
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการค านวณออกแบบและควบคมุการใชน้ั่งร้านโดยวิศวกร 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และด าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับนั่งร้านและค  ายัน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ก าหนดให้
นายจ้างต้องจัดให้มีการค านวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร  ทั งนี   ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  
และด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับนั่งร้าน  
และค  ายัน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี    

ข้อ ๑ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี    
“จุดคราก”  (yield  point)  หมายความว่า  จุดที่หน่วยแรงดึงที่วัสดุเริ่มยืดโดยไม่ต้องเพ่ิมแรงดึง 

ขึ นอีก 
“น  าหนักบรรทุกใช้งาน”  (working  load)  หมายความว่า  ผลรวมของน  าหนักบรรทุกทั งหมด

ที่กระท าต่อโครงสร้าง 
“น  าหนักบรรทุกคงที่”  (dead  load)  หมายความว่า  น  าหนักของนั่งร้านที่พิจารณาน  าหนักรวม 

ของอุปกรณ์ทั งหมดของนั่งร้านร่วมด้วย   
“น  าหนักบรรทุกจร”  (live  load)  หมายความว่า  น  าหนักบรรทุกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ขนาดและต าแหน่ง  เช่น  น  าหนักบรรทุกของผู้ปฏิบัติงาน  วัสดุ  หรือรถเข็นซีเมนต์ 

หมวด  ๑ 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ นั่งร้านที่มีความสูงตั งแต่  ๔  เมตรขึ นไป  หรือนั่งร้านเสาเรียงเดี่ยวส าหรับงานทาสี 
ที่มีความสูงเกิน  ๗.๒๐  เมตร  และไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตก าหนด  
นายจ้างต้องจัดให้มีการค านวณออกแบบโดยวิศวกร  ตามประกาศนี  

ข้อ ๔ เมื่อนายจ้างน านั่งร้านมาใช้ส าหรับการท างาน  อย่างน้อยต้องมีรายการข้อมูลการใช้งาน  
ดังต่อไปนี  

(๑) ข้อมูล  และสถานที่หรือหน่วยงานที่น าไปใช้งาน 
(๒) วัตถุประสงค์  หรือลักษณะของการท างาน  
(๓) ความสูงที่ต้องการใช้งานนั่งร้าน 
(๔) วันที่เริ่มและสิ นสุดส าหรับใช้งานนั่งร้าน 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๕) ชนิด  หรือประเภทของนั่งร้าน   
(๖) ชนิดของวัสดุใช้สร้าง 
(๗) จ านวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด 
(๘) ขนาดและน  าหนักของวัสดุอุปกรณ์ที่จะน าขึ นไปใช้บนนั่งร้าน 
(๙) วัตถุประสงค์ของการน าไปใช้กับลักษณะงาน  หรือการใช้งานที่เหมาะสมกับประเภท  

ของนั่งร้าน 
(๑๐) ระบุโอกาสได้รับผลกระทบและข้อควรระวังเมื่อมีการใช้นั่งร้าน 
ข้อ ๕ นั่งร้านที่นายจ้างให้ลูกจ้างใช้ส าหรับท างานที่มีความสูงตั งแต่  ๔  เมตรขึ นไป  หรือ

นั่งร้านเสาเรียงเดี่ยวส าหรับงานทาสีที่สูงเกิน  ๗.๒๐  เมตร  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดข้อมูล
ประกอบการค านวณและออกแบบ  ดังต่อไปนี  

(๑) ชนิด  หรือประเภทของนั่งร้าน   
(๒) ข้อมูลของผู้สร้าง  ผู้ผลิต  หรือผู้ค านวณออกแบบ 
(๓) ชนิด  และก าลังของวัสดุที่ใช้สร้างนั่งร้าน 
(๔) น  าหนักบรรทุกใช้งาน  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีน  าหนักบรรทุกคงที่และน  าหนักบรรทุกจร 
(๕) น  าหนักบรรทุกจากสภาพแวดล้อม  (ถ้ามี)  เช่น  แรงลม  แรงดันใต้ดิน  กระแสน  า  
(๖) น  าหนักบรรทุกใช้งานสูงสุดเพ่ือการออกแบบ 
(๗) น  าหนักบรรทุกสูงสุดส าหรับใช้งานจริง 
(๘) ความสามารถใช้ส าหรับการท างานสูงสุดของนั่งร้านที่ออกแบบ 
ทั งนี   ต้องจัดท าแบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน  รวมถึงก าหนดทางขึ น - ลง  

