รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๑๑๓/๒๕๕๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา
พ.ศ. ….

หลักการ
กําหนดมาตรฐานใหนายจางดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใหนายจางดําเนินการในการ
บริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน สมควรกําหนด
มาตรฐานดังกลาวเพื่อความปลอดภัยของลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ราง
กฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา
พ.ศ. ….

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“เครื่องจักร” หมายความวา สิ่งที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับกอกําเนิดพลังงาน
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกําลังน้ํา ไอน้ํา เชื้อเพลิง ลม กาซ ไฟฟา หรือ
พลังงานอื่น และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ ลอตุนกําลัง รอก สายพาน เพลา เฟอง หรือสิ่งอื่นที่
ทํางานสัมพันธกัน รวมทั้งเครื่องมือกล
“เครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักร” หมายความวา สวนประกอบหรืออุปกรณที่
ออกแบบหรือติดตั้งไวบริเวณที่อาจเปนอันตรายของเครื่องจักร เพื่อชวยปองกันอันตรายแกบุคคลที่
ควบคุมหรืออยูใ นบริเวณใกลเคียง
“เครื่องปมโลหะ” หมายความวา เครื่องจักรที่ใชสําหรับการปม ตัด อัด เฉือน หรือ
ขึ้นรูปชิ้นสวนโลหะหรือวัสดุอื่น
“รถยก” หมายความวา รถที่ติดตั้งอุปกรณใชสําหรับการยกหรือเคลื่อนยายสิ่งของ
“ปนจั่น” หมายความวา เครื่องจักรที่ใชยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนยายสิ่งของ
เหลานั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ และใหหมายความรวมถึงเครื่องจักรประเภทรอกทีใ่ ชยก
สิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งดวย
“ลวดสลิง” หมายความวา เชือกที่ทําดวยเสนลวดหลายเสนที่ตีเกลียวหรือพันกันรอบ
แกนชั้นเดียวหรือหลายชั้น

๒
“คาความปลอดภัย” (Safety Factor) หมายความวา

อัตราสวนระหวางแรงดึงทีล่ วดสลิง
และอุปกรณประกอบการยกรับไดสูงสุดตอแรงดึงของลวดสลิงและอุปกรณประกอบการยกที่อนุญาตใหใชงาน
ไดอยางปลอดภัย
“ผูบังคับปนจั่น” หมายความวา ผูซึ่งมีหนาที่บังคับการทํางานของปนจั่นใหทํางานตาม
ความตองการ
“หมอน้ํา” หมายความวา ภาชนะปดที่ผลิตน้ํารอนหรือไอน้ําที่มีความดันสูงกวา
บรรยากาศ โดยใชความรอนจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง หรือความรอนจากพลังงานอื่น
“ผูควบคุมหมอน้ํา” หมายความวา ผูซึ่งนายจางจัดใหมีหนาที่ควบคุมการทํางานและ
การใชหมอน้ํา
“การตรวจสอบ” หมายความวา การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของชิ้นสวนหรือกลไก
การทํางานของเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา ตามที่กําหนดไวในคูมือของผูผลิต
“การทดสอบ” หมายความวา การตรวจสอบและทดลองใชงานชิ้นสวนอุปกรณหรือกลไก
การทํางานของอุปกรณเพื่อความถูกตองโดยวิศวกร
“วิศวกร” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
หมวด ๑
เครื่องจักร

สวนที่ ๑
บททั่วไป

ขอ ๓ นายจางตองดูแลใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) สวมใสเครื่องนุงหมใหเรียบรอย รัดกุม และไมรุงริ่ง
(๒) ไมสวมใสเครื่องประดับที่อาจเกี่ยวโยงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได
(๓) รวบผมที่ปลอยยาวเกินสมควรหรือทําอยางหนึ่งอยางใดใหอยูในลักษณะที่ปลอดภัย
ขอ ๔ ในบริเวณที่มีการติดตั้ง การซอมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือ
เครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักร นายจางตองติดปายแสดงการดําเนินการดังกลาว โดยใชเครื่องหมาย
หรือขอความที่เขาใจงายและเห็นไดชัดเจน รวมทั้งจัดใหมีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณปองกันมิให
เครื่องจักรนั้นทํางาน และใหแขวนปายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณหามเปดสวิตชไวที่สวิตชของ
เครื่องจักรดวย

๓
ขอ ๕ การประกอบ การติดตั้ง การซอมแซม และการใชงานเครื่องจักร นายจางตองจัด
ใหมีวิศวกรเปนผูรับรองตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด และเก็บหลักฐานใหพนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจสอบได
ขอ ๖ นายจางตองดูแลใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ตรวจสอบเครื่องจักรนั้น
ใหอยูในสภาพใชการไดดีและปลอดภัย ตามระยะเวลาการใชงานที่เหมาะสม และจัดใหมีการตรวจรับรอง
ประจําปตามชนิดและประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๗ หามมิใหนายจางใชหรือยอมใหลูกจางใชเครื่องจักรทํางานเกินพิกัดหรือ
ขีดความสามารถที่ผูผลิตกําหนด
ขอ ๘ เครื่องปมโลหะ เครื่องเจีย เครื่องตัด เครื่องไส หรือเครื่องจักรที่อาจกอใหเกิด
อันตรายไดโดยสภาพ นายจางตองประกาศกําหนดวิธีการทํางานของลูกจาง ติดไวบริเวณที่ลูกจางทํางาน
ขอ ๙ ในกรณีที่ใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเครื่องปมโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟา เครื่องเชื่อมกาซ
รถยก หรือเครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพตามที่อธิบดีประกาศกําหนด นายจางตองใช
ลูกจางที่มีความชํานาญในการใชเครื่องจักรนั้น และผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
ขอ ๑๐ นายจางตองดูแลใหพื้นบริเวณรอบเครื่องจักรอยูในลักษณะที่ปลอดภัย
ขอ ๑๑ นายจางตองจัดใหมีวิธีการดําเนินการเพื่อปองกันมิใหลูกจางไดรับอันตรายจาก
การทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ดังตอไปนี้
(๑) เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟาตองมีระบบหรือวิธีการปองกันกระแสไฟฟารั่วเขาตัว
บุคคลที่เกี่ยวของหรือเครื่องจักร และตองตอสายดิน ทั้งนี้ การติดตั้งระบบปองกันกระแสไฟฟารั่วดังกลาว
ใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาในทองถิ่นนั้น กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาว ใหปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
(๒) เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟา สายไฟฟาเขาเครื่องจักรตองเดินลงมาจากที่สูง กรณี
เดินบนพื้นดินหรือฝงดินตองใชทอรอยสายไฟฟาที่แข็งแรงและปลอดภัย
(๓) เครื่องจักรชนิดอัตโนมัติ ตองมีสีเครื่องหมายปด-เปด ที่สวิตชอัตโนมัติตาม
หลักสากลและมีเครื่องปองกันมิใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบสวิตช อันเปนเหตุใหเครื่องจักรทํางาน
(๔) เครื่องจักรที่มีการถายทอดพลังงานโดยใชเพลา สายพาน รอก เครื่องอุปกรณ
ลอตุนกําลัง ตองมีตะแกรงหรือที่ครอบปดคลุมสวนที่หมุนไดและสวนสงถายกําลังใหมิดชิด ถาสวนที่หมุนได
หรือสวนสงถายกําลังสูงกวาสองเมตร ตองมีรั้วหรือตะแกรงสูงไมนอยกวาสองเมตรกั้นลอมมิใหบุคคล
เขาไปไดในขณะเครื่องจักรกําลังทํางาน

