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๓ 
 

ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างบริเวณเขตก่อสร้าง 

๑. ให้หน่วยงานจัดทํารั้วหรือคอกกั้นและปดิประกาศแสดงเขตก่อสร้างในบริเวณที่
ดําเนินการก่อสร้าง 

๒. จัดทําป้ายแสดงโครงการก่อสร้าง ให้เห็นข้อความชัดเจน สามารถอ่านได้ในระยะห่าง
พอสมควร พรอ้มกับลงข้อความที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

๓. ให้กําหนดเขตอันตรายในงานก่อสร้าง  โดยจัดให้มีรั้วสงูไม่น้อยกว่า ๒ เมตร  หรือ 
คอกกั้น หรือแผงกั้นกันของตก และเขียนป้ายแจ้ง “เขตอันตราย” ปิดประกาศให้ชัดเจนในเวลา
กลางคืนให้มีสญัญาณไฟสแีดงแสดงตลอดเวลาด้วย 

๔. การปิดประกาศ   ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยตลอดเวลา ณ เขตก่อสร้าง 
๕. ติดป้ายแสดงเขตที่พักให้เห็นได้ชัดเจน  ณ เขตที่พักกําลังพล   และจดัทํารั้วที่พักอาศัย

ให้มั่นคงแข็งแรง 
๖. กําหนดทางเข้า-ออก และทําทางเดินเข้า-ออกที่พักโดยมิให้ผ่านเขตอนัตราย   หาก

จําเป็นต้องผ่านเขตอันตราย ต้องมีมาตรการพิเศษเพื่อความปลอดภัยของกําลังพล  รวมทั้งต้องมี
มาตรการป้องกันอันตรายจากสิ่งของตกจากที่สูงด้วย 

๗. ในกรณทีี่มทีางร่วม หรือทางแยกในเขตก่อสร้าง ให้ติดต้ังป้ายเครื่องหมาย เตือน หรอื
เครื่องหมายบังคับเพื่อแสดงว่าข้างหน้าเป็นทางร่วม หรอืทางแยก 

๘. บริเวณเส้นทางขนส่งที่มีโค้ง หรือหักมุม ให้ติดต้ังกระจกนูน   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร หรืออุปกรณ์อ่ืน เพื่อให้กําลังพลและผูข้ับขีย่านพาหนะที่กําลังสวนทางมา
มองเห็นได้สะดวกและชัดเจน 

๙. ห้ามเข้าไปในอาคารที่กําลังก่อสร้าง หรือเขตก่อสร้างนอกเวลาปฏิบัติงาน โดยมิได้รับ
มอบหมาย หรอืได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบของหน่วยงานก่อสร้าง 
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๔ 
 

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 

 ๑. ให้จัดทําพ้ืนที่ทํางานก่อสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับน้ําหนักเครื่องจักร
และอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย 
 ๒. ให้จัดกําลังพล มีหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในการทํางาน ก่อนการทํางาน และขณะ
ทํางานทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
 ๓. ให้จัดให้มีการรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดเก็บวัสดุ และอุปกรณ์
ก่อสร้างให้เรียบร้อย และแยกของเหลือใช้หรือขยะทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย  โดยพิจารณา
แยกหรือกําจัดทิ้งเพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของกําลังพล  รวมทั้งจัดให้มีการ 
ขนย้ายดินที่ขุดออกจากพื้นที่ก่อสร้าง และหากขนย้ายดินไม่ทันให้จัดหาภาชนะรองรับดินดังกล่าว เพื่อ          
ความปลอดภัยของกําลังพล 
 ๔. ในกรณทีี่มกีารใช้วัตถุระเบิดในงานก่อสร้าง   ให้จัดใหม้ีระบบการเก็บรักษา และดแูล
การใช้วัตถุระเบิดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พร้อมทั้งควบคุมดูแลมใิห้กําลังพล  หรือ
บุคคลใดนําไปใช้เพื่อการอื่น 
 ๕. ในกรณทีี่ต้องทํางานก่อสร้างบนพื้นต่างระดับที่มีความสูงต้ังแต่ ๑ .๕๐ เมตร ขึ้นไป ให้
จัดให้มีบันได หรือทางลาดพร้อมทั้งติดต้ังราวกั้น หรือรั้วกันตกที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อใหเ้กิดความปลอดภัย 
 ๖. ห้ามไม่ให้ทาํงานก่อสร้างในขณะเกิดภัยธรรมชาติ เว้นแต่เป็นการทํางานเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง หรือเพื่อการช่วยเหลือ หรือการบรรเทาเหตุ   ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความ
ปลอดภัยของกําลังพลด้วย 

 ๗. ให้จัดให้มีแสงสว่างฉุกเฉินในเขตก่อสร้างให้เพียงพอเพื่อใช้ในเวลาที่ไฟฟ้าดับ  
 ๘. ให้ติดป้ายเตือนอันตราย ณ ทางเข้า-ออก ของยานพาหนะทุกแห่งและจัดให้มีผูใ้ห้
สัญญาณในขณะที่มียานพาหนะเข้า-ออก เขตก่อสร้าง 
  ๙. ให้ติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือใน
ยามฉุกเฉิน เชน่  โรงพยาบาล  หน่วยงานดับเพลิง  หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย  ที่ใกล้ที่สุดไว้  ณ 
เขตก่อสร้างให้เห็นได้ชัดเจน 
 ๑๐. ให้ติดหรอืต้ังป้ายเตือนและป้ายบังคับในเขตก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย  เช่น  ให้
ระวัง  หา้มเข้า  ใหส้วมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  โดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความ 
ที่เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจน 
 ๑๑. ใหจ้ัดให้มกีารฝึกอบรมกาํลังพลเกี่ยวกับการทํางานเป็นระยะๆ เช่น การใช้เครื่องจักร  
รหัสสญัญาณตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๒. ในกรณีทีจ่ัดยานพาหนะรับ-ส่งกําลังพล ระหว่างที่พัก และสถานทีก่่อสร้าง ให้จัดให้มี
การใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมและมคีวามปลอดภัย 

 
----------------------------------------------- 

 
 
 



