
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบรหิำร  จดักำร  และด ำเนินกำร   
ด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบญัญตัิ 
ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“งำนก่อสร้ำง”  หมำยควำมว่ำ  กำรก่อสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงทุกชนิด  เช่น  อำคำร  สนำมบิน   

ทำงรถไฟ  ทำงรถรำง  ถนน  อุโมงค์  ท่ำเรือ  อู่เรือ  คำนเรือ  สะพำนเทียบเรือ  สะพำน  ทำงน้ ำ   
ท่อระบำยน้ ำ  ประปำ  รั้ว  ก ำแพง  ประตู  ป้ำยหรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นส ำหรับติดหรือตั้งป้ำย  พ้ืนที่หรือ
สิ่งก่อสร้ำงเพ่ือจอดรถ  กลับรถ  ทำงเข้ำออกของรถ  และหมำยควำมรวมถึงงำนต่อเติม  ซ่อมแซม  
ปรับปรุง  ดัดแปลง  เคลื่อนย้ำย  รื้อถอน  หรือท ำลำยสิ่งก่อสร้ำงนั้นด้วย 

“อำคำร”  หมำยควำมว่ำ  อำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
“เขตก่อสร้ำง”  หมำยควำมว่ำ  พ้ืนที่ที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง  รวมถึงพ้ืนที่ที่นำยจ้ำงได้ก ำหนด

เพิ่มเติมจำกพื้นที่ที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมกฎกระทรวงนี้ 
“เขตอันตรำย”  หมำยควำมว่ำ  พ้ืนที่ที่ก ำลังก่อสร้ำง  พ้ืนที่ที่ติดตั้งนั่งร้ำน  ปั้นจั่น  หรือ

เครื่องจักรหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้ำเพ่ืองำนก่อสร้ำง  พ้ืนที่ที่เป็นทำงล ำเลียงวัสดุเพ่ืองำนก่อสร้ำง  พ้ืนที่  
ที่ใช้เป็นสถำนที่เก็บเชื้อเพลิงหรือวัตถุระเบิด  พ้ืนที่ที่ลูกจ้ำงท ำงำนในที่สูง  พ้ืนที่ที่อำจมีกำรกระเด็น  
ตกหล่นหรือพังทลำยของวัสดุสิ่งของ  รวมถึงพื้นที่ที่นำยจ้ำงได้ก ำหนดเพิ่มเติม 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



“ค้ ำยัน”  หมำยควำมว่ำ  ค้ ำยันตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร   
จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับ  
นั่งร้ำนและค้ ำยัน 

“เสำเข็ม”  หมำยควำมว่ำ  สิ่ งที่ รับน้ ำหนักของโครงสร้ำงต่ำง ๆ  โดยถ่ำยน้ ำหนัก   
จำกโครงสร้ำงอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงอื่นสู่ดิน  หรือเพื่อใช้เป็นก ำแพงกันดิน 

“เครื่องตอกเสำเข็ม”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องจักรและส่วนประกอบที่อำจแยกออกจำกกัน   
หรือรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อใช้ในกำรตอกเสำเข็ม 

“เครื่องขุดเจำะ”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องจักรและส่วนประกอบที่อำจแยกออกจำกกัน   
หรือรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อใช้ในกำรขุดหรือเจำะ 

“ค่ำควำมปลอดภัย”  หมำยควำมว่ำ  อัตรำส่วนของหน่วยแรงหรือน้ ำหนักบรรทุกที่ท ำให้เกิด 
กำรวิบัติต่อหน่วยแรงหรือน้ ำหนักบรรทุกที่ใช้งำนจริง 

“ก ำแพงพืด”  หมำยควำมว่ำ  ส่ิงก่อสร้ำงที่เป็นก ำแพงหรือผนังต่อเนื่องของโครงสร้ำงที่มีส่วนใด 
ส่วนหนึ่งอยู่ใต้ดินเพ่ือรับแรงหรือน้ ำหนัก 

“ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องส ำหรับใช้ขนส่งวัสดุขึ้นลงเป็นกำรชั่วครำว   
ประกอบด้วยหอลิฟต์หรือปล่องลิฟต์  ตัวลิฟต์  และเครื่องจักร 

“ลิฟต์โดยสำรชั่วครำว”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องส ำหรับใช้ขนส่งบุคคลขึ้นลงเป็นกำรชั่วครำว   
ประกอบด้วยหอลิฟต์หรือปล่องลิฟต์  ตัวลิฟต์  และเครื่องจักร 

“ลวดสลิง”  หมำยควำมว่ำ   เชือกที่ท ำด้วยเส้นลวดหลำยเส้นที่ตี เกลียวรอบแก น   
ชั้นเดียวหรือหลำยชั้น 

“รอก”  หมำยควำมว่ำ  อุปกรณ์ผ่อนแรงมีลักษณะคล้ำยล้อเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก   
ในกำรเคลื่อนย้ำยส่ิงของโดยร้อยไว้กับเชือก  โซ่  หรือลวดสลิง  เพื่อใช้ในกำรท ำงำนก่อสร้ำง 

“งำนก่อสร้ำงในน้ ำ”  หมำยควำมว่ำ  งำนก่อสร้ำงทุกประเภทในน้ ำหรือบนสิ่งก่อสร้ำง   
ที่อยู่เหนือน้ ำ  รวมถึงกำรก่อสร้ำงที่ใช้เรือ  แคร่ลอย  หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้งำนในลักษณะเดียวกัน 

“บริภัณฑ์ไฟฟ้ำ”  หมำยควำมว่ำ  บริภัณฑ์ไฟฟ้ำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนด   
มำตรฐำนในกำรบริหำร  จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อม   
ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ 

“นั่งร้ำน”  หมำยควำมว่ำ  นั่งร้ำนตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร   
จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับ  
นั่งร้ำนและค้ ำยัน 

“แคร่ลอย”  หมำยควำมว่ำ  เรือ  แพ  โป๊ะ  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



“ผู้ควบคุมงำน”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ซึ่ งรับผิดชอบในกำรอ ำนวยกำรหรือควบคุมดูแล   
งำนก่อสร้ำงตำมลักษณะและประเภทของงำน 

“วิศวกร”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม   
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ ก่อนเริ่มงำนก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวัน  ให้นำยจ้ำงแจ้งข้อมูลงำนก่อสร้ำง  
ดังต่อไปนี้ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย 

