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กฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐ มนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“เครื่องจักร” หมายความวา สิ่งที่ประกอบดวยชิ้น สวนหลายชิ้น สําหรับกอกําเนิดพลังงาน
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกําลังน้ํา ไอน้ํา เชื้อเพลิง ลม กาซ ไฟฟา
หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมถึงเครื่อ งอุปกรณ ลอตุน กําลัง รอก สายพาน เพลา เฟอ ง
หรือสิ่งอื่นที่ทํางานสัมพันธกัน รวมทั้งเครื่องมือกล
“เครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักร” หมายความวา สวนประกอบหรืออุปกรณที่ออกแบบ
หรือติดตั้งไวบริเวณที่อาจเปนอันตรายของเครื่องจักร เพื่อชวยปองกันอันตรายแกบุคคลที่ควบคุมหรือ
อยูในบริเวณใกลเคียง
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“เครื่องปมโลหะ” หมายความวา เครื่องจักรที่ใชสําหรับการปม ตัด อัด เฉือน หรือขึ้นรูป
ชิ้นสวนโลหะหรือวัสดุอื่น
“รถยก” หมายความวา รถที่ติดตั้งอุปกรณใชสําหรับการยกหรือเคลื่อนยายสิ่งของ
“ปนจั่น” หมายความวา เครื่องจักรที่ใชยกสิ่งของขึ้น ลงตามแนวดิ่งและเคลื่อ นยายสิ่งของ
เหลา นั้น ในลัก ษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ และใหห มายความรวมถึงเครื่อ งจัก รประเภทรอก
ที่ใชยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งดวย
“ลวดสลิง” หมายความวา เชือกที่ทําดวยเสนลวดหลายเสน ที่ตีเกลียวหรือพัน กัน รอบแกน
ชั้นเดียวหรือหลายชั้น
“คาความปลอดภัย” (Safety Factor) หมายความวา อัตราสวนระหวางแรงดึงที่ลวดสลิงและ
อุปกรณประกอบการยกรับไดสูงสุดตอแรงดึงของลวดสลิงและอุปกรณประกอบการยกที่อนุญาตใหใช
งานไดอยางปลอดภัย
“ผูบังคับปนจั่น” หมายความวา ผูซึ่งมีหนาที่บังคับการทํางานของปนจั่นใหทํางานตามความ
ตองการ
“หมอน้ํา” หมายความวา ภาชนะปดที่ผลิตน้ํารอนหรือไอน้ําที่มีความดันสูงกวาบรรยากาศ
โดยใชความรอนจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง หรือความรอนจากพลังงานอื่น
“ผูควบคุมหมอน้ํา” หมายความวา ผูซึ่งนายจางจัดใหมีหนาที่ควบคุมการทํางานและการใช
หมอน้ํา
“การตรวจสอบ” หมายความวา การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของชิ้น สวนหรือกลไก
การทํางานของเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา ตามที่กําหนดไวในคูมือของผูผลิต
“การทดสอบ” หมายความวา การตรวจสอบและทดลองใชงานชิ้น สวนอุปกรณหรือกลไก
การทํางานของอุปกรณเพื่อความถูกตองโดยวิศวกร
“วิศ วกร” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตเปน ผูป ระกอบวิช าชีพ วิศ วกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
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หมวด ๑
เครื่องจักร
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ นายจางตองดูแลใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) สวมใสเครื่องนุงหมใหเรียบรอย รัดกุม และไมรุงริ่ง
(๒) ไมสวมใสเครื่องประดับที่อาจเกี่ยวโยงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได
(๓) รวบผมที่ปลอยยาวเกินสมควรหรือทําอยางหนึ่งอยางใดใหอยูในลักษณะที่ปลอดภัย
ขอ ๔ ในบริ เ วณที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง การซ อ มแซม หรื อ การตรวจสอบเครื่ อ งจั ก รหรื อ
เครื่ อ งป อ งกัน อั น ตรายจากเครื่อ งจั ก ร นายจ า งตอ งติ ดป า ยแสดงการดํ า เนิ น การดั ง กลา ว โดยใช
เครื่องหมายหรือขอความที่เขาใจงายและเห็นไดชัดเจน รวมทั้งจัดใหมีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ
ปองกันมิใหเครื่องจักรนั้น ทํางาน และใหแ ขวนปายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณหามเปดสวิตช
ไวที่สวิตชของเครื่องจักรดวย
ขอ ๕ การประกอบ การติดตั้ง การซอมแซม และการใชงานเครื่องจักร นายจางตองจัด
ให มี วิ ศ วกรเป น ผู รั บ รองตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ อ ธิ บ ดี ป ระกาศกํ า หนด และเก็ บ หลั ก ฐาน
ใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
ขอ ๖ นายจางตองดูแ ลใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ตรวจสอบเครื่องจักรนั้น
ใหอยูในสภาพใชการไดดีและปลอดภัย ตามระยะเวลาการใชงานที่เหมาะสม และจัดใหมีการตรวจ
รับรองประจําปตามชนิดและประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๗ ห า มมิ ใ ห น ายจ า งใช ห รื อ ยอมให ลู ก จ า งใช เ ครื่ อ งจั ก รทํ า งานเกิ น พิ กั ด หรื อ
ขีดความสามารถที่ผูผลิตกําหนด
ขอ ๘ เครื่องปมโลหะ เครื่องเจีย เครื่องตัด เครื่องไส หรือเครื่องจักรที่อาจกอใหเกิด
อัน ตรายไดโดยสภาพ นายจางตองประกาศกําหนดวิธีการทํางานของลูกจาง ติดไวบริเวณที่ลูกจาง
ทํางาน
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ขอ ๙ ในกรณีที่ใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเครื่องปมโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟา เครื่องเชื่อมกาซ
รถยก หรือเครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพตามที่อธิบดีประกาศกําหนด นายจางตองใช
ลูกจางที่มีความชํานาญในการใชเครื่องจักรนั้น และผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
ขอ ๑๐ นายจางตองดูแลใหพื้นบริเวณรอบเครื่องจักรอยูในลักษณะที่ปลอดภัย