๕ 
 

ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย 

งานไฟฟ้า 

๑. การติดต้ังและการใช้ระบบไฟฟ้าในเขตก่อสร้าง  ให้จดัให้มีแผนผังวงจรไฟฟ้า  ซึ่งมี
วิศวกรลงนามรับรอง และใหเ้ก็บแผนผังดังกล่าวไว้ให้เจ้าหน้าที่แรงงานในพื้นที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
รวมทั้งจัดให้มวิีศวกรควบคุมดูแลการติดต้ัง และการใช้งานให้เกิดความปลอดภัย  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าท้องถิ่นนั้น กรณีที่ไม่มีมาตรฐานดงักล่าว ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคม 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๒. ให้จัดให้มีสวิตช์ตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าในเขตก่อสร้างให้เกิดความ
ปลอดภัย ทั้งนี้ การติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าในท้องถิ่นนั้น   กรณีที่ไมม่ีมาตรฐาน
ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๓. ให้จัดให้มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยการต่อสายดินสําหรับหมอ้แปลงไฟฟ้า  
แผงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังอยู่กับที่ทุกชนิด ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ากําลังอื่นให้ต่อสายดิน กับเต้ารับ
ที่มีจุดต่อลงดิน  ทั้งนี้ การติดต้ังระบบป้องกันกระแสไฟฟา้รั่วดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานของการ
ไฟฟ้าในท้องถิ่นนั้น กรณีที่ไมม่ีมาตรฐานดังกล่าวให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๔. ในระหว่างที่มีการทํางานติดต้ัง  ตรวจสอบ  ซ่อมแซม  หรือซ่อมบํารงุระบบไฟฟ้า  ให้
จัดให้มีการใชกุ้ญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร  หรือจัดให้มีระบบระมัดระวังป้องกันมิให้ผู้ใด 
สับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ทํางานดังกล่าว และติดป้ายแสดงเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ห้าม
สับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย 

๕. ให้จัดให้มีป้ายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณซ์ึ่งสะท้อนแสงได้เพื่อเตือนให้ระวังอันตราย
จากไฟฟ้าที่บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงไฟฟ้า 

การป้องกันอคัคีภัย 

๑. ห้ามเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และที่พัก
อาศัยของกําลังพลในเขตก่อสร้าง เว้นแต่เก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จําเป็นแก่การใช้งานประจําวัน
เท่านั้น 

๒. ให้ดูแลมใิหบุ้คคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด 
และจัดทําป้าย “อันตราย”  “ห้ามสูบบุหรี”่  “ห้ามทําใหเ้กิดประกายไฟ”  หรือ  “ห้ามพกพาอุปกรณ์
สําหรับจุดไฟหรือติดไฟ”   หรือป้ายซึ่งมีข้อความอ่ืนที่มีความหมายในทํานองเดียวกันตามสภาพ  หรอื
คุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน ณ บริเวณนัน้ 

๓. ให้จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิง และต้องมี
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่าเครื่องละ ๔ กิโลกรัม โดยให้มีอย่างน้อย ๑ เครื่อง ในทุกจุดที่มีงานเชื่อมโลหะ 
งานสีที่มีส่วนผสมของสารตัวทําละลายที่ไวไฟหรือติดไฟ งานที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ หรือบริเวณที่
มีการกักเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด   



๖ 
 

๔. ในการติดต้ังเครื่องดับเพลิงทุกจุดจะต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพ้ืน
อาคาร หรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๑ .๔๐ เมตร และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้
โดยสะดวกและจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างน้อย ๖ เดือนต่อครั้ง 

๕. ให้จัดให้มีทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ รวมทั้งป้ายแสดงทางหนีไฟทุกช้ันของอาคารซึ่งอยู่
ในระหว่างการก่อสร้าง และตอ้งดูแลไม่ให้มกีองวัสดุ  เครื่องจักร  หรือสิง่อื่นใด  กีดขวางทางหนีไฟและ
บันไดหนีไฟ  ทั้งนี้ ทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ เมตร และ บันไดหนไีฟถ้าเป็นบันได
ช่ัวคราวจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยแก่ผู้ใช ้

๖. การก่อสร้างอาคารที่มีความสูงต้ังแต่ ๑๕ เมตร ขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ัน หรอื
ช้ันหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ให้จัดให้มีระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่
สามารถได้ยินโดยทั่วถึงกันทั้งอาคาร 

 
 

----------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ความปลอดภัยเก่ียวกับงานเจาะและงานขุด 

๑. การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้จัดให้มีราวกั้น หรอื 
รั้วกันตก  แสงสว่าง  และป้ายเตือนอันตราย ตามลักษณะของงานก่อสร้าง  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยไว้
ตลอดเวลาทํางาน และในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีสญัญาณไฟสีส้มหรือป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตราย
ให้เห็นได้ชัดเจน 

๒. การเจาะหรือขุดรู  หลมุ บ่อ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่อาจเกิดอันตรายจาก
การพลัดตก  ให้จัดให้มีแผ่นโลหะหรือวัสดุอ่ืนที่มีความแข็งแรงเพียงพอปิดคลุมบนบริเวณดังกล่าว และ
ทําราวล้อมกั้นด้วยไม้หรือโลหะ                                                                                                          

๓. การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่ลึกต้ังแต่ ๒ เมตร ขึน้ไป 
ให้จัดให้มกีารคํานวณ  ออกแบบ  และกําหนดขั้นตอนการดําเนินการอย่างถูกหลักวิศวกรรมก่อนลงมือ
ปฏิบัติงาน และต้องปฏิบัติตามแบบและขั้นตอนดังกล่าว รวมทั้งต้องติดต้ังสิ่งป้องกันดินพังทลายไว้ด้วย 

๔. การเจาะหรือขุดรู  หลมุ  บ่อ  ค ู และงานอื่นในลักษณะเดียวกันในบริเวณที่มี 
สาธารณูปโภค  ใหจ้ัดให้มีการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคเหล่านั้นตามความจําเป็นเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย 
หากไม่จําเป็นต้องเคลื่อนย้าย หรือไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้  ต้องจัดให้มมีาตรการป้องกันอันตรายเป็น
กรณีพิเศษ เพือ่มิให้เกิดอันตรายแก่กําลังพล หรือบุคคลอ่ืน 

๕. ในกรณทีี่ให้ลงไปทํางานในรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู  หรือพื้นที่อ่ืนที่มลีักษณะเดียวกัน 
ซึ่งมีความลึกต้ังแต่ ๒ เมตร ขึ้นไป ต้องจัดให้มี  

(๑) ทางขึ้นลงที่สะดวกและปลอดภัย 
(๒) เครื่องสูบน้ําที่มีประสิทธิภาพ 
(๓) ระบบการถ่ายเทอากาศ  และแสงสว่างที่เพียงพอและเหมาะสม 
(๔) ผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์ด้านงานดิน และผ่านการอบรมการช่วยเหลือ

และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจําบริเวณปากรูเจาะ  รูขุด  หลมุ  บ่อ  คู  หรือพื้นที่อ่ืนที่มีลักษณะ
เดียวกัน เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาทํางาน 

(๕) ให้มีอุปกรณ์เพื่อการสื่อสารหรือรับส่งสัญญาณซึ่งเป็นที่เข้าใจระหว่างที่ต้องลง
ไปทํางานในรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู หรือพืน้ที่อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกับผู้ช่วยเหลือตามกรณีฉุกเฉิน 

(๖) ให้มสีายหรือเชือกช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเกาะเกี่ยว
ได้เพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

(๗) ในบริเวณที่มีการเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู หรืองานอื่นในลักษณะเดียวกันให้
จัดให้มีปลอกเหล็ก แผ่นเหลก็ ค้ํายัน หรืออุปกรณ์อ่ืนเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากดินพังทลาย และ
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบความมั่นคงเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

