
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบรหิำร  จดักำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชวีอนำมัย   
และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจกัร  ปัน้จั่น  และหม้อน  ำ   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

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

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักร  ปั้นจั่น  และหม้อน  ำ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี  
“เครื่องจักร”  หมำยควำมว่ำ  สิ่งที่ประกอบด้วยชิ นส่วนหลำยชิ นส ำหรับก่อก ำเนิดพลังงำน  

เปลี่ยนหรือแปลงสภำพพลังงำน  หรือส่งพลังงำน  ทั งนี   ด้วยก ำลังน  ำ  ไอน  ำ  เชื อเพลิง  ลม  ก๊ำซ  
แสงอำทิตย์  ไฟฟ้ำ  หรือพลังงำนอื่น  และหมำยควำมรวมถึงเครื่องอุปกรณ์  ล้อตุนก ำลัง  รอก  สำยพำน  
เพลำ  เฟือง  หรือสิ่งอื่นที่ท ำงำนสัมพันธ์กัน  รวมทั งเครื่องมือกล 

“เครื่องป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักร”  หมำยควำมว่ำ  ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบ
หรือติดตั งไว้ในบริเวณที่อำจเป็นอันตรำยจำกเครื่องจักรเพ่ือช่วยป้องกันอันตรำยแก่บุคคลที่ควบคุมหรือ
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

“เครื่องปั๊มโลหะ”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องจักรที่ใช้ส ำหรับกำรปั๊ม  ตัด  อัด  เฉือน  หรือขึ นรูป
ชิ นส่วนโลหะหรือวัสดุอื่น 

“รถยก”  หมำยควำมว่ำ  รถที่ติดตั งอุปกรณ์ใช้ส ำหรับกำรยกหรือเคลื่อนย้ำยสิ่งของ  เช่น   
ฟอร์คลิฟต์  (forklift)  หรือรถที่ท ำงำนในลักษณะเดียวกัน 

“ลิฟต์โดยสำร”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องจักรใช้ส ำหรับบุคคลโดยสำรหรือขนส่งวัสดุสิ่งของขึ นลง
ระหว่ำงชั นต่ำง ๆ  ของอำคำร  ยำนพำหนะ  หรือโครงสร้ำงอื่น 
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“ลิฟต์ขนส่งวัสดุ”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องจักรใช้เฉพำะขนส่งวัสดุสิ่งของขึ นลงระหว่ำงชั นต่ำง ๆ  
ของอำคำร  ยำนพำหนะ  หรือโครงสร้ำงอื่นที่ไม่ใช้ส ำหรับบุคคลโดยสำร 

“เครื่องจักรส ำหรับใช้ในกำรยกคนขึ นท ำงำนบนที่สูง”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องจักรที่ออกแบบ
เฉพำะใช้ส ำหรับยก  เคลื่อนย้ำยคนขึ นไปท ำงำนบนที่สูงหรือที่ต่ำงระดับอย่ำงปลอดภัย  เช่น  รถกระเช้ำ  
กระเช้ำแขวน  หรือกระเช้ำแบบกรรไกร   

“รอก”  หมำยควำมว่ำ  อุปกรณ์ผ่อนแรงมีลักษณะคล้ำยล้อเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
เคลื่อนย้ำยส่ิงของ  โดยร้อยไว้กับเชือก  โซ่  หรือลวดสลิง 

“ปั้นจั่น”  หมำยควำมว่ำ  เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ นลงตำมแนวดิ่ง  และเคลื่อนย้ำยสิ่งของ
เหล่ำนั นในลักษณะแขวนลอยไปตำมแนวรำบ 

“ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่”  หมำยควำมว่ำ  ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม  และเครื่องต้นก ำลัง 
อยู่ในตัว  ซึ่งติดตั งอยู่บนหอสูง  ขำตั ง  หรือบนล้อเลื่อน 

“ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่”  หมำยควำมว่ำ  ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม  และเครื่องต้นก ำลัง 
อยู่ในตัว  ซึ่งติดตั งอยู่บนยำนพำหนะที่ขับเคลื่อนได้ 

“ลวดสลิง”  หมำยควำมว่ำ  เชือกที่ท ำด้วยเส้นลวดหลำยเส้นที่ตีเกลียวหรือพันกันรอบแกนชั นเดียว
หรือหลำยชั น 

“ค่ำควำมปลอดภัย”  หมำยควำมว่ำ  อัตรำส่วนระหว่ำงแรงดึงที่รับได้สูงสุดต่อแรงดึงที่อนุญำต
ให้ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 

“ผู้บังคับปั้นจั่น”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งท ำหน้ำที่บังคับกำรท ำงำนของปั้นจั่นให้ท ำงำน 
ตำมควำมต้องกำร 

“ผู้ให้สัญญำณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งท ำหน้ำที่ใช้สัญญำณมือหรือสัญญำณ
สื่อสำรชนิดอื่นกับผู้บังคับปั้นจั่น 

“ผู้ยึดเกำะวัสดุ”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งท ำหน้ำที่ผูก  มัด  หรือเกี่ยววัสดุที่ใช้ปั้นจั่นยก 
“ผู้ควบคุมกำรใช้ปั้นจั่น”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งท ำหน้ำที่ควบคุมกำรใช้  หรือสั่งกำร 

ให้ผูบ้ังคับปั้นจั่นปฏิบัติตำม  ตลอดจนพิจำรณำน  ำหนักที่จะท ำกำรยกและจัดท ำแผนกำรยก 
“หม้อน  ำ”  (boiler)  หมำยควำมว่ำ  ภำชนะปิดที่ผลิตน  ำร้อนหรือไอน  ำที่มีควำมดันสูงกว่ำ

บรรยำกำศโดยใช้ควำมร้อนจำกกำรสันดำปของเชื อเพลิงหรือควำมร้อนจำกพลังงำนอื่น 
“หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน”  (thermal  fluid  heater)  หมำยควำมว่ำ  

ภำชนะที่ภำยในบรรจุของเหลวที่มีคุณสมบัติในกำรรับและถ่ำยเทควำมร้อนได้  โดยรับควำมร้อนจำกกำร
สันดำปของเชื อเพลิงหรือแหล่งควำมร้อนจำกพลังงำนอื่น  เพ่ือน ำไปถ่ำยเทควำมร้อนให้กับอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนควำมร้อนโดยของเหลวจะไหลเวียนตลอดเวลำเพื่อรับและถ่ำยเทควำมร้อนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
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“ภำชนะรับควำมดัน”  (pressure  vessel)  หมำยควำมว่ำ  ภำชนะปิดที่มีควำมดันภำยใน
ภำชนะและภำยนอกภำชนะแตกต่ำงกันมำกกว่ำ  ๕๐  กิโลปำสคำลขึ นไป  และให้หมำยควำมรวมถึง 
ถังปฏิกิริยำ  (reactor)  แต่ไม่รวมถึงภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน   

“ภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน”  (compressed  gas  cylinder)  หมำยควำมว่ำ  ภำชนะรับควำมดัน 
ที่ใช้ส ำหรับบรรจุก๊ำซแบบไม่มีตะเข็บขนำดควำมจุตั งแต่  ๐.๕  ลิตร  ถึง  ๑๕๐  ลิตร  และแบบมีตะเข็บ
ขนำดควำมจุตั งแต่  ๐.๕  ลิตร  ถึง  ๕๐๐  ลิตร  แต่ไม่รวมถึงภำชนะบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว   
ก๊ำซธรรมชำติอัด  และก๊ำซธรรมชำติเหลว   

“ผู้ควบคุมหม้อน  ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่ง
นำยจ้ำงจัดให้มีหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนและกำรใช้หม้อน  ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน 

“กำรตรวจสอบ”  หมำยควำมว่ำ  กำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยของชิ นส่วนหรือกลไกกำรท ำงำน
ของเครื่องจักร  ปั้นจั่น  หม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  ภำชนะรับควำมดัน  หรือ
ภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน   

“กำรทดสอบ”  หมำยควำมว่ำ  กำรตรวจสอบ  ทดลอง  และรับรองกำรใช้งำนชิ นส่วนอุปกรณ์  
หรือกลไกกำรท ำงำนของอุปกรณ์เพื่อควำมถูกต้องและปลอดภัย  โดยบุคคลซึ่งขึ นทะเบียนตำมมำตรำ  ๙  
หรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ  ๑๑  แล้วแต่กรณี   

“วิศวกร”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร   

ข้อ ๔ กำรแจ้งตำมข้อ  ๙๖  ข้อ  ๑๐๙  และข้อ  ๑๑๑  ให้เป็นไปตำมแบบและวิธีกำร 
ที่อธิบดีประกำศก ำหนด  ซึ่งอย่ำงน้อยต้องก ำหนดให้แจ้งด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

ข้อ ๕ กำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนหรือส ำเนำเอกสำรที่กฎกระทรวงนี ก ำหนดให้ท ำเป็นหนังสือ 
ตำมข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๒๔  ข้อ  ๓๔  (๓)  ข้อ  ๔๓  (๒)  ข้อ  ๔๕  ข้อ  ๔๖  ข้อ  ๔๙  (๓)  ข้อ  ๕๔  (๑)   
ข้อ  ๕๕  (๒)  และ  (๘)  ข้อ  ๕๖  ข้อ  ๕๗  ข้อ  ๕๘  ข้อ  ๖๓  ข้อ  ๘๒  (๑)  ข้อ  ๘๕  ข้อ  ๙๑   
ข้อ  ๙๗  ข้อ  ๑๐๕  ข้อ  ๑๐๗  ข้อ  ๑๑๐  ข้อ  ๑๑๓  ข้อ  ๑๑๔  และข้อ  ๑๑๕  ผู้มีหน้ำที่จัดท ำจะท ำ 
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้   

หมวด  ๑ 
เครื่องจกัร 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ นำยจ้ำงต้องดูแลให้ลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักรปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) สวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อยรัดกุม 
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(๒) ไม่สวมใส่เครื่องประดับที่อำจเกี่ยวโยงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ 
(๓) รวบผมที่ปล่อยยำวเกินสมควรหรือท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย 
ข้อ ๗ ในบริเวณที่มีกำรติดตั ง  กำรซ่อมแซม  หรือกำรตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่อง

ป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักร  นำยจ้ำงต้องติดป้ำยแสดงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวโดยใช้เครื่องหมำยหรือ
ข้อควำมที่เข้ำใจง่ำยและเห็นได้ชัดเจน  รวมทั งจัดให้มีระบบ  วิธีกำร  หรืออุปกรณ์ป้องกันมิให้เครื่องจักร
นั นท ำงำน  และให้แขวนป้ำย  หรือแสดงเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ห้ำมเปิดสวิตช์ไว้ที่สวิตช์ของ
เครื่องจักรด้วย 

ข้อ ๘ ในกำรประกอบ  กำรติดตั ง  กำรทดสอบ  กำรใช้  กำรซ่อมแซม  กำรบ ำรุงรักษำ  
กำรตรวจสอบ  กำรรื อถอน  หรือกำรเคลื่อนย้ำยเครื่องจักร  รถยก  ลิฟต์  เครื่องจักรส ำหรับใช้ในกำรยกคน 
ขึ นท ำงำนบนที่สูง  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้   
หำกไม่มีรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนดังกล่ำว  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้วิศวกร  
เป็นผู้จัดท ำรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนเป็นหนังสือ  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้
ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นภำษำไทยหรือภำษำอื่น  
ที่ลูกจ้ำงสำมำรถศึกษำและปฏิบัติเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนได้ 

