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บทที่ 1  
ทั่วไป 

1.1  วัตถุประสงค ์

น่ังร้านจัดเป็นโครงสร้างช่ัวคราวชนิดหน่ึงที่มีความสําคัญในระหว่างการดําเนินงานก่อสร้าง  
ในกรณีทั่วไป มีการใช้น่ังร้านเพ่ือรองรับนํ้าหนักผู้ปฏิบัติงาน วัสดุก่อสร้าง หรือใช้เป็นโครงค้ํายัน 
เพ่ือรองรับนํ้าหนักแบบหล่อคอนกรีต ประโยชน์ใช้สอยอ่ืนของน่ังร้านคือ การป้องกันการตกจากท่ีสูง  
ตลอดจนการป้องกันฝุ่นที่เกิดขึ้นขณะดําเนินงานก่อสร้าง น่ังร้านสามารถจัดเตรียมขึ้นได้ในพ้ืนที่ 
งานก่อสร้างโดยการประกอบช้ินส่วนย่อยของนั่งร้านเข้าด้วยกัน เ น่ืองจากสภาพแวดล้อม 
และวัตถุประสงค์ของการใช้งานน่ังร้านในแต่ละพ้ืนที่งานก่อสร้างมีความแตกต่างกัน การประกอบ
หรือติดต้ังน่ังร้านอย่างไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ น่ังร้านสูญเสียเสถียรภาพ 
และกําลังรับนํ้าหนัก ส่งผลให้การออกแบบและการติดต้ังน่ังร้านต้องพิจารณาสภาพของฐานรองรับ 
ความสมบูรณ์ของช้ินส่วนน่ังร้าน การยึดโยงของช้ินส่วนน่ังร้าน การยึดน่ังร้านกับโครงสร้าง  
ตลอดจนข้ันตอนการประกอบและติดต้ัง เพ่ือให้น่ังร้านมีเสถียรภาพทั้งในระหว่างการติดต้ัง 
และภายหลั งการติด ต้ัง  สามารถรับ นํ้าหนักบรรทุกไ ด้ตามวัตถุประสงค์ของการใ ช้งาน  
รวมถึงมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง 

ในงานก่อส ร้างทั่ ว ไป  นิยมนํา ช้ินส่ วน น่ังร้ านมาใ ช้ซ้ํ า  ซึ่ งอาจทํา ใ ห้ ช้ินส่ วน น่ังร้ าน 
เกิดความเสียหายและส่งผลต่อการเสื่อมลดในด้านกําลังรับนํ้าหนักของน่ังร้าน นอกจากน้ี  
น่ังร้านอาจได้รับความเสียหายหรือมีการสูญหายของช้ินส่วนน่ังร้านระหว่างการปฏิบัติงาน ดังน้ัน  
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพของช้ินส่วนน่ังร้านก่อนการใช้งานและภายหลังจากการร้ือถอน 
รวมถึงมีการตรวจสอบสภาพน่ังร้านหลังการติดต้ังและระหว่างการใช้งาน เ พ่ือให้ น่ังร้าน 
อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งานตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน   

มาตรฐานการติดต้ังและการตรวจสอบโครงสร้างน่ังร้านเป็นข้อกําหนดการออกแบบ  
การประกอบติดต้ัง การตรวจสอบน่ังร้าน และการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 
เพ่ือให้การใช้งานน่ังร้านมีความปลอดภัย ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักปฏิบัติการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับการดําเนินงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน  
การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการแก้ไขปรับปรุง 

1.2  ขอบข่าย 

1.2.1 มาตรฐานการติดต้ังและการตรวจสอบโครงสร้างน่ังร้านเป็นข้อกําหนดทั่วไปในการติดต้ัง
และการตรวจสอบโครงสร้างน่ังร้านให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
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1.2.2 ข้อกําหนดในมาตรฐานน้ี ครอบคลุมเฉพาะการติดต้ัง และการตรวจสอบนั่งร้านโลหะ 
ที่เป็นน่ังร้านสําหรับงานก่อสร้างอาคาร และนั่งร้านแบบโครงค้ํายันในงานก่อสร้างอาคาร 

1.2.3 มาตรฐานการติดต้ังและการตรวจสอบโครงสร้างน่ังร้านน้ีครอบคลุมเฉพาะการติดต้ัง 
และการตรวจสอบนั่งร้านโลหะประเภทนั่งร้านโครงสําเร็จรูป น่ังร้านแบบท่อและข้อต่อ 
น่ังร้านแบบเท้าแขน และนั่งร้านแบบเคลื่อนที่เท่าน้ัน 

1.2.4 ในกรณีที่มีกฎหมายควบคุมอาคาร กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการออกแบบ การติดต้ัง 
และความปลอดภัยของน่ังร้านสําหรับการทํางานและนั่งร้านแบบโครงค้ํายันที่แตกต่างไป
จากที่กําหนดไว้ในมาตรฐานน้ี ให้ใช้หลักเกณฑ์เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมาย 

1.2.5 มาตรฐานน้ีใช้หน่วย SI (international system unit) เป็นหลัก และมีหน่วยเมตริก
กํากับในวงเล็บต่อท้าย ในการแปลงหน่วยของแรง มาตรฐานน้ีกําหนดให้ 1 กิโลกรัมแรง 
เท่ากับ 9.806 นิวตัน 

1.3  กฎหมายและมาตรฐานอ้างถึง 

กฎหมายและมาตรฐานที่ใช้อ้างถึงประกอบด้วย 

1.3.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร  

1.3.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ว่าด้วยการกําหนดการรับนํ้าหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจน
ลักษณะและคุณสมบัติวัสดุที่ ใ ช้ในการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอาคาร 
และการรับนํ้าหนัก ความต้านทานและความคงทนของอาคารหรือพ้ืนดินที่รองรับ
อาคาร  

1.3.3 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 

1.3.4 กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ว่าด้วยการกําหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 

1.3.5 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 

1.3.6 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
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บทที่ 2 
นิยาม 

“การยึด (tying)” หมายถึง การต่อยึดโครงสร้างช่ัวคราวหรือช้ินส่วนของโครงสร้างช่ัวคราวเข้ากับ
องค์อาคารหรือโครงสร้างที่มีความมั่นคง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวของโครงสร้างช่ัวคราว
หรือช้ินส่วนของโครงสร้างช่ัวคราว 
“การร้ือถอน (demolition)” หมายถึง การถอดหรือถอนช้ินส่วนโครงสร้างช่ัวคราวหรือสิ่งก่อสร้าง 
น่ังร้าน แบบหล่อคอนกรีต 
“คานนั่งร้าน (ledger)” หมายถึง ช้ินส่วนของนั่งร้านที่วางตัวตามแนวราบและเช่ือมต่อระหว่าง 
เสานั่งร้านในแนวยาว ทําหน้าที่เป็นตัวยึดน่ังร้าน 
 “งานก่อสร้าง (construction)” หมายถึง การดําเนินงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างใด ๆ  
โดยหมายรวมถึงการต่อเติม ซ่อมแซม ซ่อมบํารุง ดัดแปลง ตลอดจนการร้ือถอนโครงสร้าง 
“ตงนั่งร้าน (transom)” หมายถึง ช้ินส่วนโครงสร้างในแนวราบที่พาดระหว่างเสาน่ังร้าน 
ในแนวขวาง 
“อัตราส่วนความปลอดภัย (safety factor)” หมายถึง อัตราส่วนระหว่างหน่วยแรงที่ทําให้เกิด 
การวิบัติและหน่วยแรงใช้งานจริง ซึ่งอาจพิจารณาในรูปของอัตราส่วนนํ้าหนักบรรทุกได้เช่นเดียวกัน 
“ตัวยึดโยง (bracing)” หมายถึง ช้ินส่วนซึ่งใช้ยึดองค์อาคารจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง  
เพ่ือป้องกันไม่ให้โครงสร้างน่ังร้านเกิดการเสียรูป 
“นั่งร้าน (scaffolding)” หมายถึง โครงสร้างช่ัวคราวซึ่งหมายรวมถึงน่ังร้านทุกประเภท 
“นั่ งร้านแบบโครงค้ํา ยัน (falsework)”  หมายถึง โครงสร้าง ช่ัวคราวสําหรับเป็นตัวพยุง 
หรือหนุนแบบหล่อคอนกรีต ช้ินส่วนของอาคาร หรือโครงสร้างใด ๆ ให้อยู่กับที่ จนกว่าช้ินส่วน 
ของอาคารหรือโครงสร้างดังกล่าวเกิดเสถียรภาพและสามารถรับนํ้าหนักได้โดยไม่วิบัติ  
“นั่ งร้ านสําหรับการทํางาน  (working scaffolding)” หมายถึง  โครงสร้าง ช่ัวคราว 
เพ่ือการปฏิบัติงานที่ส่วนของอาคาร ส่วนของงานก่อสร้าง หรือส่วนที่สูงจากพ้ืนดิน มีหน้าที่รองรับ
นํ้าหนักของผู้ปฏิบัติงาน วัสดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง 
“น้ําหนักบรรทุกคงที่ (dead load)” หมายถึง นํ้าหนักของน่ังร้านที่ พิจารณานํ้าหนักรวม 
ของอุปกรณ์ทั้งหมดของนั่งร้านร่วมด้วย 
“น้ําหนักบรรทุกจร (live load)” หมายถึง นํ้าหนักบรรทุกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงขนาด 
และตําแหน่ง เช่น นํ้าหนักบรรทุกของผู้ปฏิบัติงาน วัสดุ หรือรถเข็นซีเมนต์ 
“ผู้ ติดต้ังนั่งร้าน (scaffolder)” หมายถึง บุคคลที่มีทักษะในการดําเนินการติดต้ังน่ังร้าน  
ตามข้ันตอนได้อย่างปลอดภัย เพ่ือให้โครงสร้างน่ังร้านที่มีความมั่นคงแข็งแรง 
“ผู้ปฏิบัติงาน (worker)” หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานบนน่ังร้าน หรือบริเวณท่ีมีการติดต้ังน่ังร้าน 
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“ผู้ตรวจสอบนั่งร้าน (inspector)” หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ตรวจสอบการติดต้ังและร้ือถอนน่ังร้าน
เพ่ือให้การติดต้ังน่ังร้านมีความถูกต้องตามแบบ มีความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจนช้ินส่วนของนั่งร้าน 
มีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
“แผ่นกันของตก (toe board)” หมายถึง แผ่นวัสดุซึ่งนํามาวางบนขอบพ้ืนน่ังร้านเพ่ือป้องกัน 
วัสดุตกจากพ้ืนน่ังร้าน 
“แผ่นพื้นนั่งร้าน (planking)” หมายถึง แผ่นไม้หรือวัสดุที่เป็นแผ่นซึ่งนํามาวางบนตง ใช้สําหรับ
รองรับนํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและวัสดุก่อสร้าง 
“แผ่นรองเสา (base plate)” หมายถึง ท่อหรือแท่งโลหะที่เช่ือมติดกับแผ่นฐาน สําหรับสวมเข้ากับ
เสานั่งร้านเพ่ือป้องกันการทรุดตัวของน่ังร้าน โดยมีทั้งแผ่นรองเสาแบบตายตัว และแผ่นรองเสา 
แบบปรับได้ 
“พื้นนั่งร้าน (platform)” หมายถึง แผ่นพ้ืนที่อยู่สูงกว่าระดับพ้ืนดิน 
“ราวกันตก (hand rail)” หมายถึง ราวก้ันแนวราบซึ่งยึดติดกับเสา วางตัวตามแนวด้านข้างของ
น่ังร้าน เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดอุบัติเหตุ 
“อาคาร (building)” หมายถึง อาคารตามความหมายที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร 
“อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (occupational health and safety)” หมายถึง สภาพ 
และปัจจัยที่อาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง คนงาน  
ผู้เย่ียมชม หรือบุคคลอ่ืนในสถานที่ทํางาน 
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บทที่ 3 
นั่งร้านโลหะ 

น่ังร้านโลหะที่ใช้ในงานก่อสร้างมีหลายรูปแบบ สามารถจําแนกประเภทได้ตามลักษณะ 
การปฏิบัติงาน ขนาดน้ําหนักบรรทุก และลักษณะพ้ืนที่ ติดต้ัง บทน้ีให้รายละเอียดเก่ียวกับ 
ช้ินส่วนน่ังร้านและการยึดโยงช้ินส่วนน่ังร้านโลหะประเภทนั่งร้านโครงสําเร็จรูป น่ังร้านแบบท่อ 
และข้อต่อ น่ังร้านแบบเท้าแขน และนั่งร้านแบบเคลื่อนที่ ซึ่งจัดเป็นน่ังร้านที่ใช้ในการปฏิบัติงานท่ัวไป  
สําหรับน่ังร้านรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในบทน้ี รวมถึงน่ังร้านรูปแบบพิเศษท่ีใช้ปฏิบัติงาน
เฉพาะกิจ ต้องมีรายละเอียดช้ินส่วนและการยึดโยงช้ินส่วนน่ังร้านจากผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบ 

3.1 นั่งร้านโครงสาํเร็จรปู 

น่ั ง ร้ า น โ ค ร ง สํ า เ ร็ จ รู ป  (prefabricated scaffold) แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  3 ป ร ะ เ ภ ท  คื อ  
น่ังร้านแบบแยกส่วน (modular scaffold) น่ังร้านแบบโครง (frame scaffold) และนั่งร้านแบบ
โครงหอสูง (tower-frame scaffold) 

ผู้ผลิตต้องจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือแสดงรายละเอียดการประกอบติดต้ัง การร้ือถอน 
การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การบํารุงรักษาน่ังร้าน ตลอดจนข้อแนะนําในการเลือกประเภทของข้อต่อ 
และรูปแบบการใช้งานน่ังร้าน ผู้ผลิตต้องระบุนํ้าหนักบรรทุกสูงสุดของแผ่นพ้ืนน่ังร้าน และความสูง
ของน่ังร้านที่อนุญาตให้ใช้ได้ เพ่ือการใช้งานนั่งร้านอย่างปลอดภัยและมีเสถียรภาพในระหว่างที่มี 
การดําเนินงาน 

สําหรับกรณีที่ ไม่สามารถใช้งานตามรายละเอียดที่ผู้ ผลิตระบุได้  ต้องจัดให้มี วิศวกร 
ผู้ดําเนินการออกแบบน่ังร้านใหม่ตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

ในการประกอบติดต้ังน่ังร้าน ไม่อนุญาตให้ใช้ช้ินส่วนน่ังร้านต่างประเภทกัน ยกเว้นในกรณี 
ที่ได้รับการอนุมัติและผ่านการรับรองจากผู้ผลิตน่ังร้านหรือผู้ออกแบบ ทั้งน้ี ขนาดของช้ินส่วน  
กําลังรับนํ้าหนักบรรทุก รูปแบบการโก่งตัว และตัวยึดต้องมีความสอดคล้องกันโดยไม่ส่งผลเสียต่อ
น่ังร้านทั้งในด้านกําลังและเสถียรภาพ 

3.1.1 นั่งร้านแบบแยกส่วน 
(1) น่ังร้านแบบแยกส่วนแสดงดังรูปที่ 1 (ก) เหมาะสําหรับการใช้งานเป็นน่ังร้านสําหรับ

การทํางานและน่ังร้านแบบโครงคํ้ายัน ในการประกอบติดต้ัง ควรมีคานน่ังร้าน 
และตงน่ังร้ านยึดที่จุด ต่อด้านล่างสุดของเสา  ซึ่ ง จุดต่อระหว่างตงน่ัง ร้าน 
และคานนั่ง ร้านกับเสาน่ังร้านสามารถเลือกใช้ได้ระหว่างแบบลิ่ม (wedge)  
แบบแหวนล็อค (ringlock) แบบถ้วยล็อค (cuplock) หรือแบบอ่ืนดังรูปที่ 1 (ข) 
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ใช้ท่อน่ังร้าน
ระหว่างตัวยึด
ไม่อนุญาตให้
wedge) หรือ
ตัวยึดโยงต่อ
ไม่น้อยกว่า 2
ในการประก
ผู้ผลิต สําหรั
ต้องจัดให้มีวิศ
และรื้อถอนนั่

 (ก) นั่งร้านแบ
รู

รต่อคานน่ังรา้
รปู
(ไม

โครงสร้างนั่งร้าน 

งเสาต้องอยู่ห่
สาที่อยู่ข้างเคยี
องมีความต่อเ
รูปที่ 2 
ดต้ังตัวยึดโยงอ
และแคลมป์ใ
ดโยงต้องไม่นอ้
ห้ทําการยึดตั
อคานน่ังร้านที
อด้วยแคลมป์
2 ต้นด้วยแคล
อบติดต้ังและ
รับกรณีที่ไม่ส
ศวกรเพ่ือวินิจ

นงัร้าน 

 
บบแยกส่วน 
รปูที่ 1 นั่งร้าน

     
านที่ถูกต้อง   
ปที่ 2 การต่อ
ม่แสดงตัวยึดโ

คานนั่ง
แต่ล

ข

 

างจากคานน่ัง
ยง โดยต้องต่า
เนื่องกันตลอด

อย่างเหมาะส
ในการยึดโยง
อยกว่าค่าที่กาํ
ัวยึดโยงเข้ากั

ที่มีหน้าตัดไม่ใช
ป์ตายกับช้ินส
มป์ตาย 
ะรื้อถอนน่ังร้า
สามารถดําเนิ
จฉัยแนวทาง

      
  

นแบบแยกส่ว
(ข้อ 3.1.

                 
                (ข
คานนั่งรา้นใน
โยงและราวกัน

(ข้อ 3.1.

ร้านต่อเนื่องที่
ะระดับเสา 

ขาดคานนั่งร้านด้าน

ตงนั่งร้าน 

งร้านไม่เกิน 1
างระดับกันไม่
ดความยาวขอ

สมทั้งในทิศตา
เพ่ือความมั่น
าหนดโดยผู้ผลิ
กับคานน่ังร้าน
ช่วงกลม 
ส่วนท่อน่ังร้า

าน ให้เป็นไป
นินการตามร
การเปลี่ยนแป

(ข) รูปแ
วนและตัวอยา่
1) 

         
ข) ตัวอย่างกา
นนั่งร้านแบบ
นตก เพ่ือความ
1) 

นนอก 

1.5 เมตร และ
น้อยกว่า 0.5 
องน่ังร้าน และ

ามยาวและตา
นคงของนั่งร้า
ลิต 
นที่ต่อด้วยลิ่ม

นแนวราบที่ ึ

ปตามรายละเอ
ายละเอียดที
ปลงขั้นตอนก

แบบการต่อคา
างจุดต่อ 

ารต่อคานน่ังร้
บแยกส่วน 
มชัดเจน) 

ะต้องไม่อยู่ที่ร
 เมตร 
ะอยู่ระดับเดีย

มขวาง อนุญา
น โดยที่ระยะ

มแกรวิตี (gra

ยึดกับเสาจํา

อียดที่กําหนด
ที่ผู้ผลิตกําหน
การประกอบติ

 
านน่ังร้าน 

 
ร้านที่ไม่ถูกต้อ
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3.1.2 นั่งร้านแบบโครง  
(1) น่ังร้านแบบโครงมีลักษณะตามรูปที่ 3 เหมาะสําหรับใช้งานเป็นน่ังร้านสําหรับ 

การทํางาน ในกรณีที่ใช้น่ังร้านแบบโครงโดยไม่ได้ออกแบบให้มีการปรับระดับที่ฐาน 
อนุญาตให้ปรับระดับฐานได้ไม่เกิน 0.15 เมตร ยกเว้น 
(ก) ระยะห่างในแนวด่ิง ระหว่างพ้ืนรองรับน่ังร้านถึงคานน่ังร้านตัวแรก มีค่าไม่เกิน  

2.1 เมตร 
(ข) น่ังร้านมีท่อยึดที่ปลายด้านล่างด้วยแคลมป์ตายท้ังในทิศตามยาวและตามขวาง 

โดยมีระยะห่างจากพ้ืนรองรับไม่เกิน 0.50 เมตร 
(2) สําหรับน่ังร้านแบบโครงที่ไม่มีคานน่ังร้าน ควรเสริมท่อเหล็กยึดกับโครงนั่งร้านด้วย 

แคลมป์ตายที่พ้ืนน่ังร้านทุกช้ัน 
(3) สําหรับน่ังร้านที่ไม่มีตัวล็อกสําหรับแผ่นพ้ืน ควรเสริมแคลมป์แบบพาดยึดสําหรับ

รองรับแผ่นพ้ืน 
(4) ในกรณีที่มีการขยับแผ่นพ้ืนน่ังร้านไปสู่ช้ันถัดไป ต้องทําการคงสภาพปัจจุบันของ

แผ่นพ้ืนน่ังร้าน จนกระทั่งดําเนินการติดต้ังโครงนั่งร้านและตัวยึดโยงสําหรับ 
การรองรับแผ่นพ้ืนน่ังร้านในช้ันถัดไปแล้วเสร็จ 

(5) โครงน่ังร้านต้องได้รับการยึดโยงเพ่ือป้องกันการเคลื่อนที่ด้านข้างของเสาและรักษา
แนวของเสาให้มีเสถียรภาพ โดยสามารถเลือกใช้ตัวยึดโยงได้ระหว่าง แบบกากบาท 
แบบแนวนอน  แบบแนวทแยง  หรือหลายแบบร่วมกัน  นอกจากนี้  จุดต่อ 
ของตัวยึดโยงต้องมีความมั่นคงแข็งแรง 

(6) โครงน่ังร้านต้องต่อเข้าด้วยกันในแนวด่ิงด้วยแคลมป์หรือหมุดเสียบ (stacking pin) 
หรืออุปกรณ์อ่ืนที่เทียบเท่า 

(7) กรณีที่เกิดแรงยกซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของนั่งร้าน ต้องจัดให้มีการยึด 
โครงน่ังร้านด้วยหมุดหรืออุปกรณ์อ่ืนที่เทียบเท่า 

 
รูปท่ี 3 ตัวอย่างนั่งร้านแบบโครง 

(ข้อ 3.1.2) 

คานน่ังร้าน 

แขนล็อก 

หมุดเสียบ 

ตัวยึดโยงแบบกากบาท 
โครงน่ังร้าน 

แผ่นรองเสาแบบปรับระดับได ้



 

มาต

 

3.2 

ได้ห
ในก

ตรฐานการติดต้ังแล

3.1.3 นั่งร้า
(1) น

(2) 

ข
(3) 

(4) ใ
ท

(5) ท

รูปที่ 4 

นั่งร้านแบบ

นั่งร้านแบบ
ลากหลายปร

การประกอบ

ละการตรวจสอบโ

านแบบโครงห
น่ังร้านแบบโค
การทํางานน
ต่อพ้ืนน่ังร้าน
สําหรับน่ังร้า
และมีความก
ของความกว้า
สําหรับน่ังร้า
กําหนดให้คว
จากผู้ผลิต 
ในการยึดนั่
ที่มีความสอ
เกิดการเสียรูป
ทางเข้ าออก
ภายในโครงนั่

 ตัวอย่างนั่งร้า

ทอ่และข้อต่อ

ท่อและข้อต่อ
ะเภท เหมาะ
บนั่ ง ร้านแบบ

โครงสร้างนั่งร้าน 

หอสูง 
ครงหอสูงมีลัก
น่ังร้านชนิดนี
สําหรับทํางาน

านแบบโครงห
กว้างฐานไม่เกิ
างฐาน 
านแบบโครงห
วามสูงที่ใช้ 

ั งร้ านแบบโ
ดคล้องกับช้ิ
ป 
กด้วยกระไ

นัง่ร้าน และตดิ

านแบบโครงห

อ 

อ (tube-and
สําหรับใช้งาน
บท่อและข้อ

 

กษณะตามรูป
นี้ ไม่ควรนําม
นต่อเน่ืองกันไ
หอสูงอะลูมิเน
กิน 1.2 เมตร

หอสูงอะลูมิเน
ต้องไม่เกิน 

ครงหอสูงเข
ช้ินส่วน และ

ดที่ รอง รับด้
ดต้ังประตูบาน

หอสูง (ฐานนั
(ข้อ 3.1.3) 

-coupler sc
นเป็นน่ังร้านสํ
อต่อต้องใช้แ

ปที่ 4 เหมาะสํ
มาใช้เ ช่ือมต่
ได้ โดยต้องมีเ
นียมที่ใช้ในก
ร กําหนดให้ค

นียมที่ใช้ในก
9.0 เมตร ย

ข้ากับโครงส
ะการยึดต้องไ

ด้วย น่ังร้ านแ
นพับที่แผ่นพ้ืน

 
นัง่ร้านอาจอยู
 

caffold) แสด
สําหรับการทํา
แรงงานในก

สําหรับใช้งาน
ต่อกัน ยกเว้น
อกสารรับรอง

การรับนํ้าหนัก
ความสูงที่ใช้ 

การรับนํ้าหนัก
กเว้นกรณีที่

สร้างรองรับ
ไม่ทําให้แคล

แบบโครงห
นนั่งร้านร่วมด้

ยู่บนล้อหรือแ

ดงดังรูปที่ 5 ส
างานและน่ังร้า
ารประกอบ

เป็นน่ังร้านสํา
นกรณีที่สาม
งจากผู้ผลิต 
กบรรทุกแบบ
 ต้องไม่เกิน 2

กบรรทุกแบบ
มีเอกสารรับ

บ  ต้องใช้แค
ลมป์และช้ิน

หอสู ง  ควรติ
้วย 

แผ่นฐาน) 

สามารถปรับใช
านแบบโครงค
เป็นจํานวน
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ระบบน่ังร้า
อความหนาต่า
องจากผู้ผลิต
านแบบท่อแล

น 

ท่อแนวน

ข้อต่อ

ฐานรองแบบต

ละการตรวจสอบโ

บซ้อนกว่าน่ังร้
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านที่มีการใช้
างกัน ต้องจัดใ
ตร่วมด้วย รูปท
ละข้อต่อ 
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นอน 

อตรง 
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ตัว

โครงสร้างนั่งร้าน 

ร้านรูปแบบอ่ืน
นัน้ 

ndent type) 
รูปที่ 5 ตัว

วัสดุต่างกัน 
ให้มีการทดส
ที่ 6 และตาร

รปูที่ 6 ส่วนป

คานน่ังร้า

ขอ้ต่อแบบมุมฉา

ัวยึดโยง (ก

(ค

 

น นอกจากน้ี 

  (ข) 
อย่างนั่งร้าน

(ข้อ 3.2

 หรือช้ินส่วน
อบโดยพิจาร
รางที่ 1 แสดง

ประกอบนั่งรา้
(ข้อ 3.2

 

าน 

าก ราวกันตก 

) ด้านหน้า 

ค) ด้านบน 

การออกแบบ

แบบเสาเด่ียว
แบบท่อและข

2) 

นของน่ังร้านมี
ณาเป็นระบบ
งส่วนประกอบ

านแบบท่อแล
2) 

 ข้อต่อแบบป

เสาน่ังร้าน

ระบบน่ังร้าน

 (single-pol
ข้อต่อ 

มีเส้นผ่านศูน
บนั่งร้านใหม่ 
บของน่ังร้าน

ละขอ้ต่อ 
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ตัวยึดผนัง 

ตัวยึดโยง 

แบบท่อและข้
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 และต้องมีเอก
และช้ินส่วนต

 

ตัวยึดโยง 

ข้าง 

ตัวยึดผนัง 

หน้าท่ี 11

ข้อต่อ

 

นอก 
กสาร
ต่อยึด

 



 

มาต

 

 
ตรฐานการติดต้ังแลละการตรวจสอบโ

ตา

อุปกรณ์

โครงสร้างนั่งร้าน 

ารางที ่1 ชิน้ส

 ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนต่อยึดนัง่
(ข้อ 3.2
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ความหนาอย่าง

) ข้อต่อทีใ่ช้สําห
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ตอ่ปลาย  
อสําหรับตอ่ปล
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ภายในท่อ 
หรับยึด

คลมป์
นั่งร้าน 

แคลมป์
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ข้อกําหนดเพ่ิมเติมของน่ังร้านแบบท่อและข้อต่อ มีดังน้ี  
(1) ตงน่ังร้าน คานน่ังร้าน และตัวยึดโยงในระนาบ (plan brace) ที่ระดับช้ันที่ 1 ต้องติดต้ังให้ใกล้

กับแผ่นรองเสามากที่สุด โดยมีระยะห่างเหนือแผ่นรองเสาไม่เกิน 0.45 เมตร 
(2) ตงน่ังร้านและคานน่ังร้านต้องต่อกับเสาใช้แคลมป์ตาย 
(3) สําหรับการต่อเสาและการต่อคานน่ังร้าน ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังน้ี 

(ก) การต่อเสาและการต่อคานต้องต่อใกล้กับจุดต่อระหว่างเสากับคานมากที่สุดเท่าที่จะติดต้ัง
แคลมป์ได้ 

(ข) การต่อเสาต้องใช้แคลมป์แบบปลายชนปลาย (end-to-end clamp) และการต่อเสา 
ในเสาข้างเคียงต้องวางตัวแบบสลับฟันปลา เพ่ือให้จุดต่อไม่อยู่ในระดับเดียวกัน 

(ค) การต่อคานน่ังร้านต้องใช้แคลมป์แบบปลายชนปลาย หรือแคลมป์แบบขนาน (parallel 
clamp) และการต่อคานในคานข้างเคียงต้องไม่อยู่ในช่วงเสาเดียวกัน 

(ง) ไม่อนุญาตให้มีการต่อตงน่ังร้าน สําหรับน่ังร้านที่มี 1 ช่วงเสาในทิศทางของตงนั่งร้าน 
(4) การติดต้ังแคลมป์เข้ากับท่อกลมต้องเป็นไปตามข้อกําหนด ดังน้ี 

(ก) ท่อต้องมีความยาวเลยขอบของแคลมป์ที่ติดต้ังไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร 
(ข) ลิ่มของแคลมป์ต้องถูกผลักในทิศทางลง หรือผลักออกด้านนอก 
(ค) แคลมป์ต้องติดต้ังในลักษณะที่สามารถรองรับช้ินส่วนในแนวราบก่อนการขันยึด 

สลักเกลียวได้ ดังรูปที่ 7 
 (5) ตัวยึดโยงต้องติดต้ังตามคําแนะนําของผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบ และจุดต่อของตัวยึดโยงต้องอยู่ใกล้

กับจุดต่อของคานนั่งร้านและตงน่ังร้านให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยตัวอย่างการจัดเรียง 
ตัวยึดโยงแสดงดังรูปที่ 8 
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รูปท่ี 7 การติดต้ังแคลมปเ์พื่อรองรับชิ้นส่วนในแนวราบ 
(ข้อ 3.2) 

 
รูปท่ี 8 ตัวอย่างการจัดเรียงตัวยึดโยง สําหรับนัง่ร้านแบบท่อและข้อต่อ 

(ข้อ 3.2) 

ตัวยึดโยงด้านหน้าและด้านหลังรูปแบบอ่ืน 

มุมมองด้านข้าง 

ติดตั้งตัวยึดโยงในระนาบ (plan bracing) 
ทุกระดับความสูงท่ีมีการยึด (tie) ตัวยึดโยงที่ปลายและด้านใน 

