
กฎหมายความปลอดภัยในการทํ างาน
(ตอกเสาเข็ม)

                                                                           

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เร่ือง  ความปลอดภัยในการทํ างานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม

อาศัยอํ านาจตามความในขอ 2 (7) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103  ลงวันที่ 16 มีนาคม 
2515 กระทรวงมหาดไทยจึงกํ าหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสํ าหรับลูกจางไว ดังตอ
ไปนี้

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํ างานเก่ียวกับการตอก
เสาเข็ม”

ขอ 2   ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ 3   ในประกาศนี้
“นายจาง” หมายความวา นายจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงานลงวันที่ 16 

เมษายน 2515 และใหหมายความรวมถึงผูรับจางชวงถัดขึ้นไปหากมีตลอดสายจนถึงผูรับจางชั้นตนดวย
“ลกูจาง” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงทํ างานใหแกนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับคาจางดวยตนเอง 

หรือไมก็ตาม
“วิศวกร” หมายความวา วิศวกรซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่คณะ

กรรมการควบคุมการประกอบอาชีพวิศวกรรมกํ าหนดตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
“ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซ่ึงรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานเก่ียวกับการตอกเสาเข็ม
“ผูควบคุมเครื่องตอกเสาเข็ม” หมายความวา ผูซ่ึงทํ าหนาที่ควบคุมเครื่องตอกเสาเข็มใหทํ างานตามความ

ตองการ
“ผูใหสัญญาณ” หมายความวา ผูซ่ึงทํ าหนาที่ใหสัญญาณในการตอกเสาเข็ม จะเปนสัญญาณมือ สัญญาณ

ธง สัญญาณเครื่องสงวิทยุ หรือสัญญาณอื่น ซ่ึงเปนที่เขาใจระหวางผูใหสัญญาณกับผูควบคุมเครื่องตอกเสาเข็ม
“งานกอสราง” หมายความวา การประกอบการเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง 

ทาเรอื อุโมงค ทางนํ้ า สะพาน อูเรือ สะพานเทียบเรือ ทอระบายนํ้ า ถนน โทรเลข โทรศัพท  ไฟฟา กาซ หรือ
ประปา และหมายความรวมถึงการตอเติม ซอมแซม ซอมบํ ารุง ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือการรื้อถอนทํ าลาย
อาคาร หรือสิ่งกอสรางนั้นดวย

“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
“การตอกเสาเข็ม” หมายความวา วิธีการทํ าใหเสาเข็มจมลงไปในพื้นดินตามความตองการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 106 ตอนที่ 12 วันที่ 19 มกราคม 2532
มผีลบังคับใชตั้งแต 19 เมษายน 2532
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“เสาเขม็” หมายความวา สิ่งซ่ึงทํ าใหจมลงไปในพื้นดิน เพื่อรับนํ้ าหนักของโครงสรางตางๆ โดยถายนํ้ า

หนกัจากโครงสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางอ่ืนๆ สูดินชั้นลาง หรือเพื่อใชเปนกํ าแพงกันดิน
“เครือ่งตอกเสาเข็ม” หมายความวา เครื่องจักรกลที่ใชตอกเสาเข็ม ประกอบดวยโครงสรางและเครื่องตน

กํ าลังอาจแยกจากกันหรือรวมกันอยูในชุดเดียวกันก็ได
“โครงเครื่องตอกเสาเข็ม” หมายความวา โครงสรางซ่ึงเปนที่ติดตั้งรางนํ าสงเสาเข็มใหไดแนว
“รางน ําสง” หมายความวา รางเหล็กหรือรางวัสดุอ่ืนใดที่มีคุณสมบัติเทียบเทา ใหนํ าสงเสาเข็มใหไดแนว
“รางเลือ่น” หมายความวา รางเหล็ก หรือรางวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเทาวางในแนวนอนสํ าหรับเคลื่อน

เครื่องตอกเสาเข็มจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
“แผนครอบหัวเสาเข็ม” หมายความวา แผนครอบเหล็ก แผนไม กระสอบปาน ผาหรือวัสดุอ่ืนใด ที่ใชวาง

