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กฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“งานกอสราง” หมายความวา การประกอบการเกี่ยวกับการกอสรางสิ่งกอสรางทุกชนิด เชน
อาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ถนน อุโมงค ทาเรือ อูเรือ คานเรือ สะพานเทียบเรือ
สะพาน ทางน้ํา ทอระบายน้ํา ประปา รั้ว กําแพง ประตู ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
พื้นที่หรือสิ่งกอสรางเพื่อจอดรถ กลับรถ และทางเขาออกของรถ และหมายความรวมถึงการตอเติม
ซอมแซม ซอมบํารุง ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือการรื้อถอนทําลายสิ่งกอสรางนั้นดวย
“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
“เขตกอสราง” หมายความวา พื้นที่ที่ดําเนิน การกอสราง รวมทั้งพื้น ที่โดยรอบบริเวณซึ่ง
นายจางไดกําหนดขึ้นตามกฎกระทรวงนี้
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“เขตอันตราย” หมายความวา บริเวณที่เปนสถานที่ที่กําลังกอสราง ที่ติดตั้งนั่งราน ใชปนจั่น
หรือใชเครื่องจักรหรืออุปกรณไฟฟาเพื่อการกอสราง พื้นที่ที่เปนทางลําเลียงวัสดุเพื่อการกอสราง หรือ
พื้นที่ที่ใชเปนสถานที่เก็บเชื้อเพลิง วัตถุระเบิด หรือวัสดุกอสราง
“อุปกรณไฟฟา” หมายความวา เครื่องมือ เครื่องใช หรือเครื่องจักรที่ใชไฟฟาเปนตนกําลัง
หรือเปนสวนประกอบ หรือใชเกี่ยวเนื่องกับไฟฟา
“เสาเข็ม” หมายความวา สิ่งซึ่งทําใหจมลงไปในพื้นดินเพื่อรับน้ําหนักของโครงสรางตาง ๆ
โดยถายน้ําหนักจากโครงสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางอื่นสูดินชั้นลาง หรือเพื่อใชเปนกําแพงกันดิน
“เสาเข็มเจาะ” หมายความวา เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหรือไมเสริมเหล็กที่กอสรางโดย
วิธีการขุดหรือเจาะเอาดินออก แลวเทคอนกรีตลงในหลุมที่ขุดหรือเจาะนั้น
“การตอกเสาเข็ม” หมายความวา วิธีการทําใหเสาเข็มจมลงไปในพื้นดินตามความตองการโดย
ใชน้ําหนักตอกหรือกด
“เครื่ อ งตอกเสาเข็ ม ” หมายความว า เครื่ องจั ก รที่ ใ ช ใ นการตอกเสาเข็ ม ประกอบด ว ย
โครงสรางและเครื่องตนกําลัง ซึ่งอาจแยกออกจากกันหรือรวมเปนชุดเดียวกันก็ได
“แครลอย” หมายความวา เรือ แพ โปะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ที่ใชในงานกอสราง
“กําแพงพืด” หมายความวา กําแพงหรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเปนกําแพงกันดินหรือ
ผนังของโครงสรางสวนที่อยูใตดิน กอสรางโดยวิธีการขุดหรือเจาะเอาดินออก แลวเทคอนกรีตลงใน
รองที่ขุดหรือเจาะนั้น
“ค้ํายัน” หมายความวา โครงชั่วคราวที่รองรับ ยึดโยง หรือเสริมความแข็งแรงของโครงสราง
นั่งราน หรือแบบหลอคอนกรีต ในระหวางการกอสราง
“เครื่องจักร” หมายความวา สิ่งที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้น สําหรับกอกําเนิดพลังงาน
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกําลังน้ํา ไอน้ํา เชื้อเพลิง ลม กาซ ไฟฟา
หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ ลอตุนกําลัง รอก สายพาน เพลา เฟอง หรือ
สิ่งอื่นที่ทํางานสัมพันธกัน รวมทั้งเครื่องมือกล
“ปนจั่น” หมายความวา เครื่องจักรที่ใชยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนยายสิ่งของ
เหลานั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ และหมายความรวมถึงเครื่องจักรประเภทรอกที่ใชยก
สิ่งของขึ้นลงในแนวดิ่งดวย
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“ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว” หมายความวา เครื่องสําหรับใชขนสงวัสดุขึ้น ลงเพื่อประโยชน
ในการกอสราง ซึ่งประกอบดวยหอลิฟตหรือปลองลิฟต ตัวลิฟต และเครื่องจักร
“ลิฟตโดยสารชั่วคราว” หมายความวา เครื่องสําหรับใชขนสงบุคคลขึ้น ลงเพื่อประโยชน
ในการกอสราง ซึ่งประกอบดวยหอลิฟตหรือปลองลิฟต ตัวลิฟต และเครื่องจักร
“ลวดสลิง” หมายความวา เชือกที่ทําดวยเสน ลวดหลายเสน ที่ตีเกลียวหรือพัน กันรอบแกน
ชั้นเดียวหรือหลายชั้น
“นั่งราน” หมายความวา ที่ทํางานซึ่งจัดไวสูงจากพื้นดินหรือจากพื้นของอาคารหรือสวนของ
งานกอสราง สําหรับเปนที่รองรับผูทํางานหรือวัสดุในงานกอสรางเปนการชั่วคราว
“งานกอสรางในน้ํา” หมายความวา การกอสรางทุกประเภทในน้ําหรือบนสิ่งกอสรางซึ่งอยูในน้าํ
และรวมถึงการกอสรางที่ใชแครลอย
“คาความปลอดภัย” หมายความวา อัตราสวนของหนวยแรงหรือน้ําหนักบรรทุกที่คาดวาจะทํา
ใหเกิดการวิบัติตอหนวยแรงหรือน้ําหนักบรรทุกที่ใชงานจริง
“วิศวกร” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศ วกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยวิศวกร
“ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลงานกอสราง
ตามลักษณะและประเภทของงาน
“ผูบังคับเครื่องตอกเสาเข็ม ” หมายความวา ผูซึ่งมีหนาที่บังคับการทํางานของเครื่องตอก
เสาเข็มใหทํางานตามความตองการ
“ผูบังคับปนจั่น” หมายความวา ผูซึ่งมีหนาที่บังคับการทํางานของปนจั่นใหทํางานตามความ
ตองการ
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ใหน ายจางจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานกอสราง
ดังตอไปนี้
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(๑) งานอาคารซึ่ งมีพื้ น ที่ร วมกั น ทุ กชั้น หรือ ชั้น หนึ่งชั้ น ใดในหลัง เดีย วกัน เกิน ๒,๐๐๐
ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต ๑๕ เมตร ขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใด
ในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๒) งานสะพานที่มีชวงความยาวตั้งแต ๓๐ เมตร ขึ้นไป หรืองานสะพานขามทางแยกหรือ
ทางยกระดับ สะพานกลับรถ หรือทางแยกตางระดับ
(๓) งานขุด ซอมแซม หรือรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคที่ลึกตั้งแต ๓ เมตร ขึ้นไป
(๔) งานอุโมงคหรือทางลอด
(๕) งานกอสรางอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด
แผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่ง ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
ขอ ๔ ให น ายจ างจัด ทํา พื้น ที่ทํ างานกอ สร างให มีค วามมั่ น คงแข็ง แรงสามารถรองรั บ
น้ําหนักเครื่องจักรและอุปกรณไดอยางปลอดภัย
ขอ ๕ ใหน ายจางจัดใหมีผูควบคุมงานทําหนาที่ตรวจความปลอดภัยในการทํางานกอน
การทํางานและขณะทํางานทุกขั้นตอนเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ขอ ๖ ใหนายจางจัดใหมีการรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่กอสราง โดยจัดเก็บวัสดุ