ขอ ๑๑ นายจางตองจัดใหมีวิธีการดําเนินการเพื่อปองกันมิใหลูกจางไดรับอันตรายจากการ
ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ดังตอไปนี้
(๑) เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟาตองมีระบบหรือวิธีการปองกันกระแสไฟฟารั่วเขาตัวบุคคล
ที่เกี่ยวของหรือเครื่องจักร และตองตอสายดิน ทั้งนี้ การติดตั้งระบบปองกันกระแสไฟฟารั่วดังกลาว
ใหเปน ไปตามมาตรฐานของการไฟฟาในทองถิ่น นั้น กรณีที่ไมมีม าตรฐานดังกลาว ใหปฏิบัติตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
(๒) เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช พ ลั ง งานไฟฟ า สายไฟฟ า เข า เครื่ อ งจั ก รต อ งเดิ น ลงมาจากที่ สู ง
กรณีเดินบนพื้นดินหรือฝงดินตองใชทอรอยสายไฟฟาที่แข็งแรงและปลอดภัย
(๓) เครื่องจักรชนิดอัตโนมัติ ตองมีสีเครื่องหมายปด-เปด ที่สวิตชอัตโนมัติตามหลักสากล
และมีเครื่องปองกันมิใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบสวิตช อันเปนเหตุใหเครื่องจักรทํางาน
(๔) เครื่องจักรที่มีการถายทอดพลังงานโดยใชเพลา สายพาน รอก เครื่องอุปกรณ ลอตุนกําลัง
ตองมีตะแกรงหรือที่ครอบปดคลุมสวนที่หมุนไดและสวนสงถายกําลังใหมิดชิด ถาสวนที่หมุนไดหรือ
สวนสงถายกําลังสูงกวาสองเมตร ตองมีรั้วหรือตะแกรงสูงไมนอยกวาสองเมตรกั้นลอมมิใหบุคคล
เขาไปไดในขณะเครื่องจักรกําลังทํางาน
สําหรับสายพานแขวนลอยที่มีความเร็วไมนอยกวาหารอยสี่สิบเมตรตอนาที หรือสายพาน
ที่มี ช ว งยาวเกิ น กวา สามเมตร หรื อสายพานที่ ก วา งกวา ยี่ สิ บ เซนติ เมตร หรื อ สายพานโซ ต อ งมี
เครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น
(๕) เครื่องจักรที่มีใบเลื่อยวงเดือนตองจัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น
(๖) เครื่องจักรที่ใ ชเปน เครื่องลับ ฝน หรือแตงผิวโลหะ ตองมีเครื่องปดบังประกายไฟ
หรือเศษวัตถุในขณะใชงาน
(๗) เครื่องจักรที่ใชในการขึ้นรูปพลาสติกหรือวัสดุอื่นโดยลักษณะฉีด เปา หรือวิธีการอื่น
ตองมีเครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น
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กรณีที่น ายจางไมส ามารถจั ดใหมีวิธี การดําเนิน การเพื่อปองกั น มิใ หลูก จางไดรั บอัน ตราย
ตามวรรคหนึ่งได นายจางตองออกแบบอุปกรณชวยเพื่อ ใหเกิดความปลอดภัยหรือกําหนดขั้น ตอน
การทํางานใหปลอดภัยได และแจงใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบโดยไมชักชา
ขอ ๑๒ นายจางตองบํารุงรักษาและดูแลเครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักรใหอยูในสภาพ
ที่สามารถปองกันอันตรายได
ขอ ๑๓ นายจางตองจัดใหทางเดิน เขาออกจากพื้นที่สําหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
มีความกวางไมนอยกวาแปดสิบเซนติเมตร
ขอ ๑๔ นายจ า งต อ งจั ด ทํ า รั้ ว คอกกั้ น หรื อ เส น แสดงเขตอั น ตราย ณ บริ เ วณที่ ตั้ ง
ของเครื่องจักร ใหลูกจางเห็นไดชัดเจน และตองดูแลไมใหลูกจางซึ่งไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณดังกลาว
ขอ ๑๕ นายจางตองติดตั้งเครื่องปองกันวัสดุตกหลนบริเวณสายพานลําเลียง เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยแกลูกจาง และตองมีสวิตชฉุกเฉินที่สามารถหยุดการทํางานของสายพานไดทันทีติดตั้งไว
ในตําแหนงที่เห็นชัดเจน
ขอ ๑๖ นายจางตองไมยิน ยอมใหบุคคลซึ่งไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณเสน ทางสายพาน
ลําเลียง
ขอ ๑๗ นายจางตองไมติดตั้งเครื่องจักรที่ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอร
ในบริ เ วณพื้ น ที่ ที่ มี ก ระแสไฟฟ า เหนี่ ย วนํ า จนอาจมี ผ ลทํ า ให ก ารทํ า งานของเครื่ อ งจั ก รผิ ด ปกติ
และกอใหเกิดอันตรายตอลูกจาง
สวนที่ ๒
เครื่องปมโลหะ
ขอ ๑๘ นายจ า งต อ งจั ด ให มี เ ครื่ อ งป อ งกั น อั น ตรายจากเครื่ อ งจั ก รอย า งหนึ่ ง อย า งใด
ดังตอไปนี้
(๑) ที่ครอบปดคลุมบริเวณที่อาจเปนอันตราย
(๒) อุป กรณ ที่ส ามารถหยุ ด เครื่อ งปม โลหะได ทัน ทีเ มื่ อส วนของรา งกายเข าใกล บ ริเ วณ
ที่อาจเปนอันตราย
(๓) อุปกรณอื่นที่สามารถปองกันมิใหสวนของรางกายเขาไปในบริเวณที่อาจเปนอันตราย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

ขอ ๑๙ ในกรณี ที่น ายจ างให ลูกจ างทํา งานเกี่ ยวกับ เครื่ องปม โลหะ นายจางตอ งปฏิบั ติ
ดังตอไปนี้
(๑) เครื่องปมโลหะที่ใ ชมือปอนวัสดุ ใหใ ชสวิตชแ บบตองกดพรอมกันทั้งสองมือเครื่อง
จึงทํางาน และสวิตชตองหางกันไมนอยกวาสามสิบเซนติเมตร
(๒) เครื่องปมโลหะที่ใชเทาเหยียบ ใหมีที่พักเทาโดยมีที่ครอบปองกันมิใ หลูกจางเหยียบ
โดยไมตั้งใจ และตองดูแลมิใหแผนที่ใชเทาเหยียบอยูในลักษณะที่ลื่นไถลได
(๓) เครื่องปมโลหะที่ใชคันโยก ใหใชคันโยกที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีสลักบนคันโยก
ที่สามารถปองกันมิใหเครื่องทํางานดวยเหตุบังเอิญได
(๔) เครื่ อ งป ม โลหะที่ ใ ช น้ํ า หนั ก เหวี่ ย ง ให ติ ด ตั้ ง ตุ ม น้ํ า หนั ก เหวี่ ย งไว สู ง กว า ศี ร ษะ
ผูปฏิบัติงานพอสมควร และตองไมมีสายไฟฟาอยูในรัศมีของน้ําหนักเหวี่ยง
ขอ ๒๐ หามนายจางดัด แปลง แกไ ข หรื อปล อยใหลู กจา งเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของ
เครื่องปมโลหะหรือเครื่องปองกัน อัน ตรายจากเครื่องจักร เวน แตไดรับการรับรองจากวิศวกร และ
เก็บผลการรับรองไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