๔
สําหรับสายพานแขวนลอยที่มีความเร็วไมนอยกวาหารอยสี่สิบเมตรตอนาที หรือสายพาน
ที่มีชวงยาวเกินกวาสามเมตร หรือสายพานที่กวางกวายี่สิบเซนติเมตร หรือสายพานโซ ตองมีเครื่อง
ปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น
(๕) เครื่องจักรทีม่ ใี บเลื่อยวงเดือนตองจัดใหมเี ครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น
(๖) เครื่องจักรที่ใชเปนเครื่องลับ ฝน หรือแตงผิวโลหะ ตองมีเครื่องปดบังประกายไฟ
หรือเศษวัตถุในขณะใชงาน
(๗) เครื่องจักรที่ใชในการขึ้นรูปพลาสติกหรือวัสดุอื่นโดยลักษณะฉีด เปา หรือวิธีการอื่น
ตองมีเครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น
กรณีที่นายจางไมสามารถจัดใหมีวิธีการดําเนินการเพื่อปองกันมิใหลูกจางไดรับอันตราย
ตามวรรคหนึ่งได นายจางตองออกแบบอุปกรณชวยเพื่อใหเกิดความปลอดภัยหรือกําหนดขั้นตอนการ
ทํางานใหปลอดภัยได และแจงใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบโดยไมชักชา
ขอ ๑๒ นายจางตองบํารุงรักษาและดูแลเครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักรใหอยูใน
สภาพที่สามารถปองกันอันตรายได
ขอ ๑๓ นายจางตองจัดใหทางเดินเขาออกจากพื้นที่สําหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
มีความกวางไมนอยกวาแปดสิบเซนติเมตร
ขอ ๑๔ นายจางตองจัดทํารั้ว คอกกั้น หรือเสนแสดงเขตอันตราย ณ บริเวณที่ตั้ง
ของเครื่องจักร ใหลูกจางเห็นไดชัดเจน และตองดูแลไมใหลูกจางซึ่งไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณดังกลาว
ขอ ๑๕ นายจางตองติดตั้งเครื่องปองกันวัสดุตกหลนบริเวณสายพานลําเลียง เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยแกลูกจาง และตองมีสวิตชฉกุ เฉินที่สามารถหยุดการทํางานของสายพานไดทันทีติดตั้งไวใน
ตําแหนงที่เห็นชัดเจน
ขอ ๑๖ นายจางตองไมยินยอมใหบุคคลซึ่งไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณเสนทางสายพานลําเลียง
ขอ ๑๗ นายจางตองไมติดตั้งเครื่องจักรที่ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือ
คอมพิวเตอรในบริเวณพื้นที่ที่มกี ระแสไฟฟาเหนี่ยวนําจนอาจมีผลทําใหการทํางานของเครื่องจักรผิดปกติ
และกอใหเกิดอันตรายตอลูกจาง

๕
สวนที่ ๒
เครื่องปมโลหะ

ขอ ๑๘ นายจางตองจัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักรอยางหนึง่ อยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) ที่ครอบปดคลุมบริเวณที่อาจเปนอันตราย
(๒) อุปกรณทสี่ ามารถหยุดเครื่องปมโลหะไดทันทีเมื่อสวนของรางกายเขาใกลบริเวณที่
อาจเปนอันตราย
(๓) อุปกรณอื่นที่สามารถปองกันมิใหสวนของรางกายเขาไปในบริเวณที่อาจเปนอันตราย
ขอ ๑๙ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเครื่องปมโลหะ นายจางตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) เครื่องปมโลหะที่ใชมือปอนวัสดุ ใหใชสวิตชแบบตองกดพรอมกันทั้งสองมือเครื่อง
จึงทํางาน และสวิตชตองหางกันไมนอยกวาสามสิบเซนติเมตร
(๒) เครื่องปมโลหะที่ใชเทาเหยียบ ใหมีที่พักเทาโดยมีที่ครอบปองกันมิใหลูกจางเหยียบ
โดยไมตั้งใจ และตองดูแลมิใหแผนที่ใชเทาเหยียบอยูในลักษณะที่ลื่นไถลได
(๓) เครื่องปมโลหะที่ใชคันโยก ใหใชคันโยกที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีสลักบนคันโยก
ที่สามารถปองกันมิใหเครื่องทํางานดวยเหตุบังเอิญได
(๔) เครื่องปมโลหะที่ใชน้ําหนักเหวี่ยง ใหติดตั้งตุมน้ําหนักเหวี่ยงไวสูงกวาศีรษะ
ผูปฏิบัติงานพอสมควร และตองไมมีสายไฟฟาอยูในรัศมีของน้ําหนักเหวี่ยง
ขอ ๒๐ หามนายจางดัดแปลง แกไข หรือปลอยใหลูกจางเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของ
เครื่องปมโลหะหรือเครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักร เวนแตไดรับการรับรองจากวิศวกร และเก็บผล
การรับรองไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
ขอ ๒๑ นายจางตองติดตั้งเครื่องปมโลหะในพื้นที่ที่มั่นคง แข็งแรง และไมกอใหเกิด
การสั่นสะเทือน