(ระนาบมุมมองด้านข้าง) 

อาคาร 

ตัวยึดโยงที่ปลายและด้านใน 
- ติดตั้งตัวยึดโยงแบบทแยง 
- ติดตั้งตัวยึดโยงที่ปลายที่ระนาบแรก 

และระนาบสุดท้าย 
- ติดตั้งตัวยึดโยงด้านใน ติดตั้งทุก  

3 ช่วงเสา และทิศทางกลับกันทุก  
4 ระนาบของตัวยึดโยง 

ระดับที่มีตัวยึดโยงในระนาบ 
(plan bracing) 

ตัวยึดโยงด้านหน้าและด้านหลัง 
- ติดตั้งตัวยึดโยงแบบทแยง 
- ต้องมีตัวยึดโยงในทิศทาง

กลับกันอย่างน้อย 1 ระนาบ 
- ติดตั้งตัวยึดโยงที่ด้านหน้า

และด้ านหลั งของ น่ังร้ าน 
และต้องมีทิศทางที่กลับกัน 

มุมมองด้านหน้า 

ตัวยึดโยงด้านหน้าและด้านหลัง
(ระนาบมุมมองด้านหน้า) 

ติดตั้งตัวยึดโยงแบบทแยงท้ังสองทิศทาง 
ทํามุมประมาณ 45 องศา จากฐาน 
ไปจนถึงปลายด้านบน 

90Q 
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(6) ในกรณีที่ไม่สามารถติดต้ังตัวยึดโยงเข้ากับเสาน่ังร้านได้ ต้องทําการติดต้ังตัวยึดโยงเข้ากับคาน
น่ังร้าน โดยให้ตัวยึดโยงอยู่ใกล้กับเสาให้มากสุดเท่าที่เป็นไปได้ 

(7) ตงน่ังร้านต้องยาวเลยจากเสา คานน่ังร้าน และแคลมป์สําหรับยึด 
(8) การติดต้ังคานน่ังร้าน ต้องทําตลอดความยาวของนั่งร้านทั้งแนวเสาด้านในและด้านนอก ในกรณี

ที่มีการใช้ท่อเป็นราวกันตกและราวกลาง อาจพิจารณาใช้ราวกันตกและราวกลางเป็นคานน่ังร้าน
ด้านนอกได้ 

(9) วัสดุที่ใช้ทําแคลมป์ต้องเป็นโลหะโครงสร้าง เช่น เหล็กที่ผ่านการข้ึนรูปด้วยการทุบกระแทก 
(drop-forged steel) เหล็กอบเหนียว (malleable iron) หรืออะลูมิเนียมช้ันคุณภาพโครงสร้าง 
(structural grade aluminum) อย่างไรก็ตาม ไม่อนุญาตให้ใช้แคลมป์ที่ทําจากเหล็กหล่อเทา 
(gray cast iron) 

3.3 นั่งร้านแบบเทา้แขน 

น่ังร้านแบบเท้าแขน (bracket scaffold) แสดงดังรูปที่ 9 จัดเป็นน่ังร้านที่ต้องต่อยึดเข้ากับ
โครงสร้างหลัก น่ังร้านแบบเท้าแขนนิยมใช้ในงานติดต้ังหอกลั่น แท็งก์ เน่ืองจากการติดต้ังน่ังร้าน
ประเภทอื่นไม่สามารถทําได้โดยสะดวก น่ังร้านแบบเท้าแขนต้องมีช่วงพาดสูงสุด (maximum span) 
ไม่เกินช่วงพาดสูงสุดระหว่างแคลมป์พาดยึด ตามท่ีกําหนดไว้ในตารางที่ 2 

ในการใช้งานน่ังร้านแบบเท้าแขน อนุญาตให้ไม่ต้องติดต้ังราวกันตก แต่พ้ืนไม้กระดานต้องมีปุ่ม
ใต้แผ่นพ้ืน เพ่ือป้องกันการขยับของแผ่นพ้ืน 

พ้ืนไม้กระดานต้องมีระยะ ย่ืนจากปลายเท้ าแขนอยู่ระหว่าง  0 .15 ถึ ง  0 .25 เมตร  
พ้ืนไม้กระดานสามารถต่อได้สองแบบ คือ ต่อชนหรือต่อทาบ ในกรณีการต่อทาบ พ้ืนไม้กระดาน 
แผ่นบนต้องมีระยะเลยจากเท้าแขนสุดท้ายที่รองรับแผ่นพ้ืนไม้กระดานน้ันไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 

ในกรณีที่มีการติดต้ังราวกันตก ราวกลาง และแผ่นกันของตก น่ังร้านแบบเท้าแขนต้องมีเสาค้ํา 
ในตําแหน่งที่เหมาะสม 

 



 

มาตรฐานการติดต้ังและการตรวจสอบโครงสร้างนั่งร้าน หน้าที่ 16

 

 
รูปท่ี 9 นั่งร้านแบบเท้าแขน 

(ข้อ 3.3) 
 

ตารางที่ 2 ช่วงพาดสูงสุดของพื้นไม้กระดาน 
(ข้อ 3.3) 

ความหนาระบุของพ้ืนไม้
กระดาน (มิลลเิมตร) 

ช่วงพาดสูงสุดระหว่างแคลมป์
พาดยึด (เมตร) 

32 1.0 
38 1.5 
50 2.0 
63 2.5 

 
น่ังร้านแบบเท้าแขนสามารถแบ่งตามลักษณะการติดต้ังได้ ดังน้ี 
3.3.1 นั่งร้านเท้าแขนแบบติดต้ังกับผิวโครงสร้าง 

ช้ินส่วนของนั่งร้านเท้าแขนแบบติดต้ังกับผิวโครงสร้าง (tank-bracket scaffold) 
ควรทําจากเหล็กฉากที่มีหน้าตัดขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร45 มิลลิเมตร 

5 มิลลิเมตร หรือท่อเหล็กที่มีกําลังรับนํ้าหนักและสภาพแข็งเกร็งเทียบเท่า ช้ินส่วน
น่ังร้านควรมีตะขอทําจากเหล็กกล้าละมุน (mild steel) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร
6 มิลลิ เมตร  สําหรับยึดกับโครงสร้างรองรับ  หูหิ้ วสําหรับยึดขอควรทําจาก 
เหล็กกล้าละมุนขนาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร6 มิลลิเมตร225 มิลลิเมตร และเช่ือม
กับโครงสร้างรองรับด้วยรอยเช่ือมแบบพอกขนาดขาเช่ือมไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร  
แผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับการปฏิบัติงานควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.675 เมตร  
และควรใช้แผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับรับนํ้าหนักบรรทุกแบบเบา 

 

ราวกันตก 

เสาค้ํา 

เท้าแขน 

พ้ืนกระดาน 

ราวกลาง 

ช่วงพาดของเท้าแขน 

ช่ ว งพาดของ
แคลมป์พาดยึด แคลมป์พาดยึด 
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3.3.2 นั่งร้านเท้าแขนแบบติดต้ังกับชัตเตอร์แบบหล่อ 
แผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางานของนั่งร้านเท้าแขนแบบติดต้ังกับชัตเตอร์แบบหล่อ 

(shutter-bracket scaffold) ควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ยกเว้นกรณี 
ที่ความกว้างดังกล่าวไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ ควรจัดให้มีความกว้างจากขอบถึงขอบ
ของทางเข้าออก (clear access) ไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร ตลอดความยาวของแผ่นพ้ืน
น่ังร้านโดยไม่มีการกีดขวางจากบันไดหรือแท่งเหล็กยึดโยง (tie rod)  

ในการยกหรือเปลี่ยนตําแหน่งชัตเตอร์แบบหล่อโดยไม่รื้อถอนนั่งร้าน ต้องทําการยึด
แผ่นพ้ืนน่ังร้านให้แน่นหนา เพ่ือป้องกันการเคลื่อนที่ของแผ่นพ้ืนน่ังร้าน 

3.3.3 นั่งร้านเท้าแขนแบบติดต้ังกับเสาโครงสร้าง 
แผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางานของนั่งร้านเท้าแขนแบบติดต้ังกับเสาโครงสร้าง 

(stud-bracket scaffold) ควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร และควรใช้รับเฉพาะ 
นํ้าหนักบรรทุกแบบเบา 

เท้าแขน (bracket) ไม่ควรรองรับด้วยสลัก (stud) ที่ทําจากโลหะ ยกเว้นกรณีที่มี
การรับรองโดยผู้ผลิต 

3.3.4 นั่งร้านเท้าแขนแบบใช้กระไดเป็นฐานรองรับ 
น่ั งร้ านเท้ าแขนแบบใช้กระไดเ ป็นฐานรองรับ  ( ladder-bracket scaffold)  

แสดงดังรูปที่ 10 เหมาะสําหรับการปฏิบัติงานภายใต้นํ้าหนักบรรทุกเบา ซึ่งเป็นงาน 
ที่ไม่สามารถใช้น่ังร้านแบบอ่ืนได้ ไม่เหมาะสําหรับงานก่อสร้างทั่วไปเน่ืองจากนั่งร้าน
ประเภทนี้ไม่รับรองการปฏิบัติงานภายใต้นํ้าหนักบรรทุกสูง แผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับ 
การปฏิบัติงานควรใช้ความกว้างไม่เกิน 0.45 เมตร 

เอกสารจากผู้ผลิตน่ังร้านเท้าแขนแบบใช้กระไดเป็นฐานรองรับ ต้องระบุข้อจํากัด 
เง่ือนไขการใช้งาน และข้อแนะนําสําหรับการติดต้ัง โดยการใช้งานน่ังร้านเท้าแขนแบบใช้
กระไดเป็นฐานรองรับ ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังน้ี 
(1) กระไดสําหรับการปฏิบัติงาน ควรเลือกใช้ช้ันคุณภาพสําหรับงานอุตสาหกรรม  
(2) กระไดควรมีอัตราส่วนความเอียงของแนวราบต่อความสูงไม่เกิน 1:4 
(3) กระไดต้องต้ังอยู่บนพ้ืนแข็งที่ได้ระดับ 
(4) กระไดต้องทําการยึดแน่น เพ่ือป้องกันการเคลื่อนไหวทุกทิศทาง 
(5) ระยะห่างระหว่างกระไดในแนวราบต้องไม่เกิน 2.4 เมตร 
(6) แผ่นพ้ืนทํางานน่ังร้านต้องอยู่ในสภาพดี 
(7) ในการวางแผ่นพ้ืนปฏิบัติงานน่ังร้าน ต้องคํานึงถึงอุบัติเหตุในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงาน 

อาจตกจากที่สูงได้ โดยที่ความสูงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดอุบัติเหตุต้องไม่เกิน  
2.0 เมตร 
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(8) การป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร ควรได้รับการพิจารณาและออกมาตรการรองรับ 
(9) ระยะ 1 ช่วงของนั่งร้าน อนุญาตให้รองรับผู้ปฏิบัติงานได้ไม่เกิน 1 คน 
(10) ในการปฏิบัติงาน ไม่อนุญาตให้มีการจัดวางวัสดุบนแผ่นพ้ืนน่ังร้าน 

 

 
(ข้อ 3.3.4) 

3.4 นั่งร้านแบบเคลื่อนที ่

(1) น่ังร้านแบบเคลื่อนที่ (mobile scaffold) แสดงดังรูปที่ 11 จัดเป็นน่ังร้านสําหรับการทํางาน 
ต้องใช้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ผิวหน้าของพ้ืนมีความแข็ง โดยระยะห่างจากขอบพ้ืน ขอบเรียบ 
หรือข้ันใด ๆ ต้องไม่ใกล้เกินกว่า 1.0 เมตร ยกเว้นในกรณีที่มีการติดต้ังรั้วหรืออุปกรณ์ที่ป้องกัน
ไม่ให้น่ังร้านสามารถข้ามไปได้ 

(2) น่ังร้านแบบเคลื่อนที่ต้องอยู่ห่างจากสายไฟฟ้าเป็นระยะไม่น้อยกว่าข้อกําหนดในข้อ 9.3.2 
(3) ล้อของน่ังร้านต้องล็อกหมดทุกล้อตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ปลดล็อกล้อหรือเคล่ือนย้าย ยกเว้น

ในกรณีที่ไม่มีคนอยู่บนน่ังร้าน นอกจากน้ี ต้องมีการยึดหรือเก็บอุปกรณ์เพ่ือป้องกันการตก 
ร่วมด้วย 

(4) การย้ายน่ังร้านควรทําโดยใช้แรงงานคนเท่าน้ัน ยกเว้นในกรณีที่มีวิศวกรเป็นผู้กํากับดูแล 
(5) น่ังร้านต้องมีเสถียรภาพ เพ่ือป้องกันการเสียสมดุลระหว่างที่น่ังร้านมีการเคลื่อนที่ 
(6) ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่บนน่ังร้านขณะเคลื่อนที่ ยกเว้นในกรณี ดังน้ี 

(ก) พ้ืนผิวที่น่ังร้านเคลื่อนที่มีความเอียงไม่เกิน 3 องศา และปราศจากบ่อ หลุม และสิ่งกีดขวาง 
(ข) อัตราส่วนของความสูงต่อความกว้างฐานของน่ังร้านไม่เกิน 2:1 ยกเว้นกรณีน่ังร้านได้รับ

การออกแบบและทดสอบเสถียรภาพตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
(ค) ในการใช้โครงส่วนย่ืน (outrigger frame) ต้องติดต้ังโครงส่วนย่ืนทั้ง 2 ด้านของนั่งร้าน 

75
๐ 

ไม่เกิน 2.4 เมตร 

ไม่เกิน 2.0 เมตร 

รูปท่ี 10 นั่งร้านเท้าแขนแบบใช้กระไดเป็นฐานรองรับ 
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(ง) ในการใช้กํ าลั งไฟฟ้าเ ป็นแรงขับเคลื่อนโดยตรงที่ ชุดล้อ  ต้องมีความเร็วไม่ เ กิน  
0.3 เมตรต่อวินาที 

(จ) ในการปฏิบัติงาน ต้องไม่ให้ส่วนใดส่วนหน่ึงของผู้ปฏิบัติงานอยู่เลยออกจากล้อ 
หรือโครงสร้างรองรับอ่ืน 

(7) แผ่นพ้ืนน่ังร้านต้องไม่ย่ืนเกินจุดรองรับที่ฐานน่ังร้าน ยกเว้นกรณีที่มีโครงส่วนย่ืนหรืออุปกรณ์อ่ืน
เทียบเท่าเพ่ือทําให้น่ังร้านมีเสถียรภาพ 

(8) ในกรณีที่ต้องปรับระดับของน่ังร้าน ให้ใช้แม่แรงแบบเกลียวหรืออุปกรณ์อ่ืนเทียบเท่า 
(9) ผู้ทํางานต้องได้รับการแจ้งเตือนหรือสัญญาณก่อนดําเนินการเคลื่อนที่น่ังร้านทุกครั้ง 

 
รูปท่ี 11 ตัวอย่างนั่งร้านแบบเคลื่อนที ่

   (ข้อ 3.4) 
  

ราวกันตก 

ราวกลาง 

ตัวยึดโยงแบบกากบาท 

พ้ืนนั่งร้าน 

กระได 

ล้อนั่งร้าน 

ความสูงนั่งร้าน 

เฟรมหลัก 

ตัวยึดโยงแบบแนวนอน 
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บทที่ 4  
ข้อพิจารณาการออกแบบสําหรับนั่งรา้นสาํหรับการทํางาน 

4.1 ทั่วไป 

การออกแบบและติดต้ังน่ังร้านต้องพิจารณาถึงความม่ันคงแข็งแรงและเสถียรภาพของน่ังร้าน 
น่ังร้านต้องสามารถรองรับการรวมของนํ้าหนักบรรทุกได้อย่างปลอดภัยโดยไม่สูญเสียเสถียรภาพ  
การเสียรูปของน่ังร้านต้องเป็นรูปแบบที่สามารถคาดการณ์ได้ เพ่ือการป้องกันการวิบัติของนั่งร้าน 
ได้อย่างเหมาะสม การออกแบบนั่งร้านสําหรับการทํางานต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือหลีกเลี่ยงการตกจากที่สูง การจัดทางเข้าออกสําหรับผู้ปฏิบัติงานและวัสดุอุปกรณ์ น่ังร้านสําหรับ
กันฝุ่นและเศษวัสดุต้องมีการออกแบบติดต้ังแผ่นห่อหุ้มกับน่ังร้านให้มีการยึดอย่างมั่นคงและใช้งานได้
ตามวัตถุประสงค์ 

การออกแบบน่ังร้ านต้องมีข้อมูลรายละเ อียดครบถ้ วนเ พ่ือใ ห้การทํางานปลอดภัย 
และนั่งร้านมีความแข็งแรงเพียงพอสําหรับการใช้งาน เช่น ตําแหน่งของน่ังร้าน จํานวนแผ่นพ้ืนน่ังร้าน
สําหรับการทํางาน นํ้าหนักบรรทุกกระทําต่อน่ังร้านที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน ทางเข้า ทางออก 
และการป้องกันอันตราย ข้อมูลประกอบการออกแบบและการเลือกประเภทน่ังร้าน มีดังน้ี 
(1) ระยะห่างจากพ้ืนที่สาธารณะและทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียง 
(2) ระยะห่างจากยานพาหนะ ป้ันจ่ัน และเครื่องจักร 
(3) ระยะห่างจากสายไฟฟ้าและวัตถุอันตราย 
(4) กําลังและสภาพของพื้นหรือโครงสร้างที่รองรับน่ังร้าน 
(5) ความสูงของการทํางาน 
(6) โอกาสได้รับผลกระทบจากแรงกระแทกจากการทํางานในบริเวณใกล้เคียง เช่น งานทุบ  

การทํางานของป้ันจ่ัน 
(7) นํ้าหนักบรรทุกจากสภาพแวดล้อม 
(8) ทางเข้าออกของผู้ปฏิบัติงานและวัสดุ 
(9) การอพยพคนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ  
(10) ลักษณะของงาน 
(11) ขนาดและน้ําหนักของวัสดุและอุปกรณ์ 
(12) จํานวนผู้ปฏิบัติงาน  
(13) โอกาสในการทรุดตัวของฐานรองรับน่ังร้าน หรือนํ้าหนักบรรทุกจากสภาพแวดล้อม  

หรือโครงสร้างในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากต้ังน่ังร้านเป็นระยะเวลานาน 
บทน้ีให้ข้อกําหนดการออกแบบนั่งร้านสําหรับการทํางานและน่ังร้านสําหรับการใช้งาน 

เพ่ือประโยชน์อ่ืน เช่น การป้องกันการตกจากที่สูง การป้องกันฝุ่น 
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4.2 กําลังระบุของวัสดุ 

วัสดุที่ใช้เป็นช้ินส่วนหรือส่วนประกอบของนั่งร้านต้องมีกําลังระบุของวัสดุตามข้อกําหนด ดังน้ี 
(1) โลหะที่ใช้เป็นช้ินส่วนหรือส่วนประกอบของน่ังร้าน ต้องมีกําลังต้านทานแรงดึงที่จุดคราก 

ไม่น้อยกว่า 245 เมกะปาสกาล 
(2) ไม้ที่ใช้เป็นแผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับทํางานและแผ่นไม้รองฐาน ต้องมีกําลังต้านทานแรงดัดประลัย

ไม่น้อยกว่า 49.05 เมกะปาสกาล  

กําลังระบุของวัสดุอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดใน (1) และ (2) ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด 
ของผู้ออกแบบ 

4.3 อัตราส่วนความปลอดภัยในการออกแบบ 

อัตราส่วนความปลอดภัยในการออกแบบนั่งร้านต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4  
(พ.ศ.2526) และต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังน้ี 
(1) น่ังร้านโลหะต้องมีกําลังรับนํ้าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของผลรวมของน้ําหนักบรรทุก 

ใช้งาน 
(2) โครงสร้างหรือฐานรองรับน่ังร้านต้องมีกําลังรับนํ้าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 2 เท่าของผลรวม 

ของน้ําหนักบรรทุกใช้งาน 
(3) ไม้ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของน่ังร้าน เช่น แผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางาน แผ่นไม้รองฐาน  

ต้องมีอัตราส่วนความปลอดภัยในการออกแบบไม่น้อยกว่า 4.0 
(4) น่ังร้านต้องมีเสถียรภาพในการป้องกันการพลิกควํ่า โดยมีอัตราส่วนความปลอดภัยการพลิกควํ่า

ไม่น้อยกว่า 1.50 

4.4 ข้อพิจารณาทางด้านวิศวกรรม 

ในการออกแบบนั่งร้าน ต้องพิจารณาให้ช้ินส่วนน่ังร้านสามารถรับนํ้าหนักบรรทุกได้ทั้งในแนวด่ิง
และในแนวราบ  และต้องคํ า นึ งถึ งการรับ นํ้ าห นักบรรทุกทั้ ง ใน ช่วงระห ว่างการ ติด ต้ั ง 
และหลังการประกอบติดต้ังร่วมด้วย น่ังร้านต้องได้รับการออกแบบโดยพิจารณาการรวม 
นํ้าหนักบรรทุกวิกฤติทั้ งในแนวด่ิงและในแนวราบ สําหรับการพิจารณาปรับลดกําลังของ 
ช้ินส่วนน่ังร้านที่ใช้งานแล้ว และการลดกําลังเมื่อมีการเพ่ิมจํานวนช้ันของน่ังร้าน ให้เป็นไปตาม 
ดุลยพินิจของวิศวกร 

การคํานวณการรวมน้ําหนักบรรทุกให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎกระทรวงฉบับที่ 6  
(พ.ศ.2527) การพิสูจน์กําลังรับนํ้าหนักบรรทุกสามารถทําได้โดยใช้แนวทางการคํานวณตามหลัก
วิศวกรรมหรือจัดให้มีการทดสอบ สําหรับการคํานวณตามหลักวิศวกรรม ให้ใ ช้มาตรฐาน  
AISC 360 - 10 มาตรฐาน Aluminum Design Manual 2010 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สําหรับ
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กรณีที่ทําการทดสอบ ต้องใช้ตัวอย่างทดสอบที่มีการติดต้ังน่ังร้านใกล้เคียงกับน่ังร้านจริงและสามารถ
จําลองพฤติกรรมของโครงสร้างนั่งร้านจริงได้ใกล้เคียงที่สุด โดยที่จํานวนตัวอย่างทดสอบและข้ันตอน 
การทดสอบให้เป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ออกแบบ 

ในการออกแบบน่ังร้านสําหรับการทํางานและนั่งร้านสําหรับใช้ประโยชน์อ่ืน ให้พิจารณาน้ําหนัก
บรรทุกดังน้ี 

4.4.1 น้ําหนักบรรทุกในแนวด่ิง 
นํ้าหนักบรรทุกในแนวด่ิงพิจารณาจาก 
(1) นํ้ า ห นั ก บ ร รทุ ก ค งที่ ข อ ง นั่ ง ร้ า น  แผ่ น พ้ื น น่ั ง ร้ า น สํ า ห รั บ ก า รทํ า ง า น  

และน้ําหนักบรรทุกคงที่ของช้ินส่วนอ่ืนที่กระทําบนน่ังร้าน 
(2) นํ้าหนักบรรทุกจรของผู้ปฏิบัติงานและวัสดุบนแผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางาน 

(working platform) โดยต้องมีค่าไม่น้อยกว่าค่าที่กําหนดในตารางที่ 3 

4.4.2 น้ําหนักบรรทุกจากสภาพแวดล้อม 
นํ้าหนักบรรทุกจากสภาพแวดล้อมที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบ ได้แก่ 
(1) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากแรงลม  
(2) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากแรงดันนํ้า 
(3) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากแรงดันดิน 
(4) การทรุดตัวที่แตกต่างกันระหว่างฐานรองรับ เช่น การทรุดตัวของดิน 
(5) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากแรงดันของกระแสนํ้า 
(6) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 

ตารางที่ 3 ข้อกําหนดของแผ่นพื้นนั่งรา้นสําหรบัการทาํงาน 
(ข้อ 4.4, 4.11, 4.13, 8.2) 

ประเภทหน้าที ่
น้ําหนักของผู้ปฏิบัติงานรวมอุปกรณ์ 

(นิวตนัตอ่ตารางเมตร หรือกิโลกรัมแรงตอ่ตารางเมตร) 
รับน้ําหนักบรรทุกแบบเบา  

(light duty) 
1,471 (150) 

รับน้ําหนักบรรทุกแบบปานกลาง 
(medium duty) 

1,961 (200) 

รับน้ําหนักบรรทุกแบบหนัก  
(heavy duty) 

2,452 (250) 

รับน้ําหนักบรรทุกแบบพิเศษ 
(special duty) 

มากกว่า 2,942 (300) 

 



 

มาตรฐานการติดต้ังและการตรวจสอบโครงสร้างนั่งร้าน หน้าที่ 24

 

ภาคผนวก ค แสดงตัวอย่างข้อมูลนํ้าหนักที่ยอมให้ของนั่งร้าน นํ้าหนักของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งาน
กับน่ังร้าน และน้ําหนักของผู้ปฏิบัติงานและวัสดุทั่วไป 

4.5 ฐาน 

ฐาน  (foundation) ของนั่ งร้ าน ต้อง ต้ั งอ ยู่บน พ้ืนที่ ที่ มี ความมั่ นคงแข็ งแรง  สามารถ 
รับนํ้าหนักบรรทุกและกระจายน้ําหนักจากเสาน่ังร้านได้อย่างปลอดภัย โดยการออกแบบฐาน 
สําหรับน่ังร้านมีข้อพิจารณา ดังน้ี 
(1)  ฐานของน่ังร้านต้องมีกําลังรับนํ้าหนักบรรทุกเพียงพอต่อผลรวมของนํ้าหนักบรรทุกใช้งาน  

โดยใช้อัตราส่วนความปลอดภัยในการออกแบบตามข้อ 4.3 
(2) การออกแบบฐานต้องคํานึงถึงประเภท ประโยชน์ใช้สอย และความสูงของน่ังร้าน รวมถึงสภาพ

พ้ืนที่ที่รองรับน่ังร้าน เมื่อมีการปฏิบัติงานขุดใกล้กับน่ังร้าน ฐานของน่ังร้านต้องสามารถรองรับ
น่ังร้านได้โดยไม่มีการทรุดตัวตลอดระยะเวลาที่มีการติดต้ังน่ังร้าน 

(3) ก่อนการติดต้ังน่ังร้าน ต้องสํารวจโครงสร้าง สิ่งก่อสร้างที่รองรับ หรือสิ่งก่อสร้างใต้ดิน เช่น  
ท่อประปา สายเคเบิล ท่อแก๊ส เป็นต้น รวมถึงต้องวางมาตรการเพ่ือป้องกันอันตราย 
และความเสียหายที่อาจเกิดกับโครงสร้างที่รองรับหรือโครงสร้างใต้ดิน 

(4) หน่วยแรงแบกทานของดินที่ฐานนั่งร้านต้องมีค่าไม่เกินกําลังแบกทานของดินตามกําหนด 
ในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) หรือมาตรฐานอ่ืนของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ยกเว้นกรณีที่มีเอกสารแสดงผลการทดสอบหรือการคํานวณซึ่งรับรองจากสถาบันที่เช่ือถือได้ 

(5) กรณีต้ังน่ังร้านบนโครงสร้าง ต้องตรวจสอบกําลังรับนํ้าหนักของโครงสร้างให้มีกําลังเพียงพอ 
ในการรับนํ้าหนักบรรทุกที่กระทําบนฐานนั่งร้านได้อย่างปลอดภัยและไม่เกิดความเสียหาย 
กับโครงสร้าง ในการประเมินโครงสร้างรองรับน่ังร้าน ต้องพิจารณาปัจจัยดังน้ี 
(ก) การรวมนํ้าหนัก ซึ่งพิจารณาน้ําหนักบรรทุกคงที่ นํ้าหนักบรรทุกจร และน้ําหนักบรรทุก 

จากสภาพแวดล้อม 
(ข) นํ้าหนักบรรทุกอ่ืนที่กระทําบนโครงสร้างรองรับน่ังร้าน 
(ค) อุปกรณ์อ่ืนที่ใช้บนโครงสร้างรองรับน่ังร้าน 
(ง) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรองรับน่ังร้าน 
(จ) การเสื่อมสภาพของโครงสร้างรองรับน่ังร้าน 

ในการประเมินโครงสร้างรองรับ รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และเสริมความมั่นคงแข็งแรง
โครงสร้างรองรับ ต้องดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของวิศวกร 

(6) เสาน่ังร้านที่ต้ังบนพื้นผิวแข็ง เช่น คอนกรีต หรือเหล็ก ควรมีแผ่นรองเสา ส่วนเสาน่ังร้าน 
ที่ ต้ังบนพ้ืนผิวที่อาจเกิดความเสียหายจากนํ้าหนักบรรทุกแบบจุดของเสาน่ังร้าน ควรมี 
การกระจายนํ้าหนักด้วยแผ่นรองเสาและแผ่นไม้รองฐานเสาที่มีความหนาไม่น้อยกว่า  
25 มิลลิเมตร 
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(7) น่ังร้านที่ต้ังบนดินหรือยางมะตอย ต้องมีคานโลหะหรือแผ่นไม้รองฐานที่ผ่านการออกแบบ 
จากวิศวกร 
(ก) อัตราส่วนความปลอดภัยในการออกแบบคานโลหะหรือแผ่นไม้รองฐาน ให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดในข้อ 4.3 
(ข) คานโลหะหรือแผ่นไม้รองฐานควรมีความยาวเพียงพอในการรองรับเสาน่ังร้าน 

จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ต้น และมีความยาวเพียงพอในการรับนํ้าหนักได้โดยไม่เกิดการทรุด 
ที่มองเห็นได้และไม่เกิดความเสียหายกับพ้ืน 

(ค) แผ่นไม้รองฐานควรมีขนาดเทียบเท่าและกําลังไม่น้อยกว่าแผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางาน  
ปกติแผ่นไม้รองฐานควรมีความยาวเพียงพอในการรองรับเสาน่ังร้านจํานวนไม่น้อยกว่า  
2 ต้น สําหรับพ้ืนที่เป็นยางมะตอยอ่อนหรือกรวดบดอัด แผ่นไม้รองฐานต้องมีขนาด 

ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร0.22 เมตร 
(8) น่ังร้านที่ต้ังอยู่บนพ้ืนที่ที่มีพ้ืนผิวแข็งและผิวอ่อนร่วมกัน ต้องผ่านการตรวจสอบจากวิศวกร  

เพ่ือป้องกันไม่ให้การทรุดตัวที่แตกต่างกันระหว่างฐานรองรับมีผลต่อกําลังรับนํ้าหนักบรรทุก 
และเสถียรภาพของนั่งร้าน 