(๘) ในกรณทีี่ใช้ป้ันจั่น หรือเครื่องจักรหนักปฏิบัติงาน  หรือมีกองวัสดุ  หรือ 
อุปกรณ์หนักอยู่บริเวณใกล้ปากรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู หรอืพื้นที่อ่ืนที่มีลกัษณะเดียวกัน ต้องจัดให้มี
การป้องกันดินพังทลายโดยติดต้ังเสาเข็มพืด (sheet pile) หรือโดยวิธีอ่ืน 

๖. ห้ามใหล้งไปทํางานในรูเจาะหรือรูขุดที่ทิ้งไว้เกินสิบสองชั่วโมงนับจากเร่ิมการเจาะ หรือ
ขุด หรือเกินสามชั่วโมงหลังจากที่เจาะ หรือขดุเสร็จเว้นแต่จะมีระบบ หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เกิด
จากดินพังทลาย 



๘ 
 

๗. ห้ามใหล้งไปทํางานในรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู หรือพื้นที่อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันที่มี
ขนาดกว้างน้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร และมีความลึกต้ังแต่ ๒ เมตร ขึ้นไป 

 
 

----------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ความปลอดภัยเก่ียวกับงานก่อสร้างที่มีเสาเข็มและกําแพงพืด 

เสาเข็ม 
๑. ให้จัดให้กําลังพลซึ่งมีหน้าที่บังคับเครื่องตอกเสาเข็มได้รับการอบรม ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กําหนด 

๒. ในการประกอบ  การติดต้ัง  การทดสอบ  การใช้  การซ่อมบํารุง  และการตรวจสอบ 
เครื่องตอกเสาเข็ม  ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องตอกเสาเข็มและคูม่อืการใช้งานที่
ผู้ผลิตเครื่องตอกเสาเข็มกําหนดไว้   หากไมม่ีรายละเอียดคุณลักษณะหรอืคู่มือการใช้งานดังกล่าว  ให้
ปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะ หรือคู่มอืการใช้งานที่วิศวกรได้กําหนดขึ้นเป็นหนังสือ  

๓. เครื่องตอกเสาเข็มที่จะนํามาใช้ต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังต่อไปน้ี  
(๑) โครงเครื่องตอกเสาเข็มต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๒ 
(๒) โครงเครื่องตอกเสาเข็มต้องสร้างด้วยโลหะที่มีจุดคราก (yield point) ไม่น้อย

กว่า ๒,๔๐๐ กิโลกรัม ต่อตารางเซนติเมตร 
(๓) โครงเครื่องตอกเสาเข็มต้องมีการยึดโยง  ค้ํายัน  หรือตรึงให้มั่นคงแข็งแรงและ

ปลอดภัย ๔  คานติดต้ังรอกและฐานรองรบัคานต้องสามารถรับน้ําหนักรอก ลูกตุ้ม และน้ําหนักเสาเข็ม
รวมกันโดยมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๕ 

(๔) รางเลื่อนเครื่องตอกเสาเข็มต้องสามารถรับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของ
น้ําหนักเครื่องตอกเสาเข็ม  ในกรณีที่ใช้เครือ่งตอกเสาเข็มระบบดีเซลแฮมเมอร์  อุปกรณ์ที่ใช้ยึดกับโครง
เครื่องตอกเสาเข็ม  ต้องมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๖ 

๔. ในกรณทีี่เป็นผู้จัดทําโครงสร้างเครื่องตอกเสาเข็มเอง  จะต้องมีวิศวกรเป็นผู้ออกแบบ 
คํานวณโครงสร้าง และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

๕. เมื่อติดต้ังเครื่องตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ  ต้องจัดให้มีวิศวกรตรวจบันทึกวัน เวลาที่ตรวจ
และผลการตรวจรับรองว่าถูกต้อง  

๖. ให้จัดให้มีคูม่ือการใช้เครื่องตอกเสาเข็มและคู่มือการใชส้ัญญาณสื่อสาร ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานในการตอกเสาเข็ม ให้ได้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 

๗. ให้จัดให้มีป้ายพิกัดน้ําหนักยก และป้ายแนะนําการใช้เครื่องตอกเสาเข็มไว้ที่จุด  หรอื
ตําแหน่งที่ผู้บังคับเครื่องตอกเสาเข็มเห็นได้ชัดเจน 

๘. ก่อนเริ่มทําการตอกเสาเข็มในแต่ละวัน  ให้จัดให้มผีู้ควบคุมงานดําเนินการตรวจสอบ
อุปกรณ์  รางเลื่อน  แม่แรง  และส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องตอกเสาเข็มให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบให้เครื่องตอกเสาเข็มติดต้ังอยู่บนพื้นที่ที่มั่นคงแข็งแรง พร้อมทั้งบันทึก
วันเวลาที่ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ  เพื่อให้เก็บเอกสารผลการตรวจสอบดังกล่าวไว้ให้พนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจสอบได้ 

๙. ในการทํางานบังคับเครื่องตอกเสาเข็ม  ให้จัดให้มีโครงเหล็กและหลังคา ลวดตาข่ายกัน
ของตกอยู่เหนือศีรษะของผู้บังคับเครื่องตอกเสาเข็ม โดยต้องมีขนาดช่องลวดตาข่ายแต่ละด้านไม่เกิน 
๒๐ มลิลิเมตร  และขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดไม่น้อยกว่า ๑ .๒๕ มลิลิเมตร   ทั้งนี้ ตามท่ี
กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เว้นแต่อุปกรณ์เครื่องตอกเสาเข็มนั้นจะมหีลังคาซึ่งมีความ
แข็งแรงปลอดภัย 



๑๐ 
 

 ๑๐. การเคลือ่นย้ายเสาเข็ม  ใหค้วบคุมดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่กําลังพล หากมกีาร
ใช้ราง  ให้วางรางเคลื่อนเสาเข็มให้ได้ระดับและมีหมอนรองรับที่มั่นคงแข็งแรง   ในกรณีที่เคลื่อนย้าย
เสาเข็มโดยวิธีอ่ืน  ให้จัดให้วิศวกรหรือผู้ควบคุมงานกําหนดวิธีการเคลื่อนย้าย และควบคุมดูแลให้เกดิ
ความปลอดภัย 

๑๑. ในการยกเสาเข็มขึ้นต้ังในรางนําส่งเสาเข็ม  ให้จัดใหม้ีการควบคุมให้ใช้รอก หรือ
ลวดสลิงยึดเสาเข็มในตําแหนง่ที่วิศวกรได้ออกแบบกําหนดไว้ 

๑๒. ใหจ้ัดให้มกีารควบคุมดูแลกําลังพล ซึ่งทําหน้าที่เปลี่ยนหมวกครอบหัวเสาเข็ม  คอื
เปลี่ยนหมวกครอบหัวเสาเข็ม เมื่อลูกตุ้มหยดุทํางานและอยู่ในตําแหน่งทีป่ลอดภัยเมื่อการเปลี่ยนหมวก
ครอบหัวเสาเข็มได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และผู้ทําหน้าที่เปลีย่นหมวกครอบหัวเสาเข็มพ้นออกจากบริเวณ
รางนําส่งแล้ว ผู้ควบคุมงานจึงจะให้สัญญาณแก่ผู้บังคับเครื่องตอกเสาเข็มเพื่อทํางานต่อไป 