(๑) งำนอำคำรที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตำรำงเมตร   
หรืออำคำรที่มีควำมสูงตั้งแต่   ๑๕  เมตรขึ้นไป  และมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้น  หรือชั้นใดชั้นหนึ่ง 
ในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตำรำงเมตร 

(๒) งำนอำคำรที่มีควำมสูงตั้งแต่  ๒๓  เมตรขึ้นไป 
(๓) งำนสะพำนที่มีควำมยำวระหว่ำงกึ่งกลำงตอม่อแรกถึงกึ่งกลำงตอม่อสุดท้ำยตั้งแต่   

๓๐  เมตรขึ้นไป  งำนสะพำนข้ำมทำงแยกหรือทำงยกระดับ  สะพำนกลับรถ  หรือทำงแยกต่ำงระดับ 
(๔) งำนขุด  งำนซ่อมแซม  หรืองำนรื้อถอนระบบสำธำรณูปโภคที่ลึกตั้งแต่  ๓  เมตรขึ้นไป 
(๕) งำนอุโมงค์หรือทำงลอด 
(๖) งำนก่อสร้ำงอื่นที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
กำรแจ้งตำมวรรคหนึ่ง  ให้ เป็นไปตำมแบบและวิธีกำรที่อธิ บดีก ำหนด  ซึ่งอย่ำงน้อย   

ต้องก ำหนดให้แจ้งด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ข้อ ๔ นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้พื้นที่ท ำงำนก่อสร้ำงมีควำมมั่นคงแข็งแรง  สำมำรถรองรับ

น้ ำหนักเครื่องจักร  อุปกรณ์  และวัสดุในงำนก่อสร้ำงได้อย่ำงปลอดภัย 
ข้อ ๕ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงำนท ำหน้ำที่ตรวจควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน   

ก่อนกำรท ำงำนและขณะท ำงำนทุกขั้นตอนเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัย 
ข้อ ๖ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรรักษำควำมสะอำดในบริเวณเขตก่อสร้ำง  โดยจัดเก็บวัสดุ

และอุปกรณ์ก่อสร้ำงให้เรียบร้อย  และแยกของเหลือใช้หรือขยะทั้งที่เป็นอันตรำยและไม่เป็นอันตรำย 
ข้อ ๗ ในกรณีที่จะต้องมีกำรขนย้ำยดินที่ขุดออกจำกเขตก่อสร้ำง  นำยจ้ำงต้องจัดให้มี  

สถำนที่เก็บกองดินที่จะขนย้ำยที่เหมำะสมและต้องก ำหนดมำตรกำรป้องกันอันตรำยอันเกิดจำกกำรเก็บ  
กองดินนั้น  รวมทั้งกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นอันเกิดจำกดินดังกล่ำวด้วย 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๘ ในกรณีที่ลูกจ้ำงต้องท ำงำนก่อสร้ำงบนพ้ืนต่ำงระดับที่มีควำมสูงตั้งแต่  ๑.๕๐  เมตรขึ้นไป   
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีบันไดหรือทำงลำดพร้อมทั้ งติดตั้ งรำวกันตกตำมมำตรฐำนของสมำคม 
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  หรือมำตรกำรอื่นใดเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย 

ข้อ ๙ นำยจ้ำงต้องมิให้ลูกจ้ำงท ำงำนก่อสร้ำงในขณะที่เกิดภัยธรรมชำติ  หรือมีเหตุกำรณ์  
ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชำติ  หรือมีเหตุอื่นใดที่อำจจะท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยในกำรท ำงำนของลูกจ้ำง   
เว้นแต่เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงหรือเพ่ือกำรช่วยเหลือหรือกำรบรรเทำเหตุ  โดยให ้
นำยจ้ำงแจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบถึงอันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรท ำงำน  ก่อนเข้ำท ำงำน  และก ำหนด  
มำตรกำรป้องกันอันตรำยของลูกจ้ำงนั้นด้วย 

ข้อ ๑๐ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีแสงสว่ำงฉุกเฉินในเขตก่อสร้ำงให้เพียงพอเพ่ือใช้ในเวลำที่ไฟฟ้ำดับ 
ข้อ ๑๑ นำยจ้ำงต้องติดป้ำยเตือนอันตรำย  สัญญำณแสงสีส้ม  ณ  ทำงเข้ำออกของ 

ยำนพำหนะทุกแห่ง  และจัดให้มีผู้ให้สัญญำณในขณะที่มียำนพำหนะเข้ำออกเขตก่อสร้ำง 
ข้อ ๑๒ นำยจ้ำงต้องติดป้ำยแสดงหมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือขอ  

ควำมช่วยเหลือในยำมฉุกเฉิน  เช่น  โรงพยำบำล  หน่วยงำนดับเพลิง  หน่วยงำนบรรเทำสำธำรณภัย   
ที่ใกล้ที่สุดไว้  ณ  เขตก่อสร้ำงให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 

ข้อ ๑๓ นำยจ้ำงต้องติดหรือตั้งป้ำยสัญลักษณ์เตือนอันตรำยและเครื่องหมำยป้ำย   
บังคับเกี่ยวกับควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ เหมำะสมกับ 
ลักษณะงำน  เช่น  ห้ำมเข้ำ  เขตอันตรำย  ระวังวัสดุตกหล่น  ให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัย 
ส่วนบุคคล  หรือข้อควำมอื่นที่เข้ำใจง่ำยและเห็นได้อย่ำงชัดเจน 

ข้อ ๑๔ ในกำรรับส่งลูกจ้ำงในระหว่ำงกำรท ำงำน  นำยจ้ำงต้องใช้ยำนพำหนะที่เหมำะสม 
และปลอดภัย 

ข้อ ๑๕ นำยจ้ำงต้องก ำหนดบริเวณเขตก่อสร้ำง  โดยท ำรั้วสูงไม่น้อยกว่ำ  ๒  เมตร   
ที่มั่นคงแข็งแรงไว้ตลอดแนวเขตก่อสร้ำง  หรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมำะสมตำมลักษณะงำน  และมีป้ำย   
“เขตก่อสร้ำง”  แสดงให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน  และห้ำมมิให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในเขตก่อสร้ำงนั้น 