ขอ ๒๑ นายจ างตอ งติ ด ตั้ง เครื่อ งป ม โลหะในพื้น ที่ที่ มั่น คง แข็ง แรง และไมก อใหเ กิ ด
การสั่นสะเทือน
สวนที่ ๓
เครื่องเชื่อมไฟฟาและเครื่องเชื่อมกาซ
ขอ ๒๒ กอนใชเครื่องเชื่อมไฟฟาและเครื่องเชื่อมกาซ นายจางตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดติดตั้งไวในบริเวณใกลเคียงที่สามารถนํามาใช
ดับเพลิงไดทันที
(๒) จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหลูกจางสวมใส
(๓) จัดบริเวณที่ปฏิบัติงานมิใหมีวัสดุที่ติดไฟงายวางอยู
(๔) จัดใหมีฉากกั้น หรืออุปกรณปองกัน อันตรายอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อปองกัน อัน ตราย
จากประกายไฟและแสงจา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

ขอ ๒๓ นายจ า งต อ งควบคุ ม ดู แ ลมิ ใ ห ลู ก จ า งหรือ ผู ซึ่ ง ไม เ กี่ ย วข อ งเข า ไปในบริ เ วณที่ มี
การทํางานดวยเครื่องเชื่อมไฟฟาหรือเครื่องเชื่อมกาซ
ขอ ๒๔ นายจางตองจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัยและควบคุม ดูแลใหลูกจางปฏิบัติ
โดยเครงครัดเมื่อใชเครื่องเชื่อมไฟฟาหรือเครื่องเชื่อมกาซในบริเวณที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายจากการ
ระเบิด เพลิงไหม หรือไฟลามจากกาซ น้ํามัน หรือวัตถุไวไฟอื่น
ขอ ๒๕ ในกรณีที่น ายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟา นายจางตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการตอสายดินกับโครงโลหะของเครื่องเชื่อมไฟฟาที่ตอจากอุปกรณการเชื่อม
ทั้งนี้ ขนาดของสายดิน ตองไมต่ํากวามาตรฐานของการไฟฟาในทองถิ่น นั้น กรณีที่ไมมีม าตรฐาน
ดังกลาวใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
(๒) จัดสถานที่ปฏิบัติงานใหมีแสงสวางและการระบายอากาศอยางเหมาะสม
(๓) จัด ให มีก ารใชส ายดิ น สายเชื่ อ ม หั ว จั บสายดิ น และหั ว จั บ ลวดเชื่ อม ตามขนาด
และมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว
(๔) จัดสายไฟฟาและสายดิน ใหหา งจากการบดทั บ ของยานพาหนะ น้ํา หรื อที่ชื้ น แฉะ
หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันความเสียหายขางตน เวนแตงานที่ตองปฏิบัติใตน้ํา
ขอ ๒๖ ในกรณีที่น ายจ างให ลูกจ างทํ างานเกี่ย วกับ เครื่ องเชื่ อมก าซ นายจางตองปฏิบั ติ
ดังตอไปนี้
(๑) ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณควบคุมความดันและมาตรวัดความดันที่เหมาะสมถูกตอง
กับชนิดของกาซ
(๒) ตรวจสอบการรั่ ว ไหล การหลุ ด หลวม การสึ ก หรอของอุ ป กรณ หรื อ สภาพ
ที่ไมปลอดภัยทุกครั้ง หากพบวาไมปลอดภัยตองทําการแกไข
(๓) จัดทําเครื่องหมาย สี หรือสัญลักษณที่ทอสงกาซ หัวเชื่อม หรือหัวตัด ใหเปน แบบ
และชนิดเดียวกัน
ขอ ๒๗ ในการต อถั ง บรรจุ กา ซไวไฟหลายถั ง เขา ด ว ยกั น นายจ างต อ งจั ด ให มี อุ ป กรณ
กันเปลวไฟยอนกลับ ติดไวระหวางหัวตอกับอุปกรณควบคุมการลดกําลังดัน
ขอ ๒๘ นายจางตองจัดสถานที่เก็บกาซไวไฟใหอยูใ นพื้น ที่ที่มีการระบายอากาศดี ไมมี
ความสั่นสะเทือน และปลอดภัยจากการติดไฟหรือหางจากแหลงกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

ขอ ๒๙ นายจางตองติด ตั้งกลอุ ปกรณนิร ภัยแบบระบายไวที่ถังบรรจุกา ซทุกถัง และดูแ ล
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย
ขอ ๓๐ นายจา งตอ งดูแ ลถัง บรรจุ กา ซทุก ชนิด ใหอ ยู ใ นสภาพที่ป ลอดภั ยตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาวใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
สวนที่ ๔
รถยก
ขอ ๓๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับรถยก นายจางตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีโครงหลังคาที่มั่นคงแข็งแรง สามารถปองกันอันตรายจากวัสดุตกหลนได
(๒) จัดทําปายบอกพิกัดน้ําหนักยกใหตรงกับความสามารถในการยกสิ่งของไดโดยปลอดภัย
ติดไวที่รถยกเพื่อใหลูกจางเห็นไดชัดเจน
(๓) ตรวจสอบรถยกใหมีสภาพใชงานไดอยางปลอดภัยกอนการใชงานทุกครั้งและเก็บผล
การตรวจสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
(๔) จัดใหมีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะทํางานตามความเหมาะสมของการใชงาน
ขอ ๓๒ ห า มนายจ า งทํ า การดั ด แปลงหรื อ กระทํ า การใดที่ มี ผ ลทํ า ให ค วามปลอดภั ย ใน
การทํางานของรถยกลดลง
ขอ ๓๓ นายจางตองกําหนดเสนทางและตีเสนชองทางเดินรถยกในอาคารหรือบริเวณที่มี
การใชรถยกเปนประจํา
ขอ ๓๔ นายจางตองติดตั้งกระจกนูนหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคลายกันไวที่บริเวณทางแยก
หรือทางโคงที่มองไมเห็นเสนทางขางหนา
ขอ ๓๕ นายจางตองจัดใหพื้นเสน ทางเดินรถยกมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรองรับ
น้ําหนักรถรวมทั้งน้ําหนักบรรทุกของรถยกไดอยางปลอดภัย
ขอ ๓๖ นายจางตองจัดใหลูกจางที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด
ทําหนาที่เปนผูขับรถยก
ขอ ๓๗ นายจางตองควบคุม ดูแ ลมิใ หลูกจางนํารถยกไปใชปฏิบัติงานใกลสายไฟฟาหรือ
อุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาใกลกวาระยะหางที่ปลอดภัยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานของการไฟฟา
ในทองถิ่น นั้น กรณีที่ไมมีม าตรฐานดังกลาว ใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศ วกรรมสถาน
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

ขอ ๓๘ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหบุคคลอื่นโดยสารไปกับรถยก