บนหวัเสาเข็มเพื่อมิใหเสาเข็มเกิดความเสียหายเมื่อรับแรงกระแทก
“ลกูตุม” หมายความวา แทงโลหะที่กดหรือตอกเสาเข็มใหเสาเข็มจมลงไปในพื้นดิน
“แครลอย” หมายความวา เรือ แพ หรือฐานลอยนํ้ าที่ใชรองรับเครื่องตอกเสาเข็มในนํ้ า
“สวนปลอดภัย” หมายความวา อัตราสวนของหนวยแรงหรือนํ้ าหนักบรรทุก คาดวาจะทํ าใหเกิดการวิบัติ

กับหนวยแรงหรือนํ้ าหนักบรรทุกใชงาน

หมวด 1
ขอกํ าหนดทั่วไป

ขอ 4 ใหนายจางจัดสถานที่กอสรางใหเปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยใน
การทํ างานกอสรางวาดวยเขตกอสราง

ขอ 5 ใหนายจางที่ใชเครื่องตอกเสาเข็มปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องตอกเสาเข็มและ   
คูมือการใชงานที่ผูผลิตเครื่องตอกเสาเข็มกํ าหนดไว

ในการประกอบ การทดสอบ การซอมบํ ารุง และการตรวจสอบเครื่องตอกเสาเข็ม ใหนายจางปฏิบัติตาม
รายละเอียดคุณลักษณะและคูมือการใชงานตามวรรคหนึ่งดวย

ในกรณีที่มีอุปกรณอ่ืนใชกับเครื่องตอกเสาเข็ม หามมิใหนายจางใชอุปกรณนั้นเกินหรือไมถูกตองตามราย
ละเอียดคุณลักษณะตามวรรคหนึ่ง

ถาไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงาน หรือผูผลิตเครื่องตอกเสาเข็มมิไดกํ าหนดไว ใหนาย
จางปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะที่วิศวกรไดกํ าหนดขึ้นเปนหนังสือ

ขอ 6 กอนเริม่ทํ าการตอกเสาเข็มใหนายจางจัดใหมีการตรวจอุปกรณยก รางเลื่อน แมแรง และสวน
ประกอบที่สํ าคัญทั้งหมดของเครื่องตอกเสาเข็มใหมีความปลอดภัยในการทํ างาน โดยผูควบคุมงานการตอกเสา
เข็มเปนผูบันทึกวันเวลาที่ตรวจและผลการตรวจไวเปนหลักฐาน

ใหนายจางเก็บเอกสารผลการตรวจไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดตลอดเวลาที่ทํ าการตอก   
เสาเข็ม

ขอ 7  ใหนายจางจัดใหมีคูมือการใชเครื่องตอกเสาเข็ม และวิธีการใชรหัสสัญญาณในการควบคุมการตอก
เสาเขม็ ใหลูกจางไดศึกษาและใชเปนที่เขาใจในระหวางลูกจางที่เก่ียวของ
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ขอ 8  ใหนายจางจัดใหมีปายพิกัดนํ้ าหนักยก  และคํ าแนะนํ าการใชเครื่องตอกเสาเข็มไวที่จุดหรือตํ าแหนง

ที่ผูควบคุมเครื่องตอกเสาเข็มเห็นไดชัดเจน

ขอ 9 เครื่องจักรและอุปกรณอ่ืนที่ใชกับเครื่องตอกเสาเข็ม ใหนายจางจัดใหเปนไปตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํ างานเก่ียวกับเครื่องจักร

ขอ 10  ถามกีารท ํางานเก่ียวกับเครื่องตอกเสาเข็มในเวลากลางคืน ใหนายจางจัดใหมีแสงสวางทั่วบริเวณ
ตลอดเวลาที่ลูกจางทํ างาน ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํ างานเก่ียวกับ
ภาวะแวดลอม

ขอ 11 เสยีงทีเ่กิดจากเครื่องตอกเสาเข็มใหนายจางจัดใหเปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
ความปลอดภัยในการทํ างานเก่ียวกับภาวะแวดลอม

ขอ 12 ใหนายจางจัดใหมีการปองกันมิใหควันไอเสียของเครื่องตอกเสาเข็มฟุงกระจายเปนอันตรายตอลูก
จาง หรือเปนควันหนาทึบจนผูควบคุมเครื่องตอกเสาเข็ม หรือลูกจางอ่ืนมองไมเห็นการทํ างานของเครื่องตอก   
เสาเขม็ และจัดใหมีระบบระบายอากาศเสียออกจากบริเวณนั้น