และอุปกรณกอสรางใหเรียบรอย และแยกของเหลือใชหรือขยะทั้งที่เปนอันตรายและไมเปนอันตราย
โดยพิจารณาแยกหรือกําจัดทิ้งเพื่อมิใหเปน อัน ตรายตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกจาง
รวมทั้งจัดใหมีการขนยายดินที่ขุดออกจากที่ทํางานกอสราง และหากขนยายไมทันใหจัดหาสิ่งรองรับดิน
ดังกลาวเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ขอ ๗ ในกรณีที่มีการใชวัตถุระเบิดในงานกอสราง ใหนายจางจัดใหมีระบบการเก็บรักษา
และดูแลการใชวัตถุระเบิดใหเปน ไปตามกฎหมายวาดวยวัตถุอัน ตรายและกฎหมายวาดวยอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พรอมทั้งควบคุมดูแลมิใหลูกจาง
หรือบุคคลใดนําไปใชเพื่อการอื่น
ขอ ๘ ในกรณีที่ลูกจางตองทํางานกอสรางบนพื้นตางระดับที่มีความสูงตั้งแต ๑.๕๐ เมตร
ขึ้นไป ใหนายจางจัดใหมีบันไดหรือทางลาดพรอมทั้งติดตั้งราวกั้นหรือรั้วกันตกที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อให
เกิดความปลอดภัย
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ขอ ๙ หามนายจางใหลู กจางทํางานกอ สรางในขณะเกิ ดภัยธรรมชาติ เวน แตเปน การ
ทํางานเพื่อ ใหเกิ ดความปลอดภัย ในงานกอสรางหรือเพื่ อการชวยเหลือ หรือการบรรเทาเหตุ ทั้ง นี้
ใหคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกจางนั้นดวย
ขอ ๑๐ ใหนายจางจัดใหมีแสงสวางฉุกเฉินในเขตกอสรางใหเพียงพอเพื่อใชในเวลาที่ไฟฟาดับ
ขอ ๑๑ ใหนายจางติดปายเตือนอันตราย ณ ทางเขาออกของยานพาหนะทุกแหง และจัดให
มีผูใหสัญญาณในขณะที่มียานพาหนะเขาออกเขตกอสราง
ขอ ๑๒ ใหนายจางติดปายแสดงหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความ
ชวยเหลือในยามฉุกเฉิน เชน โรงพยาบาล หนวยงานดับเพลิง หนวยงานบรรเทาสาธารณภัย ที่ใกล
ที่สุดไว ณ เขตกอสรางใหเห็นไดชัดเจน
ขอ ๑๓ ใหนายจางติดหรือตั้งปายเตือนและปายบังคับในเขตกอสรางเพื่อความปลอดภัย
เชน ใหระวัง หามเขา ใหสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล โดยใชเครื่องหมายหรือ
ขอความที่เขาใจงายและเห็นไดชัดเจน
ขอ ๑๔ ใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรมลูกจางเกี่ยวกับการทํางานเปนระยะ ๆ เชน การใช
เครื่องจักร รหัสสัญญาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๕ ในกรณีที่น ายจ างจัดรับสงลู กจางยังสถานที่กอสราง ใหน ายจางจัดใหมีการใช
ยานพาหนะที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย
หมวด ๒
เขตกอสราง
ขอ ๑๖ ใหนายจางกําหนดบริเวณเขตกอสราง โดยทํารั้วสูงไมนอยกวา ๒ เมตร ที่มั่นคง
แข็งแรงไวตลอดแนวเขตกอสราง หรือกั้น เขตดวยวัสดุที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และจัดทําปาย
“เขตกอสราง” แสดงใหเห็นไดชัดเจน
ขอ ๑๗ ใหนายจางกําหนดเขตอันตรายในเขตกอสราง โดยจัดทํารั้วหรือกั้นเขตดวยวัสดุที่
เหมาะสม และมีปาย “เขตอันตราย” แสดงใหเห็นไดชัดเจน และในเวลากลางคืนใหมีสัญญาณไฟสีสม
ตลอดเวลา
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ขอ ๑๘ หามนายจางอนุญาตหรือปลอยปละละเลยใหลูกจางเขาพักอาศัยในอาคารซึ่งอยูใน
ระหวางการกอสรางหรือในเขตกอสรางนั้น เวนแตนายจางจะไดจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัย
และไดรับความเห็นชอบเปน หนังสือจากวิศ วกร และใหเก็บหนังสือแสดงความเห็น ชอบนั้น ไว ณ
ที่กอสราง เพื่อ ใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได ทั้งนี้ นายจางตองดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
มาตรการนั้นตลอดเวลา
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบใหมีการเขาพักอาศัยในอาคารซึ่งอยูในระหวางการกอสรางหรือ
ในเขตกอสรางตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ติดปายแสดงเขตที่พักอาศัยใหเห็นไดชัดเจน ณ เขตที่พักอาศัย
(๒) จัดทํารั้วที่พักอาศัยใหมั่นคงแข็งแรง
(๓) กํ า หนดทางเข า ออกและทํ า ทางเดิ น เข า ออกที่ พั ก อาศั ย โดยมิ ใ ห ผ า นเขตอั น ตราย
หากจําเปน ตองผ านเขตอัน ตรายตองมีมาตรการพิ เ ศษเพื่อความปลอดภัยของลูกจา ง รวมทั้งตองมี
มาตรการปองกันอันตรายจากสิ่งของตกจากที่สูงดวย
ขอ ๑๙ ในกรณีที่มีทางรวมหรือทางแยกในเขตกอสราง ใหนายจางติดตั้งปายเครื่องหมาย
เตือนหรือเครื่องหมายบังคับเพื่อแสดงวาขางหนาเปนทางรวมหรือทางแยก
บริเวณทางขนสงที่เลี้ยวโคงหรือหักมุม ใหนายจางติดตั้งกระจกนูนขนาดเสนผานศูนยกลาง
ไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร หรืออุปกรณอื่น เพื่อใหลูกจางและผูขับขี่ยานพาหนะที่กําลังสวนทาง
มามองเห็นไดสะดวก
หมวด ๓
งานไฟฟาและการปองกันอัคคีภัย
สวนที่ ๑
งานไฟฟา
ขอ ๒๐ การติ ด ตั้ ง และการใช ร ะบบไฟฟ า ในเขตก อ สร า ง ให น ายจ า งจั ด ให มี แ ผนผั ง
วงจรไฟฟาซึ่งมีวิศวกรลงนามรับรอง และใหนายจางเก็บแผนผังดังกลาวไวใหพนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบไดตลอดเวลา รวมทั้ง จัดให มีวิศ วกรควบคุม ดู แลการติดตั้ งและการใชงานใหเกิ ดความ
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ปลอดภัย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาในทองถิ่นนั้น กรณีที่ไมมีม าตรฐานดังกลาว
ใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ขอ ๒๑ ใหน ายจางจัดใหมีส วิตชตัดวงจรไฟฟา เพื่อควบคุม การใชไ ฟฟาในเขตกอสรา ง
ใหเกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ การติดตั้งใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาในทองถิ่นนั้น กรณีที่ไมมี
มาตรฐานดังกลาวใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ
ขอ ๒๒ ใหนายจางจัดใหมีระบบปองกันกระแสไฟฟารั่วโดยตอสายดินสําหรับหมอแปลง
ไฟฟา แผงไฟฟา และอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งอยูกับที่ทุกชนิด สวนอุปกรณไฟฟากําลังอื่นใหตอสายดิน
กับเตารับที่มีจุดตอลงดิน ทั้งนี้ การติดตั้งระบบปองกันกระแสไฟฟารั่วดังกลาวใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของการไฟฟาในทองถิ่นนั้น กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาวใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ขอ ๒๓ ในระหวางที่มีการทํางานติดตั้ง ตรวจสอบ ซอมแซม หรือซอมบํารุงระบบไฟฟา
ใหนายจางจัดใหมีการใชกญ
ุ แจปองกันการสับสวิตชเชื่อมตอวงจร หรือจัดใหมีระบบระมัดระวังปองกัน