ขอ ๓๙ นายจางตองจัดใหมีคูมือการใช การตรวจสอบ และการบํารุงรักษารถยกใหลูกจาง
ไดศึกษาและปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
สวนที่ ๕
ลิฟต
ขอ ๔๐ ในกรณีที่นายจางจัดใหมีลิฟตในการปฏิบัติงาน นายจางตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําคําแนะนําอธิบายการใชลิฟตและการขอความชวยเหลือติดไวในหองลิฟต
(๒) จัดทําคําแนะนําอธิบายการใหความชวยเหลือ ติดไวในหองจักรกลและหองผูดูแลลิฟต
(๓) จัดทําขอหามใชลิฟต ติดไวที่ขางประตูลิฟตดานนอกทุกชั้น
(๔) จัดใหมีการตรวจสอบลิฟตกอนการใชงานทุกวัน หากสวนใดชํารุดเสียหายตองซอมแซม
ใหเรียบรอยกอนใชงาน
(๕) จัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายและติดปายหามใชลิฟตใหผูที่เกี่ยวของเห็นไดชัดเจน
ในระหวางที่มีการซอมบํารุง การตรวจสอบ หรือการทดสอบลิฟต
ขอ ๔๑ ลิฟตที่นายจางจะนํามาใชตองมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ติดตั้งไวในที่มั่นคง แข็งแรง และเหมาะสม
(๒) มีปายบอกพิกัดน้ําหนักหรือจํานวนคนโดยสารไดอยางปลอดภัย
(๓) มีมาตรการปองกันมิใหลิฟตเคลื่อนที่ ในกรณีที่ประตูลิฟตยังไมปด
(๔) มีระบบไฟสองสวางฉุกเฉิน และมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอภายในหองโดยสาร
ของลิฟต ในกรณีที่กระแสไฟฟาดับ
(๕) มีระบบแสงหรือเสียงเตือน ในกรณีที่มีการใชลิฟตบรรทุกน้ําหนักเกิน พิกัดที่ผูผ ลิต
กําหนด
(๖) มีอุปกรณตัดระบบการทํางานของลิฟตเมื่อมีการใชลิฟตบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดที่ผูผลิต
กําหนด
ขอ ๔๒ ในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช การซอมบํารุง และการตรวจสอบลิฟต
นายจางตองปฏิบัติต ามรายละเอียดคุณ ลักษณะของลิฟตแ ต ละประเภทหรือคูมื อการใชงานที่ผูผ ลิ ต

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

กําหนดไว หากไมมี รายละเอี ยดคุณ ลักษณะหรื อคูมื อการใชง านดัง กลาว นายจา งตอ งปฏิบั ติตาม
รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะหรื อ คู มื อ การใช ง านที่ วิ ศ วกรได กํ า หนดขึ้ น เป น หนั ง สื อ และเก็ บ ผลการ
ตรวจสอบและการทดสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
ขอ ๔๓ นายจางตองจัดใหมีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นสวนและอุปกรณของลิฟต
โดยวิศวกรอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ การทดสอบการรับน้ําหนักของลิฟตตองไดไมนอยกวารอยละรอย
ของน้ําหนักการใชงานสูงสุด
ขอ ๔๔ นายจ า งต อ งตรวจสอบระบบความปลอดภั ย และระบบการทํ า งานของลิ ฟ ต
เปนประจําทุกเดือน และเก็บผลการตรวจสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
ขอ ๔๕ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหลูกจางหรือบุคคลใดดัดแปลงหรือทําใหลิฟตรับน้ําหนัก
ไดเกินพิกัดที่ผูผลิตกําหนด
ขอ ๔๖ นายจ า งต อ งจั ด ให ล วดสลิ ง ที่ ใ ช สํ า หรั บ ลิ ฟ ต ข นส ง วั ส ดุ มี ค า ความปลอดภั ย
ไมนอยกวา ๔ และลวดสลิงที่ใชสําหรับลิฟตโดยสารมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๑๐
ขอ ๔๗ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีลักษณะตามขอ ๗๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
กับลิฟต
หมวด ๒
ปนจั่น
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๔๘ ในการประกอบ การทดสอบ การใช การซอมบํารุง และการตรวจสอบปนจั่นหรือ
อุปกรณอื่น ที่นํามาใชกับปน จั่น นายจางตองปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงาน
ที่ผูผลิตกําหนดไว หากไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว นายจางตองปฏิบัติ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่วิศวกรไดกําหนดขึ้นเปนหนังสือ
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ขอ ๔๙ นายจางตองจัดใหมีการทดสอบและการตรวจสอบการติดตั้งปนจั่น ตามรายละเอียด
คุณลักษณะและคูมือการใชงานของผูผลิตโดยวิศวกรกอนการใชงาน และจัดทํารายงานการตรวจสอบ
และการทดสอบ ซึ่งมีลายมือชื่อวิศวกรรับรอง เก็บไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
ในกรณี ที่ มี ก ารหยุ ด ใช ง านป น จั่ น ตั้ ง แต ห กเดื อ นขึ้ น ไป ก อ นนํ า มาใช ง านใหม น ายจ า ง
ตองดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๕๐ นายจางตองจัดใหมีการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจั่นปละไมนอยกวา
หนึ่งครั้งตามประเภทและลักษณะของงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๕๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปนจั่น นายจางตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมใหมีลวดสลิงเหลืออยูในมวนลวดสลิงไมนอยกวาสองรอบ ตลอดเวลาที่ปนจั่น
ทํางาน
(๒) จัดใหมีชุดล็อกปองกันลวดสลิงหลุดจากตะขอของปนจั่น และทําการตรวจสอบใหอยู
ในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัย
(๓) จัดใหมีที่ครอบปดหรือกั้นสวนที่หมุนรอบตัวเอง สวนที่เคลื่อนไหวได หรือสวนที่อาจ
เป น อัน ตรายของป น จั่น และให ส วนที่ เ คลื่ อ นที่ ข องป น จั่น หรื อส ว นที่ ห มุ น ได ของป น จั่ น อยู ห า ง
จากสิ่งกอสรางหรือวัตถุอื่นในระยะที่ปลอดภัย
(๔) จัดใหมีบันไดพรอมราวจับและโครงโลหะกันตก สําหรับปนจั่นที่มีความสูงเกินสามเมตร
(๕) จัดใหมีพื้นชนิดกันลื่น ราวกันตก และแผงกันตกระดับพื้น สําหรับปนจั่นชนิดที่ตองมี
