
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบรหิำร  จดักำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชวีอนำมัย 
และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  ในสถำนที่ที่มีอนัตรำยจำกกำรตกจำกที่สูงและทีล่ำดชนั   

จำกวัสดุกระเด็น  ตกหลน่  และพังทลำย  และจำกกำรตกลงไปในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบญัญตั ิ 
ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวง  
แรงงำนออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ท ำงำนในที่สูง”  หมำยควำมว่ำ  กำรท ำงำนในพ้ืนที่ปฏิบัติงำนที่สูงจำกพ้ืนดิน  หรือจำกพ้ืนอำคำร 

ตั้งแต่สองเมตรขึ้นไป  ซึ่งลูกจ้ำงอำจพลัดตกลงมำได้ 
“นั่งร้ำน”  หมำยควำมว่ำ  โครงสร้ำงชั่วครำวที่สูงจำกพ้ืนดินหรือจำกพ้ืนอำคำร  หรือส่วนของ

สิ่งก่อสร้ำง  ส ำหรับเป็นที่รองรับลูกจ้ำง  วัสดุ  หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ 
“อำคำร”  หมำยควำมว่ำ  อำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือควำมปลอดภัย   
ในกำรท ำงำนในที่สูง  ที่ลำดชัน  ที่อำจมีกำรกระเด็น  ตกหล่น  หรือพังทลำยของวัสดุสิ่งของ  และที่อำจท ำให้   
ลูกจ้ำงพลัดตกลงไปในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ  ซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย  กำรระบุอันตรำย   
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท ำงำน  กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน  และกำรป้องกันและควบคุมอันตรำย  รวมทั้ง 
ต้องอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้ำงได้รับทรำบก่อนเริ่มปฏิบัติงำนและควบคุมดูแลให้ลูกจ้ำงปฏิบัติตำม   
อย่ำงเคร่งครัด  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๓ ในกำรประกอบ  กำรติดตั้ง  กำรตรวจสอบ  และกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย  
จำกกำรตกจำกที่สูงและที่ลำดชัน  จำกวัสดุกระเด็น  ตกหล่น  หรือพังทลำย  และจำกกำรตกลงไป   
ในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ  ให้นำยจ้ำงปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะ  และคู่มือกำรใช้งำน   
ที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้  หำกไม่มีรำยละเอียดคุณลักษณะ  และคู่มือกำรใช้งำนดังกล่ำว  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำร   
ให้วิศวกรซึ่งได้รับใบอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร    
เป็นผู้จัดท ำรำยละเอียดคุณลักษณะ  และคู่มือกำรใช้งำนขึ้นเป็นหนังสือ  และต้องมีส ำเนำเอกสำร 
ดังกล่ำวไว้ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมำตรฐำน  
เหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำนในที่สูง  ที่ลำดชัน  ที่อำจมีกำรกระเด็น  ตกหล่น  หรือพังทลำย   
ของวัสดุสิ่งของ  และที่อำจท ำให้ลูกจ้ำงพลัดตกลงไปในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ  และลักษณะ   
ของอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นไดต้ลอดเวลำที่ลูกจ้ำงท ำงำน  เช่น  เข็มขัดนิรภัย  เชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชวีติ   
หมวกนิรภัย  รองเท้ำชนิดหุ้มส้นพื้นยำง  หรือถุงมือ  และดูแลให้ลูกจ้ำงใช้อุปกรณ์นั้น 

ในกรณีที่ให้ลูกจ้ำงใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ประกอบ   
นำยจ้ำงต้องจัดท ำจุดยึดตรึงเชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำร  หรือโครงสร้ำงอื่นใด 
ที่มีควำมมั่นคง  แข็งแรง  และปลอดภัยต่อกำรใช้งำน 

