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การคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในการท างาน ตามบทบาท
หน้าที่ของกระทรวงแรงงาน จ าเป็นต้องด าเนินการทางด้านการควบคุมก ากับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตาม
กฎหมายความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และยกระดับคณุภาพ
ชวีติของผูใ้ชแ้รงงาน ใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูใ้ชแ้รงงานจะไดท้ างานในสภาพแวดลอ้มการท างานทีเ่หมาะสม ปลอดจากอุบัติเหตุและ
โรคจากการท างาน 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยอ านาจหน้าที่หนึ่งของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  
คอื การพัฒนาและสนับสนนุการจดัท ามาตรฐานเพ่ือสง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน    
ไดจ้ดัท ามาตรฐานระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการท างานบนทีส่งู  (มปอ. 101 : 2561) ขึน้ โดยมีองค์ประกอบของ
มาตรฐาน ประกอบด้วย 

1. ข้อก าหนดทั่วไป    
2. การป้องกันและยับยั้งลูกจ้างตกจากท่ีสูง 
3. การป้องกันและยับยั้งวัสดุอุปกรณ์ตกหล่น 

 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นมาตรฐานส าหรับส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ และเป็นแนวทาง
ให้ลูกจ้างเกิดความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ น าไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการท างาน  

 
ประกาศ ณ วันที่   6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  

             พลเอก 
(อภิชาติ   แสงรุ่งเรือง) 

ประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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 ค ำน ำ 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  ภายใต้              
การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยก าหนดอ านาจหน้าที่หนึ่งของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) คือ การพัฒนาและสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานเพ่ือส่งเสริม               
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

มาตรฐานการจดัการความปลอดภยัในการท างานบนทีส่งู จดัท าเพ่ือสง่เสรมิการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท างานบนที่สูง 
โดยมีสาระส าคญับางสว่นที่ชว่ยใหผู้้เกี่ยวข้องน าไปปฏิบตัิได้ตามกฎหมาย และบางสว่นที่เป็นมาตรฐานการท างานบนที่สูง 
ในลักษณะงานที่อาจมีอันตรายจากการปฏิบัติงานแม้ยังมิได้มีการบังคับใช้ตามกฎหมาย 

มาตรฐานฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการจัดท ามาตรฐานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)   ด าเนินการร่างและกลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการวิชาการ ผ่านการ
ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  
ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้อย่างปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและโรคจากการท างาน 
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 1. บทน ำ 

อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงจากการท างานส่วนใหญ่มีความรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ซึ่งเป็นความ
สูญเสียที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันอันตรายทั้งจากอุปกรณ์ เครื่องมือ และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน รวมถึงการขาดความตระหนักรู้ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม และมีความเสี่ยงในการท างาน และอาจเกิด
อุบัติเหตุได ้

มาตรฐานการจดัการความปลอดภยัในการท างานบนทีส่งู จดัท าเพ่ือสง่เสรมิการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท างานบนที่สูง 
ได้แก่ กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานเกีย่วกบังานกอ่สรา้ง พ.ศ. 2551 และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง หรอืหวงัผลสมัฤทธิใ์ห้น าไปเป็นองค์ประกอบ
หรือต้นร่างของกฎหมายด้านความปลอดภัยในการท างาน  

มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการท างานบนที่สูงนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อก าหนดในการท างานใหเ้กดิ

ความปลอดภัยและลดการประสบอันตรายให้กับลูกจ้างบนที่สูง โดยมุ่งเน้นการขจัดความเสี่ยง ลดความเสี่ยง และก าหนด

มาตรการควบคุมป้องกันอันตรายจากการท างานบนที่สูง ซึ่งนายจ้างต้องจัดให้มีระบบป้องกันการตกจากที่สูงและระบบ 

การยับยั้งการตกจากที่สูง (Fall Arrest) โดยพิจารณาล าดับของมาตรการควบคุมป้องกันการตกจากที่สูง  (Hierarchy of 

Controls)  ตามมาตรฐาน มปอ. 402 : 2561  
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                            มาตรฐานการจดัการความปลอดภยัในการท างานบนทีส่งู (มปอ. 101 : 2561)   

ภาพที ่1 ล าดบัของมาตรการควบคมุปอ้งกนัการตกจากทีส่งู ตามมาตรฐาน มปอ. 402 : 2561  



 2. ขอบข่ำย 

มาตรฐานฉบับนี้ ครอบคลุมการปฏิบัติงานและการช่วยเหลือในที่สูงหรือพ้ืนต่างระดับกัน ในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
การก่อสร้างที่มีความสูง การติดตั้งนั่งร้าน การท างานที่ต้องขึ้นบนที่สูง การท างานบนที่สูงโดยใช้ระบบเชือก ( Rope  
Access) และการท างานบนอุปกรณ์ ที่มีการยึด ห้อย จากระดับที่มีความสูง ( Suspension Platform) เป็นต้น 
รวมถึงงานซ่อมบ ารุงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสูงหรือพ้ืนต่างระดับ  