(9) น่ังร้านที่ติดต้ังบนพ้ืนลาดเอียงต้องออกแบบให้เสาแต่ละต้นต้ังอยู่บนฐานที่มีความม่ันคงแข็งแรง  
ฐานของน่ังร้านที่ต้ังบนพ้ืนที่มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:10 ต้องผ่านการตรวจสอบจากวิศวกร 
(ก) กรณีต้ังน่ังร้านบนดินที่ลาดเอียง ต้องปรับดินให้ได้ระดับและมีความกว้างเพียงพอ เพ่ือให้

สามารถติดต้ังคานโลหะหรือแผ่นไม้รองฐานได้เต็มหน้าสัมผัส ดังรูปที่ 12 
(ข) กรณีต้ังน่ังร้านบนโครงสร้างคอนกรีตที่ลาดเอียง ต้องทําการรองรับแผ่นรองเสาด้วยลิ่ม

โลหะ เพ่ือให้แผ่นรองเสาได้ระดับและวางเต็มหน้าสัมผัส ลิ่มโลหะต้องยึดกับโครงสร้าง
คอนกรีตด้วยสมอเพ่ือป้องกันการเคลื่อนตัวของน่ังร้าน 

(10) ในการออกแบบฐานรับน่ังร้าน ต้องตรวจสอบการทรุดตัว (settlement) ของจุดที่รองรับ 
เสาของน่ังร้าน เพราะอาจทําให้ระดับของไม้แบบคลาดเคลื่อน จนทําให้ความหนาของโครงสร้าง
มากกว่าที่ต้องการ รวมถึงต้องพิจารณาป้องกันไม่ให้น่ังร้านเกิดการกระทํากับพ้ืนที่รองรับจนเกิด
การวิบัติแบบเฉือนทะลุ 
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รูปท่ี 12 ตัวอย่างการตั้งเสานั่งร้านบนพืน้ลาดเอียง 

 (ข้อ 4.5) 

4.6 เสถียรภาพ 

น่ังร้านต้องมีเสถียรภาพ (stability) ในการป้องกันการพลิกควํ่า เสถียรภาพทําได้ด้วยการผูก 
หรือยึดน่ังร้านไว้กับโครงสร้าง อาจพิจารณาใช้การเพ่ิมนํ้าหนักถ่วงหรือทําการเพิ่มช่วงเพ่ือขยาย 
ความกว้างของฐานได้ตามความเหมาะสม 

เสถียรภาพของน่ังร้านระหว่างการประกอบและภายหลังการติดต้ัง ต้องผ่านการตรวจสอบ 
จากวิศวกร และมีข้อพิจารณาดังน้ี 
(1) อัตราส่วนความปลอดภัยการพลิกควํ่าให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 4.3 
(2) เมื่อน่ังร้านประเภทยึดกับโครงสร้าง (tied) หรือยึดกับพ้ืน (guyed) มีความสูงเกินกว่า 

3 เท่า ของมิติด้านข้างที่แคบที่สุดของฐานนั่งร้าน ต้องทําให้น่ังร้านมีเสถียรภาพ โดยยึดติดกับ

คานนั่งร้าน 

คานนั่งร้าน 

เสาต้ังอยู่กลาง
แผ่นไม้รองฐาน 

แคลมป์ตาย 

แคลมป์ตาย 

(ก) ตัวอย่างการติดต้ังที่ถูกต้อง 

น้ําหนักบรรทุกจากเสานั่งร้านกระจาย
ไม่สม่ําเสมอบนแผ่นรองเสา 

แผ่นไม้รองฐานวางได้ไม่เต็มหน้า 

เสานั่งร้านไม่อยู่กลาง 

(ข) ตัวอย่างการติดต้ังที่ไม่ถูกต้อง 
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อาคารหรือโครงสร้างด้วยตัวยึด นอกจากน้ี อาจใช้การยึดติดกับพ้ืนผิวที่ฐานด้วยลวด 
(guy wire) ได้ โดยท่ีข้อกําหนดขั้นตํ่าในการยึดน่ังร้านกับโครงสร้างหรือยึดกับพ้ืนให้เป็นไปตาม 
ข้อ 4.6.1  

(3) ข้อกําหนดขั้นตํ่าของอัตราส่วนระหว่างความสูงของน่ังร้านต่อความกว้างของฐานนั่งร้าน สําหรับ
น่ังร้านประเภทยืนด้วยตัวเองหรือประเภทมีล้อ ให้เป็นไปตามข้อ 4.6.2 

4.6.1 นั่งร้านประเภทยึดกับโครงสร้างหรือยึดกับพื้น 

4.6.1.1 นั่งร้านประเภทยึดกับโครงสร้าง 
การยึดน่ังร้านกับโครงสร้างดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 13 ช่วยเพ่ิมเสถียรภาพ

ของน่ังร้านในการป้องกันการพลิกควํ่า ในการติดต้ังน่ังร้านประเภทยึดกับ
โครงสร้าง ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังน้ี 
(1) ตัวยึด (ties) ต้องติดต้ังตามแนวด่ิงและแนวราบด้วยระยะห่างตามดุลยพินิจ

ของวิศวกรหรืออ้างอิงตามเอกสารจากผู้ผลิต โดยทั่วไป ต้องทําการติดต้ัง 
ตัวยึดในแนวด่ิงเป็นระยะทุก 3 เท่า ของความกว้างด้านแคบของน่ังร้าน  
และติดต้ังในแนวราบเป็นระยะทุก 3 ช่วงเสา 

(2) ตัวยึดต้องสามารถรับนํ้าหนักบรรทุกกระทําตามแนวแกนได้ 
(3) กําลังรับนํ้าหนักบรรทุกของอาคารหรือโครงสร้างที่ต่อยึดกับตัวยึดต้องผ่าน 

การตรวจสอบจากวิศวกร 
(4) ตัวยึดโยงในระนาบ (plan bracing) ต้องติดต้ังตามความยาวน่ังร้าน 

ที่แต่ละระดับที่มีการยึด 

 
 

(ข้อ 4.6.1.1) 
 

รูปท่ี 13 ตัวอย่างการยึดนั่งร้าน 
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4.6.1.2 นั่งร้านประเภทยึดกับพื้น 
น่ังร้านประเภทยึดกับพ้ืนแสดงตัวอย่างในรูปที่ 14 ระบบลวดยึดและสมอ

ต้องสามารถ รับ นํ้ าหนั กบรรทุ ก ไ ด้ตาม ข้อ กํ าหนดของผู้ ผ ลิ ต น่ั ง ร้ าน  
หรือตามเกณฑ์ของวิศวกรผู้ออกแบบ 

 
รูปท่ี 14 ตัวอย่างนั่งร้านประเภทยึดกับพืน้ 

 (ข้อ 4.6.1.2) 

4.6.2 นั่งร้านประเภทยืนด้วยตัวเองหรือประเภทมีล้อ 

ความสูงของนั่งร้านประเภทยืนด้วยตัวเอง (free-standing) หรือประเภทมีล้อ  
ต้องไม่เกิน 3 เท่า ของความกว้างด้านที่แคบที่สุดของฐานน่ังร้าน การติดต้ังด้านข้าง 
หรือการต่อย่ืนแพลตฟอร์มไม่อนุญาตให้ใช้กับน่ังร้านแบบมีล้อ แต่อนุญาตให้มีการใช้ 
ขาค้ํายันเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพ ส่งผลให้ความสูงที่ยอมให้มีค่าเพ่ิมข้ึนดังรูปที่ 15 ในกรณีที่ 
ขาค้ํายันมีระยะย่ืนไม่เท่ากัน มิติด้านข้างที่ฐานคิดเป็น 2 เท่า ของระยะจากเส้นศูนย์กลาง
ของนั่งร้านถึงเส้นศูนย์กลางของขาค้ํายันที่ย่ืนน้อยกว่าดังรูปที่ 16 
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 (ข้อ 4.6.2) 

ขาค้ํายัน 

ตัวยึดโยงแบบกากบาท 

H 

W 
L 

หมายเหตุ: 

(1) H คือความสูงของนั่งร้าน ซ่ึงในตัวอย่างนี้ มีค่าเท่ากับ 3.25 เมตร 

(2) มิติที่สั้นที่สุดของฐานนั่งร้านคือค่าที่น้อยกว่าระหว่าง W และ L รวมระยะยื่นของขาค้ํายันที่เท่ากันด้วย หากไม่เท่ากันให้อ้างอิงตามรูปที่ 16 สําหรับ
รูปที่แสดงในตัวอย่างนี้ระยะยื่นของขาค้ํายันเท่ากัน W=3.05 เมตร และ L=2.13 เมตร 

(3) อัตราส่วนเสถียรภาพมีค่าเท่ากับความสูงนั่งร้าน (H) หารด้วยมิติที่สั้นที่สุดของฐานนั่งร้าน (ค่าที่น้อยกว่าระหว่าง W และ L) ในตัวอย่างนี้อัตราส่วน
เสถียรภาพเท่ากับ 3.25 ÷ 2.13 = 1.53 ซ่ึงน้อยกว่า 3 แสดงว่านั่งร้านในตัวอย่างนี้ผ่านข้อกําหนดด้านเสถียรภาพ 

รูปท่ี 15 ตัวอย่างอัตราส่วนเสถียรภาพ 
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(ข้อ 4.6.2) 

4.7 การยึด 

การยึด (tying) น่ังร้านในทางปฏิบัติ ต้องเป็นไปตามหลักการยึดน่ังร้านเข้ากับโครงสร้าง 
ซึ่งกําหนดโดยผู้ผลิตน่ังร้าน ขั้นตอนการยึดน่ังร้านต้องไม่กีดขวางการปฏิบัติงานในส่วนอ่ืน ตลอดจน
ทางเข้าและทางออกที่เป็นช่องทางสําหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ก่อสร้าง รูปที่ 17 แสดงตัวอย่าง 
การยึดน่ังร้านกับโครงสร้าง 

การใช้พุกเจาะฝังในการยึดน่ังร้านควรใช้เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีอ่ืนได้ การออกแบบพุก
เจาะฝังต้องผ่านการออกแบบจากวิศวกร และใช้อัตราส่วนความปลอดภัยในการออกแบบ 
ไม่น้อยกว่า 3.0 

เส้นศูนย์กลางของน่ังร้าน 

หมายเหตุ: หากระยะยื่นของขาค้ํายันไม่เท่ากัน มิติของฐานนั่งร้านคือ 2 เท่าของระยะจากเส้นศูนย์กลางของนั่งร้านถึง
ด้านที่มีระยะยืดของขาค้ํายันที่สั้นกว่า ในรูปตัวอย่างมิติของฐานนั่งร้านเท่ากับ 2A 

A B 

รูปท่ี 16 ตัวอย่างการคํานวณระยะมิติด้านข้างของนั่งร้านที่มีระยะยื่นของขาค้ํายันไม่เท่ากัน 
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(ข้อ 4.7) 

4.8 สภาพแข็งเกรง็ 

การเ พ่ิมสภาพแข็งเกร็ง (rigidity) ของน่ังร้านสามารถทําได้โดยการใช้โครงประกอบ 
หรือตัวยึดโยงแบบทแยง ซึ่งตัวยึดโยงแบบทแยงต้องยึดต้ังแต่ฐานจนถึงโครงสร้างน่ังร้านด้านบน  
โดยไม่ต้องยึดถึงราวกันตกด้านบน รูปที่ 18 แสดงตัวอย่างของการยึดโยงแบบทแยง 
 

การยึดแบบตัวยู การยึดแบบกล่อง การยึดกับเสาด้วยตงนั่งร้านแบบต่อชน 

เสา เสา เสา 

การยึดแบบกล่อง 

ท่อยึด 

อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะแคลมป์ตาย 
(Right-Angle Coupler) 

รูปท่ี 17 ตัวอย่างการยึดนั่งร้านกับโครงสร้าง 
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รูปท่ี 18 ตัวอย่างการยึดโยงแบบทแยง 

 (ข้อ 4.8) 

4.9 การโก่งตัวและการเสียรปู 

การโก่งตัว (deflection) และการเสียรูป (deformation) ของนั่งร้าน เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณา
เมื่อมีนํ้าหนักบรรทุกกระทําต่อน่ังร้าน ซึ่งต้องมีการคํานวณและจัดระดับเตรียมไว้ (camber) ในกรณี
ทั่ ว ไป  กํ าหนดให้การ โ ก่ ง ตัวที่ ยอมให้  มีค่ า เท่ า กับ  1  ใน  200  ของความยาว ช่วงคาน  
สําหรับกรณีที่เป็นโครงสร้างหลักซึ่งมีความสําคัญ กําหนดให้การโก่งตัวที่ยอมให้มีค่าอยู่ระหว่าง 
1 ใน 500 ถึง 1 ใน 1,000 ของความยาวช่วงคาน 

4.10 สติฟเนส 

สติฟเนสของนั่งร้านต้องเพียงพอต่อการต้านทานนํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากแรงกระทําด้านข้าง 
โดยเฉพาะกรณีที่มีการก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตอัดแรง ต้องพิจารณาแรงเสียดทานระหว่างไม้แบบ 
และคอนกรีตขณะทําการดึงลวดอัดแรง เน่ืองจากคอนกรีตมีการหดตัวและอาจเกิดการหลุดจาก 
แบบหล่อได้ 

4.11 พื้นนั่งร้านสําหรับการทาํงาน  

น่ังร้านสําหรับการทํางานต้องผ่านการออกแบบให้สามารถรองรับจํานวนพ้ืนน่ังร้านสําหรับ 
การทํางานที่ต้องการได้ พ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางานสามารถพิจารณาเลือกใช้ได้ทั้งแบบแผ่นพ้ืน
สําเร็จรูปหรือแผ่นพ้ืนไม้กระดาน พ้ืนน่ังร้านต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร นอกจากน้ี  
ให้พิจารณาเลือกใช้พ้ืนน่ังร้านตามระดับของนํ้าหนักบรรทุกดังตารางที่ 3 

พ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางานต้องมีความราบเรียบ มีความลาดเอียงต้องไม่เกิน 7 องศา 
มีพ้ืนผิวกันลื่น แผ่นพ้ืนไม้กระดานต้องมีความหนาเท่ากัน และมีการยึดเพ่ือป้องกันการเสียสมดุล 
ดังรูปที่ 19 
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(ข้อ 4.11) 

4.12 การป้องกันการตกด้านขอบ 

น่ังร้านต้องติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือป้องกันการตกด้านขอบ (edge protection) และด้านปลาย 
ที่เปิดโล่งของน่ังร้าน นอกจากน้ี การติดต้ังอุปกรณ์ดังกล่าว มีจุดประสงค์ในการป้องกันการตกของคน
หรือสิ่งของจากความสูงเกินกว่า 2.0 เมตร การป้องกันการตกด้านขอบสามารถทําได้ด้วยการใช้ 
ราวกันตก ราวกลาง หรือแผ่นกันของตก ไม่อนุญาตให้ใช้ราวกันตกท่ีจัดเตรียมขึ้นจากเชือก 
หรือลวดเหล็กแต่อนุโลมให้ใช้โซ่เหล็กสําหรับก้ันเป็นทางเข้าออกได้ การป้องกันการตกด้านขอบ 
มีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังน้ี 
 

(1) วัสดุใช้ทําราวกันตก ราวกลาง หรือแผ่นกันของตกควรเป็นท่อเหล็ก ไม้เน้ือแข็ง หรือวัสดุอ่ืน 
ที่มีความแข็งแรงและเหมาะสมสําหรับการป้องกันการตก 

(2) ราวกันตกและราวกลางต้องมีเสารองรับทุกช่วงระยะห่างไม่เกิน 3.0 เมตร ราวกันตก 
ควรมีความสูงระหว่าง 0.90 เมตร ถึง 1.10 เมตร โดยวัดจากพ้ืนน่ังร้าน ราวกลางควรจัดให้อยู่ที่ 
ระดับกึ่งกลางความสูงระหว่างราวกันตกและแผ่นกันตก  

พ้ืนนั่งร้านสําหรับ 
การทํางานสูงไม่พอ 

ความกว้างทางเข้าออกไม่เพียงพอ 

แผ่นไม้กระดานมีความหนาไม่เท่ากัน 

ช่องว่างระหว่าง
แผ่นไม้กระดาน 

รูปท่ี 19 ตัวอย่างพื้นนั่งร้านที่ไม่ปลอดภัยสําหรับการทํางาน 
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(3) แผ่นกันของตกควรมีกําลังของวัสดุและความแข็งเกร็งไม่ น้อยกว่าแผ่นพ้ืนไม้ น่ังร้าน  
แผ่นกันของตกควรทําการยึดแน่นและสูงไม่ น้อยกว่า 0.15 เมตรจากแผ่นพ้ืนน่ังร้าน 
สําหรับการทํางาน ช่องว่างระหว่างแผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางานและแผ่นกันของตกควรมีค่า
ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร 

(4) ราวกันตก ราวกลาง และแผ่นกันของตกต้องทําการออกแบบให้สามารถรับนํ้าหนักบรรทุกได้
ตามรายละเอียดดังน้ี  
(ก) ราวบนและราวกลางต้องสามารถต้านทานแรงกระทําแบบจุดในแต่ละทิศทางได้ไม่น้อยกว่า 

883 นิวตัน (90 กิโลกรัมแรง) โดยไม่เกิดการวิบัติ แผ่นกันของตกต้องสามารถต้านทานแรง
กระทําแบบจุดในแต่ละทิศทางได้ไม่น้อยกว่า 221 นิวตัน (22.5 กิโลกรัมแรง) โดยไม่เกิด
การวิบัติ 

(ข) เสาต้องสามารถรับแรงกระทําแบบจุดในแต่ละทิศทางที่จุดยอดได้ไม่น้อยกว่า 883 นิวตัน 
(90 กิโลกรัมแรง) โดยไม่เกิดการวิบัติ 

(5) กรณีที่ไม่มีราวกันตกหรือราวกลางที่ขอบของน่ังร้านในส่วนพ้ืนที่การทํางานของอาคาร 
หรือโครงสร้าง พ้ืนที่การทํางานของอาคารหรือโครงสร้างต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังน้ี 
(ก) ระยะจากขอบแผ่นพ้ืนน่ังร้าน ต้องไม่เกิน 0.225 เมตร 
(ข) ความสูงจากระดับแผ่นพ้ืนน่ังร้าน ต้องไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร 
(ค) กําลังของวัสดุและความแข็งเกร็งของโครงสร้างต้องไม่น้อยกว่าราวกันตก 
(ง) โครงสร้างต้องสามารถทําหน้าที่แทนราวกันตกและราวกลางได้ 

(6) สําหรับกรณีที่ไม่มีแผ่นกันของตกในส่วนพ้ืนที่การทํางานของอาคารหรือโครงสร้าง ระยะห่าง
ระหว่างพ้ืนที่การทํางานและขอบแผ่นพ้ืนน่ังร้านควรมีค่าไม่เกิน 0.225 เมตร และควรจัดให้มี
วิธีการป้องกันอันตรายจากการตกของเศษวัสดุ 

(7) ในบางกรณีที่มีความจําเป็น อนุญาตให้ใช้ชานรับ (catch platform) ดังรูปที่ 20 เพ่ือป้องกัน 
การตก 
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(ข้อ 4.13) 
 
 
 

ช่องว่างสําหรับรถเข็น 

กระไดใช้เป็น
ทางข้ึนลง 

เพิ่มแคลมป์เหนือ 
แคลมป์เป็น เพื่อให้ท่อ
ท่ีเป็นประตูปิดได้เอง 

แคลมป์เป็น 

ประตูแบบปิดเอง 

ทางข้ึนลงด้วยกระไดภายใน
และประตูบานพับ ทางข้ึนลงด้วยกระได

ภายนอก 

ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร 

รูปท่ี 21 ตัวอย่างทางขึ้นลง 
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(ข้อ 4.13) 
 
ในกรณีที่มีการใช้ทางขึ้นลงเชิงกล เช่น การใช้รอกส่วนตัวเป็นทางขึ้นลง ควรจัดให้มีการเตรียม

กระไดหรือบันไดเพ่ือใช้ในกรณีฉุกเฉิน 
ทางข้ึนลงอาจเป็นทางราบหรือทางลาด เ พ่ือเป็นช่องทางเข้าจากพ้ืนถาวร ทางขึ้นลง 

ต้องออกแบบตามข้อกําหนดของแผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางานประเภทน้ําหนักบรรทุกแบบหนัก 
ดังตารางที่ 3 อนุญาตให้ปรับลดความกว้างเหลือ 0.675 เมตร สําหรับขนวัสดุ หรือ 0.45 เมตร 
สําหรับทางขึ้นลงของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีเครื่องมือประจําตัวเท่าน้ัน ทางลาดต้องมีมุมลาดเอียงไม่เกิน  
20 องศา และมีผิวกันลื่นสําหรับทางลาดที่มีมุมลาดเอียงไม่น้อยกว่า 7 องศา 

ชานพักกระไดและชานพักบันไดต้องมีการป้องกันการตกด้านขอบเช่นเดียวกับพ้ืนที่น่ังร้าน
สําหรับการทํางาน 

4.13.1 บันได 
บันได (stairs) ที่ใช้กับน่ังร้านต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังน้ี 

(1) ระยะห่าง (clear width) ระหว่างคานบันไดต้องไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร 

กระไดชันเกินไป 

กระไดพับไม่เหมาะสม
ในการใช้เป็นทางขึน้ลง 

กระไดชันน้อย
เกินไป 

รูปท่ี 22 ตัวอย่างทางขึ้นลงที่ไม่เหมาะสม 
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(2) ลูกนอน (treads) ต้องมีความลึกคงที่ อนุญาตให้มีความแตกต่างของความลึก 
ลูกนอนได้ไม่เกิน 13 มิลลิเมตร ต่อช่วงหน่ึงระยะพาด 

(3) ลูกต้ัง (risers) ต้องมีระยะห่างคงที่ อนุญาตให้มีความแตกต่างของระยะห่างลูกต้ัง
ได้ไม่เกิน 13 มิลลิเมตร ต่อช่วงหน่ึงระยะพาด 

(4) มุมเอียงของคานบันไดต้องไม่เกิน 60 องศา วัดจากแนวราบ 
(5) ระยะห่างในแนวด่ิงระหว่างชานพักต้องไม่เกิน 3.7 เมตร 
(6) ส่วนพ้ืนบันได ต้องทําจากวัสดุที่ไม่เสี่ยงต่อการสะดุด ลื่น และเกิดอันตราย 
(7) บันไดต้องมีราวมือจับในด้านที่เปิดโล่งในทุกช่วงพาด 

4.13.2 กระได 
กระได (ladders) สามารถใช้เป็นทางขึ้นลงของพ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางานที่มี 

การข้ึนลงของผู้ปฏิบัติงานจํานวนจํากัดได้ เมื่อการเคลื่อนย้ายวัสดุและอุปกรณ์มายัง 
พ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางานสามารถทําได้ด้วยวิธีการอ่ืน เช่น การใช้รอกหรือกว้าน  
ในกรณีที่พ้ืนที่อํานวย กระไดควรติดต้ังกับน่ังร้านเพ่ือใช้เป็นทางขึ้นลงแยกจากนั่งร้าน
ทํางานส่วนอ่ืน การติดต้ังกระไดเข้ากับน่ังร้านต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ 
ของนั่งร้าน กระไดที่ใช้เป็นทางข้ึนลงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังน้ี 

 

(1) อัตราส่วนระยะลาดเอียงแนวราบต่อแนวด่ิง ต้องอยู่ระหว่าง 1:4 และ 1:6 
(2) กระไดต้องมีการยึดเพ่ือป้องกันการเคลื่อนที่ทุกทิศทาง 
(3) ในกรณีที่ฐานอยู่ระดับพ้ืนหรืออยู่บนโครงสร้างรองรับ ต้องมีชานพักที่ฐาน 

และด้านบนกระได 
(4) กระไดต้องมีระยะย่ืนเหนือชานพัก ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร 
(5) ความสูงระหว่างชานพักกระไดที่อยู่ติดกัน อนุญาตให้ห่างกันได้ไม่เกิน 6.0 เมตร 
(6) รอบช่องเปิดกระไดที่อยู่ในบริเวณพ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางานต้องจัดให้มีประตู

หรือราวกั้น 
(7) ทางขึ้นลงจากกระไดในทุกชานพักต้องมีขนาดที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(8) กระไดที่ติดต้ังบนน่ังร้านชนิดเคลื่อนที่ ต้องอยู่ห่างจากพ้ืนโครงสร้างรองรับ 

4.14 แผ่นห่อหุ้ม  

แผ่นห่อหุ้ม (containment sheeting) ติดต้ังเพ่ือความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน 
และคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมในบริเวณรอบพ้ืนที่ก่อสร้าง กรณีที่การทํางานอยู่ใกล้ทางสัญจรของยวดยาน
และคนทั่วไป แผ่นห่อหุ้มมีหน้าที่แยกส่วนของพื้นที่ทํางานและพ้ืนที่สาธารณะให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
การเลือกแผ่นห่อหุ้มพิจารณาจากการป้องกันฝน การป้องกันฝุ่นจากการทํางาน การเกิดปฏิกิริยา 
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กับสารทําความสะอาดผนัง ความเป็นฉนวนป้องกันอัคคีภัย คุณสมบัติในการส่องผ่านของแสง  
การระบายอากาศ ขนาดของแผ่นห่อหุ้ม และรูปแบบการยึด  

นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากลมมีแนวโน้มสูงข้ึนภายหลังการติดต้ังแผ่นห่อหุ้ม ส่งผลให้น่ังร้าน 
ต้องสามารถรับการรวมน้ําหนักบรรทุกเน่ืองจากนํ้าหนักบรรทุกคงที่และแรงลมเพ่ิมเติมได้  
ซึ่งการออกแบบน่ังร้านและการยึดน่ังร้านต้องผ่านการตรวจสอบจากวิศวกร 

แผ่นห่อหุ้มต้องมีระยะทาบและการยึดที่เพียงพอ การยึดแผ่นห่อหุ้มเข้ากับน่ังร้านมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมดังน้ี 
(1) ตัวอย่างของการทาบและการยึดแผ่นห่อหุ้ม เป็นไปตามรูปที่ 23 
(2) สําหรับน่ังร้านแบบท่อและข้อต่อ อนุญาตให้ตงน่ังร้านและแคลมป์พาดยึด (putlog) ย่ืนออกจาก

คานนั่งร้านด้านนอกได้ไม่เกิน 0.15 เมตร และต้องมีอุปกรณ์ปิดปลายท่อน่ังร้านที่สัมผัสกับ 
แผ่นห่อหุ่ม 

(3) สําหรับน่ังร้านที่ ติด ต้ังแผ่นห่อหุ้ม ต้องมีการติดต้ังแผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางาน 
และราวกันตกเต็มพ้ืนที่ 

(4) แผ่นห่อหุ้มควรยึดอยู่ที่ ด้านนอกของน่ังร้าน ยกเว้นกรณีที่ผู้ออกแบบมีการกําหนดให้ 
เป็นลักษณะอ่ืน 

(5) แผ่นห่อหุ้มควรมีความต่อเน่ืองและมีระยะทาบเพียงพอ 
(6) ในกรณีที่ไม่สามารถทาบแผ่นห่อหุ้มได้ ให้ต่อชนแผ่นห่อหุ้มโดยมีการยึดอย่างแน่นหนา 
(7) การติดต้ังแผ่นห่อหุ้มต้องเร่ิมต้นจากด้านบนลงมาด้านล่างที่ฝั่งด้านนอกของน่ังร้าน และยึดปลาย

ด้านล่างของแผ่นห่อหุ้มกับน่ังร้านอย่างแน่นหนา 
(8) แผ่นห่อหุ้มต้องทําการยึดอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันการหลุดและการเสียรูปจากนํ้าหนักบรรทุก

เน่ืองจากสภาพแวดล้อม 
(9) แผ่นห่อหุ้มที่มีอุปกรณ์ยึดติดมาด้วย ควรตรวจสอบความเหมาะสมของการวางตําแหน่งตัวยึด 

โครงน่ังร้าน 
(10) แผ่นห่อหุ้มควรแนบและยึดที่ขอบช่องเปิดของแผ่นพ้ืนน่ังร้านและราวกันตก 

 



 

มาตรฐานการติดต้ังและการตรวจสอบโครงสร้างนั่งร้าน หน้าที่ 40

 

 
 

(ข้อ 4.14) 

4.15 เชือกลวดเหลก็และโซ่ 

เชือกลวดเหล็ก (steel wire rope หรือ SWR) และโซ่ (chain) ที่ใช้รับแรงดึงสถิตในน่ังร้าน
ต้องรับนํ้าหนักบรรทุกไม่เกินร้อยละ 17 ของกําลังรับนํ้าหนักบรรทุกประลัยตามที่ผู้ผลิตกําหนด 
 
 
 

การทาบเพ่ือป้องกัน
สภาพอากาศ 

การก้ันสําหรับ 
งานร้ือหรืองานทุบ 

ยึดแผ่นห่อหุ้มทุก 1 ตารางเมตร 
หรือน้อยกว่า หรือตามคําแนะนํา
ของผู้ผลิต 

ระ
ยะ

ห่า
ง 2

.0 
เม

ตร
 

เสา 

ตําแหน่งตาไก่ 

คาน 

ราวกันตก 

แผ่นห่อหุ้มยึดทุกพ้ืนที่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร หรือ
ตามข้อกําหนดของผู้ผลิต 

(ก) การทาบแผ่นห่อหุ้ม 

(ข) การยึดแผน่ห่อหุ้ม 

(ค) ตําแหน่งตาไก่สําหรับการยึดแผ่นห่อหุม้ 

รูปท่ี 23 ตัวอย่างการทาบและการยึดแผ่นห่อหุ้ม 
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4.16 การกําหนดรายละเอียดและวัตถุประสงค์การออกแบบ 

รายละเอียดที่วิศวกรผู้ออกแบบนั่งร้านควรกําหนดเพื่อการใช้งานนั่งร้านอย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย และตรงตามความต้องการในการออกแบบ มีดังน้ี 
(1) ตําแหน่งที่ต้องติดต้ังแผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางาน 
(2) ข้อกําหนดในการป้องกันอันตรายจากพ้ืนที่ก่อสร้างไปสู่พ้ืนที่สาธารณะหรือทรัพย์สินในบริเวณ

ใกล้เคียง 
(3) ตําแหน่งของสายไฟฟ้า ทางสัญจรสาธารณะ และโรงงาน 
(4) ลักษณะและตําแหน่งของวัตถุอันตราย 
(5) ระยะที่ต้องการของพ้ืนที่ทํางาน ระยะห่างจากโครงสร้างในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงระยะห่าง 

จากโรงงาน 
(6) ข้อกําหนดของทางเข้าออกจากแผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางาน 
(7) ช่วงขนาดมิติของแผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางานที่ยอมรับได้ 
(8) ข้อกําหนดของการป้องกันการตกด้านขอบ 
(9) จํานวนแผ่นพ้ืน น่ังร้ านสู งสุดสําหรับการทํางานที่ สามารถทํางานหรือรับ นํ้าหนักไ ด้ 

