
กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
( ในสวนรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน)

โดย       นายเกียรติศักดิ์  บุญสนอง



สถิติการประลบอันตราบเนื่องจากการทํางาน

ป พ.ศ.  ลจ. ประสบอันตราย      จาํนวน ลจ อัตรา : 1000 คน

2542                      171,997                   5,321,872   32.32

2543                      179,566                   5,417,041  33.15

2544                      189,621                   5,544,436  34.20

2545                      189,652                   6,541,105  28.99



การประสบอนัตรายเนื่องจากการทํางานในกจิการ 5 ประเภท

ป 2544

ประเภทกิจการ   ตาย   ทุพพลภาพ   สูญเสียอวัยวะบางสวน   รวม

1. การกอสราง 93             7                       122                      12,569

2. เครื่องดื่ม                       30 1 176 12,456

3. ปนทอ                           8 0 253 10,370

4. ผลิตภัณฑพลาสติก        1 0 215 10,162

5. เครื่องเรือนไม                3 0 357 9,457



แนวคิด

มนุษย       ทํางาน        เพื่อดํารงชีพ
สภาพแวดลอม                               อบุัติเหตุ
วิธีปฏิบัตงิาน           ปญหา               โรค
ไมปลอดภัย                                   ทรัพยสินเสียหาย
รัฐ                      กฎหมาย        เพื่อคุมตรอง



• พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
• มติ ครม. ที่ นร. 0250/7877 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 

2543
• พรบ. คุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541
• พรบ. การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535
• พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  พ.ศ. 2535

กฎหมายความปลอดภัย



มติ ครม. ที่ นร. 0250/7877 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543

มาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุมาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ

ในงานกอสรางของรัฐในงานกอสรางของรัฐ



ประเภทงานกอสรางที่ตองปฏิบัติตามมติ ครม.
 งานอาคารขนาดใหญ   (พื้นที่เกิน  2,000  ตร.ม. ,

 ความสูงเกิน 15  ม. และพื้นที่  1,000 - 2,000 ตร.ม. )

 งานสะพานที่มีความยาวชวงเกิน  30  ม. สะพานขาม-

ทางแยก  ทางยกระดับ  สะพานกลับรถ ทางแยกตางระดับ

 งานขุด  ซอมแซม  รื้อถอนระบบสาธารณูปโภค 

ที่ลึกเกิน 3 ม.

 งานอุโมงค  ทางลอด

 งานกอสรางที่มีงบประมาณเกิน 300   ลานบาท 



ตามมติ ครม. ที่ นร. 0250/7877
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543

 ใหผูรับเหมาจดัทํา ระบบการจัดการความปลอดภัยฯ    
แนบทายเอกสารประกวดราคา

 ใหผูรับเหมาจดัทําแผนปฏบิัตงิานความปลอดภัยฯ          
( ภายใน 30 วัน )
 ใหผูควบคุมงานผูวาจางตรวจสอบการปฏิบัตติามแผนฯ
 ใหรายงานผล  เดอืนละครั้ง



ระบบการจัดการความปลอดภัยฯ  ประกอบดวย

 นโยบายความปลอดภัยฯ
การจดัองคกรและหนาที่รับผิดชอบ

กฎหมายและขอกําหนดตางๆ

การฝกอบรม

มาตรการปองกนัและควบคุมอันตราย

การตรวจความปลอดภัย

กฎความปลอดภัย



ระบบการจัดการความปลอดภัย ฯ ( ตอ )
การควบคุมผูรับเหมาชวง

การตรวจสอบตดิตามผล

การสอบสวน  วิเคราะห  และรายงานอุบตัเิหตุ
การรณรงคสงเสริม

การปฐมพยาบาล

การวางแผนฉกุเฉิน

การจัดเกบ็เอกสาร

อืน่ๆ



กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน

ตาม พรบ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541



( มีผลบงัคับใช 19 ส.ค. 2541 )

หมวด 8              มาตรา   103

บทเฉพาะกาล      มาตรา 166

พรบ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541



กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน

1. เครื่องจักร                 10. ปนจั่น
2. ภาวะแวดลอม             11. การตอกเสาเข็ม
3. สารเคมี                    12. สถานที่อบัอากาศ
4. ไฟฟา                      13. ตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหลนฯ
5. ประดาน้ํา                  14. การปองกันและระงับอัคคีภัยฯ
6. ลิฟทขนสงวัสดุชั่วคราว   15. หมอน้ํา
7. นั่งราน                    16. สารเคมีอันตราย
8. เขตกอสราง                17. คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
9. ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง



ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน

27 ม.ิย. 2538



ประเภทกจิการ

1.   เหมืองแร เหมืองหนิ ปโตรเลียม ปโตรเคมี
2.   การผลิต ประกอบ บรรจุ ซอมบํารุง เก็บรักษาฯ
3.   การกอสราง
4.   ขนสง
5.   โรงแรม
6.   หางสรรพสินคา
7.   สถานีบริการ / จําหนายน้ํามัน / แกส
8.   สถานพยาบาล
9.   สถาบันการเงิน
10. อื่น ๆ



 สถานประกอบการที่มีลกูจาง  ตั้งแต  50 คน

ตองจดัใหมีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

 สถานประกอบการที่มีลกูจาง ไมถึง 50 คน 

ตองจดัใหมีผูดูแลดานความปลอดภัยฯ 

สาระสําคัญ



หนาที่นายจาง

 ตองจดัใหมี คปภ. ภายใน 30 วัน

 ปดประกาศรายชื่อ / หนาที่ คปภ. โดยเปดเผย

ไมนอยกวา 15 วัน

 แจงการแตงตั้งตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

ภายใน 15 วัน



หนาที่ คปภ.
1.   ประชุมอยางนอยเดือนละครั้ง
2.   สํารวจดานความปลอดภัยเดือนละครั้ง
3.   รายงาน / เสนอแนะมาตรการปรับปรุงแกไขตอ นจ.
4.   สงเสริมกิจกรรมความปลอดภัย
5. กําหนดกฏระเบียบความปลอดภัย

6.   จัดทํานโยบาย แผนงาน โครงการความปลอดภัย
7.   จัดโครงการ / แผนงานอบรม
8.   ติดตามความคืบหนาเรื่องที่เสนอ นจ.
9.   รายงานผลการปฎิบัติงานตอ นจ.
10. ปฏิบัติงานอื่นที่ นจ. มอบหมาย



ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

เรื่อง  ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง

31 มนีาคม 2540



ประเภทกิจการ

1.  เหมืองแร เหมืองหนิ ปโตรเลียม ปโตเคมี

2.  การผลิต ประกอบ บรรจุ ซอมบํารุงเก็บรักษาฯ
3.  การกอสราง

4.  การขนสง

5.  สถานีบริการ / จําหนายน้ํามัน / แกส

6. อืน่ๆ



หนาที่นายจาง

1.  อบรม / แตงตั้ง จป. ตามที่ กม. กําหนด ภายใน 180 วัน
2.  แจง จป. ตออธิบดี ภายใน 30 วัน นับแตวันแตงตั้ง
3.  แจง จป. ทดแทน จป. คนเดิม ภายใน 60 วัน
4. รายงานการปฏิบัติงานของ จป. ทุกๆ 3 เดือน
5. จัดใหมีการอบรมลูกจางใหม / เปลี่ยนงาน
6.  แจงขอมูลงานเสี่ยงภัยใหลูกจางทราบ   กอนการปฏิบัติงาน



สถานประกอบการทีเ่ขาขายทั้ง 5 ประเภท

ตองแตงตั้งใหมี จป. 3 ระดบั  ดังนี้

1.  จป. บริหาร

2. จป. หัวหนางาน

3. จป. พื้นฐาน / วิชาชีพ



หนาที่ของ จป. บริหาร

1.   กํากับดูแลให จป. พื้นฐาน  จป.หัวหนางาน  จป.

วิชาชีพ ปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ

2. สงเสริมและสนับสนนุการดําเนินงาน  เกี่ยวกับ 

ความปลอดภัย



 หนาที่ของ จป. หัวหนางาน 
1. กํากับดูแลใหลูกจาง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คําสั่งและ 

มาตรการความปลอดภัย

2. สอนวิธีการปฏิบัติงานใหแกลูกจาง

3. ตรวจสอบสภาพการทํางาน กอนการปฏิบัติงาน
4.   ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย รายงานและ  

เสนอแนะตอนายจาง

5.   สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัย
6.   ปฏิบัติหนาที่ตามที่ จป. บริหารมอบหมาย



 หนาที่ของ จป. วิชาชีพ 
1. กํากับดูแลใหลูกจาง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คําสั่งและมาตรการ