มิใ ห ผูใ ดสับ สวิ ตช เ ชื่อ มตอ วงจรตลอดเวลาที่ทํ า งานดัง กล าว และติ ด ป ายแสดงเครื่ อ งหมายหรื อ
สัญลักษณหามสับสวิตชเชื่อมตอวงจรไวดวย
ขอ ๒๔ ใหนายจางจัดใหมีปายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณซึ่งสะทอนแสงไดเพื่อเตือนให
ระวังอันตรายจากไฟฟาที่บริเวณหมอแปลงไฟฟาและแผงไฟฟา
สวนที่ ๒
การปองกันอัคคีภัย
ขอ ๒๕ หามนายจางเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไวในอาคารซึ่งอยูในระหวางการกอสราง
และที่พักอาศัยของลูกจางในเขตกอสราง เวน แตเก็บไวใ นที่ซึ่งปลอดภัยเทาที่จําเปน แกการใชงาน
ประจําวันเทานั้น
ขอ ๒๖ ใหนายจางดูแ ลมิใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟ
หรื อ วั ต ถุ ร ะเบิ ด และจั ด ทํ า ป าย “อั น ตราย” “ห า มสู บ บุ ห รี่ ” “หา มทํ า ให เ กิ ด ประกายไฟ” หรื อ
“หามพกพาอุป กรณสํ าหรับ จุดไฟหรือติด ไฟ” หรือป ายซึ่ง มีขอความอื่น ที่มีความหมายในทํานอง
เดียวกัน ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไวใหเห็นไดชัดเจน ณ บริเวณนั้น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑๐ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑

ขอ ๒๗ ให น ายจ า งจั ด ให มี เ ครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบเคลื่ อ นย า ยได ที่ เ หมาะสมกั บ ชนิ ด ของ
เชื้อเพลิง และตองมีขนาดบรรจุไมนอยกวาเครื่องละ ๔ กิ โลกรัม โดยใหมีอย างนอย ๑ เครื่อ ง
ในทุกจุดที่มีงานเชื่อมโลหะ งานสีที่มีสวนผสมของสารตัวทําละลายที่ไวไฟหรือติดไฟ งานที่อาจ
จะกอใหเกิดอัคคีภัยได หรือบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด
ในการติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกจุดจะตองใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคาร
หรือสถานที่กอสรางไมเกิน ๑.๔๐ เมตร และอยูใ นที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใชสอยไดโดยสะดวก
และจัดใหมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอยูในสภาพใชงานไดอยางนอยหกเดือนตอครั้ง
ขอ ๒๘ ใหนายจางจัดใหมีทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ รวมทั้งปายแสดงทางหนีไฟทุกชั้น
ของอาคารซึ่งอยูใ นระหวางการกอสราง และตองดูแลไมใ หมีกองวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่น ใด
กีดขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ ทั้งนี้ ทางหนีไฟตองมีความกวางไมนอยกวา ๑.๑๐ เมตร และ
บันไดหนีไฟถาเปนบันไดชั่วคราวจะตองมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยแกผูใช
ขอ ๒๙ การกอสรางอาคารที่มีความสูงตั้งแต ๑๕ เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น
หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ใหนายจางจัดใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหมที่สามารถไดยินโดยทั่วถึงกันทั้งอาคาร
หมวด ๔
งานเจาะและงานขุด
ขอ ๓๐ การเจาะหรือขุดรู หลุม บอ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกัน ใหนายจางจัดใหมี
ราวกั้นหรือรั้วกันตก แสงสวาง และปายเตือนอันตราย ตามลักษณะของงานกอสรางเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยไวตลอดเวลาทํางาน และในเวลากลางคืนตองจัดใหมีสัญญาณไฟสีสมหรือปายสีสะทอนแสง
เตือนอันตรายใหเห็นไดชดั เจน
ขอ ๓๑ การเจาะหรือขุดรู หลุม บอ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่อาจเกิดอันตราย
จากการพลัดตก ใหนายจางจัดใหมีแผนโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเพียงพอปดคลุมบนบริเวณ
ดังกลาว และทําราวลอมกั้นดวยไมหรือโลหะ
ขอ ๓๒ การเจาะหรือขุดรู หลุม บอ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่ลึกตั้งแต ๒ เมตร
ขึ้นไป ใหนายจางจัดใหมีการคํานวณ ออกแบบ และกําหนดขั้นตอนการดําเนินการโดยวิศวกรกอน
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ลงมือปฏิบัติงาน และนายจางตองปฏิบัติตามแบบและขั้นตอนดังกลาว รวมทั้งตองติดตั้งสิ่งปองกันดิน
พังทลายไวดวย
ขอ ๓๓ การเจาะหรือ ขุด รู หลุ ม บ อ คู และงานอื่น ในลั กษณะเดีย วกั น ในบริ เวณที่ มี
สาธารณูปโภค ใหนายจางจัดใหมีการเคลื่อนยายสาธารณูปโภคเหลานั้นตามความจําเปนเพื่อไมใหเกิด
อัน ตราย หากไมจําเปน ตองเคลื่อ นยายหรือไมสามารถเคลื่อ นย ายไดตองจัดใหมีมาตรการปองกั น
อันตรายเปนกรณีพิเศษเพื่อมิใหเกิดอันตรายแกลูกจางหรือบุคคลอื่น
ขอ ๓๔ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางลงไปทํางานในรูเจาะ รูขุด หลุม บอ คู หรือพื้นที่อื่น
ที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีความลึกตั้งแต ๒ เมตร ขึ้นไป นายจางตองจัดใหมี
(๑) ทางขึ้นลงที่สะดวกและปลอดภัย
(๒) เครื่องสูบน้ําที่มีประสิทธิภาพ
(๓) ระบบการถายเทอากาศและแสงสวางที่เพียงพอและเหมาะสม
(๔) ผูควบคุมงานที่มีประสบการณดานงานดิน และผานการอบรมการชวยเหลือและการปฐม
พยาบาลเบื้องตน ประจําบริเวณปากรูเจาะ รูขุ ด หลุม บอ คู หรือพื้ น ที่อื่น ที่มีลั กษณะเดี ยวกั น
เพื่อคอยใหความชวยเหลือตลอดเวลาทํางาน
(๕) อุปกรณเพื่อการสื่อสารหรือรับสงสัญญาณซึ่งเปนที่เขาใจระหวางลูกจางที่ตองลงไปทํางาน
ในรูเจาะ รูขุด หลุม บอ คู หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน กับผูชวยเหลือตาม (๔) กรณีฉุกเฉิน
(๖) สายหรือ เชื อกชว ยชี วิต และเข็ม ขัด นิร ภั ยพรอ มอุ ปกรณ ที่ส ามารถเกาะเกี่ย วไดเ พื่ อ
ชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน
ขอ ๓๕ ในบริเวณที่มี การเจาะหรื อขุด รู หลุม บ อ คู หรือ งานอื่น ในลัก ษณะเดีย วกั น
ใหนายจางจัดใหมีปลอกเหล็ก แผน เหล็ก ค้ํายัน หรืออุปกรณอื่น เพื่อปองกัน อัน ตรายที่เกิดจากดิน
พังทลาย และตองจัดใหมีวิศวกรตรวจสอบความมั่นคงเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ขอ ๓๖ ในกรณีที่ใชปนจั่นหรือเครื่องจักรหนักปฏิบัติงาน หรือมีกองวัสดุหรืออุปกรณหนัก
อยูบริเวณใกลปากรูเจาะ รูขุด หลุม บอ คู หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน นายจางตองจัดใหมีการ
ปองกันดินพังทลายโดยติดตั้งเสาเข็มพืด (sheet pile) หรือโดยวิธีอื่น
ขอ ๓๗ หามนายจางใหลูกจางลงไปทํางานในรูเจาะหรือรูขุดที่ทิ้งไวเกิน สิบสองชั่วโมง
นับจากเริ่มการเจาะหรือขุด หรือเกิน สามชั่วโมงหลังจากที่เจาะหรือขุดเสร็จ เวนแตจะมีระบบหรือ
อุปกรณปองกันอันตรายที่เกิดจากดินพังทลาย