ในแต่ละครั้ง 
(10) ข้อกําหนด ประเภท และหน้าที่ของแผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางาน 
(11) นํ้าหนักบรรทุกที่คาดการณ์เน่ืองจากการใช้งานและสภาพแวดล้อม 
(12) นํ้าหนักบรรทุกคงที่สูงสุดของน่ังร้าน  
(13) ข้อจํากัดและข้อกําหนดของโครงสร้างรองรับ  เ ช่น ข้อจํากัดนํ้าหนักบรรทุกแบบจุด  

หรือนํ้าหนักถ่วงบนหลังคา 
(14) ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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บทที่ 5  
ข้อพิจารณาการออกแบบสําหรับนั่งรา้นแบบโครงค้ํายัน 

5.1 ทั่วไป 

น่ังร้านแบบโครงค้ํายันเป็นโครงสร้างช่ัวคราวที่ใช้รองรับโครงสร้างถาวรในขณะที่โครงสร้างถาวร
ไม่สามารถรับนํ้าหนักตัวเองได้ น่ังร้านแบบโครงค้ํายันใช้ในการรองรับไม้แบบในขณะการก่อสร้าง
โครงสร้างคอนกรีต การวิบัติบางส่วนของนั่งร้านแบบโครงค้ํายันอาจนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 
ที่ร้ายแรงได้ นอกจากน้ี สาเหตุของการวิบัติของน่ังร้านแบบโครงคํ้ายันสามารถเกิดขึ้นได้เน่ืองจาก 
การออกแบบที่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ช้ินส่วนน่ังร้านมีคุณสมบัติของวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน  
การประกอบ ติดต้ัง และรื้อถอนที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้งานน่ังร้านเกินขอบเขตของนํ้าหนัก
บรรทุกที่กําหนด การออกแบบน่ังร้านแบบโครงค้ํายันให้เป็นไปตามข้อกําหนดในบทน้ี และข้อกําหนด
ในหัวข้อ 4.1 (ทั่วไป) หัวข้อ 4.2 (กําลังระบุของวัสดุ) หัวข้อ 4.3 (อัตราส่วนความปลอดภัย 
ในการออกแบบ) หัวข้อ 4.5 (ฐาน) หัวข้อ 4.9 (การโก่งตัวและการเสียรูป) และหัวข้อ 4.10 (สติฟเนส) 

5.2 น้ําหนักบรรทกุสําหรบัการออกแบบนั่งร้านแบบโครงค้าํยัน 

ในการออกแบบน่ังร้านแบบโครงค้ํายัน ต้องพิจารณาให้ช้ินส่วนน่ังร้านสามารถรับนํ้าหนักบรรทุก
ได้ทั้งในแนวด่ิงและในแนวราบ และต้องคํานึงถึงการรับนํ้าหนักบรรทุกทั้งในช่วงระหว่างการติดต้ัง 
และหลังการประกอบติดต้ังร่วมด้วย น่ังร้านต้องได้รับการออกแบบโดยพิจารณาการรวมนํ้าหนัก
บรรทุกวิกฤติทั้งในแนวด่ิงและในแนวราบ สําหรับการพิจารณาปรับลดกําลังของช้ินส่วนน่ังร้าน 
ที่ใช้งานแล้ว และการลดกําลังเมื่อมีการเพ่ิมจํานวนช้ันของน่ังร้าน ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของวิศวกร 

การคํานวณการรวมน้ําหนักบรรทุกให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎกระทรวงฉบับที่ 6  
(พ.ศ.2527) การพิสูจน์กําลังรับนํ้าหนักบรรทุกสามารถทําได้โดยใช้แนวทางการคํานวณตามหลัก
วิศวกรรมหรือจัดให้มีการทดสอบ สําหรับการคํานวณตามหลักวิศวกรรม ให้ใ ช้มาตรฐาน  
AISC 360-10 มาตรฐาน  Aluminum Design Manual 2010 หรือมาตรฐาน อ่ืนที่ เกี่ ยว ข้อง  
สําหรับกรณีที่ทําการทดสอบ ต้องใช้ตัวอย่างทดสอบท่ีมีการติดต้ังน่ังร้านใกล้เคียงกับน่ังร้านจริง 
และสามารถจําลองพฤติกรรมของโครงสร้างน่ังร้านจริงได้ใกล้เคียงที่สุด โดยที่จํานวนตัวอย่างทดสอบ
และขั้นตอนการทดสอบให้เป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ออกแบบ 

ในการออกแบบน่ังร้านแบบโครงค้ํายัน ให้พิจารณานํ้าหนักบรรทุกดังน้ี 

5.2.1 น้ําหนักบรรทุกในแนวด่ิง 
นํ้าหนักบรรทุกในแนวด่ิงพิจารณาจาก 
(1) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของนั่งร้านแบบโครงค้ํายัน 
(2) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากงานโครงสร้างถาวรที่ต้องรองรับ 
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(3) นํ้าหนักบรรทุกแบบกระแทกเน่ืองจากการเทคอนกรีต 
(4) นํ้ า ห นั กบร รทุ ก ร ะห ว่ า งก า ร ก่ อสร้ า ง  ซึ่ ง กํ าหนด ใ ห้มี ค่ า ไ ม่ น้ อ ยก ว่ า 

1.471 กิโลปาสกาล (150 กิโลกรัมแรงต่อตารางเมตร) 
(5) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากการเก็บวัสดุช่ัวคราว 
(6) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากการสัญจรของยานพาหนะ 
(7) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากปฏิบัติงาน ซึ่งแนะนําให้ใช้การรวมนํ้าหนักแบบพลศาสตร์ 

5.2.2 น้ําหนักบรรทุกในแนวราบ 
นํ้าหนักบรรทุกในแนวราบที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบ ได้แก่ 
(1) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากแรงลม 
(2) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากแรงดันนํ้า ซึ่งอาจเกิดจากคอนกรีตสดหรือปัจจัยภายนอก

อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(3) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากแรงดันดิน 
(4) การทรุดตัวที่แตกต่างกันระหว่างฐานรองรับ เช่น การทรุดตัวของดิน 
(5) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากแรงดันด้านข้างระหว่างการก่อสร้าง 
(6) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากการสั่นสะเทือน เช่น ระหว่างการส่ันคอนกรีต การป๊ัม

คอนกรีต หรือการทําเสาเข็มในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งต้องมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของน้ําหนักบรรทุกในแนวด่ิง 

(7) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากแรงดันกระแสนํ้า 
(8) การกระจายนํ้าหนักบรรทุกในแนวด่ิงแบบไม่สม่ําเสมอ เช่น นํ้าหนักบรรทุก 

ที่เกิดขึ้นระหว่างการเทคอนกรีต 
(9) การใช้แม่แรงยกโครงสร้างถาวรแบบไม่พร้อมกัน ซึ่งอาจเกิดเป็นนํ้าหนักบรรทุก 

ในน่ังร้านแบบโครงค้ํายัน 
(10) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากการเคลื่อนตัวด้านข้าง (sway) ของนั่งร้านแบบโครงค้ํายัน 
(11) การเย้ืองศูนย์ของนํ้าหนักบรรทุกในแนวด่ิง ซึ่งอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อน 

ในการก่อสร้าง เช่น กรณีที่น่ังร้านแบบโครงค้ํายันต้ังอยู่บนพ้ืนเอียง 
(12) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากความไม่ต่อเน่ืองของแบบหล่อ 
(13) นํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 

5.3 งานเหล็กโครงสร้าง 

(1) เหล็กโครงสร้างที่ใช้เป็นช้ินส่วนน่ังร้าน ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4.2 หรือเป็นไปตามมาตรฐานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

(2) หน้าตัดกลวงที่ใช้ในน่ังร้านแบบโครงค้ํายัน ควรมีความหนาไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร 
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(3) ช้ินส่วนน่ังร้านต้องผ่านการตรวจสอบก่อนนํามาใช้ซ้ํา และต้องทําการวิเคราะห์โครงสร้างน่ังร้าน
โดยปรับลดกําลังรับนํ้าหนักบรรทุกตามดุลยพินิจของวิศวกร 

5.4 เสถียรภาพด้านข้าง 

(1) ความปลอดภัยในการใช้งานของน่ังร้านแบบโครงค้ํ า ยันข้ึนกับการติดต้ังคานน่ังร้าน 
และตัวยึดโยงซึ่งต้องมีจํานวนที่เพียงพอ เพ่ือป้องกันการโก่งเดาะและการเคล่ือนที่ด้านข้าง 

(2) คานน่ังร้าน คือ ช้ินส่วนในแนวนอนที่เช่ือมต่อระหว่างเสา มีส่วนช่วยในการลดความยาว 
ของช่วงที่ไม่มีการยึดโยง คานน่ังร้านมีหน้าที่รับนํ้าหนักบรรทุกตามแนวแกน และส่งถ่ายนํ้าหนัก
บรรทุกในแนวราบระหว่างช้ินส่วนน่ังร้าน 

(3) ตัวยึดโยง คือ ช้ินส่วนในแนวทแยงที่ต่อระหว่างคานน่ังร้านและเสาน่ังร้าน ซึ่งเป็นช้ินส่วนที่ช่วย 
ในการส่งถ่ายแรงในแนวราบลงสู่ฐานรับน่ังร้าน 

(4) คานน่ังร้านและตัวยึดโยง คือ ช้ินส่วนที่มีความสําคัญในนั่งร้านแบบโครงค้ํายัน คานน่ังร้าน 
ต้องผ่านการออกแบบตามหลักวิศวกรรม และแสดงในแบบรูป (drawing) อย่างชัดเจน 
ทั้ง 3 ทิศทาง นํ้าหนักบรรทุกด้านข้างเน่ืองจากแรงบิดและแรงกระแทกอาจก่อให้เกิด 
การเคล่ือนที่ของคานน่ังร้านที่มากเกินค่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้การออกแบบคานนั่งร้าน 
ควรคํ า นึ งถึ งกร ณี ดั งกล่ า ว  เ พ่ื อจั ด ใ ห้มี ก าร ป้อง กันการ เคลื่ อนที่ ของคาน น่ั งร้ าน 
ที่มากเ กินค่าที่ คาดการณ์  นอกจากน้ี  การลํ า ดับการใ ห้ นํ้าหนักบรรทุกที่ เหมาะสม  
สามารถช่วยลดการเกิดแรงบิดได้ 

(5) น่ังร้านแบบโครงค้ํายันควรยึดเข้ากับโครงสร้างถาวรที่มีสติฟเนสสูงเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพ 
(6) น่ังร้านแบบโครงค้ํายันควรมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะกรณีที่อยู่ใกล้บริเวณที่มีการสัญจร 

ของยานพาหนะ โครงสร้างควรได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับแรงกระแทก 
หรือการสั่นไหวได้ โดยที่ความเสียหายเพียงเล็กน้อยของโครงสร้างต้องไม่ส่งผลต่อการวิบัติ 
ของระบบนั่งร้านแบบโครงค้ํายัน 

5.5 ชิ้นส่วนคานยืน่ 

(1) ปลายของเสาที่ย่ืนออกจากคานน่ังร้าน ต้องพิจารณาเป็นช้ินส่วนคานย่ืน ยกเว้นกรณีที่มีแนวทาง
ในการยึดส่วนปลาย ซึ่งอาจอยู่ที่ปลายบนหรือที่ฐานของเสา 

(2) ปลายเสาที่สามารถยืดออกได้ (extensible portion) ส่งผลให้จุดต่อระหว่างเสาสามารถเกิดมุม
หมุนได้ จัดเป็นจุดที่มีความอ่อนแอของระบบน่ังร้านแบบโครงค้ํายัน ในกรณีส่วนที่สามารถยืด
ออกไปได้ มีระยะย่ืนไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ควรจัดให้มีคานนั่งร้านและตัวยึดโยงอย่างเพียงพอ 
ที่ปลายเสา 
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5.6 การยึดเขา้กับคอนกรีตหรืออิฐก่อ 

การยึดระบบน่ังร้านเข้ากับคอนกรีตหรืออิฐก่อสําหรับการใช้งานด้านโครงสร้างต้องผ่าน 
การออกแบบจากวิศวกรและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ผลิต รายละเอียดการก่อสร้างและข้ันตอน
การทํางานควรระบุไว้ในแบบรูป (drawing) และข้อกําหนดประกอบแบบ (specification) 

5.7 รูปแบบและลาํดับการให้น้าํหนักบรรทุก 

(1) รูปแบบและลําดับการให้นํ้าหนักบรรทุก ควรจัดให้มีการวางแผนและพิจารณาร่วมกับขั้นตอน
การออกแบบ 

(2) ลําดับการให้นํ้าหนักบรรทุก ควรดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของวิศวกร ในกรณี 
ที่ข้อกําหนดในส่วนของลําดับการให้นํ้าหนักบรรทุก ต้องกระจายนํ้าหนักบรรทุกอย่างสมํ่าเสมอ
บนน่ังร้านแบบโครงคํ้ายัน การให้นํ้าหนักบรรทุกที่กระทําที่ไม่สม่ําเสมออาจส่งผลให้น่ังร้าน 
เสียสมดุลและขาดเสถียรภาพ 

(3) การเทคอนกรีต อนุญาตให้เทสูงได้ไม่เกิน 0.50 เมตร ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากวิศวกร 

5.8 การเคลื่อนตัวของนั่งรา้นที่มากเกินคา่ท่ีคาดการณ ์

ในกรณีที่มีการเคล่ือนตัวของระบบน่ังร้านที่มากเกินค่าที่คาดการณ์ ต้องหยุดการปฏิบัติงานทันที  
และจัดให้มีการตรวจสอบหาสาเหตุโดยผู้รับผิดชอบและวิศวกร 
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บทที่ 6  
การประกอบติดต้ังและการรือ้ถอนนั่งรา้น 

6.1 ทั่วไป 

การประกอบติดต้ังน่ังร้านต้องอ้างอิงตามข้ันตอนและข้อแนะนําของผู้ผลิตน่ังร้านหรือผู้ออกแบบ 
น่ังร้านต้องมีความมั่นคงแข็งแรงในระหว่างการประกอบติดต้ัง ตลอดจนขั้นตอนการร้ือถอนนั่งร้าน  
ในการติดต้ังและการจัดลําดับการทํางานต้องผ่านการวางแผนให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่ก่อสร้าง 
การวางแผนการประกอบติดต้ังน่ังร้านควรอยู่ในการกํากับดูแลของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วัสดุ 
และอุปกรณ์ในการประกอบติดต้ังต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตน่ังร้านหรือผู้ออกแบบ 
น่ั งร้ านควรจัดวางในตําแหน่ งที่ สามารถเ ข้าถึ ง ไ ด้สะดวก  โดยมีทางเข้ าออกที่ เ พียงพอ 
และมีความเหมาะสม นอกจากน้ี ควรจัดให้มีการป้องกันอันตรายเน่ืองจากการติดต้ัง จัดวาง  
และปฏิบัติงานบนที่สูงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลที่สัญจรหรืออยู่ภายในบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

6.2 การจัดลําดับขั้นตอนการติดต้ัง 

การประกอบติดต้ังน่ังร้านที่ต้ังอยู่บนฐาน ต้องติดต้ังช้ินส่วนน่ังร้านจากด้านล่างข้ึนไปด้านบน  
การจัดลํ า ดับและตําแหน่งของการติด ต้ัง ต้องคํ า นึงถึ งความปลอดภัยและความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน น่ังร้านต้องมีความมั่นคงแข็งแรงระหว่างการประกอบติดต้ัง ตําแหน่งการติดต้ังเสา
น่ังร้าน ตัวยึดโยง และช้ินส่วนอ่ืนของน่ังร้าน ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ผลิตน่ังร้าน 
หรือผู้ออกแบบ ในขั้นตอนการประกอบติดต้ังน่ังร้าน ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของการติดต้ัง
ช้ินส่วนน่ังร้านตลอดจนคุณภาพของการทําจุดต่อ เช่น ระดับการขันแน่นที่จุดต่อ ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของผู้ผลิตน่ังร้านหรือผู้ออกแบบ ช้ินส่วนน่ังร้านที่นํามาประกอบติดต้ังต้องมีความเข้ากันได้ 
โดยปราศจากการประกอบน่ังร้านจากการใช้ช้ินส่วนน่ังร้านต่างประเภทหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
การใช้งาน ยกเว้นกรณีที่ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตน่ังร้านหรือผู้ออกแบบ 

การประกอบติดต้ังน่ังร้านมีลําดับข้ันตอนการติดต้ังและการตรวจสอบ ดังน้ี 
(1) น่ังร้านต้องผ่านการคํานวณกําลังรับนํ้าหนักบรรทุกและออกแบบจากวิศวกร 
(2) ก่อนการติดต้ัง ต้องมีการแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

และการรับรองจากวิศวกร 
(3) การตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ เ พ่ือ ติด ต้ัง น่ั ง ร้าน  ใ ห้ เ ป็นไปตามข้อกําหนดการออกแบบ 

และการติดต้ังของผู้ผลิตน่ังร้านหรือผู้ออกแบบ ในบางกรณี อาจต้องดําเนินการปรับสภาพพ้ืนที่
ก่อนการติดต้ังน่ังร้าน เช่น การปรับพ้ืนดินให้ได้ระดับ การปรับสภาพดิน เพ่ือเพ่ิมกําลัง 
รับนํ้าหนักบรรทุกของฐานและเพ่ือให้น่ังร้านมีความมั่นคงแข็งแรง 
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(4) การตรวจสอบช้ินส่วนน่ังร้านและอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามข้อ 8.2 และ 8.3 
(5) การติดต้ังคานโลหะหรือแผ่นไม้รองฐานเสาและแผ่นรองเสา ให้เป็นไปตามข้อ 4.5 แบบรูป 

(drawing) และข้อกําหนดการติดต้ังน่ังร้านในรายการประกอบแบบร่วมด้วย 
(6) การติดต้ังเสาน่ังร้านหรือโครงน่ังร้านกับแผ่นรองเสา อนุญาตให้มีความยาวก้านของแผ่นรองเสา

ย่ืนจากปลายเสานั่งร้านไม่เกินร้อยละ 50 ของความยาวส่วนก้านของแผ่นรองเสา 
(7) การติดต้ังคานน่ังร้าน ตงน่ังร้าน และโครงกันโยกน่ังร้าน ตลอดจนประเภทช้ินส่วนต่อยึด 

และวิธีการต่อยึดระหว่างช้ินส่วนน่ังร้าน ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ผลิตน่ังร้าน 
หรือผู้ออกแบบ 

(8) การตรวจสอบการได้ระดับของเสา ตง คาน และโครงนั่งร้าน ให้เป็นไปตามข้อ 6.5 
(9) การต่อเสาน่ังร้านให้ใช้ประเภทช้ินส่วนต่อยึดและวิธีการต่อยึดตามข้อกําหนดของผู้ผลิตน่ังร้าน

หรือผู้ออกแบบ 
(10) การติดต้ังคานน่ังร้าน ตงน่ังร้าน โครงกันโยกน่ังร้าน และเสาที่ ระดับความสูงขึ้นไป 

ต้องตรวจสอบการได้ระดับทุกช่วงความสูง ไม่เกิน 3 เท่า ของระยะห่างในแนวด่ิงระหว่างคาน
น่ังร้าน ต้องติดต้ังตัวยึดโยงเป็นระยะตามแบบรูป (drawing) และต้องติดต้ังน่ังร้านจนถึงระดับ
ความสูงที่ต้องการ 

(11) การติดต้ังช้ินส่วนน่ังร้านสําหรับทางขึ้นลงเป็นระยะ ให้เป็นไปตามข้อ 4.13 และอ้างอิง
ข้อกําหนดของผู้ผลิตน่ังร้านหรือผู้ออกแบบ 

(12) การติดต้ังช้ินส่วนน่ังร้านและส่วนประกอบ มีข้อกําหนดดังน้ี 
(ก) สําหรับน่ังร้านสําหรับการทํางาน การติดต้ังแผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางาน ราวกันตก  

ราวกลาง และแผ่นกันของตก ให้เป็นไปตามข้อ 4.12 และอ้างอิงข้อกําหนดของผู้ผลิต
น่ังร้านหรือผู้ออกแบบ 

(ข) สําหรับน่ังร้านกันฝุ่นหรือเศษวัสดุ ต้องติดต้ังแผ่นห่อหุ้มตามข้อ 4.14 
(ค) สําหรับน่ังร้านแบบโครงค้ํายัน ต้องติดต้ังฐานรองปรับระดับรูปตัวยู (U-head) ที่ด้านบนสุด

ของเสาน่ังร้าน โดยมีความยาวก้านของฐานรองปรับระดับรูปตัวยูย่ืนจากปลายเสาไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของความยาวส่วนก้านของฐานรองปรับระดับรูปตัวยู และติดต้ังตงสําหรับ
รองรับไม้แบบ โดยตงต้องมีขนาดพอดีกับความกว้างของฐานรองปรับระดับรูปตัวยู  
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีนํ้าหนักบรรทุกเย้ืองศูนย์กับฐานรองปรับระดับรูปตัวยูและเสาน่ังร้าน 

(13) ภายหลังการติดต้ังน่ังร้าน ต้องดําเนินการตรวจสอบการติดต้ังและความปลอดภัยในการใช้งาน
น่ังร้านตามข้อ 8.4 และ 8.5 ผลการตรวจสอบน่ังร้านต้องทําการบันทึกข้อมูลและจัดเตรียม 
ให้พร้อมสําหรับการเรียกตรวจสอบเพ่ิมเติมในอนาคต 

(14) สําหรับกรณีที่น่ังร้านแบบโครงค้ํายันมีความสูงไม่น้อยกว่า 4.0 เมตร ต้องมีการตรวจสอบ
เพ่ิมเติม ดังน้ี 
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(ก) น่ังร้านต้องทําการติดต้ังคานน่ังร้านหรือท่อเหล็กเพ่ือป้องกันการเคลื่อนที่ในแนวราบ 
ดังรูปที่ 24 โดยต้องมีระยะห่างในแนวราบ (H) ไม่เกิน 2.0 เมตร และระยะห่าง 
ในแนวด่ิง (V) ไม่เกิน 2.0 เมตร  

(ข) น่ังร้านต้องทําการยึดเข้ากับโครงสร้างหลัก เพ่ือป้องกันการเคลื่อนที่ด้านข้างดังรูปที่ 24 
 

 
(ข้อ 6.2) 

6.3 การจัดลําดับการรื้อถอน 

สําหรับการร้ือถอนน่ังร้าน ต้องดําเนินการร้ือถอนช้ินส่วนน่ังร้านจากด้านบนลงมาด้านล่าง 
ขั้นตอนการรื้อถอนต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของวิศวกร รวมถึงการจัดลําดับการร้ือถอนที่ต้อง
คํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกในการปฏิบัติงาน น่ังร้านต้องมีความมั่นคงแข็งแรงตลอด
ขั้นตอนการร้ือถอน การปฏิบัติงานต้องทําอย่างระมัดระวัง ช้ินส่วนของน่ังร้านภายหลังการรื้อถอน
ต้องจัดวางอย่างเป็นระเบียบเพ่ือให้มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและในบริเวณใกล้เคียง  
และไม่ทําให้ช้ินส่วนน่ังร้านเกิดความเสียหายระหว่างการร้ือถอน  

ภายหลังการรื้อถอน ช้ินส่วนและอุปกรณ์น่ังร้านต้องผ่านการตรวจสอบตามข้อ 8.6  
ผลการตรวจสอบน่ังร้านต้องทําการบันทึกข้อมูลและจัดเตรียมให้พร้อมสําหรับการเรียกตรวจสอบ
เพ่ิมเติมในอนาคต นอกจากน้ี ช้ินส่วนน่ังร้านต้องทําการเก็บและบํารุงรักษาตามวิธีการที่เหมาะสม 

 

V 
V 
V 
V 
V 

H 
H H 

ยึดนั่งร้านเข้ากับโครงสร้างหลัก 

รูปท่ี 24 ตัวอย่างการยึดนั่งร้านแบบโครงค้ํายันที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 4.0 เมตร 
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6.4 การจัดลําดับการทํางานของผู้ติดต้ัง 

ในกรณีที่มีผู้ติดต้ังน่ังร้านมากกว่า 1 คน ปฏิบัติงานท่ีความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร ต้องจัดให้มี
การพิจารณาเพ่ือจัดลําดับการทํางานและมอบหมายงานให้ผู้ติดต้ังน่ังร้านทุกคน ผู้ติดต้ังน่ังร้านต้องมี
อุปกรณ์ป้องกันการตกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับสภาพ 
ของพ้ืนที่ก่อสร้าง 

6.5 ค่าความคลาดเคลื่อนยินยอมในการประกอบนั่งรา้น 

เสา ตง คาน และโครงนั่งร้านต้องติดต้ังให้ได้ระดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
(1) ค่าความคลาดเคล่ือนในแนวด่ิงที่ยอมให้ ต้องไม่เกินค่าดังน้ี 

(ก) 12 มิลลิเมตร ในช่วงความสูง 3.0 เมตร 
(ข) 19 มิลลิเมตร ในช่วงความสูง 6.0 เมตร 
(ค) 38 มิลลิเมตร ในช่วงความสูงทั้งหมดของนั่งร้าน 

ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนในแนวดิ่งที่ยอมให้เกินค่าที่กําหนด ต้องทําการปรับระดับ
น่ังร้านโดยเสริมลิ่มหรือแม่แรงแบบเกลียว (screw jack) 

(2) ค่าความคลาดเคลื่ อนในแนวราบที่ยอมให้  ต้องไ ม่ เ กิน  12 มิลลิ เมตร  ในช่วงระยะ  
2.1 เมตร 

6.6 สภาพอากาศท่ีรุนแรง 

การทํางานบนที่สูงภายใต้สภาวะลมแรงและฝนฟ้าคะนอง ต้องระวังการเสียสมดุลของ
ผู้ปฏิบัติงานและการสูญเสียการควบคุมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ต้องวางแผนการทํางาน
โดยคํานึงถึงอันตรายเน่ืองจากการทํางานบนน่ังร้านที่เปียกช้ืนร่วมด้วย 
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6.7 พื้นนั่งร้าน 

ผู้ปฏิบัติงานต้องทํางานบนพ้ืนน่ังร้านที่ ปู พ้ืนเต็ม ในกรณีที่แผ่นไม้ที่ ใ ช้ เป็นพ้ืนน่ังร้าน 
มีความหนาน้อยกว่า 44 มิลลิเมตร ควรมีจุดรองรับแผ่นไม้ทุกระยะห่างไม่เกิน 1.8 เมตร 

6.8 ราวกันตก 

ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูงที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ต้องจัดให้
มีการติดต้ังราวกันตกในขั้นตอนการประกอบติดต้ังน่ังร้าน การปฏิบัติงาน จนถึงการรื้อถอนน่ังร้าน 

6.9 ทางเข้าออก 

ในการปฏิบัติงาน ต้องจัดเตรียมทางเข้าออกต้ังแต่เริ่มปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงน่ังร้านได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

6.10 การทํางานบนที่สูง 

ในการปฏิบัติงาน ต้องจัดให้มีมาตรการเพ่ือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุตกจากท่ีสูง ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่าน
การอบรมการปฏิบัติงานบนที่สูง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 

6.11 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 

ในการปฏิบัติงาน ต้องมีอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันอุบัติเหตุ
จากการตกจากที่สูง นอกจากน้ี ต้องจัดให้มีการวางแผนและกําหนดขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ 
เพ่ือความปลอดภัยระหว่างการติดต้ัง รื้อถอน และเคลื่อนย้ายน่ังร้านให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์
สูงสุดในแต่ละข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยที่ใช้ระหว่างการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
นอกจากน้ี อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยต้องผ่านการตรวจสอบสภาพอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้ตลอด 

6.12 อุปกรณ์สาํหรบัการขนย้าย 

น่ังร้านต้องมีอุปกรณ์สําหรับการขนย้ายวัสดุที่เหมาะสมสําหรับการยกหรือการลดระดับ
อุปกรณ์ อุปกรณ์สําหรับการขนย้ายที่ชํารุดต้องทําการซ่อมแซมหรือยกเลิกการใช้งาน โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสม 
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ตรฐานการติดต้ังแล

3 การเลือกวิ

การเลือกวิ
 ขนาดของน
 ลักษณะขอ
 ประเภทขอ
 จํานวนอุป
 อันตรายใน
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ตัวอย่างขอ
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ในการยกหรือ
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ช้สําหรับกรณี
ราวกันตก ผู้ติ
ดงตัวอย่างใน

 

บอุปกรณ์ มีข้อ

 

น่ังร้าน มีดังน้ี 

อาจไม่ได้ติดต้ัง
ข้ากับช้ินส่วน
ไม่อนุญาตให้ป
รูปที่ 25 การ
งตัวเพ่ือช่วยใ

อส่งของต่อ 
 

ที่ไม่มีรอกส่งข
ติดต้ังต้องยึดตั
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อพิจารณาดังนี

 

งราวกันตก แ
นั่งร้านให้แน่น
ปล่อยมือจาก
รส่งของต้องไม
ในการรับส่งขอ

 

ของ ผู้ติดต้ังต้
ตัวเองกับเสาน
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แนะนําให้ทําก
นหนาในขณะ
กสิ่งของก่อนที
ม่อยู่ในระยะที
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ต้องยืนในตําแ
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รูปท่ี 26 ตัวอย่างการส่งของด้วยเชือก 

(ข้อ 6.13.2) 
 

6.13.3 การใช้รอก 
รอกต้องมีรางสําหรับเชือก ไม่อนุญาตให้ยึดรอกเข้ากับตัวล็อกหรือส่วนปลายของ

ท่อ และต้องจัดให้มีการใช้ตัวล็อกประกบทั้งสองด้านของรอกเพ่ือป้องกันการเคลื่อนที่
ของรอก 

ในกรณีที่ ต้องทําการแขวนรอกบนท่อย่ืน กําหนดให้ท่อย่ืนต้องยึดกับเสา 
ด้วยแคลมป์ตาย โดยมีระยะย่ืนไม่เกิน 0.6 เมตร และท่อต้องมีการยึดที่ด้านในของ
น่ังร้านดังรูปที่ 27(ก) และสําหรับกรณีที่มีระยะย่ืนมากกว่า 0.6 เมตร ต้องทําการ 
ยึดโยงท่อย่ืนกับน่ังร้านดังรูปที่ 27(ข) 

เชือกสําหรับรอกควรเป็นแบบวงรอบ มีปลายปล่อยสําหรับแขวน และอนุญาตให้
ใช้รอกในการยกนํ้าหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 490 นิวตัน (50 กิโลกรัมแรง) 

ท่าที่ถูกต้อง ผู้ติดต้ังใช้เสานั่งรา้น
ในการป้องกันการเสียสมดุล และ
เชือกผูกกับท่อให้ห้อยในแนวดิ่ง 

ท่าที่ไมถู่กต้อง ผู้ติดต้ังไม่มีการ
ป้องกันการเสียสมดุล และเชือก
ผูกกับท่อให้ห้อยในแนวราบ 
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     (ก) ระยะย่ืนไม่เกิน 0.6 เมตร      (ข) ระยะย่ืนไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร 