และเข้า - ออก  ของผู้ปฏิบัติงาน  ระบุวัสดุและอุปกรณ์ส าหรบัการยึดหรือตดิโครงสรา้งและส่วนประกอบ
ของนั่งร้าน  หรืออาจจัดท าล าดับขั นตอนส าหรับการสร้าง  ประกอบ  ติดตั ง  ตรวจสอบ  ใช้  เคลื่อนย้าย  
และการรื อถอนนั่งร้านประเภทนั น ๆ 

ข้อ ๖ นายจ้างที่มีการใช้นั่งร้านต้องด าเนินการจัดให้มีรายการข้อมูลการใช้ตามข้อ  ๔  
รายละเอียดข้อมูลประกอบการออกแบบตามข้อ  ๕  โดยติดไว้บริเวณที่มีการใช้นั่งร้านอย่างน้อย 
ต้องมีรายการข้อมูลการใช้งานและรายละเอียดข้อมูลประกอบการออกแบบตามแนบท้ายประกาศ   
เพื่อเป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ 

ข้อ ๗ นายจ้างต้องจัดให้มีป้ายน  าหนักบรรทุกใช้งานสูงสุด  และจ านวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด 
แต่ละชั นของนั่งร้าน  พร้อมติดหมายเลขแต่ละชั นของนั่งร้านให้เห็นอย่างชัดเจน 

ข้อ ๘ นายจ้างต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  เข้าไปใกล้หรือ 
ใช้นั่งร้าน  พร้อมทั งจัดท าป้าย  หรือสัญลักษณ์ให้เห็นอย่างชัดเจน  เพ่ือความปลอดภัย  กรณีดังต่อไปนี  

(๑) มีการทดสอบ  หรือตรวจสอบนั่งร้าน   
(๒) อนุญาตให้ใช้นั่งร้านส าหรับท างานได้    

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๙ นายจ้างต้องด าเนินการสร้าง  ติดตั ง  หรือวางฐานนั่งร้านบนพื นที่ที่มั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย 

ข้อ ๑๐ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านที่มีขอบพื นนั่งร้านด้านในห่างจากแนวผนังของอาคาร
มากกว่า  ๔๕  เซนติเมตร  ต้องจัดท าราวกันตก  หรือสิ่งกั นอื่นในด้านที่ติดกับแนวผนังของอาคาร  
ให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อเกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน  ยกเว้นนั่งร้านเสาเรียงเดี่ยวส าหรบั
งานทาสี   

ข้อ ๑๑ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านหรือช่องทางเดิน  ให้นายจ้างปิดคลุมเหนือช่องที่ก าหนด  
ให้เป็นทางเดินด้วยแผงไม้  หรือวัสดุอื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอเพ่ือป้องกันมิให้เกิดอันตราย   
ปัญหาสุขภาพอนามัย  และความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเดินนั น 

ข้อ ๑๒ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านหลายชั น  และมีการปฏิบัตงิานบนนัง่ร้านหลายชั นพรอ้มกนั  
ให้นายจ้างจัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่คล้ายกันที่เหมาะสม  เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ นแก่ผู้ที่ท างาน
อยู่ชั นล่างได้ 

ข้อ ๑๓ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านให้พิจารณาถึงแรงสั่นสะเทือน  แรงลม  และน  าหนัก 
ของผ้าใบ  แผ่นไม้  หรือสิ่งปิดกั นอื่นที่อาจมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของนั่งร้านด้วย 

ข้อ ๑๔ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านแต่ละชั นสูงเกิน  ๒  เมตร  ต้องได้รับการออกแบบ 
โดยวิศวกร 

ข้อ ๑๕ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านใกล้หอลิฟต์  ต้องให้มีระยะห่างพอที่ตัวลิฟต์ไม่กระแทก
นั่งร้านในขณะขึ นลง 

ข้อ ๑๖ นายจ้างต้องมิให้มีการยึดโยงนั่ งร้านกับหอลิฟต์  หรือยึดโยงกับโครงสร้าง 
ของเครื่องจักรที่ติดตั ง  เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง   

ข้อ ๑๗ กรณีนายจ้างสร้างนั่งร้านแบบห้อยแขวน  ต้องจัดให้มีการใช้เชือก  ลวดสลิง  หรือ
วัสดุอื่นใดต้องเหมาะสมกับร่องรอก  หรือประเภทของรอก  ทั งนี   ต้องเป็นไปตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกร
ก าหนด 