๑๓. ในบริเวณที่ตอกเสาเข็ม  ให้ดูแลไม่ให้มสีิ่งกีดขวางสายตาผู้บังคับเครื่องตอกเสาเข็มที่
จะมองเห็นการทํางานตอกเสาเข็ม 

๑๔ .  ให้มีมาตรการป้องกันไม่ใ ห้ควันไอเสียของเครื่องตอกเสาเข็ม ฟุ้งกระจายเป็น
อันตรายต่อกําลังพล  หรือจดัให้มีระบบระบายอากาศเสียออกจากบริเวณนั้น 

๑๕. ในกรณีทีม่ีการติดต้ังหรือเคลื่อนย้ายเครื่องตอกเสาเข็มใกลส้ายไฟฟ้า  ต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าในท้องถิ่นนั้น  กรณทีีไ่ม่มีมาตรฐานดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๑๖. ในกรณีทีม่ีการติดต้ังหรือการใช้เครื่องตอกเสาเข็ม หรือการยกเคลื่อนย้ายวัสดุที่อยู่ 
ใกล้เสาส่งคลื่นโทรคมนาคม  ก่อนให้กําลังพลทํางานต้องจัดให้มีการตรวจการเกิดประจุไฟฟ้าเหนี่ยวนํา 
และถ้าปรากฏว่ามีประจุไฟฟ้าเหนี่ยวนํา  ให้ต่อสายตัวนํากับเครื่องตอกเสาเข็ม หรือวัสดุนั้นเพื่อให้ประจุ
ไฟฟ้าไหลลงดิน  ทั้งนี้ ให้เปน็ไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

๑๗. ในการใช้เสาเข็มที่มีรูกลวงตรงกลาง  ด้านในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต้ังแต่ ๑๕ 
เซนติเมตรขึ้นไป  เมื่อทําการตอกเสาเข็มเสร็จแต่ละหลมุ ให้จัดให้มกีารปิดปากรูเสาเข็มโดยทันทีด้วย
วัสดุที่มีความแข็งแรงสามารถป้องกันมิให้สิ่งของ หรือผู้ใดตกลงไปในรูได้ 

๑๘. ในกรณีที่เครื่องตอกเสาเข็มขัดข้อง ชํารุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย ห้ามไม่ให้ใช้
เครื่องตอกเสาเข็มดังกล่าวจนกว่าจะได้ซ่อมแซมแก้ไขใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยเสียก่อน
ในการซ่อมแซมเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ํา ระบบลม หรือระบบไฮดรอลิค ต้องจัดให้มีการลดแรงดัน
ของเครื่องตอกเสาเข็มให้อยู่ในระดับปลอดภัยก่อน ส่วนการซ่อมแซมเครื่องตอกเสาเข็มระบบเครื่องยนต์
เผาไหม้ภายในหรือระบบดีเซลแฮมเมอรใ์หดั้บเครื่องยนต์เสียก่อน 

๑๙. การทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ํา  ระบบลม  ระบบไฮดรอลิค  ระบบ
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน  ระบบดีเซลแฮมเมอร์  หรือระบบอื่น  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กําหนด 

๒๐. งานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต้ังแต่ ๗๐ เซนติเมตร ขึ้นไป  ใหจ้ัด
ให้มีวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ด้านปฐพีวิศวกรรมประจําสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาทํางาน และกําลังพล
ต้องมีความชํานาญงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ ่



๑๑ 
 

๒๑. ในกรณีทีม่ีการทําเสาเข็มเจาะตั้งแต่สองต้น โดยมีระยะห่างน้อยกว่าหกเท่าของเส้น 
ผ่านศูนย์กลางของเสาเข็ม  หา้มให้กําลังพลลงไปทํางานในรูเจาะเสาเข็มใดๆ ในขณะที่รเูจาะเสาเข็ม 
ข้างเคียงยังไม่ได้เทคอนกรีตหรือเทคอนกรีตแล้วแต่ยังไม่ก่อตัว 

๒๒. ในกรณีทีใ่ห้กําลังพลทํางานเสาเข็มเจาะในบริเวณที่จาํกัด  เช่น  ใต้เพดานต่ํา  ใน 
ซอกแคบ  หรอืมุมอับ ต้องจัดให้มีมาตรการปอ้งกันอันตรายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะแห่ง  เพื่อป้องกันมิให้
ได้รับอันตรายขณะทํางาน 

๒๓. ห้ามไมใ่หกํ้าลังพลทํางานเกี่ยวกับงานตอกเสาเข็มและงานเสาเข็มเจาะในขณะมีพายุ 
ฝนตก  ฟ้าคะนอง  หรือภัยธรรมชาติอ่ืน เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรแล้ว 
จะให้ทํางานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จก็ได้ แต่ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายเป็นพิเศษ 

๒๔. ใหจ้ัดให้มวิีศวกรควบคุมดูแลการทดสอบการรับน้ําหนกับรรทุกของเสาเข็ม  โดยจัด
ให้มีการตรวจสอบวิธีการ ขั้นตอน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบตามที่วิศวกรกําหนด  เช่น  แม่แรง 
มาตรวัด  การยึดกับเสาเข็มเสมอ  แท่นรับน้ําหนักบรรทุก  คานทีใ่ช้ทดสอบ  โดยแสดงรายการคํานวณ
ความแข็งแรงของอุปกรณ์ทดสอบทั้งหมด  ให้สามารถรับน้ําหนักทดสอบได้อย่างปลอดภัย 

๒๕. ใหจ้ัดให้มเีครื่องหมายแสดงบริเวณที่มีการทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็ม
ให้เห็นชัดเจน และป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้งเข้าไปในบริเวณนั้น 

๒๖. ใหห้ยุดการทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็มทันที  หากมีเหตุที่อาจเกิด
อันตราย 
กําแพงพืด 

๑. การก่อสร้างกําแพงพืดต้องจัดให้มีวิศวกรซึ่งมีความรู้ความชํานาญ และมีประสบการณ์
ควบคุมการทํางานให้เกิดความปลอดภัยต่อกําลังพลตลอดเวลา  

๒. ในระหว่างการก่อสร้างชั้นใต้ดินและมีการขุดดินออกจากบริเวณกําแพงพืด  ต้องติดต้ัง
อุปกรณ์วัดค่าการเคลื่อนตัว เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนตัวของกําแพงพืด  และเตือนอันตรายที่อาจจะเกิด
แก่กําลังพลในกรณีที่ปรากฏการเคลื่อนตัวของกําแพงพืด  มสีัญญาณเตือนอันตราย  หรือมีพฤติการณ์ที่
อาจจะเกิดอันตรายแก่กําลังพล ต้องสั่งให้หยุดการทํางานและจัดใหม้ีการเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณนั้น
ทันท ี