รูปท่ี 27 การใช้รอก 
(ข้อ 6.13.3) 

6.14 การต่อเสานั่งร้าน  

การต่อเสาน่ังร้านเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง ในการป้องกันการเสียสมดุลและการได้รับบาดเจ็บ
ของผู้ติดต้ัง ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดดังน้ี 
(1) ภายหลังการยกเสานั่งร้านถึงตําแหน่งติดต้ัง ต้องทําการติดต้ังเสาน่ังร้านทันที 
(2) ความยาวของช้ินส่วนเสาที่ใช้ในการต่อเสาน่ังร้าน ควรมีความยาวไม่เกิน 4.0 เมตร 
(3) ในข้ันตอนการต่อเสาน่ังร้าน ต้องจับเสาโดยมือหน่ึงข้างที่จับเสาเหยียดตรงเหนือหัว 

และมืออีกข้างให้จับที่ฐานเสา เพ่ือประคองให้เสาอยู่ในแนวด่ิงและได้ตําแหน่ง 

ล้อหมุนยกน้ําหนัก
แบบตะขอ 

ล้อหมุนยกน้ําหนัก
แบบแหวนคล้อง 

ไม่เกิน 0.6 เมตร 
ยึดท่อด้วย
แคลมป์เป็น 

ไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร 
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บทที่ 7  
อุปกรณ ์

7.1 ทั่วไป 

อุปกรณ์ที่ ใ ช้ ในการติด ต้ัง น่ังร้ านสามารถแบ่งออกได้ เ ป็น  2  ประเภท  คือ  อุปกรณ์ 
ในการประกอบติดต้ังน่ังร้าน และอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ 
ในการประกอบติด ต้ัง น่ังร้านคือการอํานวยความสะดวกในการติดต้ังและความสามารถ 
ในการตรวจสอบความถูกต้องในการติดต้ังน่ังร้าน เพ่ือให้สามารถติดต้ังน่ังร้านได้อย่างรวดเร็ว สําหรับ
อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล มีหน้าที่ช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายหรือการตกจากที่สูง 

7.2 อุปกรณ์ในการประกอบติดต้ังนั่งรา้น 

ผู้ติดต้ังน่ังร้านต้องมีความรู้ความชํานาญในการใช้อุปกรณ์สําหรับการติดต้ัง แก้ไข และรื้อถอน
น่ังร้าน อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการติดต้ังและร้ือถอนน่ังร้านประกอบด้วย ประแจหมุนนอต 
(scaffold spanner) ค้อน (podger hammer) เครื่องวัดระดับ (spirit level) และอุปกรณ์วัดระยะ
ซึ่ ง ส าม า รถ เ ลื อ ก ใ ช้ ไ ด้ ร ะห ว่ า ง ไ ม้ บ ร รทั ด  ( rule)  หรื อ ส าย วั ด ระยะ  ( tape measure)  
อุปกรณ์ที่กล่าวข้างต้นแสดงดังรูปที่ 28 

 
รูปท่ี 28 อุปกรณ์สาํหรบัการติดต้ังและประกอบนั่งรา้น 

(ข้อ 7.2) 

(ก) ประแจหมุนนอต (ข) ค้อน  (ค) เคร่ืองวัดระดับ 

(ง) ไม้บรรทัดหรือสายวัดระยะ 
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7.2.1 ประแจหมุนนอต 
ประแจหมุนนอตเป็นเคร่ืองมือในการขันหัวนอตของแคลมป์และช้ินส่วนให้ยึดแน่น

หรือคลายออกในระหว่างการติดต้ังหรือร้ือถอนน่ังร้าน  ความยาวก้านจับของ 
ประแจหมุนนอตควรอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.25 เมตร โดยใช้ประแจหมายเลข 17 19  
และ 21 ในกรณีที่ส่วนหัวของประแจหมุนนอตไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ต้องดําเนินการ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 

7.2.2 ค้อน 
ค้อนเป็นอุปกรณ์สําหรับช่วยในการประกอบหรือ ร้ือถอนจุดต่อในน่ังร้าน 

แบบแยกส่วน เพ่ือให้การจัดเตรียมน่ังร้านสามารถทําได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ค้อน 
ส่วนหัวอยู่ในสภาพหลวมหรือเกิดรอยแตกบริเวณรอยต่อระหว่างส่วนหัวและก้านจับ 
ต้องดําเนินการเปลี่ยนใหม่ 

7.2.3 เครื่องวัดระดับ 
เคร่ืองวัดระดับใช้ในการตรวจสอบความราบและความเอียงของชิ้นส่วนน่ังร้าน 

เคร่ืองวัดระดับควรมีขนาดพอเหมาะสําหรับการทํางานด้วยมือเดียว เครื่องวัดระดับ 
ควรมีขนาดพอเหมาะและสามารถเก็บในเข็มขัดน่ังร้านได้ 

7.2.4 ไม้บรรทัดหรือสายวัดระยะ 
ไม้บรรทัดหรือสายวัดระยะควรมีขนาดพอเหมาะและสามารถเก็บในเข็มขัดน่ังร้านได้ 

เพ่ือลดโอกาสของการร่วงหล่นขณะปฏิบัติงานในที่สูง 

7.2.5 เข็มขัดนั่งร้าน  
เข็มขัดน่ังร้าน (scaffold belt) ใช้ในการเก็บอุปกรณ์ติดต้ังและร้ือถอนน่ังร้าน 

ตัวอย่างของเข็ดขัดน่ังร้านเป็นไปตามรูปที่ 29 วัสดุของเข็มขัดน่ังร้านควรเป็นหนัง ผ้าใบ 
หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติของวัสดุเทียบเท่าหนังและผ้าใบ 
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7.3.3 รองเท้า  
รองเท้า (footwear) ที่ใช้ในการปฏิบัติงานควรสวมใส่สบายและสามารถป้องกัน

อันตรายที่อาจเกิดระหว่างการปฏิบัติงานได้ คุณสมบัติของรองเท้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ต้องเป็นไปตาม มอก. 523-2554 

7.3.4 เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต 
เข็มขัดนิรภัย (safety belt) และสายช่วยชีวิต (webbing) เป็นอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิงโดยเฉพาะผู้ที่ทํางานบนน่ังร้าน และผู้มีความเส่ียง 
ต่อการตกจากท่ีสูง ผู้ที่ปฏิบัติงานบนที่สูงต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและคล้องกับจุดยึดที่มี
ความมั่นคง เข็มขัดนิรภัยควรเป็นอิสระจากชุดลูกรอกและเชือกสําหรับหิ้วนํ้าหนักบรรทุก
อ่ืน เข็มขัดนิรภัยที่ ยึดกับสายช่วยชีวิตต้องมีความยาวท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน 
ข้อกําหนดของเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตมีดังน้ี 
(1) ขนาดเชือกของเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชี วิต  ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรืออ้างอิงตามมาตรฐาน BS EN 354 BS EN 355  
และ BS EN 1891 

(2) เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต ต้องสามารถรับนํ้าหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 
4,413 นิวตัน (450 กิโลกรัมแรง) 
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บทที่ 8  
การตรวจสอบและการบาํรุงรักษา 

8.1 ทั่วไป 

ช้ินส่วนทั้งหมดของนั่งร้านต้องผ่านการตรวจสอบสภาพก่อนการประกอบติดต้ัง น่ังร้าน 
ที่ประกอบติดต้ังแล้วต้องผ่านการตรวจสอบสภาพโดยละเอียดก่อนการใช้งาน รวมถึงมีการตรวจสอบ
สภาพน่ังร้านเป็นประจําระหว่างที่มีการใช้งาน นอกจากน้ี ช้ินส่วนน่ังร้านต้องผ่านการตรวจสอบสภาพ
ภายหลังการรื้อถอน มีการจัดเก็บและบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 
ในการใช้งานคร้ังต่อไป เอกสารแสดงผลการตรวจสอบสภาพของช้ินส่วนน่ังร้านต้องมีการจัดเก็บ 
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้สามารถทําการเรียกตรวจสอบเพ่ิมเติมในอนาคตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

8.2 การตรวจสอบชิ้นส่วนและอปุกรณ์ก่อนการใช้งาน 

ช้ินส่วนและอุปกรณ์สําหรับการติดต้ังน่ังร้านต้องผ่านการตรวจสอบในขั้นตอนก่อนติดต้ัง 
และระหว่างการติดต้ังน่ังร้าน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
(1) ไม้ แปรรูป  ( sawn lumber) ต้องผ่ านการตรวจสอบประเภทของไม้  ความเสี ยหาย  

และความไม่สมบูรณ์ที่อาจส่งผลต่อสมรรถนะด้านการใช้งาน 
(2) ไม้ ลามิ เนต  ( laminated lumber) และไม้กระดาน  (plank) ต้องผ่ านการตรวจสอบ

ความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุก โดยต้องรับนํ้าหนักบรรทุกได้ตามข้อกําหนดของแผ่นพ้ืน
น่ังร้านสําหรับการทํางานดังตารางที่ 3 

(3) วัสดุและอุปกรณ์อ่ืนที่เป็นโลหะ ต้องผ่านการตรวจสอบดังน้ี 
(ก) การตรวจสอบรอยร้าว 
(ข) การตรวจสอบการโก่งงอ 
(ค) การตรวจสอบการแยก 
(ง) การตรวจสอบการเสียรูป 
(จ) การตรวจสอบการแตกของรอยเช่ือม 
(ฉ) การตรวจสอบสนิม 
(ช) การตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ที่ขาดหายไป 
(ซ) การตรวจสอบปุ่มหรือหนามแหลม (burrs) 
(ฌ) การตรวจสอบเศษตกค้าง 
(ญ) การตรวจสอบวัสดุแปลกปลอม 
(ฎ) การตรวจสอบความไม่สมบูรณ์อ่ืน ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุก 

(4) ความเข้ากันได้ของการประกอบระบบน่ังร้านที่ต่างกัน 
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8.3 การตรวจสอบชิ้นส่วนและอปุกรณ์ที่ใช้งานแล้ว 

ช้ินส่วนและอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ต้องผ่านการตรวจสอบสภาพช้ินส่วนก่อนการใช้งานซ้ํา 
เพ่ือระบุช้ินส่วนที่ไม่เหมาะสมต่อการนํามาใช้ซ้ํา การตรวจสอบให้ดําเนินการโดยอ้างอิงจากมาตรฐาน
ที่เก่ียวข้อง เกณฑ์สําหรับการตรวจสอบทั่วไปแสดงดังตารางที่ 4 ในกรณีที่ตรวจพบช้ินส่วนที่ไม่ผ่าน
การตรวจสอบ ต้องทําเครื่องหมายระบุช้ินส่วนให้ชัดเจนและหลีกเลี่ยงการนําไปใช้งานซ้ํา 
ช้ินส่วนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบอาจนําไปซ่อมแซม ลดขนาด หรือใช้งานในลักษณะอ่ืนที่ไม่ทําให้เกิด
ความเสียหาย ช้ินส่วนต้องนําไปท้ิงหรือทําการกําจัดในกรณีที่ไม่สามารถนํามาใช้ซ้ําได้ นอกจากน้ี 
ต้องจัดทําบันทึกการทดสอบ การบํารุงรักษา การตรวจสอบสภาพ และการดัดแปลงช้ินส่วนน่ังร้าน 
โดยจัดเก็บบันทึกให้พร้อมสําหรับการตรวจสอบเพ่ิมเติมในอนาคต 

การเลือก ช้ินส่วนและอุปกรณ์สํ าห รับการประกอบและติด ต้ัง น่ั งร้ านมีความสําคัญ 
ต่อความปลอดภัยในการใช้งานน่ังร้าน ไม่อนุญาตให้นําช้ินส่วนหรือส่วนประกอบโครงสร้างน่ังร้าน 
ที่มีข้อบกพร่องมาใช้งาน 

ตารางที่ 4 ชิ้นส่วนนัง่ร้านที่ไม่เหมาะสมหรือมีความบกพร่อง 
(ข้อ 8.3) 

รายการ ความบกพรอ่ง 
1. ท่อนั่งร้าน  - เส้นผ่านศูนยกลางภายนอกหรือความหนาไม่เป็นไปตามข้อกําหนด 

การออกแบบ 
- ปลายตัดของท่อนั่งร้านไม่ตั้งฉากกับแกนท่อ 
- ปลายท่อนั่งร้าน ทําการตัดด้วยไฟ 
- ท่อนั่งร้านเป็นสนิมขุม 
- ท่อนั่งร้านบิดเสียรูป โก่งงอ หรือแตก 

2. แคลมป์ - แคลมป์บิดเสียรูป หรือมีรอยร้าว 
- หมุดหรือสลักเกลียวเสียรูปหรือโก่งงอ 
- เกลียวของสลักเกลียวหรือนอตเสียรูป 

3. แผ่นรองเสาแบบตายตัว - แผ่นรองเสาโก่งงอ ซึ่งอาจส่งผลให้การกระจายน้ําหนักไม่สม่ําเสมอ 
- แผ่นฐานหนาน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร 
- แผ่นฐานมีพื้นที่น้อยกว่า 144 ตารางเซนติเมตร (120 มิลลิเมตร120 

มิลลิเมตร) 
- ความยาวก้านน้อยกว่า 50 มิลลิเมตร 
- เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านน้อยกว่า 16 มิลลิเมตร กรณีที่ไม่สามารถ

ระบุเส้นผ่านศูนย์กลางได้ ให้ใช้วิธีตรวจสอบพื้นที่หน้าตัดเทียบเท่า 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ชิ้นส่วนนัง่ร้านที่ไม่เหมาะสมหรือมีความบกพร่อง 
(ข้อ 8.3) 

รายการ ความบกพรอ่ง 
4. แผ่นรองเสาปรับได้ - ระยะยืดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความยาวก้าน 

- ตัวหยุดหาย หรือความยาวของก้านในท่อเหล็กน้อยกว่า 150 มิลลิเมตร 
- ช่องว่างระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อและก้านไม่น้อยกว่า  

5 มิลลิเมตร 
- ก้านบิดเสียรูป ทําให้ติดขัดในท่อ 
- นอตยึด 

5. ลูกล้อ - เครื่องหมายผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายเลือนหายหรือไม่ชัดเจน 
- เครื่องหมายขีดจํากัดน้ําหนักไม่ชัดเจน 
- ลูกล้อติดตั้งกับยางแบบอัดลม 
- เส้นผ่านศูนย์กลางล้อน้อยกว่า 125 มิลลิเมตร 
-  ความยาวก้านทั้งแบบสอดในท่อหรือสวมนอกท่อน้อยกว่า 150 มิลลิเมตร 
-  ช่องว่างเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่างก้านและท่อไม่น้อยกว่า 3 มลิลิเมตร 
- ระยะเยื้องระหว่างเพลาและก้านไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร 
- ตัวหยุดล้อไม่มีประสิทธิภาพหรือหาย 
- การยึดล้อกับเสานั่งร้านไม่เหมาะสม 

6. ชิ้นส่วนโครงสําเร็จรูป - ปลายตัดด้วยไฟ 
- ความยาวชิ้นส่วนทําการต่อด้วยวิธีเช่ือมชน 
- ชิ้นส่วนเป็นหลุมมากเกินไป 
-  ชิ้นส่วนเป็นสนิมในปริมาณมาก 
-  ชิ้นส่วนบิดเสียรูป โก่งงอ หรือแตก 
-  รอยเชื่อมแตกร้าวหรือสูญหาย 
-  อุปกรณ์ล็อกเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือสูญหาย 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ชิ้นส่วนนัง่ร้านที่ไม่เหมาะสมหรือมีความบกพร่อง 
(ข้อ 8.3) 

รายการ ความบกพรอ่ง 
7. แผ่นพื้นนั่งร้านไม้ -  ความกว้างน้อยกว่า 220 มิลลิเมตร 

-  ความหนาลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของความหนาเดิม 
-  แผ่นพื้นนั่งร้านไม้มีการแยกชั้น 
-  แผ่นพื้นนั่งร้านไม้มีการบิดเสียรูป แตก หรือเสียหาย 
-  เหล็กยึดปลายแตกหรือเสียรูป 
-  อุปกรณ์ยึดปลายสูญหาย 
-  แผ่นพื้นนั่งร้านไม้มีการทาสีหรือการปรับปรุงผิวที่ปกปิดความบกพร่อง 
-  แผ่นพื้นนั่งร้านไม้มีรอยไหม้ลึก 
-  แผ่นพื้นนั่งร้านไม้มีคราบน้ํามันที่ทําให้ผิวล่ืน 
-  แผ่นพื้นนั่งร้านไม้มีตะปูยื่น 
-  แผ่นพื้นนั่งร้านไม้ตรวจพบการผุของไม้ 

8. แผ่นพื้นนั่งร้านโลหะ -  ความหนาลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของความหนาเดิม 
-  แผ่นพื้นนั่งร้านโลหะมีการบิดเสียรูป โก่งงอ แตก หรือมีรอยอัด 
-  แผ่นพื้นนั่งร้านโลหะมีการเกิดสนิมเป็นจํานวนมาก 
-  รอยเชื่อมแตกร้าวหรือสูญหาย 
-  หมุดย้ําเกิดความเสียหายหรือสูญหาย 
-  ชิ้นส่วนปลายมีรอยอัดหรือสูญหาย 

9. เชือกลวดเหล็ก - เชือกลวดเหล็กมีรอยแตกหัก 
- ลวดมากกว่า 1 เส้น เกิดการขาดใต้ตัวยึดเชือก 
- ความเสียหายของเชือกที่ทําให้เส้นผ่านศูนย์กลางลดลงไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 33 ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ 
- เชือกลวดเหล็กเกิดการพันกัน 
- เชือกลวดเหล็กมีการโก่งงอ หรือมีรอยอัด 
- เชือกลวดเหล็กมีรอยสนิม 

10. โซ่ - โซ่เกิดการเสียรูป แตก หรือยืด 
- เส้นผ่านศูนย์กลางลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากการใช้งาน 
- โซ่ไม่ได้จัดไว้เพื่อการยกน้ําหนักบรรทุก 
- โซ่เกิดรอยสนิม 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ชิ้นส่วนนัง่ร้านที่ไม่เหมาะสมหรือมีความบกพร่อง 
(ข้อ 8.3) 

รายการ ความบกพรอ่ง 
11. สเก็น (shackle) - เครื่องหมายขีดจํากัดน้ําหนักสูญหายหรือไม่ชัดเจน 

- เส้นผ่านศูนย์กลางหมุดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากการใช้งาน 
- สลักเกลียวนํามาใช้งานแทนสลักของสเก็น 
- สเก็นมีรอยการบิดเสียรูปหรือรับน้ําหนักบรรทุกมากเกินไป 
- สเก็นมีรอยสนิม 

8.4 การตรวจสอบนั่งร้านหลังการติดต้ัง  

ภายหลังการติดต้ังน่ังร้าน ต้องจัดให้มีการตรวจสอบเพ่ือให้การติดต้ังน่ังร้านเป็นไปตาม
ข้อกําหนดในมาตรฐานน้ี ผู้ตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหัวข้อ 10.2.2 สําหรับน่ังร้าน 
ที่มีความซับซ้อนมาก ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญหรือวิศวกรที่มีประสบการณ์ร่วมด้วย 
ตารางที่ ก1 และ ก2 แสดงตัวอย่างรายการตรวจสอบความปลอดภัยในการประกอบติดต้ังน่ังร้าน
สําหรับการทํางานและน่ังร้านแบบโครงค้ํายันตามลําดับ ภาคผนวก ฉ แสดงตัวอย่างการติดต้ังน่ังร้าน
แบบโครงค้ํายันที่ไม่ถูกต้อง การตรวจสอบน่ังร้านมีรายละเอียดดังน้ี 
(1) การตรวจสอบความครบถ้วนของวัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงการตรวจหาช้ินส่วนที่ประกอบ 

อย่างไม่ถูกต้องเพ่ือเสนอให้มีการแก้ไข 
(2) การตรวจสอบความเสียหายของวัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสม 

ของการใช้งานน่ังร้าน 
(3) การตรวจสอบการใช้งานและน้ําหนักบรรทุกให้สอดคล้องกับการออกแบบ และการใช้อุปกรณ์

น่ังร้านแต่ละประเภท 
(4) การแสดงผลการตรวจสอบสถานะของนั่งร้าน ดังแสดงตัวอย่างป้ายอนุญาตและไม่อนุญาต 

ใช้น่ังร้านในภาคผนวก ช โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
(ก) สถานะปลอดภัยสําหรับการใช้งาน ให้ทําการติดแถบป้ายสีเขียว (green tag) ซึ่งมีข้อมูล

อย่างน้อย คือ วันที่ตรวจสอบและช่ือผู้ตรวจสอบ  
(ข) สถานะไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ให้ทําการติดแถบป้ายสีแดง (red tag)  

หากนั่งร้านที่ทําการตรวจสอบ อยู่ในสถานะไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ต้องแจ้งยุติ 
การใช้งานน่ังร้าน และทําการแก้ไขจุดบกพร่องก่อนการนํากลับมาใช้งานต่อไป 

8.5 การตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานน่ังร้าน 

น่ังร้านต้องจัดให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอในระหว่างการใช้งาน เพ่ือประเมินสภาพ 
และความจําเป็นในการปรับปรุงซ่อมแซมให้น่ังร้านอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ผู้ตรวจสอบต้องมี
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คุณสมบัติเป็นไปตามหัวข้อ 10.2.2 สําหรับน่ังร้านที่มีความซับซ้อนมาก ต้องผ่านการตรวจสอบ 
จากผู้ เ ช่ียวชาญหรือวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ ตารางท่ี ก3 แสดงตัวอย่างรายการตรวจสอบ 
ความปลอดภัยในการใช้งานน่ังร้าน การตรวจสอบน่ังร้านมีรายละเอียดดังน้ี 
(1) การตรวจสอบตามระยะเวลาที่เหมาะสม ประกอบด้วย 

(ก) น่ังร้านที่อยู่ระหว่างการใช้งาน ต้องดําเนินการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อวัน  
และก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

(ข) น่ังร้านที่ติดต้ังเรียบร้อยแต่ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้งาน ต้องดําเนินการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 
1 ครั้งต่อเดือน 

(ค) น่ังร้านต้องจัดให้มีการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด ภายหลังการเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อ
ความปลอดภัยหรือเสถียรภาพของน่ังร้าน เช่น พายุ แผ่นดินไหว รวมถึงการรับนํ้าหนัก
บรรทุกเน่ืองจากแรงกระแทกของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์อ่ืน 

(ง) น่ังร้านต้องผ่านการตรวจสอบภายหลังการดัดแปลงหรือซ่อมแซมช้ินส่วนน่ังร้าน 
(2) คุณสมบัติของนั่งร้านที่ผ่านการตรวจสอบมีดังน้ี 

(ก) น่ังร้านมีการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม และไม่ตรวจพบการเสียรูปของช้ินส่วนที่อาจส่งผล
ต่อความปลอดภัยหรือเสถียรภาพของระบบน่ังร้าน 

(ข) น่ังร้านสามารถรับนํ้าหนักบรรทุก รวมถึงการเย้ืองศูนย์ของน้ําหนักบรรทุกที่อาจเกิดขึ้นได้ 
(ค) น่ังร้านมีการแสดงผลการตรวจสอบสถานะตามข้อ 8.4(4)  

(3) สําหรับน่ังร้านขนาดใหญ่ที่ต้ังไว้เป็นเวลานานโดยไม่มีการใช้งาน ต้องมีการเก็บตัวอย่างช้ินส่วน
เพ่ือตรวจสอบการเกิดสนิมและความล้า การเก็บตัวอย่างและตรวจสอบให้เป็นไปตามดุลยพินิจ
ของวิศวกร การตรวจสอบมุ่งเน้นความสามารถต้านทานน้ําหนักบรรทุกและความแข็งแรงของ
น่ังร้านและโครงสร้างที่รองรับเป็นหลัก แผ่นพ้ืนน่ังร้านสําหรับการทํางานต้องจัดให้มีการยึดแน่น 
ทางเดินและทางลาดต้องจัดให้มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
ปฏิบัติงาน รวมถึงน่ังร้านที่เลือกใช้ต้องมีความสอดคล้องกับประเภทการใช้งาน 

(4) รอก อุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ควบคุมนํ้าหนัก และลวดสลิง ต้องผ่านการตรวจสอบ บํารุงรักษา  
และทดสอบ โดยผู้เช่ียวชาญอย่างสมํ่าเสมอ และต้องทําการบันทึกผลการตรวจสอบร่วมด้วย 
ความถี่ในการตรวจสอบอุปกรณ์ขึ้นกับสภาพพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ความเสี่ยงในการเกิดการวิบัติ 
ของนั่งร้าน ข้อแนะนําของผู้ผลิต หรืออ้างอิงตามข้อกําหนดที่ เ ก่ียวข้องตามมาตรฐาน 
หรือข้อบังคับตามกฎหมาย 

(5) ผู้ปฏิบัติงานต้องรับทราบข้อมูลความถี่ของการตรวจสอบ รวมถึงวันและเวลาที่ทําการตรวจสอบ
น่ังร้าน 

(6) เอกสารการรับรองจากผู้ผลิต บันทึกการตรวจสอบ การซ่อมแซม และการบํารุงรักษา ต้องเก็บไว้
ที่ สํ า นักงานของ พ้ืนที่ ก่อสร้ าง  โดยจัด เ ก็บอย่างเ ป็นระบบเ พ่ือให้ เ รียกตรวจไ ด้ ง่าย  
เอกสารดังกล่าวต้องเก็บไว้จนถึงข้ันตอนการร้ือถอนน่ังร้าน 
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(7) บันทึกการตรวจสอบควรแสดงรายละเอียดของเลขเรียกน่ังร้านทั้งหมด เง่ือนไขการออกแบบ 
ที่ เ ก่ียวข้อง มาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง ตําแหน่งของน่ังร้าน วัตถุประสงค์การใช้งานน่ังร้าน  
วันและเวลาที่ทําการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ รวมถึงการลงนามของผู้ตรวจสอบ 

เข็มขัดนิรภัย สายรัด และสมอล็อกตัวเองต้องได้รับการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
ก่อนการใช้งานดังแสดงตัวอย่างรายการตรวจสอบในภาคผนวก ง และภาคผนวก จ 

8.6 การตรวจสอบชิ้นส่วนและอปุกรณ์หลังการใช้งาน 

ช้ินส่วนและอุปกรณ์ของน่ังร้านต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายหลังการใช้งานตามรายละเอียด 
การตรวจสอบในข้อ 8.3 ช้ินส่วนและอุปกรณ์ที่ชํารุด เสียหาย หรือไม่เหมาะแก่การใช้งานซ้ํา ต้องทํา
เคร่ืองหมายชัดเจนและจัดเก็บแยกจากชิ้นส่วนและอุปกรณ์อ่ืนที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เพ่ือป้องกันการนําช้ินส่วนที่มีข้อบกพร่องไปใช้ในระบบนั่งร้าน 

ช้ินส่วนและอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพท่ีไม่เหมาะแก่การใช้งานซํ้า ต้องทําการแก้ไขข้อบกพร่อง 
หรือวางแผนซ่อมแซม ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ อาจพิจารณาให้กําจัดหรือนําช้ินส่วนไปทิ้ง 

8.7 การเก็บบนัทึกข้อมูล 

ผู้ว่าจ้างต้องเก็บบันทึกข้อมูลการทดสอบ การบํารุงรักษา การตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไข
ทั้งหมด เพ่ือความพร้อมในการเรียกตรวจข้อมูลผลการตรวจสอบนั่งร้าน รายการตรวจสอบน่ังร้าน 
ให้อ้างอิงจากภาคผนวก ก และรูปแบบใบบันทึกให้อ้างอิงจากภาคผนวก ข 

8.8 การซ่อมแซมนั่งร้านที่ติดต้ังแล้ว 

ในกรณีที่น่ังร้านเสียหายจากขั้นตอนการก่อสร้างหรือสภาพแวดล้อม ต้องยุติการใช้งานน่ังร้าน
จนถึงระยะเวลาที่มีการซ่อมแซมและแก้ไขจุดบกพร่องให้เรียบร้อย นอกจากน้ี ต้องจัดให้มีการก้ัน 
แยกพ้ืนที่ก่อนการซ่อมแซม เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอ่ืน 

การซ่อมแซมต้องไม่ทําให้น่ังร้านสูญเสียเสถียรภาพ และต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ 
ผู้ ผลิต น่ั งร้ านและ ผู้ออกแบบ  ภายหลั งการซ่อมแซม  ต้อง จัดใ ห้มีการตรวจสอบน่ังร้ าน 
ก่อนการเริ่มใช้งาน 

8.9 การบํารงุรักษา 

8.9.1 ตัวยึดและอุปกรณ์ประกอบ 
ตัวยึดและอุปกรณ์ประกอบน่ังร้าน ต้องทําการบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ไม่อนุญาตให้ใช้นํ้ามัน จารบี หรือสารหล่อลื่นมากเกินความจําเป็น เพ่ือป้องกันการลื่นไถล
ของตัวยึดและอุปกรณ์น่ังร้าน และไม่อนุญาตให้ตัวยึดและอุปกรณ์ประกอบรับความร้อน
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มากเกินความจําเป็น ฐานปรับระดับได้ต้องตรง หากไม่ตรงให้ดัดให้ตรง สําหรับกรณี 
ที่ไม่สามารถดัดตรงได้ ต้องเปลี่ยนฐาน และสําหรับกรณีที่เกิดรอยร้าวในรอยเช่ือม  
ต้องเจียรออกและทําการเช่ือมทับ 

8.9.2 ท่อนั่งร้าน 
ท่อต้องตัดด้วยเล่ือยหรือเครื่องตัดท่อ การตัดต้องทําในทิศทางต้ังฉากกับพ้ืน  

หน้าตัดของท่อต้องมีความสะอาด ท่อน่ังร้านต้องมีการกําหนดรายละเอียดของท่อ  
เช่น พ้ืนที่รับแรงแบกทาน ท่อที่ผิวมีการเสียรูปมากหรือมีการดัดงอเกินค่าที่กําหนด  
ต้องทําการตัดให้สั้นหรือเปลี่ยนออก ท่อที่งอต้องดัดตรงด้วยเคร่ืองดัด ไม่อนุญาตให้ใช้
การรีดดัดตรง (reeling) ในการดัดท่ออะลูมิเนียม 

8.9.3 แผ่นพื้นนั่งร้าน 
(1) แผ่นพ้ืนน่ังร้านต้องทําความสะอาดและกําจัดเศษวัสดุที่ค้างอยู่บนแผ่นพ้ืน 

ของนั่งร้านออก 
(2) ในการใช้แผ่นพ้ืนไม้ ไม่อนุญาตให้ใช้ไม้ที่ทาสีแล้ว เน่ืองจากไม่สามารถมองเห็นตําหนิ