ความปลอดภัย

2. ตรวจสอบและเสนอแนะนายจาง

3.   ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ สปก. ใหเปนไปตามแผน
4.   ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย รายงานและเสนอแนะ

ตอนายจาง

5.   แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจาง 
6.   จัดทําแผนงาน โครงการ มาตรการดานความปลอดภัยตอนายจาง
7.   รวบรวมวิเคราะหขอมูล  สถิติการประสบอันตรายของลูกจาง 



 หนาที่ของ จป. พื้นฐาน 
1. แนะนําใหลูกจาง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คําสั่งและมาตรการ

ความปลอดภัย

2. สํารวจสภาพการทํางาน  รายงาน  เสนอแนะ  แนวทาง-
การแกไขตอนายจาง

3. รายงานการประสบอันตราย รายงาน  และ   เสนอแนะ
ตอนายจาง

4. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน เกี่ยวกับ ความปลอดภัย
5. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ จป. หัวหนางาน  จป.บริหารมอบหมาย





ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง 

ความปลอดภัยในการทํางานกอสราง



ประกาศกระทรวงมหาดไทย     
 เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานกอสราง

วาดวยเขตกอสราง
10 กันยายน 2528

 ใหจัดทํารั้วหรือคอกกัน้ และ ปดประกาศแสดงเขตกอสราง

 ใหกําหนดเขตอนัตราย และหามลูกจางที่ไมเกี่ยวของเขาเขต 

นัน้

 ใหแจง และปดประกาศ และหามลูกจางพักอาศัยในอาคารที่ 

กําลังกอสราง



เขตอันตราย

 จดัทํารั้ว หรือคอกกัน้ หรือแผงกัน้กนัของตก

 ปดประกาศ  “ เขตอนัตราย “

 เวลากลางคืนตดิสัญญาณไฟสีแดง



ประกาศกระทรวงมหาดไทย     
 เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานกอสราง

วาดวยลิฟทขนสงวัสดุชัว่คราว   29 มกราคม 2524

 ลิฟทสูงเกนิ 9  ม. ตองออกแบบโดยวิศวกร

 กรณีตดิตั้งภายในหอ  ตองจดัทํารั้วหรือตาขาย 

สูง  2  ม. โดยรอบเวนทางเขาออก

 กรณีตดิตั้งภายในปลอง  ตองจดัทาํรั้วสูง  2  ม.

โดยรอบเวนทางเขาออก



คปภ. วาดวยลิฟทขนสงวัสดชุั่วคราว

ทางเดนิเชื่อมลิฟทกับสิ่งกอสรางตองมีราวกันตก  
ขอบกนัของตก  และไมขวาง
กอนการใชงาน ตองตรวจรับรองโดยวิศวกรและ
เก็บเอกสารดังกลาวไว

หามใชลิฟทสายพาน



หอลฟิท รับ น.น. 2  เทาของ น.น. ใชงาน
คานตดิตั้งรอกและฐานรองรับคาน มีสวน
ปลอดภัยไมนอยกวา 5
หอที่สรางดวยไม  แรงดดัประลัยไมนอยกวา         
800  ก.ก. / ตร.ซม. และสวนปลอดภัยไมนอย
กวา 8

การออกแบบลิฟท  มีรายละเอียดดังนี้



ฐาน รับ น.น. ไมนอยกวา 2 เทาของ น.น. ใชงาน
หอที่สรางดวยเหลก็  จดุครากไมนอยกวา 2400        
ก.ก. / ตร.ซม. และสวนปลอดภัยไมนอยกวา 2
ตัวลิฟท รับ น.น. ไมนอยกวา 5 เทาของ น.น. ใช
งาน

มีการยึดโยง ค้ํายัน หรือตรึงใหมั่นคง

การออกแบบลิฟท  มีรายละเอียดดังนี้



การใชลิฟท

คนบังคับลิฟทตองผานการอบรม

มีขอบังคบัการใชลิฟท

ตรวจสอบกอนการใชงานทุกวัน

ตดิปายบอกพกิดั

ดูแลมิใหวัสดตุก

หากวัสดุมลีอ ตองปองกนัมใิหเคลื่อนที่



ทํางานสูงเกนิ 2  ม. ตองจดัใหมนีั่งราน
นั่งรานตองออกแบบโดยวิศวกร

ประกาศกระทรวงมหาดไทย     
 เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานกอสราง

วาดวยนั่งราน   

30 มถิุนายน 2525



ไม มหีนวยแรงดัดประลัยไมนอยกวา 500 ก.ก. /ตร.
ซม. สวนปลอดภัยไมนอยกวา 4
เหล็ก มีจดุครากไมนอยกวา 2400 ก.ก. / ตร.ซม.
สวนปลอดภัยไมนอยกวา 2
นั่งราน รับ น.น. ไมนอยกวา 2 เทาของ น.น. ใชงาน
ฐานรองรับนั่งราน รับ น.น. ไมนอยกวา 2 เทาของ      
น.น. ใชงาน

การออกแบบนั่งราน



มีราวกันตก 90 - 110 ซ.ม.
พื้นปูติดตอกนัและ กวาง ไมนอยกวา 35  ซ.ม.
มีบนัไดลาดเอียงไมเกนิ 45 องศา
เผื่อ น.น. ผาใบ ตาขาย และอื่นๆ
ยึดโยง ค้ํายัน อยางมั่นคง

การออกแบบนั่งราน



การสราง

หามยึดโยงกับหอลิฟท

ปดคลมุดวยผาใบ หรือตาขาย โดยรอบนั่งราน
เหนอืชองทางเดิน ตองปดคลมุดวยผาใบ หรือตาขาย
ตองตดิตั้งดวยความมั่นคง แข็งแรง



การใช

ตรวจสอบ หากลืน่ ชํารุด หามลูกจางทํางานบนนัง่ราน
กรณีใกลสายไฟฟาตองหุมฉนวน หรือมรีะยะหาง
อยางนอย  2.40 ม.

กรณีทํางานหลายชั้นพรอมกนั ตองมีสิง่ปองกนัอนัตราย
ผูทํางานชั้นลาง

หามรับน้ําหนกัเกนิ 150 กก. ตอ ตร.ม.(นั่งรานมาตรฐาน)
หามทํางานขณะมีพายุ



ประกาศกระทรวงมหาดไทย   
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ     

การตอกเสาเข็ม 

21 ธนัวาคม 2531



ขอกําหนดทั่วไปในการตอกเสาเข็ม

จดัทําเขตกอสราง

ปฏิบัตติามรายละเอียดคณุลกัษณะของบริษัทผูผลิต

กอนการตอก ตองตรวจอปุกรณโดยผูควบคุมงาน
จดัใหมีคูมือการตอก

มีปายบอกพิกดั น.น.
กรณีทําการตอกใกลสายไฟฟา ตองมรีะยะหางที่ปลอดภัย
กรณีทํางานกลางคืนตองมแีสงสวางเพียงพอ



ความปลอดภัยในการตอก

มีผูควบคุมงาน ภายใตการดูแลของวิศวกร
คนบังคับเครื่องตอก ตองผานการอบรมหรือ             
เปนผูชํานาญการ

มีผูใหสัญญาณ

พื้นรองรับเครื่องตอกตองมัน่คง

หามทํางานขณะมีพายุ



ความปลอดภัยในการตอก

 เปลี่ยนครอบหัวเสาเข็มเมื่อลกูตุมหยุดทํางาน        
หรือลูกจางอยูในตาํแหนงที่ปลอดภัย