ข้อ ๑๖ นำยจ้ำงต้องก ำหนดเขตอันตรำยในเขตก่อสร้ำง  โดยจัดท ำรั้วหรือกั้นเขตด้วยวัสดุ  
ที่เหมำะสมกับอันตรำยนั้น  และมีป้ำย  “เขตอันตรำย”  แสดงให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน  และในเวลำกลำงคืน 
ต้องจัดให้มีสัญญำณไฟสีส้มตลอดเวลำ  และห้ำมมิให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในเขตอันตรำยนั้น 

ข้อ ๑๗ นำยจ้ำงอำจอนุญำตให้บุคคลใดเข้ำพักหรืออำศัยในอำคำรที่อยู่ ในระหว่ำง   
กำรก่อสร้ำงหรือในเขตก่อสร้ำงได้หำกได้จัดให้มีมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยและได้รับควำมเห็นชอบ  
เป็นหนังสือจำกวิศวกร  และให้ปิดประกำศส ำเนำหนังสือดังกล่ำวไว้  ณ  ที่ก่อสร้ำง  และต้องจัดให้มี  
ผู้ท ำหน้ำที่ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรนั้นตลอดระยะเวลำที่มีกำรก่อสร้ำง 

ข้อ ๑๘ ในกำรอนุญำตตำมข้อ  ๑๗  นำยจ้ำงต้อง 
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(๑) ติดป้ำยแสดงเขตที่พักอำศัยให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน  ณ  บริเวณที่พักอำศัย 
(๒) จัดท ำรั้วที่พักอำศัยให้มั่นคงแข็งแรง 
(๓) ก ำหนดทำงเข้ำออกและจัดให้มีทำงเดินเข้ำออกที่พักอำศัยโดยมิให้ผ่ำนเขตอันตรำย   

หำกจ ำเป็นต้องผ่ำนเขตอันตรำย  ต้องมีมำตรกำรพิเศษเพ่ือควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง  รวมทั้งต้องมี   
มำตรกำรป้องกันอันตรำยจำกสิ่งของตกจำกที่สูงด้วย 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีทำงร่วมหรือทำงแยกในเขตก่อสร้ำง  นำยจ้ำงต้องติดตั้งป้ำยสัญลักษณ์
เตือนหรือบังคับ  และสัญญำณแสงสีส้ม  เพ่ือแสดงว่ำข้ำงหน้ำเป็นทำงร่วมหรือทำงแยก  และต้องติดตั้ง
กระจกนูนหรืออุปกรณ์อื่นที่มีคุณสมบัติเท่ำเทียมกันขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ  ๕๐  เซนติเมตร  
บริเวณทำงขนส่งที่เลี้ยวโค้งหรือหักมุม  เพ่ือให้ลูกจ้ำงและผู้ขับขี่ยำนพำหนะที่ก ำลังสวนทำงมำมองเห็น  
ได้อย่ำงชัดเจน 

ข้อ ๒๐ นำยจ้ำงต้องจัดและดูแลให้ลูกจ้ำงใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล
ตลอดเวลำที่ท ำงำนก่อสร้ำง 

ข้อ ๒๑ ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๒  ข้อ  ๔๗  ข้อ  ๔๘  ข้อ  ๔๙  ข้อ  ๕๗   
ข้อ  ๖๒  และข้อ  ๖๓  จะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

หมวด  ๒ 
งำนเจำะและงำนขุด 

 
 

ข้อ ๒๒ กำรเจำะหรือขุดรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  ในบริเวณ   
ที่มีสำธำรณูปโภคซึ่งอำจจะเกิดอันตรำยต่อลูกจ้ำงหรือบุคคลอื่น  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรเคลื่อนย้ำย   
สำธำรณูปโภคเหล่ำนั้น 

ในกรณีที่นำยจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งได้เพรำะเหตุที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบ  
ของนำยจ้ำง  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันมิให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลอื่นได้รับอันตรำยจำกกำรเจำะ 
หรือขุดดังกล่ำว 

ข้อ ๒๓ กำรเจำะหรือขุดรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  นำยจ้ำง   
ต้องจัดให้มีรำวกันตกตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  และ 
ป้ำยเตือนอันตรำยที่เห็นได้อย่ำงชัดเจนตำมลักษณะของงำนตลอดเวลำท ำงำน  และในเวลำกลำงคืน   
ต้องจัดให้มีสัญญำณแสงสีส้มหรือป้ำยสีสะท้อนแสงเตือนอันตรำยให้เห็นได้อย่ำงชัดเจนและเหมำะสม   
กับสภำพของลักษณะงำน 

ข้อ ๒๔ กำรเจำะหรือขุดรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกันที่ลูกจ้ำงอำจพลัดตก   
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีแผ่นโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีควำมแข็งแรงเพียงพอปิดคลุมบนบริเวณดังกล่ำว  และ  
ท ำรำวล้อมกั้นด้วยไม้  โลหะ  หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเท่ำเทียมกัน 
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ในกรณีที่กำรเจำะหรือขุดนั้นไม่อำจท ำกำรปิดคลุมได้  ให้ท ำรำวล้อมกั้นตำมวรรคหนึ่ง 
ข้อ ๒๕ ในบริเวณที่มีกำรเจำะหรือขุดรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  

นำยจ้ำงต้องจัดให้มีปลอกเหล็ก  แผ่นเหล็ก  ค้ ำยัน  หรืออุปกรณ์อื่นที่มีควำมมั่นคงแข็งแรงเพ่ือป้องกัน  
อันตรำยที่ เกิดจำกดินพังทลำย  และต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบควำมมั่นคงแข็งแรงเพ่ือใ ห้เกิด   
ควำมปลอดภัย  โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกวิศวกร 

ข้อ ๒๖ กำรเจำะหรือขุดรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกันที่ลึกตั้งแต่    
๒  เมตรขึ้นไป  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรค ำนวณ  ออกแบบ  และก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
โดยวิศวกรก่อนลงมือปฏิบัติงำน  และต้องปฏิบัติตำมแบบและขั้นตอนดังกล่ำว  รวมทั้งต้องติดตั้ง 
สิ่งป้องกันดินพังทลำยไว้ด้วย 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใช้ปั้นจั่นหรือเครื่องจักรหนักปฏิบัติงำน  หรือมีกองวัสดุหรืออุปกรณ์หนัก 
อยู่บริเวณใกล้ปำกรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือพ้ืนที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรป้องกัน 
ดินพังทลำยโดยติดตั้งเสำเข็มพืด  (sheet  pile)  หรือโดยวิธีอื่นตำมควำมเหมำะสมและมั่นคงแข็งแรง   
โดยได้รับควำมเห็นชอบเป็นหนังสือจำกวิศวกร  และให้ปิดประกำศส ำเนำหนังสือดังกล่ำวไว้   
ณ  สถำนที่ก่อสร้ำง 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ลูกจ้ำงต้องลงไปท ำงำนในรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน   
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรและอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นได้  และต้องแจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบถึง 
อันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนก่อนเข้ำท ำงำน 

