชวยเหลือตลอดเวลาทํางาน 

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

(๖) สายหรือเชือกชวยชีวิต  และเข็มขัดนิรภัยพรอมอุปกรณที่สามารถเกาะเก่ียวไดเพื่อ
ชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

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

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

ขอ ๓๗ หามนายจางใหลูกจางลงไปทํางานในรูเจาะหรือรูขุดที่ทิ้งไวเกินสิบสองชั่วโมง 
นับจากเร่ิมการเจาะหรือขุด  หรือเกินสามชั่วโมงหลังจากที่เจาะหรือขุดเสร็จ  เวนแตจะมีระบบหรือ
อุปกรณปองกันอันตรายที่เกิดจากดินพังทลาย 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๓๘ หามนายจางใหลูกจางลงไปทํางานในรูเจาะ  รูขุด  หลุม  บอ  คู  หรือพื้นที่อื่นที่มี

ลักษณะเดียวกัน  ที่มีขนาดกวางนอยกวา  ๗๕  เซนติเมตร  และมีความลึกต้ังแต  ๒  เมตร  ข้ึนไป 
 

หมวด  ๕ 
งานกอสรางที่มีเสาเข็มและกําแพงพืด 
 

 

สวนที่  ๑ 
เสาเข็ม 

 

 

ขอ ๓๙ ใหนายจางจัดใหลูกจางซ่ึงมีหนาที่บังคับเคร่ืองตอกเสาเข็มไดรับการฝกอบรมตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๔๐ ในการประกอบ  การติดต้ัง  การทดสอบ  การใช  การซอมบํารุง  และการตรวจสอบ

เคร่ืองตอกเสาเข็ม  ใหนายจางปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของเคร่ืองตอกเสาเข็มและคูมือการใช

งานที่ผูผลิตเคร่ืองตอกเสาเข็มกําหนดไว  หากไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว  

ใหนายจางปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่วิศวกรไดกําหนดข้ึนเปนหนังสือ 

ขอ ๔๑ เคร่ืองตอกเสาเข็มที่นายจางจะนํามาใชตองมีรายละเอียดคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โครงเคร่ืองตอกเสาเข็มตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๒ 

(๒) โครงเคร่ืองตอกเสาเข็มตองสรางดวยโลหะท่ีมีจุดคราก  (yield  point)  ไมนอยกวา   

๒,๔๐๐  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

(๓) โครงเคร่ืองตอกเสาเข็มตองมีการยึดโยง  คํ้ายัน  หรือตรึงใหมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 

(๔) คานติดต้ังรอกและฐานรองรับคานตองสามารถรับน้ําหนักรอก  ลูกตุม  และน้ําหนัก

เสาเข็มรวมกันโดยมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๕ 

(๕) รางเล่ือนเคร่ืองตอกเสาเข็มตองสามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวาสองเทาของน้ําหนัก

เคร่ืองตอกเสาเข็ม 

ในกรณีที่ใชเคร่ืองตอกเสาเข็มระบบดีเซลแฮมเมอร  อุปกรณที่ใชยึดกับโครงเคร่ืองตอกเสาเข็ม

ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๖ 
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ในกรณีที่นายจางเปนผูจัดทําโครงสรางเคร่ืองตอกเสาเข็มเอง  จะตองมีวิศวกรเปนผูออกแบบ
คํานวณโครงสราง  และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๔๒ เมื่อติดต้ังเคร่ืองตอกเสาเข็มแลวเสร็จ  นายจางตองจัดใหมีวิศวกรตรวจบันทึกวัน
เวลาที่ตรวจและผลการตรวจรับรองวาถูกตองเปนไปตามขอ  ๔๑  แลวจึงใชเคร่ืองตอกเสาเข็มนั้นได  
และใหจัดเก็บเอกสารผลการตรวจดังกลาวไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดตลอดเวลา 

ขอ ๔๓ ใหนายจางจัดใหมีคูมือการใชเคร่ืองตอกเสาเข็มและคูมือการใชสัญญาณส่ือสาร
ระหวางผูปฏิบัติงานในการตอกเสาเข็ม  ใหลูกจางไดศึกษาและปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 