 3. ค ำนิยำม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง มีดังต่อไปนี้  

3.1    กำรท ำงำนบนที่สูง หมายถึง การปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามในบริเวณที่มีความต่างระดับของพื้นที่ท างาน 
และมีโอกาสที่บุคคลหรือวัสดุจะตกจากที่สูง จากระดับหนึ่งสู่ระดับที่ต่ ากว่า เช่น บ่อ หลุม ช่องเปิด 
หลังคา บริเวณที่มีทางขึ้น - ลงหรือบันได บริเวณลาดชัน พ้ืนที่สูงที่มีพ้ืนผิวไม่แข็งแรงมั่นคงหรือลื่น 
เป็นต้น 

3.2  จุดยึด เกี่ ยว (Anchorage Point) หมายถึ ง  จุดยึดที่ มั่ นคงส าหรับต่อเชือกนิรภัย  ( Lanyard) 
สายช่วยชีวิต (Lifeline) หรืออุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ของระบบจ ากัดระยะเคลื่อนที่ (Travel Restraint 
System) หรือระบบการยับยั้งการตก (Fall Arrest System) โดยจุดยึดเกี่ยวต้องสามารถรับแรงยับยั้ง
การตกได้ตามจุดประสงค์ในการใช้งาน 

3.3   เชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชีวิต (Lanyard หรือ Lifeline) หมายถึง สลิง เชือก หรือวัสดุ อ่ืนที่มี 
ความแข็งแรงใกล้เคียงกัน ยึดกับจุดยึดเกี่ยวในแนวนอนหรือแนวดิ่ง ใช้ส าหรับยึดเกี่ยวหรือคล้องกับ  
เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต เพื่อยับยั้งการตก 

3.4   นำยจ้ำง หมายถึง นายจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม           
  ในการท างาน พ.ศ. 2554 

3.5   แพลตฟอร์มยกระดับ (Elevating Work Platform) หมายถึง ยกพ้ืนหรือนั่งร้านส าหรับยกลูกจ้าง วัสดุ
หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ เพื่อให้ปฏิบัติงานบนที่สูง เช่น รถกระเช้า ลิฟต์กระเช้า นั่งร้าน เป็นต้น 

   3.6  ลูกจ้ำง หมายถึง ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน พ.ศ. 2554  

   3.7  ระยะกำรตก (Total Fall Distance) หมายถงึ ระยะทัง้หมดทีป่ระกอบดว้ยระยะการตกอิสระ ระยะยบัยัง้ของ

อุปกรณ์ยับยั้งการตก และระยะการยืดตัวของอุปกรณ์ท่ีใช้รับแรงจากการตก 

         สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมนกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน)  หน้ำ  2 

                            มาตรฐานการจดัการความปลอดภยัในการท างานบนทีส่งู (มปอ. 101 : 2561)   



3.8  ระบบจ ำกัดระยะเคลื่อนที่ (Travel Restraint System) หมายถึง ระบบที่ก าหนดระยะปลอดภัย  
 ส าหรับลูกจ้างขณะท างานบนที่สูง โดยจ ากัดระยะเคลื่อนที่ของลูกจ้างขณะท างาน 

3.9   ระบบกำรยับยั้งกำรตก (Fall Arrest System) หมายถึง ระบบที่ออกแบบเพ่ือควบคุมยับยั้งไม่ให้ตกถึง
พ้ืนด้านล่าง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยจุดยึดเกี่ยว (Anchorage) สายรัดตัว (Harness) สายช่วยชีวิต 
(Lifeline) เชือกนิรภัย (Lanyard) 

3.10 ระบบกำรท ำงำนด้วยเชือก (Rope Access System) หมายถึง ระบบก าหนดต าแหน่งการท างานที่ใช้
เพ่ือการเข้าถึงและปฏิบัติงานที่หน้างาน โดยทั่วไปหมายถึงเชือกพร้อมอุปกรณ์โรยตัวในแนวดิ่ง 

3.11  สำยรัดตัวนิรภัยชนิดเต็มตัว (Full Body Harness) หมายถึง เข็มขัดนิรภัยที่ประกอบด้วย สายรัดล าตัว
และต้นขา ที่มีหรือไม่มีเข็มขัดรัดเอว โดยออกแบบให้กระจายแรงยับยั้งการตกเพ่ือลดโอกาสการบาดเจ็บ 
และป้องกันผู้สวมใส่หลุดออกจากเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์
ประกอบที่เก่ียวข้อง เช่น เชือกนิรภัยและอุปกรณ์ดูดซับแรงยับยั้งการตก เป็นต้น 