๖
สวนที่ ๓
เครื่องเชื่อมไฟฟาและเครื่องเชื่อมกาซ

ขอ ๒๒ กอนใชเครื่องเชื่อมไฟฟาและเครื่องเชื่อมกาซ นายจางตองปฎิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมเี ครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดติดตั้งไวในบริเวณใกลเคียงที่สามารถ
นํามาใชดับเพลิงไดทันที
(๒) จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหลูกจางสวมใส
(๓) จัดบริเวณที่ปฏิบัติงานมิใหมีวัสดุที่ติดไฟงายวางอยู
(๔) จัดใหมีฉากกั้นหรืออุปกรณปองกันอันตรายอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อปองกันอันตราย
จากประกายไฟและแสงจา
ขอ ๒๓ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหลูกจางหรือผูซ ึ่งไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่มีการ
ทํางานดวยเครื่องเชื่อมไฟฟาหรือเครื่องเชื่อมกาซ
ขอ ๒๔ นายจางตองจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัยและควบคุมดูแลใหลูกจาง
ปฏิบัติโดยเครงครัดเมื่อใชเครื่องเชื่อมไฟฟาหรือเครื่องเชื่อมกาซในบริเวณที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายจาก
การระเบิด เพลิงไหม หรือไฟลามจากกาซ น้ํามัน หรือวัตถุไวไฟอื่น
ขอ ๒๕ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไฟฟา นายจางตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการตอสายดินกับโครงโลหะของเครื่องเชื่อมไฟฟาที่ตอจากอุปกรณการเชื่อม
ทั้งนี้ ขนาดของสายดินตองไมต่ํากวามาตรฐานของการไฟฟาในทองถิ่นนั้น กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาว
ใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
(๒) จัดสถานทีป่ ฏิบัติงานใหมีแสงสวางและการระบายอากาศอยางเหมาะสม
(๓) จัดใหมีการใชสายดิน สายเชื่อม หัวจับสายดิน และหัวจับลวดเชื่อม ตามขนาด
และมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว
(๔) จัดสายไฟฟาและสายดินใหหางจากการบดทับของยานพาหนะ น้ํา หรือที่ชื้นแฉะ
หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันความเสียหายขางตน เวนแตงานที่ตองปฏิบัติ
ใตน้ํา

๗
ขอ ๒๖ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมกาซ นายจางตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณควบคุมความดันและมาตรวัดความดันที่เหมาะสม
ถูกตองกับชนิดของกาซ
(๒) ตรวจสอบการรั่วไหล การหลุดหลวม การสึกหรอของอุปกรณ หรือสภาพที่ไม
ปลอดภัยทุกครั้ง หากพบวาไมปลอดภัยตองทําการแกไข
(๓) จัดทําเครื่องหมาย สี หรือสัญลักษณที่ทอสงกาซ หัวเชื่อม หรือหัวตัด ใหเปนแบบ
และชนิดเดียวกัน
ขอ ๒๗ ในการตอถังบรรจุกาซไวไฟหลายถังเขาดวยกัน นายจางตองจัดใหมีอุปกรณ
กันเปลวไฟยอนกลับ ติดไวระหวางหัวตอกับอุปกรณควบคุมการลดกําลังดัน
ขอ ๒๘ นายจางตองจัดสถานที่เก็บกาซไวไฟใหอยูในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี
ไมมีความสั่นสะเทือน และปลอดภัยจากการติดไฟหรือหางจากแหลงกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ
ขอ ๒๙ นายจางตองติดตั้งกลอุปกรณนิรภัยแบบระบายไวที่ถังบรรจุกาซทุกถังและดูแล
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย
ขอ ๓๐ นายจางตองดูแลถังบรรจุกาซทุกชนิดใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กรณีที่ไมมมี าตรฐานดังกลาวใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
สวนที่ ๔
รถยก
ขอ ๓๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับรถยก นายจางตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีโครงหลังคาที่มั่นคงแข็งแรง สามารถปองกันอันตรายจากวัสดุตกหลนได
(๒) จัดทําปายบอกพิกัดน้ําหนักยกใหตรงกับความสามารถในการยกสิ่งของไดโดย
ปลอดภัย ติดไวที่รถยกเพื่อใหลูกจางเห็นไดชัดเจน
(๓) ตรวจสอบรถยกใหมีสภาพใชงานไดอยางปลอดภัยกอนการใชงานทุกครั้งและเก็บ
ผลการตรวจสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
(๔) จัดใหมีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะทํางานตามความเหมาะสมของการใชงาน
ขอ ๓๒ หามนายจางทําการดัดแปลงหรือกระทําการใดที่มีผลทําใหความปลอดภัยใน
การทํางานของรถยกลดลง