การจัดทําพื้นและทางเดิน
(๖) จัดใหมีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิดของปนจั่นและใชการไดที่หองบังคับปนจั่น
(๗) ติดตั้งปนจั่นบนฐานที่มั่นคงโดยมีวิศวกรเปนผูรับรอง
ขอ ๕๒ ในกรณี ที่ น ายจ า งให ลู ก จ า งทํ า งานเกี่ ย วกั บ ป น จั่ น ที่ ใ ช เ ครื่ อ งยนต นายจ า ง
ตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีที่ครอบปดหรือฉนวนหุมทอไอเสีย
(๒) จัดใหมี ถัง เก็บ เชื้ อเพลิ งและท อส งเชื้ อเพลิ งติ ดตั้ง อยู ใ นลักษณะที่จ ะไมเกิ ดอั น ตราย
เมื่อเชื้อเพลิงหก ลน หรือรั่วออกมา
(๓) จัดใหมีมาตรการในการเก็บและเคลื่อนยายเชื้อเพลิงสํารองดวยความปลอดภัย
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ขอ ๕๓ นายจ า งต อ งเคลื่อ นยา ยวัต ถุไ วไฟออกจากบริเ วณที่ ใ ช ป น จั่ น กรณี ไ มส ามารถ
เคลื่อนยายไดนายจางตองจัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายที่เหมาะสมกอนใหลูกจางปฏิบัติงาน
ขอ ๕๔ หามนายจางใหลูกจางใชปนจั่นที่ชํารุดเสียหายหรืออยูในสภาพที่ไมปลอดภัย
ขอ ๕๕ หามนายจางดัดแปลงหรือแกไขสวนหนึ่งสวนใดของปนจั่นหรือยินยอมใหลูกจาง
หรือผูอื่นกระทําการเชนวานั้น อันอาจกอใหเกิดอันตรายได ถาจําเปนตองดัดแปลงสวนที่เกี่ยวของกับ
โครงสรางที่มีผลตอการรับน้ําหนัก นายจางตองจัดใหมีการคํานวณทางวิศวกรรมพรอมกับการทดสอบ
ขอ ๕๖ นายจางตองจัดใหมีสัญญาณเสียงและแสงไฟเตือ นภัยตลอดเวลาที่ปน จั่น ทํางาน
โดยติดตั้งไวใหเห็นไดชัดเจน
ขอ ๕๗ ในกรณีที่มีการซอมบํารุงปน จั่น นายจางตองติดปายแสดงการซอมบํารุงปน จั่น
โดยใช เ ครื่ อ งหมายหรื อ ข อ ความที่ เ ข า ใจง า ยและเห็ น ได ชั ด เจน รวมทั้ ง จั ด ให มี ร ะบบ วิ ธี ก าร
หรืออุปกรณปอ งกันมิใหปนจั่นนั้นทํางาน และใหแขวนปายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณหามเปด
สวิตชไวที่สวิตชของปนจั่นดวย
ขอ ๕๘ นายจ า งต อ งจั ด ให มี ป า ยบอกพิ กั ด น้ํ า หนั ก ยกไว ที่ ป น จั่ น และรอกของตะขอ
ติดคําเตือนใหระวังอันตราย และติดตั้งสัญญาณเตือนอันตรายใหผูบังคับปนจั่นทราบ
ขอ ๕๙ นายจา งต องจัด ทํา เส น แสดงเขตอั น ตราย เครื่ องหมายแสดงเขตอัน ตราย หรื อ
เครื่องกั้นเขตอันตราย ในเสนทางที่มีการใชปนจั่นเคลื่อนยายสิ่งของ
ขอ ๖๐ นายจางตองจัดใหมีคูมือการใชสัญญาณสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงาน
ในกรณีที่การใชสัญญาณตามวรรคหนึ่งเปนการใชสัญญาณมือ นายจางตองจัดใหมีรูปภาพ
หรือคูมือการใชสัญญาณมือตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ติดไวที่จุดหรือตําแหนงที่ลูกจางผูปฏิบัติงาน
เห็นไดชัดเจน
ขอ ๖๑ ในกรณี ที่ น ายจ า งให ลู ก จ างใช ป น จั่ น ใกล ส ายไฟฟ า นายจ า งต อ งควบคุ ม ดู แ ล
ใหลูกจางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี ท่ี ใ ช ป น จั่ น ยกวั ส ดุ ให ร ะยะห า งระหว า งสายไฟฟ า กั บ ส ว นหนึ่ ง ส ว นใด
ของปนจั่นหรือสวนหนึ่งสวนใดของวัสดุที่ปนจั่นกําลังยก เปนดังตอไปนี้
(ก) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลต ตองหางไมนอยกวาสามเมตร
(ข) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลต ตองหางเพิ่มขึ้นจากระยะหางตาม (ก)
อีกหนึ่งเซนติเมตรตอแรงดันไฟฟาที่เพิ่มขึ้นหนึ่งกิโลโวลต
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(๒) ในกรณี ที่ เ คลื่ อ นย า ยป น จั่ น ชนิ ด เคลื่อ นที่ โดยไม ย กวั ส ดุแ ละไม ล ดแขนป น จั่ น ลง
ใหระยะหางระหวางสวนหนึ่งสวนใดของปนจั่นกับสายไฟฟา เปนดังตอไปนี้
(ก) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกิน หาสิบกิโลโวลต ตองหางไมนอยกวาหนึ่งเมตร
ยี่สิบหาเซนติเมตร
(ข) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลต แตไมเกินสามรอยสี่สิบหากิโลโวลต
ตองหางไมนอยกวาสามเมตร
(ค) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินสามรอยสี่สิบหากิโลโวลต ตองหางไมนอยกวาหาเมตร
ขอ ๖๒ ในกรณีที่มีการติดตั้งปนจั่นหรือใชปนจั่น ใกลเสาสงคลื่นโทรคมนาคม กอนให
ลูกจางทํางานนายจางตองจัดใหมีการตรวจสอบการเกิดประจุไฟฟาเหนี่ยวนํา ถาพบวามีประจุไฟฟา
เหนี่ย วนํา ให น ายจ างต อสายตัวนํ ากับป น จั่น หรือวั สดุที่ จะยกเพื่อ ใหประจุไ ฟฟาไหลลงดิน ทั้ง นี้
ใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ขอ ๖๓ นายจางตองประกาศกําหนดวิธีการทํางานเกี่ยวกับปนจั่นของลูกจาง ติดไวบริเวณ
ที่ลูกจางทํางาน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงาน การซอมบํารุง และการใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ขอ ๖๔ นายจางตองจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจั่นใหลูกจางไดศึกษา และปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
ขอ ๖๕ ในกรณีที่ผูบังคับปนจั่นไมสามารถมองเห็น จุดที่ทําการยกสิ่งของหรือเคลื่อนยาย
วัสดุ นายจางตองจัดใหมีผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่นตลอดระยะเวลาที่มีการใชงาน
ขอ ๖๖ นายจา งตอ งจั ดให ลูก จางซึ่ง เปน ผูบั งคับ ปน จั่น ผู ใ หสั ญญาณแกผู บังคั บป น จั่ น
ผูยึดเกาะวัสดุ หรือผูควบคุมการใชปนจั่น ผานการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และตอง
จัดใหมีการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปน จั่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
สวนที่ ๒
ปนจั่นเหนือศีรษะและปนจั่นขาสูง