ข้อ ๕ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยตำมข้อ  ๓  และอุปกรณ ์
คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลตำมข้อ  ๔  ตำมมำตรฐำนที่ผู้ผลิตก ำหนด  และจัดให้มีกำรตรวจสอบ 
สภำพของอุปกรณ์ให้มีควำมปลอดภัยก่อนกำรใช้งำนทุกครั้ง   และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ 
ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๖ ในกรณีที่นำยจ้ำงต้องจัดท ำรำวกั้นหรือรั้วกันตก  รำวกั้นหรือรั้วกันตกต้องมี    
ควำมสูงไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบเซนติเมตร  แต่ไม่เกินหนึ่งเมตรสิบเซนติเมตร  ซึ่งมีควำมมั่นคง  แข็งแรง 
และปลอดภัย  เพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นได้ 

ในกรณีที่ใช้แผงทึบแทนรำวกั้นหรือรั้วกันตก  แผงทึบต้องมีควำมสูงไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบเซนติเมตร 
ข้อ ๗ ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ  ๒  ข้อ  ๓  และข้อ  ๕  จะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

หมวด  ๒ 
กำรป้องกนัอันตรำยจำกกำรตกจำกที่สูงและที่ลำดชนั 

 
 

ข้อ ๘ ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่สูง   นำยจ้ำงต้องจัดให้มีนั่งร้ำน  หรือ 
ด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรอื่นใดที่เหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำน  เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ลูกจ้ำง   
โดยต้องมีควำมมั่นคง  แข็งแรง  และปลอดภัย 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๙ ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่สูงตั้งแต่สี่เมตรขึ้นไป  นำยจ้ำงต้องจัดท ำ   
รำวกั้นหรือรั้วกันตก  ตำข่ำยนิรภัย  หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่เหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำน   
ทั้งนี้  ต้องจัดให้มีกำรใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ตลอดระยะเวลำ    
กำรท ำงำน 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีปล่องหรือช่องเปิดต่ำง  ๆ  ซึ่งอำจท ำให้ลูกจ้ำงพลัดตก  นำยจ้ำง   
ต้องจัดท ำฝำปิดที่แข็งแรง  รำวกั้น  รั้วกันตก  หรือแผงทึบตำมข้อ  ๖  พร้อมทั้งติดป้ำยเตือนอันตรำย  
ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 

ข้อ ๑๑ นำยจ้ำงต้องมิให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่สูงนอกอำคำรหรือพ้ืนที่เปิดโล่ง  ในขณะที่มีพำยุ   
ลมแรง  ฝนตกหรือฟ้ำคะนอง  เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นที่จะต้องให้ลูกจ้ำงท ำงำนเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัย 
หรือบรรเทำเหตุอันตรำยที่เกิดขึ้น  โดยต้องจัดให้มีมำตรกำรเพ่ือควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ลูกจ้ำงต้องใช้บันไดไต่ชนิดเคลื่อนย้ำยได้เพ่ือท ำงำนในที่สูง   นำยจ้ำง 
ต้องดูแลกำรตั้งบันไดให้ระยะระหว่ำงฐำนบันไดถึงผนังที่วำงพำดบันไดกับควำมยำวของช่วงบันได  
นับจำกฐำนถึงจุดพำดมีอัตรำส่วนหนึ่งต่อสี่  หรือมีมุมบันไดที่ตรงข้ำมผนังเจ็ดสิบห้ำองศำ 