ขอ 13  เมือ่มกีารติดตั้งหรือเคลื่อนยายเครื่องตอกเสาเข็มใกลสายไฟฟาใหนายจางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) ถาสายไฟฟามีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลท ใหมีระยะหางไมนอยกวาสามเมตรระหวางสาย   

ไฟฟากับสวนหนึ่งสวนใดของเครื่องตอกเสาเข็ม หรือกับสวนหนึ่งสวนใดของวัสดุที่เครื่องตอกเสาเข็มกํ าลังยกอยู
(2) ถาสายไฟฟามีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลท ใหระยะหางตาม (1) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเซนติเมตร 

ส ําหรับแรงดันไฟฟาที่เพิ่มขึ้นหนึ่งกิโลโวลท
(3) ในกรณีที่เครื่องตอกเสาเข็มเคลื่อนที่ใหระยะระหวางสวนหนึ่งสวนใดของเครื่องตอกเสาเข็มกับสาย   

ไฟฟา  เปนดังนี้
ก.   ส ําหรับสายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกินหาสิบกิโลโวลทไมนอยกวาหนึ่งเมตรยี่สิบหาเซนติเมตร
ข. สํ าหรับสายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินหาสิบกิโลโวลทแตไมเกินสามรอยสี่สิบหากิโลโวลท          

ไมนอยกวาสามเมตร
ค. ส ําหรับสายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกินสามรอยสี่สิบหากิโลโวลท แตไมเกินเจ็ดรอยหาสิบกิโลโวลท  

ไมนอยกวาหาเมตร

ขอ 14 ถาเครื่องตอกเสาเข็มหรือวัสดุที่จะยกตั้งอยูใกลเสาสงคลื่นโทรคมนาคมกอนใชเครื่องตอกเสาเข็ม
นัน้     ใหนายจางจัดใหมีการตรวจตัวเครื่องตอกเสาเข็มและวัสดุนั้นวาเกิดประจุไฟฟาเหนี่ยวนํ าหรือไม ถาพบวา
มีประจุไฟฟาเหนี่ยวนํ าที่ตัวเครื่องตอกเสาเข็มและวัสดุที่จะยก ใหนายจางตอสายตัวนํ ากับเครื่องตอกเสาเข็มและ
วัสดนุัน้ใหประจุไฟฟาไหลลงดิน ตลอดเวลาที่มีการใชเครื่องตอกเสาเข็มทํ างานใกลเสาสงคลื่นโทรคมนาคม

ขอ 15  การใชเชือกลวดเหล็กกลาสํ าหรับเครื่องตอกเสาเข็ม นายจางตองปฏิบัติตามคํ าแนะนํ าของผูผลิต 
และหรือตามมาตรฐานของสํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ขอ 16 ใหนายจางจัดใหมีการควบคุมใหมีเชือกลวดเหล็กกลาเหลืออยูในที่มวนเชือกลวดไมนอยกวาสอง
รอบขณะที่ใชเครื่องตอกเสาเข็ม
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ขอ 17  ใหนายจางใชเชือกลวดเหล็กกลา ที่มีสวนปลอดภัยของเชือกลวดเหล็กกลา ดังนี้
(1)  เชอืกลวดเหล็กกลาที่มีลวดวิ่ง ไมนอยกวา 6
(2) เชอืกลวดเหล็กกลาที่เปนลวดโยงยึด ไมนอยกวา 3.5

ขอ 18  ในการทํ างานเก่ียวกับเครื่องตอกเสาเข็ม หามใชเชือกลวดเหล็กกลาที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(1) ลวดว่ิงที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียวขาดตั้งแตสามเสนขึ้นไปในเกลียวเดียวกัน หรือขาดดั้งแตหกเสน

ขึน้ไปในหลายเกลียวรวมกัน
(2) ลวดโยงยึดที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียวขาดตั้งแตสองเสนขึ้นไป
(3) ลวดเสนนอกสึกไปหนึ่งในสามของเสนผาศูนยกลาง
(4) ลวดวิ่งหรือลวดโยงยึดที่ขมวด ถูกบดกระแทก แตกเกลียวหรือชํ ารุด ซ่ึงเปนเหตุใหการรับนํ้ าหนักของ