 
-------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ความปลอดภัยเก่ียวกับการใช้ค้าํยันในงานก่อสร้าง 

๑. การใช้ค้ํายัน ให้จัดให้มีการคํานวณออกแบบและควบคุมการใช้  โดยมีวิศวกรรับรอง 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ค้ํายันที่ทาํด้วยเหล็ก ต้องสามารถรับน้ําหนักบรรทุกใช้งานได้ไม่น้อยกว่าสอง
เท่าของ น้ําหนักบรรทุกใช้งาน ในกรณคี้ํายันทําด้วยวัสดุอ่ืนที่ไม่ใช่เหล็ก ต้องสามารถรับน้ําหนักบรรทุก
ใช้งาน ได้ไม่น้อยกว่าสี่เท่าของน้ําหนักบรรทุกใช้งาน และต้องมีเอกสารแสดงกําลังวัสดุประกอบด้วย 

(๒) ไม้ที่ใช้ทําค้ํายัน ต้องเป็นไม้ที่ไม่ผุเป่ือย หรือชํารุดจนทําให้ไม้ขาดความแข็งแรง
ทนทาน และต้องมีหน่วยแรงดัดประลัย (ultimate bending stress)  ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรมัต่อ
ตารางเซนติเมตร และมคี่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๔ 

(๓) เหล็กทีใ่ช้ทําค้ํายัน ต้องเป็นเหล็กที่มีจุดคราก (yield point) ไม่น้อยกว่า 
๒,๔๐๐ กิโลกรัม ต่อตารางเซนติเมตร และมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๒ 

(๔) ข้อต่อและจุดยึดต่างๆ ของค้ํายันต้องมั่นคงแข็งแรง 
(๕) ในกรณทีี่มทีี่รองรับค้ํายัน ต้องสามารถรับน้ําหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่าสองเท่า

ของน้ําหนักบรรทุกใช้งาน 
(๖) ค้ํายันต้องยึดโยงหรือตรึงกับพ้ืนดิน หรือส่วนของสิ่งก่อสร้างให้มั่นคงแข็งแรง  

๒. ในกรณีที่มกีารเทคอนกรีตเหนือค้ํายัน  ให้ควบคมุการเทคอนกรีตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และควบคุมดูแลมใิห้บุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องเข้าไปอยู่ใต้บริเวณที่เทคอนกรีตนัน้ 

๓. ใหส้ร้าง  ประกอบ  ติดต้ัง  และตรวจสอบค้ํายันให้มั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัย 
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

 
----------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ความปลอดภัยเก่ียวกับการใช้เครื่องจกัรและปั้นจัน่ 
เครื่องจักร 

๑. ในกรณทีี่มกีารติดต้ัง หรือทดสอบการใช้งานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ในหรือนอก
อาคาร  ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอันอาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น การติดต้ังหรือทดสอบการทํางาน
ของระบบไฟฟ้าหรือเครื่องจักร  ต้องจัดให้มวิีศวกรวางแผนงานและควบคุมตลอดเวลาที่ทําการติดต้ัง 
หรือทดสอบ  ในกรณีที่การติดต้ังหรือทดสอบยังไม่แล้วเสรจ็ต้องปิดก้ันพื้นที่ หรือห้องทีม่ีเครื่องจักร และ
อุปกรณ์ซึ่งอยู่ในระหว่างการติดต้ังหรือทดสอบให้มิดชิดและปลอดภัยก่อนจะทําการติดต้ัง หรือทดสอบ
คราวต่อไป 

๒. ในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรที่อาจเกิดอันตราย ต้องใช้กําลังพลซึ่งมีความชํานาญใน
การใช้เครื่องจักรนั้น และผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไขตามมาตรฐานของสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศกําหนด 

๓. ให้จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายสําหรับกําลังพลซึ่งทํางานกับเครื่องจักร   เช่น  
หลังคาเก๋ง ที่ปิดครอบแท่นหมุน เครื่องปิดบังประกายไฟ หรือตะแกรงเหล็กเหนียว 

๔. ควบคุมดูแลมิใหผู้้ที่ ไม่ เกีย่วข้องเข้าไปในห้องควบคุมหรือในรัศมีการทํางานของ
เครื่องจักร และควบคุมดูแลมิให้ผูใ้ด ห้อย โหน เกาะ ยืน หรือโดยสารไปกับเครื่องจักรซึ่งเคลื่อนที่ได้และ
มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น 

๕. ในกรณทีี่มกํีาลังพลทํางานในรัศมีการทาํงานของเครื่องจักร ต้องดูแลระมัดระวังมใิห้ 
ได้รับอันตรายจากเครื่องจักรหรือวัสดุสิ่งของที่ตกจากเครื่องจักรนั้น 

๖. ให้ดูแลเครือ่งจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและ
ปลอดภัยตามระยะเวลาการใช้งานที่เหมาะสม  และการตรวจรับรองประจําปี  ตามชนิดและประเภทที่
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศกําหนด  ในกรณีเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานก่อสร้างชํารุด บกพร่องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตราย ให้จดัให้มีการซ่อมแซม
ทันที  และมิให้ใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้นจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและใช้งานได้โดยปลอดภัย 

๗. ในกรณทีี่อาจเกิดอันตรายจากการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรใด ให้ติดต้ังอุปกรณ์เตือน
อันตรายที่เครื่องจักรนั้น  เช่น สัญญาณเสยีงและแสงสําหรับการเดินหน้า หรือถอยหลังของเครื่องจักร 
และติดป้ายเตือนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน 
ปั้นจั่น 

๑. ในการทํางานเกี่ยวกับป้ันจั่น  ต้องจัดใหกํ้าลังพลซึ่งเป็นผู้บังคับป้ันจั่น  ผูใ้ห้สญัญาณแก ่
ผู้บังคับป้ันจั่น  ผู้ยึดเกาะวัสดุ  หรือผูค้วบคุมการใช้ป้ันจั่น  ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับป้ันจั่น 

๒. ในการประกอบการทดสอบ การใช้และการซ่อมบํารุง  ให้ปฏิบัติตามรายละเอียด
คุณลักษณะของปั้นจั่นและคู่มอืการใช้งานที่ผู้ผลิตป้ันจั่นกาํหนดไว้ หากไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะหรือ
คู่มือการใช้งานดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือการใช้งานที่หน่วยงานได้กําหนด
ขึ้นเป็นหนังสือ 

 
-------------------------------------- 

 
 
 



๑๔ 
 

ความปลอดภัยในการใชง้านลิฟตข์นส่งวัสดชุั่วคราวและลิฟต์โดยสารชั่วคราว 

๑. ลิฟต์ขนส่งวัสดุช่ัวคราว  ลิฟต์โดยสารชั่วคราว  และลฟิต์ที่ใช้ทั้งขนสง่วัสดุ และโดยสาร
ช่ัวคราว  ต้องมีรายละเอียดของหอลิฟต์  ตัวลิฟต์  ข้อกําหนดในการสร้าง  และข้อปฏิบัติในการใช้ตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ ประกาศกําหนด 

