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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร  ปนจ่ัน  และหมอน้ํา 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 

“เคร่ืองจักร”  หมายความวา  ส่ิงที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับกอกําเนิดพลังงาน  

เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน  หรือสงพลังงาน  ทั้งนี้  ดวยกําลังน้ํา  ไอน้ํา  เชื้อเพลิง  ลม  กาซ  ไฟฟา  

หรือพลังงานอื่น  และหมายความรวมถึงเคร่ืองอุปกรณ  ลอตุนกําลัง  รอก  สายพาน  เพลา  เฟอง   

หรือส่ิงอื่นที่ทํางานสัมพันธกัน  รวมทั้งเคร่ืองมือกล   

“เคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักร”  หมายความวา  สวนประกอบหรืออุปกรณที่ออกแบบ

หรือติดต้ังไวบริเวณที่อาจเปนอันตรายของเครื่องจักร  เพื่อชวยปองกันอันตรายแกบุคคลที่ควบคุมหรือ

อยูในบริเวณใกลเคียง 
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“เคร่ืองปมโลหะ”  หมายความวา  เคร่ืองจักรที่ใชสําหรับการปม  ตัด  อัด  เฉือน  หรือข้ึนรูป

ชิ้นสวนโลหะหรือวัสดุอื่น 

“รถยก”  หมายความวา  รถที่ติดต้ังอุปกรณใชสําหรับการยกหรือเคลื่อนยายส่ิงของ 

“ปนจ่ัน”  หมายความวา  เคร่ืองจักรที่ใชยกส่ิงของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนยายสิ่งของ

เหลานั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ  และใหหมายความรวมถึงเคร่ืองจักรประเภทรอก 

ที่ใชยกส่ิงของขึ้นลงตามแนวดิ่งดวย   

“ลวดสลิง”  หมายความวา  เชือกที่ทําดวยเสนลวดหลายเสนที่ตีเกลียวหรือพันกันรอบแกน 

ชั้นเดียวหรือหลายชั้น   

“คาความปลอดภัย”  (Safety  Factor)  หมายความวา  อัตราสวนระหวางแรงดึงที่ลวดสลิงและ

อปุกรณประกอบการยกรับไดสูงสุดตอแรงดึงของลวดสลิงและอุปกรณประกอบการยกที่อนุญาตใหใช

งานไดอยางปลอดภัย 

“ผูบังคับปนจ่ัน”  หมายความวา  ผูซ่ึงมีหนาที่บังคับการทํางานของปนจ่ันใหทํางานตามความ

ตองการ 

“หมอน้ํา”  หมายความวา  ภาชนะปดที่ผลิตน้ํารอนหรือไอน้ําที่มีความดันสูงกวาบรรยากาศ  

โดยใชความรอนจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง  หรือความรอนจากพลังงานอื่น 

“ผูควบคุมหมอน้ํา”  หมายความวา  ผูซ่ึงนายจางจัดใหมีหนาที่ควบคุมการทํางานและการใช

หมอน้ํา 

“การตรวจสอบ”  หมายความวา  การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของชิ้นสวนหรือกลไก 

การทํางานของเครื่องจักร  ปนจ่ัน  และหมอน้ํา  ตามที่กําหนดไวในคูมือของผูผลิต 

“การทดสอบ”  หมายความวา  การตรวจสอบและทดลองใชงานชิ้นสวนอุปกรณหรือกลไก 

การทํางานของอุปกรณเพื่อความถูกตองโดยวิศวกร 

“วิศวกร”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
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หมวด  ๑ 
เคร่ืองจักร 

 

 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ นายจางตองดูแลใหลูกจางซ่ึงทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สวมใสเคร่ืองนุงหมใหเรียบรอย  รัดกุม  และไมรุงร่ิง 

(๒) ไมสวมใสเคร่ืองประดับที่อาจเกี่ยวโยงกับส่ิงหนึ่งส่ิงใดได   

(๓) รวบผมที่ปลอยยาวเกินสมควรหรือทําอยางหนึ่งอยางใดใหอยูในลักษณะที่ปลอดภัย 

ขอ ๔ ในบริ เวณที่มีการติดต้ัง   การซอมแซม   หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือ 

เคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักร  นายจางตองติดปายแสดงการดําเนินการดังกลาว  โดยใช

เคร่ืองหมายหรือขอความที่เขาใจงายและเห็นไดชัดเจน  รวมทั้งจัดใหมีระบบ  วิธีการ  หรืออุปกรณ

ปองกันมิใหเคร่ืองจักรนั้นทํางาน  และใหแขวนปายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณหามเปดสวิตช 

ไวที่สวิตชของเครื่องจักรดวย 

ขอ ๕ การประกอบ  การติดต้ัง  การซอมแซม  และการใชงานเครื่องจักร  นายจางตองจัด

ใหมีวิศวกรเปนผู รับรองตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  และเก็บหลักฐาน 

ใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๖ นายจางตองดูแลใหลูกจางซ่ึงทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร  ตรวจสอบเครื่องจักรนั้น 

ใหอยูในสภาพใชการไดดีและปลอดภัย  ตามระยะเวลาการใชงานที่เหมาะสม  และจัดใหมีการตรวจ

รับรองประจําปตามชนิดและประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๗ หามมิใหนายจางใชหรือยอมให ลูกจ างใช เค ร่ืองจักรทํางานเกินพิกัดหรือ 

ขีดความสามารถที่ผูผลิตกําหนด 

ขอ ๘ เคร่ืองปมโลหะ  เคร่ืองเจีย  เคร่ืองตัด  เคร่ืองไส  หรือเคร่ืองจักรที่อาจกอใหเกิด

อันตรายไดโดยสภาพ  นายจางตองประกาศกําหนดวิธีการทํางานของลูกจาง  ติดไวบริเวณที่ลูกจาง

ทํางาน 
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ขอ ๙ ในกรณีที่ใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองปมโลหะ  เคร่ืองเชื่อมไฟฟา  เคร่ืองเชื่อมกาซ  
รถยก  หรือเครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  นายจางตองใช
ลูกจางที่มีความชํานาญในการใชเคร่ืองจักรนั้น  และผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

