
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบรหิำร  จดักำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชวีอนำมัย   
และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเกี่ยวกับนัง่ร้ำนและค  ำยัน 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบญัญตั ิ
ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี  
“นั่งร้ำน”  หมำยควำมว่ำ  โครงสร้ำงชั่วครำวที่สูงจำกพื นหรือพื นของอำคำร  หรือส่วนของ

สิ่งก่อสร้ำง  ส ำหรับเป็นที่รองรับผู้ท ำงำน  วัสดุ  หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ 
“ค  ำยัน”  หมำยควำมว่ำ  โครงชั่วครำวที่รองรับ  ยึดโยง  หรือเสริมควำมแข็งแรง   

ของโครงสร้ำงสิ่งก่อสร้ำง  นั่งร้ำน  แบบหล่อคอนกรีต  หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง   
กำรติดตั ง  หรือกำรซ่อมบ ำรุง 

“ค่ำควำมปลอดภัย”  หมำยควำมว่ำ  อัตรำส่วนของหน่วยแรงหรือน  ำหนักบรรทุกที่ท ำให้เกิด 
กำรวิบัติต่อหน่วยแรงหรือน  ำหนักบรรทุกที่ใช้งำนจริง 

“วิศวกร”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม   
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร 

ข้อ ๓ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีและดูแลให้ลูกจ้ำงสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัย   
ส่วนบุคคลที่เหมำะสมกับสภำพของกำรท ำงำนกับนั่งร้ำนหรือค  ำยัน  และลักษณะอันตรำยที่อำจเกิดขึ น  
ตลอดระยะเวลำที่ลูกจ้ำงท ำงำน 

ข้อ ๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีข้อบังคับและขั นตอนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือควำมปลอดภัย   
ในกำรท ำงำนกับนั่งร้ำนหรือค  ำยัน  รวมทั งต้องอบรมหรือชี แจงให้ลูกจ้ำงทรำบก่อนเริ่มปฏิบัติงำน   
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และควบคุมดูแลให้ลูกจ้ำงปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำน   
ตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๕ นำยจ้ ำ งต้ องก ำหนดเขตอันตรำย ในบริ เ วณพื นที่ ที่ มี กำรติดตั ง   กำร ใช้    
กำรเคลื่อนย้ำยและกำรรื อถอนนั่งร้ำนหรือค  ำยันโดยจัดท ำรั วหรือกั นเขตด้วยวัสดุที่เหมำะสมกับ  
อันตรำยนั น  และมีป้ำย  “เขตอันตรำย”  แสดงให้เห็นได้ชัดเจน  และในเวลำกลำงคืนต้องจัดให้มี 
สัญญำณไฟสีส้มตลอดเวลำ  และห้ำมไม่ให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปในเขตอันตรำยนั น 

ข้อ ๖ นำยจ้ำงต้องติดหรือตั งป้ำยสัญลักษณ์เตือนอันตรำยและเครื่องหมำยป้ำยบังคับ   
เกี่ยวกับควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่เหมำะสมกับลักษณะงำน  เชน่   
ห้ำมเข้ำ  เขตอันตรำย  ระวังวัสดุตกหล่น  ให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล   
หรือข้อควำมอื่นที่เข้ำใจง่ำยและเห็นได้อย่ำงชัดเจน 

ข้อ ๗ ในกำรสร้ำง  ประกอบ  ติดตั ง  ทดสอบ  ตรวจสอบ  ใช้  เคลื่อนย้ำย  และรื อถอน  
นั่งร้ำน  นำยจ้ำงต้องปฏิบัติตำมรำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้  หำกไม่มี  
รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนดังกล่ำว  นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้วิศวกรเป็นผู้จัดท ำ
รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนเป็นหนังสือ  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไว้ให้พนักงำน  
ตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

รำยละเอียดคุณลักษณะและคู่มือกำรใช้งำนตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นภำษำไทย  หรือภำษำอื่น 
ที่ลูกจ้ำงสำมำรถศึกษำและปฏิบัติเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนได้ 

ข้อ ๘ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรค ำนวณออกแบบและควบคุมกำรใช้นั่งร้ำนโดยวิศวกร  ทั งนี   
ตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

ข้อ ๙ นำยจ้ำงต้องมิให้ลูกจ้ำงท ำงำนบนนั่งร้ำน  ในกรณีดังต่อไปนี    
(๑) นั่งร้ำนที่มีพื นลื่น 
(๒) นั่งร้ำนที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดช ำรุดหรืออยู่ในสภำพที่อำจก่อให้เกิดอันตรำย 
(๓) นั่งร้ำนที่อยู่ภำยนอกอำคำร  หรือส่วนอื่นที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยในขณะที่มีพำยุ  ลมแรง  