๘
ขอ ๓๓ นายจางตองกําหนดเสนทางและตีเสนชองทางเดินรถยกในอาคารหรือบริเวณที่
มีการใชรถยกเปนประจํา
ขอ ๓๔ นายจางตองติดตั้งกระจกนูนหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคลายกันไวที่บริเวณทาง
แยกหรือทางโคงที่มองไมเห็นเสนทางขางหนา
ขอ ๓๕ นายจางตองจัดใหพื้นเสนทางเดินรถยกมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถ
รองรับน้ําหนักรถรวมทั้งน้ําหนักบรรทุกของรถยกไดอยางปลอดภัย
ขอ ๓๖ นายจางตองจัดใหลูกจางทีผ่ านการฝกอบรมตามหลักสูตรทีอ่ ธิบดีประกาศ
กําหนดทําหนาที่เปนผูข ับรถยก
ขอ ๓๗ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหลูกจางนํารถยกไปใชปฏิบัติงานใกลสายไฟฟาหรือ
อุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาใกลกวาระยะหางที่ปลอดภัยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานของการไฟฟาใน
ทองถิ่นนั้น กรณีที่ไมมีมาตรฐานดังกลาว ใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ขอ ๓๘ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหบุคคลอื่นโดยสารไปกับรถยก
ขอ ๓๙ นายจางตองจัดใหมีคูมือการใช การตรวจสอบ และการบํารุง รักษารถยก
ใหลูกจางไดศึกษาและปฏิบัตเิ พื่อความปลอดภัยในการทํางาน
สวนที่ ๕
ลิฟต

ขอ ๔๐ ในกรณีที่นายจางจัดใหมีลิฟตในการปฏิบัติงาน นายจางตองปฏิบตั ิ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําคําแนะนําอธิบายการใชลิฟตและการขอความชวยเหลือติดไวในหองลิฟต
(๒) จัดทําคําแนะนําอธิบายการใหความชวยเหลือ ติดไวในหองจักรกลและหองผูดูแลลิฟต
(๓) จัดทําขอหามใชลิฟต ติดไวที่ขางประตูลิฟตดานนอกทุกชั้น
(๔) จัดใหมีการตรวจสอบลิฟตกอนการใชงานทุกวัน หากสวนใดชํารุดเสียหายตอง
ซอมแซมใหเรียบรอยกอนใชงาน
(๕) จัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายและติดปายหามใชลิฟตใหผูที่เกี่ยวของเห็นได
ชัดเจน ในระหวางที่มีการซอมบํารุง การตรวจสอบ หรือการทดสอบลิฟต

๙
ขอ ๔๑ ลิฟตที่นายจางจะนํามาใชตองมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ติดตั้งไวในที่มั่นคง แข็งแรง และเหมาะสม
(๒) มีปายบอกพิกัดน้ําหนักหรือจํานวนคนโดยสารไดอยางปลอดภัย
(๓) มีมาตรการปองกันมิใหลิฟตเคลื่อนที่ ในกรณีทปี่ ระตูลิฟตยังไมปด
(๔) มีระบบไฟสองสวางฉุกเฉินและมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอภายในหองโดยสาร
ของลิฟต ในกรณีทกี่ ระแสไฟฟาดับ
(๕) มีระบบแสงหรือเสียงเตือน ในกรณีทมี่ ีการใชลิฟตบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดที่ผูผลิต
กําหนด
(๖) มีอุปกรณตัดระบบการทํางานของลิฟตเมื่อมีการใชลิฟตบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดที่
ผูผลิตกําหนด
ขอ ๔๒ ในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช การซอมบํารุง และการตรวจสอบ
ลิฟต นายจางตองปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของลิฟตแตละประเภทหรือคูมือการใชงานที่ผูผลิต
กําหนดไว หากไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว นายจางตองปฏิบัติตามรายละเอียด
คุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่วิศวกรไดกําหนดขึ้นเปนหนังสือและเก็บผลการตรวจสอบและการทดสอบไว
ใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
ขอ ๔๓ นายจางตองจัดใหมีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นสวนและอุปกรณของลิฟต
โดยวิศวกรอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ การทดสอบการรับน้ําหนักของลิฟตตองไดไมนอยกวารอยละรอย
ของน้ําหนักการใชงานสูงสุด
ขอ ๔๔ นายจางตองตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทํางานของลิฟตเปน
ประจําทุกเดือน และเก็บผลการตรวจสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
ขอ ๔๕ นายจางตองควบคุมดูแลมิใหลูกจางหรือบุคคลใดดัดแปลงหรือทําใหลิฟตรับ
น้ําหนักไดเกินพิกัดที่ผูผลิตกําหนด
ขอ ๔๖ นายจางตองจัดใหลวดสลิงที่ใชสําหรับลิฟตขนสงวัสดุมีคาความปลอดภัยไมนอย
กวา ๔ และลวดสลิงที่ใชสําหรับลิฟตโดยสารมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๑๐
ขอ ๔๗ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีลักษณะตามขอ ๗๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ
(๖) กับลิฟต

๑๐
หมวด ๒
ปนจั่น

สวนที่ ๑
บททั่วไป

ขอ ๔๘ ในการประกอบ การทดสอบ การใช การซอมบํารุง และการตรวจสอบปนจั่น
หรืออุปกรณอื่นที่นํามาใชกับปนจั่น นายจางตองปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่
ผูผลิตกําหนดไว หากไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาว นายจางตองปฏิบัติตาม
รายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานที่วิศวกรไดกําหนดขึ้นเปนหนังสือ
ขอ ๔๙ นายจางตองจัดใหมกี ารทดสอบและการตรวจสอบการติดตั้งปนจัน่ ตามรายละเอียด
คุณลักษณะและคูมือการใชงานของผูผลิตโดยวิศวกรกอนการใชงาน และจัดทํารายงานการตรวจสอบและ
การทดสอบ ซึ่งมีลายมือชื่อวิศวกรรับรอง เก็บไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
ในกรณีที่มีการหยุดใชงานปนจั่นตั้งแตหกเดือนขึ้นไป กอนนํามาใชงานใหมนายจางตอง
ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๕๐ นายจางตองจัดใหมีการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจั่นปละไมนอย
กวาหนึ่งครั้งตามประเภทและลักษณะของงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๕๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปนจั่น นายจางตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมใหมีลวดสลิงเหลืออยูในมวนลวดสลิงไมนอยกวาสองรอบ ตลอดเวลาที่
ปนจั่นทํางาน
(๒) จัดใหมีชุดล็อกปองกันลวดสลิงหลุดจากตะขอของปนจั่น และทําการตรวจสอบให
อยูในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัย
(๓) จัดใหมีทคี่ รอบปดหรือกั้นสวนที่หมุนรอบตัวเอง สวนที่เคลื่อนไหวได หรือสวนที่
อาจเปนอันตรายของปนจั่น และใหสวนที่เคลื่อนที่ของปนจั่นหรือสวนที่หมุนไดของปนจั่นอยูหางจาก
สิ่งกอสรางหรือวัตถุอื่นในระยะที่ปลอดภัย
(๔) จัดใหมบี ันไดพรอมราวจับและโครงโลหะกันตก สําหรับปนจั่นที่มีความสูงเกินสามเมตร
(๕) จัดใหมพี ื้นชนิดกันลื่น ราวกันตก และแผงกันตกระดับพื้น สําหรับปนจั่นชนิดที่ตอง
มีการจัดทําพื้นและทางเดิน

