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ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคานวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร
โดยที่กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับนั่งร้านและคายัน พ.ศ. ๒๕๖๔ กาหนดให้
นายจ้างต้องจัดให้มีการคานวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร ทังนี ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ
และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับนั่งร้าน
และคายัน พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี
“จุดคราก” (yield point) หมายความว่า จุดที่หน่วยแรงดึงที่วัสดุเริ่มยืดโดยไม่ต้องเพิ่มแรงดึง
ขึนอีก
“นาหนักบรรทุกใช้งาน” (working load) หมายความว่า ผลรวมของนาหนักบรรทุกทังหมด
ที่กระทาต่อโครงสร้าง
“น าหนักบรรทุกคงที่ ” (dead load) หมายความว่า นาหนักของนั่งร้านที่พิจารณานาหนักรวม
ของอุปกรณ์ทังหมดของนั่งร้านร่วมด้วย
“นาหนักบรรทุกจร” (live load) หมายความว่า นาหนักบรรทุกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขนาดและตาแหน่ง เช่น นาหนักบรรทุกของผู้ปฏิบัติงาน วัสดุ หรือรถเข็นซีเมนต์
หมวด ๑
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ ๓ นั่งร้านที่มีความสูงตังแต่ ๔ เมตรขึนไป หรือนั่งร้านเสาเรียงเดี่ยวสาหรับงานทาสี
ที่มีความสูงเกิน ๗.๒๐ เมตร และไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกาหนด
นายจ้างต้องจัดให้มีการคานวณออกแบบโดยวิศวกร ตามประกาศนี
ข้อ ๔ เมื่อนายจ้างนานั่งร้านมาใช้สาหรับการทางาน อย่างน้อยต้องมีรายการข้อมูลการใช้งาน
ดังต่อไปนี
(๑) ข้อมูล และสถานที่หรือหน่วยงานที่นาไปใช้งาน
(๒) วัตถุประสงค์ หรือลักษณะของการทางาน
(๓) ความสูงที่ต้องการใช้งานนั่งร้าน
(๔) วันที่เริ่มและสินสุดสาหรับใช้งานนั่งร้าน
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(๕) ชนิด หรือประเภทของนั่งร้าน
(๖) ชนิดของวัสดุใช้สร้าง
(๗) จานวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด
(๘) ขนาดและนาหนักของวัสดุอุปกรณ์ที่จะนาขึนไปใช้บนนั่งร้าน
(๙) วัตถุประสงค์ของการนาไปใช้กับลักษณะงาน หรือการใช้งานที่เหมาะสมกับประเภท
ของนั่งร้าน
(๑๐) ระบุโอกาสได้รับผลกระทบและข้อควรระวังเมื่อมีการใช้นั่งร้าน
ข้อ ๕ นั่งร้านที่นายจ้างให้ลูกจ้างใช้สาหรับทางานที่มีค วามสูงตังแต่ ๔ เมตรขึนไป หรือ
นั่ ง ร้ า นเสาเรี ย งเดี่ ย วส าหรั บ งานทาสี ที่ สู ง เกิ น ๗.๒๐ เมตร อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล
ประกอบการคานวณและออกแบบ ดังต่อไปนี
(๑) ชนิด หรือประเภทของนั่งร้าน
(๒) ข้อมูลของผู้สร้าง ผู้ผลิต หรือผู้คานวณออกแบบ
(๓) ชนิด และกาลังของวัสดุที่ใช้สร้างนั่งร้าน
(๔) นาหนักบรรทุกใช้งาน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีนาหนักบรรทุกคงที่และนาหนักบรรทุกจร
(๕) นาหนักบรรทุกจากสภาพแวดล้อม (ถ้ามี) เช่น แรงลม แรงดันใต้ดิน กระแสนา
(๖) นาหนักบรรทุกใช้งานสูงสุดเพื่อการออกแบบ
(๗) นาหนักบรรทุกสูงสุดสาหรับใช้งานจริง
(๘) ความสามารถใช้สาหรับการทางานสูงสุดของนั่งร้านที่ออกแบบ
ทังนี ต้องจัดทาแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน รวมถึงกาหนดทางขึน - ลง
และเข้า - ออก ของผู้ปฏิบัติงาน ระบุวัสดุและอุปกรณ์สาหรับการยึดหรือติดโครงสร้างและส่วนประกอบ
ของนั่งร้าน หรืออาจจัดทาลาดับขันตอนสาหรับการสร้าง ประกอบ ติดตัง ตรวจสอบ ใช้ เคลื่อนย้าย
และการรือถอนนั่งร้านประเภทนัน ๆ
ข้อ ๖ นายจ้างที่มีการใช้นั่ งร้านต้องดาเนินการจัด ให้มีรายการข้อมูลการใช้ต ามข้อ ๔
รายละเอี ย ดข้อ มูล ประกอบการออกแบบตามข้ อ ๕ โดยติ ด ไว้บ ริเ วณที่ มีก ารใช้ นั่งร้ า นอย่ างน้ อย
ต้องมีรายการข้อมูลการใช้งานและรายละเอียดข้อมูลประกอบการออกแบบตามแนบท้ายประกาศ
เพื่อเป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้
ข้อ ๗ นายจ้างต้องจัดให้มีป้ายนาหนักบรรทุกใช้งานสูงสุด และจานวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด
แต่ละชันของนั่งร้าน พร้อมติดหมายเลขแต่ละชันของนั่งร้านให้เห็นอย่างชัดเจน
ข้อ ๘ นายจ้างต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปใกล้หรือ
ใช้นั่งร้าน พร้อมทังจัดทาป้าย หรือสัญลักษณ์ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัย กรณีดังต่อไปนี
(๑) มีการทดสอบ หรือตรวจสอบนั่งร้าน
(๒) อนุญาตให้ใช้นั่งร้านสาหรับทางานได้
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ข้อ ๙ นายจ้างต้องดาเนินการสร้าง ติดตัง หรือวางฐานนั่งร้านบนพืนที่ที่มั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย
ข้อ ๑๐ กรณีน ายจ้างสร้างนั่ งร้านที่มีขอบพืนนั่งร้านด้านในห่างจากแนวผนังของอาคาร
มากกว่า ๔๕ เซนติเมตร ต้องจัด ทาราวกันตก หรือสิ่งกันอื่นในด้านที่ติดกับแนวผนังของอาคาร
ให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อเกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน ยกเว้นนั่งร้านเสาเรียงเดี่ยวสาหรับ
งานทาสี