หำกลูกจ้ำงต้องลงไปท ำงำนในสถำนที่ตำมวรรคหนึ่งที่มี ควำมลึกตั้งแต่  ๒  เมตรขึ้นไป   
นำยจ้ำงต้องจัดให้มี 

(๑) ทำงขึ้นลงที่มั่นคงแข็งแรง  สะดวก  และปลอดภัย 
(๒) เครื่องสูบน้ ำที่มีประสิทธิภำพและปลอดภัย 
(๓) ระบบกำรถ่ำยเทอำกำศและแสงสว่ำงที่เพียงพอและเหมำะสม 
(๔) ผู้ควบคุมงำนซึ่งมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนดินและผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกำรช่วยเหลือ 

และกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น  ประจ ำบริเวณปำกรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือตลอดเวลำท ำงำน 

(๕) อุปกรณ์เพ่ือกำรสื่อสำรหรือรับส่งสัญญำณในกรณีฉุกเฉินระหว่ำงผู้ควบคุมงำนกับลูกจ้ำง  
ซึ่งต้องลงไปท ำงำนในรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

(๖) สำยหรือเชือกช่วยชีวิต  และเข็มขัดนิรภัยที่เหมำะสมกับลักษณะงำนพร้อมอุปกรณ์   
ที่สำมำรถเกำะเกี่ยวได้เพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

ข้อ ๒๙ นำยจ้ำงต้องมิให้ลูกจ้ำงลงไปท ำงำนในรู  หลุม  บ่อ  คู  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะ  
เดียวกันที่มีขนำดกว้ำงน้อยกว่ำ  ๗๕  เซนติเมตร  และมีควำมลึกตั้งแต่  ๒  เมตรขึ้นไป 
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หมวด  ๓ 
งำนกอ่สร้ำงที่มีเสำเข็มและก ำแพงพืด 

 
 

ข้อ ๓๐ ในกำรประกอบ  ติดตั้ง  ทดสอบ  ตรวจสอบ  ใช้  ซ่อมบ ำรุง  เคลื่อนย้ำย  และรื้อถอน 
เครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะ  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำน 
ที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้  หำกไม่มีรำยละเอียดคุณลักษณะ  และคู่มือกำรใช้งำนดังกล่ำว  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำร 
ให้วิศวกรเป็นผู้จัดท ำรำยละเอียดคุณลักษณะ  และคู่มือกำรใช้งำนเป็นหนังสือ  และต้องมีส ำเนำเอกสำร 
ดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นภำษำไทย  หรือภำษำอื่น  
ที่ลูกจ้ำงสำมำรถศึกษำและปฏิบัติเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนได้ 

ข้อ ๓๑ เครื่องตอกเสำเข็มตำมข้อ  ๓๐  อย่ำงน้อยต้องมีคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โครงเครื่องตอกเสำเข็มต้องสร้ำงด้วยโลหะที่มีจุดครำก  (yield  point)  ไม่น้อยกว่ำ  

๒,๔๐๐  กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร 
(๒) โครงเครื่องตอกเสำเข็มต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๒ 
(๓) โครงเครื่องตอกเสำเข็มต้องมีกำรยึดโยง  ค้ ำยัน  หรือตรึงให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
(๔) คำนติดตั้งรอกและฐำนรองรับคำนต้องสำมำรถรับน้ ำหนักรอก  ลูกตุ้มและน้ ำหนักเสำเข็ม

รวมกันโดยมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๕ 
(๕) รำงเลื่อนเครื่องตอกเสำเข็มต้องสำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำสองเท่ำของน้ ำหนัก  

ที่ใช้งำนจริง 
(๖) ในกรณีที่ใช้เครื่องตอกเสำเข็มระบบดีเซลแฮมเมอร์  อุปกรณ์ที่ใช้ยึดกับโครงเครื่องตอกเสำเข็ม 

ต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๖ 
ข้อ ๓๒ เมื่อติดตั้งเครื่องตอกเสำเข็มแล้วเสร็จ  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรตรวจสอบ   

และรับรองว่ำถกูตอ้งเป็นไปตำมรำยละเอียดคณุลักษณะตำมข้อ  ๓๑  แล้ว  จึงใช้เครื่องตอกเสำเขม็นัน้ได้   
และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๓๓ ก่อนเริ่มงำนเสำเข็ม  งำนก ำแพงพืด  และเครื่องขุดเจำะในแต่ละวัน  นำยจ้ำง 
ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงำนท ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของชิ้นส่วนหรือกลไกกำรท ำงำนของเครื่องจักร   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  และพื้นที่กำรท ำงำน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบอุปกรณ์  รำงเลื่อน  แม่แรง  และส่วนประกอบของเครื่องตอกเสำเข็มให้อยู่ใน  
สภำพที่ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 

(๒) ตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่องขุดเจำะให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้อย่ำง
ปลอดภัย 
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(๓) ตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่กำรท ำงำนเสำเข็มและก ำแพงพืดให้มีควำมมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ 
ทั้งนี้  นำยจ้ำงต้องเก็บเอกสำรผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย

ตรวจสอบได้ 
ข้อ ๓๔ กรณีที่ต้องใช้เครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะที่มีควันไอเสีย  นำยจ้ำงต้องจัดให้มี 

มำตรกำรป้องกันมิให้ควันไอเสียของเครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะฟุ้งกระจำยเป็นอันตรำย  
ต่อลูกจ้ำง 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่มีกำรติดตั้ง  เคลื่อนย้ำย  หรือกำรท ำงำนของเครื่องตอกเสำเข็ม  หรือ
เครื่องขุดเจำะอยู่ใกล้สำยไฟฟ้ำ  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้มีระยะห่ำงและมำตรกำรป้องกันอันตรำย  
ตำมมำตรฐำนที่สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  หรือกำรไฟฟ้ำประจ ำ  
ท้องถิ่นก ำหนด 