ขอ ๑๐ นายจางตองดูแลใหพื้นบริเวณรอบเครื่องจักรอยูในลักษณะที่ปลอดภัย 
ขอ ๑๑ นายจางตองจัดใหมีวิธีการดําเนินการเพื่อปองกันมิใหลูกจางไดรับอันตรายจากการ

ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร  ดังตอไปนี้ 
(๑) เคร่ืองจักรที่ใชพลังงานไฟฟาตองมีระบบหรือวิธีการปองกันกระแสไฟฟาร่ัวเขาตัวบุคคล

ที่เกี่ยวของหรือเครื่องจักร  และตองตอสายดิน  ทั้งนี้  การติดต้ังระบบปองกันกระแสไฟฟาร่ัวดังกลาว 
ใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาในทองถิ่นนั้น  กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาว  ใหปฏิบัติตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

(๒) เคร่ืองจักรที่ใชพลังงานไฟฟา   สายไฟฟาเขาเคร่ืองจักรตองเ ดินลงมาจากที่ สูง   
กรณีเดินบนพื้นดินหรือฝงดินตองใชทอรอยสายไฟฟาที่แข็งแรงและปลอดภัย 

(๓) เคร่ืองจักรชนิดอัตโนมัติ  ตองมีสีเคร่ืองหมายปด-เปด  ที่สวิตชอัตโนมัติตามหลักสากล
และมีเคร่ืองปองกันมิใหส่ิงหนึ่งส่ิงใดกระทบสวิตช  อันเปนเหตุใหเคร่ืองจักรทํางาน 

(๔) เคร่ืองจักรที่มีการถายทอดพลังงานโดยใชเพลา  สายพาน  รอก  เคร่ืองอุปกรณ  ลอตุนกําลัง  
ตองมีตะแกรงหรือที่ครอบปดคลุมสวนที่หมุนไดและสวนสงถายกําลังใหมิดชิด  ถาสวนที่หมุนไดหรือ
สวนสงถายกําลังสูงกวาสองเมตร  ตองมีร้ัวหรือตะแกรงสูงไมนอยกวาสองเมตรกั้นลอมมิใหบุคคล 
เขาไปไดในขณะเครื่องจักรกําลังทํางาน 

สําหรับสายพานแขวนลอยที่มีความเร็วไมนอยกวาหารอยส่ีสิบเมตรตอนาที  หรือสายพาน 
ที่มีชวงยาวเกินกวาสามเมตร  หรือสายพานที่กวางกวาย่ีสิบเซนติเมตร  หรือสายพานโซ  ตองมี 
เคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น 

(๕) เคร่ืองจักรที่มีใบเลื่อยวงเดือนตองจัดใหมีเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น 
(๖) เคร่ืองจักรที่ใชเปนเคร่ืองลับ  ฝน  หรือแตงผิวโลหะ  ตองมีเคร่ืองปดบังประกายไฟ 

หรือเศษวัตถุในขณะใชงาน 
(๗) เคร่ืองจักรที่ใชในการขึ้นรูปพลาสติกหรือวัสดุอื่นโดยลักษณะฉีด  เปา  หรือวิธีการอื่น  

ตองมีเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น   
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กรณีที่นายจางไมสามารถจัดใหมีวิธีการดําเนินการเพื่อปองกันมิใหลูกจางไดรับอันตราย 
ตามวรรคหนึ่งได  นายจางตองออกแบบอุปกรณชวยเพื่อใหเกิดความปลอดภัยหรือกําหนดขั้นตอน 
การทํางานใหปลอดภัยได  และแจงใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายทราบโดยไมชักชา 

ขอ ๑๒ นายจางตองบํารุงรักษาและดูแลเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรใหอยูในสภาพ
ที่สามารถปองกันอันตรายได 

ขอ ๑๓ นายจางตองจัดใหทางเดินเขาออกจากพื้นที่สําหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร   
มีความกวางไมนอยกวาแปดสิบเซนติเมตร 

ขอ ๑๔ นายจางตองจัดทําร้ัว   คอกกั้น  หรือเสนแสดงเขตอันตราย  ณ  บริเวณที่ ต้ัง 
ของเครื่องจักร  ใหลูกจางเห็นไดชัดเจน  และตองดูแลไมใหลูกจางซ่ึงไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณดังกลาว 

ขอ ๑๕ นายจางตองติดต้ังเคร่ืองปองกันวัสดุตกหลนบริเวณสายพานลําเลียง  เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยแกลูกจาง  และตองมีสวิตชฉุกเฉินที่สามารถหยุดการทํางานของสายพานไดทันทีติดต้ังไว
ในตําแหนงที่เห็นชัดเจน 

ขอ ๑๖ นายจางตองไมยินยอมใหบุคคลซ่ึงไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณเสนทางสายพาน
ลําเลียง 

ขอ ๑๗ นายจางตองไมติดต้ังเคร่ืองจักรที่ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอร
ในบริเวณพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟาเหนี่ยวนําจนอาจมีผลทําใหการทํางานของเครื่องจักรผิดปกติ 
และกอใหเกิดอันตรายตอลูกจาง 

สวนที่  ๒ 
เคร่ืองปมโลหะ 

 

 

ขอ ๑๘ นายจางตองจัดใหมีเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักรอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ครอบปดคลุมบริเวณที่อาจเปนอันตราย 
(๒) อุปกรณที่สามารถหยุดเคร่ืองปมโลหะไดทันทีเมื่อสวนของรางกายเขาใกลบริเวณ 

ที่อาจเปนอันตราย 
(๓) อุปกรณอื่นที่สามารถปองกนัมิใหสวนของรางกายเขาไปในบริเวณที่อาจเปนอันตราย 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองปมโลหะ  นายจางตองปฏิบัติ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) เคร่ืองปมโลหะที่ใชมือปอนวัสดุ  ใหใชสวิตชแบบตองกดพรอมกันทั้งสองมือเคร่ือง 