ข้อ ๑๑ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านหรือช่องทางเดิน ให้นายจ้างปิดคลุมเหนือช่องที่กาหนด
ให้เป็นทางเดินด้วยแผงไม้ หรือวัสดุอื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตราย
ปัญหาสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเดินนัน
ข้อ ๑๒ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านหลายชัน และมีการปฏิบัตงิ านบนนัง่ ร้านหลายชันพร้อมกัน
ให้นายจ้างจัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่คล้ายกันที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึนแก่ผู้ที่ทางาน
อยู่ชันล่างได้
ข้อ ๑๓ กรณี น ายจ้ า งสร้ า งนั่ ง ร้า นให้ พิ จ ารณาถึ งแรงสั่ นสะเทือ น แรงลม และน าหนั ก
ของผ้าใบ แผ่นไม้ หรือสิ่งปิดกันอื่นที่อาจมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของนั่งร้านด้วย
ข้อ ๑๔ กรณี น ายจ้ า งสร้ า งนั่ ง ร้ า นแต่ ล ะชั นสู ง เกิ น ๒ เมตร ต้ อ งได้ รั บ การออกแบบ
โดยวิศวกร
ข้อ ๑๕ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านใกล้หอลิฟต์ ต้องให้มีระยะห่างพอที่ตัวลิฟต์ไม่กระแทก
นั่งร้านในขณะขึนลง
ข้อ ๑๖ นายจ้ า งต้ อ งมิ ใ ห้ มี ก ารยึ ด โยงนั่ ง ร้ า นกั บ หอลิ ฟ ต์ หรื อ ยึ ด โยงกั บ โครงสร้ า ง
ของเครื่องจักรที่ติดตัง เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
ข้อ ๑๗ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านแบบห้อยแขวน ต้องจัดให้มีการใช้เชือก ลวดสลิง หรือ
วัสดุอื่นใดต้องเหมาะสมกับร่องรอก หรือประเภทของรอก ทังนี ต้องเป็นไปตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกร
กาหนด
ข้อ ๑๘ นายจ้ า งต้ องติด ตังนั่ ง ร้า นให้อ ยู่ ใ นแนวระดับ และมี อุป กรณ์ หรื อ วิ ธีการอื่น ใด
สาหรับการตรวจเช็คระดับ
ข้อ ๑๙ นายจ้างซึ่งให้ ลูกจ้างทางานบนนั่งร้าน หรือทางานประกอบ ติด ตัง ตรวจสอบ
ทดสอบ และเคลื่อนย้ายนั่งร้าน ต้องจัดและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่เข็มขัดนิรภัย และเชือกนิรภัย
หรือสายช่ว ยชีวิต พร้อมอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่เหมาะสมกับลัก ษณะงาน ทังนี ต้องเป็น ไป
ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริ ห าร จั ด การ และด าเนิ น การด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ในสถานที่ที่อันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน
จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ
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หมวด ๒
การคานวณออกแบบ
ข้อ ๒๐ กรณีนายจ้างจัดให้มีวิศวกรเป็นผู้คานวณและออกแบบนั่งร้าน หรือนั่งร้านที่มาจาก
ผู้ผลิต อย่างน้อยต้องมีกาลังของวัสดุเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี
(๑) ไม้ ที่ ใ ช้ ส ร้ า งนั่ ง ร้ า นต้ อ งไม่ ผุ เปื่ อ ย หรื อ ช ารุ ด จนท าให้ ข าดความแข็ ง แรงทนทาน
มีหน่วยแรงดัดประลัย (ultimate bending stress) ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
และมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๔
(๒) เหล็กที่ใช้สร้างนั่งร้านต้องมีจุดคราก ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
และมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๒
(๓) เชือกหรือลวดสลิงต้องสามารถรับนาหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่านาหนักบรรทุกใช้งานสูงสุด
ทีผ่ ผู้ ลิตกาหนดไว้
(๔) ฐานหรือที่รองรับนั่งร้าน ต้องแข็งแรง สามารถรับนาหนักบรรทุกใช้งานไม่น้อยกว่า
๒ เท่า ของนาหนักบรรทุกใช้งาน
(๕) นั่ ง ร้ า นที่ ส ร้ า งด้ ว ยเหล็ ก ต้ อ งสามารถรั บ น าหนั ก บรรทุ ก ใช้ ง านไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ เท่ า
ของนาหนักบรรทุกใช้งาน กรณีสร้างด้วยวัสดุอื่นที่ไม่ใช่เหล็กต้องมีเอกสารแสดงผลกาลังวัสดุประกอบด้วย
(๖) นั่ ง ร้ า นที่ ส ร้ า งด้ ว ยไม้ ต้ อ งสามารถรั บ น าหนั ก บรรทุ ก ใช้ ง านไม่ น้ อ ยกว่ า ๔ เท่ า
ของนาหนักบรรทุกใช้งาน กรณีสร้างด้วยไม้ไผ่ต้องมีเอกสารแสดงผลกาลังวัสดุจากสถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบ
ข้อ ๒๑ กรณีมีการคานวณนาหนักบรรทุกใช้งานซึ่งกระทาบนโครงสร้างนั่งร้าน อย่างน้อย
ต้องสามารถรับนาหนักซึ่งเป็นผลรวมของนาหนักบรรทุก ดังต่อไปนี
(๑) นาหนักบรรทุกในแนวดิ่ง ดังนี
(ก) นาหนักบรรทุกคงที่
(ข) นาหนักบรรทุกจรของผู้ปฏิบัติงานและวัสดุบนแผ่นพืนนั่งร้านสาหรับการทางานจริง
แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร
(๒) นาหนักบรรทุกจากสภาพแวดล้อม เช่น แรงสั่นสะเทือน แรงลม แรงดันดิน แรงดัน
ของกระแสนา นาหนักผ้าใบ แผ่นไม้ หรือสิ่งปิดกันอื่นที่อาจมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของนั่งร้านด้วย
เป็นต้น
ข้อ ๒๒ กรณีที่นายจ้างสร้างนั่งร้าน วัสดุที่ใช้สร้างต้องไม่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี
(๑) ชารุด ผุ เปื่อย มีรอยแตกร้าว จนอาจทาให้ขาดความแข็งแรงและปลอดภัย
(๒) วัสดุที่ใช้ทาโครงสร้างนั่งร้านต่างชนิดกัน
(๓) ใช้ตะปูเหล็กหล่อยึดติดโครงสร้างนั่งร้านไม้