เชอืกลวดเหล็กกลาเสียไป
(5) เสนผานศูนยกลางมีขนาดเล็กลงเกินรอยละหาของเสนผานศูนยกลางเดิม
(6) ถูกความรอนทํ าลายหรือเปนสนิมมากจนเห็นไดชัดเจน

ขอ 19 หามนายจางใชรอกในการทํ างานเก่ียวกับเครื่องตอกเสาเข็มที่มีอัตราสวนระหวางเสนผานศูนยกลาง
ของรอกหรือลอใดๆ กับเสนผานศูนยกลางของเชือกลวดเหล็กกลาที่พันอยูนอยกวามาตรฐานที่กํ าหนด ดังตอไปนี้

(1) 18 ตอ 1 สํ าหรับรอกของเครื่องตอกเสาเข็ม
(2) 16 ตอ 1 สํ าหรับรอกของตะขอ
(3) 15 ตอ 1 สํ าหรับรอกของตัวลากเสาเข็ม

หมวด 2
ความปลอดภัยในการตอกเสาเข็ม

ขอ 20  ใหนายจางจัดใหมีผูควบคุมงาน ทํ าหนาที่ตรวจความปลอดภัยในการทํ างานเก่ียวกับการตอกเสา
เข็มกอนการทํ างานและขณะทํ างานทุกขั้นตอน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยภายใตการควบคุมของวิศวกร

ขอ 21 ใหนายจางจัดใหลูกจางซ่ึงมีความชํ านาญ และไดรับการฝกอบรมวิธีการใชเครื่องตอกเสาเข็มอยาง
ถูกตองและปลอดภัยเปนผูควบคุมเครื่องตอกเสาเข็ม

ขอ 22   ใหนายจางจัดใหมีผูใหสัญญาณในการตอกเสาเข็มและสัญญาณที่ใชตองเปนที่เขาใจระหวางผูที่
เก่ียวของ

ขอ 23  ใหนายจางจัดใหบริเวณที่ตอกเสาเข็มมิใหมีสิ่งกีดขวางสายตาผูควบคุมเครื่องตอกเตาเข็มที่จะมอง
เหน็การทํ างานตอกเสาเข็ม

ขอ 24 ทีท่ ํางานของผูควบคุมเครื่องตอกเสาเข็ม ใหนายจางจัดใหมีโครงเหล็กและหลังคาลวดตาขายกัน
ของตกอยูเหนือศีรษะ ขนาดชองลวดตาขายไมเกินสิบสามมิลลิเมตร ซ่ึงมีความแข็งแรงตามมาตรฐาน ยู.เอส.เกจ. 
ไมนอยกวาเบอรสิบแปดหรือเทียบเทา



กฎหมายความปลอดภัยในการทํ างาน
(ตอกเสาเข็ม)

                                                                           
ขอ 25 ใหนายจางควบคุมดูแลลูกจางที่ทํ าหนาที่เปลี่ยนแผนครอบหัวเสาเข็มปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1)   เปลีย่นแผนครอบหัวเสาเข็ม เมื่อลูกตุมหยุดทํ างานและอยูในตํ าแหนงที่ปลอดภัย
(2) เมือ่การเปลี่ยนแผนครอบหัวเสาเข็มไดดํ าเนินการแลวเสร็จ และลูกจางผูทํ าหนาที่เปลี่ยนแผนครอบ

หวัเสาเข็มพนออกจากบริเวณรางนํ าสงแลว ผูใหสัญญาณจึงใหสัญญาณแกผูควบคุมเครื่องตอกเสเข็มทํ างานตอไป

ขอ 26 ใหนายจางจัดทํ าพื้นรองรับใหมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับนํ้ าหนักเครื่องตอกเสาเข็มและ
เครื่องจักรอื่น

ขอ 27   รางเคลื่อนเสาเข็มไปยังเครื่องตอกเสาเข็มใหนายจางจัดวางใหไดระดับและมีหมอนรองรับมั่นคง

ขอ 28 การยกเสาเข็มขึ้นตั้งในรางนํ าสงเสาเข็ม ใหนายจางควบคุมใหลูกจางใชรอกหรือเชือกลวดยึดเสา
เข็มที่ตํ าแหนงซ่ึงวิศวกรไดออกแบบกํ าหนดไว