 เสาเข็มที่มีรูกลวงเกิน 15 ซ.ม. ตองกลบหรือ 
ปด



ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน

สําหรับลูกจาง

21 พฤศจิกายน 2534



สาระสําคัญ

จดัใหมีแผนปองกนัและระงับอัคคีภั

จดัใหมีอุปกรณดบัเพลงิ

จดัใหมีทางหนีไฟ

จดัใหมีการอบรมการดับเพลงิขั้นตน

และการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ

จดัใหมีการตรวจสอบอปุกรณดบัเพลิง



ประกาศกระทรวงมหาดไทย       
 เรื่อง   ความปลอดภัยในการทํางาน

เกี่ยวกับเครื่องจักร

23 กรกฎาคม 2519



สาระสําคัญ

ผูปฏิบัตงิานกับเครื่องจกัร ตองสวมใสเครื่องนุงหมที่
รัดกุม เรียบรอย

กรณีที่ผูปฏิบตัิงานผมยาวเกินสมควร ตองรวบหรือ
ทําอยางอื่นที่ปลอดภัย

เครื่องจกัรที่ใชพลงังานไฟฟาตองตอสายดิน

การเดนิสายไฟเขาเครื่องจกัรตองฝงดนิ  หรือ        
เดนิลงมาจากที่สูง



สาระสําคัญ

เครื่องจกัรที่มีการถายทอดพลงังาน ตองมคีรอบสวนที่หมุน
หรือสวนสงถายกําลัง

ใบเลื่อยวงเดอืนตองมีที่ครอบใบเลือ่ย

เครื่องลับ ฝน หรือแตงผิวโลหะ ตองมีเครื่องปดกัน้ประกาย
ไฟหรือเศษวัตถุ



สาระสําคัญ

กอนตดิตั้ง ซอม ตองปดประกาศและแขวนปายหามเปด
สวิตช

ทุกวันกอนนาํเครื่องมอืกลออกใช ตองตรวจสภาพ

ทางเดนิ เขา-ออก เครื่องจกัร ตองกวาง 80 ซ.ม.

ตองจดัทํารั้ว คอก หรือเสนแสดงเขตอนัตราย



ประกาศกระทรวงมหาดไทย      
เรื่อง   ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ

ภาวะแวดลอม

12 พฤศจิกายน 2519



สาระสําคัญ

มีการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ

ความรอน

แสง

เสียง



ความรอน

อณุหภูมิบริเวณการทํางานตองไมเกนิ  45  องศาเซลเซียส
อณุหภูมิของรางกายตองไมเกนิ  38 องศาเซลเซียส

การแกไข

ใหแกไขที่แหลงกาํเนิดตวามรอน ทางผาน และจดัอุปกรณื
ตามลาํดับ



แสง

ใหมีแสงสวางไมนอยกวาที่กําหนด ตามลกัษณะงาน
งานที่ไมตองการความละเอียด     50  ลกัซ
งานที่ตองการความละเอียดเลก็นอย     100  ลกัซ
งานที่ตองการความละเอียดปานกลาง    200  ลกัซ
งานที่ตองการความละเอียดสงู    300  ลกัซ
งานที่ตองการความละเอียดมากเปนพิเศษ  1000  ลกัซ
ถนน ทางเดนินอกอาคาร  20 ลกัซ

ทางเดนิภายในอาคาร  50  ลกัซ



ทํางานไมเกนิ 7  ชั่วโมง   ตองไมเกนิ  91   เดซิเบลเอ
ทํางาน  7 - 8  ชั่วโมง        ตองไมเกนิ  90   เดซิเบล
เอ

ทํางานเกนิ  8  ชั่วโมง       ตองไมเกนิ  80   เดซิเบลเอ
ระดับเสียงสูงสุดตองไมเกนิ  140  เดซิเบลเอ

เสียง



8 มนีาคม 2522

ประกาศกระทรวงมหาดไทย       
 เรื่อง   ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา



ตองจดัใหมแีผนผงัวงจรไฟฟาทั้งหมดภายใน สปก.
หากมกีารเพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลงตองแกไขใหถูกตอง

ตองตรวจสอบสภาพสายไฟและอุปกรณ หากชํารุด
หรือกระไฟฟารั่ว ตองซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมทันที
ตองจดัใหมปีายเตือนอนัตราย  ตดิตัง้บริเวณที่อาจมอีนัตราย
จากไฟฟา

สาระสําคัญ



สายไฟฟา  การเดนิสายไฟ  ระบบปองกนัไฟฟาเกินขนาด
สายดิน  ตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
ตองจดัทําขอบังคบัเกี่ยวกับวิธีปฏิบัตงิาน  แจกจายเปนคูมือ
การปฏิบัติงาน

ตองจดัใหมกีารอบรมผูที่ปฏิบัตงิานเกี่ยวของกับไฟฟา

สาระสําคัญ



ประกาศกระทรวงมหาดไทย     
เรื่อง   ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ

ปนจั่น

17 เมษายน 2530



สาระสําคัญ

ตองปฏิบตัติามรายละเอียดคณุลกัษณะของบริษัทผูผลติ

มีคูมอืปฏิบัติงานเปนภาษาไทย

ฐานปนจัน่ตองมคีวามมัน่คงแข็งแรง

ตดิปายบอกพิกดั น.น. ยก



สาระสําคัญ

ทําเครื่องหมายแสดงเขตอนัตราย

ทางเดนิบนปนจัน่ตองไมลืน่และปลอดภัย

ตดิตั้งเครื่องดบัเพลิงในหองบงัคับ

ปนจัน่สูงเกนิ 3 เมตร บันไดตองมรีาวจับและโกรงหลัง

กรณีทํางานตอนกลางคนืตองมีแสงสวางเพียงพอ



สาระสําคัญ

มีผูใหสัญญาณประกอบการยก

กรณีใชงานใกลสายไฟฟา  ตองมีระยะหางที่ปลอดภัย

มีการตรวจสอบปนจัน่ทุกๆ  3  เดอืน

หามใชเชือกลวดเหล็กกลา ที่ชํารุด

หามดดัแปลงหรือแกไขที่ทําให คปภ. นอยลง



สาระสําคัญ

กรณีติดตั้งบนแพ เรือ หรือพาหนะลอยน้ํา
ยึดใหมัน่คงโดยมวีิศวกรเปนผูรับรอง

เปลี่ยนปายพิกดัน้ําหนกั ใหปลอดภัยและไมเกนิระวาง
บันทกุเต็มที่ของแพ เรือ หรือพาหนะนัน้



ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่
ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น 

ตกหลน และพังทลาย

18 ตลุาคม 2534



สาระสําคัญ

จดันั่งรานใหลกูจางที่ปฏิบตัิงานสูงจากพืน้เกนิ  2 ม.

กรณีทํางานโดดเดี่ยวสูงเกนิ 4 ม. จดัทําราวกันตก  ตาขาย หรือ
เข็มขัดนิรภัยใหลูกจางสวมใส

ชองเปดหรือปลอง จดัทําฝาปดหรือรั้วกั้น
จดัทําไหลดนิ หรือผนังกัน้กนัดนิพงัทลาย
หามทํางานขณะมีพายุ ฝนฟาคะนอง



สาระสําคัญ

บนัไดไต

ระยะหางฐานถึงผนังกบัความยาว

ตองมีอตัราสวน 1 ตอ  4
กวาง ไมนอยกวา 30 ซ.ม.
มีความแข็งแรง และยึดมัน่คง
หากสูงเกนิ 10 ม. ตองมโีกรงหลัง



การปองกันการกระเด็น

ลําเลียงวัสดจุากที่สูง  ตองมีราง ปลอง 
หรือเครื่องมือลําเลียงที่ปลอดภัย

การสาดเท ตองประกาศเขต และมีผูควบคุม
การเขาออกตลอดการสาดเท

จดัใหมีแผนกัน้ ผาใบ ตาขาย

สาระสําคัญ



 ปองกันศรีษะ
 ปองกันตา
 ปองกันเสียง
 ปองกันระบบหายใจ
 ปองกันมือ
 ปองกนรางกายสวนอื่นๆ

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล



ลักษณะงาน หมวกแข็ง รองเทา ถุงมือ แวนตา ที่กรองอากาศ
1.ทั่วไป * *
2.ยก ขนยาย    * * *
3.ควบคุมเครื่อง * * *
4.ชางไม * *
5.ชางเหล็ก * * *
6.ผสม / เทปูน * * *
7.กอ ฉาบปูน * * *
8.ประปา / กระจก * * *
9.ทาสี * * *
10. เชื่อมโลหะ * * * *
11. ตัด / ขัดโลหะ * * * *
12. สกัด ทุบ เจาะ * * * *

อปุกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล



บทลงโทษ

• ฝาฝนไมปฏิบัตติามกฎหมาย

– ปรับ ไมเกิน 200,000 บาท
– จําคุก ไมเกิน 1 ป
– ทั้งปรับ ทั้งจํา

• ไมจดัทํา/รายงานเอกสาร

– ปรับ ไมเกิน 100,000 บาท
– จําคุก ไมเกิน 6 เดือน
– ทั้งปรับ ทั้งจํา



บทลงโทษ

• ผูตรวจสอบหรือรับรองอนัเปนเท็จ

– ปรับ ไมเกิน 200,000 บาท
– จําคุก ไมเกิน 1 ป
– ทั้งปรับ ทั้งจํา

•  ไมตรวจสอบสุขภาพลูกจาง และสงผลตาม
หลกัเกณฑ วิธีการที่กําหนด
– ปรับ ไมเกิน 200,000 บาท
– จําคุก ไมเกิน 1 ป
– ทั้งปรับ ทั้งจํา



บทลงโทษ

• นายจางไมจายคาใชจายใหลูกจาง                          
เมื่อไดรับคําสั่งใหหยุดเครื่องจกัร

– ปรับ ไมเกิน 200,000 บาท
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