ข้อ ๑๘ นายจ้างต้องติดตั งนั่งร้านให้อยู่ในแนวระดับ  และมีอุปกรณ์  หรือวิธีการอื่นใด  
ส าหรับการตรวจเช็คระดับ 

ข้อ ๑๙ นายจ้างซึ่งให้ลูกจ้างท างานบนนั่งร้าน  หรือท างานประกอบ  ติดตั ง  ตรวจสอบ  
ทดสอบ  และเคลื่อนย้ายนั่งร้าน  ต้องจัดและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่เข็มขัดนิรภัย  และเชือกนิรภัย
หรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์  หรืออุปกรณ์อื่นใดที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  ทั งนี   ต้องเป็นไป  
ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และด าเนินการด้านความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ในสถานที่ที่อันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน
จากวัสดุกระเด็น  ตกหล่น  และพังทลาย  และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๒ 
การค านวณออกแบบ 

 
 

ข้อ ๒๐ กรณีนายจ้างจัดให้มีวิศวกรเป็นผู้ค านวณและออกแบบนั่งร้าน  หรือนั่งร้านที่มาจาก
ผู้ผลิต  อย่างน้อยต้องมีก าลังของวัสดุเป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี  

(๑) ไม้ที่ใช้สร้างนั่งร้านต้องไม่ผุ  เปื่อย  หรือช ารุดจนท าให้ขาดความแข็งแรงทนทาน   
มีหน่วยแรงดัดประลัย  (ultimate  bending  stress)  ไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  
และมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า  ๔ 

(๒) เหล็กที่ใช้สร้างนั่งร้านต้องมีจุดคราก  ไม่น้อยกว่า  ๒,๔๐๐  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  
และมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า  ๒   

(๓) เชือกหรือลวดสลิงต้องสามารถรับน  าหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่าน  าหนักบรรทุกใช้งานสูงสุด 
ท่ีผู้ผลิตก าหนดไว้ 

(๔) ฐานหรือที่รองรับนั่งร้าน  ต้องแข็งแรง  สามารถรับน  าหนักบรรทุกใช้งานไม่น้อยกว่า   
๒  เท่า  ของน  าหนักบรรทุกใช้งาน 

(๕) นั่งร้านที่สร้างด้วยเหล็กต้องสามารถรับน  าหนักบรรทุกใช้งานไม่น้อยกว่า  ๒  เท่า 
ของน  าหนักบรรทุกใช้งาน  กรณีสร้างด้วยวัสดุอื่นที่ไม่ใช่เหล็กต้องมีเอกสารแสดงผลก าลังวัสดุประกอบด้วย 

(๖) นั่งร้านที่สร้างด้วยไม้ต้องสามารถรับน  าหนักบรรทุกใช้งานไม่น้อยกว่า  ๔  เท่า   
ของน  าหนักบรรทุกใช้งาน  กรณีสร้างด้วยไม้ไผ่ต้องมีเอกสารแสดงผลก าลังวัสดุจากสถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบ 

ข้อ ๒๑ กรณีมีการค านวณน  าหนักบรรทุกใช้งานซึ่งกระท าบนโครงสร้างนั่งร้าน  อย่างน้อย
ต้องสามารถรับน  าหนักซึ่งเป็นผลรวมของน  าหนักบรรทุก  ดังต่อไปนี  

(๑) น  าหนักบรรทุกในแนวดิ่ง  ดังนี  
 (ก) น  าหนักบรรทุกคงที่   
 (ข) น  าหนักบรรทุกจรของผู้ปฏิบัติงานและวัสดุบนแผ่นพื นนั่งร้านส าหรับการท างานจริง

แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
(๒) น  าหนักบรรทุกจากสภาพแวดล้อม  เช่น  แรงสั่นสะเทือน  แรงลม  แรงดันดิน  แรงดัน

ของกระแสน  า  น  าหนักผ้าใบ  แผ่นไม้  หรือสิ่งปิดกั นอื่นที่อาจมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของนั่งร้านด้วย  
เป็นต้น 