ขอ 29 ถาใชเสาเข็มกลวงที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางของดานในเกินสิบหาเซนติเมตร เมื่อทํ าการตอกเสา
เขม็แลวแตละหลุม ใหนายจางจัดใหมีการปดปากรูเสาเข็มโดยทันทีดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงสามารถปองกันมิให
สิ่งของ หรือผูใดพลาดตกลงไปในรูได

ขอ 30  หามนายจางใหลูกจางทํ างานเก่ียวกับเครื่องตอกเสาเข็มในขณะที่มีพายุ ฝนหรือฟาคะนอง

ขอ 31  ใหนายจางจัดใหลูกจางเฉพาะที่วายนํ้ าได ทํ างานเก่ียวกับเครื่องตอกเสาเข็มบนแครลอย

ขอ 32  ใหนายจางจัดใหมีการดูแลรักษาความสะอาดพื้นแครลอยที่มีเครื่องตอกเสาเข็มติดตั้งอยู

ขอ 33  ใหนายจางจัดใหมีการยึดโยง หรือตรึงโครงเครื่องตอกเสาเข็มและอุปกรณซ่ึงติดตั้งบนแครลอย 
ดังตอไปนี้ใหมั่นคงปลอดภัย

(1) โครงสรางรองรับอุปกรณการตอกเสาเข็ม
(2) สะพานทางเดินและบันไดเชื่อมตอระหวางแครลอยกับฝงที่อยูใกลเคียงกัน
(3) สะพานทางเดินเชื่อมระหวางแครลอยที่อยูใกลเคียงกัน
(4) เครื่องตอกเสาเข็ม อุปกรณหรือเครื่องมือที่ตองยึดกับแครลอยในการตอกเสาเข็ม

ขอ 34 หามนายจางใหลูกจางทํ างานเก่ียวกับเครื่องตอกเสาเข็มที่ชํ ารุดหรืออยูในสภาพที่ไมปลอดภัยจน
กวาจะไดมีการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัยเสียกอน

ขอ 35 การซอมแซมเครื่องตอกเสาเข็ม ใหนายจางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) เครื่องตอกเสาเข็มระบบไอนํ้ า ลม หรือไฮดรอลิค ใหลดแรงดันลงใหอยูในระดับปลอดภัย
(2) เครือ่งตอกเสาเข็มระบบเครื่องยนตเผาไหมภายในหรือระบบดีเซลแฮมเมอรใหดับเครื่องยนตเสียกอน

หมวด 3
โครงสรางเครื่องตอกเสาเข็ม

ขอ 36 กรณทีีน่ายจางเปนผูจัดทํ าโครงสรางเครื่องตอกเสาเข็ม ใหนายจางจัดใหมีวิศวกรเปนผูออกแบบ
คํ านวณโครงสราง และกํ าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของโครงเครื่องตอกเสาเข็มและลูกตุม อยางนอยใหเปนไป
ตามขอกํ าหนด ดังตอไปนี้



กฎหมายความปลอดภัยในการทํ างาน
(ตอกเสาเข็ม)

                                                                           
(1)  โครงเครื่องตอกเสาเข็ม ตองมีสวนปลอดภัยไมนอยกวาสองของนํ้ าหนักการใชงาน
(2) โครงเครื่องตอกเสาเข็ม  ตองสรางดวยโลหะที่มีจุดครากไมนอยกวาสองพันสี่รอยกิโลกรัมตอตาราง

เซนติเมตร
(3) รางเลื่อนเครื่องตอกเสาเข็ม ตองสามารถรับนํ้ าหนักไดไมนอยกวาสองเทาของนํ้ าหนักเครื่องตอก    

เสาเข็ม
(4) คานตดิตั้งรอกและฐานรองรับคาน ตองสามารถรับนํ้ าหนักรอก ลูกตุม และนํ้ าหนักเสาเข็มรวมกันโดย

มีสวนปลอดภัยไมนอยกวาหา
(5) โครงเครื่องตอกเสาเข็มตองมีการยึดโยง ค้ํ ายันหรือตรึงใหมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
(6) อุปกรณที่ใชยึดเครื่องตอกเตาเข็มระบบดีเซลแฮมเมอรกับโครงเครื่องตอกเสาเข็มตองมีสวนปลอดภัย

ไมนอยกวาหก

ขอ 37 เมือ่นายจางติดตั้งเครื่องตอกเสาเข็มแลวเสร็จ ใหนายจางจัดใหมีวิศวกรตรวจบันทึกวันเวลาที่ตรวจ
และผลการตรวจรับรองวาไดสรางถูกตองตามขอ 36 แลวจึงใชเครื่องตอกเสาเข็มนั้นได