ข้อ ๓๖ ในกรณีที่มีกำรติดตั้ง  หรือกำรใช้เครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะ  หรือกำรยก
เคลื่อนย้ำย  เครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะที่อยู่ใกล้เสำส่งคลื่นโทรคมนำคม  ก่อนให้ลูกจ้ำงท ำงำน  
นำยจ้ำงต้องต่อสำยตัวน ำกับเครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะเพ่ือให้ประจุไฟฟ้ำไหลลงดิน  
ตำมมำตรฐำนกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยที่สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย   
ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ก ำหนด 

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่เครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะขัดข้อง  ช ำรุด  หรืออยู่ในสภำพที่  
ไม่ปลอดภัย  นำยจ้ำงต้องมิให้ลูกจ้ำงใช้เครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะดังกล่ำว  และติดป้ำยห้ำมใช ้
งำนแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจน  จนกว่ำจะได้ซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย  
เสียก่อน 

ข้อ ๓๘ กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเครื่องตอกเสำเข็มระบบไอน้ ำ  ระบบลม  ระบบไฮดรอลิค  
ระบบเครื่องยนต์เผำไหม้ภำยใน  ระบบดีเซลแฮมเมอร์  หรือระบบอื่น  รวมถึงเครื่องขุดเจำะ   
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรเพ่ือควำมปลอดภัยของลูกจ้ำงตำมมำตรฐำนที่สมำคมวิศวกรรมสถำน   
แห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ก ำหนด 

ข้อ ๓๙ ในบริเวณที่มีกำรตอกเสำเข็มหรือกำรท ำงำนขุดเจำะส ำหรับงำนเสำเข็ม  นำยจ้ำง  
ต้องด ำเนินกำรไม่ให้มีสิ่งกีดขวำงสำยตำผู้บังคับเครื่องตอกเสำเข็มหรือเครื่องขุดเจำะที่จะมองเห็น  
กำรท ำงำนตอกเสำเข็มหรือขุดเจำะ 

ข้อ ๔๐ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีป้ำยพิกัดน้ ำหนักยกและป้ำยแนะน ำกำรใช้เครื่องตอกเสำเข็ม 
ไว้ที่จุดหรือต ำแหน่งที่ผู้บังคับเครื่องตอกเสำเข็มเห็นได้อย่ำงชัดเจน 

ข้อ ๔๑ ในกำรท ำงำนบังคับเครื่องตอกเสำเข็ม  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีโครงเหล็กและหลังคำ
ลวดตำข่ำยกันของตกอยู่เหนือศีรษะของผู้บังคับเครื่องตอกเสำเข็ม  โดยต้องมีขนำดช่องลวดตำข่ำย  
แต่ละด้ำนไม่เกิน  ๒๐  มิลลิเมตร  และขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเส้นลวดไม่น้อยกว่ำ  ๑.๒๕  มิลลิเมตร   
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ท้ังนี้  อย่ำงน้อยต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  เว้นแต่อุปกรณ์เครื่องตอกเสำเข็มนั้น  
จะมีหลังคำซึ่งมีควำมแข็งแรงปลอดภัย 

ข้อ ๔๒ ในกำรใช้เสำเข็มที่มีรูกลวงตรงกลำงด้ำนในเสำเข็ม  หรือรูกลวงบนพ้ืนดินที่เกิดจำก  
งำนเสำเข็มหรืองำนขุดเจำะ  ที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงตั้งแต่  ๑๕  เซนติเมตรขึ้นไป  เมื่องำนเสำเข็ม 
หรืองำนขุดเจำะนั้นแล้วเสร็จแต่ละหลุม  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรปิดปำกรูกลวงทันทีด้วยวัสดุที่มี  
ควำมแข็งแรงที่สำมำรถป้องกันมิให้สิ่งของหรือผู้ใดตกไปในรูได้ 

ข้อ ๔๓ งำนเสำเข็มเจำะขนำดใหญ่ที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงตั้งแต่  ๗๐  เซนติเมตรขึ้นไป  
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรที่มีประสบกำรณ์ด้ำนเสำเข็มเจำะประจ ำสถำนที่ก่อสร้ำงตลอดเวลำท ำงำน  
ของลูกจ้ำง  และลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนต้องมีควำมช ำนำญงำนเสำเข็มเจำะขนำดใหญ่ 

ข้อ ๔๔ ในกรณีที่มีกำรทดสอบกำรรับน้ ำหนักเสำเข็มเ พ่ือกำรก่อสร้ำง  นำยจ้ำง   
ต้องก ำหนดพ้ืนที่กำรทดสอบกำรรับน้ ำหนักเสำเข็มเป็นเขตอันตรำย  และจัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแล   
กำรทดสอบกำรรับน้ ำหนักบรรทุกของเสำเข็ม  โดยจัดให้มีกำรตรวจสอบวิธีกำร  ขั้นตอน  และอุปกรณ์   
ที่ใช้ในกำรทดสอบตำมที่วิศวกรก ำหนด  เช่น  แม่แรง  มำตรวัด  กำรยึดกับเสำเข็มสมอ  แท่นรับน้ ำหนัก  
บรรทุก  คำนที่ใช้ทดสอบ  โดยแสดงรำยกำรค ำนวณควำมแข็งแรงของอุปกรณ์ทดสอบทั้งหมด 
ให้สำมำรถรับน้ ำหนักทดสอบได้อย่ำงปลอดภัย 

ในกรณีที่มีสิ่งบอกเหตุที่อำจท ำให้เกิดอันตรำยในระหว่ำงกำรทดสอบกำรรับน้ ำหนักบรรทุก 
ของเสำเข็ม  ให้นำยจ้ำงหยุดกำรทดสอบนั้นทันที 

ข้อ ๔๕ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรซึ่งมีประสบกำรณ์ควบคุมกำรท ำงำนด้ำนก ำแพงพืด   
อยู่ประจ ำสถำนที่ก่อสร้ำงตลอดเวลำท ำงำนเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ลูกจ้ำง 

ข้อ ๔๖ ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงชั้นใต้ดินและมีกำรขุดดินออกจำกบริเวณก ำแพงพืด  นำยจ้ำง 
ต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดค่ำกำรเคลื่อนตัว  เพ่ือตรวจสอบกำรเคลื่อนตัวของก ำแพงพืด  และเตือนอันตรำย  
ที่อำจจะเกิดแก่ลูกจ้ำง 