จึงทํางาน  และสวิตชตองหางกันไมนอยกวาสามสิบเซนติเมตร   

(๒) เคร่ืองปมโลหะที่ใชเทาเหยียบ  ใหมีที่พักเทาโดยมีที่ครอบปองกันมิใหลูกจางเหยียบ 

โดยไมต้ังใจ  และตองดูแลมิใหแผนที่ใชเทาเหยียบอยูในลักษณะที่ล่ืนไถลได 

(๓) เคร่ืองปมโลหะที่ใชคันโยก  ใหใชคันโยกที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีสลักบนคันโยก  

ที่สามารถปองกันมิใหเคร่ืองทํางานดวยเหตุบังเอิญได 

(๔) เคร่ืองปมโลหะที่ใชน้ํ าหนักเหวี่ยง   ใหติดต้ังตุมน้ํ าหนักเหวี่ยงไวสูงกวาศีรษะ

ผูปฏิบัติงานพอสมควร  และตองไมมีสายไฟฟาอยูในรัศมีของน้ําหนักเหวี่ยง 

ขอ ๒๐ หามนายจางดัดแปลง  แกไข  หรือปลอยใหลูกจางเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของ 

เคร่ืองปมโลหะหรือเคร่ืองปองกันอันตรายจากเครื่องจักร  เวนแตไดรับการรับรองจากวิศวกร  และ 

เก็บผลการรับรองไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๒๑ นายจางตองติดต้ังเคร่ืองปมโลหะในพื้นที่ที่มั่นคง  แข็งแรง  และไมกอใหเกิด   

การสั่นสะเทือน 

สวนที่  ๓ 
เคร่ืองเชื่อมไฟฟาและเครื่องเชื่อมกาซ 
 

 

ขอ ๒๒ กอนใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟาและเครื่องเชื่อมกาซ  นายจางตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดติดต้ังไวในบริเวณใกลเคียงที่สามารถนํามาใช

ดับเพลิงไดทันที 

(๒) จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหลูกจางสวมใส 

(๓) จัดบริเวณที่ปฏิบัติงานมิใหมีวัสดุที่ติดไฟงายวางอยู 

(๔) จัดใหมีฉากกั้นหรืออุปกรณปองกันอันตรายอื่น  ๆ  ที่เหมาะสมเพื่อปองกันอันตราย 

จากประกายไฟและแสงจา 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๒๓ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหลูกจางหรือผู ซ่ึงไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่มี 
การทํางานดวยเคร่ืองเชื่อมไฟฟาหรือเครื่องเชื่อมกาซ 

ขอ ๒๔ นายจางตองจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัยและควบคุมดูแลใหลูกจางปฏิบัติ
โดยเครงครัดเมื่อใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟาหรือเครื่องเชื่อมกาซในบริเวณที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายจากการ
ระเบิด  เพลิงไหม  หรือไฟลามจากกาซ  น้ํามัน  หรือวัตถุไวไฟอื่น 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟา  นายจางตองปฏิบัติ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีการตอสายดินกับโครงโลหะของเครื่องเชื่อมไฟฟาที่ตอจากอุปกรณการเชื่อม  
ทั้งนี้  ขนาดของสายดินตองไมตํ่ากวามาตรฐานของการไฟฟาในทองถิ่นนั้น  กรณีที่ไมมีมาตรฐาน
ดังกลาวใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

(๒) จัดสถานที่ปฏิบัติงานใหมีแสงสวางและการระบายอากาศอยางเหมาะสม 
(๓) จัดใหมีการใชสายดิน  สายเชื่อม  หัวจับสายดิน  และหัวจับลวดเชื่อม  ตามขนาด 

และมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว 
(๔) จัดสายไฟฟาและสายดินใหหางจากการบดทับของยานพาหนะ  น้ํา  หรือที่ชื้นแฉะ 

หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันความเสียหายขางตน  เวนแตงานที่ตองปฏิบัติใตน้ํา 
ขอ ๒๖ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองเชื่อมกาซ  นายจางตองปฏิบัติ  

ดังตอไปนี้ 
(๑) ติดต้ังและตรวจสอบอุปกรณควบคุมความดันและมาตรวัดความดันที่เหมาะสมถูกตอง

กับชนิดของกาซ 
(๒) ตรวจสอบการรั่วไหล   การหลุดหลวม   การสึกหรอของอุปกรณ   หรือสภาพ 

ที่ไมปลอดภัยทุกคร้ัง  หากพบวาไมปลอดภัยตองทําการแกไข 
(๓) จัดทําเคร่ืองหมาย  สี  หรือสัญลักษณที่ทอสงกาซ  หัวเชื่อม  หรือหัวตัด  ใหเปนแบบ 

และชนิดเดียวกัน 
ขอ ๒๗ ในการตอถังบรรจุกาซไวไฟหลายถังเขาดวยกัน  นายจางตองจัดใหมีอุปกรณ 

กันเปลวไฟยอนกลับ  ติดไวระหวางหัวตอกับอุปกรณควบคุมการลดกําลังดัน 
ขอ ๒๘ นายจางตองจัดสถานที่เก็บกาซไวไฟใหอยูในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี  ไมมี 

ความสั่นสะเทือน  และปลอดภัยจากการติดไฟหรือหางจากแหลงกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๒๙ นายจางตองติดต้ังกลอุปกรณนิรภัยแบบระบายไวที่ถังบรรจุกาซทุกถังและดูแล 
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย 

ขอ ๓๐ นายจางตองดูแลถังบรรจุกาซทุกชนิดใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาวใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

สวนที่  ๔ 
รถยก 

 

 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับรถยก  นายจางตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีโครงหลังคาที่มั่นคงแข็งแรง  สามารถปองกันอันตรายจากวัสดุตกหลนได 
(๒) จัดทําปายบอกพิกัดน้ําหนักยกใหตรงกับความสามารถในการยกสิ่งของไดโดยปลอดภัย  

ติดไวที่รถยกเพื่อใหลูกจางเห็นไดชัดเจน 
(๓) ตรวจสอบรถยกใหมีสภาพใชงานไดอยางปลอดภัยกอนการใชงานทุกคร้ังและเก็บผล 

การตรวจสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 
(๔) จัดใหมีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะทํางานตามความเหมาะสมของการใชงาน   
ขอ ๓๒ หามนายจางทําการดัดแปลงหรือกระทําการใดที่มีผลทําใหความปลอดภัยใน 