ขอ ๖๗ ปนจั่นชนิดเคลื่อนที่บนรางหรือปนจั่นที่มีรางลอเลื่อนที่อยูบนแขนปนจั่น นายจาง
ตองจัดใหมีสวิตชหยุดการทํางานของปนจั่นไดโดยอัตโนมัติ และใหมีกันชนหรือกันกระแทกที่ปลาย
ทั้งสองขางของรางดวย
ขอ ๖๘ นายจางตองควบคุมดูแลไมใหมีสิ่งกีดขวางการเลื่อนของลอหรือแขนของปนจั่น
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สวนที่ ๓
ปนจั่นหอสูง
ขอ ๖๙ ในกรณี ที่ ลู ก จ า งปฏิ บั ติ ง านบนแขนป น จั่ น นายจ า งต อ งจั ด ให มี ร าวกั น ตกไว
ณ บริเวณที่ปฏิบัติงาน
ขอ ๗๐ นายจางตองจัดใหมีตารางการยกสิ่งของ ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ําหนักสิ่งของ
มุมองศา และระยะของแขนที่ทําการยก ติดไวในบริเวณที่ผูบังคับปนจั่นเห็นไดชัดเจน
ขอ ๗๑ ในกรณีท่นี ายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปนจั่นหอสูง นายจางตองจัดใหมีอุปกรณ
ปองกันมิใหแนวของแขนตอตามที่ผูผลิตปนจั่นออกแบบไว เคลื่อนตกจากแนวเดิมเกินกวาหาองศา
สวนที่ ๔
รถปนจั่นและเรือปนจั่น
ขอ ๗๒ นายจ า งที่ ติ ด ตั้ ง ป น จั่ น บนรถ เรื อ แพ โป ะ หรื อ พาหนะลอยน้ํ า อย า งอื่ น
ตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ยึดปนจั่นไวกับรถ เรือ แพ โปะ หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น ใหมั่นคง โดยวิศวกร
เปนผูรับรอง
(๒) จัด ให มีป า ยบอกพิ กั ดน้ํ า หนั กยกใหต รงตามความสามารถในการยกสิ่ ง ของได โ ดย
ปลอดภัย โดยน้ํ าหนักของปน จั่น รวมกับพิกั ดน้ําหนัก ยกจะตอ งไมเกิน ระวางบรรทุกเต็ ม ที่ของรถ
เรือ แพ โปะ หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น
ขอ ๗๓ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับรถปนจั่น เรือปนจั่น หรือติดตั้งปนจั่น
บนรถ เรือ แพ โปะ หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น นายจางตองจัดใหมีอุปกรณปองกันมิใหแนวของ
แขนตอตามที่ผูผลิตปนจั่นออกแบบไว เคลื่อนตกจากแนวเดิมเกินกวาหาองศา
ขอ ๗๔ นายจ างตอ งจั ดใหมี ตารางการยกสิ่ง ของ ซึ่ งแสดงรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ น้ํา หนั ก
สิ่งของ มุมองศา และระยะของแขนที่ทําการยก ติดไวในบริเวณที่ผูบังคับปนจั่นเห็นไดชัดเจน
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สวนที่ ๕
อุปกรณที่ใชเกี่ยวกับปนจัน่
ขอ ๗๕ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ลวดสลิงที่ลวดเสนนอกสึกไปตั้งแตหนึ่งในสามของเสนผานศูนยกลางเสนลวด
(๒) ลวดสลิงที่ขมวด ถูกบดกระแทก แตกเกลียวหรือชํารุด ซึ่งทําใหประสิทธิภาพในการ
ใชงานของลวดสลิงลดลง
(๓) ลวดสลิงมีเสนผานศูนยกลางเล็กลงเกินรอยละหาของเสนผานศูนยกลางเดิม
(๔) ลวดสลิงถูกความรอนทําลายหรือเปนสนิมมากจนเห็นไดชัดเจน
(๕) ลวดสลิงถูกกัดกรอนชํารุดมากจนเห็นไดชัดเจน
(๖) ลวดสลิงเคลื่อ นที่ที่มีเสน ลวดในหนึ่งชวงเกลียว ขาดตั้งแตสามเสน ขึ้น ไปในเกลียว
เดียวกันหรือขาดตั้งแตหกเสนขึ้นไปในหลายชวงเกลียวรวมกัน
(๗) ลวดสลิงยึดโยงที่มีเสนลวดขาดตรงขอตอตั้งแตสองเสนขึ้นไปในหนึ่งชวงเกลียว
ขอ ๗๖ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีคา ความปลอดภัยนอยกวาที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
(๑) ลวดสลิงเคลื่อนที่ ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๖
(๒) ลวดสลิงยึดโยง ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๓.๕
ขอ ๗๗ หามนายจางใชรอกที่มีอัตราสวนระหวางเสนผานศูนยกลางของรอกหรือลอใด ๆ
กับเสนผานศูนยกลางของลวดสลิงที่พันนอยกวาที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
(๑) สิบแปดตอหนึ่ง สําหรับรอกปลายแขนปนจั่น
(๒) สิบหกตอหนึ่ง สําหรับรอกของตะขอ
(๓) สิบหาตอหนึ่ง สําหรับรอกหลังแขนปนจั่น
ขอ ๗๘ หามนายจางใชอุปกรณสําหรับการผูก มัด หรือยึดโยงวัสดุที่มีคาความปลอดภัย
นอยกวาที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
(๑) ลวดสลิง ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๕
(๒) โซ ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๔
(๓) เชือก ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๕
(๔) หวงหรือตะขอ ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๓.๕
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(๕) อุปกรณสําหรับผูก มัด หรือยึดโยงอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน (๑) ถึง (๔) ตอง
มีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๓.๕
ขอ ๗๙ นายจ า งต อ งจั ด หาวั ส ดุ ที่ มี ค วามทนทานและอ อ นตั ว มารองรั บ บริ เ วณจุ ด ที่ มี
การสัมผัสระหวางอุปกรณที่ใชในการผูก มัด หรือยึดโยง และวัสดุที่ทําการยกเคลื่อนยาย
ขอ ๘๐ ในการยกเคลื่อ นยายวัสดุ นายจางตอ งใหลูกจางผูก มัด หรือยึดโยงวัสดุโดยมี
มุมองศาระหวางอุปกรณสําหรับการผูก มัด หรือยึดโยง และวัสดุที่จะทําการยกไมนอยกวาสี่สิบหาองศา
กรณีที่มีความจําเปนตองทําการผูก มัด หรือยึดโยงดวยมุมองศาที่นอยกวาที่กําหนดไวใ น
วรรคหนึ่ง นายจางตองกําหนดใหมีการคํานวณแรงรับน้ําหนักของอุปกรณสําหรับการผูก มัด หรือ
ยึดโยงเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ขอ ๘๑ หามนายจา งใชต ะขอที่ มีลักษณะอย างหนึ่ งอยา งใด ดังต อไปนี้ เว น แตน ายจา ง
ไดทําการซอมแซมใหอยูใ นสภาพที่ใ ชงานได และตองมีการทดสอบการรับน้ําหนักไดไมนอยกวา