๒. ในการประกอบ การติดต้ัง การทดสอบ การใช้ การซ่อมบํารุง และการตรวจสอบลิฟต์ 
ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของลฟิต์แต่ละประเภท และคูม่ือการใช้งานที่ผู้ผลิตลิฟต์กําหนดไว้ 
หากไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะ หรือคู่มอืการใช้งานดังกล่าว  ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะ 
หรือคู่มือการใช้งานที่บริษัทผู้ผลิตได้กําหนดขึ้นไว้เป็นหนังสือ 

๓. ให้ติดต้ังป้ายบอกน้ําหนักบรรทุกสูงสุดสาํหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุช่ัวคราว  และป้ายบอก
น้ําหนักบรรทุก และจํานวนผู้โดยสารสูงสดุสําหรับลิฟต์โดยสารชั่วคราวไว้ภายใน และภายนอกลิฟต์ให้
เห็นชัดเจน 

๔. ให้จัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ทุกเดือนตามหลักเกณฑ์  
โดยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมและบันทึกวันเวลาที่ตรวจสอบ และเก็บผลการตรวจสอบไว้  

๕. ให้ควบคุมดูแลมใิห้บุคคลใดโดยสารลิฟต์ขนส่งวัสดุช่ัวคราว และให้ติดป้ายห้ามโดยสาร
ให้เห็นได้ชัดเจน เว้นแต่เป็นการติดต้ัง  ตรวจสอบ  บํารุงรกัษา และรื้อถอนโดยผู้เกี่ยวข้อง เท่านั้น 

๖. ให้ควบคมุดูแลมใิห้บุคคลใดโดยสารบนหลังคาลิฟต์โดยสารชั่วคราว  เว้นแต่เป็นการ
ติดต้ัง  ตรวจสอบ  บํารุงรักษา และรื้อถอนโดยผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น 

๗. การใช้ลิฟต์ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําข้อกําหนดในการใช้ลิฟต์ติดไว้บริเวณที่มีการใชล้ิฟต์ให้เห็นได้ชัดเจน และ 

ควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
(๒) จัดให้มีกําลังพลซึ่งได้รับการฝึกอบรมการใช้ลิฟต์มาแล้ว  ทําหน้าทีบั่งคับลิฟต์

ประจําตลอดเวลาที่ใช้ลิฟต์ 
(๓) บริเวณทีผู่บั้งคับลิฟต์ทํางานจะต้องจัดให้มีหลังคาที่มัน่คงแข็งแรงเพียงพอเพื่อ

ป้องกันมิให้เกิดอันตรายจากการตกหล่นของวัสดุสิ่งของ 
(๔) ให้มีการตรวจสอบลิฟต์ก่อนการใช้งานทุกวัน  หากสว่นใดชํารุดเสียหายต้อง

ซ่อมแซมให้เรยีบร้อยก่อนใช้งาน 
(๕) ในกรณทีี่ลฟิต์ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือไม่มผีู้ทาํหน้าที่บังคับลิฟต์ต้องปิด

สวิตช์พร้อมทั้งใส่กุญแจและตดิป้าย “ห้ามใช้ลิฟต์” ให้ทราบ 
(๖) จัดวางและป้องกันมิให้วัสดุตก หรือยื่นออกมาขัดกับโครงหอลิฟต์ 
(๗) ในการใช้ลฟิต์ขนรถหรือเครื่องมือที่มีล้อ ต้องป้องกันมิให้รถหรือเครื่องมือนั้น

เคลื่อนที่ได้ 
 
 
 
 

 



๑๕ 
 

เชือก ลวดสลงิ และรอก 

๑. การนําเชือกหรือลวดสลิงมาใช้กับรอก ต้องควบคุมดูแลให้มีการใช้เชือก หรือลวดสลิงที่
มีขนาดเหมาะสมกับร่องรอก และเชือกหรือลวดสลิงดังกล่าวต้องไม่ผุเป่ือยหรือชํารุด จนทําให้ขาดความ
แข็งแรงทนทาน 

๒. ในกรณมีีจดุที่เชือกหรือลวดสลิงจะครูดได้   ให้จัดหาลกูกลิ้งหรือวัสดุอย่างอื่นที่
คล้ายคลึงกันรองที่จุดนั้นเพื่อไม่ให้มีการครดู 

๓. การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก ให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทผู้ผลติที่ถูกต้องและ 
มีผลรับรองทางวิศวกรรม 
 

----------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ความปลอดภัยในการใชง้านทางเดินชั่วคราวยกระดับสูง 
๑. ทางเดินชั่วคราวยกระดับสูงต้ังแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร ขึน้ไป ต้องจัดสร้างทางเดินนั้นด้วย

วัสดุที่มีความแข็งแรงสามารถรับน้ําหนักบรรทุกจรได้ตามสภาพการใช้งานจริง แต่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ 
กิโลกรัม ต่อตารางเมตร  มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร และต้องมีราวกั้น หรือรั้วกันตกตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดทางเดินนั้น 

๒. ทางเดินชั่วคราวยกระดับสูงซึ่งมีลักษณะเป็นทางลาดชัน  ให้จัดให้มวัีสดุป้องกันการลื่น
และดูแลให้เกดิความปลอดภัยตลอดเวลาทํางาน 
 

----------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ความปลอดภัยในการปฏิบตัิงานในสถานที่ท่ีมีอันตรายจากการตกจากที่สูง 
การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสด ุ

 
การป้องกันการตกจากที่สูง 

๑. ในกรณทีี่ให้กําลังพลทํางานในที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ ๒ เมตร ขึ้นไป  
ให้จัดให้มีนั่งรา้น บันได ขาหยั่ง หรือม้ายืน ที่ปลอดภัยตามสภาพของงานสําหรับในการทํางานนั้น 

๒. ในกรณทีี่ให้กําลังพลทํางานบนที่ลาดชันที่ทํามุมเกินสามสิบองศา จากแนวราบและ 
สูงต้ังแต่ ๒ เมตร ขึ้นไป ต้องจัดให้มีนั่งร้านที่เหมาะสมกับสภาพของงาน สายหรือเชือกช่วยชีวิต และ 
เข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ให้ใช้ในการทํางานเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย 

๓. ในกรณทีี่ทาํงานในสถานที่ที่กําลังพลอาจได้รับอันตรายจากการพลัดตก  หรือถูกวัสดุ
พังทับ เช่น การทํางานบน หรือในเสาตอม่อ เสาไฟฟ้า ปล่อง หรือคานที่มีความสูง ต้ังแต่ ๔ เมตร ขึ้นไป 
หรือทํางานบนหรือในถัง บ่อ กรวยสําหรับเทวัสดุ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน  ต้องจัดทําราวกั้น
หรือรั้วกันตก ตาข่าย สิ่งบิดก้ัน หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน  เพื่อป้องกันการพลัดตก
ของกําลังพลหรือสิ่งของ และจัดให้มีการใชส้าย หรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ หรือ
เครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้ใช้ในการทํางานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