การทํางานของรถยกลดลง 
ขอ ๓๓ นายจางตองกําหนดเสนทางและตีเสนชองทางเดินรถยกในอาคารหรือบริเวณที่มี 

การใชรถยกเปนประจํา 
ขอ ๓๔ นายจางตองติดต้ังกระจกนูนหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคลายกันไวที่บริเวณทางแยก

หรือทางโคงที่มองไมเห็นเสนทางขางหนา 
ขอ ๓๕ นายจางตองจัดใหพื้นเสนทางเดินรถยกมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรองรับ

น้ําหนักรถรวมทั้งน้ําหนักบรรทุกของรถยกไดอยางปลอดภัย 
ขอ ๓๖ นายจางตองจัดใหลูกจางที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ทําหนาที่เปนผูขับรถยก 
ขอ ๓๗ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหลูกจางนํารถยกไปใชปฏิบัติงานใกลสายไฟฟาหรือ

อุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาใกลกวาระยะหางที่ปลอดภัยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานของการไฟฟา
ในทองถิ่นนั้น  กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาว  ใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน 
แหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก 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) จัดใหมีการตรวจสอบลฟิตกอนการใชงานทุกวัน  หากสวนใดชํารุดเสียหายตองซอมแซม

ใหเรียบรอยกอนใชงาน 

(๕) จัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายและติดปายหามใชลิฟตใหผูที่เกี่ยวของเห็นไดชัดเจน  

ในระหวางที่มีการซอมบํารุง  การตรวจสอบ  หรือการทดสอบลิฟต 

ขอ ๔๑ ลิฟตที่นายจางจะนํามาใชตองมีรายละเอียดคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ติดต้ังไวในที่มั่นคง  แข็งแรง  และเหมาะสม 

(๒) มีปายบอกพิกัดน้ําหนักหรือจํานวนคนโดยสารไดอยางปลอดภัย 

(๓) มีมาตรการปองกันมิใหลิฟตเคลื่อนที่  ในกรณีที่ประตูลิฟตยังไมปด 

(๔) มีระบบไฟสองสวางฉุกเฉินและมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอภายในหองโดยสาร 

ของลิฟต  ในกรณีที่กระแสไฟฟาดับ 

(๕) มีระบบแสงหรือเสียงเตือน  ในกรณีที่มีการใชลิฟตบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดที่ผูผลิต

กําหนด 

(๖) มีอุปกรณตัดระบบการทํางานของลิฟตเมื่อมีการใชลิฟตบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดที่ผูผลิต

กําหนด 

ขอ ๔๒ ในการประกอบ  การติดต้ัง  การทดสอบ  การใช  การซอมบํารุง  และการตรวจสอบลิฟต  

นายจางตองปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของลิฟตแตละประเภทหรือคูมือการใชงานที่ผูผลิต



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

กําหนดไว  หากไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว  นายจางตองปฏิบัติตาม

รายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่ วิศวกรไดกําหนดขึ้นเปนหนังสือ  และเก็บผลการ

ตรวจสอบและการทดสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๔๓ นายจางตองจัดใหมีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นสวนและอุปกรณของลิฟต 

โดยวิศวกรอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  ทั้งนี้  การทดสอบการรับน้ําหนักของลิฟตตองไดไมนอยกวารอยละรอย

ของน้ําหนักการใชงานสูงสุด 

ขอ ๔๔ นายจางตองตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทํางานของลิฟต 

เปนประจําทุกเดือน  และเก็บผลการตรวจสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๔๕ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหลูกจางหรือบุคคลใดดัดแปลงหรือทําใหลิฟตรับน้ําหนัก

ไดเกินพิกัดที่ผูผลิตกําหนด 

ขอ ๔๖ นายจ างตองจัดใหลวดสลิงที่ ใช สําหรับลิฟตขนสงวัสดุมีคาความปลอดภัย 

ไมนอยกวา  ๔  และลวดสลิงที่ใชสําหรับลิฟตโดยสารมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๑๐ 

ขอ ๔๗ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีลักษณะตามขอ  ๗๕  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  

กับลิฟต 

หมวด  ๒ 
ปนจ่ัน 

 

 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๔๘ ในการประกอบ  การทดสอบ  การใช  การซอมบํารุง  และการตรวจสอบปนจ่ันหรือ

อุปกรณอื่นที่นํามาใชกับปนจ่ัน  นายจางตองปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงาน 

ที่ผูผลิตกําหนดไว  หากไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว  นายจางตองปฏิบัติ 

ตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่วิศวกรไดกําหนดขึ้นเปนหนังสือ 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๔๙ นายจางตองจัดใหมีการทดสอบและการตรวจสอบการติดต้ังปนจ่ัน  ตามรายละเอียด

คุณลักษณะและคูมือการใชงานของผูผลิตโดยวิศวกรกอนการใชงาน  และจัดทํารายงานการตรวจสอบ

และการทดสอบ  ซ่ึงมีลายมือชื่อวิศวกรรับรอง  เก็บไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได   

ในกรณีที่มีการหยุดใชงานปนจ่ันต้ังแตหกเดือนข้ึนไป  กอนนํามาใชงานใหมนายจาง 

ตองดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๕๐ นายจางตองจัดใหมีการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจ่ันปละไมนอยกวา

หนึ่งคร้ังตามประเภทและลักษณะของงาน  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๕๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปนจ่ัน  นายจางตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมใหมีลวดสลิงเหลืออยูในมวนลวดสลิงไมนอยกวาสองรอบ  ตลอดเวลาที่ปนจ่ัน

ทํางาน   

(๒) จัดใหมีชุดล็อกปองกันลวดสลิงหลุดจากตะขอของปนจ่ัน  และทําการตรวจสอบใหอยู 

ในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัย   

(๓) จัดใหมีที่ครอบปดหรือก้ันสวนที่หมุนรอบตัวเอง  สวนที่เคลื่อนไหวได  หรือสวนที่อาจ

เปนอันตรายของปนจ่ัน  และใหสวนที่ เคลื่อนที่ของปนจ่ันหรือสวนที่หมุนไดของปนจ่ันอยูหาง 