๑๑
(๖) จัดใหมเี ครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิดของปนจั่นและใชการไดที่หองบังคับปนจั่น
(๗) ติดตั้งปน จั่นบนฐานที่มั่นคงโดยมีวิศวกรเปนผูรับรอง
ขอ ๕๒ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปนจั่นที่ใชเครื่องยนต นายจางตอง
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีที่ครอบปดหรือฉนวนหุมทอไอเสีย
(๒) จัดใหมีถังเก็บเชื้อเพลิงและทอสงเชื้อเพลิงติดตั้งอยูใ นลักษณะที่จะไมเกิดอันตราย
เมื่อเชื้อเพลิงหก ลน หรือรั่วออกมา
(๓) จัดใหมีมาตรการในการเก็บและเคลื่อนยายเชื้อเพลิงสํารองดวยความปลอดภัย
ขอ ๕๓ นายจางตองเคลื่อนยายวัตถุไวไฟออกจากบริเวณที่ใชปนจั่น กรณีไมสามารถ
เคลื่อนยายไดนายจางตองจัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายที่เหมาะสมกอนใหลูกจางปฏิบัติงาน
ขอ ๕๔ หามนายจางใหลูกจางใชปนจั่นที่ชํารุดเสียหายหรืออยูในสภาพที่ไมปลอดภัย
ขอ ๕๕ หามนายจางดัดแปลงหรือแกไขสวนหนึ่งสวนใดของปนจั่นหรือยินยอมใหลูกจาง
หรือผูอื่นกระทําการเชนวานั้น อันอาจกอใหเกิดอันตรายได ถาจําเปนตองดัดแปลงสวนที่เกี่ยวของกับ
โครงสรางที่มีผลตอการรับน้ําหนัก นายจางตองจัดใหมีการคํานวณทางวิศวกรรมพรอมกับการทดสอบ
ขอ ๕๖ นายจางตองจัดใหมีสัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนภัยตลอดเวลาทีป่ นจั่นทํางาน
โดยติดตั้งไวใหเห็นไดชัดเจน
ขอ ๕๗ ในกรณีที่มีการซอมบํารุงปนจั่น นายจางตองติดปายแสดงการซอมบํารุงปนจั่น
โดยใชเครื่องหมายหรือขอความที่เขาใจงายและเห็นไดชัดเจน รวมทั้งจัดใหมีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ
ปองกันมิใหปนจั่นนั้นทํางาน และใหแขวนปายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณหามเปดสวิตชไวที่สวิตช
ของปนจั่นดวย
ขอ ๕๘ นายจางตองจัดใหมีปายบอกพิกัดน้ําหนักยกไวที่ปนจั่นและรอกของตะขอ
ติดคําเตือนใหระวังอันตราย และติดตั้งสัญญาณเตือนอันตรายใหผูบังคับปนจั่นทราบ
ขอ ๕๙ นายจางตองจัดทําเสนแสดงเขตอันตราย เครื่องหมายแสดงเขตอันตราย หรือ
เครื่องกั้นเขตอันตราย ในเสนทางที่มีการใชปนจั่นเคลื่อนยายสิ่งของ

๑๒
ขอ ๖๐ นายจางตองจัดใหมีคูมือการใชสัญญาณสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงาน
ในกรณีที่การใชสัญญาณตามวรรคหนึ่งเปนการใชสัญญาณมือ นายจางตองจัดใหมี
รูปภาพหรือคูมือการใชสญ
ั ญาณมือตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ติดไวที่จุดหรือตําแหนงที่ลูกจาง
ผูปฏิบัติงานเห็นไดชัดเจน
ขอ ๖๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางใชปนจั่นใกลสายไฟฟา นายจางตองควบคุมดูแล
ใหลูกจางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีทใี่ ชปนจั่นยกวัสดุ ใหระยะหางระหวางสายไฟฟากับสวนหนึ่งสวนใดของ
ปนจั่นหรือสวนหนึ่งสวนใดของวัสดุที่ปนจั่นกําลังยก เปนดังตอไปนี้
(ก) สายไฟฟาทีม่ ีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลต ตองหางไมนอยกวาสามเมตร
(ข) สายไฟฟาทีม่ ีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลต ตองหางเพิ่มขึ้นจากระยะหาง
ตาม (ก) อีกหนึ่งเซนติเมตรตอแรงดันไฟฟาที่เพิ่มขึ้นหนึ่งกิโลโวลต
(๒) ในกรณีทเี่ คลื่อนยายปนจั่นชนิดเคลื่อนที่ โดยไมยกวัสดุและไมลดแขนปนจั่นลง
ใหระยะหางระหวางสวนหนึ่งสวนใดของปนจั่นกับสายไฟฟา เปนดังตอไปนี้
(ก) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลต ตองหางไมนอยกวาหนึ่งเมตร
ยี่สิบหาเซนติเมตร
(ข) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลต แตไมเกินสามรอยสี่สิบหากิโลโวลต
ตองหางไมนอยกวาสามเมตร
(ค) สายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินสามรอยสี่สิบหากิโลโวลต ตองหางไมนอยกวา
หาเมตร
ขอ ๖๒ ในกรณีทมี่ ีการติดตั้งปนจั่นหรือใชปนจั่น ใกลเสาสงคลื่นโทรคมนาคม กอนให
ลูกจางทํางานนายจางตองจัดใหมีการตรวจสอบการเกิดประจุไฟฟาเหนี่ยวนํา ถาพบวามีประจุไฟฟา
เหนี่ยวนํา ใหนายจางตอสายตัวนํากับปนจั่นหรือวัสดุทจี่ ะยกเพื่อใหประจุไฟฟาไหลลงดิน ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ขอ ๖๓ นายจางตองประกาศกําหนดวิธีการทํางานเกี่ยวกับปนจั่นของลูกจาง ติดไว
บริเวณที่ลูกจางทํางาน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงาน การซอมบํารุง และการใช
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ขอ ๖๔ นายจางตองจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจั่นใหลูกจางไดศึกษา
และปฏิบัตเิ พื่อความปลอดภัยในการทํางาน
ขอ ๖๕ ในกรณีที่ผูบังคับปนจั่นไมสามารถมองเห็นจุดที่ทําการยกสิ่งของหรือเคลื่อนยาย
วัสดุ นายจางตองจัดใหมีผใู หสัญญาณแกผูบังคับปนจั่นตลอดระยะเวลาที่มีการใชงาน