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(๔) เชือกหรือลวดสลิงสาหรับนั่งร้านแบบห้อยแขวน ต้องไม่มีลักษณะ ดังนี
(ก) ผุ เปื่อย ถูกกัดกร่อน ชารุด หรือเป็นสนิม
(ข) มีร่องรอยเนื่องจากถูกความร้อนหรือสารเคมีทาลาย
(ค) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงเกินร้อยละห้าของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม
(ง) กรณีลวดสลิงขมวด (kink) หรือแตกเกลียว (bird caging)
(จ) กรณีลวดสลิง เส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียว (lay) ขาดตังแต่สามเส้นขึนไปในเกลียว
(strand) เดียวกัน หรือขาดตังแต่หกเส้นขึนไปในหลายเกลียว (strands) รวมกัน
ข้อ ๒๓ กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างใช้นั่งร้านสาหรับการทางาน ต้องจัดให้มีการออกแบบนั่งร้าน
อย่างน้อยประกอบไปด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี
(๑) พื นนั่ ง ร้ า นต้ อ งกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่า ๓๕ เซนติ เ มตร และยึ ด ติ ด ให้ มั่ น คงแข็ ง แรงและ
ปลอดภัย
(๒) กรณีต้องมีการใช้บัน ได บันไดภายในนั่งร้าน บันไดไต่ หรือที่มีทางขึน - ลงนั่งร้าน
ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ชารุดเสื่อมสภาพ มีสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ตามลักษณะ ดังนี
(ก) กรณีบันไดภายในนั่งร้าน ขนาดของลูกนอนบันไดต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร
และระยะห่างของขันบันไดต้องเท่ากันโดยห่างกันไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร
(ข) กรณีบันไดไต่ ต้องมีระยะห่างของขันบันไดเท่ากัน โดยห่างกันไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร
และติดตรึงกับนั่งร้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
(๓) ราวกั น ตกมี ค วามสู ง อย่ า งน้ อ ย ๙๐ เซนติ เ มตร แต่ ไ ม่ เ กิ น ๑.๑๐ เมตร และ
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยราวบน ราวกลาง หรือสิ่งอื่นใดที่มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับนั่งร้านนัน ๆ
และสามารถป้องกันการตกของผู้ปฏิบัติงานได้
(๔) ขอบกั น วั ส ดุ หรื อ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ต กหล่ น ต้ อ งมี ค วามสู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๕ เซนติเมตร จากพืนนั่งร้าน หรือสิ่งอื่นใดที่มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับนั่งร้านนัน ๆ และสามารถ
ป้องกันการตกหล่น
(๕) กรณีสร้างนั่ งร้านสูงตังแต่ ๔ เมตรขึนไป ต้องออกแบบและสร้างคายันด้วยวิธีการ
ยึดตรึงกับอาคารหรือโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง หรือวิธีการอื่นใดเพื่อป้องกันการโย้หรือเซ
ข้อ ๒๔ กรณีนายจ้างติดตังนั่งร้านแบบห้อยแขวน ต้องไม่นานั่งร้านไปเกาะหรือยึดติดกับ
กาแพงวัสดุก่อ ส่วนของอาคารที่มีโครงสร้างไม่มั่นคงแข็งแรง หรือโครงสร้างที่มิได้กาหนดหรือออกแบบไว้
ข้อ ๒๕ กรณีนั่ งร้านแบบห้ อยแขวน ซึ่งมีด้านที่ชิด กับตัวอาคารหรือบริเวณที่ปฏิบัติงาน
นายจ้างต้องดาเนินการยึดโยงกับตัวอาคารมิให้นงั่ ร้านกระแทกกับตัวอาคาร มีการติดตังวัสดุหรืออุปกรณ์
ป้องกันการกระแทก หรือป้องกันการสัมผัสโดยตรงระหว่างอุปกรณ์ส่วนประกอบของนั่งร้านกับส่วนของ
อาคารหรือโครงสร้าง เช่น ยางนิ่ม ยางลม หรือสิ่งอื่นใดที่มีความเหมาะสม เป็นต้น