หนึ่งจุดสองหาเทาของน้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตใหใชงานไดอยางปลอดภัยโดยวิศวกร
(๑) มีการบิดตัวของตะขอตั้งแตสิบองศาขึ้นไป
(๒) มีการถางออกของปากเกินรอยละสิบหา
(๓) มีการสึกหรอที่ทองตะขอเกินรอยละสิบ
(๔) มีการแตกหรือราวสวนหนึ่งสวนใดของตะขอ
(๕) มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของหวงตะขอ
หมวด ๓
หมอน้ํา
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๘๒ กฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกหมอน้ําทําความรอนที่ใชผลิตไอน้ําความดันไมเกิน
หนึ่งบาร หรือไอน้ําอุณหภูมิไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบองศาเซลเซียส หรือน้ํารอนความดันไมเกินสิบบาร
แบบทอขดที่ไมมีที่พักไอน้ํา เวนแต
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(๑) มี ที่ พั ก ไอน้ํ า และขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลางภายนอกท อ น้ํ า หรื อ หลอดน้ํ า เกิ น สิ บ เก า
มิลลิเมตร
(๒) มีความจุของน้ําเกินยี่สิบสามลิตร
(๓) มีอุณหภูมิของน้ําเกินหนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดองศาเซลเซียส
(๔) มีไอน้ําเกิดขึ้นในทอน้ําหรือหลอดน้ํา
ขอ ๘๓ นายจางตอ งใชหมอน้ําและอุปกรณประกอบตาง ๆ ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน
TRD มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๘๔ นายจางที่ใชหมอน้ําที่ผานการใชงานแลวหรือหมอน้ําที่ยายที่ติดตั้งตองจัดใหวิศวกร
รับรองผลการทดสอบความดันที่อนุญาตใหใชไดสูงสุดใหม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนด และเก็บผลการทดสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
ขอ ๘๕ ในกรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ที่ มี ผ ลกระทบต อ การใช ง านของหม อ น้ํ า ซึ่ ง อาจทํ า ให เ กิ ด
ความไมป ลอดภัย แก ลู กจ าง หรือ เกิด อุบั ติ เหตุร า ยแรง นายจ างตอ งแจ งให อธิ บดี ห รือ ผูซึ่ ง อธิ บ ดี
มอบหมายทราบโดยทันที
ขอ ๘๖ นายจางตองจัดทําปายประกาศกําหนดวิธีการทํางานของลูกจางเกี่ยวกับการใชหมอน้ํา
การตรวจสอบอุปกรณประกอบ และการแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน ติดไวบริเวณที่ลูกจาง
เห็นไดชัดเจน
ขอ ๘๗ นายจางตองจัดใหมีผูควบคุมหมอน้ําที่มีคณ
ุ สมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ผานการอบรมตามหลักสูตรผูควบคุมหมอน้ําจากสถาบันของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือสถาบันอื่น ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) มีคุ ณ วุฒิ ไ ด รับ ประกาศนีย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาช า งกลโรงงาน สาขาช างยนต
สาขาชางเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาชางเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่น ที่มีวิช าการเรียนภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ บัติเกี่ ยวกั บไอน้ํ า การเผาไหม ความร อน การประหยัดพลั งงาน หรือความแข็ งแรง
ของวัสดุ รวมกันไมนอยกวาเกาหนวยกิต
ขอ ๘๘ นายจางตองใชน้ําสําหรับหมอน้ําที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) น้ําที่เขาหมอน้ํา (Boiler Feed Water) ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง (pH) และคา
ความกระดางอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอน้ําตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม
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(๒) น้ําที่ใชภายในหมอน้ํา (Boiler Water) ตองมีคาความเปน กรดเปน ดาง (pH) และมี
ตะกอนแขวนลอยและสารละลายอยูใ นเกณฑที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอน้ําตามหลัก
วิชาการดานวิศวกรรม
ขอ ๘๙ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทําการตรวจสอบหรือซอมแซมหมอน้ํา นายจางตองจัด
ใหมีการระบายอากาศเพื่อไลกาซพิษหรือกาซไวไฟตลอดเวลา
สวนที่ ๒
การติดตั้ง การซอมบํารุง การซอมแซม และการใช
ขอ ๙๐ ในการติ ด ตั้ ง หม อ น้ํ า และอุ ป กรณ ป ระกอบ นายจ า งต อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน
TRD มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN และตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม ทั้งนี้ ตองจัดใหมีวิศ วกร
เปนผูรับรองตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๙๑ นายจางตองจัดใหมีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมหมอน้ําและอุปกรณประกอบ
ใหอยูในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใชงาน ทั้งนี้ ตามมาตรฐานและหลักวิชาการดานวิศวกรรม
ตามขอ ๙๐
ขอ ๙๒ นายจางตองจัดสถานที่ที่ติดตั้งหมอน้ําใหมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) พื้น ที่การทํางานและห องหมอ น้ําตองมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง มีความกวา ง
อยางนอยหกสิบเซนติเมตร ความสูงอยางนอยสองเมตร และปราศจากสิ่งกีดขวางทางเขาออก
(๒) ชองเปดที่พื้นที่การทํางานตองมีขอบกันตก และวัสดุกันลื่นที่พื้นที่การทํางาน ขั้นบันได
และพื้นตาง ๆ
(๓) พื้นที่การทํางานตองมีแสงสวางอยางเพียงพอ เครื่องวัดตาง ๆ และอุปกรณประกอบ
ตองมีแสงสวางใหเพียงพอที่จะอานคาและควบคุมไดสะดวก
(๔) ระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินสองไปยังทางออก และเครื่องวัดตาง ๆ รวมทั้งแผงควบคุม