ใหนายจางเก็บเอกสารการตรวจไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดตลอดเวลาที่ทํ าการตอกเสาเข็ม

หมวด 4
เคร่ืองตอกเสาเข็มระบบเครื่องยนตเผาไหมภายใน

ขอ 38 เชอืกลวดเหล็กกลาที่ใชกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบเครื่องยนตเผาไหมภายใน ใหนายจางใชเชือก
ลวดเหล็กกลาชนิดอิมปรูฟพลาวสตีล หรือเอ็กซตราอิมปรูฟพลาวสตลี และใหนายจางจัดใหมีการตรวจสอบการ
หลอลื่นเชือกลวดเหล็กกลากอนและหลังการใชงานทุกครั้ง

ขอ 39 ใหนายจางจัดใหมีแผนเหล็กเหนียวกั้นหรือลูกกลิ้งบริเวณเหนือรองรอกสวนบนของเครื่องตอก   
เสาเขม็เพื่อมิใหเชือกลวดเหล็กกลาหลุดออกจากรองรอก

ขอ 40  ใหนายจางจัดใหมีการยึดปลายสลักของลูกตุมเพื่อปองกันมิใหลูกตุมหลุด

ขอ 41 เมือ่ไมมีการตอกเสาเข็ม ใหนายจางดูแลใหผูควบคุมเครื่องตอกเสาเข็มลดระดับลูกตุมไวที่ตํ าแหนง
ตํ่ าสุด ของรางนํ าสง

ขอ 42 ใหนายจางจัดใหมีสิ่งครอบปดคลัตช และกวานหรือสวนที่หมุนไดของเครื่องตอกเสาเข็มใหมีความ
ปลอดภัย

ขอ 43 ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสอบกวาน ลอ็คกวาน หามลอ และสวนที่หมุนไดของเครื่องตอกเสาเข็ม
ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยตลอดเวลาใชงาน

ขอ 44 ใหนายจางจัดใหมีสลักที่แมแรงเพื่อปองกันแกนแมแรงเคลื่อนสูงเลยปลายแกน หรือมีเครื่องชี้บอก
ตํ าแหนงที่ถูกตองของสลัก



กฎหมายความปลอดภัยในการทํ างาน
(ตอกเสาเข็ม)

                                                                           
ขอ 45 ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสอบแมแรงเครื่องตอกเสาเข็มรวมทั้งการหลอลื่นทุกครั้งเมื่อมีการติด

ตัง้ ถาแมแรงมีรอยราว รอยบิด หรือชิ้นสวนสึกหรอ ใหเปลี่ยนทันที

ขอ 46 เมือ่ใชแมแรงยกเครื่องตอกเสาเข็มถึงระดับความสูงที่ตองการ ใหนายจางจัดใหมีการสอดหมอนไม
รองรับไวขางใตทันที

หมวด 5
เครื่องตอกเสาเข็มระบบไอนํ้ า ลม หรือไฮดรอลิค

ขอ 47 ใหนายจางจัดใหมีการยึดโยงทอไอนํ้ า ทอลม หรือทอไฮดรอลิค กับตัวลูกตุมของเครื่องตอกเสาเข็ม
ใหมั่นคงปลอดภัยดวยโซหรือเชือกลวดขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวาหกมิลลิเมตร เพื่อปองกันมิใหทอหลุด
สะบัดออก

ขอ 48 ใหนายจางจัดใหมีการติดตั้งลิ้นควบคุมแรงดันของไอนํ้ า ลม หรือไฮดรอลิคของเครื่องตอกเสาเข็ม 
ใหสูงกวาแรงดันใชงานปกติ ไมเกินรอยละยี่สิบ

ขอ 49 หมอไอนํ้ าและมาตรฐานความปลอดภัยเก่ียวกับหมอไอนํ้ าของเครื่องตอกเสาเข็ม ใหนายจางจัดให
เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํ างานเก่ียวกับเครื่องจักร

ขอ 50 ขณะใชเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอนํ้ า ลม หรือไฮดรอลิค ถาทอไอนํ้ า ทอลม หรือทอไฮดรอลิค 
ช ํารดุใหนายจางจัดใหมีการเปลี่ยนทอดังกลาวทันที