ของแผ่นพ้ืน โดยรูปที่ 30 แสดงตัวอย่างตําหนิในแผ่นพ้ืนไม้ สําหรับการซ่อมแซม
แผ่นพ้ืนไม้ ต้องเปลี่ยนตัวครอบปลายที่ชํารุด กําจัดปลายตะปูที่ย่ืนออกจากแผ่นไม้ 
ซ่อมแซมตําหนิโดยรวม ในกรณีที่ไม่ทราบกําลังรับนํ้าหนักบรรทุกของแผ่นพ้ืนไม้ 
ให้ทําการทดสอบเพ่ิมเติม 

 
รูปท่ี 30 ตัวอย่างตําหนิในแผ่นพื้นไม้ 

(ข้อ 8.9.3) 

แยกตามแนวเสี้ยน 

แตกหัก 

โก่งงอ 

ตะขอเกี่ยวเสียหาย 

ถูกเผาไหม้ 

รอยซึมของน้ํามัน 

แยก 
เศษปูน

บ่ิน 

ตะปูโผล่ 

รอยเลื่อย รอยบาก 

ขอบหลุด 

บิด 

รอยสึกจากการขัด 
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(3) ตําหนิในแผ่นพ้ืนเหล็กแสดงตัวอย่างในรูปที่ 31 ในการซ่อมแซมแผ่นพ้ืนเหล็ก 
ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมตัวครอบปลายของแผ่นพ้ืนเหล็กที่ชํารุด ทําการเจียร 
รอยร้าวออก  และเ ช่ือมซ่อมรอยบุบ  ในกรณีที่ ไม่สามารถซ่อมแซมตําหนิ 
ในแผ่นพ้ืนเหล็กได้ต้องทําการตัดหรือเปลี่ยนแผ่นพ้ืนเหล็ก 

 
รูปที่ 31 ตัวอย่างตําหนิในแผ่นพื้นเหล็ก 

(ข้อ 8.9.3) 

8.9.4 การบํารุงรักษานั่งร้านแบบแยกส่วน 
ในการบํารุงรักษาช้ินส่วนของนั่งร้านแบบแยกส่วน ต้องกําจัดเศษวัสดุที่ติดอยู่บน

น่ังร้าน ช้ินส่วนน่ังร้านที่มีรอยร้าวต้องทําการเจียรออกและเช่ือมซ่อม ช้ินส่วนที่โก่งตัว
เล็กน้อยต้องทําการดัดกลับให้ใกล้เคียงสภาพเดิม ในกรณีที่ไม่สามารถดัดช้ินส่วนกลับ 
ให้ใกล้เคียงสภาพเดิมได้ หรือตรวจพบการโก่งมากผิดปกติ ให้ทําการตัดหรือเปลี่ยน
ช้ินส่วนน่ังร้าน และจัดหาช้ินส่วนน่ังร้านใหม่มาใช้ทดแทน 

8.9.5 บันได 
สําหรับช้ินส่วนบันไดที่ยึดแน่นเพ่ือใช้เป็นทางเดินข้ึนลงนั่งร้าน ต้องทําการตรวจสอบ 

ในขณะปฏิบัติงาน โดยพิจารณาสภาพการยึดแน่นระหว่างตัวบันไดกับที่รองรับ 
ในกรณีที่ตรวจพบความเสียหาย เช่น ขั้นบันไดเกิดการโก่ง บิดตัว มีช้ินส่วนเสียหาย

หรือสูญเสีย ช้ินส่วนเกิดการเสียรูป ตลอดจนการตรวจพบการทาสีเพ่ือปกปิดจุดบกพร่อง 
ให้ดําเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนบันได 

8.9.6 รอกบนนั่งร้าน 
รอกบนน่ังร้านต้องผ่านการตรวจสอบก่อนการใช้งานจริง การทดสอบการรับ 

นํ้าหนักบรรทุก ให้ใช้นํ้าหนักบรรทุกเป็นร้อยละ 125 ของนํ้าหนักบรรทุกที่ระบุ  
โดยทดสอบด้วยระยะทางไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร ตารางท่ี ข1 แสดงตัวอย่างใบบันทึก 
การตรวจสอบสําหรับรอกยกของสําหรับน่ังร้านและอุปกรณ์ป้องกัน 

แผ่นบุบ ไม่มีแผ่นปิด 

รอยเชื่อมหรือแถบเสริมความแข็งเสียหาย 
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รอกบนน่ังร้านต้องจัดให้มีการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน และตรวจสอบ 
ในระหว่างปฏิบัติงาน รอกต้องหมุนได้ตามปกติ ปุ่มหยุดฉุกเฉินต้องใช้งานได้ตลอดเวลา 
ตัวต้ังความสูงต้องทํางานได้ตามปกติ และมีการติดต้ังมือหมุนฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อย 

รอกบนน่ังร้านต้องทําการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คร้ังต่อสัปดาห์ และมีการบันทึกลง
ในเอกสารการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยการระบุการผ่านการทดสอบ วันเวลาท่ีทําการ
ตรวจสอบ หมายเลขเคร่ืองของรอก และลงนามผู้ตรวจสอบ 

รอกที่ผ่านการใช้งาน ต้องจัดให้มีการบํารุงรักษาโดยผู้เช่ียวชาญ ความถี่ของ 
การตรวจสอบและบํารุงรักษารอกให้เป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ผลิตรอก แต่ต้อง 
ไม่ น้อยกว่า 1 ครั้ ง ต่อ 6 เ ดือน และต้องมีการบันทึกวิ ธีการทดสอบ วันเวลาที่ 
ทําการตรวจสอบ ช้ินส่วนที่ทําการเปลี่ยน การทดสอบความสามารถในการรับ 
นํ้าหนักบรรทุก และข้อเสนอแนะที่ยืนยันสถานะปกติของรอก และลงช่ือผู้ตรวจสอบ 

8.9.7 อุปกรณ์ป้องกัน 
อุปกรณ์ป้องกันต้องทําการตรวจสอบการใช้งานโดยผู้เช่ียวชาญก่อนการปฏิบัติงาน 

การทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน ให้ใช้นํ้าหนักบรรทุกร้อยละ 125 ของน้ําหนักบรรทุกที่ระบุ 
ระบบป้องกันต้องสามารถรับนํ้าหนักบรรทุกได้และไม่เกิดการเสียรูป อุปกรณ์ป้องกัน 
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน โดยตรวจสอบการทํางานของ 
ตัวควบคุมความเร็ว และอุปกรณ์หิ้วเชือก (slack rope device) 

อุปกรณ์ป้องกันต้องจัดให้มีการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์โดยผู้เช่ียวชาญ 
และต้องมีการส่งกลับไปบํารุงรักษา ความถี่ของการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์
ป้องกันให้เป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ 6 เดือน 
นอกจากน้ี ต้องมีการบันทึกวันและเวลาท่ีบํารุงรักษา ช้ินส่วนที่ทําการเปลี่ยน 
การตรวจสอบความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุก และลงนามผู้ตรวจสอบ 

8.9.8 อุปกรณ์ควบคุมน้ําหนักบรรทุกเกิน 
อุปกรณ์ควบคุมนํ้าหนักบรรทุกเกินต้องจัดให้มีการตรวจสอบการใช้งานโดย

ผู้เช่ียวชาญก่อนการปฏิบัติงาน ตารางที่ ข2 แสดงตัวอย่างใบบันทึกการตรวจสอบ 
สําหรับอุปกรณ์ควบคุมนํ้าหนักบรรทุกเกิน 

อุปกรณ์ควบคุมนํ้าหนักบรรทุกเกินต้องมีการส่งกลับไปบํารุงรักษา ความถ่ี 
ของการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมนํ้าหนักบรรทุกเกินให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อ 6 เดือน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
การใช้งาน ต้องทําการทดสอบอุปกรณ์ควบคุมนํ้าหนักบรรทุกเกิน และอุปกรณ์ควบคุม
นํ้าหนักบรรทุกเกินต้องสามารถหยุดการทํางานได้ในกรณีที่ นํ้าหนักบรรทุกเกินค่า 
ที่กําหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 125 ของน้ําหนักบรรทุกที่ระบุ 



 

มาตรฐานการติดต้ังและการตรวจสอบโครงสร้างนั่งร้าน หน้าที่ 69

 

ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ควบคุมนํ้าหนักบรรทุกเกินต้องผ่านการตรวจสอบ
ความเสียหายโดยการพินิจ (visual inspection) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อวัน 

อุปกรณ์ควบคุมนํ้าหนักบรรทุกเกินต้องผ่านการตรวจสอบความแน่นหนาของ
อุปกรณ์และรอยเช่ือมโดยผู้เช่ียวชาญ โดยต้องทําการตรวจไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 

ในการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมนํ้าหนักบรรทุกเกินที่จัดข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 1 คร้ังต่อ 6 เดือน ต้องดําเนินการบันทึกวันเวลาที่ตรวจสอบ ช้ินส่วนที่ 
ทําการเปลี่ยนนํ้าหนักบรรทุกที่ ต้ังค่าไว้ในอุปกรณ์ และข้อเสนอแนะที่ยืนยันสถานะ 
ผ่านการทดสอบของอุปกรณ์ควบคุมนํ้าหนักบรรทุกเกิน และลงนามผู้ตรวจสอบ 

8.9.9 เชือกสําหรับรอก 
เชือกสําหรับรอกต้องทําการตรวจสอบโดยผู้ เ ช่ียวชาญก่อนการปฏิบัติงาน  

ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน เชือกสําหรับรอกต้องผ่านการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 คร้ังต่อวัน 
โดยตรวจสอบช่วงความยาวของเชือกที่ต้องใช้งาน ตัวอย่างเชือกสําหรับรอกที่มีตําหนิ
เป็นไปตามรูปที่ 32 ตารางที่ ข3 แสดงตัวอย่างใบบันทึกการตรวจสอบสําหรับเชือก 

ในการตรวจสอบเชือกสําหรับรอก ต้องบันทึกวันที่ตรวจสอบ สถานที่ตรวจสอบ 
สภาพของเชือก ในกรณีที่ตรวจพบความเสียหาย ต้องทําการตัดเชือก โดยระบุระยะ 
ที่ตัดเชือก และลงนามผู้ตรวจสอบ 

 
                               หลุดออกจากกัน         หลุดออกจากแกน             หงิกงอ 

รูปท่ี 32 ตัวอย่างของเชือกที่มีตําหน ิ
(ข้อ 8.9.9) 
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บทที่ 9 
การประเมินความเส่ียงและการควบคุมความเสี่ยง 

9.1 ทั่วไป 

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความระมัดระวังในการทํางาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับตัวเองและผู้อ่ืน 
ปัจจัยที่อาจลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานได้ มีดังน้ี 
(1) การปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 
(2) การระบุอันตรายต่อการบาดเจ็บและอาชีวอนามัย 
(3) การประเมินความเสี่ยง 
(4) การควบคุมความเสี่ยง 
(5) การจัดการด้านความปลอดภัย 

9.2 การปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ เ ช่ียวชาญ ผู้ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัย ผู้ออกแบบน่ังร้าน ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาที่มีความเช่ียวชาญในการทํางาน
น่ังร้าน ทั้งในช่วงที่มีการปฏิบัติงานและกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางาน 

9.3 การระบุอันตรายต่อการบาดเจ็บและอาชีวอนามัย 

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับอันตรายต่อการบาดเจ็บและอาชีวอนามัย มีดังน้ี 
(1) การประกอบ ติดต้ัง และรื้อถอนน่ังร้าน รวมถึงอุปกรณ์ทางเข้าออก 
(2) การทํางานที่สูง 
(3) การตกจากที่สูง 
(4) การตกของวัตถุ 
(5) การถืออุปกรณ์และช้ินส่วน 
(6) กระแสไฟฟ้า 
(7) การเกิดสนิม 
(8) การระเหยของสารเคมี 
(9) การเคลื่อนที่ของป้ันจ่ัน การจราจร และเครื่องจักร 
(10) โครงสร้างรองรับที่ขาดความม่ันคงแข็งแรง 
(11) แรงลมและพายุ 
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9.3.1 อันตรายในพื้นที่การทํางานและการเลือกพื้นที่ติดต้ังนั่งร้าน 
(1) บริเวณอันตราย เช่น บริเวณที่ใกล้กับสายไฟฟ้า ท่อส่งแก๊ส การจราจร โรงงาน 

วัตถุไวไฟ และระเบิด ต้องมีการระบุบริเวณดังกล่าวก่อนดําเนินการติดต้ังน่ังร้าน 
(2) ในการปฏิบัติงาน ควรจัดให้มีมาตรการรองรับความปลอดภัยในการป้องกัน 

ความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะจากการติดต้ัง แก้ไข หรือรื้อถอนน่ังร้าน  
(3) พ้ืนที่ในการจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ประกอบน่ังร้าน ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง 

สามารถรับนํ้าหนักบรรทุกเน่ืองจากวัสดุและอุปกรณ์การประกอบนั่งร้านได้ พ้ืนที่
จัดเก็บต้องมีขนาดที่เหมาะสมและต้องทําการแยกพ้ืนที่จัดเก็บวัสดุออกจาก 
การทํางานส่วนอ่ืน สําหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและอาจ 
กีดขวางทางเข้าออก ควรทําการเคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่ 

(4) วัสดุและอุปกรณ์การประกอบน่ังร้าน ควรจับเก็บแยกเป็นหมวดหมู่ดังรูปที่ 33 

 

 
รูปท่ี 33 ตัวอย่างการกองเก็บวัสดุและอุปกรณ์การประกอบน่ังร้าน 

(ข้อ 9.3.1) 

 

 

 

 

 

พ้ืนที่ปฏบิตัิงาน 
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9.3.2 อันตรายจากสายไฟฟ้า 
ผู้ปฏิบัติงานต้องถอดสายไฟฟ้าหรือหามาตรการป้องกันกระแสไฟฟ้าเน่ืองจาก

สายไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดอันตรายขณะดําเนินการติดต้ังหรือรื้อถอนน่ังร้าน รวมถึง 
การป้องกันความเสียหายของวัสดุประกอบน่ังร้านเน่ืองจากความช้ืน 

ระยะห่างจากพ้ืนที่ปฏิบัติงานและตําแหน่งที่มีสายไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่าข้อกําหนด 
ตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
(1) ระยะห่างต้องไม่น้อยกว่า 3.1 เมตร สําหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 69,000 โวลท์ 
(2) ระยะห่างต้องไม่น้อยกว่า 3.3 เมตร สําหรับแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 69,000 ถึง 

115,000 โวลท์ 
(3) ระยะห่างต้องไม่น้อยกว่า 4.0 เมตร สําหรับแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 115,000 ถึง 

230,000 โวลท์ 

9.3.3 อันตรายจากการจราจร 
ในการปฏิบัติงานน่ังร้าน ต้องคํานึงถึงอันตรายจากการชนของยานพาหนะ  

ซึ่งผู้ปฏิบัติงานควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีการจราจร สําหรับกรณี 
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางของการจราจรได้ ควรมีการติดต้ังร้ัวเพ่ือป้องกันอันตราย
จากการจราจร หรือจัดให้มีผู้ให้สัญญาณแก่ยานพาหนะในบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

9.3.4 อันตรายจากการทํางานของปั้นจ่ัน 
ในการปฏิบัติงานน่ังร้าน ต้องคํานึงถึงอันตรายจากการทํางานของป้ันจ่ัน ควรจัดให้มี 

การย้ายน่ังร้านออกจากบริเวณพ้ืนที่การทํางานของป้ันจ่ัน รวมถึงการป้องกันไม่ให้ช้ินส่วน
ของนั่งร้านกีดขวางเส้นทางการทํางานของป้ันจ่ัน 

9.4 การประเมินความเส่ียง 

ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับอันตรายสามารถประเมินได้จากปัจจัย ดังน้ี 
 

(1) ความถี่ ของการบาดเจ็บ  ประเมินไ ด้จากข้อมูลประวั ติการบาดเจ็บ  ข้อมูลทางสถิ ติ  
และการพิจารณาโอกาสในการเกิดการบาดเจ็บหน่ึงคร้ังต่อ 1000 ช่ัวโมง - คน จัดเป็นระดับตํ่า 
ในขณะที่การบาดเจ็บหน่ึงครั้งต่อ 100 ช่ัวโมง - คน ถือเป็นระดับสูง 

(2) ระยะเวลาของผู้ปฏิบัติงานท่ีเสี่ยงต่ออันตราย คิดเป็นร้อยละของแต่ละวัน - งาน ไม่เกิน 
ร้อยละ 20 จัดเป็นระดับตํ่า และเกินร้อยละ 60 ถือเป็นระดับสูง 

(3) การบาดเจ็บเล็กน้อยจากการขีดข่วนถือเป็นความรุนแรงระดับตํ่า ในขณะที่การเสียชีวิต 
หรือทุพพลภาพจัดเป็นความรุนแรงระดับสูง 
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9.5 การควบคุมความเสี่ยง 

การควบคุมความเสี่ ยงมี วัต ถุประสงค์ ในการลดโอกาสเกิดความเสี่ ย งใ ห้ น้อยที่ สุ ด  
การควบคุมความเสี่ยงทําได้โดยการระบุอันตรายและหามาตรการเพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 
ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายเน่ืองจากการใช้งานน่ังร้านได้ ให้ควบคุมความเสี่ยงด้วย 
การเลือกประเภทของนั่งร้านที่ก่อให้เกิดอันตรายน้อยที่สุด อนุญาตให้ทําการปรับแนวทาง 
การออกแบบระบบน่ังร้านหรือแยกนั่งร้านให้มีระยะห่างเพ่ิมขึ้น สําหรับกรณีที่มีมาตรการไม่เพียงพอ 
ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของผู้ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

9.6 การจัดการด้านความปลอดภัย 

การติดต้ังและร้ือถอนน่ังร้าน ต้องมีการจัดการด้านความปลอดภัย ดังน้ี 
(1) การทบทวนสถานะเร่ิมต้นในการติดต้ังน่ังร้าน 
(2) การกําหนดนโยบายและข้อกําหนดด้านความปลอดภัย 
(3) การวางแผนก่อนการติดต้ัง ขณะติดต้ัง และรื้อถอน 
(4) การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
(5) การปฏิบัติตามแบบ ข้อกําหนด และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
(6) การทบทวนและการจัดการทั้งหมดใหม่ 

นอกจากน้ี ต้องมีขั้นตอนในการระบุอันตราย (hazard identification) และประเมินความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน มอก.18001 หรือ ISO 45001 หรือ 
ISO 14000  
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บทที่ 10  
การฝึกอบรม 

10.1 ทั่วไป 

ผู้ ติดต้ังน่ังร้านต้องทราบแนวทางการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง รวมถึงได้รับการฝึกอบรม 
และการกํากับดูแลจากผู้เช่ียวชาญ เพ่ือให้การติดต้ัง แก้ไข และรื้อถอนน่ังร้านเป็นไปอย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 

กรณีที่มีการกําหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีสูงกว่ามาตรฐานน้ี ให้อ้างอิงหลักเกณฑ์ 
ตามท่ีกฎหมายน้ันกําหนด 

10.2 บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการติดต้ังและการตรวจสอบ 

บุคลากรที่ เกี่ ยวข้อง กับการติด ต้ังและการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ ติด ต้ัง น่ั งร้ าน  
และผู้ตรวจสอบน่ังร้าน มีดังน้ี 

10.2.1 ผู้ติดต้ังนั่งร้าน 
ผู้ติดต้ังน่ังร้านต้องผ่านการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือติดต้ังน่ังร้าน 

ซึ่งอย่างน้อย ต้องมีเน้ือหาวิชาที่อบรมดังน้ี 
 

(1) ข้ อมู ลของผู้ ผ ลิ ต น่ั ง ร้ าน  แผนผั ง ก า รป ฏิ บั ติ ง าน  แบบรู ป  (drawing)  
และข้อกําหนดของนั่งร้าน 

(2) ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์น่ังร้าน 
(3) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการก่อสร้าง  
(4) อันตรายในบริเวณพ้ืนที่ทํางาน และวิสัยทัศน์ในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุเพ่ือควบคุม

ความเสี่ยงระหว่างการปฏิบัติงาน 
(5) การตรวจสอบสภาพและตรวจความบกพร่องของอุปกรณ์น่ังร้านโดยการพินิจ 
(6) การติดต้ัง แก้ไข และรื้อถอนน่ังร้าน 
(7) ความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง 
(8) การใช้อุปกรณ์ เชือก และล้อหมุนยกนํ้าหนัก (gin wheel) 
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10.2.2 ผู้ตรวจสอบนั่งร้าน 
ผู้ตรวจสอบน่ังร้าน (inspector) คือ บุคคลที่มีหน้าที่ตรวจสอบการติดต้ัง  

การร้ือถอน และการบํารุงรักษานั่งร้าน ผู้ตรวจสอบน่ังร้านต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) ผู้ตรวจสอบน่ังร้านภายหลังการติดต้ังตามข้อ 8.4 สําหรับน่ังร้านแบบโครงค้ํายัน 

ที่ใช้ในงานที่เข้าข่ายประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องเป็น
วิศวกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับน่ังร้านตามกฎหมายว่าด้วย 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(2) ผู้ตรวจสอบน่ังร้านหลังการติดต้ังตามข้อ 8.4 สําหรับน่ังร้านสําหรับการทํางาน
และนั่งร้านประเภทอ่ืนที่ใช้ในงานที่ไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ต้องจบการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับน่ังร้านตามกฎหมาย 
ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

(3) ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานนั่งร้านตามข้อ 8.5 ต้องจบการศึกษา 
ไม่น้อยกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และผ่านการอบรม
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับน่ังร้านตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

10.3 การอบรม 

ผู้ติดต้ังน่ังร้านและผู้ตรวจสอบนั่งร้าน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่มีเน้ือหาตามที่กําหนด 
ในข้อ 10.2.1 และ 10.2.2 ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ี 
(1) ภาคทฤษฎี 3 ช่ัวโมง และภาคปฏิบัติ 3 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 6 ช่ัวโมง สําหรับผู้ติดต้ังน่ังร้าน  
(2) ภาคทฤษฎี 6 ช่ัวโมง และภาคปฏิบัติ 6 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 12 ช่ัวโมง สําหรับผู้ตรวจสอบน่ังร้าน 
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ภาคผนวก ก  
รายการตรวจสอบความปลอดภัยในการประกอบติดต้ังนั่งร้าน 

ตารางที่ ก1 รายการตรวจสอบความปลอดภัยในการประกอบติดต้ังนัง่ร้านสําหรับการทํางาน 
หมายเลขนั่งร้าน......................................ตําแหน่งนั่งร้าน..................................วันท่ี...........................เวลา.................. 
น้ําหนักบรรทุกออกแบบ.........................มาตรฐานการออกแบบ....................วัตถุประสงค์การใช้งาน.......................... 
ผู้ตรวจสอบ..........................................................................ผลการตรวจสอบ............................................................... 

คําถาม คําตอบ ข้อแนะนํา คําอธิบาย 
1. บริเวณพ้ืนท่ีต้ังนั่งร้าน 
1.1 การป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน 

ท่ีอาจส่งผลต่อพ้ืนท่ีสาธารณะ 
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

  ในกรณีท่ีติดต้ังนั่งร้านในบริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะ 
ต้องจัดให้มีการควบคุมความปลอดภัย 

1.2 การป้องกันอันตรายจากสายไฟฟ้า 
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

  สายไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อการทํางานบนนั่งร้าน 
กรณีท่ีไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้า นั่งร้านไม้หรือ
นั่งร้านท่ีทําจากวสัดุอ่ืนท่ีไม่นําไฟฟ้า ต้องอยู่ห่าง
จากสายไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร  
สําหรับกรณีท่ีใช้นั่งร้านโลหะ ต้องอยู่ห่าง 
จากสายไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4.0 เมตร 

1.3 การควบคุมการสญัจรของยานพาหนะ
ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานนั่งร้าน 
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

  การสัญจรของยานพาหนะในบริเวณพ้ืนท่ี 
ทํางานโดยไม่มีการควบคุมถือเป็นอันตราย 
ต่อการปฏิบัติงานบนนั่งร้าน ซ่ึงอาจทําให้ 
นั่งร้านพังทลายหรือสูญเสียเสถียรภาพ ดังน้ัน 
ต้องมีแนวกั้น หรือเบี่ยงการจราจรเพื่อควบคุม
การจราจร 

1.4 การควบคุมการทํางานปั้นจั่น 
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

  การใช้งานปั้นจั่นในบริเวณใกล้กับนั่งร้าน 
มีโอกาสเกิดอันตรายเนื่องจากการทําวัตถุตกใส่
นั่งร้านหรือผู้ปฏิบัติงาน ต้องจัดให้มีมาตรการ 
ลดความเสี่ยง 

1.5 การควบคุมการเก็บและขนย้าย 
สารเคมีอันตรายมีความเหมาะสม
หรือไม่ 

  เม่ือใช้สารกัดกร่อนในบริเวณน่ังร้าน ต้องจัด 
ให้มีมาตรการลดความเสี่ยง 

2. โครงสร้างรองรับ 
2.1 โครงสร้างรองรับอยู่ในสภาพดีหรือไม่   ดินในบริเวณฐานรองรับนั่งร้านต้องมี 

ความม่ันคงแข็งแรง สามารถระบายน้ําได้ พ้ืน 
กําแพง หรือโครงสร้างอ่ืนท่ีใช้ในการรองรับ 
หรือรับน้ําหนักบรรทุกจากนั่งร้านต้องจัดให้มี
การตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรง 
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ตารางที่ ก1 (ต่อ) รายการตรวจสอบความปลอดภัยในการประกอบติดต้ังนั่งรา้นสําหรับการทาํงาน 
คําถาม คําตอบ ข้อแนะนํา คําอธิบาย 

2.2 โครงสร้างรองรับมีกําลัง 
รับน้ําหนักบรรทุกเพียงพอหรือไม่ 

  โครงสร้างบางประเภทต้องผ่านการคํานวณ
และตรวจสอบกําลังรับน้ําหนักบรรทุกโดย
วิศวกร น้ําหนักบรรทุกแบบจุดจากเสา 
และชิ้นส่วนนั่งร้านต้องทําการประเมิน  
โดยพิจารณาผลรวมของนํ้าหนักบรรทุกคงท่ี 
น้ําหนักบรรทุกจร และน้ําหนักบรรทุก 
จากสภาพแวดล้อม ในกรณีท่ีมีความจําเป็น  
ต้องจัดให้โครงสร้างรองรับมีการเสริมกําลัง
หรือค้ํายันเพ่ิมเติม 

2.3 โครงสร้างรองรับมีการควบคุม 
เพ่ือป้องกันการเส่ือมสภาพหรือไม่ 

  ในกรณีท่ีตั้งน่ังร้านบนพ้ืนดิน คูน้ํา  
หรือบริเวณท่ีมีงานขุด ต้องจัดให้มี 
การควบคุมการรื้อถอนโครงสร้างรองรับ 

2.4 โครงสร้างรองรับมีการเสริม 
ความม่ันคงแข็งแรงท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

  การค้ํายันโครงสร้างรองรับช่วยป้องกัน
อันตรายหรือความเสียหายแก่วัสดุ 
และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.5 โครงสร้างรองรับมีการคํานึงถึงกรณี 
รับน้ําหนักบรรทุกเกินพิกัดหรือไม่ 

  โครงสร้างรองรับท่ีรับน้ําหนักบรรทุกเนื่องจาก
ยานพาหนะ วัสดุท่ีกองเก็บ แรงกระแทก  
หรือเศษวัสดุ อาจส่งผลให้โครงสร้างรองรับ 
มีน้ําหนักบรรทุกเกินพิกัด ต้องจัดให้มี 
การควบคุมโครงสร้างรองรับดังกล่าว 

3. คานโลหะหรือแผ่นไม้รองฐาน 
3.1 ฐานนั่งร้านมีคานโลหะหรือแผ่นไม้ 

รองฐานอย่างเหมาะสมหรือไม่ 
  ฐานนั่งร้านต้องมีแผ่นไม้รองฐาน 

ในการกระจายน้ําหนักบรรทุกจาก 
เสาน่ังร้าน โครงสร้างรองรับต้องมีกําลัง 
และสภาพแข็งเกร็งเพียงพอต่อการรับ 
น้ําหนักบรรทุกจากนั่งร้านโดยไม่เกิดการวิบัติ 

3.2 คานโลหะหรือแผ่นไม้รองฐานทําจาก
วัสดุท่ีเหมาะสมและอยู่ในสภาพ
เหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่ 

  แผ่นไม้รองฐานต้องทําจากวัสดุท่ีมี 
ความเหมาะสม เช่น แผ่นพื้นนั่งร้านไม้ แผ่นไม้
รองฐานต้องสามารถกระจายน้ําหนักบรรทุก
จากเสานั่งร้านได้โดยไม่เกิดความเสียหาย 
หรือการวิบัติ 

3.3 คานโลหะหรือแผ่นไม้รองฐาน 
มีความม่ันคง สามารถรักษา
เสถียรภาพของนั่งร้านได้หรือไม่ 

  แผ่นไม้รองฐานต้องอยู่ในตําแหน่งท่ีสามารถ
ป้องกันการเคลื่อนท่ีได้อย่างเหมาะสม 
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4. แผ่นรองเสา    
4.1 เสาน่ังร้านทําการติดต้ังแผ่นรองเสา

หรือไม่ 
  ในกรณีท่ีเสาน่ังร้านต้ังอยู่บนแผ่นเหล็ก 

ท่ีมีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร  
หรือเสานั่งร้านไม่มีการติดต้ังด้วยล้อ 
ต้องจัดให้มีแผ่นรองเสาเพ่ือกระจาย 
น้ําหนักบรรทุก 

4.2 ประเภทของแผ่นรองเสา 
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

  นั่งร้านควรมีการติดต้ังด้วยแผ่นรองเสาท่ี
สามารถรับน้ําหนักบรรทุกได้อย่างเพียงพอ
และสามารถติดต้ังนั่งร้านให้ได้ระดับตาม 
ท่ีออกแบบ สําหรับเสาท่ีตั้งอยู่บนคาน  
แนะนําให้ใช้ฐานรองปรับระดับรูปตัวยู 
(U-head) ในการป้องกันการเคลื่อนท่ีของเสา 

4.3 แผ่นรองเสาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และมีขนาดเหมาะสมหรือไม่ 

  แผ่นรองเสาท่ีโก่งงอส่งผลให้การกระจาย
น้ําหนักบรรทุกเกิดความไม่สมํ่าเสมอ  
แผ่นรองเสาต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า  
5 มิลลิเมตร และมีพ้ืนที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 
120x120 มิลลิเมตร 

4.4 แผ่นรองเสามีความม่ันคง สามารถรักษา
เสถียรภาพของนั่งร้านได้หรือไม่ 

  ในกรณีท่ีเสามีแนวโน้มเลื่อนไถล หรือเคลื่อนท่ี 
ต้องทําการยึดแผ่นรองเสาด้วยตะปู สกรู  
รอยเชื่อม หรือวิธีอ่ืนตามความเหมาะสม 