ข้อ ๒๒ กรณีที่นายจ้างสร้างนั่งร้าน  วัสดุที่ใช้สร้างต้องไม่มีคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี  
(๑) ช ารุด  ผุ  เปื่อย  มีรอยแตกร้าว  จนอาจท าให้ขาดความแข็งแรงและปลอดภัย 
(๒) วัสดุที่ใช้ท าโครงสร้างนั่งร้านต่างชนิดกัน   
(๓) ใช้ตะปูเหล็กหล่อยึดติดโครงสร้างนั่งร้านไม้ 
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(๔) เชือกหรือลวดสลิงส าหรับนั่งร้านแบบห้อยแขวน  ต้องไม่มีลักษณะ  ดังนี    
 (ก) ผุ  เปื่อย  ถูกกัดกร่อน  ช ารุด  หรือเป็นสนิม 
 (ข) มีร่องรอยเนื่องจากถูกความร้อนหรือสารเคมีท าลาย 
 (ค) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงเกินร้อยละห้าของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม  
 (ง) กรณีลวดสลิงขมวด  (kink)  หรือแตกเกลียว  (bird  caging)   
 (จ) กรณีลวดสลิง  เส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียว  (lay)  ขาดตั งแต่สามเส้นขึ นไปในเกลียว  

(strand)  เดียวกัน  หรือขาดตั งแต่หกเส้นขึ นไปในหลายเกลียว  (strands)  รวมกัน 
ข้อ ๒๓ กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างใช้นั่งร้านส าหรับการท างาน  ต้องจัดให้มีการออกแบบนั่งร้าน  

อย่างน้อยประกอบไปด้วยลักษณะ  ดังต่อไปนี  
(๑) พื นนั่งร้านต้องกว้างไม่น้อยกว่า  ๓๕  เซนติเมตร  และยึดติดให้มั่นคงแข็งแรงและ

ปลอดภัย 
(๒) กรณีต้องมีการใช้บันได  บันไดภายในนั่งร้าน  บันไดไต่  หรือที่มีทางขึ น - ลงนั่งร้าน   

ต้องมีโครงสรา้งที่แข็งแรง  ทนทาน  ไม่ช ารุดเสื่อมสภาพ  มีสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน  ตามลักษณะ  ดังนี  
 (ก) กรณีบันไดภายในนั่งร้าน  ขนาดของลูกนอนบันไดต้องกว้างไม่น้อยกว่า  ๑๕  เซนติเมตร  

และระยะห่างของขั นบันไดต้องเท่ากันโดยห่างกันไม่เกิน  ๓๐  เซนติเมตร 
 (ข) กรณีบันไดไต่  ต้องมีระยะห่างของขั นบันไดเท่ากัน  โดยห่างกันไม่เกิน  ๓๐  เซนติเมตร  

และติดตรึงกับนั่งร้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย   
(๓) ราวกันตกมีความสูงอย่างน้อย  ๙๐  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑.๑๐  เมตร  และ 

อย่างน้อยต้องประกอบด้วยราวบน  ราวกลาง  หรือสิ่งอื่นใดที่มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับนั่งร้านนั น ๆ  
และสามารถป้องกันการตกของผู้ปฏิบัติงานได้ 

(๔) ขอบกันวัสดุ   หรือเครื่ องมือและอุปกรณ์ตกหล่น  ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า   
๑๕  เซนติเมตร  จากพื นนั่งร้าน  หรือสิ่งอื่นใดที่มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับนั่งร้านนั น ๆ  และสามารถ
ป้องกันการตกหล่น 

(๕) กรณีสร้างนั่งร้านสูงตั งแต่  ๔  เมตรขึ นไป  ต้องออกแบบและสร้างค  ายันด้วยวิธีการ 
ยึดตรึงกับอาคารหรือโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง  หรือวิธีการอื่นใดเพื่อป้องกันการโย้หรือเซ 

ข้อ ๒๔ กรณีนายจ้างติดตั งนั่งร้านแบบห้อยแขวน  ต้องไม่น านั่งร้านไปเกาะหรือยึดติดกับ
ก าแพงวัสดุก่อ  ส่วนของอาคารที่มีโครงสร้างไม่มั่นคงแข็งแรง  หรือโครงสร้างที่มิได้ก าหนดหรือออกแบบไว้ 

ข้อ ๒๕ กรณีนั่งร้านแบบห้อยแขวน  ซึ่งมีด้านที่ชิดกับตัวอาคารหรือบริเวณที่ปฏิบัติงาน  
นายจ้างต้องด าเนนิการยึดโยงกบัตวัอาคารมิให้นัง่ร้านกระแทกกบัตวัอาคาร  มีการติดตั งวัสดหุรืออุปกรณ์
ป้องกันการกระแทก  หรือป้องกันการสัมผัสโดยตรงระหว่างอุปกรณ์ส่วนประกอบของนั่งร้านกับส่วนของ
อาคารหรือโครงสร้าง  เช่น  ยางนิ่ม  ยางลม  หรือสิ่งอื่นใดที่มีความเหมาะสม  เป็นต้น 
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หมวด  ๓ 
การควบคมุการใช้นั่งร้าน 