ขอ ๔๔ ใหนายจางจัดใหมีปายพิกัดน้ําหนักยกและปายแนะนําการใชเคร่ืองตอกเสาเข็มไว 
ที่จุดหรือตําแหนงที่ผูบังคับเคร่ืองตอกเสาเข็มเห็นไดชัดเจน 

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

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

ขอ ๔๗ การเคล่ือนยายเสาเข็ม  ใหนายจางควบคุมดูแลใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจาง   
หากมีการใชราง  ใหวางรางเคล่ือนเสาเข็มใหไดระดับและมีหมอนรองรับที่มั่นคงแข็งแรง  ในกรณี 
ที่เคล่ือนยายเสาเข็มโดยวิธีอื่น  ใหนายจางจัดใหวิศวกรหรือผูควบคุมงานกําหนดวิธีการเคลื่อนยายและ
ควบคุมดูแลใหเกิดความปลอดภัย 

ขอ ๔๘ ในการยกเสาเข็มข้ึนต้ังในรางนําสงเสาเข็ม  ใหนายจางจัดใหมีการควบคุมใหลูกจาง
ใชรอกหรือลวดสลิงยึดเสาเข็มในตําแหนงที่วิศวกรไดออกแบบกําหนดไว 

ขอ ๔๙ ใหนายจางจัดใหมีการควบคุมดูแลลูกจางซ่ึงทําหนาที่เปล่ียนหมวกครอบหัวเสาเข็ม
ปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
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(๑) เปล่ียนหมวกครอบหัวเสาเข็ม  เมื่อลูกตุมหยุดทํางานและอยูในตําแหนงที่ปลอดภัย 

(๒) เมื่อการเปล่ียนหมวกครอบหัวเสาเข็มไดดําเนินการแลวเสร็จ  และลูกจางผูทําหนาที่

เปล่ียนหมวกครอบหัวเสาเข็มพนออกจากบริเวณรางนําสงแลว  ผูควบคุมงานจึงจะใหสัญญาณ 

แกผูบังคับเคร่ืองตอกเสาเข็มเพื่อทํางานตอไป 

ขอ ๕๐ ในบริเวณที่ตอกเสาเข็ม  ใหนายจางดูแลไมใหมีส่ิงกีดขวางสายตาผูบังคับเคร่ือง

ตอกเสาเข็มที่จะมองเห็นการทํางานตอกเสาเข็ม 

ขอ ๕๑ ใหนายจางจัดใหมีมาตรการปองกันมิใหควันไอเสียของเคร่ืองตอกเสาเข็ม 

ฟุงกระจายเปนอันตรายตอลูกจาง  หรือจัดใหมีระบบระบายอากาศเสียออกจากบริเวณนั้น 

ขอ ๕๒ ในกรณีที่มีการติดต้ังหรือเคลื่อนยายเคร่ืองตอกเสาเข็มใกลสายไฟฟา  นายจาง 

ตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาในทองถ่ินนั้น  กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาวใหปฏิบัติ

ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ขอ ๕๓ ในกรณีที่มีการติดต้ังหรือการใชเคร่ืองตอกเสาเข็ม  หรือการยกเคล่ือนยายวัสดุที่อยู

ใกลเสาสงคล่ืนโทรคมนาคม  กอนใหลูกจางทํางาน  นายจางตองจัดใหมีการตรวจการเกิดประจุไฟฟา

เหนี่ยวนํา  และถาปรากฏวามีประจุไฟฟาเหนี่ยวนํา  ใหนายจางตอสายตัวนํากับเคร่ืองตอกเสาเข็มหรือ

วัสดุนั้นเพื่อใหประจุไฟฟาไหลลงดิน  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง

ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ขอ ๕๔ ในการใชเสาเข็มที่มีรูกลวงตรงกลางดานในขนาดเสนผานศูนยกลางต้ังแต  ๑๕  

เซนติเมตร  ข้ึนไป  เมื่อทําการตอกเสาเข็มเสร็จแตละหลุม  ใหนายจางจัดใหมีการปดปากรูเสาเข็มโดย

ทันทีดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงสามารถปองกันมิใหส่ิงของหรือผูใดตกลงไปในรูได 

ขอ ๕๕ ในกรณีที่ เคร่ืองตอกเสาเข็มขัดของ   ชํารุด   หรืออยูในสภาพที่ไมปลอดภัย   

หามนายจางใหลูกจางใชเคร่ืองตอกเสาเข็มดังกลาวจนกวาจะไดซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพที่ใชงาน

ไดอยางปลอดภัยเสียกอน 

ในการซอมแซมเคร่ืองตอกเสาเข็มระบบไอน้ํา  ระบบลม  หรือระบบไฮดรอลิค  นายจางตอง

จัดใหมีการลดแรงดันของเคร่ืองตอกเสาเข็มใหอยูในระดับปลอดภัยกอน  สวนการซอมแซมเคร่ืองตอก

เสาเข็มระบบเคร่ืองยนตเผาไหมภายในหรือระบบดีเซลแฮมเมอรใหดับเคร่ืองยนตเสียกอน 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

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 
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หมวด  ๘ 
ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราวและลิฟตโดยสารชั่วคราว 

 

 

ขอ ๗๗ ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว  ลิฟตโดยสารชั่วคราว  และลิฟตที่ใชทั้งขนสงวัสดุและ

โดยสารชั่วคราว  ตองมีรายละเอียดของหอลิฟต  ตัวลิฟต  ขอกําหนดในการสราง  และขอปฏิบัติในการใช  

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๗๘ ในการประกอบ  การติดต้ัง  การทดสอบ  การใช  การซอมบํารุง  และการตรวจสอบ

ลิฟตตามขอ  ๗๗  ใหนายจางปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของลิฟตแตละประเภทและคูมือการใช

งานที่ผูผลิตลิฟตกําหนดไว  หากไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว  ใหนายจาง

ปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่วิศวกรไดกําหนดข้ึนเปนหนังสือ 

ขอ ๗๙ ใหนายจางติดปายบอกน้ําหนักบรรทุกสูงสุดสําหรับลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว   

และปายบอกน้ําหนักบรรทุกและจํานวนผูโดยสารสูงสุดสําหรับลิฟตโดยสารชั่วคราวไวภายในและ

ภายนอกลิฟตใหเห็นชัดเจน 

ขอ ๘๐ ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของลิฟตตามขอ  ๗๗  

ทุกเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  โดยวิศวกรเปนผูควบคุมและบันทึกวันเวลา

ที่ตรวจสอบ  และเก็บผลการตรวจสอบไวเปนหลักฐานเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๘๑ ใหนายจางควบคุมดูแลมิใหบุคคลใดโดยสารลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราวและใหติดปาย

หามโดยสารใหเห็นไดชัดเจน  เวนแตเปนการติดต้ัง  ตรวจสอบ  บํารุงรักษา  และร้ือถอนโดยผูเก่ียวของ

เทานั้น 

ขอ ๘๒ ใหนายจางควบคุมดูแลมิใหบุคคลใดโดยสารบนหลังคาลิฟตโดยสารชั่วคราว   

เวนแตเปนการติดต้ัง  ตรวจสอบ  บํารุงรักษา  และร้ือถอนโดยผูเก่ียวของเทานั้น 

ขอ ๘๓ การใชลิฟตตามขอ  ๗๗  นายจางตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําขอกําหนดในการใชลิฟตติดไวบริเวณที่มีการใชลิฟตใหเห็นไดชัดเจน  และ

ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวโดยเครงครัด 

(๒) จัดใหมีลูกจางซ่ึงอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป  และไดรับการฝกอบรมการใชลิฟตมาแลว 

ทําหนาที่บังคับลิฟตประจําตลอดเวลาที่ใชลิฟต 



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 