  3.12  อุปกรณด์ดูซบัแรง (Shock Absorber) หมายถงึ อุปกรณท์ีป่ระกอบกบัเชอืกนริภยั เพ่ือยบัยัง้การตก อุปกรณ์   

   ดูดซับแรงควรจะสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

 4. ข้อก ำหนด 
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4.1  ข้อก ำหนดทั่วไป 

4.1.1 นายจ้าง ต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงในงานบนที่สูงก่อนเริ่มด าเนินการ โดยประยุกต์ใช้การประเมิน
ความเสี่ยง ตามมาตรฐาน มปอ. 402 : 2561 และต้องมีการขออนุญาตท างานหรือก าหนดมาตรการควบคุม
ความปลอดภัยที่เหมาะสม 

 ในกรณีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป นายจ้างต้องจัดท าแผนงานควบคุมความเสีย่ง
และจดัใหม้ผีูอ้นญุาต ผูค้วบคมุงาน ผูช้ว่ยเหลอื และลกูจา้งทีผ่า่นการอบรมการปฏบิตังิานบนทีส่งู 

4.1.2 นายจ้าง มีหน้าที่จัดสภาพการท างานให้มีความปลอดภัย และจัดอุปกรณ์ความปลอดภัยในการท างาน  
บนที่สูงและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น สายช่วยชีวิต ตาข่ายนิรภัย และเข็มขัดนิรภัย  
ชนิดเต็มตัว เป็นต้น 

4.1.3 ผู้อนุญาต มีหน้าที่อนุญาตให้ท างานบนที่สูง โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ในการ
ตรวจสอบผลการประเมินความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมในการท างาน แผนป้องกันการตก แผนการ
ช่วยเหลือ และอุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงาน  

4.1.4  ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ประเมินอันตรายจากการท างานบนที่สูง จากการตกของบุคคลและการตกของวัสดุ 
บันทึกอันตรายเหล่านั้นในแบบประเมินความเสี่ยง จัดท าระบบป้องกันการตกและป้องกันอุปกรณ์ตก  
ตามข้อก าหนด เตรียมแผนป้องกันการตก แผนการช่วยเหลือ และเตรียมอุปกรณ์ ส าหรับช่วยเหลือ
ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบป้องกันการตกให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากช ารุด  
ให้แก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยก่อนอนุญาตให้ลูกจ้างใช้งานได้ รวมทั้งอธิบาย
ขั้นตอนการท างานอย่างละเอียดให้กับลูกจ้าง แสดงใบอนุญาต และเอกสารอื่น ๆ ไว้ ณ จุดที่ท างาน 

4.1.5  ผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่จัดเตรียมแผนและปฏิบัติตามแผนการช่วยเหลือในกรณีตกจากที่สูง  



4.2  กำรป้องกันและยับยั้งลูกจ้ำงตกจำกที่สูง 

4.2.1  กำรท ำงำนในพื้นที่ที่มีควำมต่ำงระดับน้อยกว่ำ 2 เมตร 
นายจ้างต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงในงานบนที่สูงก่อนเริ่มด าเนินการ โดยประยุกต์ใช้การประเมิน
ความเสี่ยง ตามมาตรฐาน มปอ. 1402 : 2561 และต้องมีการขออนุญาตท างานหรือก าหนดมาตรการควบคมุ
ความปลอดภยัทีเ่หมาะสม ตามวธิคีวบคมุความเสีย่งส าหรบังานทีม่คีวามตา่งระดบัตัง้แต ่2 เมตรขึน้ไป ตวัอยา่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

 

1) การใช้บันไดท่ีมีพ้ืนยืนพร้อมราวจับ (Step Platform Ladder)  

การใช้บันไดที่มีพ้ืนยืนพร้อมราวจับ เปน็ทางเลือกที่ปลอดภัยกวา่การใชบ้ันไดพับปกต ิโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

เมือ่ตอ้งปฏบิตังิานเปน็ระยะเวลานานหรอื มกีารมองเหน็ที่จ ากัด เช่น งานเชื่อม งานที่มีประกายไฟ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

                             ภาพที่ 2 บันไดที่มีพ้ืนยืนพร้อมราวจับ 
 

2) นั่งร้านโครงค้ าแยกส่วน (Splithead Trestle Scaffold)  

นั่งร้านโครงค้ าแยกส่วน เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่สะดวกต่อการติดตั้ง สามารถติดตั้งได้หลายวิธีเพ่ือให้ 

เหมาะกับลักษณะงาน นั่งร้านประเภทนี้ มีประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงานระดับเบาและปานกลาง เช่น 