หมวด 6
เคร่ืองตอกเสาเข็มระบบดีเซลแฮมเมอร

ขอ 51 ใหนายจางจัดใหมีบันไดพรอมราวจับ และโครงกันตกทํ าดวยโลหะติดโครงเครื่องตอกเสาเข็มระบบ
ดีเซลแฮมเมอร

ขอ 52 ถาโครงเครื่องตอกเสาเข็มระบบดีเซลแฮมเมอรมีชั้นพัก ใหนายจางจัดทํ าพื้นและทางเดินบนชั้นพัก
เปนแบบกันลื่น และมีราวกันตกโดยรอบ

ขอ 53 ใหนายจางจัดใหมีเครื่องหยุดอัตโนมัติ หยุดเครื่องดีเซลแฮมเมอรไดในทันทีในกรณีฉุกเฉิน

หมวด 7
การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล

ขอ 54 ใหนายจางจัดใหลูกจางซ่ึงทํ างานเก่ียวกับการประกอบ ติดตั้งหรือถอดถอนโครงเครื่องตอกเสาเข็ม 
ซอมแซม ซอมบํ ารุง หรือการขน ยก แบก หาบหาม วัสดุและอุปกรณเครื่องตอกเสาเข็มและขณะปฏิบัติงานตอก
เสาเข็ม สวมใสหมวกนิรภัย ถุงมือหนัง รองเทานิรภัย หรืออุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลอื่นๆ ตาม
ลกัษณะและสภาพของงานที่เก่ียวของ และใหถือเปนระเบียบปฏิบัติงานของสถานประกอบการตลอดเวลาที่ลูกจาง
ทํ างาน



กฎหมายความปลอดภัยในการทํ างาน
(ตอกเสาเข็ม)

                                                                           
ขอ 55 ลูกจางตองใชหรือสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล หรืออุปกรณปองกันอันตราย

จากเครื่องจักรอื่นๆ ที่นายจางจัดไวใหตามลักษณะและสภาพของงาน ถาลูกจางไมใชหรือไมสวมใสอุปกรณ     
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ใหนายจางสั่งหยุดการทํ างานของลูกจางทันทีจนกวาจะไดใช

ขอ 56 ใหนายจางจัดใหลูกจางที่ทํ างานเก่ียวกับงานเชื่อม หรือตัดชิ้นงานดวยกาซ ไฟฟา หรือพลังงานอื่น 
สวมใสแวนตาลดแสง หรือกระบังลดแสง ถุงมือหนัง รองเทาพื้นยางหุมสน และแผนปดหนาอกกันประกายไฟ
ตลอดเวลาที่ลูกจางทํ างาน

ขอ 57 ใหนายจางจดัใหลูกจางที่ทํ างานบนแครลอย สวมใสชูชีพตลอดเวลาทํ างาน หากนายจางใหลูกจาง
ท ํางานในเวลากลางคืน ชูชีพตองติดพรายนํ้ าหรือวัสดุเรืองแสง

ขอ 58 ใหนายจางจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหลูกจางใชหรือสวมใสตามมาตรฐาน   
ดังตอไปนี้

(1) หมวกนริภัยใหเปนไปตามมาตรฐานของสํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(2) ถุงมือหนังตองมีความยาวหุมถึงขอมือ มีลักษณะใชสวมถึงนิ้วมือไดทุกนิ้ว
(3) รองเทานิรภัย ใหเปนไปตามมาตรฐานของสํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(4) เข็มขัดนิรภัย ตองทํ าดวยหนังไนลอน ผาฝายถัก หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน และสามารถทน

แรงดึงไดไมนอยกวาหนึ่งพันหนึ่งรอยหาสิบกิโลกรัม สํ าหรับสวนที่รัดเอวตองมีความกวางไมนอยกวา              
หาเซนติเมตร

ขอ  59   ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายตามประกาศนี้

ขอ 60 เมื่อปรากฏวานายจางฝาฝนประกาศนี้ พนักงานตรวจแรงงานอาจใหคํ าเตือนเพื่อใหนายจางได
ปฏบิัติการใหถูกตองภายในเวลาที่กํ าหนดไวในคํ าเตือนเสียกอนก็ได

ประกาศ   ณ   วันที่   21   ธันวาคม   2531

             พลตรี ประมาณ  อดิเรกสาร
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย