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ขอ ๓๘ หามนายจางใหลูกจางลงไปทํางานในรูเจาะ รูขุด หลุม บอ คู หรือพื้นที่อื่นที่มี
ลักษณะเดียวกัน ที่มีขนาดกวางนอยกวา ๗๕ เซนติเมตร และมีความลึกตั้งแต ๒ เมตร ขึ้นไป
หมวด ๕
งานกอสรางที่มีเสาเข็มและกําแพงพืด
สวนที่ ๑
เสาเข็ม
ขอ ๓๙ ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งมีหนาที่บังคับเครื่องตอกเสาเข็มไดรับการฝกอบรมตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๔๐ ในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช การซอมบํารุง และการตรวจสอบ
เครื่องตอกเสาเข็ม ใหนายจางปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องตอกเสาเข็มและคูมือการใช
งานที่ผูผลิตเครื่องตอกเสาเข็มกําหนดไว หากไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว
ใหนายจางปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่วิศวกรไดกําหนดขึ้นเปนหนังสือ
ขอ ๔๑ เครื่องตอกเสาเข็มที่นายจางจะนํามาใชตองมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) โครงเครื่องตอกเสาเข็มตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๒
(๒) โครงเครื่ อ งตอกเสาเข็ม ตอ งสร า งด ว ยโลหะที่มี จุ ดคราก (yield point) ไมน อ ยกว า
๒,๔๐๐ กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
(๓) โครงเครื่องตอกเสาเข็มตองมีการยึดโยง ค้ํายัน หรือตรึงใหมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
(๔) คานติดตั้งรอกและฐานรองรับคานตองสามารถรับน้ําหนักรอก ลูกตุม และน้ําหนัก
เสาเข็มรวมกันโดยมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๕
(๕) รางเลื่อนเครื่องตอกเสาเข็ม ตองสามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวาสองเทาของน้ําหนัก
เครื่องตอกเสาเข็ม
ในกรณีที่ใชเครื่องตอกเสาเข็มระบบดีเซลแฮมเมอร อุปกรณที่ใชยึดกับโครงเครื่องตอกเสาเข็ม
ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๖
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ในกรณีที่นายจางเปนผูจัดทําโครงสรางเครื่องตอกเสาเข็มเอง จะตองมีวิศวกรเปนผูออกแบบ
คํานวณโครงสราง และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๔๒ เมื่อติดตั้งเครื่องตอกเสาเข็มแลวเสร็จ นายจางตองจัดใหมีวิศวกรตรวจบันทึกวัน
เวลาที่ตรวจและผลการตรวจรับรองวาถูกตองเปนไปตามขอ ๔๑ แลวจึงใชเครื่องตอกเสาเข็มนั้นได
และใหจัดเก็บเอกสารผลการตรวจดังกลาวไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดตลอดเวลา
ขอ ๔๓ ใหนายจางจัดใหมีคูมือการใชเครื่องตอกเสาเข็มและคูมือการใชสัญญาณสื่อสาร
ระหวางผูปฏิบัติงานในการตอกเสาเข็ม ใหลูกจางไดศึกษาและปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
ขอ ๔๔ ใหนายจางจัดใหมีปายพิกัดน้ําหนักยกและปายแนะนําการใชเครื่องตอกเสาเข็มไว
ที่จุดหรือตําแหนงที่ผูบังคับเครื่องตอกเสาเข็มเห็นไดชัดเจน
ขอ ๔๕ กอนเริ่มทําการตอกเสาเข็มในแตละวัน ใหนายจางจัดใหมีผูควบคุมงานดําเนินการ
ตรวจสอบอุปกรณ รางเลื่อน แมแรง และสวนประกอบทั้งหมดของเครื่องตอกเสาเข็มใหอยูในสภาพ
ที่ใชงานไดอยางปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบใหเครื่องตอกเสาเข็มติดตั้งอยูบนพื้นที่ที่มั่นคงแข็งแรง
พรอมทั้งบันทึกวันเวลาที่ตรวจสอบและผลการตรวจสอบ เพื่อใหนายจางเก็บเอกสารผลการตรวจสอบ
ดังกลาวไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
ขอ ๔๖ ในการทํางานบังคับเครื่องตอกเสาเข็ม ใหนายจางจัดใหมีโครงเหล็กและหลังคา
ลวดตาขายกันของตกอยูเหนือศีรษะของผูบังคับเครื่องตอกเสาเข็ม โดยตองมีขนาดชองลวดตาขาย
แต ละดา นไมเ กิน ๒๐ มิล ลิเ มตร และขนาดเส น ผ านศูน ยก ลางของเส น ลวดไม นอ ยกวา ๑.๒๕
มิลลิเมตร ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เวนแตอุปกรณเครื่องตอกเสาเข็ม
นั้นจะมีหลังคาซึ่งมีความแข็งแรงปลอดภัย
ขอ ๔๗ การเคลื่อ นย ายเสาเข็ม ใหน ายจา งควบคุ ม ดูแ ลใหเกิ ดความปลอดภัยแก ลูกจา ง
หากมีการใชราง ใหวางรางเคลื่อนเสาเข็ม ใหไดระดับ และมีหมอนรองรับที่มั่น คงแข็งแรง ในกรณี
ที่เคลื่อนยายเสาเข็มโดยวิธีอื่น ใหนายจางจัดใหวิศวกรหรือผูควบคุมงานกําหนดวิธีการเคลื่อนยายและ
ควบคุมดูแลใหเกิดความปลอดภัย
ขอ ๔๘ ในการยกเสาเข็มขึ้นตั้งในรางนําสงเสาเข็ม ใหนายจางจัดใหมีการควบคุมใหลูกจาง
ใชรอกหรือลวดสลิงยึดเสาเข็มในตําแหนงที่วิศวกรไดออกแบบกําหนดไว
ขอ ๔๙ ใหนายจางจัดใหมีการควบคุมดูแลลูกจางซึ่งทําหนาที่เปลี่ยนหมวกครอบหัวเสาเข็ม
ปฏิบัติ ดังตอไปนี้
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(๑) เปลี่ยนหมวกครอบหัวเสาเข็ม เมื่อลูกตุมหยุดทํางานและอยูในตําแหนงที่ปลอดภัย
(๒) เมื่อการเปลี่ยนหมวกครอบหัวเสาเข็ม ไดดําเนิน การแลวเสร็จ และลูกจางผูทําหนาที่
เปลี่ ย นหมวกครอบหั ว เสาเข็ ม พน ออกจากบริ เ วณรางนํ า ส ง แล ว ผู ค วบคุ ม งานจึ ง จะให สั ญ ญาณ
แกผูบังคับเครื่องตอกเสาเข็มเพื่อทํางานตอไป
ขอ ๕๐ ในบริเวณที่ตอกเสาเข็ม ใหน ายจางดูแลไมใหมีสิ่งกีดขวางสายตาผูบังคับเครื่อง
ตอกเสาเข็มที่จะมองเห็นการทํางานตอกเสาเข็ม
ขอ ๕๑ ให น ายจ า งจั ด ให มี ม าตรการป อ งกั น มิ ใ ห ค วั น ไอเสี ย ของเครื่ อ งตอกเสาเข็ ม
ฟุงกระจายเปนอันตรายตอลูกจาง หรือจัดใหมีระบบระบายอากาศเสียออกจากบริเวณนั้น
ขอ ๕๒ ในกรณีที่มี การติดตั้ง หรือเคลื่อ นยายเครื่ องตอกเสาเข็มใกล สายไฟฟา นายจา ง
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาในทองถิ่นนั้น กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาวใหปฏิบัติ
ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ขอ ๕๓ ในกรณีที่มีการติดตั้งหรือการใชเครื่องตอกเสาเข็ม หรือการยกเคลื่อนยายวัสดุที่อยู
ใกลเสาสงคลื่นโทรคมนาคม กอนใหลูกจางทํางาน นายจางตองจัดใหมีการตรวจการเกิดประจุไฟฟา
เหนี่ยวนํา และถาปรากฏวามีประจุไฟฟาเหนี่ยวนํา ใหนายจางตอสายตัวนํากับเครื่องตอกเสาเข็มหรือ
วัสดุนั้นเพื่อใหประจุไฟฟาไหลลงดิน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ขอ ๕๔ ในการใชเสาเข็ม ที่มีรูกลวงตรงกลางดานในขนาดเสน ผานศูน ยกลางตั้งแต ๑๕
เซนติเมตร ขึ้นไป เมื่อทําการตอกเสาเข็มเสร็จแตละหลุม ใหนายจางจัดใหมีการปดปากรูเสาเข็มโดย
ทันทีดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงสามารถปองกันมิใหสิ่งของหรือผูใดตกลงไปในรูได