4.5 ระยะย่ืนของแผ่นรองเสา 
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

  แผ่นรองเสาต้องมีระยะย่ืนจากปลายเสา
นั่งร้านไม่เกินร้อยละ 50 ของความยาวก้าน 
ของแผ่นรองเสา 

5. โครงสร้างนั่งร้าน 
5.1 เสาน่ังร้านติดต้ังอย่างม่ันคงและมี

เสถียรภาพหรือไม่ 
  การตั้งเสาน่ังร้านแบบลอยส่งผลให้มี 

น้ําหนักบรรทุกเพ่ิมข้ึนในกับคานนั่งร้าน 
และเสาในบริเวณใกล้เคียง อาจส่งผลต่อ 
การวิบัติได้ 

5.2 เสาน่ังร้านมีความเอียงหรือเป็นไปตาม
การออกแบบหรือไม่ 

  การตั้งเสาน่ังร้านเอียง ส่งผลให้เสามีกําลัง 
รับน้ําหนักบรรทุกน้อยกว่าเสานั่งร้าน 
ท่ีอยู่ในแนวด่ิง อาจส่งผลต่อการวิบัติ 
ของน่ังร้านได้ 
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5.3 เสาน่ังร้านมีระยะห่างตามแนวยาว
ถูกต้องหรือไม่ 

  ในกรณีท่ีเสาน่ังร้านมีระยะห่างตามแนวยาว
มากกว่าค่าท่ียอมให้ในการออกแบบ อาจทําให้
เกิดน้ําหนักบรรทุกเกินพิกัดในคานนั่งร้าน 
และเสานั่งร้าน 

5.4 เสาน่ังร้านมีระยะห่างตามแนวขวาง
ถูกต้องหรือไม่ 

  ในกรณีท่ีเสาน่ังร้านมีระยะห่างตามแนวขวาง
มากกว่าค่าท่ียอมให้ในการออกแบบ อาจทําให้
เกิดน้ําหนักบรรทุกเกินพิกัดในแคลมป์พาดยึด
หรือตงน่ังร้าน กรณีท่ีระยะห่างตามแนวขวาง
น้อยกว่าค่าท่ียอมให้ในการออกแบบ อาจทําให้
นั่งร้านสูญเสียเสถียรภาพและมีความกว้าง 
ไม่เพียงพอสําหรับความกว้างแผ่นพ้ืนนั่งร้าน 
ท่ีต้องการ 

5.5 จุดต่อของเสาน่ังร้านอยู่ในตําแหน่ง 
ท่ีถูกต้องหรือไม่ 

  จุดต่อของเสาน่ังร้านท่ีอยู่ผิดตําแหน่ง 
อาจส่งผลต่อการวิบัติของน่ังร้าน จุดต่อ 
ควรอยู่ในตําแหน่งตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้ผลิตนั่งร้านหรือเป็นไปตามข้อกําหนด 
ในการออกแบบ 

5.6 จุดต่อของเสามีความม่ันคงแข็งแรง
หรือไม่ 

  จุดต่อควรยึดในลักษณะท่ีไม่ทําให้เกิด 
การเคล่ือนท่ี ยกเว้นกรณีท่ีมีการกําหนด 
เป็นอย่างอ่ืนในข้อเสนอแนะของผู้ผลิตนั่งร้าน
หรือเป็นไปตามข้อกําหนดในการออกแบบ 

5.7 คานนั่งร้านได้ระดับหรือเป็นไปตาม 
การออกแบบหรือไม่ 

  คานนั่งร้านท่ีไม่ได้ระดับ อาจก่อให้เกิด 
น้ําหนักบรรทุกเพ่ิมเติมกระทําต่อเสานั่งร้าน
หรือชิ้นส่วนอ่ืน และส่งผลต่อการวิบัติ 
ของโครงสร้าง นอกจากนี้ คานนั่งร้าน 
ท่ีไม่ได้ระดับอาจส่งผลให้ไม่สามารถติดต้ัง 
แผ่นพื้นนั่งร้านได้อย่างเหมาะสม 

5.8 คานนั่งร้านมีความต่อเนื่อง 
หรือเป็นไปตามการออกแบบหรือไม่ 

  คานนั่งร้านต้องมีความต่อเนื่องตลอด 
ความยาวของนั่งร้าน ยกเว้นกรณีท่ี 
มีการกําหนดเป็นอย่างอ่ืนในการออกแบบ 
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5.9 ระยะห่างของคานนั่งร้านในแนวด่ิง
ถูกต้องหรือไม่ 

  ในกรณีท่ีระยะห่างระหว่างคานนัง่ร้าน 
มีค่ามากกว่าค่าท่ีปรากฏในข้อกําหนด 
การออกแบบหรือข้อเสนอแนะของ 
ผู้ผลิตนั่งร้าน ส่งผลให้กําลังรับน้ําหนัก 
ของเสาและสติฟเนสของน่ังร้านมีค่าลดลง 

5.10 ระยะห่างของคานนั่งร้านในแนวราบ
ถูกต้องหรือไม่ 

  คานนั่งร้านต้องทําการติดต้ังในทุกแถวของ
แนวเสาและอยู่ในระนาบเดียวกันสําหรับ 
ท่ีแต่ละระดับความสูง ยกเว้นกรณีท่ี 
มีการกําหนดเป็นอย่างอ่ืนในข้อเสนอแนะ 
ของผู้ผลิตนั่งร้านหรือเป็นไปตามข้อกําหนด 
ในการออกแบบ 

5.11 คานนั่งร้านต่ออย่างถูกต้องม่ันคง
หรือไม่ 

  คานนั่งร้านท่ีไม่ได้มีการติดต้ังตามข้อกําหนด
ในการออกแบบหรือข้อเสนอแนะ 
ของผู้ผลิตนั่งร้าน อาจไม่สามารถ 
รับน้ําหนักบรรทุกออกแบบได้ 

5.12 จุดต่อคานนั่งร้านอยู่ในตําแหน่ง 
ท่ีถูกต้องหรือไม่ 

  จุดต่อคานนั่งร้านท่ีอยู่ในตําแหน่งไม่ถูกต้อง
อาจส่งผลต่อการวิบัติภายใต้น้ําหนักบรรทุก 
จุดต่อควรอยู่คนละช่วงเสาและไม่อยู่ในช่วง
เสาสุดท้าย 

5.13 จุดต่อคานนั่งร้านมีความเหมาะสม
หรือไม่ 

  จุดต่อคานนั่งร้านต้องต่อยึดด้วยข้อต่อแบบ
ปลอกสวมปลายต่อปลาย (sleeve-type 
end-to-end couplers) หรือต้องจัดให้มี 
การป้องกันการแยกออกจากกันภายใต้ 
น้ําหนักบรรทุก ยกเว้นกรณีท่ีมีการกําหนด
เป็นอย่างอ่ืนในข้อกําหนดการออกแบบ 

5.14 การติดต้ังตงน่ังร้านมีความเหมาะสม
หรือไม่ 

  ต้องมีตงนั่งร้านท่ีจุดต่อระหว่างเสา 
และคานนั่งร้านท่ีแต่ละระดับของคานนั่งร้าน 
การติดต้ังตงน่ังร้านไม่ครบถ้วนอาจส่งผล 
ต่อการลดลงของกําลังรับน้ําหนักบรรทุก 
ของเสาและลดความแข็งเกร็งของนั่งร้าน 
ยกเว้นกรณีท่ีมีการกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
ในข้อกําหนดการออกแบบ 
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5.15 ตงนั่งร้านอยู่ในตําแหน่งท่ีถูกต้อง 
และต่ออย่างม่ันคงหรือไม่ 

  ตงนั่งร้านต้องจัดอยู่ใกล้กับจุดต่อระหว่าง 
เสาและคานนั่งร้านให้ได้มากท่ีสุด  
แคลมป์พาดยึดต้องอยู่ท่ีผิวด้านบนคาน
นั่งร้าน วิธีการในการยึดตงนั่งร้าน 
ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ผลิตนั่งร้าน 
หรือเป็นไปตามข้อกําหนดในการออกแบบ 

5.16 การยึดโยงเหมาะสมหรือไม่   ในกรณีท่ัวไป นั่งร้านต้องมีตัวยึดโยง 
ในแนวยาวและแนวขวางเพื่อทําให้มี 
สภาพแข็งเกร็ง และอาจต้องมีการยึดโยง 
ในระนาบ โดยจํานวนข้ันตํ่าของการยึดโยง
ระยะห่างมากท่ีสุด และตําแหน่งการยึด 
ตัวยึดโยงต้องเป็นไปตามข้อกําหนด 
การออกแบบหรือข้อเสนอแนะของ 
ผู้ผลิตนั่งร้าน 

5.17 นั่งร้านมีเสถียรภาพเพียงพอหรือไม่   เสถียรภาพของนั่งร้านข้ึนกับการยึดโยง 
เข้ากับโครงสร้างรองรับ น้ําหนักบรรทุกถ่วง
ท่ีใช้ในการทําให้เกิดเสถียรภาพในการตั้ง
นั่งร้านอย่างอิสระต้องจัดให้มีการยึด 
เพ่ือป้องกันการเคลื่อนท่ี ยกเว้นกรณีท่ี 
มีการออกแบบให้สามารถต้ังนั่งร้าน 
ได้อย่างอิสระ 

5.18 การยึดโยงอยู่ในตําแหน่งท่ีถูกต้อง 
และต่ออย่างม่ันคงหรือไม่ 

  ระยะห่างและวิธียึดต้องเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ผลิตนั่งร้าน 
หรือผู้ออกแบบ การยึดโยงต้องยึดนั่งร้าน 
เข้ากับโครงสร้างรองรับอย่างม่ันคง  
โดยไม่กีดขวางทางเข้าออกตลอดแนว 
แผ่นพื้นนั่งร้านสาํหรับการทํางาน 
หรือชานพัก 

6. ข้อกําหนดท่ัวไป 
6.1 มีข้อกําหนดท่ีเหมาะสมสําหรับ 

การเคล่ือนย้ายวัสดุหรือไม่ 
  ในกรณีท่ีมีการเคลื่อนย้ายวัสดุหรืออุปกรณ์

เข้ามาบนแผ่นพ้ืนนั่งร้านหรือออกจาก
นั่งร้าน ต้องมีวิธีการหรืออุปกรณ์เคลื่อนย้าย
ท่ีเหมาะสม เช่น รอก กว้าน การออกแบบ
ต้องคํานึงถึงน้ําหนักบรรทุกท่ีกระทําบน
นั่งร้านจากวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าว 
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6.2 ระยะห่างระหว่างนั่งร้านและโครงสร้าง
ในบริเวณใกล้เคียงถูกต้องหรือไม่ 

  ระยะห่างท่ีเหมาะสมอาจมีความจําเป็นกับงาน 
บางประเภท เช่น การฉาบผนัง อุปกรณ์ในโรงงาน
อาจเกิดการเสียรูปเนื่องจากการเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิ 

6.3 การป้องกันอันตรายจากการตกของเศษ
วัสดุมีความเหมาะสมหรือไม่ 

  งานบางประเภท เช่น งานรื้อถอน อาจต้อง 
จัดให้มีการคลุมนั่งร้าน และต้องระมัดระวัง
อันตรายที่อาจเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ประกายไฟ หรืออันตรายจากโลหะร้อน 
ซ่ึงเกิดจากการเชื่อมหรือตัดเหล็ก 

6.4 นั่งร้านผ่านการออกแบบให้มีกําลังรับ
น้ําหนักบรรทุกเพ่ิมเติมหรือไม่ 

  อุปกรณ์ในการยกวัสดุท่ีติดต้ังเข้ากับนั่งร้าน 
อาจเพ่ิมน้ําหนักบรรทุกกระทําต่อชิ้นส่วนนั่งร้าน 
นอกจากนี้ น้ําหนักบรรทุกเพ่ิมเติมกระทําต่อ
นั่งร้าน อาจเกิดได้จากการกระแทกเนื่องจาก 
สายปั๊มคอนกรีต การกระแทกเนื่องจากแรงลม
กระทําต่อแผ่นห่อหุ้มนั่งร้าน 

7. แผ่นพ้ืนนั่งร้านสําหรับการทํางาน 
7.1 แผ่นพื้นนั่งร้านและนั่งร้านมีการติดต้ัง

ตามประเภทหน้าท่ีน้ําหนักบรรทุกจร
ออกแบบหรือไม่ 

  ในการปฏิบัติงาน ต้องจัดให้มีการประเมินลักษณะ
การทํางานและน้าํหนักวัสดุท่ีกระทําบนแผ่นพ้ืน
นั่งร้านสําหรับการทํางาน โดยแผ่นพ้ืนนั่งร้าน
สําหรับการทํางานอาจพิจารณาเลอืกใช้ได้ระหว่าง
น้ําหนักบรรทุกแบบเบา แบบปานกลาง แบบหนัก 
หรือแบบพิเศษ 

7.2 ขนาดของแผ่นพ้ืนนั่งร้านสําหรับ 
การทํางานเหมาะสมสําหรับลักษณะ
งานหรือไม่ 

  แผ่นพื้นนั่งร้านสาํหรับการทํางานต้องมีความกว้าง
ท่ีเหมาะสมต่อการจัดเก็บวัสดุท่ีต้องการ  
ระยะช่องว่างต้องเพียงพอสําหรับใช้เป็น
ทางเข้าออกตลอดความยาวแผ่นพ้ืน และมีพ้ืนที่ 
ในการทํางานเพียงพอโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง  
แผ่นพื้นย่ืนต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมต่อการดัก 
เศษวัสดุท่ีร่วงหล่น 

7.3 การป้องกันการตกด้านขอบ 
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

  นั่งร้านต้องมีการป้องกันการตกด้านขอบ 
และด้านปลายท่ีเปิดโล่ง เพ่ือป้องกันการตกของคน
หรือสิ่งของจากความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร 
นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการปิดด้านข้างเพิ่มเติมเพ่ือ
ป้องกันการตกจากท่ีสูงของวัสดุและอุปกรณ์ 
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7.4 แผ่นพื้นนั่งร้านติดต้ังอย่างเหมาะสมหรือไม่   แผ่นพื้นนั่งร้านต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพ
ความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ  
แผ่นพื้นนั่งร้านสาํหรับการทํางานต้องมีพ้ืนผิว 
กันลื่น ยึดแน่นกับแผ่นพ้ืน ไม่เกิดการเคลื่อนท่ี 
ในระหว่างปฏิบัติงาน แผ่นพื้นได้ระดับ  
และไม่ก่อให้เกิดอันตรายในระหว่างปฏิบัติงาน  
ในกรณีท่ีมีการออกแบบพิเศษ อนุญาตให้ 
แผ่นพื้นนั่งร้านสาํหรับการทํางานทํามุมกับ
แนวราบได้ไม่เกินกว่า 7 องศา 

7.5 แผ่นพื้นนั่งร้านมีการยึดเพ่ือป้องกันแรงลม
หรือไม่ 

  ในบางตําแหน่ง เช่น อาคารสูง อาจมีลมแรง  
ซ่ึงอาจส่งผลให้แผ่นพื้นเกิดการเคลื่อนท่ี 

8. ทางขึ้นลง 
8.1 แผ่นพื้นท้ังหมดของน่ังร้านสําหรับการทํางาน

มีทางข้ึนลงหรือไม่ 
  แผ่นพ้ืนนั่งร้านสาํหรับการทํางานต้องมี 

ทางข้ึนลงท่ีปลอดภัย เช่น บันได กระได  
หรือใช้ทางข้ึนลงในรูปแบบอ่ืน 

8.2 บันไดชั่วคราวติดต้ังอย่างเหมาะสมหรือไม่   - 
8.3 กระไดเป็นชั้นคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรม 

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และติดตั้ง 
อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

  กระไดท่ีใช้เป็นทางข้ึนลงต้องเป็นชั้นคุณภาพ
สําหรับอุตสาหกรรม กระไดต้องจัดให้มี 
การตรวจสอบความเสียหายและการเสื่อมสภาพ 

8.4 การติดต้ังทางข้ึน (access way)  
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

  ทางเข้าต้องมีความกว้าง 0.45 เมตร  
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือ 0.675 เมตร สําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานและวัสดุ ความชันต้องไม่เกิน 20 
องศา และมีการทําพุก (cleat) สําหรับมุม 
ท่ีเกินกว่า 7 องศา 

8.5 ทางข้ึนลงและแผน่พ้ืนนั่งร้านมีแสงสว่าง
เพียงพอหรือไม่ 

  เม่ือแสงธรรมชาติไม่เพียงพอ ต้องจัดให้มี 
การติดต้ังอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพิ่มเติม  
โดยควบคุมไม่ให้มีแสงจ้ามากเกินไปหรือเกิด 
มุมมืด 

9. แผ่นห่อหุ้ม 
9.1 นั่งร้านมีการออกแบบโดยพิจารณานํ้าหนัก

บรรทุกเนื่องจากแผ่นห่อหุ้มรับแรงลมหรือไม่ 
  ในการเพ่ิมเสถียรภาพของนั่งร้าน แนะนําให้เพ่ิม

ตัวยึดโยงนั่งร้าน 
9.2 การยึดโยงยึดมีความเหมาะสมหรือไม่   - 
9.3 แผ่นห่อหุ้มมีความสมบูรณ์หรือไม่   - 
9.4 การซ้อนของแผ่นห่อหุ้มเหมาะสมหรือไม่   - 
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10. นั่งร้านชนิดเคลื่อนท่ี 
10.1 พ้ืนผิวท่ีรองรับนั่งร้านมีความแข็ง 

และเรียบหรือไม่ 
  พ้ืนผิวรองรับนั่งร้านท่ีอ่อนหรือไม่เรียบ  

อาจส่งผลต่อการเสียเสถียรภาพ 
และการวิบัติของน่ังร้าน 

10.2 พ้ืนท่ีในการทํางานมีสายไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอ่ืน
หรือไม่ 

  ในการลดความเสี่ยงอันตรายขณะปฏิบัติงาน
นั่งร้าน แนะนําให้จํากัดพ้ืนท่ีการทํางาน 
ของน่ังร้านด้วยร้ัวหรือขอบกั้น 

10.3 ล้อสามารถล็อกได้หรือไม่   ล้อของนั่งร้านต้องล็อกหมดทุกล้อ
ตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ปลดล็อกล้อ 
หรือเคล่ือนย้าย ยกเว้นกรณีท่ีไม่มี
ผู้ปฏิบัติงานอยู่บนนั่งร้าน รวมถึงมีการยึด
หรือเก็บอุปกรณ์เพ่ือป้องกันการตกไว้
เรียบร้อย สําหรับล้อท่ีไม่สามารถล็อกได้ 
ต้องจัดให้มีการเปลี่ยนล้อ 
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ตารางที่ ก2 รายการตรวจสอบความปลอดภัยในการประกอบติดต้ังนัง่ร้านแบบโครงค้ํายัน 
หมายเลขนั่งร้าน......................................ตําแหน่งนั่งร้าน..................................วันท่ี...........................เวลา.................. 
น้ําหนักบรรทุกออกแบบ.........................มาตรฐานการออกแบบ....................วัตถุประสงค์การใช้งาน.......................... 
ผู้ตรวจสอบ..........................................................................ผลการตรวจสอบ............................................................... 

คําถาม คําตอบ ข้อแนะนํา คําอธิบาย 
1. บริเวณพ้ืนท่ีต้ังนั่งร้าน 
1.1 การป้องกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน 

ท่ีอาจส่งผลต่อพ้ืนท่ีสาธารณะ 
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

  ในกรณีท่ีติดต้ังนั่งร้านในบริเวณพ้ืนท่ี
สาธารณะ ต้องจัดให้มีการควบคุม 
ความปลอดภัย 

1.2 การป้องกันอันตรายจากสายไฟฟ้า 
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

  สายไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อการทํางาน 
บนนั่งร้าน กรณีท่ีไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้า 
นั่งร้านไม้หรือนั่งร้านท่ีทําจากวัสดุอ่ืน 
ท่ีไม่นําไฟฟ้า ต้องอยู่ห่างจากสายไฟฟ้า 
ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร สําหรับกรณี 
ท่ีใช้นั่งร้านโลหะ ต้องอยู่ห่างจากสายไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 4.0 เมตร 

1.3 การควบคุมการสญัจรของยานพาหนะ
ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานนั่งร้าน 
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

  การสัญจรของยานพาหนะในบริเวณพ้ืนท่ี
ทํางานโดยไม่มีการควบคุมถือเป็นอันตราย
ต่อการปฏิบัติงานบนนั่งร้าน ซ่ึงอาจทําให้
นั่งร้านพังทลายหรือสูญเสียเสถียรภาพ 
ดังน้ัน ต้องมีแนวก้ันหรือเบี่ยงการจราจร 
เพ่ือควบคุมการจราจร 

1.4 การควบคุมการทํางานปั้นจั่น 
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

  การใช้งานปั้นจั่นในบริเวณใกล้กับนั่งร้าน 
มีโอกาสเกิดอันตรายเนื่องจากการทําวัตถุ 
ตกใส่นั่งร้านหรือผู้ปฏิบัติงาน ต้องจัดให้มี
มาตรการลดความเสี่ยง 

1.5 การควบคุมการเก็บและขนย้าย 
สารเคมีอันตรายมีความเหมาะสม
หรือไม่ 

  เม่ือใช้สารกัดกร่อนในบริเวณน่ังร้าน ต้องจัด
ให้มีมาตรการลดความเสี่ยง 

2. โครงสร้างรองรับ 
2.1 โครงสร้างรองรับอยู่ในสภาพดีหรือไม่   ดินในบริเวณฐานรองรับนั่งร้านต้องมี 

ความม่ันคงแข็งแรง สามารถระบายน้ําได้ 
พ้ืน กําแพง หรือโครงสร้างอ่ืนท่ีใช้ 
ในการรองรับหรือรับน้ําหนักบรรทุก 
จากนั่งร้านต้องจดัให้มีการตรวจสอบ 
ความม่ันคงแข็งแรง 
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2.2 โครงสร้างรองรับมีกําลังรับน้ําหนักบรรทุก
เพียงพอหรือไม่ 

  โครงสร้างบางประเภทต้องผ่านการคํานวณ 
และตรวจสอบกําลังรับน้ําหนักบรรทุกโดย
วิศวกร น้ําหนักบรรทุกแบบจุดจากเสาและ
ชิ้นส่วนนั่งร้านต้องทําการประเมิน  
โดยพิจารณาผลรวมของนํ้าหนักบรรทุกคงท่ี 
น้ําหนักบรรทุกจร และน้ําหนักบรรทุกจาก
สภาพแวดล้อม ในกรณีท่ีมีความจําเป็น ต้องจัด
ให้โครงสร้างรองรับมีการเสริมกําลังหรือค้ํายัน
เพ่ิมเติม 

2.3 โครงสร้างรองรับมีการควบคุมเพ่ือป้องกัน 
การเสื่อมสภาพหรือไม่ 

  ในกรณีท่ีตั้งน่ังร้านบนพ้ืนดิน คูน้ํา  
หรือบริเวณท่ีมีงานขุด ต้องจัดให้มี 
การควบคุมการรื้อถอนโครงสร้างรองรับ 

2.4 โครงสร้างรองรับมีการเสริมความม่ันคง
แข็งแรงท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

  การค้ํายันโครงสร้างรองรับช่วยป้องกัน 
อันตรายหรือความเสียหายแก่วัสดุ 
และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.5 โครงสร้างรองรับมีการคํานึงถึงกรณี 
รับน้ําหนักบรรทุกเกินพิกัดหรือไม่ 

  โครงสร้างรองรับท่ีรับน้ําหนักบรรทุกเนื่องจาก
ยานพาหนะ วัสดุท่ีกองเก็บ  
แรงกระแทก หรือเศษวัสดุ อาจส่งผลให้
โครงสร้างรองรับมีน้ําหนักบรรทุกเกินพิกัด  
ต้องจัดให้มีการควบคุมโครงสร้างรองรับดังกล่าว 

3. คานโลหะหรือแผ่นไม้รองฐาน 
3.1 ฐานนั่งร้านมีคานโลหะหรือแผ่นไม้รองฐาน

อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
  ฐานนั่งร้านต้องมีแผ่นไม้รองฐาน 

ในการกระจายน้ําหนักบรรทุกจากเสาน่ังร้าน 
โครงสร้างรองรับต้องมีกําลังและสภาพแข็งเกร็ง
เพียงพอต่อการรับน้ําหนักบรรทุกจากนั่งร้าน 
โดยไม่เกิดการวิบัติ 

3.2 คานโลหะหรือแผ่นไม้รองฐานทําจากวัสดุ 
ท่ีเหมาะสมและอยู่ในสภาพเหมาะสม 
ต่อการใช้งานหรือไม่ 

  แผ่นไม้รองฐานต้องทําจากวัสดุท่ีมี 
ความเหมาะสม เช่น แผ่นพื้นนั่งร้านไม้  
แผ่นไม้รองฐานต้องสามารถกระจายน้ําหนัก
บรรทุกจากเสาน่ังร้านได้โดยไม่เกิด 
ความเสียหายหรือการวิบัติ 

3.3 คานโลหะหรือแผ่นไม้รองฐานมีความม่ันคง 
สามารถรักษาเสถียรภาพของนั่งร้าน 
ได้หรือไม่ 

  แผ่นไม้รองฐานต้องอยู่ในตําแหน่งท่ีสามารถ
ป้องกันการเคลื่อนท่ีได้อย่างเหมาะสม 
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4. แผ่นรองเสา    
4.1 เสาน่ังร้านทําการติดต้ังแผ่นรองเสา

หรือไม่ 
  ในกรณีท่ีเสาน่ังร้านต้ังอยู่บนแผ่นเหล็ก 

ท่ีมีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร หรือเสา
นั่งร้านไม่มีการติดต้ังด้วยล้อ ต้องจัดให้มี 
แผ่นรองเสาเพื่อกระจายน้ําหนักบรรทุก 

4.2 ประเภทของแผ่นรองเสา 
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

  นั่งร้านควรมีการติดต้ังด้วยแผ่นรองเสา 
ท่ีสามารถรับน้ําหนักบรรทุกได้อย่างเพียงพอ
และสามารถติดต้ังนั่งร้านให้ได้ระดับตามท่ี
ออกแบบ สําหรับเสาท่ีตั้งอยู่บนคาน แนะนํา
ให้ใช้ฐานรองปรับระดับรูปตัวยู (U-head) 
ในการป้องกันการเคลื่อนท่ีของเสา 

4.3 แผ่นรองเสาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และมีขนาดเหมาะสมหรือไม่ 

  แผ่นรองเสาท่ีโก่งงอส่งผลให้การกระจาย
น้ําหนักบรรทุกเกิดความไม่สมํ่าเสมอ  
แผ่นรองเสาต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 
5 มิลลิเมตร และมีพ้ืนที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 
120x120 มิลลิเมตร 

4.4 แผ่นรองเสามีความม่ันคง สามารถรักษา
เสถียรภาพของนั่งร้านได้หรือไม่ 

  ในกรณีท่ีเสามีแนวโน้มเลื่อนไถลหรือเคล่ือนท่ี 
ต้องทําการยึดแผ่นรองเสาด้วยตะปู สกรู  
รอยเชื่อม หรือวิธีอ่ืนตามความเหมาะสม 

4.5 ระยะย่ืนของแผ่นรองเสา 
มีความเหมาะสมหรือไม่ 

  แผ่นรองเสาต้องมีระยะย่ืนจากปลายเสา
นั่งร้านไม่เกินร้อยละ 50 ของความยาวก้าน
ของแผ่นรองเสา 

5. โครงสร้างนั่งร้าน 
5.1 เสาน่ังร้านติดต้ังอย่างม่ันคงและมี

เสถียรภาพหรือไม่ 
  การตั้งเสาน่ังร้านแบบลอยส่งผลให้มีน้ําหนัก

บรรทุกเพ่ิมข้ึนในกับคานนั่งร้านและเสา 
ในบริเวณใกล้เคียง อาจส่งผลต่อการวิบัติได้ 

5.2 เสาน่ังร้านมีความเอียงหรือเป็นไปตาม
การออกแบบหรือไม่ 

  การตั้งเสาน่ังร้านเอียง ส่งผลให้เสามีกําลังรับ
น้ําหนักบรรทุกน้อยกว่าเสานั่งร้านท่ีอยู่ 
ในแนวด่ิง อาจส่งผลต่อการวิบัติของน่ังร้านได้ 
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5.3 เสาน่ังร้านมีระยะห่างตามแนวยาว
ถูกต้องหรือไม่ 

  ในกรณีท่ีเสาน่ังร้านมีระยะห่างตามแนวยาว
มากกว่าค่าท่ียอมให้ในการออกแบบ อาจทําให้
เกิดน้ําหนักบรรทุกเกินพิกัดในคานนั่งร้าน 
และเสานั่งร้าน 

5.4 เสาน่ังร้านมีระยะห่างตามแนวขวาง
ถูกต้องหรือไม่ 

  ในกรณีท่ีเสาน่ังร้านมีระยะห่างตามแนวขวาง
มากกว่าค่าท่ียอมให้ในการออกแบบ อาจทําให้
เกิดน้ําหนักบรรทุกเกินพิกัดในแคลมป์พาดยึด
หรือตงน่ังร้าน กรณีท่ีระยะห่างตามแนวขวาง
น้อยกว่าค่าท่ียอมให้ในการออกแบบ อาจทําให้
นั่งร้านสูญเสียเสถียรภาพและมีความกว้าง 
ไม่เพียงพอสําหรับความกว้างแผ่นพ้ืนนั่งร้านท่ี
ต้องการ 

5.5 จุดต่อของเสาน่ังร้านอยู่ในตําแหน่งท่ี
ถูกต้องหรือไม่ 

  จุดต่อของเสาน่ังร้านท่ีอยู่ผิดตําแหน่ง 
อาจส่งผลต่อการวิบัติของน่ังร้าน จุดต่อควรอยู่ 
ในตําแหน่งตามข้อเสนอแนะของผู้ผลิตนั่งร้าน
หรือเป็นไปตามข้อกําหนดในการออกแบบ 

5.6 จุดต่อของเสามีความม่ันคงแข็งแรง
หรือไม่ 

  จุดต่อควรยึดในลักษณะท่ีไม่ทําให้เกิด 
การเคล่ือนท่ี ยกเว้นกรณีท่ีมีการกําหนด 
เป็นอย่างอ่ืนในข้อเสนอแนะของผู้ผลิตนั่งร้าน
หรือเป็นไปตามข้อกําหนดในการออกแบบ 

5.7 คานนั่งร้านได้ระดับหรือเป็นไปตาม 
การออกแบบหรือไม่ 

  คานนั่งร้านท่ีไม่ได้ระดับ อาจก่อให้เกิด 
น้ําหนักบรรทุกเพ่ิมเติมกระทําต่อเสานั่งร้าน
หรือชิ้นส่วนอ่ืน และส่งผลต่อการวิบัติของ
โครงสร้าง นอกจากนี้ คานนั่งร้านท่ีไม่ได้ระดับ
อาจส่งผลให้ไม่สามารถติดต้ังแผ่นพ้ืนนั่งร้าน 
ได้อย่างเหมาะสม 