ในกรณีที่ปรำกฏกำรเคลื่อนตัวของก ำแพงพืดมำกกว่ำที่วิศวกรก ำหนด  หรือมีสิ่งบอกเหตุ  หรือ
พฤติกำรณ์ที่อำจจะเกิดอันตรำยแก่ลูกจ้ำง  นำยจ้ำงต้องสั่งให้หยุดกำรท ำงำนและจัดให้มีกำรเคลื่อนย้ำย  
ลูกจ้ำงออกจำกบริเวณนั้นทันที  เว้นแต่เป็นกำรท ำงำนเพ่ือบรรเทำอันตรำยที่เกิดขึ้น  นำยจ้ำงต้องจัดใหม้ ี
มำตรกำรป้องกันอันตรำยเป็นกรณีพิเศษ 

หมวด  ๔ 
ลิฟต์ชั่วครำวที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง 

 
 

ข้อ ๔๗ ในกำรสร้ำง  ประกอบ  ติดตั้ง  ทดสอบ  ตรวจสอบ  ใช้  ซ่อมบ ำรุง  และรื้อถอน
ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว  ลิฟต์โดยสำรชั่วครำว  ลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสำรชั่วครำว  นำยจ้ำง  
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ต้องปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้  หำกไม่มีรำยละเอี ยด
คุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนดังกล่ำว  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้วิศวกรเป็นผู้จัดท ำรำยละเอียด
คุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนเป็นหนังสือ  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย
ตรวจสอบได้ 

รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นภำษำไทย  หรือภำษำอื่น 
ที่ลูกจ้ำงสำมำรถศึกษำและปฏิบัติเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนได้ 

ในกรณีที่มีกำรสร้ำงลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว  ลิฟต์โดยสำรชั่วครำว  และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุ  
และโดยสำรชั่วครำว  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีขอ้ก ำหนดในกำรสร้ำงและขอ้ปฏิบัตใินกำรใช้  และต้องมีส ำเนำ 
เอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๔๘ เมื่อติดตั้งลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว  ลิฟต์โดยสำรชั่วครำว  และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุ  
และโดยสำรชั่วครำวแล้วเสร็จ  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบก่อนกำรใช้งำน  โดยวิศวกรและ  
รับรองว่ำถูกต้องเป็นไปตำมรำยละเอียดตำมข้อ  ๔๗  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจ 
ควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๔๙ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่ง   
วัสดุชั่วครำว  ลิฟต์โดยสำรชั่วครำว  หรือลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสำรชั่วครำวอย่ำงน้อยเดือนละ   
หนึ่งครั้ง  โดยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมและบันทึกวันเวลำที่ตรวจสอบ  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำว   
ไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๕๐ นำยจ้ำงต้องติดป้ำยบอกน้ ำหนักบรรทุกสูงสุดส ำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว   
หรือป้ำยบอกน้ ำหนักบรรทุกและจ ำนวนผู้โดยสำรสูงสุดส ำหรับลิฟต์โดยสำรชั่วครำว  หรือลิฟต์ที่ใช้  
ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสำรชั่วครำวไว้ภำยในและภำยนอกลิฟต์ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 

ข้อ ๕๑ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลมิให้บุคคลใดโดยสำรลิฟต์ขนส่งวัสดชุั่วครำว  และให้ติดป้ำย
ห้ำมโดยสำรให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน  เว้นแต่เป็นกำรติดตั้ง  ตรวจสอบ  บ ำรุงรักษำ  และรื้อถอนโดยผู้ซึ่ง  
มีหน้ำที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น  และต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยด้วย 

ข้อ ๕๒ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลมิให้บุคคลใดโดยสำรบนหลังคำลิฟต์โดยสำรชั่ วครำว   
เว้นแต่เป็นกำรติดตั้ง  ตรวจสอบ  บ ำรุงรักษำ  และรื้อถอนโดยผู้ซึ่งมีหน้ำที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น  และ  
ต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยด้วย 

ข้อ ๕๓ กำรใช้ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วครำว  ลิฟต์โดยสำรชั่วครำว  หรือลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่ง   
วัสดุและโดยสำรชั่วครำว  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีข้อก ำหนดกำรปฏิบัติงำนเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนติดไว้บริเวณที่มี  
กำรใช้ลิฟต์ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน  และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดดังกล่ำวโดยเคร่งครัด 

(๒) จัด ให้มีลูกจ้ ำ งซึ่ งอำยุ ไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีที่ ได้รับกำรฝึกอบรมกำรบั งคับลิฟต์    
อย่ำงปลอดภัยมำแล้ว  ท ำหน้ำที่เป็นผู้บังคับลิฟต์ประจ ำตลอดเวลำที่ใช้ลิฟต์ 
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(๓) บริเวณที่ผู้บังคับลิฟต์ท ำงำนต้องจัดให้มีหลังคำที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอ  เพ่ือป้องกัน 
มิให้เกิดอันตรำยจำกกำรตกหล่นของวัสดุสิ่งของ 

(๔) ก่อนกำรใช้งำนทุกวัน  ให้มีกำรตรวจสอบลิฟต์  หำกส่วนใดช ำรุดเสียหำย  ต้องซ่อมแซม  
ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 

(๕) ในกรณีที่ลิฟต์ไม่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนหรือไม่มีผู้บังคับลิฟต์  ต้องปิดสวิตช์  พร้อมทั้ง  
ใส่กุญแจและติดป้ำยห้ำมใช้ลิฟต์ให้ลูกจ้ำงทรำบ 

(๖) จัดวำงและป้องกันมิให้วัสดุตกหรือยื่นเข้ำไปในโครงหอลิฟต์ 
(๗) ในกำรใช้ลิฟต์ขนรถหรือเครื่องมือที่มีล้อ  ต้องป้องกันมิให้รถหรือเครื่องมือนั้นเคลื่อนที่ได้ 
(๘) จัดให้มีสัญญำณเตือนเป็นเสียงหรือแสงเมื่อมีกำรใช้ลิฟต์ 

หมวด  ๕ 
เชือก  ลวดสลิง  และรอก 

 
 