ขอ ๕๕ ในกรณี ที่ เ ครื่ อ งตอกเสาเข็ ม ขั ด ข อ ง ชํ า รุ ด หรื อ อยู ใ นสภาพที่ ไ ม ป ลอดภั ย
หามนายจางใหลูกจางใชเครื่องตอกเสาเข็มดังกลาวจนกวาจะไดซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพที่ใชงาน
ไดอยางปลอดภัยเสียกอน
ในการซอมแซมเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ํา ระบบลม หรือระบบไฮดรอลิค นายจางตอง
จัดใหมีการลดแรงดันของเครื่องตอกเสาเข็มใหอยูในระดับปลอดภัยกอน สวนการซอมแซมเครื่องตอก
เสาเข็มระบบเครื่องยนตเผาไหมภายในหรือระบบดีเซลแฮมเมอรใหดับเครื่องยนตเสียกอน
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ขอ ๕๖ การทํางานเกี่ย วกั บเครื่อ งตอกเสาเข็ม ระบบไอน้ํา ระบบลม ระบบไฮดรอลิ ค
ระบบเครื่องยนตเผาไหมภายใน ระบบดีเซลแฮมเมอร หรือระบบอื่น ใหนายจางปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๕๗ งานเสาเข็ม เจาะขนาดใหญที่มีเสนผานศูน ยกลางตั้งแต ๗๐ เซนติเมตร ขึ้น ไป
ใหนายจางจัดใหมีวิศวกรซึ่งมีประสบการณดานปฐพีวิศวกรรมประจําสถานที่กอสรางตลอดเวลาทํางาน
ของลูกจาง และลูกจางซึ่งทํางานตองมีความชํานาญงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ
ขอ ๕๘ ในกรณีที่มีการทําเสาเข็มเจาะตั้งแตสองตน โดยมีระยะหางนอยกวาหกเทาของเสน
ผานศูนยกลางของเสาเข็ม หามนายจางใหลูกจางลงไปทํางานในรูเจาะเสาเข็มใด ในขณะที่รูเจาะเสาเข็ม
ขางเคียงยังไมไดเทคอนกรีตหรือเทคอนกรีตแลวแตยังไมกอตัว
ขอ ๕๙ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเสาเข็มเจาะในบริเวณที่จํากัด เชน ใตเพดานต่ํา
ในซอกแคบหรือ มุม อับ นายจา งต องจัด ให มีม าตรการป องกัน อัน ตรายเปน กรณีพิ เศษเฉพาะแห ง
เพื่อปองกันมิใหลูกจางไดรับอันตรายขณะทํางาน
ขอ ๖๐ หามนายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับงานตอกเสาเข็มและงานเสาเข็มเจาะในขณะ
มีพายุ ฝนตก ฟาคะนอง หรือภัยธรรมชาติอื่น เวน แตในกรณีจําเปน เมื่อไดรับความเห็น ชอบจาก
วิศ วกรแลว นายจางจะใหลูกจางทํางานที่คางอยูใ หแ ลวเสร็จก็ได แตตองจัดใหมีมาตรการปองกัน
อันตรายเปนพิเศษ
ขอ ๖๑ ใหนายจางจัดใหมีวิศวกรควบคุมดูแลการทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็ม
โดยจัดใหมีการตรวจสอบวิธีการ ขั้นตอน และอุปกรณที่ใชในการทดสอบตามที่วิศวกรกําหนด เชน
แมแรง มาตรวัด การยึดกับเสาเข็มสมอ แทนรับน้ําหนักบรรทุก คานที่ใชทดสอบ โดยแสดงรายการ
คํานวณความแข็งแรงของอุปกรณทดสอบทั้งหมดใหสามารถรับน้ําหนักทดสอบไดอยางปลอดภัย
ขอ ๖๒ ใหนายจางจัดใหมีเครื่องหมายแสดงบริเวณที่มีการทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุก
ของเสาเข็มใหเห็นชัดเจน และปองกันไมใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณนั้น
ขอ ๖๓ ใหนายจางหยุดการทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็มทันทีหากมีเหตุที่อาจ
เกิดอันตราย
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สวนที่ ๒
กําแพงพืด
ขอ ๖๔ การกอสรางกําแพงพืดนายจางตองจัดใหมีวิศ วกรซึ่ งมีความรูความชํานาญและ
มีประสบการณควบคุมการทํางานใหเกิดความปลอดภัยตอลูกจางตลอดเวลา
ให นํ า ความในข อ ๕๗ ข อ ๕๘ และข อ ๕๙ มาใช บั ง คั บ กั บ งานก อ สร า งกํ า แพงพื ด
โดยอนุโลม
ขอ ๖๕ ในระหว า งการก อ สร า งชั้ น ใต ดิ น และมี ก ารขุ ด ดิ น ออกจากบริ เ วณกํ า แพงพื ด
นายจางตองติดตั้งอุปกรณวัดคาการเคลื่อนตัว เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนตัวของกําแพงพืดและเตือน
อันตรายที่อาจจะเกิดแกลูกจาง
ในกรณีที่ปรากฏการเคลื่อ นตัวของกําแพงพืด มีสัญญาณเตือ นอันตราย หรือมีพฤติการณ
ที่อาจจะเกิดอันตรายแกลกู จาง นายจางตองสั่งใหหยุดการทํางานและจัดใหมีการเคลื่อนยายลูกจางออก
จากบริเวณนั้นทันที
หมวด ๖
ค้ํายัน
ขอ ๖๖ การใชค้ํายัน ใหน ายจางจัดใหมีการคํานวณออกแบบและควบคุม การใช โดยมี
วิศวกรรับรอง ดังตอไปนี้
(๑) ค้ํายันที่ทําดวยเหล็ก ตองสามารถรับน้ําหนักบรรทุกใชงานไดไมนอยกวาสองเทาของ
น้ําหนักบรรทุกใชงาน ในกรณีค้ํายันทําดวยวัสดุอื่นที่ไมใชเหล็ก ตองสามารถรับน้ําหนักบรรทุกใชงาน
ไดไมนอยกวาสี่เทาของน้ําหนักบรรทุกใชงาน และตองมีเอกสารแสดงกําลังวัสดุประกอบดวย
(๒) ไมที่ใชทําค้ํายัน ตองเปนไมที่ไมผุเปอยหรือชํารุดจนทําใหไมขาดความแข็งแรงทนทาน
และต องมีห นว ยแรงดัด ประลั ย (ultimate bending stress) ไม นอ ยกวา ๓๐๐ กิ โลกรั ม ต อตาราง
เซนติเมตร และมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๔
(๓) เหล็ กที่ ใ ชทํ า ค้ํา ยั น ตอ งเป น เหล็ กที่ มี จุ ดคราก (yield point) ไม น อยกวา ๒,๔๐๐
กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๒
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(๔) ขอตอและจุดยึดตาง ๆ ของค้ํายันตองมั่นคงแข็งแรง
(๕) ในกรณีที่มีที่รองรับค้ํายัน ตองสามารถรับน้ําหนักบรรทุกไดไมนอยกวาสองเทาของ
น้ําหนักบรรทุกใชงาน
(๖) ค้ํายันตองยึดโยงหรือตรึงกับพื้นดินหรือสวนของสิ่งกอสรางใหมั่นคงแข็งแรง
ขอ ๖๗ ในกรณีที่มีการเทคอนกรีตเหนือค้ํายัน ใหนายจางควบคุมการเทคอนกรีตใหเปนไป
ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และควบคุมดูแ ล
มิใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปอยูใตบริเวณที่เทคอนกรีตนั้น
ขอ ๖๘ ใหน ายจางสราง ประกอบ ติดตั้ง และตรวจสอบค้ํายัน ใหมั่น คงแข็งแรงและมี
ความปลอดภัย
หมวด ๗
เครื่องจักรและปนจั่น
สวนที่ ๑
เครื่องจักร
ขอ ๖๙ ในกรณีที่มีการติดตั้งหรือทดสอบการใชงานของเครื่องจักรและอุปกรณในหรือ
นอกอาคารซึ่ง อยู ใ นระหว า งการก อสร างอัน อาจก อให เกิ ดอั น ตราย เช น การติด ตั้ง หรือ ทดสอบ
การทํ างานของระบบไฟฟ า หรือ เครื่ องจั ก ร นายจ า งต อ งจัด ให มี วิศ วกรวางแผนงานและควบคุ ม
ตลอดเวลาที่ทําการติดตั้งหรือทดสอบ ในกรณีที่การติดตั้งหรือทดสอบยังไมแลวเสร็จตองปดกั้นพื้นที่
หรือหองที่มีเครื่องจักรและอุปกรณซึ่งอยูในระหวางการติดตั้งหรือทดสอบใหมิดชิดและปลอดภัยกอน
จะทําการติดตั้งหรือทดสอบคราวตอไป
ขอ ๗๐ ในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรที่อาจเกิดอันตราย นายจางตองใชลูกจางซึ่งมีความ
ชํานาญในการใชเ ครื่องจักรนั้ น และผา นการอบรมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่ อ นไขที่อธิบ ดี
ประกาศกําหนด
ขอ ๗๑ ใหนายจางจัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสําหรับลูกจางซึ่งทํางานกับเครื่องจักร เชน