จากส่ิงกอสรางหรือวัตถุอื่นในระยะที่ปลอดภัย   

(๔) จัดใหมีบันไดพรอมราวจับและโครงโลหะกันตก  สําหรับปนจ่ันที่มีความสูงเกินสามเมตร   

(๕) จัดใหมีพื้นชนิดกันลื่น  ราวกันตก  และแผงกันตกระดับพื้น  สําหรับปนจ่ันชนิดที่ตองมี

การจัดทําพื้นและทางเดนิ   

(๖) จัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิดของปนจ่ันและใชการไดที่หองบังคับปนจ่ัน   

(๗) ติดต้ังปนจ่ันบนฐานที่มั่นคงโดยมีวิศวกรเปนผูรับรอง 

ขอ ๕๒ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปน จ่ันที่ใช เคร่ืองยนต   นายจาง 

ตองดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีที่ครอบปดหรือฉนวนหุมทอไอเสีย 

(๒) จัดใหมีถังเก็บเชื้อเพลิงและทอสงเชื้อเพลิงติดต้ังอยูในลักษณะที่จะไมเกิดอันตราย 

เมื่อเชื้อเพลิงหก  ลน  หรือร่ัวออกมา 

(๓) จัดใหมีมาตรการในการเก็บและเคลื่อนยายเชื้อเพลิงสํารองดวยความปลอดภัย 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๕๓ นายจางตองเคลื่อนยายวัตถุไวไฟออกจากบริเวณที่ใชปนจ่ัน  กรณีไมสามารถ
เคลื่อนยายไดนายจางตองจัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายที่เหมาะสมกอนใหลูกจางปฏิบัติงาน 

ขอ ๕๔ หามนายจางใหลูกจางใชปนจ่ันที่ชํารุดเสียหายหรืออยูในสภาพที่ไมปลอดภัย 
ขอ ๕๕ หามนายจางดัดแปลงหรือแกไขสวนหนึ่งสวนใดของปนจ่ันหรือยินยอมใหลูกจาง

หรือผูอื่นกระทําการเชนวานั้น  อันอาจกอใหเกิดอันตรายได  ถาจําเปนตองดัดแปลงสวนที่เกี่ยวของกับ
โครงสรางที่มีผลตอการรับน้ําหนัก  นายจางตองจัดใหมีการคํานวณทางวิศวกรรมพรอมกับการทดสอบ 

ขอ ๕๖ นายจางตองจัดใหมีสัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนภัยตลอดเวลาที่ปนจ่ันทํางาน  
โดยติดต้ังไวใหเห็นไดชัดเจน   

ขอ ๕๗ ในกรณีที่มีการซอมบํารุงปนจ่ัน  นายจางตองติดปายแสดงการซอมบํารุงปนจ่ัน   
โดยใชเคร่ืองหมายหรือขอความที่ เขาใจงายและเห็นไดชัดเจน   รวมทั้งจัดใหมีระบบ   วิธีการ   
หรืออุปกรณปองกันมิใหปนจ่ันนั้นทํางาน  และใหแขวนปายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณหามเปด
สวิตชไวที่สวิตชของปนจ่ันดวย 

ขอ ๕๘ นายจางตองจัดใหมีปายบอกพิกัดน้ําหนักยกไวที่ปน จ่ันและรอกของตะขอ 
ติดคําเตือนใหระวังอันตราย  และติดต้ังสัญญาณเตือนอันตรายใหผูบังคับปนจ่ันทราบ 

ขอ ๕๙ นายจางตองจัดทําเสนแสดงเขตอันตราย  เคร่ืองหมายแสดงเขตอันตราย  หรือ 
เคร่ืองกั้นเขตอันตราย  ในเสนทางที่มีการใชปนจ่ันเคลื่อนยายส่ิงของ 

ขอ ๖๐ นายจางตองจัดใหมีคูมือการใชสัญญาณส่ือสารระหวางผูปฏิบัติงาน 
ในกรณีที่การใชสัญญาณตามวรรคหนึ่งเปนการใชสัญญาณมือ  นายจางตองจัดใหมีรูปภาพ

หรือคูมือการใชสัญญาณมอืตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ติดไวที่จุดหรือตําแหนงที่ลูกจางผูปฏิบัติงาน
เห็นไดชัดเจน 

ขอ ๖๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางใชปนจ่ันใกลสายไฟฟา  นายจางตองควบคุมดูแล 
ใหลูกจางปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ใชปนจ่ันยกวัสดุ  ใหระยะหางระหวางสายไฟฟากับสวนหนึ่งสวนใด 
ของปนจ่ันหรือสวนหนึ่งสวนใดของวัสดุที่ปนจ่ันกําลังยก  เปนดังตอไปนี้   

 (ก) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลต  ตองหางไมนอยกวาสามเมตร 
 (ข) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลต  ตองหางเพิ่มข้ึนจากระยะหางตาม  (ก)  

อีกหนึ่งเซนติเมตรตอแรงดันไฟฟาที่เพิ่มข้ึนหนึ่งกิโลโวลต 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒) ในกรณีที่ เคลื่อนยายปนจ่ันชนิดเคลื่อนที่  โดยไมยกวัสดุและไมลดแขนปนจ่ันลง    
ใหระยะหางระหวางสวนหนึ่งสวนใดของปนจ่ันกับสายไฟฟา  เปนดังตอไปนี้ 

 (ก) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลต  ตองหางไมนอยกวาหนึ่งเมตร
ย่ีสิบหาเซนติเมตร 

 (ข) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลต  แตไมเกินสามรอยส่ีสิบหากิโลโวลต  
ตองหางไมนอยกวาสามเมตร 

 (ค) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินสามรอยส่ีสิบหากิโลโวลต  ตองหางไมนอยกวาหาเมตร 
ขอ ๖๒ ในกรณีที่มีการติดต้ังปนจ่ันหรือใชปนจ่ัน  ใกลเสาสงคลื่นโทรคมนาคม  กอนให

ลูกจางทํางานนายจางตองจัดใหมีการตรวจสอบการเกิดประจุไฟฟาเหนี่ยวนํา  ถาพบวามีประจุไฟฟา
เหนี่ยวนํา  ใหนายจางตอสายตัวนํากับปนจ่ันหรือวัสดุที่จะยกเพื่อใหประจุไฟฟาไหลลงดิน  ทั้งนี้   
ใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ขอ ๖๓ นายจางตองประกาศกําหนดวิธีการทํางานเกี่ยวกับปนจ่ันของลูกจาง  ติดไวบริเวณ 
ที่ลูกจางทํางาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงาน  การซอมบํารุง  และการใชอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