๔. งานก่อสร้างที่มีปล่องหรือช่องเปิดซึ่งอาจทําให้กําลังพลหรือสิ่งของพลัดตก  ต้องจัดทํา
ฝาปิดที่แข็งแรง  ราวกั้นหรือรั้วกันตกที่มีความสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร และแผงทึบ หรือขอบกนั
ของตก มีความสูงไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตราย 

๕. ในกรณทีี่ให้กําลังพลทํางานในชั้นของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เปิดโล่ง และอาจพลดัตก
ลงมาได้ ต้องจัดทําราวกั้นหรือรั้วกันตกตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน 

 
การใชน้ั่งร้าน บันได ขาหยัง่ และม้ายืน 

๑. ในการใช้นัง่ร้าน ต้องกํากับดูแลมิใหกํ้าลงัพลปฏิบัติดังนี้. 
(๑) ทํางานบนนั่งร้านเมื่อพื้นนั่งร้านลื่น  
(๒) ทํางานบนนั่งร้านที่มีส่วนใดชํารุดอันอาจเป็นอันตราย  
(๓) ทํางานบนนั่งร้านแขวนหรือนั่งร้านแบบกระเช้าขณะฝนตกหรือลมแรงอันอาจ

เป็นอันตราย และในกรณีทีม่ีเหตุการณ์ดังกล่าวให้รีบนํานั่งร้านดังกล่าวลงสู่พ้ืนดิน   ในกรณทีี่มีการ
ทํางานบนนั่งร้านหลายชั้นพร้อมกัน ให้จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ทํางานอยู่ช้ันล่าง 

๒. ใหส้ร้าง ประกอบ  ติดต้ัง  และตรวจสอบนั่งร้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตาม
กระบวนการผลิต และถกูหลกัวิศวกรรม 

 
 
 



๑๘ 
 

๓. ในกรณทีี่ต้องใช้บันไดไต่ในงานก่อสร้าง  ต้องจัดหาบันไดที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง
ทนทานและมคีวามปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

๔. ในกรณทีี่ต้องใช้ขาหยั่งหรือม้ายืนในการทํางาน ต้องจัดให้มีการดูแล ขาหยั่งหรือมา้ยืน
นั้นให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัย และมพ้ืีนที่สําหรับยืนทํางานอย่างเพียงพอ 
 
การป้องกันอนัตรายจากการพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหลน่ของวัสด ุ

๑. ในกรณทีี่ทาํงานในบริเวณที่อาจมีการพังทลาย หรือการกระเด็นหรือตกหล่น ของหิน 
ดิน ทราย  หรอืวัสดุต่างๆ ต้องจัดทําไหล่หิน  ดิน  ทราย  หรือวัสดุนั้นให้ลาดเอียงเป็นมุมหรือวิธีการอื่น
ที่ป้องกันการพังทลาย 

๒. กรณีทีใ่ห้กําลังพลทํางานในท่อ  ช่อง  โพรง  อุโมงค์  หรือบ่อที่อาจมีการพังทลาย ต้อง
จัดทําผนังกั้นค้ํายัน หรือใช้วิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันอันตรายนั้นได้ 

๓. ให้ป้องกันการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุโดยใช้ผ้าใบ  ตาข่าย  หรือวัสดุอ่ืนใดที่มี
ลักษณะเดียวกันปิดก้ันหรือรองรับ ในกรณทีี่มีการลําเลียงวัสดุขึ้นหรือลงจากที่สูง  หรือจากที่หนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่ง  ใหจ้ดัทําราง  ปล่อง  หรือใช้เครื่องมือและวิธีการลําเลียงที่เหมาะสมและปลอดภัย ในกรณีที่
ต้องใช้สายพาน  เชือก  หรือลวดสลิงในการลําเลียงวัสดุ  ให้จัดทําโครงสร้างและที่สําหรับเกาะเกี่ยวให้
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
 

----------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ความปลอดภัยในการปฏิบตัิงานในอุโมงค์ 
 

๑. ให้จัดให้มีการอบรมวิธีทํางานในอุโมงค์และวิธีป้องกันอันตรายแก่กําลังพล ก่อนเข้า
ทํางานในอุโมงค์ และต้องอบรมทบทวนหรอืเพิ่มเติมเป็นประจําไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง 

๒. ในการขุดเจาะอุโมงค์  ให้จัดให้มีวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ด้านอุโมงค์และด้านปฐพี
วิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและกําหนดวิธีปฏิบัติงาน และต้องมีวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ด้านงานขุดเจาะ
อุโมงค์เป็นผู้ควบคุมงานตลอดเวลา 

๓. การขุดเจาะอุโมงค์โดยใช้วัตถุระเบิด  ให้จัดให้มีผู้ชํานาญการด้านวัตถุระเบิดเป็น 
ผู้ควบคุมการใช้และปริมาณการใช้วัตถุระเบิด และต้องมีวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ด้านงานขุดเจาะอุโมงค์ 
โดยใช้วัตถุระเบิดเป็นผู้ควบคุมงานและกําหนดวิธีป้องกันอันตรายตลอดเวลาทํางาน 

๔. การก่อสร้างอุโมงค์และการทํางานในอุโมงค์  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม  
 

----------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ความปลอดภัยในงานก่อสร้างในน้ํา 
 

๑. ก่อนเริ่มทํางานก่อสร้างในน้ํา ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดทําแผนการปฏิบัติงานและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน และ 

ติดประกาศ หรือแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๒) จัดทําแผนฉุกเฉินกรณีเกดิภัยจากธรรมชาติ และจัดให้มีการอบรมและฝึกซ้อม

ตามแผนฉุกเฉนินั้น 
(๓) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามข้อกําหนดของกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชย์

นาวี  หรือหน่วยงานอื่น  เช่น  ชูชีพ  เข็มขัดนิรภัย  สายชูชีพ  และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลอ่ืนๆ โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนกําลังพลซึ่งทํางานก่อสร้างในน้ํา 

(๔) จัดให้มีการตรวจสอบการขึ้นลงของระดับน้ําอย่างสม่ําเสมอ เว้นแต่สภาพของ
พ้ืนที่ไม่มีการขึน้ลงของระดับน้ํา 

๒. ในกรณทีี่มกีารใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานก่อสร้างในน้ํา ให้จัดหาและดูแลให้อุปกรณ์ไฟฟ้า
นั้นเป็นชนิดที่สามารถป้องกนัน้ํา ความช้ืน หรือไอระเหยของสารที่มีความไวไฟ  ซึ่งอาจทําให้เกิดไฟฟ้า
ลัดวงจร การลุกไหม้ หรือการระเบิดได้ 

๓. การทํางานบนแคร่ลอย หรือนั่งร้านเหนือพื้นน้ํา  ให้จดัให้ม ี
(๑) การยึดโยงหรือติดตรึงโครงสร้างรองรับและโครงเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ที่