หลังคาเกง ที่ปดครอบแทนหมุน เครื่องปดบังประกายไฟ หรือตะแกรงเหล็กเหนียว
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ขอ ๗๒ ให น ายจ างควบคุ ม ดู แ ลมิ ใ หผู ที่ ไม เ กี่ย วขอ งเข า ไปในห อ งควบคุ ม หรื อ ในรั ศ มี
การทํางานของเครื่องจักร และควบคุมดูแลมิใหผูใดหอย โหน เกาะ ยืน หรือโดยสารไปกับเครื่องจักร
ซึ่งเคลื่อนที่ไดและมิไดจัดไวเพื่อการนั้น
ในกรณีที่มีลูกจางทํางานในรัศมีการทํางานของเครื่องจักร นายจางตองดูแลระมัดระวังมิใ ห
ลูกจางไดรับอันตรายจากเครื่องจักรหรือวัสดุสิ่งของที่ตกจากเครื่องจักรนั้น
ขอ ๗๓ ใหน ายจางดูแลเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการทํางานกอสรางใหอยูใ นสภาพ
ที่ใชงานไดดีและปลอดภัย ตามระยะเวลาการใชงานที่เหมาะสม และการตรวจรับรองประจําปตามชนิด
และประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณีเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ใี ชในการทํางานกอสรางชํารุดบกพรองอันอาจเปนเหตุใหเกิด
อันตราย ใหนายจางจัดใหมีการซอมแซมทันที และมิใหลูกจางใชเครื่องจักรหรืออุปกรณนั้นจนกวา
จะซอมแซมเสร็จและใชงานไดโดยปลอดภัย
ขอ ๗๔ ในกรณีที่อ าจเกิดอัน ตรายจากการเคลื่อ นที่ของเครื่องจักรใด ใหน ายจางติดตั้ ง
อุปกรณเตือนอันตรายที่เครื่องจักรนั้น เชน สัญญาณเสียงและแสงสําหรับการเดินหนาหรือถอยหลัง
ของเครื่องจักร และติดปายเตือนอันตรายใหเห็นไดชัดเจน
สวนที่ ๒
ปนจั่น
ขอ ๗๕ ในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น นายจางตองจัดใหลูกจางซึ่งเปนผูบังคับปนจั่น ผูให
สัญ ญาณแก ผู บั ง คับ ป น จั่ น ผู ยึ ด เกาะวั ส ดุ หรื อผู ค วบคุม การใชป น จั่ น ผ า นการอบรมหลั ก สู ต ร
การปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และตองจัดใหมีการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น
ขอ ๗๖ ในการประกอบ การทดสอบ การใช และการซอมบํารุง ใหนายจางปฏิบัติตาม
รายละเอียดคุณลักษณะของปนจั่นและคูมือการใชงานที่ผูผลิตปนจั่นกําหนดไว หากไมมีรายละเอียด
คุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว ใหนายจางปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใช
งานที่วิศวกรไดกําหนดขึ้นเปนหนังสือ
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หมวด ๘
ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราวและลิฟตโดยสารชั่วคราว
ขอ ๗๗ ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว ลิฟตโดยสารชั่วคราว และลิฟตที่ใชทั้งขนสงวัสดุและ
โดยสารชั่วคราว ตองมีรายละเอียดของหอลิฟต ตัวลิฟต ขอกําหนดในการสราง และขอปฏิบัติในการใช
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๗๘ ในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช การซอมบํารุง และการตรวจสอบ
ลิฟตตามขอ ๗๗ ใหนายจางปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของลิฟตแตละประเภทและคูมือการใช
งานที่ผูผลิตลิฟตกําหนดไว หากไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว ใหนายจาง
ปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่วิศวกรไดกําหนดขึ้นเปนหนังสือ
ขอ ๗๙ ให น ายจ า งติ ด ป า ยบอกน้ํ า หนั ก บรรทุ ก สู ง สุ ด สํ า หรั บ ลิ ฟ ต ข นส ง วั ส ดุ ชั่ ว คราว
และปายบอกน้ําหนักบรรทุกและจํานวนผูโดยสารสูงสุดสําหรับลิฟตโดยสารชั่วคราวไวภายในและ
ภายนอกลิฟตใหเห็นชัดเจน
ขอ ๘๐ ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของลิฟตตามขอ ๗๗
ทุกเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด โดยวิศวกรเปนผูควบคุมและบันทึกวันเวลา
ที่ตรวจสอบ และเก็บผลการตรวจสอบไวเปนหลักฐานเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
ขอ ๘๑ ใหนายจางควบคุมดูแลมิใหบุคคลใดโดยสารลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราวและใหติดปาย
หามโดยสารใหเห็นไดชัดเจน เวนแตเปนการติดตั้ง ตรวจสอบ บํารุงรักษา และรื้อถอนโดยผูเกี่ยวของ
เทานั้น
ขอ ๘๒ ให น ายจ า งควบคุ ม ดู แ ลมิ ใ ห บุค คลใดโดยสารบนหลัง คาลิ ฟต โ ดยสารชั่ว คราว
เวนแตเปนการติดตั้ง ตรวจสอบ บํารุงรักษา และรื้อถอนโดยผูเกี่ยวของเทานั้น
ขอ ๘๓ การใชลิฟตตามขอ ๗๗ นายจางตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัด ทํ า ขอ กํ า หนดในการใช ลิฟ ต ติ ด ไว บ ริ เ วณที่ มี การใช ลิฟ ต ใ ห เห็ น ไดชั ด เจน และ
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวโดยเครงครัด
(๒) จัดใหมีลูกจางซึ่งอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไดรับการฝกอบรมการใชลิฟตม าแลว
ทําหนาที่บังคับลิฟตประจําตลอดเวลาที่ใชลิฟต
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(๓) บริเวณที่ผูบังคับลิฟตทํางานจะตองจัดใหมีหลังคาที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอเพื่อปองกัน
มิใหเกิดอันตรายจากการตกหลนของวัสดุสิ่งของ
(๔) ใหมีการตรวจสอบลิฟตกอนการใชงานทุกวัน หากสวนใดชํารุดเสียหายตองซอมแซม
ใหเรียบรอยกอนใชงาน
(๕) ในกรณีที่ลิฟตไมอยูในสภาพพรอมใชงาน หรือไมมีผูทําหนาที่บังคับลิฟตตองปดสวิตช
พรอมทั้งใสกุญแจและติดปาย “หามใชลิฟต” ใหลูกจางทราบ
(๖) จัดวางและปองกันมิใหวัสดุตกหรือยื่นออกมาขัดกับโครงหอลิฟต
(๗) ในการใชลิฟตขนรถหรือเครื่องมือที่มีลอ ตองปองกันมิใหรถหรือเครื่องมือนั้นเคลื่อนที่ได
หมวด ๙
เชือก ลวดสลิง และรอก
ขอ ๘๔ การนําเชือกหรือลวดสลิงมาใชกับรอก นายจางตองควบคุมดูแลใหมีการใชเชือก
หรือลวดสลิงที่มีขนาดเหมาะสมกับรองรอก และเชือกหรือลวดสลิงดังกลาวตองไมผุเปอยหรือชํารุด
จนทําใหขาดความแข็งแรงทนทาน
ขอ ๘๕ ในกรณีมีจุดที่เชือกหรือลวดสลิงจะครูดได ใหนายจางจัดหาลูกกลิ้งหรือวัสดุอยางอื่น
ที่คลายคลึงกันรองที่จุดนั้นเพื่อไมใหมีการครูด
ขอ ๘๖ การใชเชือก ลวดสลิง และรอก ใหเปน ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบ ดี
ประกาศกําหนด
หมวด ๑๐
ทางเดินชั่วคราวยกระดับสูง
ขอ ๘๗ ทางเดินชั่วคราวยกระดับสูงตั้งแต ๑๕๐ เซนติเมตร ขึ้นไป นายจางตองจัดสราง
ทางเดินนั้นดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงสามารถรับน้ําหนักบรรทุกจรไดตามสภาพการใชงานจริง แตไม
นอยกวา ๒๕๐ กิโลกรัมตอตารางเมตร มีความกวางไมนอยกวา ๔๕ เซนติเมตร และตองมีราวกั้น
หรือรั้ วกัน ตกตามมาตรฐานของสมาคมวิศ วกรรมสถานแหง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ปถัม ภ