ใหเห็นอยางชัดเจนในกรณีไฟฟาดับ
(๕) ทางเดินตองไมมีสิ่งกีดขวาง ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ตองทําเครื่องหมาย ทาสี
หรือใชเทปสะทอนแสง ติดไวใหเห็นไดอยางชัดเจน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

(๖) ฐานรากที่ตั้งของหมอน้ําและอุปกรณประกอบที่มั่นคงแข็งแรงและทนตอแรงดัน และ
แรงกด การออกแบบและคํานวณใหเปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม
(๗) ปลองควันและฐานที่มั่นคงแข็งแรง เปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม
(๘) จั ด ให มี ฉ นวนกั น ความร อ นหุ ม หม อ น้ํ า ลิ้ น จ า ยไอน้ํ า ท อ จ า ยไอน้ํ า ถั ง พั ก ไอน้ํ า
ถังเก็บน้ํารอน ปลองไอเสีย ทอที่ตอจากหมอน้ํา และอุปกรณประกอบที่มีความรอนซึ่งติดตั้งอยูใ น
ระดับหรือบริเวณที่ลูกจางผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายได
ขอ ๙๓ ในกรณี ห ม อ น้ํ า ที่ สู ง เกิ น สามเมตรจากพื้ น ถึ ง เปลื อ กหม อ น้ํ า ด า นบน นายจ า ง
ตองจัดทําบันไดและทางเดินเพื่อใหผูควบคุมหมอน้ําซอมแซมหรือเดินไดสะดวกปลอดภัย พรอมจัดใหมี
ราวจับและขอบกันตก และพื้นที่การทํางานทุกชั้นจะตองจัดใหมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง
สวนที่ ๓
การควบคุม
ขอ ๙๔ นายจ า งต อ งจั ด ให มี ก ารทดสอบและรั บ รองความปลอดภั ย ในการใช ห ม อ น้ํ า
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยวิศ วกรหรือผู ไดรั บอนุญ าตพิ เ ศษใหทดสอบหมอ น้ําได แลวแตกรณี
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร แลวเก็บเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําไวใหพนักงานตรวจ
แรงงานตรวจสอบได เวนแตหมอน้ําที่มีอัตราการผลิตไอน้ําเครื่องละตั้งแต ๒๐ ตันตอชั่วโมงขึ้นไป
อาจขยายระยะเวลาการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําเกิน กวา ๑ ป แตไมเกิน
๕ ป หากปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๙๕ การซอมแซมหรือการดัดแปลงหมอน้ําหรือสวนหนึ่งสวนใดของหมอน้ํา ที่อาจมี
ผลกระทบตอความแข็งแรงของหมอน้ําหรือความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา นายจางตองจัดใหมีวิศวกร
ทําหนาที่ออกแบบ ควบคุม ทดสอบ และรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ํากอนใชงาน แลวเก็บ
เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําไวเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
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หมวด ๔
การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ขอ ๙๖ นายจางตองจัดใหสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการอยูใ น
ลักษณะที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง หากนายจางไมสามารถดําเนินการ
ปองกัน แกไขอัน ตรายได นายจางตอ งจัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัย สวนบุค คลที่ส ามารถ
ปองกันอันตรายนั้นใหลูกจางสวมใส
ขอ ๙๗ นายจางตองจัดและดูแลใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ที่ไดมาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน ตลอดเวลาที่ทํางาน ดังตอไปนี้
(๑) งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงานดวยไฟฟา กาซ หรือพลังงานอื่น ใหสวมถุงมือผาหรือถุงมือหนัง
กระบังหนาลดแสงหรือแวนตาลดแสง รองเทานิรภัย และแผนปดหนาอกกันประกายไฟ
(๒) งานลับ ฝน หรือแตงผิวโลหะดวยหินเจียระไน ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากาก
ชนิดใส ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน
(๓) งานกลึงโลหะ งานกลึงไม งานไสโลหะ งานไสไม หรืองานตัดโลหะ ใหสวมแวนตา
ชนิดใสหรือหนากากชนิดใส ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน
(๔) งานปมโลหะ ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส ถุงมือผา และรองเทาพื้นยาง
หุมสน
(๕) งานชุบโลหะ ใหสวมถุงมือยางและรองเทาพื้นยางหุมสน
(๖) งานพน สี ใหสวมที่กรองอากาศสําหรับ ใชครอบจมูกและปากกัน สารเคมี ถุงมือผ า
และรองเทาพื้นยางหุมสน
(๗) งานยก ขนยาย หรือติดตั้ง ใหสวมหมวกนิรภัย ถุงมือผา และรองเทานิรภัย
(๘) งานควบคุมเครื่องจักร ใหสวมหมวกนิรภัยและรองเทาพื้นยางหุมสน
(๙) งานปน จั่ น ใหส วมหมวกนิรภั ย ถุงมื อผา หรือ ถุงมื อหนั ง และรองเทา นิรภั ย และ
ในกรณีปนจั่นหอสูง ใหสวมใสเข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพดวย
(๑๐) งานหมอน้ํา ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส ปลั๊กลดเสียงหรือครอบหูลดเสียง
ชุดปองกันความรอนหรืออุปกรณปองกันความรอน และรองเทาพื้นยางหุมสน
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นอกจากอุปกรณที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหน ายจางจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคลอื่นใหลูกจางตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและอันตรายที่อาจเกิดกับลูกจางดวย
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ไพฑูรย แกวทอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานให น ายจ า งดํ า เนิ น การในการบริ ห ารและการจั ด การด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน สมควรกําหนดมาตรฐานดังกลาวเพื่อความปลอดภัยของลูกจางที่ทํางาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