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หมวด ๓
การควบคุมการใช้นั่งร้าน
ข้อ ๒๖ นายจ้ า งต้ อ งจั ด ให้ มี ส่ ว นประกอบและอุ ป กรณ์ ร ายการประกอบแบบที่ มี อ ยู่ ใ น
รายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกาหนด หรือรายละเอียดที่วิศวกรกาหนดทุกครัง
ก่อนการติดตัง
ข้อ ๒๗ นายจ้ า งต้อ งจั ด ให้ มีก ารควบคุ มการใช้ งานนั่งร้า นโดยวิศ วกรอย่ างน้อยเดือนละ
หนึ่งครัง เมื่อมีการใช้นั่งร้านในเงื่อนไข ดังต่อไปนี
(๑) กรณีที่มีการใช้นั่งร้านสาหรับการทางานก่อสร้างที่มีความสูงตังแต่ ๔ เมตรขึนไป
(๒) กรณีที่มีการใช้นั่งร้านห้อยแขวน
การควบคุมตามวรรคแรก ในขันตอนก่อนการใช้งาน ระหว่างการใช้งาน และหลังการใช้งาน
เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือให้ ลูกจ้างสามารถทางานได้อย่างปลอดภัย อย่างน้อยต้องควบคุม
ให้มีการใช้นั่งร้านเป็นไปตามลักษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี
(๑) โครงสร้างและส่วนประกอบของนั่งร้านมีเสถียรภาพ มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
(๒) พืนหรือฐาน สาหรับรองรับนั่งร้านต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน
(๓) มีการใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามลักษณะงาน
(๔) ระบบป้องกันอัน ตรายที่ติดตังไว้ต้องมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยง
ของการทางาน
(๕) มีป้ายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้นั่งร้านติดไว้ให้เห็นชัดเจน
(๖) ผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้านต้องปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยในการทางาน
เมื่อพบว่ามีการใช้งานนั่งร้านไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิต
หรือวิศวกรกาหนด หรือพบข้อบกพร่องของนั่งร้านที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับนาหนัก
การใช้งานได้อย่างปลอดภัย หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทางานของลูกจ้าง นายจ้างต้องมิให้
ลูกจ้างทางานจนกว่าจะได้รับการแก้ไขข้อบกพร่อง ซ่อมแซมให้ถูกต้อง หรืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัย
ข้อ ๒๘ กรณีนั่ งร้านได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบ
กับความมั่นคงแข็งแรงของนั่งร้านจนอาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง นายจ้างต้องจัดให้มี
วิศวกรดาเนินการตรวจสอบ และทดสอบก่อนการใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕64
อภิญญา สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน

รายการข้อมูลการใช้งานและรายละเอียดประกอบการออกแบบ ตามข้อ ๖
รายการข้อมูล และสถานที่หรือหน่วยงานที่นาไปใช้งาน (ข้อ ๔)
๑. นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการ
เลขที่นิติบุคคล/เลขบัตรประชาชน
เลขบัญชีประกันสังคม
ที่อยู่เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
E-mail
หน่วยงาน/โครงการที่มีการติดตั้งนั่งร้าน
ที่อยู่เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
โทรศัพท์
E-mail
ข้อมูลแสดงการใช้งานนั่งร้าน ดังนี้
๒. ชนิด/ประเภทนั่งร้าน :
๓. วัตถุประสงค์ หรือลักษณะของการทางาน :
งานก่อสร้าง
งานอื่น ได้แก่
๔. ความสูงการใช้งานนั่งร้าน : ความสูง
เมตร
๕. วันเริ่มและสิ้นสุดการใช้งานนั่งร้าน : ระหว่างวันที่
ถึงวันที่
๖. ชนิดของวัสดุที่ใช้สร้างนั่งร้าน : ไม้
เหล็ก
อื่นๆ
๗. จานวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด
คน
๘. ขนาดหรือน้าหนักของวัสดุอุปกรณ์ที่จะนาขึ้นไปใช้บนนั่งร้าน :
กิโลกรัม
๙. วัตถุประสงค์ของการนาไปใช้กับลักษณะงาน หรือการใช้งานที่เหมาะสมกับประเภทของนั่งร้าน :