ข้อ ๕๔ กำรน ำเชือกหรือลวดสลิงมำใช้กับรอก  นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลให้มีกำรใช้เชือก  
หรือลวดสลิงที่มีขนำดเหมำะสมกับร่องรอก  และเชือกหรือลวดสลิงต้องไม่ช ำรุดเสียหำย  จนท ำให้  
ขำดควำมแข็งแรงทนทำน 

ข้อ ๕๕ ในกรณีมีจุดที่เชือกหรือลวดสลิงจะครูดได้  นำยจ้ำงต้องจัดหำลูกกลิ้ง  หรื อวัสด ุ
อย่ำงอื่นที่คล้ำยคลึงกันรองที่จุดนั้นเพื่อป้องกันกำรครูด 

หมวด  ๖ 
ทำงเดินชัว่ครำวยกระดับสงู 

 
 

ข้อ ๕๖ ในงำนก่อสร้ำงที่มีทำงเดินชั่วครำวยกระดับสูงตั้งแต่  ๑.๕๐  เมตรขึ้นไป  นำยจ้ำง
ต้องจัดให้มีกำรสร้ำงทำงเดินนัน้ด้วยวัสดุที่มีควำมแข็งแรงสำมำรถรองรบัน้ ำหนักบรรทุกจรได ้ ตำมสภำพ
กำรใช้งำนจริงแตต่้องไม่นอ้ยกว่ำ  ๒๕๐  กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร  โดยมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ  ๔๕  เซนตเิมตร  
และต้องมีรำวกันตกตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
ตลอดทำงเดินนั้น 

หมวด  ๗ 
งำนอโุมงค ์

 
 

ข้อ ๕๗ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนเ พ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน   
ในอุโมงค์และมอบให้ลูกจ้ำงที่ท ำงำนในอุโมงค์สำมำรถศึกษำได้ตลอดเวลำ  จัดให้มีกำรอบรมลูกจ้ำง   
ก่อนเข้ำท ำงำนในอุโมงค์  และให้ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรอบรมเข้ำท ำงำน  รวมทั้งต้องอบรมทบทวน  หรือ
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เพ่ิมเติมเป็นประจ ำไม่น้อยกว่ำเดือนละหนึ่งครั้ง  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำน   
ตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในอุโมงค์  อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย   
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกำรท ำงำนในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน  วิธีใช้อุปกรณ์ระบบกำรสื่อสำร  อุปกรณ์  
สัญญำณแจ้งเหตุ  ตลอดจนกำรใช้สัญลักษณ์  และพื้นที่งำนส่วนต่ำง ๆ  ในอุโมงค์ 

ข้อ ๕๘ ในกำรขุดเจำะอุโมงค์  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรซึ่งมีประสบกำรณ์ด้ำนอุโมงค์ 
และด้ำนปฐพีวิศวกรรมเป็นผู้ออกแบบและก ำหนดวิธีปฏิบัติงำน  และต้องมีวิศวกรซึ่งมีประสบกำรณ์  
ด้ำนงำนขุดเจำะอุโมงค์เป็นผู้ควบคุมงำนตลอดเวลำ 

กำรขุดเจำะอุโมงค์โดยใช้วัตถุระเบิด  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีผู้ช ำนำญกำรด้ำนวัตถุระเบิด   
เป็นผู้ควบคุมกำรใช้และปริมำณกำรใช้วัตถุระเบิด  และต้องมีวิศวกรซึ่งมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนขุดเจำะ   
อุโมงค์โดยใช้วัตถุระเบิดเป็นผู้ควบคุมงำนและก ำหนดวิธีป้องกันอันตรำยตลอดเวลำท ำงำน 

หมวด  ๘ 
งำนกอ่สร้ำงในน้ ำ 

 
 

ข้อ ๕๙ ก่อนให้ลูกจ้ำงท ำงำนก่อสร้ำงในน้ ำ  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท ำแผนกำรปฏิบั ติ ง ำนและป้องกันอันตรำยที่ อ ำจ เกิ ดขึ้ นจำกกำรท ำงำน   

และติดประกำศหรือแจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
(๒) จัดท ำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดภัยจำกธรรมชำติหรือเหตุอื่นอันอำจก่อให้เกิดอันตรำยใน 

งำนก่อสร้ำงในน้ ำ  และจัดให้มีกำรอบรมและฝึกซ้อมตำมแผนฉุกเฉินนั้น 
(๓) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตตำมข้อก ำหนดของกรมเจ้ำท่ำหรือหน่วยงำนอื่น  เช่น  ชูชีพ   

เข็มขัดนิรภัย  สำยชูชีพ  และอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลอื่น ๆ  โดยมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  
จ ำนวนลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนก่อสร้ำงในน้ ำ 

(๔) จัดให้มีกำรตรวจสอบกำรขึ้นลงของระดับน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ  เว้นแต่สภำพของพ้ืนที่ 
ไม่มีกำรขึ้นลงของระดับน้ ำ 

ข้อ ๖๐ ในกรณีที่มีกำรใช้บริภัณฑ์ไฟฟ้ำในงำนก่อสร้ำงในน้ ำ  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีและ 
ดูแลให้บริภัณฑ์ไฟฟ้ำนั้นเป็นชนิดที่สำมำรถป้องกันน้ ำและควำมชื้นซึ่งอำจท ำให้เกิดไฟฟ้ำลัดวงจรหรือ 
ในกรณีที่มีกำรท ำงำนที่มีไอระเหยของสำรเคมีที่มีควำมไวไฟต้องมีมำตรกำรที่ป้องกันกำรลุกไหม้   
หรือกำรระเบิดจำกสำรเคมีนั้น 

ข้อ ๖๑ ในกำรท ำงำนบนแคร่ลอย  นั่งร้ำน  หรือส่วนของสิ่งก่อสร้ำงเหนือพ้ืนน้ ำ  นำยจ้ำง
ต้องด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ยึดโยงหรือติดตรึงโครงสร้ำงรองรับและโครงเครื่องจักร  รวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้ง   
บนแคร่ลอย  นั่งร้ำน  หรือส่วนของสิ่งก่อสร้ำงให้มั่นคงปลอดภัย 

(๒) จัดท ำและดูแลสะพำนทำงเดินและบันไดเชื่อมต่อระหว่ำงแคร่ลอยกับฝั่ง  หรือสถำนที่อื่ น 
ที่อยู่ใกล้เคียงให้มั่นคงปลอดภัย  พร้อมจัดให้มีรำวกันตกตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำน  
แห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ตลอดทำงเดินหรือบันไดนั้น 