ตลอดทางเดินนั้น
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ขอ ๘๘ ทางเดินชั่วคราวยกระดับสูงซึ่งมีลักษณะเปนทางลาดชัน ใหน ายจางจัดใหมีวัสดุ
ปองกันการลื่นและดูแลใหเกิดความปลอดภัยตลอดเวลาทํางาน
หมวด ๑๑
การทํางานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง
การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหลนของวัสดุ
สวนที่ ๑
การปองกันการตกจากที่สูง
ขอ ๘๙ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต ๒ เมตร
ขึ้นไป ใหนายจางจัดใหมีนั่งราน บัน ได ขาหยั่ง หรือมายืน ที่ปลอดภัยตามสภาพของงานสําหรับ
ลูกจางในการทํางานนั้น
ขอ ๙๐ ในกรณี ที่ น ายจ า งให ลู ก จ า งทํ า งานบนที่ ล าดชั น ที่ ทํ า มุ ม เกิ น สามสิ บ องศา
จากแนวราบและสูงตั้งแต ๒ เมตร ขึ้นไป นายจางตองจัดใหมีนั่งรานที่เหมาะสมกับสภาพของงาน
สายหรือเชือกชวยชีวิต และเข็มขัดนิรภัยพรอมอุปกรณ หรือเครื่องปองกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
ใหลูกจางใชในการทํางานเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ขอ ๙๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในสถานที่ที่ลูกจางอาจไดรับอันตรายจากการ
พลัดตกหรือถูกวัสดุพังทับ เชน การทํางานบนหรือในเสา ตอมอ เสาไฟฟา ปลอง หรือคานที่มีความสูง
ตั้งแต ๔ เมตร ขึ้นไป หรือทํางานบนหรือในถัง บอ กรวยสําหรับเทวัสดุ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะ
เดี ย วกั น นายจ า งต องจั ด ทํ าราวกั้ น หรื อ รั้ ว กัน ตก ตาข า ย สิ่ ง ป ดกั้ น หรื อ อุ ป กรณ ป อ งกั น อื่ น ใด
ที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อปองกันการพลัดตกของลูกจางหรือสิ่งของ และจัดใหมีการใชสายหรือเชือก
ชวยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพรอมอุปกรณ หรือเครื่องปองกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ใหลูกจางใชใน
การทํางานเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ขอ ๙๒ งานกอสรางที่มีปลองหรือชองเปดซึ่งอาจทําใหลูกจางหรือสิ่งของพลัดตก นายจาง
ตองจัดทําฝาปดที่แข็งแรง ราวกั้นหรือรั้วกันตกที่มีความสูงไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร และแผงทึบ
หรือขอบกันของตกมีความสูงไมนอยกวา ๗ เซนติเมตร พรอมทั้งติดปายเตือนอันตราย
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ขอ ๙๓ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในชั้นของอาคารหรือสิ่งกอสรางที่เปดโลงและ
อาจพลัดตกลงมาได นายจางตองจัดทําราวกั้นหรือรั้วกันตกตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ หรืออุปกรณปองกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
สวนที่ ๒
การใชนั่งราน บันได ขาหยั่ง และมายืน
ขอ ๙๔ การใชนั่งราน นายจางตองกํากับดูแลมิใหลูกจาง
(๑) ทํางานบนนั่งรานเมื่อพื้นนั่งรานลื่น
(๒) ทํางานบนนั่งรานที่มีสวนใดชํารุดอันอาจเปนอันตราย
(๓) ทํางานบนนั่งร านแขวนหรือ นั่ง รา นแบบกระเชา ขณะฝนตกหรื อลมแรงอั น อาจเป น
อันตราย และในกรณีที่มีเหตุการณดังกลาวใหรีบนํานั่งรานดังกลาวลงสูพื้นดิน
ในกรณีที่มีการทํางานบนนั่งรานหลายชั้นพรอมกัน ใหนายจางจัดใหมีสิ่งปองกัน มิใ หเกิด
อันตรายตอผูที่ทํางานอยูชั้นลาง
ขอ ๙๕ ใหนายจางสราง ประกอบ ติดตั้ง และตรวจสอบนั่งราน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๙๖ ในกรณีที่ ลู กจ างต อ งใช บัน ไดไตใ นงานก อสร าง นายจา งต อ งจั ดหาบัน ไดที่ มี
โครงสรางที่แ ข็งแรงทนทานและมีความปลอดภัยในการใชงานตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ขอ ๙๗ ในกรณีที่ลูกจางตองใชขาหยั่งหรือมายืนในการทํางาน นายจางตองจัดใหมีการดูแล
ขาหยั่งหรือมายืนนั้นใหมีโครงสรางที่แข็งแรงปลอดภัย และมีพื้นที่สําหรับยืนทํางานอยางเพียงพอ
สวนที่ ๓
การปองกันอันตรายจากการพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหลนของวัสดุ
ขอ ๙๘ ในกรณีที่ลูกจางทํางานในบริเวณที่อาจมีการพังทลาย หรือการกระเด็นหรือตกหลน
ของหิน ดิน ทราย หรือวัสดุตาง ๆ นายจางตองจัดทําไหลหิน ดิน ทราย หรือวัสดุนั้นใหลาดเอียง
เปนมุมหรือวิธีการอื่นที่ปองกันการพังทลาย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑๐ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑

ขอ ๙๙ ในกรณีที่ใหลูกจางทํางานในทอ ชอง โพรง อุโมงค หรือบอที่อาจมีการพังทลาย
นายจางตองจัดทําผนังกั้น ค้ํายัน หรือใชวิธีการอื่นใดที่สามารถปองกันอันตรายนั้นได
ขอ ๑๐๐ ใหนายจางปองกันการกระเด็นหรือตกหลนของวัสดุโดยใชผาใบ ตาขาย หรือวัสดุ
อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันปดกั้นหรือรองรับ
ในกรณีที่มีการลําเลียงวัสดุขึ้น หรือลงจากที่สูง หรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ใหนายจาง
จัดทําราง ปลอง หรือใชเครื่องมือและวิธีการลําเลียงที่เหมาะสมและปลอดภัย
ในกรณีที่ตองใชสายพาน เชือก หรือลวดสลิงในการลําเลียงวัสดุ ใหนายจางจัดทําโครงสราง
และที่สําหรับเกาะเกี่ยวใหม่นั คงแข็งแรงและปลอดภัย
หมวด ๑๒
งานอุโมงค
ขอ ๑๐๑ ใหนายจางจัดใหมีการอบรมวิธีทํางานในอุโมงคและวิธีปองกันอันตรายแกลูกจาง
กอนเขาทํางานในอุโมงค และตองอบรมทบทวนหรือเพิ่มเติมเปนประจําไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง
ขอ ๑๐๒ ในการขุดเจาะอุโมงค ใหนายจางจัดใหมีวิศวกรซึ่งมีประสบการณดานอุโมงคและ
ดานปฐพีวิศวกรรม เปน ผูออกแบบและกําหนดวิธีปฏิบัติงาน และตองมีวิศ วกรซึ่งมีประสบการณ
ดานงานขุดเจาะอุโมงคเปนผูควบคุมงานตลอดเวลา
การขุดเจาะอุโมงคโดยใชวัตถุระเบิด ใหน ายจางจัดใหมีผูชํานาญการดานวัตถุระเบิดเปน ผู
ควบคุมการใชและปริมาณการใชวัตถุระเบิด และตองมีวิศวกรซึ่งมีประสบการณดานงานขุดเจาะอุโมงค
โดยใชวัตถุระเบิดเปนผูควบคุมงานและกําหนดวิธีปองกันอันตรายตลอดเวลาทํางาน
ขอ ๑๐๓ การกอสรางอุโมงคและการทํางานในอุโมงค ใหนายจางปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการเพื่อความปลอดภัยที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด ๑๓
งานกอสรางในน้ํา
ขอ ๑๐๔ กอนใหลูกจางทํางานกอสรางในน้ํา ใหนายจางดําเนินการ ดังตอไปนี้
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(๑) จั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ ง านและป อ งกั น อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการทํ า งาน และ