ติดต้ังบนแคร่ลอยหรือนั่งร้านให้มั่นคงปลอดภัย 
(๒) สะพานทางเดินและบันไดเชื่อมต่อระหว่างแคร่ลอยกับฝั่ง หรือแครล่อยที่อยู่

ใกล้เคียงใหม้ั่นคงปลอดภัยตามความจําเป็น 
(๓) การดูแลให้เกิดความปลอดภัยและรักษาความสะอาดพื้นแคร่ลอยหรือนั่งร้าน

ตลอดเวลาทํางาน 
(๔) การสวมใสชู่ชีพตลอดเวลาทํางาน และถ้ามีการทํางานในเวลากลางคืนชูชีพต้อง

ติดพรายน้ํา หรือวัสดุเรืองแสงด้วย 
 

----------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ความปลอดภัยในการปฏิบตัิงานรื้อถอนทําลาย 

๑. การรื้อถอนทําลายสิ่งก่อสร้างที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ให้จัดให้มีวิศวกรกําหนดขั้นตอน วิธีการ และควบคุมดูแลการทํางานของกําลังพลให้มคีวามปลอดภัย 
และจัดการอบรมหรือชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการรื้อถอนทําลายสิ่งก่อสร้างก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 

๒. การรื้อถอนทําลายสิ่งก่อสร้างให้ดําเนินการเพื่อความปลอดภัย  ดังต่อไปนี้  
(๑) ตัดไฟฟ้า  ก๊าซ  ประปา  ไอน้ํา  หรือพลงังานอย่างอื่นที่ใช้อยู่ในสิ่งกอ่สร้างที่จะ

รื้อถอนทําลาย 
(๒) ขจัดหรือเคลื่อนย้ายสารเคมี ถังก๊าซ วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตราย

อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกันให้ออกจากบริเวณที่ทําการรื้อถอนทําลายสิ่งก่อสร้างให้ถูกวิธีและปลอดภัย 
(๓) เอาของแหลมคม กระจก หรือวัสดุอ่ืนที่หลุดร่วงหรือแตกได้ง่ายออกให้หมด

ก่อนการรื้อถอนทําลาย 
(๔) จัดให้มแีผงรับวัสดุที่อาจร่วงหลน่จากการรื้อถอนทําลายสิ่งก่อสร้างนั้น และแผง

รับวัสดุดังกล่าวต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและขนาดใหญ่เพียงพอที่จะสามารถรองรับวัสดุที่ร่วงหล่นได้
อย่างปลอดภัย 

(๕) จัดให้มีการฉีดน้ํา หรือใชวิ้ธีอ่ืนที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน หรือขจัดฝุ่นตลอดเวลา
ทํางาน  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้ไฟฟ้า น้ํา สาธารณูปโภค  หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ  ใน
ระหว่างการรื้อถอนทําลายสิ่งก่อสร้าง ให้จัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายในการใช้สิ่งเหล่านั้น 

๓. ในกรณทีี่รือ้ถอนทําลายด้วยวัตถุระเบิด ให้จัดให้มผีู้ชํานาญการด้านวัตถุระเบิดและ
วิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ด้านการรื้อถอนทําลายด้วยวัตถุระเบิดเป็นผู้ควบคุมงานและกําหนดวิธีป้องกัน
อันตรายตลอดเวลาทํางาน 

๔. ให้จัดให้มีการขนย้ายวัสดุที่รื้อถอนทําลายแล้วออกจากบริเวณที่รื้อถอนทําลายหรือ
จัดเก็บให้ปลอดภัย 

๕. ในกรณทีี่มกีารขนย้ายวัสดุที่รื้อถอนทําลายในที่ต่างระดับ ให้กระทาํโดยวิธีที่ปลอดภัย
และให้จัดให้มมีาตรการเพื่อป้องกันอันตราย 

 
----------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ความปลอดภัยส่วนบุคคลของกําลังพล 

๑. ให้จัดและดูแลใหกํ้าลังพลในหน่วยงานใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ตลอดเวลาที่ทํางาน ดังต่อไปน้ี 

(๑) งานไม้หรอืงานสี ให้สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มส้น 
(๒) งานเหล็ก งานอุโมงค์ หรืองานประกอบ ติดต้ัง  ซ่อมบาํรุง  ยก  ขน  แบก หรือ

หามของหนัก อันอาจเกิดอันตรายร้ายแรงให้สวมหมวกนิรภัย ถุงมือผ้าหรือหนัง และรองเท้าพ้ืนยาง 
หุ้มส้น หรือรองเท้านิรภัย 

(๓) งานประปาหรืองานติดต้ังกระจก ให้สวมหมวกนิรภัย ถุงมือผ้าหรือหนัง และ
รองเท้าพ้ืนยางหุ้มส้น 

(๔) งานก่ออิฐ ฉาบปูน หรือตกแต่งผิวปูน ให้สวมหมวกนิรภัย ถุงมือผ้าหรือหนัง 
และ รองเท้าพ้ืนยางหุ้มส้น 

(๕) งานคอนกรีต เช่น ผสมปูนซีเมนต์ เทคอนกรีต ให้สวมหมวกนิรภัย ถุงมือยาง 
และ รองเท้ายางหุ้มแข้ง 

(๖) งานเชื่อมหรือตัดช้ินงานด้วยไฟฟ้า ก๊าซ หรือพลังงานอื่น ให้สวมกระบังหน้าลด
แสง หรือแว่นตาลดแสง ถุงมอืผ้าหรือหนัง รองเท้าพ้ืนยางหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย และแผ่นปิดหน้าอก
กันประกายไฟ 

(๗) งานตัด รื้อถอน สกัด ทุบ หรือเจาะวัสดุที่เป็นฝุ่น  ให้สวมหมวกนิรภัย  แว่นตา
นิรภัย  ที่กรองอากาศสําหรับใช้ครอบจมูกและปากกันฝุ่น ถุงมือผ้าหรือหนัง และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มส้น
หรือรองเท้านิรภัย 

(๘) งานที่มีเสยีงดังเกินที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับเสียง 
ให้สวมเอียปลัก๊ลดเสียง หรือครอบหูลดเสียง 

(๙) งานสารพษิ  ให้สวมหมวกนิรภัย ชุดหน้ากากป้องกันสารพิษ ถุงมือยางที่กัน
อันตรายจากสารเคมีกระเด็น และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มส้น 

(๑๐) งานกระเช้าแขวน  นั่งร้านแขวน หรืองานที่มีลกัษณะโล่งแจ้งในที่สงูต้ังแต่ ๔ 
เมตร ขึ้นไป ให้สวมหมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัยพร้อมสายหรือเชือกช่วยชีวิต และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มส้น 

(๑๑) งานเจาะหรืองานขุด ให้สวมใส่อุปกรณค์ุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่
เหมาะสมกับสภาพของงาน 

๒. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  ต้องจัดใหเ้หมาะสมกับลกัษณะของงาน 
และเป็นไปตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม  ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของหน่วยงาน   
โดยให้มีการตรวจสอบ และอบรมการใช้อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งาน 
 

----------------------------------------- 