ขอ ๖๔ นายจางตองจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจ่ันใหลูกจางไดศึกษา  และปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 

ขอ ๖๕ ในกรณีที่ผูบังคับปนจ่ันไมสามารถมองเห็นจุดที่ทําการยกสิ่งของหรือเคลื่อนยาย
วัสดุ  นายจางตองจัดใหมีผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจ่ันตลอดระยะเวลาที่มีการใชงาน 

ขอ ๖๖ นายจางตองจัดใหลูกจางซ่ึงเปนผูบังคับปนจ่ัน  ผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจ่ัน   
ผูยึดเกาะวัสดุ  หรือผูควบคุมการใชปนจ่ัน  ผานการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  และตอง
จัดใหมีการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปนจ่ัน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

สวนที่  ๒ 
ปนจ่ันเหนือศีรษะและปนจ่ันขาสูง 

 

 

ขอ ๖๗ ปนจ่ันชนิดเคลื่อนที่บนรางหรือปนจ่ันที่มีรางลอเลื่อนที่อยูบนแขนปนจ่ัน  นายจาง
ตองจัดใหมีสวิตชหยุดการทํางานของปนจ่ันไดโดยอัตโนมัติ  และใหมีกันชนหรือกันกระแทกที่ปลาย 
ทั้งสองขางของรางดวย 

ขอ ๖๘ นายจางตองควบคุมดูแลไมใหมีส่ิงกีดขวางการเลื่อนของลอหรือแขนของปนจ่ัน 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

สวนที่  ๓ 
ปนจ่ันหอสูง 

 

 

ขอ ๖๙ ในกรณีที่ ลูกจางปฏิบัติงานบนแขนปนจ่ัน  นายจางตองจัดใหมีราวกันตกไว   

ณ  บริเวณที่ปฏิบัติงาน 

ขอ ๗๐ นายจางตองจัดใหมีตารางการยกสิ่งของ  ซ่ึงแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ําหนักส่ิงของ  

มุมองศา  และระยะของแขนที่ทําการยก  ติดไวในบริเวณที่ผูบังคับปนจ่ันเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๗๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปนจ่ันหอสูง  นายจางตองจัดใหมีอุปกรณ

ปองกันมิใหแนวของแขนตอตามที่ผูผลิตปนจ่ันออกแบบไว  เคลื่อนตกจากแนวเดิมเกินกวาหาองศา 

สวนที่  ๔ 
รถปนจ่ันและเรือปนจ่ัน 

 

 

ขอ ๗๒ นายจางที่ ติดต้ังปน จ่ันบนรถ   เ รือ   แพ   โปะ   หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น   

ตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ยึดปนจ่ันไวกับรถ  เรือ  แพ  โปะ  หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น  ใหมั่นคง  โดยวิศวกร

เปนผูรับรอง 

(๒) จัดใหมีปายบอกพิกัดน้ําหนักยกใหตรงตามความสามารถในการยกสิ่งของไดโดย

ปลอดภัย  โดยน้ําหนักของปนจ่ันรวมกับพิกัดน้ําหนักยกจะตองไมเกินระวางบรรทุกเต็มที่ของรถ   

เรือ  แพ  โปะ  หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น 

ขอ ๗๓ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับรถปนจ่ัน  เรือปนจ่ัน  หรือติดต้ังปนจ่ัน 

บนรถ  เรือ  แพ  โปะ  หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น  นายจางตองจัดใหมีอุปกรณปองกันมิใหแนวของ

แขนตอตามที่ผูผลิตปนจ่ันออกแบบไว  เคลื่อนตกจากแนวเดิมเกินกวาหาองศา 

ขอ ๗๔ นายจางตองจัดใหมีตารางการยกสิ่งของ  ซ่ึงแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ําหนัก  

ส่ิงของ  มุมองศา  และระยะของแขนที่ทําการยก  ติดไวในบริเวณที่ผูบังคับปนจ่ันเห็นไดชัดเจน   



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

สวนที่  ๕ 
อุปกรณที่ใชเกี่ยวกับปนจ่ัน 

 

 

ขอ ๗๕ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ลวดสลิงที่ลวดเสนนอกสึกไปต้ังแตหนึ่งในสามของเสนผานศูนยกลางเสนลวด 
(๒) ลวดสลิงที่ขมวด  ถูกบดกระแทก  แตกเกลียวหรือชํารุด  ซ่ึงทําใหประสิทธิภาพในการ 

ใชงานของลวดสลิงลดลง 
(๓) ลวดสลิงมีเสนผานศูนยกลางเล็กลงเกินรอยละหาของเสนผานศูนยกลางเดิม 
(๔) ลวดสลิงถูกความรอนทําลายหรือเปนสนิมมากจนเห็นไดชัดเจน 
(๕) ลวดสลิงถูกกัดกรอนชํารุดมากจนเห็นไดชัดเจน 
(๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียว  ขาดต้ังแตสามเสนข้ึนไปในเกลียว

เดียวกันหรือขาดต้ังแตหกเสนข้ึนไปในหลายชวงเกลียวรวมกัน 
(๗) ลวดสลิงยึดโยงที่มีเสนลวดขาดตรงขอตอต้ังแตสองเสนข้ึนไปในหนึ่งชวงเกลียว 
ขอ ๗๖ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีคาความปลอดภัยนอยกวาที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) ลวดสลิงเคลื่อนที่  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๖ 
(๒) ลวดสลิงยึดโยง  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๓.๕ 
ขอ ๗๗ หามนายจางใชรอกที่มีอัตราสวนระหวางเสนผานศูนยกลางของรอกหรือลอใด ๆ  

กับเสนผานศูนยกลางของลวดสลิงที่พันนอยกวาที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) สิบแปดตอหนึ่ง  สําหรับรอกปลายแขนปนจ่ัน 
(๒) สิบหกตอหนึ่ง  สําหรับรอกของตะขอ 
(๓) สิบหาตอหนึ่ง  สําหรับรอกหลังแขนปนจ่ัน 
ขอ ๗๘ หามนายจางใชอุปกรณสําหรับการผูก  มัด  หรือยึดโยงวัสดุที่มีคาความปลอดภัย 

นอยกวาที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) ลวดสลิง  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๕ 
(๒) โซ  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๔ 
(๓) เชือก  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๕ 
(๔) หวงหรือตะขอ  ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๓.๕ 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๕) อุปกรณสําหรับผูก  มัด  หรือยึดโยงอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน  (๑)  ถึง  (๔)  ตอง

มีคาความปลอดภัยไมนอยกวา  ๓.๕ 

ขอ ๗๙ นายจางตองจัดหาวัสดุที่มีความทนทานและออนตัวมารองรับบริเวณจุดที่มี 

การสัมผัสระหวางอุปกรณที่ใชในการผูก  มัด  หรือยึดโยง  และวัสดุที่ทําการยกเคลื่อนยาย 

ขอ ๘๐ ในการยกเคลื่อนยายวัสดุ  นายจางตองใหลูกจางผูก  มัด  หรือยึดโยงวัสดุโดยมี 

มุมองศาระหวางอุปกรณสําหรับการผูก  มัด  หรือยึดโยง  และวัสดุที่จะทําการยกไมนอยกวาส่ีสิบหาองศา 

กรณีที่มีความจําเปนตองทําการผูก  มัด  หรือยึดโยงดวยมุมองศาที่นอยกวาที่กําหนดไวใน

วรรคหนึ่ง  นายจางตองกําหนดใหมีการคํานวณแรงรับน้ําหนักของอุปกรณสําหรับการผูก  มัด  หรือ 

ยึดโยงเพื่อใหเกิดความปลอดภัย 

ขอ ๘๑ หามนายจางใชตะขอที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้  เวนแตนายจาง 

ไดทําการซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชงานได  และตองมีการทดสอบการรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 

หนึ่งจุดสองหาเทาของน้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตใหใชงานไดอยางปลอดภัยโดยวิศวกร 

(๑) มีการบิดตัวของตะขอต้ังแตสิบองศาขึ้นไป 

(๒) มีการถางออกของปากเกินรอยละสิบหา 

(๓) มีการสึกหรอที่ทองตะขอเกินรอยละสิบ 

(๔) มีการแตกหรือราวสวนหนึ่งสวนใดของตะขอ 

(๕) มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของหวงตะขอ 

หมวด  ๓ 
หมอน้ํา 

 

 

สวนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๘๒ กฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกหมอน้ําทําความรอนที่ใชผลิตไอน้ําความดันไมเกิน
หนึ่งบาร  หรือไอน้ําอุณหภูมิไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบองศาเซลเซียส  หรือน้ํารอนความดันไมเกินสิบบาร
แบบทอขดที่ไมมีที่พักไอน้ํา  เวนแต 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๑) มีที่พักไอน้ําและขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกทอน้ําหรือหลอดน้ําเกินสิบเกา
มิลลิเมตร 

(๒) มีความจุของน้ําเกินย่ีสิบสามลิตร 
(๓) มีอุณหภูมิของน้ําเกินหนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดองศาเซลเซียส 
(๔) มีไอน้ําเกิดข้ึนในทอน้ําหรือหลอดน้ํา 
ขอ ๘๓ นายจางตองใชหมอน้ําและอุปกรณประกอบตาง ๆ  ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มาตรฐาน  ISO  มาตรฐาน  ASME  มาตรฐาน  JIS  มาตรฐาน  DIN  มาตรฐาน  
TRD  มาตรฐาน  BS  มาตรฐาน  EN  หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๘๔ นายจางที่ใชหมอน้ําที่ผานการใชงานแลวหรือหมอน้ําที่ยายที่ติดต้ังตองจัดใหวิศวกร
รับรองผลการทดสอบความดันที่อนุญาตใหใชไดสูงสุดใหม  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนด  และเก็บผลการทดสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 

ขอ ๘๕ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบตอการใชงานของหมอน้ําซ่ึงอาจทําใหเกิด 
ความไมปลอดภัยแกลูกจาง  หรือเกิดอุบัติเหตุรายแรง  นายจางตองแจงใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมายทราบโดยทันที   

ขอ ๘๖ นายจางตองจัดทําปายประกาศกําหนดวิธีการทํางานของลูกจางเก่ียวกับการใชหมอน้ํา  
การตรวจสอบอุปกรณประกอบ  และการแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน  ติดไวบริเวณที่ลูกจาง 
เห็นไดชัดเจน   

ขอ ๘๗ นายจางตองจัดใหมีผูควบคุมหมอน้ําที่มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
(๑) ผานการอบรมตามหลักสูตรผูควบคุมหมอน้ําจากสถาบันของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือสถาบันอื่น  ทั้งนี้  ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   
(๒) มีคุณวุฒิไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาชางกลโรงงาน  สาขาชางยนต   

สาขาชางเทคนิคอุตสาหกรรม  สาขาชางเทคนิคการผลิต  หรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับไอน้ํา  การเผาไหม  ความรอน  การประหยัดพลังงาน   หรือความแข็งแรง 
ของวัสดุ  รวมกันไมนอยกวาเกาหนวยกิต 

ขอ ๘๘ นายจางตองใชน้ําสําหรับหมอน้ําที่มีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) น้ําที่เขาหมอน้ํา  (Boiler  Feed  Water)  ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง  (pH)  และคา

ความกระดางอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอน้ําตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒) น้ําที่ใชภายในหมอน้ํา  (Boiler  Water)  ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง  (pH)  และมี
ตะกอนแขวนลอยและสารละลายอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอน้ําตามหลัก
วิชาการดานวิศวกรรม 

ขอ ๘๙ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทําการตรวจสอบหรือซอมแซมหมอน้ํา  นายจางตองจัด
ใหมีการระบายอากาศเพื่อไลกาซพิษหรือกาซไวไฟตลอดเวลา   

สวนที่  ๒ 
การติดต้ัง  การซอมบํารุง  การซอมแซม  และการใช 

 

 