๑๓
ขอ ๖๖ นายจางตองจัดใหลูกจางซึ่งเปนผูบังคับปนจั่น ผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น
ผูยึดเกาะวัสดุ หรือผูควบคุมการใชปนจั่น ผานการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และตองจัดให
มีการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
สวนที่ ๒
ปนจั่นเหนือศีรษะและปนจั่นขาสูง
ขอ ๖๗ ปนจั่นชนิดเคลื่อนที่บนรางหรือปนจั่นที่มีรางลอเลื่อนที่อยูบนแขนปนจั่น
นายจางตองจัดใหมีสวิตชหยุดการทํางานของปนจั่นไดโดยอัตโนมัติ และใหมีกันชนหรือกันกระแทกที่
ปลายทั้งสองขางของรางดวย
ขอ ๖๘ นายจางตองควบคุมดูแลไมใหมีสิ่งกีดขวางการเลื่อนของลอหรือแขนของปนจั่น
สวนที่ ๓
ปนจั่นหอสูง
ขอ ๖๙ ในกรณีทลี่ ูกจางปฏิบัติงานบนแขนปนจั่น นายจางตองจัดใหมีราวกันตกไว
ณ บริเวณที่ปฏิบัติงาน
ขอ ๗๐ นายจางตองจัดใหมีตารางการยกสิ่งของ ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ําหนัก
สิ่งของ มุมองศา และระยะของแขนที่ทําการยก ติดไวในบริเวณที่ผูบังคับปนจั่นเห็นไดชัดเจน
ขอ ๗๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปนจั่นหอสูง นายจางตองจัดใหมี
อุปกรณปองกันมิใหแนวของแขนตอตามที่ผูผลิตปนจั่นออกแบบไว เคลื่อนตกจากแนวเดิมเกินกวา
หาองศา
สวนที่ ๔
รถปนจั่นและเรือปนจั่น
ขอ ๗๒ นายจางที่ติดตั้งปนจั่นบนรถ เรือ แพ โปะ หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น
ตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ยึดปนจั่นไวกับรถ เรือ แพ โปะ หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น ใหมั่นคง โดยวิศวกร
เปนผูรับรอง

๑๔
(๒) จัดใหมีปายบอกพิกัดน้ําหนักยกใหตรงตามความสามารถในการยกสิ่งของไดโดย
ปลอดภัย โดยน้ําหนักของปนจั่นรวมกับพิกัดน้ําหนักยกจะตองไมเกินระวางบรรทุกเต็มที่ของรถ เรือ แพ
โปะ หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น
ขอ ๗๓ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับรถปนจั่น เรือปนจั่น หรือติดตั้งปนจั่น
บนรถ เรือ แพ โปะ หรือพาหนะลอยน้ําอยางอื่น นายจางตองจัดใหมีอุปกรณปองกันมิใหแนวของแขนตอ
ตามที่ผูผลิตปนจั่นออกแบบไว เคลื่อนตกจากแนวเดิมเกินกวาหาองศา
ขอ ๗๔ นายจางตองจัดใหมีตารางการยกสิ่งของ ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ําหนัก
สิ่งของ มุมองศา และระยะของแขนที่ทําการยก ติดไวในบริเวณที่ผูบังคับปนจั่นเห็นไดชัดเจน
สวนที่ ๕
อุปกรณที่ใชเกี่ยวกับปนจั่น
ขอ ๗๕ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ลวดสลิงที่ลวดเสนนอกสึกไปตั้งแตหนึ่งในสามของเสนผานศูนยกลางเสนลวด
(๒) ลวดสลิงที่ขมวด ถูกบดกระแทก แตกเกลียวหรือชํารุด ซึ่งทําใหประสิทธิภาพในการ
ใชงานของลวดสลิงลดลง
(๓) ลวดสลิงมีเสนผานศูนยกลางเล็กลงเกินรอยละหาของเสนผานศูนยกลางเดิม
(๔) ลวดสลิงถูกความรอนทําลายหรือเปนสนิมมากจนเห็นไดชัดเจน
(๕) ลวดสลิงถูกกัดกรอนชํารุดมากจนเห็นไดชัดเจน
(๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียว ขาดตั้งแตสามเสนขึ้นไปในเกลียว
เดียวกันหรือขาดตั้งแตหกเสนขึ้นไปในหลายชวงเกลียวรวมกัน
(๗) ลวดสลิงยึดโยงที่มีเสนลวดขาดตรงขอตอตั้งแตสองเสนขึ้นไปในหนึ่งชวงเกลียว
ขอ ๗๖ หามนายจางใชลวดสลิงที่มีคาความปลอดภัยนอยกวาที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
(๑) ลวดสลิงเคลื่อนที่ ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๖
(๒) ลวดสลิงยึดโยง ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๓.๕
ขอ ๗๗ หามนายจางใชรอกที่มีอัตราสวนระหวางเสนผานศูนยกลางของรอกหรือ
ลอใดๆ กับเสนผานศูนยกลางของลวดสลิงที่พันนอยกวาที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
(๑) สิบแปดตอหนึ่ง สําหรับรอกปลายแขนปนจั่น
(๒) สิบหกตอหนึ่ง สําหรับรอกของตะขอ
(๓) สิบหาตอหนึ่ง สําหรับรอกหลังแขนปนจั่น