ฝนตก  หรือฟ้ำคะนอง  เว้นแต่เป็นกำรท ำงำนเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยหรือเพ่ือกำรช่วยเหลือ   
หรือบรรเทำเหตุ  โดยต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง 

ข้อ ๑๐ ในกำรท ำงำนบนนั่งร้ำนหลำยชั นพร้อมกัน  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรป้องกัน 
วัสดุร่วงหล่นที่เหมำะสมกับสภำพงำน  เพื่อมิให้เกิดอันตรำยต่อผู้ซึ่งท ำงำนอยู่ด้ำนล่ำง 

ข้อ ๑๑ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบนั่งร้ำนทุกครั งก่อนกำรใช้งำนและท ำรำยงำน   
ผลกำรตรวจสอบไวด้ว้ย  และต้องมีส ำเนำเอกสำรดงักล่ำวไว้ให้พนกังำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๑๒ ในกำรสร้ำง  ประกอบ  ติดตั ง  ทดสอบ  ตรวจสอบ  ใช้  เคลื่อนย้ำย  และรื อถอน  
ค  ำยัน  ให้น ำข้อ  ๗  มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๓ ในกำรสร้ำง  ประกอบ  หรือติดตั งค  ำยัน  นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรค ำนวณ  ออกแบบ
และควบคุมโดยวิศวกร  ดังต่อไปนี  

(๑) ค  ำยันที่ท ำด้วยเหล็ก  ต้องสำมำรถรับน  ำหนักบรรทุกใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำสองเท่ำ   
ของน  ำหนักบรรทุกใช้งำน  ในกรณีค  ำยันท ำด้วยวัสดุอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก  ต้องสำมำรถรับน  ำหนักบรรทุก   
ใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำสี่เท่ำของน  ำหนักบรรทุกใช้งำน  และต้องมีเอกสำรแสดงก ำลังวัสดุประกอบด้วย 

(๒) ไม้ที่ใช้ท ำค  ำยัน  ต้องเป็นไม้ที่ไม่ผุเปื่อยหรือช ำรุดจนท ำให้ไม้ขำดควำมแข็งแรง  ทนทำน
และต้องมีหน่วยแรงดัดประลัย   (ultimate  bending  stress)   ไม่น้อยกว่ำ   ๓๐๐  กิ โลกรัม   
ต่อตำรำงเซนติเมตร  และมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๔ 

(๓) เหล็กที่ใช้ท ำค  ำยัน  ต้องเป็นเหล็กที่มีจุดครำก  (yield  point)  ไม่น้อยกว่ำ  ๒,๔๐๐  กิโลกรัม 
ต่อตำรำงเซนติเมตร  และมีค่ำควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ  ๒ 

(๔) ข้อต่อและจุดยึดต่ำง ๆ  ของค  ำยันต้องมั่นคงแข็งแรง 
(๕) ในกรณีที่มีที่รองรับค  ำยัน  ต้องสำมำรถรับน  ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่ำสองเท่ำ   

ของน  ำหนักบรรทุกใช้งำน 
(๖) ค  ำยันต้องยึดโยงหรือตรึงกับพื นดินหรือส่วนของสิ่งก่อสร้ำงให้มั่นคงแข็งแรง 
ข้อ ๑๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบส่วนประกอบของค  ำยันและที่รองรับค  ำยัน 

ทุกครั งก่อนกำรใช้งำนและระหว่ำงใช้งำน  หำกพบว่ำไม่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย  ให้นำยจ้ำง   
ด ำเนินกำรซ่อมแซมหรือปรับปรุงส่วนประกอบของค  ำยันและที่รองรับค  ำยันให้มั่นคงแข็งแรง 
และปลอดภัยอยู่เสมอ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ใช้ค  ำยันรองรับกำรเทคอนกรีต  อุปกรณ์  เครื่องจักร  หรือรองรับสิ่งอื่นใด 
ที่มีลักษณะคล้ำยกัน  นำยจ้ำงต้องควบคุมดูแลมิให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้ำไปอยู่ใน  หรือใต้บริเวณนั น   
เว้นแต่กรณีกำรท ำงำนที่มีควำมจ ำเป็นและเฉพำะผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องเท่ำนั น 

ข้อ ๑๖ ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ  ๔  ข้อ  ๗  ข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  จะอยู่ในรูปแบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  10  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สุชำติ  ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
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หมำยเหตุ   : -   เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี   คือ  โดยที่มำตรำ  ๘  วรรคหนึ่ ง   
แห่งพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัต ิ
ให้นำยจ้ำงบริหำร  จัดกำร  และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อม 
ในกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดในกฎกระทรวง   และเพ่ือให้กำรท ำงำนเกี่ยวกับนั่งร้ำน 
และค  ำยันมีมำตรฐำนอันจะท ำให้ลูกจ้ำงมีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนมำกขึ น  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี  
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