ในกรณีที่มีกำรเคลื่อนย้ำยเครื่องจักรที่มีน  ำหนักตั งแต่  ๑  ตันขึ นไปที่อำจก่อให้เกิดอันตรำย 
โดยสภำพของเครื่องจักร  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีแผนป้องกันอันตรำยจำกกำรเคลื่อนย้ำยดังกล่ำว   
และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 

ข้อ ๙ นำยจ้ำงต้องดูแลให้ลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนกับเครื่องจักรตรวจสอบเครื่องจักรนั นให้อยู่  
ในสภำพใช้งำนได้ดีและปลอดภัยก่อนกำรใช้งำน  โดยเครื่องจักรดังต่อไปนี   นำยจ้ำงต้องจัดให้มี  
กำรตรวจสอบประจ ำปี 

(๑) เครื่องจักรที่ใช้ในงำนยกและงำนขนย้ำย  ได้แก่  รถยก  ระบบสำยพำนล ำเลียง   
(๒) เครื่องจักรกลที่ใช้ในงำนดินและงำนถนน  ได้แก่  รถแทรกเตอร์  รถตัก  เครื่องจักรกล

ส ำหรับงำนขุด  รถบด  รถขูดอุ้มดิน  (scraper)  รถเกรด  (grader)  รถปูแอสฟัลท์ติคคอนกรีต  
(asphaltic  concrete  paver)  รถพ่นยำง  (bitumen  distributor  หรือ  sprayer) 

(๓) เครื่องจักรที่ ใช้ในงำนคอนกรีต  ได้แก่   เครื่องผสมคอนกรีต  ( concrete  mixer)   
เครื่องสั่นคอนกรีต  (concrete  vibrator)  เครื่องปั๊มคอนกรีต  (concrete  pumping  machine)  
เครื่องยิงคอนกรีต  (shotcrete  machine)  เครื่องพ่นปูนทรำย  (mortar  sprayer)  รถคอนกรีตผสมเสร็จ  
(transit - mixer  truck) 

(๔) เครื่องจักรที่ใช้ในงำนฐำนรำก  ได้แก่  เครื่องตอกเสำเข็ม  เครื่องจักรที่ใช้ส ำหรับงำนเจำะเสำเข็ม 
และก ำแพงพืด  เครื่องอัดน  ำปูน  (cement  grouting  machine)  เครื่องท ำเสำเข็มดินผสมซีเมนต์  
(soil  cement  column  machine) 
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(๕) เครื่องจักรที่ใช้ในงำนขุด  งำนเจำะ  หรืองำนขุดเจำะอุโมงค์  ได้แก่  เครื่องอัดลม   
(air  compressor)  เครื่องเจำะหิน  (drilling  rock  machine)  เครื่องเจำะอโุมงค ์ (tunnel  boring  machine)  
เครื่องดันท่อ  (pipe  jacking  machine)  แบ็กโฮ  (backhoe)  แดร็กไลน์  (dragline)  รถตักหน้ำ - ขุดหลัง  
(front - end  loader) 

(๖) เครื่องจักรที่ใช้ในงำนรื อถอนท ำลำย  ได้แก่  เครื่องสกัด  (jack  hammer)  คอนกรีตเบรคเกอร์   
(concrete  breaker)  เครื่องตัดท ำลำยโครงสร้ำง  (demolition  shears) 

(๗) เครื่องจักรอื่นที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรใช้งำนตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
กำรตรวจสอบตำมวรรคหนึ่ง  ต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรตรวจสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย

ตรวจสอบได้ 
ข้อ  ๑๐ นำยจ้ำงต้องไม่ใช้หรือยอมให้ลูกจ้ำงใช้เครื่องจักรท ำงำนเกินพิกัด  หรือขีดควำมสำมำรถ 

ท่ีก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๘ 
ข้อ  ๑๑ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ  เครื่องขัด  เครื่องกัด  เครื่องตัด  เครื่องกลึง  

เครื่องไส  เครื่องเจีย  เครื่องเจำะ  เครื่องพับ  เครื่องม้วน  หรือเครื่องจักรอื่นที่อำจก่อให้เกิดอันตรำย  
จำกกำรใช้งำนได้โดยสภำพตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีข้อควำมเกี่ยวกับวิธีกำร
ท ำงำนกับเครื่องจักรนั นติดไว้บริเวณที่ลูกจ้ำงท ำงำน 

ข้อ  ๑๒ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรประเมินอันตรำยของเครื่องจักรที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยจำก
กำรใช้งำนถึงขั นสูญเสียอวัยวะ  ได้แก่  เครื่องจักรประเภทเครื่องบด  เครื่องโม่  เครื่องตัดน  ำแข็ง   
เครื่องเลื่อยสำยพำน  เครื่องเลื่อยวงเดือน  เลื่อยยนต์  หรือเครื่องจักรอื่นตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด  
โดยอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกำรบ่งชี อันตรำย  กำรประเมินควำมเสี่ยง  และแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ข้อ  ๑๓ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ  เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ  เครื่องเชื่อมก๊ำซ  หรือ
เครื่องจักรชนิดอื่นที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรใช้งำนได้โดยสภำพ  นำยจ้ำงต้องใช้ลูกจ้ำงซึ่งผ่ำนกำรอบรม 
เกี่ยวกับขั นตอนและวิธีกำรท ำงำนที่ปลอดภัยในกำรท ำงำนของเครื่องจักร  กำรป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักร  
รำยละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ำงอุปกรณ์  กำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ของเครื่องจักรนั น   
โดยวิทยำกรซึ่งมีควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญ  และประสบกำรณ์กำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักรแต่ละประเภท  
ตำมหลักสูตรที่อธิบดีประกำศก ำหนด   

ข้อ  ๑๔ นำยจ้ำงต้องดูแลให้พื นบริเวณรอบเครื่องจักรมีควำมปลอดภัยจำกควำมร้อน  แสงสว่ำง  
เสียง  ฝุ่น  ฟูมโลหะ  สำรเคมีอันตรำย  หรือสิ่งกีดขวำง  ที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อลูกจ้ำงหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๑๕ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิธีกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันมิให้ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยจำกกำรท ำงำน
เกี่ยวกับเครื่องจักร  ดังต่อไปนี  

(๑) เครื่องจักรที่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำต้องมีระบบหรือวิธีกำรป้องกันกระแสไฟฟ้ำรั่วเข้ำตัว 
ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเครื่องจักรและต้องต่อสำยดิน  ทั งนี   กำรติดตั งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ำรั่วให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
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(๒) เครื่องจักรที่ ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ  สำยไฟฟ้ำที่ต่อเข้ำเครื่องจักรต้องเดินมำจำกที่สูง 
กรณีเดินสำยไฟฟ้ำบนพื นดินหรือฝังดินต้องใช้ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำที่แข็งแรงและปลอดภัย 

(๓) เครื่องจักรชนิดอัตโนมัติต้องมีสีเครื่องหมำยปิด - เปิด  ที่สวิตช์อัตโนมัติตำมหลักสำกล  
และมีเครื่องป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบสวิตช์อันเป็นเหตุให้เครื่องจักรท ำงำน 

(๔) เครื่องจักรที่มีกำรถ่ำยทอดพลังงำนโดยใช้เพลำ  สำยพำน  รอก  เครื่องอุปกรณ์ล้อตุนก ำลัง  
ต้องมีตะแกรงหรือที่ครอบปิดคลุมส่วนที่หมุนได้และส่วนส่งถ่ำยก ำลังให้มิดชิด  ถ้ำส่วนที่หมุนได้หรือ  
ส่วนส่งถ่ำยก ำลังสูงกว่ำ  ๒  เมตร  ต้องมีรั วหรือตะแกรงสูงไม่น้อยกว่ำ  ๒  เมตร  กั นล้อมมิให้บุคคล 
เข้ำไปได้ในขณะเครื่องจักรก ำลังท ำงำน  ส ำหรับสำยพำนแขวนลอยหรือสำยพำนโซ่นำยจ้ำงต้องจัดให้มี
เครื่องป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักรนั น   

(๕) เครื่องจักรที่มีใบเลื่อยวงเดือนหรือใบเลื่อยสำยพำน  ต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรำยจำก
ใบเลื่อยของเครื่องจักรนั น 

(๖) เครื่องจักรที่ใช้เป็นเครื่องลับ  ฝน  หรือแต่งผิวโลหะแล้วกอ่ให้เกิดประกำยไฟในขณะท ำงำน  
ต้องมีเครื่องปิดบังประกำยไฟหรือเศษวัสดุในขณะใช้งำนและต้องจัดให้อยู่ห่ำงจำกวัสดุเชื อเพลิง 

(๗) เครื่องจักรที่ใช้ในกำรขึ นรูปพลำสติกหรือวัสดุอื่นโดยลักษณะฉีด  เป่ำ  หรือวิธีกำรอื่น 
ต้องมีเครื่องป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักรนั น 

ข้อ  ๑๖ นำยจ้ำงต้องบ ำรุงรักษำและดูแลเครื่องป้องกันอันตรำยจำกเครื่องจักรให้อยู่ในสภำพ  
ที่สำมำรถป้องกันอันตรำยได้ 

ข้อ  ๑๗ นำยจ้ำงต้องจัดให้ทำงเดินเข้ำออกจำกพื นที่ส ำหรับปฏิบัติงำนเกี่ยวกั บเครื่องจักร 
มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ  ๘๐  เซนติเมตร 

ข้อ  ๑๘ นำยจ้ำงต้องจัดท ำรั ว  คอกกั น  หรือเส้นแสดงเขตอันตรำย  ณ  บริเวณที่ตั ง 
ของเครื่องจักรให้ลูกจ้ำงเห็นได้ชัดเจน  และต้องดูแลไม่ให้ลูกจ้ำงซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในบริเวณดังกล่ำว 

ข้อ  ๑๙ นำยจ้ำงต้องติดตั งเครื่องป้องกันวัสดุตกหล่นบริเวณสำยพำนล ำเลียงเพ่ือให้เกิด  
ควำมปลอดภัยแก่ลูกจ้ำง  และต้องมีอุปกรณ์ฉุกเฉินที่สำมำรถหยุดกำรท ำงำนของสำยพำนได้ทันทีติดตั ง
ไว้ในต ำแหน่งที่เหมำะสม  พร้อมใช้งำน  และเห็นได้ชัดเจน 

ข้อ  ๒๐ นำยจ้ำงต้องควบคุมดแูลไม่ให้ผู้ซึง่ไม่เกีย่วขอ้งเขำ้ไปในบรเิวณเส้นทำงสำยพำนล ำเลียง 
ข้อ  ๒๑ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลกำรติดตั งเครื่องจักรที่ควบคุมโดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์  ในบริเวณพื นที่ที่มีกระแสไฟฟ้ำเหนี่ยวน ำจนอำจมีผลท ำให้กำรท ำงำน
ของเครื่องจักรผิดปกติและก่อให้เกิดอันตรำยต่อลูกจ้ำง 
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ส่วนที่  ๒ 
เครื่องปั๊มโลหะ 

 
 

ข้อ  ๒๒ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรำยจำกเครื่องปั๊มโลหะ  ดังต่อไปนี  
(๑) ที่ครอบปิดคลุมบริเวณที่เป็นอันตรำย 
(๒) อุปกรณ์ที่สำมำรถหยุดเครื่องปั๊มโลหะได้ทันทีเมื่อส่วนของร่ำงกำยเข้ำใกล้บริเวณที่อำจเป็น

อันตรำย 
(๓) อุปกรณ์อื่นที่สำมำรถป้องกันมิให้ส่วนของร่ำงกำยเข้ำไปในบริเวณที่อำจเป็นอันตรำย 
ข้อ  ๒๓ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้มือป้อนวัสดุ  ให้ใช้สวิตช์แบบต้องกดพร้อมกันทั งสองมือเครื่องจึงท ำงำน  

และสวิตช์ต้องห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ  ๓๐  เซนติเมตร 
(๒) เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้เท้ำเหยียบเพ่ือให้เครื่องปั๊มท ำงำน  ให้มีที่พักเท้ำโดยมีที่ครอบป้องกัน  

มิให้ลูกจ้ำงเหยียบโดยไม่ตั งใจ  และต้องดูแลมิให้แผ่นที่ใช้เท้ำเหยียบอยู่ในลักษณะที่ลื่นไถลได้ 
(๓) เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้คันโยกเพ่ือให้เครื่องปั๊มท ำงำน  ให้ใช้คันโยกที่มีควำมมั่นคงแข็งแรง  

และมีสลักบนคันโยกที่สำมำรถป้องกันมิให้เครื่องท ำงำนด้วยเหตุบังเอิญได้ 
(๔) เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้น  ำหนักเหวี่ยง  ให้ติดตั งตุ้มน  ำหนักเหวี่ยงไว้สูงกว่ำศีรษะผู้ปฏิบัติงำน 

ในระยะตำมที่ก ำหนดไวใ้นรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๘  และต้องไม่มีสำยไฟฟ้ำ
อยู่ในรัศมีของน  ำหนักเหวี่ยง 

ข้อ  ๒๔ นำยจ้ำงต้องไม่ดัดแปลง  แก้ไข  หรือปล่อยให้ลูกจ้ำงเปลี่ ยนแปลงสมรรถนะของ 
เครื่องปั๊มโลหะหรือเครื่องป้องกันอันตรำยจำกเครื่องปั๊มโลหะ  เว้นแต่นำยจ้ำงได้จัดให้มีวิศวกรรับรอง  
ควำมปลอดภัย  และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรรับรองไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ  ๒๕ นำยจ้ำงต้องติดตั ง เครื่องปั๊มโลหะในพื นที่ที่มั่นคง แข็งแรงและไม่ก่อให้ เกิด 
กำรสั่นสะเทือน 

ส่วนที ่ ๓ 
เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำและเครือ่งเชื่อมก๊ำซ 

 
 

ข้อ  ๒๖ ก่อนใช้งำนเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำและเครื่องเชื่อมก๊ำซ  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ติดตั งไว้ในบริเวณใกล้เคียงที่สำมำรถน ำมำใช้

ดับเพลิงได้ทันที 
(๒) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลให้ลูกจ้ำงสวมใส่ 
(๓) จัดบริเวณที่ปฏิบัติงำนไม่ให้มีวัสดุที่ติดไฟง่ำยวำงอยู่ 

้หนา   ๙
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(๔) จัดให้มีฉำกกั นหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรำยอื่น ๆ  ที่เหมำะสมเพ่ือป้องกันอันตรำยจำก
ประกำยไฟและแสงจ้ำ 

(๕) จัดสถำนที่ปฏิบัติงำนให้มีแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศอย่ำงเหมำะสม 
ข้อ  ๒๗ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลไม่ให้ลูกจ้ำงหรือผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในบริเวณที่มีกำรท ำงำน

ด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำหรือเครื่องเชื่อมก๊ำซ 
ข้อ  ๒๘ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยและควบคุมดูแลให้ลูกจ้ำงปฏิบัติ  

โดยเคร่งครัด  เมื่อใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำหรือเครื่องเชื่อมก๊ำซกับภำชนะบรรจุสำรไวไฟ  หรือในบริเวณ  
ที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรระเบิด  เพลิงไหม้หรือไฟลำมจำกก๊ำซน  ำมัน  หรือวัตถุไวไฟอื่น 

ข้อ  ๒๙ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) จัดให้มีกำรใช้สำยดินของวงจรเชื่อม  หัวจับสำยดินวงจรเชื่อม  สำยเชื่อม  และหัวจับลวดเชื่อม  

ตำมขนำดและมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๘ 
(๒) จัดสำยไฟฟ้ำและสำยดินให้ห่ำงจำกกำรบดทับของยำนพำหนะ  น  ำ  หรือที่ชื นแฉะ   

หำกไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เพ่ือป้องกันควำมเสียหำย  และไม่ให้เกิดอันตรำยจำก
อุปกรณ์ดังกล่ำว 

ควำมในวรรคหนึ่งมิให้น ำมำใช้บังคับแก่กำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำที่ต้องปฏิบัติงำนใต้น  ำ 
ข้อ  ๓๐ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมก๊ำซ  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) ติดตั งและตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมควำมดัน  และมำตรวัดควำมดันที่เหมำะสมถูกต้องกับ

ชนิดของก๊ำซตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๘ 
(๒) ตรวจสอบกำรรั่วไหล  กำรหลุดหลวม  กำรสึกหรอของอุปกรณ์  หรือสภำพที่ไม่ปลอดภัย

ทุกครั งก่อนกำรใช้งำน  หำกพบว่ำไม่ปลอดภัยต้องท ำกำรแก้ไข 
(๓) จัดท ำเครื่องหมำย  สี  หรือสัญลักษณ์ที่ท่อส่งก๊ำซ  หัวเชื่อม  หรือหัวตัดให้เป็นแบบ   

และชนิดเดียวกัน 
ข้อ  ๓๑ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีอุปกรณ์กันเปลวไฟย้อนกลับติดไว้ระหว่ำงหัวเชื่อม  หัวตัด   

หรือหัวเผำกับถังบรรจุก๊ำซออกซิเจน  และถังบรรจุก๊ำซไวไฟขณะใช้งำน 
ในกำรต่อถังบรรจุก๊ำซไวไฟหลำยถังเข้ำด้วยกัน  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีอุปกรณ์กันเปลวไฟย้อนกลับ

ติดไว้ระหว่ำงท่อร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมควำมดัน   
ข้อ  ๓๒ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับถังบรรจุก๊ำซ  ดังต่อไปนี  
(๑) จัดให้มีกำรยึดถังป้องกันถังล้ม  เช่น  คล้องโซ่ 
(๒) มีอุปกรณ์ป้องกันวำล์ว  เช่น  โกร่งก ำบัง  หรือฝำครอบวำล์วปิดขณะไม่ได้ใช้ก๊ำซ   
(๓) ป้องกันมิให้ถังเกิดกำรสั่นสะเทือนอันอำจก่อให้เกิดอันตรำยได้ 

้หนา   ๑๐
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(๔) กำรจัดเก็บถังบรรจุก๊ำซให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร  
จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับ  
กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ข้อ  ๓๓ นำยจ้ำงต้องใช้ถังบรรจุก๊ำซที่มีกำรติดตั งกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบำยตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  รวมทั งดูแลให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 

ส่วนที ่ ๔ 
รถยก 

 
 

ข้อ  ๓๔ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับรถยก  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) จัดให้มีโครงหลังคำของรถยกที่มั่นคงแข็งแรง  สำมำรถป้องกันอันตรำยจำกวัสดุตกหล่นได้  

เว้นแต่รถยกที่ออกแบบมำให้ยกวัสดุสิ่งของที่มีควำมสูงไม่เกินศีรษะของผู้ขับขี่ 
(๒) จัดให้มีป้ำยบอกพิกัดน  ำหนักยกอย่ำงปลอดภัยตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะ

และคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๘  ไว้ที่รถยก  พร้อมทั งติดตั งป้ำยเตือนให้ระวัง   
(๓) ตรวจสอบรถยกให้มีสภำพใช้งำนได้ดีและปลอดภัยก่อนกำรใช้งำนทุกครั ง  และต้องมีส ำเนำ

เอกสำรกำรตรวจสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 
(๔) จัดให้มีสัญญำณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะท ำงำนตำมควำมเหมำะสมของกำรใช้งำน 
(๕) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยกำรมองเห็นตำมสภำพในกำรท ำงำน  เช่น  กระจกมองข้ำง   
(๖) ให้ลูกจ้ำงซึ่งท ำหน้ำที่ขับรถยกชนิดนั่งขับสวมใส่เข็มขัดนิรภัยในขณะท ำงำนบนรถตลอดเวลำ 
ข้อ  ๓๕ นำยจ้ำงต้องไม่ดัดแปลงหรือกระท ำกำรใดกับรถยกที่มีผลท ำให้ควำมปลอดภัยในกำร

ท ำงำนลดลง  เว้นแต่กรณีทีน่ำยจ้ำงดัดแปลงรถยกเพ่ือใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเปน็เชื อเพลิง  และได้ปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนแล้ว   

ขอ้  ๓๖ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลบริเวณที่มีกำรเติมประจุไฟฟ้ำแบตเตอรี่ส ำหรับรถยก 
ที่ใช้ไฟฟ้ำให้อยู่ห่ำงจำกบริเวณที่ลูกจ้ำงท ำงำนได้อย่ำงปลอดภัย  และจัดให้มีมำตรกำรเกี่ยวกับ 
กำรระบำยอำกำศเพ่ือป้องกันกำรสะสมของไอกรด  และไอระเหยของไฮโดรเจนจำกกำรประจุไฟฟ้ำ 

ข้อ  ๓๗ นำยจ้ำงต้องตีเส้นช่องทำงเดินรถยกบริเวณภำยในอำคำรหรือก ำหนดเส้นทำงเดิน  
รถยกในบริเวณอื่นที่มีกำรใช้รถยกเป็นประจ ำ   

ข้อ  ๓๘ นำยจ้ำงต้องติดตั งกระจกนูนหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ำยกันไว้ที่บริเวณทำงแยก  
หรือทำงโค้งที่มองไม่เห็นเส้นทำงข้ำงหน้ำ 

ข้อ  ๓๙ นำยจ้ำงต้องจัดทำงเดินรถยกให้มีควำมมั่นคงแข็งแรง  และสำมำรถรองรับน  ำหนักรถ  
รวมทั งน  ำหนักบรรทุกของรถยกได้อย่ำงปลอดภัย 

ข้อ  ๔๐ นำยจ้ำงต้องจัดให้ลูกจ้ำงซึ่งจะท ำหน้ำที่เป็นผู้ขับรถยก  ผ่ำนกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ 
กำรใช้รถยกแต่ละประเภท  ควำมปลอดภัยในกำรขับรถยก  กำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำรถยก   

้หนา   ๑๑
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โดยวิทยำกรซึ่งมีควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญ  และประสบกำรณ์กำรท ำงำนเกี่ยวกับรถยก  ตำมหลักสูตร  
ที่อธิบดีประกำศก ำหนด   

ข้อ  ๔๑ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลกำรน ำรถยกไปใช้ปฏิบัติงำนใกล้สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ที่มีแรงดันไฟฟ้ำ  โดยต้องมีระยะห่ำงเพ่ือควำมปลอดภัย  ดังต่อไปนี  

(๑) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำไม่เกิน  ๖๙  กิโลโวลต์  ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  
๓.๑  เมตร 

(๒) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดนัไฟฟ้ำเกิน  ๖๙  กิโลโวลต์แต่ไม่เกนิ  ๑๑๕  กิโลโวลต์  
ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๓.๓  เมตร 

(๓) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำเกิน  ๑๑๕  กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน  ๒๓๐  กิโลโวลต์  
ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๔  เมตร 

(๔) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำเกิน  ๒๓๐  กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  กิโลโวลต์  
ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร 

ข้อ  ๔๒ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลอื่นนอกจำกผู้ขับรถยกโดยสำรหรือขึ นไป 
บนส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยก   

ส่วนที ่ ๕ 
ลิฟต์ 

 
 

ข้อ  ๔๓ ในกรณีที่มีลิฟต์โดยสำร  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) ติดตั งลิฟต์ไว้ในที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
(๒) จัดให้มีกำรตรวจสอบควำมพร้อมของลิฟต์ทุกวัน  หำกส่วนใดช ำรุดเสียหำยต้องซ่อมแซม  

ให้เรียบร้อยก่อนกำรใช้งำน  และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรตรวจสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย
ตรวจสอบได้ 

(๓) จัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำย  และติดป้ำยห้ำมใช้ลิฟต์ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องเห็นได้ ชัดเจน 
ในระหว่ำงที่มีกำรทดสอบ  ตรวจสอบ  ซ่อมแซม  หรือบ ำรุงรักษำลิฟต์ 

(๔) จัดให้มีระบบสัญญำณเตือน  และมีอุปกรณ์ตัดระบบกำรท ำงำนของลิฟต์  เมื่อมีกำรใช้ลิฟต์
บรรทุกน  ำหนักเกินพิกัดที่ผู้ผลิตก ำหนด 

(๕) จัดให้มีมำตรกำรป้องกันมิให้ลิฟต์เคลื่อนที่  ในกรณีที่ประตูลิฟต์ยังไม่ปิด 
(๖) จัดท ำค ำแนะน ำและวิธีกำรใช้ลิฟต์  และกำรขอควำมช่วยเหลือติดไว้ในห้องลิฟต์ 
(๗) จัดให้มีระบบกำรติดต่อกับภำยนอกห้องลิฟต์และสัญญำณแจ้งเหตุขัดข้อง 
(๘) จัดท ำค ำแนะน ำและวิธีกำรให้ควำมช่วยเหลือติดไว้ในห้องเครื่องต้นก ำลัง  และห้องผู้ดูแลลิฟต์ 
(๙) จัดท ำข้อห้ำมใช้ลิฟต์  ติดไว้ที่ข้ำงประตูลิฟต์ด้ำนนอกทุกชั น   

(๑๐) จัดท ำป้ำยบอกพิกัดน  ำหนักและจ ำนวนคนโดยสำรได้อย่ำงปลอดภัยติดตั งไว้ในห้องลิฟต์ 

้หนา   ๑๒
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(๑๑) จัดให้มีระบบไฟส่องสว่ำงและระบบระบำยอำกำศที่เพียงพอภำยในห้องลิฟต์  ทั งในขณะ 
ใช้งำนปกติและกรณีฉุกเฉิน 

ข้อ  ๔๔ ในกรณีที่มีลิฟต์ขนส่งวัสดุ  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติตำมข้อ  ๔๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  
และจัดท ำป้ำยบอกพิกัดน  ำหนักวัสดุสิ่งของที่บรรทุกได้อย่ำงปลอดภัยตำมที่ผู้ผลิตก ำหนด  และป้ำย  
ห้ำมโดยสำร  ติดไว้ในจุดที่เห็นได้ชัดเจนภำยในห้องลิฟต์และนอกประตูลิฟต์ทุกชั น  รวมทั งก ำหนดมำตรกำร
เกี่ยวกับกำรดูแลวัสดุที่ขนส่งเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุเคลื่อนที่และมำตรกำรป้องกันกำรติดขัดของห้องลิฟต์ 

ข้อ  ๔๕ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรทดสอบชิ นส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์หลังจำกติดตั ง  และ  
เมื่อมีกำรใช้งำน  อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั ง  ทั งนี   กำรทดสอบกำรรับน  ำหนักของลิฟต์ต้องไม่น้อยกว่ำ  
ร้อยละ  ๑๐๐  ของน  ำหนักกำรใช้งำนสูงสุดที่ผู้ผลิตก ำหนด   

ให้นำยจ้ำงปิดประกำศผลกำรทดสอบที่อย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียดประกอบด้วยวัน  เดือน  ปี 
ที่มีกำรทดสอบ  วัน  เดือน  ปีที่กำรรับรองหมดอำยุ  และรำยชื่อผู้ทดสอบไว้ในห้องลิฟต์ให้เห็นได้ชัดเจน   
และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ  ๔๖ นำยจ้ำงต้องตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยและระบบกำรท ำงำนของลิฟต์เป็นประจ ำ
ทุกเดือน  และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ  ๔๗ นำยจ้ำงต้องจัดให้ลวดสลิงที่ใช้ส ำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๕  
ในกรณีใช้โซ่ต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๔  และลวดสลิงที่ใช้ส ำหรับลิฟต์โดยสำรมีค่ำควำมปลอดภัย 
ไม่น้อยกว่ำ  ๑๐ 

ข้อ  ๔๘ นำยจ้ำงต้องไม่ใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะตำมข้อ  ๘๖  กับลิฟต์ 

ส่วนที ่ ๖ 
เครื่องจกัรส ำหรบัใช้ในกำรยกคนขึ นท ำงำนบนที่สงู 

 
 

ข้อ  ๔๙ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักรส ำหรับใช้ในกำรยกคนขึ นท ำงำนบนที่สูง  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ   
ดังต่อไปนี    

(๑) จัดให้มีกำรป้องกันกำรตกจำกที่สูงตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำร
บริหำร  จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำ งำน  
ในสถำนที่ที่มีอันตรำยจำกกำรตกจำกที่สูงและที่ลำดชันจำกวัสดุกระเด็น  ตกหล่น  และพังทลำย   
และจำกกำรตกลงไปในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ   

(๒) จัดให้มีป้ำยบอกพิกัดน  ำหนักและจ ำนวนคนที่สำมำรถยกได้อย่ำงปลอดภัย   
(๓) ตรวจสอบสภำพเครื่องจักรส ำหรับใช้ในกำรยกคนขึ นท ำงำนบนที่สูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  

ให้มีสภำพใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัยก่อนกำรใช้งำนทุกครั ง  และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรตรวจสอบไว้ให้
พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้   

(๔) จัดให้มีสัญญำณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยขณะท ำงำนตำมควำมเหมำะสมของกำรใช้งำน   

้หนา   ๑๓
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(๕) จัดให้มีอุปกรณ์ตัดระบบกำรท ำงำนเมื่อมีกำรใช้งำนเกินพิกัดที่ผู้ผลิตก ำหนด  และต้อง
ตรวจสอบให้อุปกรณ์ดังกล่ำวอยู่ในสภำพที่สำมำรถท ำงำนได้ตลอดเวลำ   

ข้อ  ๕๐ นำยจ้ำงต้องไม่ดัดแปลงหรือกระท ำกำรใดกับเครื่องจักรส ำหรับใช้ในกำรยกคน  
ขึ นท ำงำนบนที่สูงที่มีผลท ำให้ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนลดลง 

ข้อ  ๕๑ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลบริเวณที่มีกำรเติมประจุไฟฟ้ำแบตเตอรี่เครื่องจักรส ำหรับ  
ใช้ในกำรยกคนขึ นท ำงำนบนที่สูงที่ใช้ไฟฟ้ำให้อยู่ห่ำงจำกบริเวณที่ลูกจ้ำงท ำงำนได้อย่ำงปลอดภัย   
และจัดให้มีมำตรกำรเกี่ยวกับกำรระบำยอำกำศเพ่ือป้องกันกำรสะสมของไอกรด  และไอระเหย 
ของไฮโดรเจนจำกกำรประจุไฟฟ้ำ 

ข้อ  ๕๒ ในกำรท ำงำนบนเครือ่งจักรส ำหรับใช้ในกำรยกคนขึ นท ำงำนบนที่สูงที่มกีำรเคลื่อนย้ำย
เครื่องจักรนั นไปตำมแนวระนำบ  นำยจ้ำงต้องจัดให้พื นที่ที่เป็นเส้นทำงกำรเคลื่อนย้ำยมีควำมแข็งแรง  
รำบเรียบ  ไม่ต่ำงระดับ  และปรับระดับของเครื่องจักรดังกล่ำวให้อยู่ในต ำแหน่งที่ผู้ผลิตก ำหนดหรือ  
ในต ำแหน่งที่ปลอดภัย 

ข้อ  ๕๓ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรอบรมลูกจ้ำงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะ
และคู่มือกำรใช้งำนเครื่องจักรส ำหรับใช้ในกำรยกคนขึ นท ำงำนบนที่สูงเพื่อควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน   

ข้อ  ๕๔ ในกำรใช้งำนเครื่องจักรส ำหรับใช้ในกำรยกคนขึ นท ำงำนบนที่สูงแบบแขวน  นำยจ้ำง
ต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี    

(๑) จัดให้มีกำรทดสอบชิ นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภำยหลังกำรติดตั ง  และต้องมีส ำเนำ
เอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

(๒) ต้องใช้ลวดสลิงที่มีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๑๐  และไม่เป็นลวดสลิงที่มีลักษณะ 
ตำมข้อ  ๘๖ 

ส่วนที ่ ๗ 
รอก 

 
 

ข้อ  ๕๕ ในกำรใช้รอกโยก  รอกมือสำว  รอกหำงปลำ  รอกไฟฟ้ำหรือรอกที่ใช้พลังงำนอื่น   
หรือรอกชนิดอื่นที่มีกำรใช้งำนลักษณะเดียวกัน  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  

(๑) ติดตั งรอกไว้ในที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
(๒) จัดให้มีกำรตรวจสอบควำมพร้อมของรอกทุกวัน  หำกส่วนใดช ำรุดเสียหำยต้องซ่อมแซม 

ให้เรียบร้อยก่อนใช้งำน  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 
(๓) จัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยและติดป้ำยห้ำมใช้รอกให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องเห็นได้ชัดเจน  

ในระหว่ำงที่มีกำรทดสอบ  กำรซ่อมบ ำรุง  และกำรตรวจสอบรอก 
(๔) จัดให้มีป้ำยบอกขนำดพิกัดน  ำหนักยกอย่ำงปลอดภัยตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียด

คุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๘  ไว้ที่รอก  พร้อมทั งติดตั งป้ำยเตือนให้ระวัง 

้หนา   ๑๔
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(๕) ไม่ใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะตำมข้อ  ๘๖  กับรอก 
(๖) อุปกรณ์ส ำหรับกำรผูกมัดหรือยึดโยงวัสดุสิ่งของต้องมีค่ำควำมปลอดภัยที่ก ำหนดตำมข้อ  ๘๙ 
(๗) ควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลใดเกำะเกี่ยวไปกับส่วนหนึ่งส่วนใดของรอกหรือไปกับวัสดุสิ่งของ  

ที่ท ำกำรยก  หรืออยู่ภำยใต้วัสดุสิ่งของที่ท ำกำรยกหรือบริเวณที่ใช้รอกที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยได้ 
(๘) รอกที่มีขนำดพิกัดน  ำหนักยกตั งแต่  ๑  ตันขึ นไป  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรทดสอบ

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรอกเพ่ือให้ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั ง  และต้องมี
ส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

หมวด  ๒ 
ปั้นจั่น 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ  ๕๖ ในกำรประกอบ  กำรติดตั ง  กำรทดสอบ  กำรใช้  กำรซ่อมแซม  กำรบ ำรุงรักษำ   
กำรตรวจสอบ  กำรรื อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติตำมรำยละเอียด
คุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้  หำกไม่มีรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำน
ดังกล่ำว  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้วิศวกรเป็นผู้จัดท ำรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำน  
เป็นหนังสือ  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นภำษำไทย  หรือภำษำอื่น 
ที่ลูกจ้ำงสำมำรถศึกษำและปฏิบัติเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนได้ 

ข้อ  ๕๗ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรทดสอบกำรติดตั งปั้นจั่นเมื่อติดตั งเสร็จตำมรำยละเอียด 
คุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๕๖  ตำมแบบที่อธิบดีประกำศก ำหนด  และต้องมีส ำเนำเอกสำร 
กำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ในกรณีที่มีกำรหยุดใช้งำนปั้นจั่นตั งแต่หกเดือนขึ นไป  ก่อนน ำปั้นจั่นมำใช้งำนใหม่  นำยจ้ำง  
ต้องด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งด้วย 

ข้อ  ๕๘ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นอย่ำงน้อย 
ปีละหนึ่งครั ง  ตำมประเภทและลักษณะของงำน  ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือ
กำรใช้งำนตำมข้อ  ๕๖  ตำมแบบที่อธิบดีประกำศก ำหนด  และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบไว้ให้
พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ  ๕๙ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับปั้นจั่น  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) ควบคุมให้มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงไม่น้อยกว่ำสองรอบตลอดเวลำที่ปั้นจั่นท ำงำน 
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(๒) จัดให้มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจำกตะขอของปั้นจั่นและท ำกำรตรวจสอบให้อยู่ใน
สภำพที่ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย 

(๓) จัดให้มีที่ครอบปิดหรือกั นส่วนที่หมุนรอบตัวเอง  ส่วนที่เคลื่อนไหวได้  หรือส่วนที่อำจเป็น
อันตรำยของปั้นจั่น  และให้ส่วนที่เคลื่อนที่ของปั้นจั่นหรือส่วนที่หมุนได้ของปั้นจั่นอยู่ห่ำงจำกสิ่งก่อสร้ำง
หรือวัตถุอื่นในระยะที่ปลอดภัย 

(๔) จัดให้ลูกจ้ำงสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและสำยช่วยชีวิตตลอดเวลำที่ท ำงำนบนแขนปั้นจั่นหรือ 
ชุดสะพำน   

(๕) จัดให้มีพื นชนิดกันลื่น  รำวกันตก  และแผงกันตกระดับพื น  ส ำหรับปั้นจั่นชนิดที่ต้องมี 
กำรจัดท ำพื นและทำงเดิน 

(๖) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่เหมำะสมและพร้อมใช้งำนไว้ที่ห้องบังคับปั้นจั่นหรือต ำแหน่ง 
ที่สำมำรถใช้งำนได้สะดวก 

(๗) ติดตั งปั้นจั่นบนฐำนที่มั่นคงโดยวิศวกรเป็นผู้รับรอง   
(๘) จัดให้มีกำรติดตั งชุดควบคุมกำรท ำงำนเมื่อยกวัสดุขึ นถึงต ำแหน่งสูงสุด  (upper  limit  switch)  

ที่ใช้งำนได้ตำมปกติ 
(๙) จัดให้มีชุดควบคุมพิกัดน  ำหนักยก  (overload  limit  switch)  ที่ใช้งำนได้ตำมปกติ 
ข้อ  ๖๐ ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับปั้นจั่นที่ใช้เครื่องยนต์  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  
(๑) จัดให้มีที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย 
(๒) จัดให้มีถังเก็บเชื อเพลิงและท่อส่งเชื อเพลิงติดตั งอยู่ในลักษณะที่จะไม่เกิดอันตรำย 

เมื่อเชื อเพลิงหก  ล้น  หรือรั่วออกมำ 
(๓) จัดให้มีมำตรกำรในกำรเก็บและเคลื่อนย้ำยเชื อเพลิงส ำรองด้วยควำมปลอดภัย 
ข้อ  ๖๑ นำยจ้ำงต้องเคลื่อนย้ำยวัตถุไวไฟออกจำกบริเวณที่ใช้ปั้นจั่น  เว้นแต่กรณีที่ไม่สำมำรถ

เคลื่อนย้ำยได้  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยที่เหมำะสมก่อนให้ลูกจ้ำงปฏิบัติงำน 
ข้อ  ๖๒ นำยจ้ำงต้องไม่ให้ลูกจ้ำงใช้ปั้นจั่นที่ช ำรุดเสียหำยหรืออยู่ในสภำพที่ไม่ปลอดภัย 
ข้อ  ๖๓ นำยจ้ำงต้องไม่ดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

โครงสร้ำงที่มีผลต่อกำรรับน  ำหนัก  หรือยินยอมให้ลูกจ้ำงหรือผู้อื่นกระท ำกำรเช่นว่ำนั น  เว้นแต่นำยจ้ำง
ได้จัดให้มีกำรค ำนวณทำงวิศวกรรมพร้อมกับจัดให้มีกำรทดสอบ  และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบ  
ไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ  ๖๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีสัญญำณเสียงและแสงไฟเตือนภัยตลอดเวลำที่ปั้นจั่นท ำงำน 
โดยติดตั งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน 

ข้อ  ๖๕ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีป้ำยบอกพิกัดน  ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่นและรอกของตะขอ  พร้อมทั ง
ติดตั งป้ำยเตือนให้ระวังอันตรำยที่ลูกจ้ำงเห็นได้ชัดเจน 
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ส ำหรับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ที่มีพิกัดยกหลำยพิกัด  นำยจ้ำงต้องจัดให้มี
ตำรำงกำรยกสิ่งของตำมที่ผู้ผลิตก ำหนด  โดยติดประกำศไว้ให้เห็นได้ชัดเจน 

ข้อ  ๖๖ นำยจ้ำงต้องจัดท ำเส้นแสดงเขตอันตรำย  เครื่องหมำยแสดงเขตอันตรำย  หรือเครื่อง
กั นเขตอันตรำยในเส้นทำงที่มีกำรใช้ปั้นจั่นเคลื่อนย้ำยส่ิงของ   

ข้อ  ๖๗ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีคู่มือกำรใช้สัญญำณสื่อสำรระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับปั้นจั่น 
ในกรณีที่กำรใช้สัญญำณตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรใช้สัญญำณมือ  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีรูปภำพ 

หรือคู่มือกำรใช้สัญญำณมือตำมมำตรฐำน  ASME  หรือมำตรฐำนอื่นที่เทียบเท่ำตำมแบบที่อธิบดีประกำศ
ก ำหนด  ติดไว้ที่จุดหรือต ำแหน่งที่ลูกจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนเห็นได้ชัดเจน 

ข้อ  ๖๘ ในกรณีที่มีกำรติดตั งหรือใช้ปั้นจั่นใกล้สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำ  
นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลให้ลูกจ้ำงปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  

(๑) ในกรณีที่ใช้ปั้นจั่นยกวัสดุ  ให้มีระยะห่ำงระหว่ำงสำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำ  
กับส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของวัสดุที่ปั้นจั่นก ำลังยก  ดังต่อไปนี  

 (ก) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำไม่เกิน  ๖๙  กิโลโวลต์  ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ   
๓.๑  เมตร 

 (ข) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำเกิน  ๖๙  กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน  ๑๑๕  กิโลโวลต์  
ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๓.๓  เมตร 

 (ค) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำเกิน  ๑๑๕  กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน  ๒๓๐  กิโลโวลต์   
ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๔  เมตร 

 (ง) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำเกิน  ๒๓๐  กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  กิโลโวลต์   
ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๖  เมตร 

(๒) ในกรณีที่เคลื่อนย้ำยปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่โดยไม่ยกวสัดุและไม่ลดแขนปั้นจั่นลงให้มรีะยะหำ่ง
ระหว่ำงสำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำ  กับส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น  ดังต่อไปนี  

 (ก) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำไม่เกิน  ๖๙  กิโลโวลต์  ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  
๑.๓  เมตร 

 (ข) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำเกิน  ๖๙  กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน  ๒๓๐  กิโลโวลต์  
ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๓  เมตร 

 (ค) สำยไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำเกิน  ๒๓๐  กิโลโวลต์แต่ไม่เกิน   
๕๐๐  กิโลโวลต์  ต้องห่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๕  เมตร 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำม  (๑)  และ  (๒)  ได้  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรควำมปลอดภยั
ที่เพียงพอและได้รับกำรอนุญำตจำกกำรไฟฟ้ำประจ ำท้องถิ่นที่รับผิดชอบสำยไฟฟ้ำนั นก่อนกำรด ำเนินกำร 

ข้อ  ๖๙ ในกรณีที่มีกำรติดตั งหรือใช้ปั้นจั่นใกล้เสำส่งคลื่นโทรคมนำคมที่อำจมีกระแสไฟฟ้ำ
เหนี่ยวน ำ  นำยจ้ำงต้องต่อสำยตัวน ำกับปั้นจั่นหรือวัสดุที่จะยกเพ่ือให้ประจุไฟฟ้ำไหลลงดิน  ทั งนี    
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กำรต่อลงดินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดตั งทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย  ที่ก ำหนดโดยสมำคมวิศวกรรม 
สถำนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

ข้อ  ๗๐ นำยจ้ำงต้องปิดประกำศวิธีกำรท ำงำนเกี่ยวกับปั้นจั่นไว้บริเวณที่ลูกจ้ำงท ำงำน 
เป็นภำษำไทยหรือภำษำอื่นที่ลูกจ้ำงเข้ำใจได้  โดยอย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้งำน   
กำรบ ำรุงรักษำ  และกำรใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 

ข้อ  ๗๑ ในกรณีที่ผู้บังคับปั้นจั่นไม่สำมำรถมองเห็นจุดที่ท ำกำรยกสิ่งของหรือเคลื่อนย้ำยวัสดุ  
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีผู้ให้สัญญำณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นตลอดระยะเวลำที่มีกำรใช้งำน 

ข้อ  ๗๒ นำยจ้ำงต้องจัดให้ลูกจ้ำงซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น  ผู้ให้สัญญำณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น   
ผู้ยึดเกำะวัสดุ  หรือผู้ควบคุมกำรใช้ปั้นจั่นผ่ำนกำรอบรมเกี่ยวกับขั นตอนและวิธีกำรท ำงำนที่ปลอดภัย  
ในกำรท ำงำนของปั้นจั่น  กำรป้องกันอันตรำยจำกปั้นจั่น  รำยละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ำงอุปกรณ์   
กำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ของปั้นจั่น  รวมทั งกำรฝึกอบรมทบทวนกำรท ำงำนเกี่ยวกับปั้นจั่น
แต่ละประเภท  โดยวิทยำกรซึ่งมีควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญ  และประสบกำรณ์กำรท ำงำนเกี่ยวกับปั้นจั่น  
แต่ละประเภท  ตำมหลักสูตรที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
ปั้นจั่นเหนือศีรษะและปัน้จัน่ขำสงู 

 
 

ข้อ  ๗๓ ปั้นจั่นเหนือศีรษะหรือปั้นจั่นขำสูงที่เคลื่อนที่บนรำง  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีสวิตช์ 
หยุดกำรท ำงำนของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ  และให้มีกันชนหรือกันกระแทกที่ปลำยทั งสองข้ำงของรำง 

ข้อ  ๗๔ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวำงกำรเลื่อนของล้อปั้นจั่น 
ข้อ  ๗๕ ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงขึ นไปท ำงำนบนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่นที่มีควำมสูงเกิน   

๒  เมตร  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีบันไดพร้อมรำวจับและโครงโลหะกันตกหรือจัดให้มีอุปกรณ์อื่นใดที่มี  
ควำมเหมำะสมและปลอดภัยต่อลูกจ้ำงตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร  จัดกำร   
และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  ในสถำนที่  
ที่มีอันตรำยจำกกำรตกจำกที่สูงและที่ลำดชันจำกวัสดุกระเด็น  ตกหล่น  และพังทลำย  และจำกกำร  
ตกลงไปในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ 

ส่วนที ่ ๓ 
ปั้นจั่นหอสูง 

 
 

ข้อ  ๗๖ ในกรณีที่ลูกจ้ำงปฏิบัติงำนบนแขนปั้นจั่น  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกัน 
กำรพลัดตกของลูกจ้ำง  และให้ลูกจ้ำงสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและสำยช่วยชีวิตตลอดเวลำที่ลูกจ้ำงท ำงำน 

ข้อ  ๗๗ ปั้นจั่นที่มีรำงล้อเลื่อนที่อยู่บนแขนปั้นจั่น  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีสวิตช์หยุดกำรท ำงำน
ของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ  และให้มีกันชนหรือกันกระแทกที่ปลำยทั งสองข้ำงของรำง   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ  ๗๘ ปั้นจั่นที่มีแขนเคลื่อนที่ขึ นลงได้  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีสวิตช์ควบคุมมุมองศำกำรท ำงำน
ของแขนปั้นจั่น  ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๕๖   

ข้อ  ๗๙ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีตำรำงกำรยกสิ่งของตำมที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะ 
และคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๕๖  ที่แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับน  ำหนักสิ่งของ  มุมองศำ  และระยะ 
ของแขนที่ท ำกำรยก  ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน   

ขอ้  ๘๐ ในกำรประกอบ  กำรติดตั ง  กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง  กำรเพ่ิมควำมสูง  หรือ 
กำรรื อถอนปั้นจั่นหอสูง  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมตลอดระยะเวลำด ำเนินกำรจนแล้วเสร็จ   

ข้อ  ๘๑ นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลไม่ให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลใดเกำะเกี่ยวไปกับส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น 
หรือไปกับวัสดุที่ท ำกำรยก  หรืออยู่ภำยใต้วัสดุที่ท ำกำรยกหรือบริเวณที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยได้   

ส่วนที ่ ๔ 
รถปัน้จั่นและเรือปัน้จั่น 

 
 

ข้อ  ๘๒ ในกำรติดตั งปั้นจั่นบนรถ  เรือ  แพ  โป๊ะ  หรือยำนพำหนะลอยน  ำอย่ำงอื่นนำยจ้ำง 
ต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี  

(๑) ยึดปั้นจั่นไว้กับรถ  เรือ  แพ  โป๊ะ  หรือยำนพำหนะลอยน  ำอย่ำงอื่นให้มั่นคง  โดยมีวิศวกร
ควบคุมกำรด ำเนินกำรจนแล้วเสร็จ  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย
ตรวจสอบได้ 

(๒) จัดให้มีป้ำยบอกพิกัดน  ำหนักยกอย่ำงปลอดภัยตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะ
และคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๕๖  พร้อมทั งติดตั งป้ำยเตือนให้ระวัง  โดยน  ำหนักของปั้นจั่นรวมกับ 
พิกัดน  ำหนักยกต้องไม่เกินระวำงบรรทุกเต็มที่ของรถ  เรือ  แพ  โป๊ะ  หรือยำนพำหนะลอยน  ำอย่ำงอื่น   

ข้อ  ๘๓ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีตำรำงกำรยกสิ่งของตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะ
และคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๕๖  ที่แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับน  ำหนักสิ่งของ  มุมองศำ  และระยะ 
ของแขนที่ท ำกำรยก  ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน 

ข้อ  ๘๔ กำรท ำงำนเกี่ยวกับรถปั้นจั่นที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี   นำยจ้ำง 
ต้องจัดให้มีกำรจัดท ำแผนกำรยก  และควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำมแผนกำรยกนั น  เพ่ือให้ลูกจ้ำงปฏิบัติงำน 
ได้อย่ำงปลอดภัย 

(๑) กำรใช้ปั้นจั่นตั งแต่สองเครื่องขึ นไปในกำรยกวัสดุสิ่งของ   
(๒) กำรยกวัสดุสิ่งของที่มีน  ำหนักมำกกว่ำร้อยละ  ๗๕  ของพิกัดยกอย่ำงปลอดภัยตำมตำรำง

กำรยกสิ่งของตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๕๖   
(๓) กำรท ำงำนของปั้นจั่นใกล้สำยไฟฟ้ำที่มีระยะน้อยกว่ำระยะที่ก ำหนดในข้อ  ๖๘ 
(๔) กำรยกวัสดุสิ่งของที่อำจเกิดกำรเปลี่ยนแปลงของจุดศูนย์ถ่วงของวัสดุสิ่งของที่ท ำกำรยก 
(๕) กำรยกวัสดุสิ่งของที่อำจเกิดกำรระเบิดหรืออุบัติภัยร้ำยแรง 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



(๖) กำรยกวัสดุสิ่งของที่มีน  ำหนักตั งแต่  ๒๕  ตันขึ นไป 
ข้อ  ๘๕ แผนกำรยกตำมข้อ  ๘๔  ต้องจัดท ำโดยผู้ควบคุมกำรใช้รถปั้นจั่นซึ่งผ่ำนกำรอบรม 

ตำมข้อ  ๗๒  โดยต้องท ำเป็นหนังสือและอย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียด  ดังต่อไปนี    
(๑) ผู้ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับปั้นจั่น 
(๒) ตำรำงกำรยกวัสดุสิ่งของ 
(๓) รำยละเอียดของปั้นจั่น  ได้แก่  รัศมีกำรยกและควำมยำวของแขนปั้นจั่นที่ใช้ยกขณะท ำกำร

ยกวัสดุสิ่งของ   
(๔) รำยละเอียดของอุปกรณ์ประกอบกำรยกและลักษณะกำรยึดเกำะวัสดุสิ่งของ 
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดสุิ่งของที่ท ำกำรยก  เช่น  ขนำด  น  ำหนัก  ต ำแหน่งจุดศูนย์ถ่วง  โดยระบุ

อัตรำส่วนของน  ำหนักที่ยกต่อควำมสำมำรถในกำรยก   
(๖) ควำมสำมำรถในกำรรับน  ำหนักของพื นที่รองรับปั้นจั่น 
(๗) ขนำดพื นที่ของแผ่นรองขำรับน  ำหนักของปั้นจั่น 
(๘) ขั นตอนกำรยกที่ก ำหนดมำตรกำรควำมปลอดภัยและวิธีกำรป้องกันอันตรำย 
นำยจ้ำงต้องปิดประกำศแผนกำรยกไว้ในบริเวณที่ท ำงำนให้เห็นได้ชัดเจน  และต้องมีส ำเนำ

เอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้   

ส่วนที ่ ๕ 
อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับปัน้จั่น 

 
 

ข้อ  ๘๖ นำยจ้ำงต้องไม่ใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี  
(๑) ลวดสลิงที่ลวดเส้นนอกสึกไปตั งแต่หนึ่งในสำมของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเส้นลวด 
(๒) ลวดสลิงที่ขมวด  ถูกบดกระแทก  แตกเกลียว  หรือช ำรุดที่ท ำให้ประสิทธิภำพในกำรใช้งำน

ของลวดสลิงลดลง 
(๓) ลวดสลิงมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเล็กลงเกินร้อยละ  ๕  ของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงที่ระบุ   
(๔) ลวดสลิงถูกควำมร้อนท ำลำยหรือเป็นสนิมมำกจนเห็นได้ชัดเจน 
(๕) ลวดสลิงถูกกัดกร่อนช ำรุดมำกจนเห็นได้ชัดเจน 
(๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ที่มีเส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียวขำดตั งแต่สำมเส้นขึ นไปในเส้นเกลียวเดียวกัน 

หรือขำดรวมกันตั งแต่หกเส้นขึ นไปในหลำยเส้นเกลียว 
(๗) ลวดสลิงยึดโยงที่มีเส้นลวดขำดตรงข้อต่อตั งแต่สองเส้นขึ นไปในหนึ่งช่วงเกลียว 
ข้อ  ๘๗ นำยจ้ำงต้องใช้ลวดสลิงที่มีค่ำควำมปลอดภัยตำมที่ก ำหนดไว้  ดังต่อไปนี  
(๑) ลวดสลิงเคลื่อนที่ต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๕ 
(๒) ลวดสลิงยึดโยงต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๓.๕ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ  ๘๘ นำยจ้ำงต้องใช้ปั้นจั่นที่มีรอกที่มีอัตรำส่วนระหว่ำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของรอกหรือล้อใด ๆ   
กับเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของลวดสลิงที่พันตำมที่ก ำหนดไว้  ดังต่อไปนี  

(๑) สิบแปดต่อหนึ่ง  ส ำหรับรอกปลำยแขนปั้นจั่น 
(๒) สิบหกต่อหนึ่ง  ส ำหรับรอกของตะขอ 
(๓) สิบห้ำต่อหนึ่ง  ส ำหรับรอกหลังแขนปั้นจั่น 
ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่อัตรำส่วนระหว่ำงเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของรอกหรือล้อใด  ๆ   

กับเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของลวดสลิงที่พันตำมที่ผู้ผลิตก ำหนด   
ข้อ  ๘๙ นำยจ้ำงต้องใช้อุปกรณ์ส ำหรับกำรผูก  มัด  หรือยึดโยงวัสดุที่มีค่ำควำมปลอดภัย 

ตำมที่ก ำหนดไว้  ดังต่อไปนี  
(๑) ลวดสลิง  ต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๕ 
(๒) โซ่  ต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๔ 
(๓) เชือก  ต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๕ 
(๔) ห่วงหรือตะขอ  ต้องมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๓.๕ 
(๕) อุปกรณ์ส ำหรับผูก  มัด  หรือยึดโยงอื่นนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ใน  (๑)  ถึง  (๔)  ต้องมี

ค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๓.๕ 
ข้อ  ๙๐ นำยจ้ำงต้องจัดหำวัสดุที่มีควำมทนทำนและอ่อนตัวมำรองรับบริเวณจุดที่มีกำรสัมผัส

ระหว่ำงอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผูก  มัด  หรือยึดโยงกับวัสดุที่ท ำกำรยกเคลื่อนย้ำย 
ข้อ  ๙๑ ในกำรยกเคลื่อนย้ำยวัสดุสิ่งของ  นำยจ้ำงต้องให้ลูกจ้ำงผูก  มัด  หรือยึดโยง 

วัสดุสิ่งของ  โดยมีมุมองศำระหว่ำงอุปกรณ์ส ำหรับกำรผูก  มัด  หรือยึดโยงกับวัสดุที่จะท ำกำรยก 
ไม่น้อยกว่ำ  ๔๕  องศำ 

กรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องท ำกำรผูก  มัด  หรือยึดโยงด้วยมุมองศำที่น้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  
นำยจ้ำงต้องก ำหนดให้มีกำรค ำนวณแรงรับน  ำหนักของอุปกรณ์ส ำหรับกำรผูก  มัด  หรือยึดโยงเพ่ือให้เกดิ
ควำมปลอดภัยโดยผู้ควบคุมกำรใช้ปั้นจั่น  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย 
ตรวจสอบได้ 

ข้อ  ๙๒ นำยจ้ำงต้องไม่ใช้ตะขอที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี  
(๑) มีกำรบิดตัวของตะขอ 
(๒) มีกำรถ่ำงออกของปำกตะขอเกินร้อยละ  ๕ 
(๓) มีกำรสึกหรอที่ท้องตะขอเกินร้อยละ  ๑๐   
(๔) มีกำรแตกหรือร้ำวส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอ 
(๕) มีกำรเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ 
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หมวด  ๓ 
หม้อน  ำ  หมอ้ต้มที่ใช้ของเหลวเปน็สื่อน ำควำมรอ้น 

ภำชนะรบัควำมดัน  และภำชนะบรรจกุ๊ำซทนควำมดัน 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ  ๙๓ บทบัญญัติในหมวดนี มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) หม้อน  ำที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี  
 (ก) หม้อน  ำที่บรรจุน  ำที่มีปริมำตรไม่เกิน  ๒  ลิตร  และผลิตไอน  ำควำมดันเกจไม่เกิน   

๕๐  กิโลปำสคำล 
 (ข) หม้อน  ำที่ผลิตน  ำร้อนควำมดันเกจไม่เกิน  ๑.๑  เมกะปำสคำล  หรืออุณหภูมิไม่เกิน  

๑๒๐  องศำเซลเซียส   
 (ค) หม้อน  ำแบบท่อขดที่ผลิตน  ำร้อนที่มีลักษณะทั งหมด  ดังต่อไปนี  
  ๑) ไม่มีที่พักไอน  ำหรือส่วนที่เก็บไอน  ำ 
  ๒) ไม่มีไอน  ำเกิดขึ นในท่อน  ำหรือหลอดน  ำ 
  ๓) มีท่อน  ำหรือหลอดน  ำที่ใช้ถ่ำยเทพลังงำนควำมร้อนที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง

ภำยนอกไม่เกิน  ๒๕  มิลลิเมตร 
  ๔) มีท่อส ำหรับจ่ำยน  ำร้อนที่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงระบุค่ำไว้ไม่เกิน  ๒๐  (DN  ๒๐) 
  ๕) มีควำมจุของน  ำไม่เกิน  ๒๓  ลิตร 
  ๖) มีอุณหภูมิของน  ำไม่เกิน  ๑๗๕  องศำเซลเซียส 
  ๗) มีลิ นนิรภัยและอุปกรณ์ควบคุมที่เพียงพอ 
(๒) ภำชนะรับควำมดันที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี  
 (ก) มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยในน้อยกว่ำ  ๑๕๒  มิลลิเมตร   
 (ข) เก็บน  ำร้อนที่มอีุณหภูมินอ้ยกวำ่  ๙๙  องศำเซลเซยีส  และมีปริมำตรนอ้ยกว่ำ  ๔๕๐  ลิตร 
 (ค) ภำชนะรับควำมดันและบรรจุน  ำที่มีอำกำศเป็นตัวสร้ำงควำมดันที่มีควำมดันเกจไม่เกนิ  

๒  เมกะปำสคำล  หรือมีอุณหภูมิไม่เกิน  ๙๙  องศำเซลเซียส 
 (ง) มีท่อส่งของไหลทุกประเภท  หรือชิ นส่วนรับแรงดันส่วนใดส่วนหนึ่งที่ประกอบกัน  

เป็นเครื่องจักร 
 (จ) ภำชนะบรรจุน  ำมันเชื อเพลิงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน  ำมันเชื อเพลิง 
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ข้อ  ๙๔ นำยจ้ำงซึ่งมีกำรใช้เครื่องชงกำแฟแรงดันไอน  ำ  เตำรีดหรือเครื่องรีดผ้ำแรงดันไอน  ำ  
เครื่องท ำควำมสะอำดแรงดันไอน  ำ  หรือเครื่องปั๊มลม  และได้ปฏิบัติตำมข้อ  ๙๗  และข้อ  ๑๐๑  แล้ว  
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมหมวดนี  

ข้อ  ๙๕ นำยจ้ำงต้องใช้หม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  ภำชนะรับควำมดัน  
ภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน  รวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่ำง  ๆ  ที่มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  มำตรฐำน  ISO  มำตรฐำน  ASME  มำตรฐำน  JIS  มำตรฐำน  DIN  มำตรฐำน  TRD   
มำตรฐำน  BS  มำตรฐำน  EN  มำตรฐำน  DOT  หรือมำตรฐำนอื่นที่เทียบเท่ำตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด   

ข้อ  ๙๖ นำยจ้ำงต้องแจ้งกำรใช้งำนหรือยกเลิกกำรใช้งำนหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลว  
เป็นสื่อน ำควำมร้อน  หรือภำชนะรับควำมดันนอกจำกที่ก ำหนดไว้ตำมข้อ  ๙๓  ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง 
อธิบดีมอบหมำย  ภำยในระยะเวลำไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่ใช้งำนหรือยกเลิกกำรใช้งำน  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๙๗ ในกำรประกอบ  กำรติดตั ง  กำรทดสอบ  กำรใช้  กำรซ่อมแซม  กำรบ ำรุงรักษำ   
กำรตรวจสอบหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  หรือภำชนะรับควำมดัน  นำยจ้ำง 
ต้องปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมประเภทที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้  หำกไม่มี
รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนดังกล่ำว  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้วิศวกรเป็นผู้จัดท ำ
รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนเป็นหนังสือ  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำน
ตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นภำษำไทยหรือภำษำอื่น  
ที่ลูกจ้ำงสำมำรถศึกษำและปฏิบัติเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนได้ 

ข้อ  ๙๘ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีป้ำยหรือสื่อในลักษณะอื่นที่ก ำหนดวิธีกำรท ำงำน  กำรตรวจสอบ
อุปกรณ์ประกอบและกำรแก้ไขข้อขัดข้อง  รวมทั งข้อปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในกำรใช้หม้อน  ำ   
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  ภำชนะรับควำมดัน  หรือภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน  
เป็นภำษำไทยหรือภำษำอื่นที่ลูกจ้ำงเข้ำใจได้  และปิดหรือแสดงไว้บริเวณที่ลูกจ้ำงปฏิบัติงำนและเห็นได้ 
ชัดเจน   

ข้อ  ๙๙ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน  ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน   
ที่มีคุณสมบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี  

(๑) ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับผู้ควบคุมหม้อน  ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  หรือผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน  ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว  
เป็นสื่อน ำควำมร้อนจำกหน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ  ทั งนี   ตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด   

(๒) มีคุณวุฒิได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูงสำขำช่ำงกลโรงงำน  สำขำช่ำงยนต์  สำขำช่ำงเทคนิค 
อุตสำหกรรม  สำขำช่ำงเทคนิคกำรผลิต  หรือสำขำอื่นที่มีวิชำกำรเรียนภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติเกี่ยวกับไอน  ำ   
กำรเผำไหม้  ควำมร้อน  กำรประหยัดพลังงำน  หรือควำมแข็งแรงของวัสดุ  รวมกันไม่น้อยกว่ำ  ๙  หน่วยกิต 
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ข้อ  ๑๐๐ นำยจ้ำงต้องจัดให้ลูกจ้ำงซึ่งปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ควบคุมหม้อน  ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว 
เป็นสื่อน ำควำมร้อน  ผ่ำนกำรฝึกอบรมแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรใช้งำนและควำมปลอดภัย  
ในกำรท ำงำนของหม้อน  ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  โดยให้รับกำรฝึกอบรมดังกล่ำว
อย่ำงน้อยสองปีต่อหนึ่งครั ง  ตำมหลักสูตรที่อธิบดีประกำศก ำหนด   

ข้อ  ๑๐๑ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน   
ภำชนะรับควำมดัน  ภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน  รวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่ำง  ๆ  ให้อยู่ในสภำพที่ 
ปลอดภัยตลอดระยะเวลำกำรใช้งำน 

ข้อ  ๑๐๒ กรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลอื่นปฏิบัติงำนในบริเวณที่มีหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  ภำชนะรับควำมดัน  หรือภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน  นำยจ้ำงต้องจัดให้มี 
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่มีควำมปลอดภัยจำกควำมร้อน  แสงสว่ำง  เสียง  ฝุ่น  สำรเคมีอันตรำย  
หรือสิ่งกีดขวำงที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อลูกจ้ำงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงหรือบุคคลอื่นปฏิบัติงำนภำยในหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลว 
เป็นสื่อน ำควำมร้อน  หรือภำชนะรับควำมดัน  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย
กำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร  จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย   
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับที่อับอำกำศ 

ข้อ  ๑๐๓ หม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  หรือภำชนะรับควำมดันที่มี 
ควำมสูงเกิน  ๒  เมตรจำกพื นถึงเปลือกด้ำนบน  นำยจ้ำงต้องจัดท ำบันไดและทำงเดินเพ่ือให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 
เดินได้สะดวก  ปลอดภัย  พร้อมจัดให้มีรำวจับและขอบกันตก 

ข้อ  ๑๐๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้สถำนที่ที่ติดตั งหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  
หรือภำชนะรับควำมดันมีลักษณะ  ดังต่อไปนี  

(๑) มีทำงเข้ำออกในสถำนที่ติดตั งและพื นที่กำรท ำงำนอย่ำงน้อยสองทำง  มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ  
๖๐  เซนติเมตร  ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ  ๒  เมตร  และต้องไม่มีสิ่งกีดขวำงทำงเข้ำออก 

(๒) มีขอบกันตกในบริเวณที่เป็นช่องเปิด  และวัสดุกันลื่นที่พื นที่กำรท ำงำน  ขั นบันได  และพื น 
(๓) มีแสงสว่ำงในพื นที่กำรท ำงำนอย่ำงเพียงพอ  รวมถึงมีแสงสว่ำงในกำรอ่ำนค่ำและควบคุม

เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบได้อย่ำงสะดวก 
(๔) มีระบบไฟแสงสว่ำงฉุกเฉินส่องไปยังทำงออกและเครื่องวัด  รวมทั งมีแผงควบคุมให้เห็น

อย่ำงชัดเจนในกรณีไฟฟ้ำดับ 
(๕) ไม่มีสิ่งกีดขวำงทำงเดิน  ในกรณีที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ต้องท ำเครื่องหมำย  ทำสี   

หรือใช้แถบสะท้อนแสงติดไว้ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 
(๖) มีฐำนรำกที่ติดตั งหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  หรือภำชนะรับควำมดัน  

และอุปกรณ์ประกอบ  อย่ำงมั่นคง  แข็งแรง  และทนต่อแรงดันและแรงกด  โดยกำรออกแบบและค ำนวณ 
ให้เป็นไปตำมหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม 
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(๗) มีปล่องควันและฐำนที่มั่นคงแข็งแรง  เป็นไปตำมหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม 
(๘) จัดให้มีฉนวนกันควำมร้อนหุ้มหม้อน  ำ  หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน   

หรือภำชนะรับควำมดัน  และอุปกรณ์ประกอบที่มีควำมร้อนที่ติดตั งอยู่ในระดับหรือบริเวณที่ลูกจ้ำง
ผู้ปฏิบัติงำนอำจได้รับอันตรำยได้ 

ข้อ  ๑๐๕ นำยจ้ำงต้องไม่ซ่อมแซม  หรือดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลว 
เป็นสื่อน ำควำมร้อน  หรือภำชนะรับควำมดัน  ที่อำจมีผลกระทบต่อควำมแข็งแรงหรือควำมปลอดภัย  
เว้นแต่นำยจ้ำงได้จัดให้มีวิศวกรท ำหน้ำที่ออกแบบ  ควบคุมและติดตั ง  พร้อมจัดให้มีกำรทดสอบ   
และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ  ๑๐๖ กำรปฏิบัติตำมข้อ  ๑๐๕  ข้อ  ๑๐๗  ข้อ  ๑๐๘  ข้อ  ๑๐๙  ข้อ  ๑๑๐  ข้อ  ๑๑๑  
ข้อ  ๑๑๓  ข้อ  ๑๑๔  ข้อ  ๑๑๕  และข้อ  ๑๑๗  หำกนำยจ้ำงได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย
เกี่ยวกับหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  และภำชนะรับแรงดันตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยโรงงำนแล้ว  ให้ถือเป็นกำรปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี  

ส่วนที ่ ๒ 
หม้อน  ำ 

 
 

ข้อ  ๑๐๗ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมกำรติดตั งหม้อน  ำ  พร้อมทั งจัดให้มีกำรทดสอบ 
กำรใช้งำนได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๙๗  และต้องมี
ส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ  ๑๐๘ นำยจ้ำงต้องใช้น  ำส ำหรับป้อนเข้ำหม้อน  ำและควบคุมคุณภำพน  ำที่ใช้ภำยในหม้อน  ำ 
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  มำตรฐำน  ASME  มำตรฐำน  JIS  มำตรฐำน  EN  
มำตรฐำน  ISO  หรือตำมหลักวิชำกำรทำงด้ำนวิศวกรรม 

ข้อ  ๑๐๙ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรทดสอบควำมปลอดภัยในกำรใช้หม้อน  ำประจ ำปีอย่ำงน้อย  
ปีละหนึ่งครั ง  ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๙๗  ตำมแบบ 
ที่อธิบดีประกำศก ำหนดและแจ้งผลกำรทดสอบดังกล่ำวต่อพนักงำนตรวจควำมปลอดภัยภำยในระยะเวลำ 
ไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรทดสอบ 

ส่วนที ่ ๓ 
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสือ่น ำควำมร้อน 

 
 

ข้อ  ๑๑๐ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมกำรติดตั งหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  
พร้อมทั งจัดให้มีกำรทดสอบกำรใช้งำนได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำน
ตำมข้อ  ๙๗  และต้องมีส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ  ๑๑๑ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรทดสอบควำมปลอดภัยในกำรใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลว 
เป็นสื่อน ำควำมร้อนประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั ง  ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะ 
และคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๙๗  ตำมแบบที่อธิบดีประกำศก ำหนดและแจ้งผลกำรทดสอบดังกล่ำว 
ต่อพนักงำนตรวจควำมปลอดภัยภำยในระยะเวลำไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรทดสอบ   

ข้อ  ๑๑๒ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของเหลวที่ใช้กับหม้อต้มที่ใช้ของเหลว  
เป็นสื่อน ำควำมร้อน  ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำน 
ตำมข้อ  ๙๗   

ส่วนที ่ ๔ 
ภำชนะรบัควำมดัน 

 
 

ข้อ  ๑๑๓ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมกำรติดตั งภำชนะรับควำมดันที่มีปริมำตรตั งแต่   
๑  ลูกบำศก์เมตรขึ นไป  หรือมีควำมดันตั งแต่  ๕๐๐  กิโลปำสคำลขึ นไป  พร้อมทั งจัดให้มีกำรทดสอบ
กำรใช้งำนได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๙๗  และต้องมี
ส ำเนำเอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้   

ข้อ  ๑๑๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรทดสอบควำมปลอดภัยในกำรใช้ภำชนะรับควำมดัน 
ที่มีปริมำตรตั งแต่  ๑  ลูกบำศก์เมตรขึ นไป  หรือมีควำมดันตั งแต่  ๕๐๐  กิโลปำสคำลขึ นไป   
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมข้อ  ๙๗  และต้องมีส ำเนำ
เอกสำรกำรทดสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ  ๑๑๕ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยในกำรใช้ภำชนะรับควำมดัน 
ที่มีปริมำตรน้อยกว่ำ  ๑  ลูกบำศก์เมตร  หรือมีควำมดันน้อยกว่ำ  ๕๐๐  กิโลปำสคำล  โดยกำร 
ตรวจพินิจด้วยสำยตำและกำรวัดควำมหนำโดยวิศวกรอย่ำงน้อยห้ำปีต่อหนึ่งครั ง  และต้องมีส ำเนำ
เอกสำรกำรตรวจสอบไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ส่วนที ่ ๕ 
ภำชนะบรรจกุ๊ำซทนควำมดนั 

 
 

ข้อ  ๑๑๖ นำยจ้ำงต้องจัดเก็บภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน  ดังต่อไปนี  
(๑) กรณีภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดันที่บรรจุสำรเคมีอันตรำย  ให้ปฏิบัติตำมกฎกระทรวง 

ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร  จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย 

(๒) มีสถำนที่จัดเก็บควบคุมเฉพำะ  และห้ำมผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในพื นที่จัดเก็บ 
(๓) มีป้ำยบ่งชี แสดงคุณลักษณะของก๊ำซ  หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน 
(๔) มีกำรระบำยอำกำศที่เหมำะสม 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



(๕) มีระบบตรวจจับกำรรั่วไหลส ำหรับก๊ำซพิษ 
(๖) กรณีก๊ำซที่ไวต่อกำรติดไฟ  อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิดในพื นที่จัดเก็บต้องเป็นแบบป้องกัน  

กำรระเบิด 
(๗) แยกกลุ่มก๊ำซติดไฟ  ( flammable  gases)  และก๊ำซช่วยติดไฟ  (oxidizing  gases)   

ออกจำกกัน 
ข้อ  ๑๑๗ นำยจ้ำงต้องใช้ภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน  รวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่ำง  ๆ   

ที่มีสภำพปลอดภัยต่อกำรใช้งำนและจัดให้มีกำรตรวจสอบตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมว่ำด้วยกำรใช้และกำรซ่อมบ ำรุงภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน  หรือมำตรฐำนอื่น 
ที่เทียบเท่ำตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

ข้อ  ๑๑๘ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบสภำพภำยนอกของภำชนะบรรจุก๊ำซทนควำมดัน 
ทุกครั งก่อนกำรใช้งำน 

หมวด  ๔ 
กำรคุม้ครองควำมปลอดภัยส่วนบคุคล 

 
 

ข้อ  ๑๑๙ นำยจ้ำงต้องจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกิจกำรให้อยู่ใน
ลักษณะที่ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง  หำกนำยจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ป้องกันหรือแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรำยได้  นำยจ้ำงต้องจัดหำอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล
ที่สำมำรถป้องกันอันตรำยนั นให้ลูกจ้ำงสวมใส่ 

ข้อ  ๑๒๐ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มำตรฐำน 
ตำมประเภทและชนิดของงำน  ดังต่อไปนี    

(๑) งำนเชื่อมหรือตัดชิ นงำนด้วยไฟฟ้ำ  ก๊ำซ  หรือพลังงำนอื่น  ให้สวมถุงมือหนังหรือถุงมือผ้ำ  
กระบังหน้ำลดแสงหรือแวน่ตำลดแสง  รองเท้ำนิรภัย  และแผ่นปิดหน้ำอกกันประกำยไฟ  ทั งนี   ต้องเป็น
ชนิดที่สำมำรถป้องกันประกำยไฟหรือควำมร้อนได้ดี 

(๒) งำนลับ  ฝน  หรือแต่งผิวโลหะด้วยหินเจีย  ให้สวมแว่นตำชนิดใสหรือหน้ำกำกชนิดใส   
ถุงมือผ้ำ  และรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น 

(๓) งำนกลึงโลหะ  งำนกลึงไม้  งำนไสโลหะ  งำนไสไม้  หรืองำนตัดโลหะ  ให้สวมแว่นตำ  
ชนิดใสหรือหน้ำกำกชนิดใส  ถุงมือผ้ำ  และรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น 

(๔) งำนปั๊มโลหะ  ให้สวมแว่นตำชนิดใสหรือหน้ำกำกชนิดใส  ถุงมือผ้ำ  และรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น 
(๕) งำนชุบโลหะ  ให้สวมถุงมือยำง  และรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น 
(๖) งำนพ่นสี  ให้สวมที่กรองอำกำศส ำหรับใช้ครอบจมูกและปำกกันสำรเคมี  ถุงมือผ้ำ   

และรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น 
(๗) งำนยก  ขนย้ำย  หรือติดตั ง  ให้สวมหมวกนิรภัย  ถุงมือผ้ำ  และรองเท้ำนิรภัย 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



(๘) งำนควบคุมเครื่องจักร  ให้สวมหมวกนิรภัยและรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น 
(๙) งำนปั้นจั่น  ให้สวมหมวกนิรภัย  ถุงมือผ้ำ  หรือถุงมือหนงั  และรองเท้ำนิรภัย  ส ำหรับกรณี

ปั้นจั่นหอสูง  ปั้นจั่นขำสูงหรือปั้นจั่นเหนือศีรษะที่ลูกจ้ำงต้องขึ นไปท ำงำนเหนือพื นดิน  ให้สวมใส่เข็มขัดนิรภัย 
และสำยช่วยชีวิตด้วย   

(๑๐) งำนหม้อน  ำ  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน  หรือภำชนะรับควำมดัน   
ให้สวมแว่นตำชนิดใสหรือหน้ำกำกชนิดใส  ปลั๊กลดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียงที่เหมำะสมกับสภำพงำน  
ชุดป้องกันควำมร้อนหรืออุปกรณ์ป้องกันควำมร้อน  และรองเท้ำพื นยำงหุ้มส้น  เว้นแต่กรณีที่เป็นหม้อน  ำ
หรือภำชนะรับควำมดันตำมข้อ  ๙๓  นำยจ้ำงอำจจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 
ให้ลูกจ้ำงใช้งำนตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะงำนและอันตรำยที่อำจเกิดขึ นกับลูกจ้ำง 

นอกจำกอุปกรณ์ที่ก ำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่ง  นำยจ้ำงอำจจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัย
ส่วนบุคคลอื่นให้ลูกจ้ำงใช้งำนตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะงำนและอันตรำยที่อำจเกิดขึ นกับลูกจ้ำงได้   

นำยจ้ำงต้องดูแลให้ลูกจ้ำงใช้อุปกรณ์ตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองตลอดเวลำที่ท ำงำน 

บทเฉพำะกำล 
 
 

ข้อ  ๑๒๑ ให้วิศวกรตำมกฎกระทรวงนี   เป็นผู้ทดสอบกำรด ำเนินกำรตำมข้อ  ๔๕  ข้อ  ๕๔   
ข้อ  ๕๕  ข้อ  ๕๗  ข้อ  ๕๘  ข้อ  ๖๓  ข้อ  ๑๐๕  ข้อ  ๑๐๗  ข้อ  ๑๐๙  ข้อ  ๑๑๐  ข้อ  ๑๑๑   
ข้อ  ๑๑๓  และข้อ  ๑๑๔  จนกว่ำจะได้มีบุคคลซึ่งขึ นทะเบียนตำมมำตรำ  ๙  หรือนิติบุคคลซึ่งได้รับ
ใบอนุญำตตำมมำตรำ  ๑๑  แห่งพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อม 
ในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วแต่กรณี 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  21  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สุชำติ  ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 

  

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี   คือ  โดยที่มำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัต ิ
ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้นำยจ้ำงบริหำร  จัดกำร  
และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน  
ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  และเพ่ือให้กำรท ำงำนเกี่ยวกับเครื่องจักร  ปั้นจั่น  และหม้อน  ำมีมำตรฐำนอันจะท ำให้
ลูกจ้ำงมีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนมำกขึ น  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี  

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๔