 
 

ข้อ ๒๖ นายจ้างต้องจัดให้มีส่วนประกอบและอุปกรณ์รายการประกอบแบบที่มีอยู่ใน
รายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตก าหนด  หรือรายละเอียดที่วิศวกรก าหนดทุกครั ง  
ก่อนการติดตั ง 

ข้อ ๒๗ นายจ้างต้องจัดให้มีการควบคุมการใช้งานนั่งร้านโดยวิศวกรอย่างน้อยเดือนละ 
หนึ่งครั ง  เมื่อมีการใช้นั่งร้านในเงื่อนไข  ดังต่อไปนี  

(๑) กรณีที่มีการใช้นั่งร้านส าหรับการท างานก่อสร้างที่มีความสูงตั งแต่  ๔  เมตรขึ นไป   
(๒) กรณีที่มีการใช้นั่งร้านห้อยแขวน  
การควบคุมตามวรรคแรก  ในขั นตอนก่อนการใช้งาน  ระหว่างการใช้งาน  และหลังการใช้งาน

เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  หรือให้ลูกจ้างสามารถท างานได้อย่างปลอดภัย  อย่างน้อยต้องควบคุม 
ให้มีการใช้นั่งร้านเป็นไปตามลักษณะและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี  

(๑) โครงสร้างและส่วนประกอบของนั่งร้านมีเสถียรภาพ  มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
(๒) พื นหรือฐาน  ส าหรับรองรับนั่งร้านต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน 
(๓) มีการใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  หรือตามลักษณะงาน 
(๔) ระบบป้องกันอันตรายที่ติดตั งไว้ต้องมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยง  

ของการท างาน 
(๕) มีป้ายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการใช้นั่งร้านติดไว้ให้เห็นชัดเจน 
(๖) ผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้านต้องปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยในการท างาน 
เมื่อพบว่ามีการใช้งานนั่งร้านไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิต  

หรือวิศวกรก าหนด  หรือพบข้อบกพร่องของนั่งร้านที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน  าหนัก 
การใช้งานได้อย่างปลอดภัย  หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการท างานของลูกจ้าง  นายจ้างต้องมิให้
ลูกจ้างท างานจนกว่าจะได้รับการแก้ไขข้อบกพร่อง  ซ่อมแซมให้ถูกต้อง  หรืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
ได้อย่างปลอดภัย 

ข้อ ๒๘ กรณีนั่งร้านได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบ 
กับความมั่นคงแข็งแรงของนั่งร้านจนอาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง  นายจ้างต้องจัดให้มี
วิศวกรด าเนินการตรวจสอบ  และทดสอบก่อนการใช้งาน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

อภิญญา  สุจรติตานนัท์ 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 
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รายการข้อมูลการใช้งานและรายละเอียดประกอบการออกแบบ ตามข้อ ๖ 
 

รายการข้อมูล และสถานที่หรือหน่วยงานที่น าไปใช้งาน (ข้อ ๔) 
๑. นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการ    
เลขที่นิติบุคคล/เลขบัตรประชาชน   เลขบัญชีประกันสังคม    
ที่อยู่เลขท่ี   หมู่ที่   ตรอก/ซอย   ถนน    
แขวง/ต าบล   เขต/อ าเภอ   จังหวัด    
โทรศัพท์   E-mail   
หน่วยงาน/โครงการที่มีการติดตั้งนั่งร้าน     
ที่อยู่เลขท่ี   หมู่ที่   ตรอก/ซอย   ถนน    
โทรศัพท์   E-mail   
ข้อมูลแสดงการใช้งานนั่งร้าน ดังนี้  
๒. ชนิด/ประเภทนั่งร้าน :    
๓. วัตถุประสงค์ หรือลักษณะของการท างาน :       งานก่อสร้าง          งานอ่ืน ได้แก่    
๔. ความสูงการใช้งานนั่งร้าน : ความสูง   เมตร  
๕. วันเริ่มและสิ้นสุดการใช้งานนั่งร้าน : ระหว่างวันที่   ถึงวันที่    
๖. ชนิดของวัสดุที่ใช้สร้างนั่งร้าน :        ไม้           เหล็ก          อ่ืนๆ    
๗. จ านวนผู้ปฏิบัติงานสูงสุด   คน  
๘. ขนาดหรือน้ าหนักของวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะน าข้ึนไปใช้บนนั่งร้าน :   กิโลกรัม 
๙. วัตถปุระสงค์ของการน าไปใช้กับลักษณะงาน หรือการใช้งานที่เหมาะสมกับประเภทของนั่งร้าน :  
    