ติดประกาศหรือแจงใหลูกจางทราบเปนลายลักษณอักษร
(๒) จัดทําแผนฉุกเฉินกรณีเกิดภัยจากธรรมชาติ และจัดใหมีการอบรมและฝกซอมตามแผน
ฉุกเฉินนั้น
(๓) จัดใหมีอุปกรณชวยชีวิตตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีหรือ
หนวยงานอื่น เชน ชูชีพ เข็มขัดนิรภัย สายชูชีพ และอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลอื่น ๆ
โดยมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนลูกจางซึ่งทํางานกอสรางในน้ํา
(๔) จัดใหมีการตรวจสอบการขึ้นลงของระดับน้ําอยางสม่ําเสมอ เวนแตสภาพของพื้นที่ไมมี
การขึ้นลงของระดับน้ํา
ขอ ๑๐๕ ในกรณีที่มีการใชอุปกรณไฟฟาในงานกอสรางในน้ํา ใหนายจางจัดหาและดูแ ล
ใหอุปกรณไฟฟานั้น เปน ชนิดที่สามารถปองกันน้ํา ความชื้น หรือไอระเหยของสารที่มีความไวไฟ
ซึ่งอาจทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจร การลุกไหม หรือการระเบิดได
ขอ ๑๐๖ ในการทํางานบนแครลอยหรือนั่งรานเหนือพื้นน้ํา ใหนายจางจัดใหมี
(๑) การยึดโยงหรือติดตรึงโครงสรางรองรับและโครงเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณที่ติดตั้ง
บนแครลอยหรือนั่งรานใหมั่นคงปลอดภัย
(๒) สะพานทางเดินและบันไดเชื่อมตอระหวางแครลอยกับฝงหรือแครลอยที่อยูใกลเคียงให
มั่นคงปลอดภัยตามความจําเปน
(๓) การดูแลใหเกิดความปลอดภัยและรักษาความสะอาดพื้นแครลอยหรือนั่งรานตลอดเวลา
ทํางาน
(๔) การสวมใสชูชีพตลอดเวลาทํางาน และถามีการทํางานในเวลากลางคืน ชูชีพตองติดพรายน้ํา
หรือวัสดุเรืองแสงดวย
หมวด ๑๔
การรื้อถอนทําลาย
ขอ ๑๐๗ การรื้อถอนทําลายสิ่งกอสรางที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร ใหนายจางจัดใหมีวิศวกรกําหนดขั้นตอน วิธีการ และควบคุมดูแลการทํางานของลูกจางใหมี
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ความปลอดภัย และจัดการอบรมหรือชี้แจงลูกจางเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการรื้อถอนทําลายสิ่งกอสราง
กอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน
ขอ ๑๐๘ การรื้อถอนทําลายสิ่งกอสราง ใหนายจางดําเนินการเพื่อความปลอดภัย ดังตอไปนี้
(๑) ตัดไฟฟา กาซ ประปา ไอน้ํา หรือพลังงานอยางอื่นที่ใชอยูในสิ่งกอสรางที่จะรื้อถอน
ทําลาย
(๒) ขจัดหรือเคลื่อ นยายสารเคมี ถังกาซ วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอัน ตรายอื่น ๆ
ที่คลายคลึงกันใหออกจากบริเวณที่ทําการรื้อถอนทําลายสิ่งกอสรางใหถูกวิธีและปลอดภัย
(๓) เอาของแหลมคม กระจก หรือวัสดุอื่นที่หลุดรวงหรือแตกไดงายออกใหหมดกอนการรื้อ
ถอนทําลาย
(๔) จัดใหมีแผงรับวัสดุที่อาจรวงหลนจากการรื้อถอนทําลายสิ่งกอสรางนั้น และแผงรับวัสดุ
ดังกลาวตองมีความมั่น คงแข็งแรงและขนาดใหญเพียงพอที่จะสามารถรองรับวัสดุที่รวงหลนไดอยาง
ปลอดภัย
(๕) จัดใหมีการฉีดน้ําหรือใชวิธีอื่นที่เหมาะสมเพื่อปองกันหรือขจัดฝุนตลอดเวลาทํางาน
ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชไฟฟา น้ํา สาธารณูปโภค หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
ในระหวา งการรื้อ ถอนทํ าลายสิ่ งก อสรา ง ใหน ายจ างจัด ให มีม าตรการปองกัน อัน ตรายในการใช
สิ่งเหลานั้น
ขอ ๑๐๙ ในกรณีที่รื้อถอนทําลายดวยวัตถุระเบิด ใหนายจางจัดใหมีผูชํานาญการดานวัตถุ
ระเบิดและวิศวกรซึ่งมีประสบการณดานการรื้อถอนทําลายดวยวัตถุระเบิดเปนผูควบคุมงานและกําหนด
วิธีปองกันอันตรายตลอดเวลาทํางาน
ขอ ๑๑๐ ใหน ายจางจัดใหมีการขนยายวัสดุที่รื้อถอนทําลายแลวออกจากบริเวณที่รื้อถอน
ทําลายหรือจัดเก็บใหปลอดภัย
ในกรณีที่มีการขนยายวัสดุที่รื้อถอนทําลายในที่ตางระดับ ใหกระทําโดยวิธีที่ปลอดภัยและ
ใหนายจางจัดใหมีมาตรการเพื่อปองกันอันตราย
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หมวด ๑๕
การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ขอ ๑๑๑ ใหน ายจางจัดและดูแ ลให ลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ตลอดเวลาที่ทํางาน ดังตอไปนี้
(๑) งานไมหรืองานสี ใหสวมหมวกนิรภัย และรองเทาพื้นยางหุมสน
(๒) งานเหล็ก งานอุโมงค หรืองานประกอบ ติดตั้ง ซอมบํารุง ยก ขน แบก หรือหามของหนัก
อันอาจเกิ ดอั น ตรายรา ยแรง ให ส วมหมวกนิ รภั ย ถุ ง มือ ผ าหรื อ หนั ง และรองเท า พื้น ยางหุ ม ส น
หรือรองเทานิรภัย
(๓) งานประปาหรืองานติดตั้งกระจก 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 รื้อถอน สกัด ทุบ หรือเจาะวัสดุที่เปนฝุน ใหสวมหมวกนิรภัย แวนตานิรภัย
ที่กรองอากาศสําหรับใชครอบจมูกและปากกันฝุน ถุงมือผาหรือหนัง และรองเทาพื้นยางหุมสนหรือ
รองเทานิรภัย
(๘) งานที่มีเสียงดังเกินที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยความปลอดภัยเกี่ยวกับเสียง ใหสวม
ปลั๊กลดเสียงหรือครอบหูลดเสียง
(๙) งานสารพิษ ใหสวมหมวกนิรภัย ชุดหนากากปองกันสารพิษ ถุงมือยางที่กันอันตรายจาก
สารเคมีกระเด็น และรองเทาพื้นยางหุมสน
(๑๐) งานกระเชาแขวน นั่งรานแขวน หรืองานที่มีลักษณะโลงแจงในที่สูงตั้งแต ๔ เมตร
ขึ้นไป ใหสวมหมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัยพรอมสายหรือเชือกชวยชีวิต และรองเทาพื้นยางหุมสน
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(๑๑) งานเจาะหรืองานขุด ใหสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่เหมาะสม
กับสภาพของงาน
นอกจากอุปกรณที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหน ายจางจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคลอื่นใหลูกจางตามความเหมาะสมกับลักษณะงานดวย
ขอ ๑๑๒ อุปกรณคุ มครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามขอ ๑๑๑ ตอ งจัดใหเ หมาะสม
กับลักษณะของงาน และเปน ไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่น ที่อธิบ ดี
ประกาศกําหนดและไดรับความเห็น ชอบจากวิศวกรหรือผูควบคุมงาน โดยใหมีการตรวจสอบและ
อบรมการใชอุปกรณนั้นกอนการใชงาน
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
อุไรวรรณ เทียนทอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ ง
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใหน ายจางดําเนินการในการบริหารและการจัด การดานความปลอดภัย
อาชีว อนามัย และสภาพแวดลอ มในการทํางาน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ของลู ก จา งที่ทํ างานเกี่ ย วกั บ
งานกอสราง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