งานฉาบผนัง งานทาสี งานตกแต่งทั่วไป เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การใช้นั่งร้านโครงค้ าแยกส่วน  
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4.2.2  กำรท ำงำนในพื้นที่ท่ีมีควำมต่ำงระดับตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป 
นายจ้างต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงในงานบนที่สูงก่อนเริ่มด าเนินการ โดยประยุกต์ใช้การประเมิน
ความเสี่ยง ตามมาตรฐาน มปอ. 402 : 2561 และต้องมีการขออนุญาตท างานหรือก าหนดมาตรการควบคุม
ความปลอดภัยที่เหมาะสม โดยมีวิธีควบคุมความเสี่ยงส าหรับงานที่มีความต่างระดับตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป 
ดังต่อไปนี้ 

1)  การท างานบนพื้น 
การท างานบนพื้นแทนการท างานบนที่สูง เป็นการขจัดอันตรายจากการตกจากท่ีสูงที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดในการป้องกันอันตรายของลูกจ้าง ผู้ควบคุมงานควรพิจารณาวิธีการท างานที่สามารถท าได้  
ที่ระดับพ้ืน การขจัดอันตรายมีหลากหลายวิธี เช่น การประกอบหลังคาที่ระดับพ้ืน การประกอบ
โครงสร้างตามแนวราบแล้วยกขึ้นติดตั้ง การใช้โครงสร้างคอนกรีตส าเร็จรูปหรือเทคอนกรีตใช้ลูกกลิ้ง
ทาสีที่ต่อความยาวด้ามจับ เป็นต้น 

2)  การป้องกันที่ขอบและช่องเปิด 
ตอ้งจดัใหม้มีาตรการปอ้งกนัการตกเมือ่ปฏบิตังิานทีบ่รเิวณขอบของอาคาร หลงัคา หรอืสิง่กอ่สรา้งอ่ืน ๆ และ
ชอ่งเปดิในพ้ืนทีป่ฏบิตังิาน เชน่ ตดิตัง้ราวกนัตก สายชว่ยชวีติ หรอืตาขา่ยนริภยั เปน็ตน้ 

3)  ทางข้ึน – ลงของการท างานบนที่สูง 
  สถานทีท่ างานบนทีส่งูทกุแหง่ตอ้งมทีางขึน้ – ลงทีป่ลอดภยัและเหมาะสม เชน่ 

ก. แพลตฟอร์มแบบถาวร ทางเข้า บันไดและบันไดท่ียึดกับที่  
ข. ทางเข้าชั่วคราวและระบบบันไดชั่วคราว 
ค. บนัไดทีต่ัง้ดว้ยความชนัระหวา่ง 4 : 1 ตอ้งยดึใหแ้นน่หนา และยดือีกอยา่งนอ้ย 90 เซนตเิมตร เหนอืจดุกา้วออก  

จดุพักของบนัได (Landing) และทางเชือ่มระหวา่งโครงสรา้ง ตอ้งมรีาวกันตกห้ามใช้บันไดพับหรือบันได 
พาดเป็นทางข้ึน – ลงถาวรจากโครงสร้าง 

4)  แพลตฟอร์มยกระดับ (Elevating Work Platform) 
แพลตฟอร์มยกระดับส าหรับยกลูกจ้าง วัสดุ หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ือให้ปฏิบัติงานบนที่สูงออกแบบมา

เพ่ือป้องกันการตกจากที่สูง แพลตฟอร์มยกระดับครอบคลุมงานที่มีความของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

รวมถึงนั่งร้าน และรถกระเช้า  

ก. นั่งร้าน 
นั่งร้านเปน็อปุกรณใ์นการปฏิบตัิงานที่ปลอดภยัส าหรับการท างานบนที่สงู นั่งร้านมกีารออกแบบหลาย
ประเภท ได้แก่ 
-  นั่งร้านส าหรับงานเบา รับน้ าหนักได้ไม่เกิน 225 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เหมาะส าหรับงาน 

ฉาบปูน ทาสี งานไฟฟ้า และงานเบาอื่น ๆ 
-  นั่งร้านส าหรับงานปานกลาง รับน้ าหนักได้ไม่เกิน 450 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ปฏิบัติงานเหมาะส าหรับ

งานทั่วไป 

-  นัง่รา้นส าหรบังานหนกั รบัน้ าหนกัไดไ้มเ่กนิ 675 กโิลกรมัตอ่พ้ืนทีป่ฏบิตังิาน เหมาะส าหรบังานกอ่อิฐ 
คอนกรตี รือ้ถอน และภารกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัน้ าหนกับรรทกุมากหรอืแรงกระแทกหนกั  
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การสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนนั่งร้าน ต้องด าเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบังานกอ่สรา้ง พ.ศ. 2551 

ข. รถกระเช้า 
ต้องใช้บนพ้ืนแนวระนาบที่มั่นคงแข็งแรง พ้ืนที่ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มี
หลุมหรือสิ่งกีดขวางที่อาจเป็นสาเหตุให้รถกระเช้าพลิกคว่ าได้ 
-  รถกระเช้าที่ออกแบบส าหรับพ้ืนขรุขระ ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิต และมีการตรวจสอบ

บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
-  ต้องระบุขีดจ ากัดน้ าหนักบรรทุกการท างานอย่างปลอดภัยไว้อย่างชัดเจน  
-  ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของรถกระเช้าแต่ละชนิด 
-  รถกระเช้าควรได้รับการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
-  ผูค้วบคมุรถกระเชา้ตอ้งไดร้บัการฝกึอบรมเรือ่งการควบคมุรถกระเชา้อยา่งปลอดภยัจากบริษัทผู้ผลิต 

ผู้แทนจ าหน่าย หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ภาพที่ 4 ตัวอย่างรถกระเช้าประเภทต่าง ๆ    

ค. ราวกันตก 
การจัดให้มีราวกันตกที่มีประสิทธิภาพ จะต้องติดตั้งที่บริเวณขอบของอาคารหรือหลังคา นั่งร้าน  
ขอบของแพลตฟอร์มการปฏิบัติงาน ทางเดิน บันได ทางลาด จุดพัก ขอบของหลังคากระจกและวสัดุ
หลงัคาแผน่ใส ชอ่งเปดิในพ้ืนและโครงสรา้งหลงัคา ขอบของชอ่งเปดิแนวตัง้หลมุ และการขุดอ่ืน ๆ 

ง. ตาข่ายนิรภัย 
ตาข่ายนิรภัยออกแบบเพ่ือป้องกันหรือรองรับการตกของลูกจ้างหรือการตกของวัสดุ ต้องมีการติดตั้ง
และตรวจสอบตามค าแนะน าของผู้ผลิต การใช้ตาข่ายนิรภัยเป็นวิธีการหนึ่งที่ยอมรับได้ในการป้องกัน
การตกของลูกจ้างที่มีอิสระในการเคลื่อนที่ ห้ามใช้ตาข่ายนิรภัยเป็นทางเดินหรือใช้เป็นพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน   

ทั้งนี้ การท างานบนแพลตฟอร์มยกระดับ สามารถน ามาตรการควบคุมป้องกันการตกจากที่สูง โดยมี
หน่วยงานซึ่งได้รับการรับรองน ามาตรการดังกล่าวมาใช้ในการติดตั้ง  ใช้งานรื้อถอน และต้อง
ด าเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถตามข้อแนะน าของผู้ผลิต  
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ง. ตาข่ายนิรภัย 
ตาข่ายนิรภัยออกแบบเพ่ือป้องกันหรือรองรับการตกของลูกจ้างหรือการตกของวัสดุ ต้องมีการติดตั้ง
และตรวจสอบตามค าแนะน าของผู้ผลิต การใช้ตาข่ายนิรภัยเป็นวิธีการหนึ่งที่ยอมรับได้ในการป้องกัน
การตกของลูกจ้างที่มีอิสระในการเคลื่อนที่ ห้ามใช้ตาข่ายนิรภัยเป็นทางเดินหรือใช้เป็นพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน   

ทั้งนี้ การท างานบนแพลตฟอร์มยกระดับ สามารถน ามาตรการควบคุมป้องกันการตกจากที่สูง โดยมี
หน่วยงานซึ่งได้รับการรับรองน ามาตรการดังกล่าวมาใช้ในการติดตั้ง  ใช้งานรื้อถอน และต้อง
ด าเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถตามข้อแนะน าของผู้ผลิต  

จ. บันได 

ต้องคัดเลือกบันไดอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามลักษณะงาน ติดตั้งบนพื้นที่แข็งแรงมั่นคง และมีการ
ป้องกันไม่ให้บันไดลื่นไถล ดังนี้ 
-  พาดบันไดให้เอียงในอัตราส่วน 4 : 1 โดยวัดความสูงจากพ้ืนถึงจุดพาดบันได 4 ส่วน ตอ่ระยะหา่ง 

ของตีนบันไดจากก าแพง 1 ส่วน และปลายบันไดต้องพ้นจุดพาดอย่างน้อย 90 เซนติเมตร หรือ 
3 ขั้นบันได 

-  ผูกยึดบันไดให้แน่นทั้งส่วนบนและส่วนล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  ภาพที่ 5 อัตราส่วนการพาดบันไดท่ีเหมาะสมคือ 4 : 1 
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อย่างน้อย 90 เซนติเมตร 

ผูกบันไดยึดให้แน่น 

ผูกบันไดยึดให้แน่น 
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-  การขึ้น – ลงบันไดอย่างปลอดภัย ลูกจ้างจะต้องสัมผัสกับบันไดอย่างน้อย 3 จุด (3 Points of 
Contact) ดังแสดงในภาพที่ 8 และไม่ถือหรือยกสิ่งของขณะขึ้น – ลงบันได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             ภาพที่ 7 ตัวอย่างการสัมผัสกับบันไดอย่างน้อย 3 จุด (3 Points of Contact) 

5) ระบบการคุมต าแหน่งการท างาน (Work Positioning Systems) 
ระบบการคมุต าแหนง่การท างาน เปน็การก าหนดใหม้แีละใชอุ้ปกรณท์ีช่ว่ยยดึรัง้ลกูจา้งใหอ้ยูใ่นต าแหนง่งาน
และปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ก าหนดได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในระบบนี้ ต้องผ่านการ
ฝึกอบรมมีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะ 

อุปกรณ์ความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
-  จุดยึดเกี่ยว (Anchorage Point)  
-  สายรัดตัวนิรภัยชนิดเต็มตัว (Full Body Harness) 
-  เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต (Lanyard หรือ Lifeline) 

   

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการยึดบันไดให้แน่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ง. ตาข่ายนิรภัย 
ตาข่ายนิรภัยออกแบบเพ่ือป้องกันหรือรองรับการตกของลูกจ้างหรือการตกของวัสดุ ต้องมีการติดตั้ง
และตรวจสอบตามค าแนะน าของผู้ผลิต การใช้ตาข่ายนิรภัยเป็นวิธีการหนึ่งที่ยอมรับได้ในการป้องกัน
การตกของลูกจ้างที่มีอิสระในการเคลื่อนที่ ห้ามใช้ตาข่ายนิรภัยเป็นทางเดินหรือใช้เป็นพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน   

ทั้งนี้ การท างานบนแพลตฟอร์มยกระดับ สามารถน ามาตรการควบคุมป้องกันการตกจากที่สูง โดยมี
หน่วยงานซึ่งได้รับการรับรองน ามาตรการดังกล่าวมาใช้ในการติดตั้ง  ใช้งานรื้อถอน และต้อง
ด าเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถตามข้อแนะน าของผู้ผลิต  

ตัวอย่างของระบบการคุมต าแหน่งการท างาน 

ก. ระบบการท างานด้วยเชือก (Rope Access System) 
 เป็นการปฏิบัติงานที่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงพ้ืนที่เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้ในแนวดิ่งหรือแนวลาดเอียง

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงานด้วยเชือกในแนวดิ่ง วัตถุประสงค์หลักของการปฏิบัติงานลักษณะนี้  
เพ่ือเป็นการเข้าถึงพ้ืนที่ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 

ข.  ระบบจ ากัดระยะเคลื่อนที่ (Travel Restraint System) 

 เป็นระบบปอ้งกนัลกูจา้งตกจากขอบอาคาร ชอ่งเปดิ และสิ่งก่อสร้าง โดยการจ ากัดระยะเคลือ่นที ่ระบบนี้
ประกอบด้วย เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต และจุดยึดเกี่ยวที่เหมาะสม 

 หากระบบจ ากัดระยะเคลื่อนที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อการพลัดตก ให้พิจารณาเลือกใช้ระบบการยับยั้ง
การตกแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 8 ระบบจ ากัดระยะเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เข้าถึงต าแหน่งที่อาจตกจากที่สูงได้  

                            มาตรฐานการจดัการความปลอดภยัในการท างานบนทีส่งู (มปอ. 101 : 2561)   

ระยะจ ากัดการเคลื่อนที ่

จุดยึดเกี่ยว 

สายรัดตัวนิรภัยชนิดเต็มตัว 

เชือกนิรภัย 
หรือสายช่วยชีวิต 
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6)  ระบบการลดการบาดเจ็บจากการตกจากที่สูง (Fall Injury Minimization Systems) 

 เป็นการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกและเพ่ือลดความรุนแรงของการบาดเจ็บของลูกจ้าง เช่น ตาข่ายนิรภัย 

แพลตฟอร์มรองรับการตกจากที่สูง เบาะลม และสายรัดตัวนิรภัยชนิดเต็มตัว เป็นต้น ที่นอกเหนือจาก

ระบบจ ากัดระยะเคลื่อนที่ตาม (5) ข  

ตัวอย่างระบบการลดการบาดเจ็บจากการตกจากที่สูง  

ก.  แพลตฟอร์มรองรับการตกจากที่สูง 
เป็นโครงสร้างที่ออกแบบเพ่ือลดระยะการตกจากท่ีสูงของลูกจา้งจากขอบอาคารหรอืสิง่ก่อสรา้งที่ไม่มี
การป้องกัน ซึ่งต้องมีความแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทกจากการตก โดยติดตั้งบริเวณด้านล่างของ
พ้ืนที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 1 เมตร และยื่นจากขอบของพ้ืนที่ปฏิบัติงานออกไปไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
อาจใช้แบบติดตั้งอยู่กับท่ีหรือเคลื่อนท่ีได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างของแพลตฟอร์มรองรับการตกจากท่ีสูง 

   

ภาพที่ 9 แสดงทางเลือกของระบบจ ากัดระยะเคลื่อนที่ 
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ข. ระบบการยับยั้งการตก (Fall Arrest System) 

ระบบการยับยั้งการตก ใช้เพื่อลดแรงกระชากจากการตกของลูกจ้างและไม่ให้ตกกระแทกพ้ืนการหยุด 
อย่างปลอดภัยจากการตกจากท่ีสูงของลูกจ้าง ประกอบด้วย สายรัดตัวนิรภัยชนิดเต็มตัวเชื่อมต่อกับ 
จดุยดึเกีย่วโดยตรงหรอืเชือ่มตอ่ผา่นเชอืกนริภยักไ็ด ้ทัง้นีอุ้ปกรณด์งักลา่วตอ้งมอุีปกรณด์ดูซบัแรงดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพที่ 11 ตัวอย่างของระบบการยับยั้งการตก ส าหรับงานบนหลังคา  

การค านวณระยะการตก 

การตกจะต้องมีระยะระหว่างพ้ืนที่ปฏิบัติงานกับพ้ืนด้านล่างอย่างเพียงพอ ดังนั้นในการค านวณหาระยะ
การตกของลูกจ้างในกรณีใช้เชือกนิรภัยและอุปกรณ์ดูดซับแรง ตัวแปรที่ใช้ในการค านวณอย่างน้อย 
ได้แก่ ความยาวของเชือกนิรภัย การยืดตัวสูงสุดของอุปกรณ์ดูดซับแรงความสูงของลูกจ้าง และระยะ
ปลอดภัย ซึ่งสามารถค านวณได้ดังต่อไปนี้  
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A B 

C 

เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต 

สายรดัตัวนริภัยชนิดเต็มตัว 
จุดยึดเกีย่ว 
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ระยะการตก =  ความยาวของเชอืกนริภยั + การยืดตัวสูงสุดของอุปกรณ์ดูดซับแรง + ความสูงของลูกจ้าง 
+ ระยะปลอดภัย  

จากตัวอย่างในภาพท่ี 12 สามารถค านวณระยะการตกได้ดังนี้ 

ระยะการตก = 2.0 + 1.7 + 1.8 + 1.0   = 6.5 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     ภาพที่ 12 ระยะการตก คือ 6.5 เมตร 

ในการตกจากที่สูงบางกรณี ร่างกายลูกจ้างอาจจะแกว่งไปกระแทกผนังหรือโครงสร้างของอาคาร  
การใช้ระบบการยับยั้งการตก จะต้องด าเนินการดังนี้ 
-  การติดตั้งราวกันตก 
-  ติดตั้งจุดยึดเกี่ยวโดยให้มุมระหว่างจุดยึดเกี่ยวกับต าแหน่งการท างานที่ขอบหลังคาไม่มากเกินไป กรณี  

เช่นนี้ อาจใช้เป็นจุดยึดเกี่ยวแบบเคลื่อนที่ได้ 
-  การติดตั้งจุดยึดเกี่ยวจุดที่สองพร้อมอุปกรณ์ผูกมัด (จุดยึดเกี่ยวตรงกลาง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่13 ลกัษณะการแกวง่กระแทกโครงสรา้งอาคาร 
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7) การควบคุมเชิงบริหารจัดการ 
เปน็ระบบการท างานหรอืขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีช่ว่ยลดความเสี่ยงอันตรายของลูกจ้างจากการตกจากท่ีสูง 
โดยก าหนดมาตรการควบคุมเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนมาตรการควบคุมป้องกันการตกจากที่สูงระดับชั้นต้น ๆ 
ประกอบด้วย การก าหนดนโยบาย การจัดการและการวางแผน ก าหนดมาตรฐานการท างาน การ
ฝึกอบรม การจัดล าดับของงาน ระบบการขออนุญาตท างาน และแผนการช่วยเหลือ 

ก.  การก าหนดนโยบาย 
นายจา้งตอ้งก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการท างานบนทีส่งู จดัท าเปน็ลายลักษณ์อักษรโดยแสดงความมุ่งมั่น
ในการลดความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการประสบอันตรายจากการท างานบนที่สูง  และมีการสื่อสารให้
ลูกจ้างทราบอย่างท่ัวถึง 