   
   
๑๐. โอกาสได้รับผลกระทบ (ถ้ามี) :    
    
    
   
๑๑. ข้อควรระวังเมื่อมีการใช้นั่งร้าน :    
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รายละเอียดข้อมูลประกอบการออกแบบ (ข้อ ๕)  
ข้อมูลของผู้สร้าง ผู้ผลิต หรือผู้ค านวณออกแบบ :  
๑. นั่งร้านโดย :       ผู้ผลิต          ไม่มีวิศวกร          มีวิศวกรออกแบบค านวณ 
๒. ข้อมูลแสดงรายละเอียดประกอบการค านวณออกแบบ : ผู้ผลิต/โดยวิศวกร 

  ชื่อผู้ผลิต    
      ชื่อวิศวกร   เลขที่ใบอนุญาต    
๓. ชนิด/ประเภทของนั่งร้าน :     
๔. ชนิด/ก าลังวัสดุ :         ไม้ : มีหน่วยแรงดัด   กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
                                    เหล็ก : มีหน่วยแรงดึง   กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
                                    อ่ืนๆ ได้แก่   มีหน่วยแรง   กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
๕. น้ าหนักบรรทุกใช้งาน: น้ าหนักบรรทุกคงที ่(dead load)   กิโลกรัมต่อตารางเมตร  
    น้ าหนักบรรทุกจร (live load)   กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

น้ าหนักบรรทุกจากสภาพแวดล้อม (ถ้ามี) ได้แก่        แรงลม           แรงดันน้ า           แรงอ่ืนๆ    
    น้ าหนักจากสภาพแวดล้อม   กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
    ผลรวมน้ าหนักบรรทุกใช้งาน   กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
๖. น้ าหนักบรรทุกใช้งานสูงสุดเพ่ือการออกแบบ   กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
 น้ าหนักบรรทุกสูงสุดส าหรับการใช้งานจริง   กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
 นั่งร้านสามารถใช้งานจริงที่ความสูงสุด (ความสูงออกแบบใช้งาน)    เมตร 
 

รายการเอกสารแนบท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ล าดับ รายการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
๑. เมื่อมีการใช้
นั่งร้าน 

ข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
........ 

 
......... 

 

๒. กรณีใช้นั่งร้าน ๒.๑ แบบแปลนแผนผังบริเวณพ้ืนที่การติดตั้งนั่งร้าน  
ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ผังบริเวณพ้ืนที่การท างาน เส้นทาง  
เข้า ออก ขึ้น ลง ส าหรับผู้ปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์ 
๒.๒ ก าหนดทางขึ้น - ลง และเข้า - ออก ของผู้ปฏิบัติงาน
ระบุวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการยึดหรือติดสร้างโครงสร้าง 
และส่วนประกอบของนั่งร้าน หรืออาจจัดท าล าดับขั้นตอน
ส าหรับการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ใช้ เคลื่อนย้าย 
และการรื้อถอนนั่งร้านประเภทนั้น ๆ 

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

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

ณ วันที่  เดือน    พ.ศ.    
 

ลงชื่อ …………………………………..……… นายจ้าง/ผู้กระท าการแทน 
       (............................................................)  

 

ล าดับ รายการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
 ๒.๓  แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน  

(เฉพาะนั่งร้านตามข้อ ๓ ของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน) 

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

๓. ตรวจสอบก่อน
ติดตั้ง/ก่อนการใช้ 

 

๓.๑ ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ก่อนการประกอบ การติดตั้ง 
๓.๒ ตรวจสอบ ทดสอบ ก่อนการใช้งาน 
เมื่อวันที่ ............................................................................. 

.........

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

โดย ...................................... 
โดย ...................................... 

๔. ควบคุมการใช ้ ๔.๑ ก่อนการใช้งานทุกวัน 
๔.๒ ทุกเดือน (เฉพาะนั่งร้านตามข้อ ๒๗ ของประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน) 
๔.๓ หลังผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือสภาพแวดล้อม (ถ้ามี)  
............................................................................................ 

.........

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

.........

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

โดย ...................................... 
โดย ...................................... 
 
โดย ...................................... 

ประทับตรา
นิติบุคคล 