๑๕
ขอ ๗๘ หามนายจางใชอุปกรณสําหรับการผูก มัด หรือยึดโยงวัสดุที่มีคาความปลอดภัย
นอยกวาที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
(๑) ลวดสลิง ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๕
(๒) โซ ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๔
(๓) เชือก ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๕
(๔) หวงหรือตะขอ ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๓.๕
(๕) อุปกรณสําหรับผูก มัด หรือยึดโยงอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน (๑) ถึง (๔)
ตองมีคาความปลอดภัยไมนอยกวา ๓.๕
ขอ ๗๙ นายจางตองจัดหาวัสดุที่มีความทนทานและออนตัวมารองรับบริเวณจุดที่มีการ
สัมผัสระหวางอุปกรณที่ใชในการผูก มัด หรือยึดโยง และวัสดุที่ทําการยกเคลื่อนยาย
ขอ ๘๐ ในการยกเคลื่อนยายวัสดุ นายจางตองใหลูกจางผูก มัด หรือยึดโยงวัสดุโดยมี
มุมองศาระหวางอุปกรณสําหรับการผูก มัด หรือยึดโยง และวัสดุที่จะทําการยกไมนอยกวาสี่สิบหาองศา
กรณีที่มีความจําเปนตองทําการผูก มัด หรือยึดโยงดวยมุมองศาที่นอยกวาที่กําหนดไวใน
วรรคหนึ่ง นายจางตองกําหนดใหมีการคํานวณแรงรับน้ําหนักของอุปกรณสําหรับการผูก มัด หรือยึดโยง
เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ขอ ๘๑ หามนายจางใชตะขอที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ เวนแตนายจาง
ไดทําการซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชงานได และตองมีการทดสอบการรับน้ําหนักไดไมนอยกวา
หนึ่งจุดสองหาเทาของน้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตใหใชงานไดอยางปลอดภัยโดยวิศวกร
(๑) มีการบิดตัวของตะขอตั้งแตสิบองศาขึ้นไป
(๒) มีการถางออกของปากเกินรอยละสิบหา
(๓) มีการสึกหรอที่ทองตะขอเกินรอยละสิบ
(๔) มีการแตกหรือราวสวนหนึ่งสวนใดของตะขอ
(๕) มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของหวงตะขอ

๑๖
หมวด ๓
หมอน้ํา

สวนที่ ๑
บททั่วไป

ขอ ๘๒ กฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกหมอน้ําทําความรอนที่ใชผลิตไอน้ําความดันไม
เกินหนึ่งบาร หรือไอน้ําอุณหภูมิไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบองศาเซลเซียส หรือน้ํารอนความดันไมเกินสิบบาร
แบบทอขดที่ไมมีที่พักไอน้ํา เวนแต
(๑) มีที่พักไอน้ําและขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกทอน้ําหรือหลอดน้ําเกินสิบเกา
มิลลิเมตร
(๒) มีความจุของน้ําเกินยี่สิบสามลิตร
(๓) มีอุณหภูมิของน้ําเกินหนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดองศาเซลเซียส
(๔) มีไอน้ําเกิดขึ้นในทอน้ําหรือหลอดน้ํา
ขอ ๘๓ นายจางตองใชหมอน้ําและอุปกรณประกอบตางๆ ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD
มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๘๔ นายจางที่ใชหมอน้ําที่ผานการใชงานแลวหรือหมอน้ําที่ยายที่ติดตั้งตองจัดให
วิศวกรรับรองผลการทดสอบความดันที่อนุญาตใหใชไดสูงสุดใหม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด และเก็บผลการทดสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
ขอ ๘๕ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบตอการใชงานของหมอน้ําซึ่งอาจทําใหเกิด
ความไมปลอดภัยแกลูกจาง หรือเกิดอุบัติเหตุรายแรง นายจางตองแจงใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ทราบโดยทันที
ขอ ๘๖ นายจางตองจัดทําปายประกาศกําหนดวิธีการทํางานของลูกจางเกี่ยวกับการใช
หมอน้ํา การตรวจสอบอุปกรณประกอบ และการแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน ติดไวบริเวณที่ลูกจาง
เห็นไดชัดเจน

๑๗
ขอ ๘๗ นายจางตองจัดใหมีผูควบคุมหมอน้ําที่มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ผานการอบรมตามหลักสูตรผูควบคุมหมอน้ําจากสถาบันของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือสถาบันอื่น ทั้งนี้ ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกําหนด
(๒) มีคุณวุฒิไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาชางกลโรงงาน สาขาชางยนต
สาขาชางเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาชางเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฎิบัติเกี่ยวกับไอน้ํา การเผาไหม ความรอน การประหยัดพลังงาน หรือความแข็งแรงของวัสดุ รวมกัน
ไมนอยกวาเกาหนวยกิต
ขอ ๘๘ นายจางตองใชน้ําสําหรับหมอน้ําที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) น้ําที่เขาหมอน้ํา (Boiler Feed Water) ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง (pH)
และคาความกระดางอยูในเกณฑทเี่ หมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอน้ําตามหลักวิชาการดาน
วิศวกรรม
(๒) น้ําที่ใชภายในหมอน้ํา (Boiler Water) ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง (pH)
และมีตะกอนแขวนลอยและสารละลายอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอน้ําตาม
หลักวิชาการดานวิศวกรรม
ขอ ๘๙ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทําการตรวจสอบหรือซอมแซมหมอน้ํา นายจางตอง
จัดใหมกี ารระบายอากาศเพื่อไลกาซพิษหรือกาซไวไฟตลอดเวลา
สวนที่ ๒
การติดตั้ง การซอมบํารุง การซอมแซม และการใช