๑๐. โอกาสได้รับผลกระทบ (ถ้ามี) :

๑๑. ข้อควรระวังเมื่อมีการใช้นั่งร้าน :

-2รายละเอียดข้อมูลประกอบการออกแบบ (ข้อ ๕)
ข้อมูลของผู้สร้าง ผู้ผลิต หรือผู้คานวณออกแบบ :
๑. นั่งร้านโดย :
ผู้ผลิต
ไม่มีวิศวกร
มีวิศวกรออกแบบคานวณ
๒. ข้อมูลแสดงรายละเอียดประกอบการคานวณออกแบบ : ผู้ผลิต/โดยวิศวกร
ชื่อผู้ผลิต
ชื่อวิศวกร
เลขที่ใบอนุญาต
๓. ชนิด/ประเภทของนั่งร้าน :
๔. ชนิด/กาลังวัสดุ :
ไม้ : มีหน่วยแรงดัด
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
เหล็ก : มีหน่วยแรงดึง
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
อื่นๆ ได้แก่
มีหน่วยแรง
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
๕. น้าหนักบรรทุกใช้งาน: น้าหนักบรรทุกคงที่ (dead load)
กิโลกรัมต่อตารางเมตร
น้าหนักบรรทุกจร (live load)
กิโลกรัมต่อตารางเมตร
น้าหนักบรรทุกจากสภาพแวดล้อม (ถ้ามี) ได้แก่
แรงลม
แรงดันน้า
แรงอื่นๆ
น้าหนักจากสภาพแวดล้อม
กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ผลรวมน้าหนักบรรทุกใช้งาน
กิโลกรัมต่อตารางเมตร
๖. น้าหนักบรรทุกใช้งานสูงสุดเพื่อการออกแบบ
กิโลกรัมต่อตารางเมตร
น้าหนักบรรทุกสูงสุดสาหรับการใช้งานจริง
กิโลกรัมต่อตารางเมตร
นั่งร้านสามารถใช้งานจริงที่ความสูงสุด (ความสูงออกแบบใช้งาน)
เมตร
รายการเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
รายการ
๑. เมื่อมีการใช้ ข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
นั่งร้าน

มี

ไม่มี

........ .........

๒. กรณีใช้นั่งร้าน ๒.๑ แบบแปลนแผนผั ง บริ เ วณพื้ น ที่ ก ารติ ด ตั้ ง นั่ ง ร้ า น ......... .........
ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ผังบริเวณพื้นที่การทางาน เส้นทาง
เข้า ออก ขึ้น ลง สาหรับผู้ปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์
๒.๒ กาหนดทางขึ้น - ลง และเข้า - ออก ของผู้ปฏิบัติงาน ......... .........
ระบุวัสดุและอุปกรณ์สาหรับการยึดหรือติดสร้างโครงสร้าง
และส่วนประกอบของนั่งร้าน หรืออาจจัดทาลาดับขั้นตอน
สาหรับการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ใช้ เคลื่อนย้าย
และการรื้อถอนนั่งร้านประเภทนั้น ๆ

หมายเหตุ

-3ลาดับ

รายการ
มี ไม่มี
๒.๓ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
......... .........
(เฉพาะนั่งร้านตามข้อ ๓ ของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน)

หมายเหตุ

๓. ตรวจสอบก่อน ๓.๑ ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ก่อนการประกอบ การติดตั้ง ......... ......... โดย ......................................
ติดตั้ง/ก่อนการใช้ ๓.๒ ตรวจสอบ ทดสอบ ก่อนการใช้งาน
......... ......... โดย ......................................
เมื่อวันที่ .............................................................................
๔. ควบคุมการใช้ ๔.๑ ก่อนการใช้งานทุกวัน
......... ......... โดย ......................................
๔.๒ ทุกเดือน (เฉพาะนั่งร้านตามข้อ ๒๗ ของประกาศกรมสวัสดิการ ......... ......... โดย ......................................
และคุ้มครองแรงงาน)
๔.๓ หลังผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือสภาพแวดล้อม (ถ้ามี) ......... ......... โดย ......................................
............................................................................................

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
..............................................................................................................................................................................

ประทับตรา
นิติบุคคล

ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่อ …………………………………..……… นายจ้าง/ผู้กระทาการแทน
(............................................................)