บันไดไต่ตำมวรรคหนึ่งจะต้องมีโครงสร้ำงที่มั่นคง  แข็งแรง  และปลอดภัยต่อกำรใช้งำน   
มีควำมกว้ำงของบันไดไม่น้อยกว่ำสำมสิบเซนติเมตร  ทั้งนี้  บันไดไต่ต้องมีขำบันไดหรือสิ่งยึดโยง 
ที่สำมำรถป้องกันกำรลื่นไถลของบันไดได้ 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ลูกจ้ำงต้องใช้บันไดไต่ชนิดติดตรึงกับที่ที่มีควำมสูงเกินหกเมตรขึ้นไป   
เพ่ือท ำงำนในที่สูง  นำยจ้ำงต้องดูแลบันไดไต่ชนิดติดตรึงกับที่ให้มีโครงสร้ำงที่มั่นคง   แข็งแรง   
และปลอดภัยต่อกำรใช้งำนและต้องจัดท ำโกร่งบันไดเพื่อป้องกันกำรพลัดตกของลูกจ้ำง 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ลูกจ้ำงต้องใช้ขำหยั่งหรือม้ำยืนเพ่ือท ำงำนในที่สูง   นำยจ้ำงต้องดูแล   
ให้ขำหยั่งหรือม้ำยืนนั้นมีโครงสร้ำงที่มั่นคง  แข็งแรง  และปลอดภัยต่อกำรใช้งำน  และมีพ้ืนที่ส ำหรับ   
ยืนท ำงำนอย่ำงเพียงพอ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีกำรท ำงำนบนที่ลำดชันที่ท ำมุมเกินสิบห้ำองศำแต่ไม่เกินสำมสิบองศำ  
จำกแนวรำบ  และมีควำมสูงของพ้ืนระดับที่เอียงนั้นตั้งแต่สองเมตรขึ้นไป  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีนั่งร้ำน 
ที่เหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำน  หรือเข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์    
หรือมำตรกำรป้องกันกำรพลัดตกอื่นใดที่เหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำน 

ในกรณีที่มีกำรท ำงำนบนที่ลำดชันที่ท ำมุมเกินกว่ำสำมสิบองศำจำกแนวรำบ  และมีควำมสูง 
ของพ้ืนระดับที่เอียงนั้นตั้งแต่สองเมตรขึ้นไป  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีนั่งร้ำนที่เหมำะสมกับสภำพของ 
กำรท ำงำน  หรือมำตรกำรป้องกันกำรพลัดตกอื่นใดที่เหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำน   และ 
เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๔



หมวด  ๓ 
กำรป้องกนัอันตรำยจำกวัสดุกระเด็น  ตกหลน่  และพังทลำย 

 
 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีกำรล ำเลียงวัสดุสิ่งของขึ้นหรือลงจำกที่สูง  หรือล ำเลียงวัสดุสิ่งของบนที่สูง   
นำยจ้ำงต้องจัดให้มีรำง  ปล่อง  เครื่องจักร  หรืออุปกรณ์ที่เหมำะสมในกำรล ำเลียง  เพ่ือป้องกัน   
อันตรำยจำกวัสดุสิ่งของกระเด็นหรือตกหล่น 

ข้อ ๑๗ นำยจ้ำงต้องก ำหนดเขตอันตรำยในบริเวณพ้ืนที่ที่อำจมีกำรกระเด็น   ตกหล่น   
หรือพังทลำยของวัสดุสิ่งของ  และติดป้ำยเตือนอันตรำยบริเวณพ้ืนที่ดังกล่ำว  พร้อมทั้งจัดให้มี   
มำตรกำรควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยจนกว่ำงำนจะแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีวัสดุสิ่งของอยู่บนที่สูงที่อำจกระเด็น  ตกหล่น  หรือพังทลำยลงมำได้  
นำยจ้ำงต้องจัดท ำขอบกันของตกหรือมำตรกำรป้องกันอื่นใดที่เหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำน 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนบริเวณใกล้เคียงหรือท ำงำนในสถำนที่ที่อำจมี 
กำรกระเด็น  ตกหล่น  หรือพังทลำยของวสัดุสิ่งของ  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรควบคุมดูแลเพื่อใหเ้กดิ 
ควำมปลอดภัยแก่ลูกจ้ำงตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน 

ข้อ ๒๐ ในบริเวณที่เก็บหรือกองวัสดุสิ่งของที่อำจท ำให้เกิดอันตรำยจำกกำรตกหล่น  หรือ
พังทลำยของวัสดุสิ่งของดังกล่ำว  ให้นำยจ้ำงจัดเรียงวัสดุสิ่งของให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัย  ท ำผนังกั้น  
หรือใช้วิธีกำรอื่นใด  เพื่อป้องกันอันตรำยจำกกำรตกหล่นหรือพังทลำยของวัสดุสิ่งของนั้น 

ในกรณีที่มีกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุสิ่งของตำมวรรคหนึ่ง  ให้นำยจ้ำงจัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำย 
จำกกำรตกหล่น  หรือพังทลำยของวัสดุสิ่งของที่จะท ำกำรเคลื่อนย้ำยนั้นด้วย 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนในท่อ  ช่อง  โพรง  บ่อ  หรือสถำนที่อื่นใด   
ที่อำจเกิดกำรพังทลำยได้  ให้นำยจ้ำงจัดท ำผนังกั้น  ค้ ำยัน  หรือใช้วิธีกำรอื่นใดที่สำมำรถป้องกัน   
อันตรำยจำกกำรพังทลำยที่อำจเกิดขึ้นนั้นได้ 

หมวด  ๔ 
กำรป้องกนัอันตรำยจำกกำรตกลงไปในภำชนะเกบ็หรือรองรบัวัสดุ 

 
 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนในบริเวณหรือสถำนที่ใด   หรือลักษณะของ 
กำรท ำงำนอำจท ำให้ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยจำกกำรพลัดตกลงไปในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ  เช่น  ถัง  บ่อ   
กรวย  ภำชนะหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่ลูกจ้ำงอำจพลัดตกลงไปได้  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีสิ่งปิดกั้น 
ที่มั่นคงแข็งแรง  จัดท ำรำวกั้นหรือรั้วกันตกที่มั่นคงแข็งแรงล้อมรอบภำชนะนั้น   เ พ่ือป้องกัน 
กำรพลัดตกลงไปของลูกจ้ำง 
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ในกรณีที่นำยจ้ำงไม่อำจด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้   นำยจ้ำงต้องจัดให้ลูกจ้ำง 
สวมใส่เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชีวิตตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน 

ข้อ ๒๓ นำยจ้ำงต้องมิให้ลูกจ้ำงท ำงำนบนภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ  เช่น  ถัง  บ่อ  กรวย   
ภำชนะหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่ลูกจ้ำงอำจพลัดตกลงไปได้  เว้นแต่นำยจ้ำงได้จัดให้มีสิ่งปิดกั้น   
จัดท ำรำวกั้นหรือรั้วกันตก  หรือสิ่งป้องกันอื่นใดที่มั่นคงแข็งแรงเหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำน   
หรือจัดให้ลูกจ้ำงสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชีวิตตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน   
หำกนำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ   ต้องให้ลูกจ้ำงสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและ 
เชือกนิรภัยหรือสำยช่วยชีวิตตลอดระยะเวลำกำรท ำงำนด้วย 

ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนบนภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุที่มีควำมสูงตั้งแต่สี่เมตรขึ้นไป   
นำยจ้ ำ งต้องจัด ให้ มีสิ่ งปิดกั้ น   จั ดท ำรำวกั้ นหรือรั้ วกันตก   หรื อสิ่ งป้ องกันอื่ น ใดที่ มั่ นคง   
แข็งแรงเหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำน  และต้องให้ลูกจ้ำงสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัย   
หรือสำยช่วยชีวิตตลอดระยะเวลำกำรท ำงำนด้วย 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  16  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สุชำติ  ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่นำยจ้ำงอำจให้ลูกจ้ำงท ำงำนในสถำนที่ 
ที่มีอันตรำยจำกกำรตกจำกที่สูงและที่ลำดชัน  จำกวัสดุกระเด็น  ตกหล่น  และพังทลำย  และที่มีอันตรำย 
จำกกำรตกลงไปในภำชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ  อันจะท ำให้เกิดอันตรำยขึ้นแก่ลูกจ้ำงได้  ประกอบกับมำตรำ  ๘   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
บัญญัติให้นำยจ้ำงบริหำร  จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อม   
ในกำรท ำงำน  ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดในกฎกระทรวง   ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัย   
ในกำรท ำงำนของลูกจ้ำงในสถำนที่ดังกล่ำว  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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