(๓) ดูแลให้เกิดควำมปลอดภัยและรักษำควำมสะอำดพ้ืนแคร่ลอย  นั่งร้ำน  หรือส่วนของ
สิ่งก่อสร้ำงตลอดเวลำท ำงำน 

(๔) ควบคุมให้ลูกจ้ำงสวมใส่ชูชีพตลอดเวลำท ำงำน  และถ้ำมีกำรท ำงำนในเวลำกลำงคืน   
ชูชีพนั้นต้องติดพรำยน้ ำหรือวัสดุเรืองแสงด้วย 

หมวด  ๙ 
งำนรือ้ถอนหรือท ำลำยสิง่กอ่สร้ำง 

 
 

ข้อ ๖๒ กำรรื้อถอนหรือท ำลำยสิ่งก่อสร้ำงที่ต้องขออนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร   
นำยจ้ำงต้องเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรอนุญำตนั้นไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบ   
และนำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรรื้อถอนหรือท ำลำยให้เหมำะสมกับลักษณะงำน   
จัดให้มีกำรอบรมหรือชี้แจงลูกจ้ำงเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีกำรรื้อถอนหรือท ำลำยก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงำน   
และควบคุมดูแลกำรท ำงำนของลูกจ้ำงให้มีควำมปลอดภัย  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้  
พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๖๓ กำรรื้อถอนหรือท ำลำยสิ่งก่อสร้ำงที่ ไม่ต้องขออนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วย   
กำรควบคุมอำคำร  นำยจ้ำงต้องก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรรื้อถอนหรือท ำลำยให้เหมำะสมกับลักษณะงำน   
รวมทั้งจัดกำรอบรมหรือชี้แจงลูกจ้ำงก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงำน  เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ลูกจ้ำง   
และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๖๔ กำรรื้อถอนหรือท ำลำยสิ่งก่อสร้ำง  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรเพ่ือควำมปลอดภัย
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัดไฟฟ้ำ  ก๊ำซ  ประปำ  ไอน้ ำ  หรือพลังงำนอย่ำงอื่นที่ใช้อยู่ในสิ่งที่จะรื้อถอนท ำลำย   
(๒)  ขจัดหรือเคลื่อนย้ำยสำรเคมี  ถังก๊ำซ  วัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิด  หรือวัตถุอันตรำยอื่น ๆ    

ที่คล้ำยคลึงกันให้ออกจำกบริเวณที่ท ำกำรรื้อถอนหรือท ำลำยให้ถูกวิธีและปลอดภัย 
(๓) น ำวัสดุแหลมคม  กระจก  หรือวัสดุอื่นที่อำจหลุดร่วงหรือแตกได้ง่ำยออกให้หมด   

ก่อนกำรรื้อถอนท ำลำย 
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(๔) จัดให้มีแผงรับวัสดุที่อำจร่วงหล่นจำกกำรรื้อถอนหรือท ำลำยนั้น  และแผงรับ   
วัสดุดังกล่ำวต้องมีควำมมั่นคงแข็งแรงและขนำดใหญ่เพียงพอที่จะสำมำรถรองรับวัสดุที่ร่วงหล่นได้   
อย่ำงปลอดภัย 

(๕) จัดให้มีหลังคำที่มีควำมมั่นคงแข็งแรงครอบตลอดทำงเดินบริเวณรือ้ถอน  หรือวิธีกำรอื่นใด
ที่เหมำะสมกรณีต้องเดินใกล้บริเวณพ้ืนที่ที่มีงำนรื้อถอนหรือท ำลำย 

(๖) จัดให้มีกำรฉีดน้ ำหรือใช้วิธีอื่นที่เหมำะสมเพื่อป้องกันหรือขจัดฝุ่นตลอดเวลำท ำงำน 
ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ำ  น้ ำ  หรือพลังงำนอย่ำงอื่นในระหว่ำงกำรรื้อถอนหรือ

ท ำลำย  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยในกำรใช้สิ่งเหล่ำนั้น 
ข้อ ๖๕ ในกรณีที่รื้อถอนหรือท ำลำยสิ่งก่อสร้ำงด้วยวัตถุระเบิด  นำยจ้ำงต้องจัดให้มี  

ผู้ช ำนำญกำรด้ำนวัตถุระเบิด  และวิศวกรซึ่งมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรรื้อถอนหรือท ำลำยด้วยวัตถุระเบิด  
เป็นผู้ควบคุมงำนและก ำหนดวิธีป้องกันอันตรำยตลอดเวลำท ำงำน 

ข้อ ๖๖ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรขนย้ำยวัสดุที่รื้อถอนหรือท ำลำยแล้วออกจำกบริเวณ 
ที่รื้อถอนท ำลำย  หรือจัดเก็บให้ปลอดภัย 

ในกรณีที่มีกำรขนย้ำยวัสดุที่รื้อถอนหรือท ำลำยในที่ต่ำงระดับ  ให้กระท ำอย่ำงเหมำะสมกับ  
สภำพของวัสดุที่รื้อถอนหรือท ำลำย  โดยวิธีที่ปลอดภัย  และนำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรเพ่ือป้องกัน  
อันตรำย 

ข้อ ๖๗ ในกรณีที่ปรำกฏกำรเคลื่อนตัวของสิ่งที่ก ำลังรื้อถอนหรือท ำลำยสิ่งก่อสร้ำง   
หรือมีสิ่งบอกเหตุหรือพฤติกำรณ์ที่อำจจะท ำให้เกิดอันตรำยแก่ลูกจ้ำง  นำยจ้ำงต้องสั่งให้หยุดกำรท ำงำน   
และให้เคลื่อนย้ำยลูกจ้ำงออกจำกบริเวณนั้นทันที  เว้นแต่เป็นกำรท ำงำนเพ่ือบรรเทำอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น 
ในกรณีเช่นนี้  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยเป็นกรณีพิเศษด้วย 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  16  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สุชำติ  ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
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หมำยเหตุ   : -   เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ ง   
แห่งพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้ 
นำยจ้ำงบริหำร  จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อม  
ในกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  และเ พ่ือให้กำรท ำงำนเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง 
มีมำตรฐำนอันจะท ำให้ลูกจ้ำงมีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนมำกข้ึน  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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