ข.  การจัดการและการวางแผน 
นายจ้างต้องมั่นใจว่าการปฏิบัติงานบนที่สูง ผ่านกระบวนการวางแผนอย่างเหมาะสม ได้รับการ
ควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม ด าเนินการในลักษณะที่ปลอดภัย การคัดเลือกอุปกรณ์และการตรวจสอบ
ตามระเบียบข้อบังคับ เรื่องการวางแผนรวมถึงการวางแผนส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการช่วยชีวิต 
รวมทั้งนายจ้างต้องมั่นใจว่าการปฏิบัติงานบนที่สูงได้ด าเนินการเฉพาะเมื่อสภาพอากาศไม่เป็น
อันตรายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ค. การฝึกอบรม 
นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมส าหรับลูกจ้างทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานบนที่สูง เพ่ือให้ลูกจ้างเกิดความ
ตระหนักต่ออันตรายของการตกจากที่สูง มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในระบบต่าง ๆ 
และต้องฝึกอบรมระเบียบปฏิบัติให้ลูกจ้างปฏิบัติตามขั้นตอนเพ่ือลดอันตราย โดยหัวข้อการฝึกอบรม 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
-  อันตรายจากการตกในงานบนที่สูง 
-  มาตรฐานการปอ้งกนัการตกจากทีส่งู  
-  ระเบียบปฏิบัติเพื่อควบคุมอันตราย  
-  ลักษณะอันตรายการตกจากที่สูงในพ้ืนที่การท างาน 
-  บทบาทหนา้ทีข่องลกูจา้ง 
-  การติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบป้องกันการตกจากท่ีสูง 
-  การตรวจสอบระบบป้องกันการตกจากท่ีสูง 
-  การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
-  การปฐมพยาบาล รวมถงึการนวดหวัใจผายปอดกูช้พี (Cardiopulmonary Resuscitation ; CPR) 

ง.  การขออนุญาตท างาน (Work Permit for Working at Height) 
นายจา้งตอ้งจดัท าใบอนญุาตการท างานบนทีส่งู อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้ดงันี้ 
-   วัน เดือน ปี ชว่งเวลา และสถานที่ในการด าเนินงาน 
-   ลักษณะการท างาน 
-   รายชื่อผู้ขออนุญาต ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุมงาน และผู้อนุญาต 
-   มาตรการความปลอดภัย 
-   อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
-   มาตรการในการช่วยเหลือ กรณีมีผู้ตกจากท่ีสูง และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการช่วยเหลือ 
-   หน่วยงานที่ต้องตดิตอ่สือ่สารภายในและภายนอก กรณฉีกุเฉนิ  
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จ.  แผนการช่วยเหลือ 
นายจา้งตอ้งจดัท าแผนการชว่ยเหลอืลกูจา้งตกจากทีส่งู เพ่ือรองรบัเหตกุารณท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้แผนการ
ช่วยเหลืออย่างน้อยต้องมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 -   วัน เดือน ปี ที่จัดท าแผนช่วยเหลือ 
 -   สถานที่ปฏิบัติงาน 
 -   ลักษณะ เหตุการณ์ และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น  
 -   ผู้รับผิดชอบปฏิบัติการช่วยเหลือ และรายชื่อผู้ช่วยเหลือ 
 -   ขั้นตอนการช่วยเหลือ 
 -   รายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการช่วยเหลือ 
 -   รายชื่อ และการติดต่อหน่วยงานช่วยเหลืออ่ืน ๆ เช่น โรงพยาบาล 
 -   ผู้อนุญาต และหัวหน้าผู้ช่วยเหลือลงนามในแผนการช่วยเหลือ 

4.3  กำรป้องกันและยับยั้งวัสดุอุปกรณ์ตกหล่น 

4.3.1  การป้องกันวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ตกหล่น ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
ก. จัดให้มีแผงกันของตกในแนวระนาบหรือแนวดิ่ง ออกแบบและค านวณความแข็งแรงโดยวิศวกรเพ่ือใช้

ป้องกันวัสดุอุปกรณ์ตกหล่น 
ข. เส้นทางท่ีก าหนดให้เป็นทางเดิน เส้นทางล าเลียงหรือเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ต้องจัดท าหลังคา กันสาด 

หรือวัสดุอ่ืนที่แข็งแรงเพียงพอสามารถทนแรงกระแทกหรือการทะลุผ่านเนื่องจากวัสดุหรืออุปกรณ์ตก
หล่นได ้

ค. เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือกองบนที่สูง ต้องจัดกองให้เป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ย หรอืมภีาชนะบรรจทุีป่ลอดภัย หรือจัดท าแผงกันของตกที่ม่ันคง แข็งแรงและปลอดภัย หากไม่มี
ราวกันตกต้องจัดเก็บห่างจากขอบของหลังคาหรือขอบโครงสร้างไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร  

4.3.2  การยับยั้งวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ตกหล่น ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

ก.  วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีมีขนาดพกพาและมีน้ าหนักไม่มาก จัดให้มีอุปกรณ์คล้องเก่ียวกับลูกจ้าง 
ข.  วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่หรือมีน้ าหนักมาก จัดให้มีอุปกรณ์คล้องยึดกับโครงสร้าง 
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