ขอ ๙๐ ในการติดต้ังหมอน้ําและอุปกรณประกอบ  นายจางตองปฏิบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มาตรฐาน  ISO  มาตรฐาน  ASME  มาตรฐาน  JIS  มาตรฐาน  DIN  มาตรฐาน  

TRD  มาตรฐาน  BS  มาตรฐาน  EN  และตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม  ทั้งนี้  ตองจัดใหมีวิศวกร 

เปนผูรับรองตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๙๑ นายจางตองจัดใหมีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมหมอน้ําและอุปกรณประกอบ  

ใหอยูในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใชงาน  ทั้งนี้  ตามมาตรฐานและหลักวิชาการดานวิศวกรรม  

ตามขอ  ๙๐   

ขอ ๙๒ นายจางตองจัดสถานที่ที่ติดต้ังหมอน้ําใหมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) พื้นที่การทํางานและหองหมอน้ําตองมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง  มีความกวาง 

อยางนอยหกสิบเซนติเมตร  ความสูงอยางนอยสองเมตร  และปราศจากสิ่งกีดขวางทางเขาออก 

(๒) ชองเปดที่พื้นที่การทํางานตองมีขอบกันตก  และวัสดุกันลื่นที่พื้นที่การทํางาน  ข้ันบันได

และพื้นตาง ๆ   

(๓) พื้นที่การทํางานตองมีแสงสวางอยางเพียงพอ  เคร่ืองวัดตาง  ๆ  และอุปกรณประกอบ

ตองมีแสงสวางใหเพียงพอที่จะอานคาและควบคุมไดสะดวก   

(๔) ระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินสองไปยังทางออก  และเคร่ืองวัดตาง  ๆ  รวมทั้งแผงควบคุม

ใหเห็นอยางชัดเจนในกรณีไฟฟาดับ   

(๕) ทางเดินตองไมมีส่ิงกีดขวาง  ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได  ตองทําเคร่ืองหมาย  ทาสี  

หรือใชเทปสะทอนแสง  ติดไวใหเห็นไดอยางชัดเจน   



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๖) ฐานรากที่ต้ังของหมอน้ําและอุปกรณประกอบที่มั่นคงแข็งแรงและทนตอแรงดันและ 

แรงกด  การออกแบบและคํานวณใหเปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม   

(๗) ปลองควันและฐานที่มั่นคงแข็งแรง  เปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม   

(๘) จัดใหมีฉนวนกันความรอนหุมหมอน้ํา  ล้ินจายไอน้ํา  ทอจายไอน้ํา  ถังพักไอน้ํา   

ถังเก็บน้ํารอน  ปลองไอเสีย  ทอที่ตอจากหมอน้ํา  และอุปกรณประกอบที่มีความรอนซ่ึงติดต้ังอยูใน

ระดับหรือบริเวณที่ลูกจางผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายได 

ขอ ๙๓ ในกรณีหมอน้ําที่ สูงเกินสามเมตรจากพื้นถึงเปลือกหมอน้ําดานบน   นายจาง 

ตองจัดทําบันไดและทางเดินเพื่อใหผูควบคุมหมอน้ําซอมแซมหรือเดินไดสะดวกปลอดภัย  พรอมจัดใหมี

ราวจับและขอบกันตก  และพื้นที่การทํางานทุกชั้นจะตองจัดใหมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง 

สวนที่  ๓ 
การควบคุม 

 

 

ขอ ๙๔ นายจางตองจัดใหมีการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา 

อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  โดยวิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษใหทดสอบหมอน้ําได  แลวแตกรณี   

ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร  แลวเก็บเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําไวใหพนักงานตรวจ

แรงงานตรวจสอบได  เวนแตหมอน้ําที่มีอัตราการผลิตไอน้ําเครื่องละต้ังแต  ๒๐  ตันตอชั่วโมงข้ึนไป  

อาจขยายระยะเวลาการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําเกินกวา  ๑  ป  แตไมเกิน   

๕  ป  หากปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๙๕ การซอมแซมหรือการดัดแปลงหมอน้ําหรือสวนหนึ่งสวนใดของหมอน้ํา  ที่อาจมี

ผลกระทบตอความแข็งแรงของหมอน้ําหรือความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา  นายจางตองจัดใหมีวิศวกร

ทําหนาที่ออกแบบ  ควบคุม  ทดสอบ  และรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ํากอนใชงาน  แลวเก็บ

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําไวเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมวด  ๔ 
การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
 

 

ขอ ๙๖ นายจางตองจัดใหสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการอยูใน

ลักษณะที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง  หากนายจางไมสามารถดําเนินการ

ปองกันแกไขอันตรายได  นายจางตองจัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่สามารถ

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) งานพนสี  ใหสวมที่กรองอากาศสําหรับใชครอบจมูกและปากกันสารเคมี  ถุงมือผา   

และรองเทาพื้นยางหุมสน 

(๗) งานยก  ขนยาย  หรือติดต้ัง  ใหสวมหมวกนิรภัย  ถุงมือผา  และรองเทานิรภัย 

(๘) งานควบคุมเคร่ืองจักร  ใหสวมหมวกนิรภัยและรองเทาพื้นยางหุมสน 

(๙) งานปนจ่ัน  ใหสวมหมวกนิรภัย  ถุงมือผาหรือถุงมือหนัง  และรองเทานิรภัย  และ 

ในกรณีปนจ่ันหอสูง  ใหสวมใสเข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพดวย   

(๑๐) งานหมอน้ํา  ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส  ปลั๊กลดเสียงหรือครอบหูลดเสียง  

ชุดปองกันความรอนหรืออุปกรณปองกนัความรอน  และรองเทาพื้นยางหุมสน 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

นอกจากอุปกรณที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง  ใหนายจางจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัย 
สวนบุคคลอื่นใหลูกจางตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและอันตรายที่อาจเกิดกับลูกจางดวย 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ไพฑูรย  แกวทอง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานใหนายจางดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย   อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดลอมในการทํางาน  สมควรกําหนดมาตรฐานดังกลาวเพื่อความปลอดภัยของลูกจางที่ทํางาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร  ปนจั่น  และหมอน้ํา  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