ขอ ๙๐ ในการติดตั้งหมอน้ําและอุปกรณประกอบ นายจางตองปฏิบัตติ ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD
มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN และตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม ทั้งนี้ ตองจัดใหมีวิศวกรเปนผูรับรอง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๙๑ นายจางตองจัดใหมีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมหมอน้ําและอุปกรณ
ประกอบ ใหอยูในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใชงาน ทั้งนี้ ตามมาตรฐานและหลักวิชาการดาน
วิศวกรรม ตามขอ ๙๐

๑๘
ขอ ๙๒ นายจางตองจัดสถานที่ทตี่ ิดตั้งหมอน้ําใหมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) พื้นที่การทํางานและหองหมอน้ําตองมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง มีความกวาง
อยางนอยหกสิบเซนติเมตร ความสูงอยางนอยสองเมตร และปราศจากสิ่งกีดขวางทางเขาออก
(๒) ชองเปดที่พื้นที่การทํางานตองมีขอบกันตก และวัสดุกันลื่นทีพ่ ื้นที่การทํางาน
ขั้นบันไดและพื้นตาง ๆ
(๓) พื้นที่การทํางานตองมีแสงสวางอยางเพียงพอ เครื่องวัดตาง ๆ และอุปกรณ
ประกอบตองมีแสงสวางใหเพียงพอที่จะอานคาและควบคุมไดสะดวก
(๔) ระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินสองไปยังทางออก และเครื่องวัดตาง ๆ รวมทั้งแผง
ควบคุมใหเห็นอยางชัดเจนในกรณีไฟฟาดับ
(๕) ทางเดินตองไมมสี ิ่งกีดขวาง ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ตองทําเครื่องหมาย
ทาสี หรือใชเทปสะทอนแสง ติดไวใหเห็นไดอยางชัดเจน
(๖) ฐานรากที่ตั้งของหมอน้ําและอุปกรณประกอบที่มั่นคงแข็งแรงและทนตอแรงดันและ
แรงกด การออกแบบและคํานวณใหเปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม
(๗) ปลองควันและฐานที่มั่นคงแข็งแรง เปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม
(๘) จัดใหมีฉนวนกันความรอนหุมหมอน้ํา ลิ้นจายไอน้ํา ทอจายไอน้ํา ถังพักไอน้ํา
ถังเก็บน้ํารอน ปลองไอเสีย ทอที่ตอจากหมอน้ํา และอุปกรณประกอบทีม่ ีความรอนซึ่งติดตั้งอยูในระดับ
หรือบริเวณที่ลูกจางผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายได
ขอ ๙๓ ในกรณีหมอน้ําที่สูงเกินสามเมตรจากพื้นถึงเปลือกหมอน้ําดานบน นายจางตอง
จัดทําบันไดและทางเดินเพื่อใหผูควบคุมหมอน้ําซอมแซมหรือเดินไดสะดวกปลอดภัย พรอมจัดใหมี
ราวจับและขอบกันตก และพื้นทีก่ ารทํางานทุกชั้นจะตองจัดใหมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง
สวนที่ ๓
การควบคุม

ขอ ๙๔ นายจางตองจัดใหมีการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง โดยวิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษใหทดสอบหมอน้ําได แลวแตกรณี ตามกฎหมาย
วาดวยวิศวกร แลวเก็บเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
เวนแตหมอน้ําที่มีอัตราการผลิตไอน้ําเครื่องละตั้งแต ๒๐ ตันตอชั่วโมงขึ้นไป อาจขยายระยะเวลาการ
ทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําเกินกวา ๑ ป แตไมเกิน ๕ ป หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด

๑๙
ขอ ๙๕ การซอมแซมหรือการดัดแปลงหมอน้ําหรือสวนหนึ่งสวนใดของหมอน้ํา ที่อาจมี
ผลกระทบตอความแข็งแรงของหมอน้ําหรือความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา นายจางตองจัดใหมีวิศวกรทํา
หนาที่ออกแบบ ควบคุม ทดสอบ และรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ํากอนใชงาน แลวเก็บเอกสาร
รับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําไวเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได
หมวด ๔
การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล

ขอ ๙๖ นายจางตองจัดใหสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการอยูใน
ลักษณะที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง หากนายจางไมสามารถดําเนินการ
ปองกันแกไขอันตรายได นายจางตองจัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่สามารถปองกัน
อันตรายนั้นใหลูกจางสวมใส
ขอ ๙๗ นายจางตองจัดและดูแลใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ที่ไดมาตรฐานและเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน ตลอดเวลาที่ทํางาน ดังตอไปนี้
(๑) งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงานดวยไฟฟา กาซ หรือพลังงานอื่น ใหสวมถุงมือผาหรือถุงมือ
หนัง 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 และรองเทา
พื้นยางหุมสน
(๕) งานชุบโลหะ ใหสวมถุงมือยางและรองเทาพื้นยางหุมสน
(๖) งานพนสี ใหสวมที่กรองอากาศสําหรับใชครอบจมูกและปากกันสารเคมี
ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน
(๗) งานยก ขนยาย หรือติดตั้ง ใหสวมหมวกนิรภัย ถุงมือผา และรองเทานิรภัย
(๘) งานควบคุมเครื่องจักร ใหสวมหมวกนิรภัยและรองเทาพื้นยางหุมสน
(๙) งานปนจัน่ ใหสวมหมวกนิรภัย ถุงมือผาหรือถุงมือหนัง และรองเทานิรภัย
และในกรณีปนจั่นหอสูง ใหสวมใสเข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพดวย
(๑๐) งานหมอน้ํา ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส ปลั๊กลดเสียงหรือครอบหู
ลดเสียง ชุดปองกันความรอนหรืออุปกรณปองกันความรอน และรองเทาพื้นยางหุมสน

๒๐
นอกจากอุปกรณที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคลอื่นใหลูกจางตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและอันตรายที่อาจเกิดกับลูกจางดวย

ใหไว ณ วันที่

พ.ศ. ….

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