5.8 คานนั่งร้านมีความต่อเนื่องหรือ 
เป็นไปตามการออกแบบหรือไม่ 

  คานนั่งร้านต้องมีความต่อเนื่องตลอด 
ความยาวของนั่งร้าน ยกเว้นกรณีท่ี 
มีการกําหนดเป็นอย่างอ่ืนในการออกแบบ 
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5.9 ระยะห่างของคานนั่งร้านในแนวด่ิง
ถูกต้องหรือไม่ 

  ในกรณีท่ีระยะห่างระหว่างคานนัง่ร้านมีค่า
มากกว่าค่าท่ีปรากฏในข้อกําหนดการออกแบบ
หรือข้อเสนอแนะของผู้ผลิตนั่งร้าน ส่งผลให้
กําลังรับน้ําหนักของเสาและสติฟเนสของน่ังร้าน
มีค่าลดลง 

5.10 ระยะห่างของคานนั่งร้านในแนวราบ
ถูกต้องหรือไม่ 

  คานนั่งร้านต้องทําการติดต้ังในทุกแถว 
ของแนวเสาและอยู่ในระนาบเดียวกันสําหรับ 
ท่ีแต่ละระดับความสูง ยกเว้นกรณีท่ี 
มีการกําหนดเป็นอย่างอ่ืนในข้อเสนอแนะ 
ของผู้ผลิตนั่งร้านหรือเป็นไปตามข้อกําหนด 
ในการออกแบบ 

5.11 คานนั่งร้านต่ออย่างถูกต้องม่ันคง
หรือไม่ 

  คานนั่งร้านท่ีไม่ได้มีการติดต้ังตามข้อกําหนด 
ในการออกแบบหรือข้อเสนอแนะ 
ของผู้ผลิตนั่งร้าน อาจไม่สามารถ 
รับน้ําหนักบรรทุกออกแบบได้ 

5.12 จุดต่อคานนั่งร้านอยู่ในตําแหน่ง 
ท่ีถูกต้องหรือไม่ 

  จุดต่อคานนั่งร้านท่ีอยู่ในตําแหน่งไม่ถูกต้อง 
อาจส่งผลต่อการวิบัติภายใต้น้ําหนักบรรทุก  
จุดต่อควรอยู่คนละช่วงเสาและไม่อยู่ในช่วงเสา
สุดท้าย 

5.13 จุดต่อคานนั่งร้านมีความเหมาะสม
หรือไม่ 

  จุดต่อคานนั่งร้านต้องต่อยึดด้วยข้อต่อแบบ
ปลอกสวมปลายต่อปลาย (sleeve-type end-
to-end couplers) หรือต้องจัดให้มีการป้องกัน
การแยกออกจากกันภายใต้น้ําหนักบรรทุก 
ยกเว้นกรณีท่ีมีการกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
ในข้อกําหนดการออกแบบ 

5.14 การติดต้ังตงน่ังร้านมีความเหมาะสม
หรือไม่ 

  ต้องมีตงนั่งร้านท่ีจุดต่อระหว่างเสา 
และคานนั่งร้านท่ีแต่ละระดับของคานนั่งร้าน  
การติดต้ังตงน่ังร้านไม่ครบถ้วนอาจส่งผล 
ต่อการลดลงของกําลังรับน้ําหนักบรรทุก 
ของเสาและลดความแข็งเกร็งของนั่งร้าน 
ยกเว้นกรณีท่ีมีการกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 
ในข้อกําหนดการออกแบบ 
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5.15 ตงนั่งร้านอยู่ในตําแหน่งท่ีถูกต้อง 
และต่ออย่างม่ันคงหรือไม่ 

  ตงนั่งร้านต้องจัดอยู่ใกล้กับจุดต่อระหว่างเสา
และคานนั่งร้านให้มากท่ีสุด แคลมป์พาดยึด 
ต้องอยู่ท่ีผิวด้านบนคานนั่งร้าน วธิีการ 
ในการยึดตงนั่งร้านให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ผลิตนั่งร้านหรือเป็นไปตามข้อกําหนด 
ในการออกแบบ 

5.16 การยึดโยงเหมาะสมหรือไม่   ในกรณีท่ัวไป นั่งร้านต้องมีตัวยึดโยง 
ในแนวยาวและแนวขวางเพื่อทําให้มี 
สภาพแข็งเกร็ง และอาจต้องมีการยึดโยง 
ในระนาบ โดยจํานวนข้ันตํ่าของการยึดโยง
ระยะห่างมากท่ีสุด และตําแหน่งและการยึด
ตัวยึดโยงต้องเป็นไปตามข้อกําหนด 
การออกแบบหรือข้อเสนอแนะของ 
ผู้ผลิตนั่งร้าน 

5.17 นั่งร้านมีเสถียรภาพเพียงพอหรือไม่   เสถียรภาพของนั่งร้านข้ึนกับการยึดโยงเข้ากับ
โครงสร้างรองรับ น้ําหนักบรรทุกถ่วงท่ีใช้ 
ในการทําให้เกิดเสถียรภาพในการตั้งนั่งร้าน
อย่างอิสระต้องจัดให้มีการยึดเพ่ือป้องกัน 
การเคล่ือนท่ี ยกเว้นกรณีท่ีมีการออกแบบ 
ให้สามารถต้ังนั่งร้านได้อย่างอิสระ 

5.18 การยึดโยงอยู่ในตําแหน่งท่ีถูกต้อง 
และต่ออย่างม่ันคงหรือไม่ 

  ระยะห่างและวิธียึดต้องเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ผลิตนั่งร้าน 
หรือผู้ออกแบบ การยึดโยงต้องยึดนั่งร้าน 
เข้ากับโครงสร้างรองรับอย่างม่ันคง  
โดยไม่กีดขวางทางเข้าออกตลอดแนว 
แผ่นพื้นนั่งร้านสาํหรับการทํางาน 
หรือชานพัก 

6. ข้อกําหนดท่ัวไป 
6.1 มีข้อกําหนดท่ีเหมาะสมสําหรับ 

การเคล่ือนย้ายวัสดุหรือไม่ 
  ในกรณีท่ีมีการเคลื่อนย้ายวัสดุหรืออุปกรณ์ 

เข้ามาบนแผ่นพ้ืนนั่งร้านหรือออกจากนั่งร้าน 
ต้องมีวิธีการหรืออุปกรณ์เคลื่อนย้าย 
ท่ีเหมาะสม เช่น รอก กว้าน การออกแบบ 
ต้องคํานึงถึงน้ําหนักบรรทุกท่ีกระทําบนนั่งร้าน
จากวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าว 
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ตารางที่ ก2 (ต่อ) รายการตรวจสอบความปลอดภัยในการประกอบติดต้ังนั่งรา้นแบบโครงค้ํายัน 
คําถาม คําตอบ ข้อแนะนํา คําอธิบาย 

6.2 ระยะห่างระหว่างนั่งร้านและโครงสร้าง
ในบริเวณใกล้เคียงถูกต้องหรือไม่ 

  ระยะห่างท่ีเหมาะสมอาจมีความจําเป็นกับงาน 
บางประเภท เช่น การฉาบผนัง อุปกรณ์ในโรงงาน
อาจเกิดการเสียรูปเนื่องจากการเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิ 

6.3 การป้องกันอันตรายจากการตกของเศษ
วัสดุมีความเหมาะสมหรือไม่ 

  งานบางประเภท เช่น งานรื้อถอน อาจต้องจัดให้มี
การคลุมนั่งร้าน และต้องระมัดระวังอันตรายที่ 
อาจเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากประกายไฟ  
หรืออันตรายจากโลหะร้อนซ่ึงเกิดจากการเชื่อม
หรือตัดเหล็ก 

6.4 นั่งร้านผ่านการออกแบบให้มีกําลังรับ
น้ําหนักบรรทุกเพ่ิมเติมหรือไม่ 

  อุปกรณ์ในการยกวัสดุท่ีติดต้ังเข้ากับนั่งร้าน 
อาจเพ่ิมน้ําหนักบรรทุกกระทําต่อชิ้นส่วนนั่งร้าน 
นอกจากนี้ น้ําหนักบรรทุกเพ่ิมเติมกระทํา 
ต่อน่ังร้าน อาจเกิดได้จากการกระแทกเนื่องจาก
สายปั๊มคอนกรีต การกระแทกเนื่องจากแรงลม
กระทําต่อแผ่นห่อหุ้มนั่งร้าน 

7. ฐานรองรับปรับระดับรูปตัวยู 
7.1 ฐานรองรับปรับระดับรูปตัวยูมีขนาด

เหมาะสมกับเสานั่งร้านหรือไม่ 
 

  ฐานรองรับปรับระดับรูปตัวยูต้องมีขนาดพอดีกับ
เสาน่ังร้าน เพ่ือป้องกันการเอียงของฐานรองรับ
ปรับระดับรูปตัวยู และป้องกันการเกิดแรงดัด 
ในเสาน่ังร้าน 

7.2 ระยะย่ืนของฐานรองรับปรับระดับรูป
ตัวยูมีความเหมาะสมหรือไม่ 

  ฐานรองรับปรับระดับรูปตัวยูต้องมีระยะย่ืนจาก
ปลายเสาน่ังร้านไม่เกินร้อยละ 50 ของความยาว
ก้านของฐานรองรับปรับระดับรูปตัวยู 

8. ตงรองรับแบบหล่อ 
8.1 ตงรองรับแบบหล่อทําจากวัสดุ 

ท่ีเหมาะสมและอยู่ในสภาพเหมาะสม
ต่อการใช้งานหรือไม่ 

  ตงรองรับแบบหล่อต้องทําจากวัสดุท่ีมี 
ความเหมาะสม สามารถรองรับน้ําหนักบรรทุก 
จากแบบหล่อคอนกรีตได้  

8.2 ตงรองรับแบบหล่อมีขนาดเหมาะสม
หรือไม่ 

  ตงรองรับแบบหล่อต้องมีความกว้างพอดีกับ
ฐานรองรับปรับระดับรูปตัวยู เพ่ือป้องกันการเกิด
แรงกระทําเย้ืองศูนย์ในเสาน่ังร้าน และไม่ก่อให้เกิด
การเคล่ือนท่ีของตงรองรับระหว่างปฏิบัติงาน  
ตงรองรับแบบหล่อต้องมีพ้ืนท่ีหน้าตัดเพียงพอ 
สามารถรับน้ําหนักบรรทุกได้โดยไม่เกิดการโก่งตัว
ผิดปกติ รวมถึงไม่เกิดความเสียหายและการวิบัติ 
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ตารางที่ ก2 (ต่อ) รายการตรวจสอบความปลอดภัยในการประกอบติดต้ังนั่งรา้นแบบโครงค้ํายัน 
คําถาม คําตอบ ข้อแนะนํา คําอธิบาย 

8.3 ตงรองรับแบบหล่อมีความม่ันคง
แข็งแรงหรือไม่ 

  ในกรณีท่ีตงรองรับแบบหล่อมีแนวโน้ม 
เลื่อนไถล หรือเคลื่อนท่ี ต้องทําการยึดตง
รองรับแบบหล่อด้วยตะปู สกรู รอยเชื่อม 
หรือวิธีอ่ืนตามความเหมาะสม 
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ตารางที่ ก3 รายการตรวจสอบความปลอดภัยในการใชง้านนั่งรา้น 

หมายเลขนั่งร้าน......................................ตําแหน่งนั่งร้าน..............................................วันท่ี...........................เวลา.................  
น้ําหนักบรรทุกออกแบบ................................มาตรฐานการออกแบบ.........................วัตถุประสงค์การใช้งาน......................... 
ผู้ตรวจสอบ..........................................................................ผลการตรวจสอบ.......................................................................... 

รายการตรวจสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ชนิดของนั่งร้านมีความเหมาะสมกับประเภทของงานก่อสร้าง   

2. ชนิดของนั่งร้านมีความเหมาะสมกับความสูงของอาคาร   

3. การเพ่ิมจํานวนช้ันหรือการเพ่ิมความสูงของนั่งร้าน มีความถูกต้องตามรายการคํานวณและออกแบบ   

4. การขยายความกว้างของน่ังร้าน มีความถูกต้องตามรายการคํานวณและออกแบบ   

5. การต่อชิ้นส่วนของนั่งร้านมีความมั่นคงแข็งแรงท้ังแนวด่ิงและแนวราบ   

6. นั่งร้านมีทางเดินระหว่างชั้น และมีการป้องกันการพลัดตกจากบันได   

7. ฐานที่รองรับนั่งร้านมีความมั่นคงแข็งแรง มีขนาด และตําแหน่งที่ถูกต้องตามรายการคํานวณและออกแบบ   

8. บริเวณแผ่นพ้ืนนั่งร้าน มีการยึดโยงกับโครงสร้างนั่งร้านอย่างมั่นคงแข็งแรง   

9. น้ําหนักบรรทุกคงท่ี น้ําหนักบรรทุกจร และน้ําหนักบรรทุกเคล่ือนที่ (moving load) กระทําต่อนั่งร้าน มีค่าไม่เกิน
น้ําหนักบรรทุกออกแบบ 

  

10. ในกรณีที่ไม่สามารถใช้นั่งร้านแบบปกติได้ มีการคํานวณ ออกแบบ และระบุความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุก
ของน่ังร้านแบบพิเศษ 

  

11. การติดต้ังนั่งร้านท่ีอยู่ใกล้แนวเขตไฟฟ้า มีมาตรการป้องกันอันตรายระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน   

12. การยึดตัวยึดโยง กับโครงสร้างอ่ืน เช่น อาคาร มีความม่ันคงแข็งแรง มีระยะและตําแหน่งเป็นไปตามรายการคํานวณ
และออกแบบ 

  

13. การตรวจสอบน่ังร้านลอย (swing scaffold)   

(1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับขึ้น – ลง และซ้าย – ขวา มีความแข็งแรง เป็นไปตามมาตรฐาน   

(2) ชนิดและการติดต้ังพ้ืนนั่งร้าน มีความถูกต้องตามรายการคํานวณและออกแบบ   

(3) มีป้ายแสดงจํานวนผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ในขณะปฏิบัติงาน   

(4) เข็มขัดนิรภัย เป็นไปตามมาตรฐาน   

(5) วัสดุห้ิว ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน มีตําแหน่งการยึดถูกต้องและมีความม่ันคงแข็งแรง   

14. แผ่นรองเสา และการยึดโยงในแนวทแยง มีขนาดและตําแหน่งถูกต้องตามที่คํานวณและออกแบบไว้   

15. ข้อต่อยึดระหว่างท่อน ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน มีตําแหน่งการยึดถูกต้องและมีความม่ันคงแข็งแรง   

16. ข้อต่อ และสลักเกลียว ข้อหมุนสําหรับปรับมุม อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง   

17. ลูกล้อนั่งร้าน ล็อกได้อย่างสนิท และรับน้ําหนักได้อย่างปลอดภัย   

18. มีความปลอดภัยในการยึดนั่งร้านท่ีมีความสูง การยึดโยงมีความมั่นคงแข็งแรงตามที่ได้คํานวณและออกแบบ   

19. มีอุปกรณ์ป้องกันวัสดุร่วงหล่นจากนั่งร้าน เช่น การติดต้ังตาข่าย การยึดกับโครงสร้างมีความม่ันคงแข็งแรง   

20. มีป้ายแสดงสถานะปฏิบัติงานและป้ายอ่ืนที่เก่ียวข้อง   
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ภาคผนวก ข  
ตารางที่ ข1 ใบบันทึกสําหรบัรอกยกของสําหรบันัง่ร้านและอุปกรณป์อ้งกัน 

ใบบันทกึรายการตรวจสอบ รอกสําหรับนัง่ร้าน*/อุปกรณ์ป้องกนั* 
หมายเลขเคร่ือง....................................ผู้ผลิต.............................................................รุน่.................................... 

*ให้ขีดฆ่ารายการที่ไม่เกี่ยวข้องออก 
วันที่ ชิ้นส่วนที่ซ่อมหรือเปล่ียนทดแทน น้ําหนัก (กิโลกรัมแรง) ผ่านการทดสอบ 

(ใช่/ไม่ใช่) 
ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อผู้ตรวจสอบ 

ค่าที่ทดสอบ ค่าที่ระบุ 
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ตารางที่ ข2 ใบบันทึกสําหรบัอุปกรณค์วบคุมน้ําหนักบรรทุกเกิน 
ใบบันทกึรายการตรวจสอบสําหรับอุปกรณ์ควบคุมน้ําหนักบรรทุกเกิน 

หมายเลขเคร่ือง....................................ผู้ผลิต.............................................................รุน่.................................... 
วันที่ ชิ้นส่วนที่ซ่อม 

หรือเปล่ียนทดแทน 
ความต่าง

ศักย์ไฟฟ้าที่ใช้
ทดสอบ 
(โวลต์) 

น้ําหนัก (กิโลกรัมแรง) ผ่านการ
ทดสอบ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อผู้
ตรวจสอบ ค่าที่กําหนด ค่าจากการ

ทดสอบ 
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ตารางที่ ข3 ใบบันทึกสําหรบัเชือก 
ใบบันทึกสําหรับเชือก 
หมายเลขประจําตัวเชือก.......................   
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเชือก................มิลลิเมตร   
ความยาวเริ่มต้น..........................เมตร 
สําหรับใช้งานร่วมกับ รอกสําหรับนั่งร้าน*/อุปกรณ์ป้องกัน* 
*ให้ขีดฆ่ารายการท่ีไม่เกี่ยวข้องออก 
หมายเลขเคร่ือง................................................ผู้ผลิต.............................................................รุ่น........................................... 

วันที่ สถานที่ สภาพของเชือก ความยาวที่ 
ถูกตัดออก (เมตร) 

ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อผู้ตรวจสอบ 
ในสนาม ในโรงงาน 
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ภาคผนวก ค  
ข้อมูลน้าํหนักที่ยอมให ้

ตารางที่ ค1 แสดงตัวอย่างนํ้าหนักบรรทุกที่ยอมให้ของน่ังร้านแบบโครง ตามลักษณะการรับ
นํ้าหนักบรรทุกของโครง น่ั งร้ าน  สํ าหรับ น่ั งร้ านแบบโครงที่ มี ความกว้าง  1 .219 เมตร  
ความสูง 1.70 เมตร และความหนา 2.3 มิลลิเมตร สูง 1 ช้ัน 

 
ตารางที่ ค1 ตัวอย่างน้าํหนกับรรทุกท่ียอมให้ของนัง่ร้านแบบโครง 

ลักษณะการรับนํ้าหนัก นํ้าหนักบรรทุกที่ยอมให้
ต่อโครงนั่งร้าน 1 โครง 

(นิวตัน หรือกิโลกรัมแรง) 

 

30,693 (3,130) 

 

8,580 (875) 

 

3,726 (380) 

 

3,334 (340) 

 

สามารถใช้นํ้าหนักบรรทุกที่ยอมให้ที่มากกว่าตารางที่ ค1 ได้หากมีการคํานวณออกแบบหรือผล
การทดสอบรับรอง โดยมีอัตราส่วนความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกําหนดในหัวข้อ 4.3 
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ตารางที่ ค2 แสดงตัวอย่างนํ้าหนักบรรทุกที่ยอมให้ของท่อน่ังร้านเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร และความหนา 4.0 มิลลิเมตร ที่เป็นไปตามมาตรฐาน AS 1576.3  
ซึ่งนํ้าหนักบรรทุกข้ึนกับระยะช่วงว่าง (clear span) ของท่อน่ังร้านเหล็ก 
 

ตารางที่ ค2 ตัวอย่างน้าํหนกับรรทุกท่ียอมให้ของท่อนัง่ร้านเหล็กที่มีความหนา 4.0 มิลลเิมตร 

ระยะ
ช่วงว่าง 
(เมตร) 

คาน เสา (strut) 
คานอย่างง่าย คานย่ืน 

ความยาว 
(เมตร) 

นํ้าหนัก
บรรทุกตรง
ศูนย์ (นิวตัน 

หรือ 
กิโลกรัมแรง) 

นํ้าหนัก
บรรทุกเป็นจุด 
(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

นํ้าหนัก
บรรทุกแบบ
กระจาย
สม่ําเสมอ  

(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

นํ้าหนัก
บรรทุกเป็นจุด 
(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

นํ้าหนัก
บรรทุกแบบ
กระจาย
สม่ําเสมอ 

(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

0.225 
10,689 
(1,090) 

21,387 
(2,181) 

2,667 (272) 5,344 (545) - - 

0.300 8,012 (817) 
16,033 
(1,635) 

2,000 (204) 401 (408) 0.3 
46,873 
(4,780) 

0.450 5,334 (544) 
10,669 
(1,088) 

1,324 (135) 2,657 (271) - - 

0.600 4,001 (408) 7,982 (814) 990 (101) 1,981 (202) 0.6 
45,304 
(4,620) 

0.675 3,550 (362) 7,119 (726) - - - - 

0.900 2,657 (271) 5,325 (543) - - 0.9 
42,646 
(4,349) 

1.125 2,118 (216) 4,236 (432) - - - - 

1.200 1,981 (202) 3,981 (406) - - 1.2 
38,665 
(3,943) 
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ตารางที่ ค2 (ต่อ) ตัวอย่างน้ําหนักบรรทกุที่ยอมให้ของท่อนั่งรา้นเหล็กที่มีความหนา 4.0 มิลลเิมตร 

ระยะ 
ช่วงว่าง 
(เมตร) 

คาน เสา (strut) 
คานอย่างง่าย คานย่ืน 

ความยาว 
(เมตร) 

นํ้าหนัก
บรรทุกตรง
ศูนย์ (นิวตัน 

หรือ 
กิโลกรัมแรง) 

นํ้าหนัก
บรรทุกเป็นจุด 
(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

นํ้าหนัก
บรรทุกแบบ
กระจาย
สม่ําเสมอ 

(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

นํ้าหนัก
บรรทุกเป็นจุด 
(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

นํ้าหนัก
บรรทุกแบบ
กระจาย
สม่ําเสมอ 

(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

1.350 1,853 (189) 3,520 (359) - - - - 

1.500 1,569 (160) 3,158 (322) - - 1.5 
33,537 
(3,420) 

1.575 1,500 (153) 2,971 (303) - - - - 

1.800 1,294 (132) 2,589 (264) - - 1.8 
27,545 
(2,809) 

2.025 1,147 (117) 2,285 (233) - - - - 

2.100 1,098 (112) 2,187 (223) - - 2.1 
21,907 
(2,234) 

2.250 1,030 (105) 2,020 (206) - - - - 

2.400 951 (97) 1,893 (193) - - 2.4 
17,455 
(1,780) 

2.700 843 (86) 1,667 (170) - - 2.7 
14,091 
(1,437) 

3.000 745 (76) 1,491 (152) - - - - 
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ตารางที่ ค3 แสดงตัวอย่างนํ้าหนักบรรทุกที่ยอมให้ของท่อน่ังร้านเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายนอก 48.3 มิลลิเมตร และความหนา 3.2 มิลลิเมตร ที่เป็นไปตามมาตรฐาน BS 6323.1  

ตารางที่ ค3 ตัวอย่างน้าํหนกับรรทุกท่ียอมให้ของท่อนัง่ร้านเหล็กที่มีความหนา 3.2 มิลลเิมตร 

ระยะ 
ช่วงว่าง 
(เมตร) 

คาน เสา (strut) 
คานอย่างง่าย คานย่ืน 

ความยาว 
(เมตร) 

นํ้าหนัก
บรรทุกตรง
ศูนย์ (นิวตัน 

หรือ 
กิโลกรัมแรง) 

นํ้าหนัก
บรรทุกเป็นจุด 
(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

นํ้าหนัก
บรรทุกแบบ
กระจาย
สม่ําเสมอ 

(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

นํ้าหนัก
บรรทุกเป็นจุด 
(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

นํ้าหนัก
บรรทุกแบบ
กระจาย
สม่ําเสมอ 

(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

0.225 8,992 (917) 
17,994 
(1,835) 

2,246 (229) 4,501 (459) - - 

0.300 6,737 (687) 
13,464 
(1,373) 

1,687 (172) 3,363 (343) 0.30 
37,949 
(3,870) 

0.450 4,472 (456) 8,963 (914) 1,118 (114) 2,236 (228) - - 

0.600 3,363 (343) 6,707 (684) 843 (86) 1,677 (171) 0.60 
36,674 
(3,740) 

0.675 2,981 (304) 5,982 (610) - - - - 

0.900 2,255 (230) 4,472 (456) - - 0.90 
34,537 
(3,522) 

1.125 1,775 (181) 3,560 (363) - - - - 

1.200 1,667 (170) 3,344 (341) - - 1.20 
31,281 
(3,190) 
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ตารางที่ ค3 (ต่อ) ตัวอย่างน้ําหนักบรรทกุที่ยอมให้ของท่อนั่งรา้นเหล็กที่มีความหนา 3.2 มิลลเิมตร 

ระยะ 
ช่วงว่าง 
(เมตร) 

คาน เสา (strut) 
คานอย่างง่าย คานย่ืน 

ความยาว 
(เมตร) 

นํ้าหนัก
บรรทุกตรง
ศูนย์ (นิวตัน 

หรือ 
กิโลกรัมแรง) 

นํ้าหนัก
บรรทุกเป็นจุด 
(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

นํ้าหนัก
บรรทุกแบบ
กระจาย
สม่ําเสมอ 

(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

นํ้าหนัก
บรรทุกเป็น
จุด (นิวตัน 
หรือกิโลกรัม

แรง) 

นํ้าหนัก
บรรทุกแบบ
กระจาย
สม่ําเสมอ 

(นิวตัน หรือ
กิโลกรัม
แรง) 

1.350 1,559 (159) 2,952 (301) - - - - 

1.500 1,314 (134) 2,648 (270) - - 1.50 
27,163 
(2,770) 

1.575 1,255 (128) 2,491 (254) - - - - 

1.800 1,079 (110) 2,167 (221) - - 1.80 
22,309 
(2,275) 

2.025 961 (98) 1,922 (196) - - - - 

2.100 922 (94) 1,834 (187) - - 2.10 
17,739 
(1,809) 

2.250 863 (88) 1,696 (173) - - - - 

2.400 804 (82) 1,589 (162) - - 2.40 
14,140 
(1,442) 

2.700 706 (72) 1,402 (143) - - 2.70 
11,414 
(1,164) 

3.000 628 (64) 1,245 (127) - - - - 
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ตารางที่ ค4 ตัวอย่างแสดงนํ้าหนักบรรทุกที่ยอมให้ของท่อน่ังร้านอะลูมิเนียมที่มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางภายนอก 48.4 มิลลิเมตร และความหนา 4.45 มิลลิเมตร ที่เป็นไปตามมาตรฐาน  
AS 1576.3  

ตารางที่ ค4 ตัวอย่างน้าํหนกับรรทุกท่ียอมให้ของท่อนัง่ร้านอะลูมิเนียมที่มีความหนา 4.45 มิลลิเมตร 

ระยะ 
ช่วงว่าง 
(เมตร) 

คาน เสา (strut) 
คานอย่างง่าย คานยื่น 

ความยาว 
(เมตร) 

น้ําหนักบรรทกุ
ตรงศูนย์ (นิวตนั 

หรือ 
กิโลกรัมแรง) 

น้ําหนัก
บรรทุกเป็นจุด 
(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

น้ําหนัก
บรรทุกแบบ
กระจาย
สม่ําเสมอ 

(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

น้ําหนักบรรทกุ
เป็นจุด (นวิตัน 

หรือกิโลกรัมแรง) 

น้ําหนัก
บรรทุกแบบ
กระจาย
สม่ําเสมอ 

(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

0.225 
16,013 
(1,633) 

32,026 
(3,266) 

3,471 (354) 8,002 (816) 0.225 66,191 (6,750) 

0.300 
12,003 
(1,224) 

24,015 
(2,449)  

1,951 (199)  5,207 (531) 0.300  64,004 (6,527)  

0.450 8,002 (816) 
16,003 
(1,632) 

863 (88) 2,314 (236) 0.450 59,640 (6,082) 

0.600 6,001 (612) 
12,003 
(1,224) 

- - 0.600  55,276 (5,637)  

0.675 5,334 (544) 
9,875 
(1,007) 

- - 0.675 53,090 (5,414) 

0.900 3,471 (354) 5,550 (566) - - 0.900  46,539 (4,746)  
1.125 2,216 (226)  3,540 (361)  - - 1.125 35,253 (3,595) 
1.200 1,942 (198)  3,109 (317)  - - 1.200  30,977 (3,159)  
1.350 1,530 (156)  2,452 (250)  - - 1.350 24,476 (2,496) 
1.500 1,236 (126) 1,981 (202)  - - 1.500  19,828 (2,022)  

 
 
 



 

มาตรฐานการติดต้ังและการตรวจสอบโครงสร้างนั่งร้าน หน้าที่ 107

 

ตารางที่ ค4 (ต่อ) ตัวอย่างน้ําหนักบรรทกุที่ยอมให้ของท่อนั่งรา้นอะลูมิเนยีมที่มีความหนา  
4.45 มิลลิเมตร 

ระยะ 
ช่วงว่าง 
(เมตร) 

คาน เสา (strut) 
คานอย่างง่าย คานยื่น 

ความยาว 
(เมตร) 

น้ําหนัก
บรรทุกตรง
ศูนย์ (นิวตัน 

หรือ 
กิโลกรัมแรง) 

น้ําหนัก
บรรทุกเป็นจุด 
(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

น้ําหนัก
บรรทุกแบบ
กระจาย
สม่ําเสมอ 

(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

น้ําหนัก
บรรทุกเป็น
จุด (นิวตัน 
หรือกิโลกรัม

แรง) 

น้ําหนัก
บรรทุกแบบ
กระจาย
สม่ําเสมอ 

(นิวตัน หรือ
กิโลกรัมแรง) 

1.575 1,118 (114)  1,794 (183)  - - 1.575 
17,984 
(1,834) 

1.800 853 (87) 1,363 (139)  - - 1.800  
13,768 
(1,404)  

2.025 667 (68)  1,069 (109)  - - 2.025 
10,875 
(1,109) 

2.100 618 (63) 990 (101)  - - 2.100  
10,120 
(1,032)  

2.250 539 (55)  863 (88) - - 2.250 8,816 (899) 
2.400 471 (48) 745 (76)  - - 2.400  7,747 (790) 
2.700 363 (37) 579 (59) - - 2.700  6,119 (624) 
3.000 284 (29) 461 (47) - - 3.000 4,952 (505) 
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ตารางท่ี ค5 แสดงตัวอย่างน้ําหนักบรรทุกที่ยอมให้ของแคลมป์ (coupler) และแผ่นรองเสา 
ที่เป็นไปตามมาตรฐาน AS 1576.2  

ตารางที่ ค5 ตัวอย่างน้าํหนกับรรทุกท่ียอมให้ของแคลมป์และแผน่รองเสา 
ชนิดของแคลมป์และแผ่นรองเสา ชนิดของนํ้าหนักบรรทุก นํ้าหนักบรรทุกที่ยอมให ้ 

(นิวตัน หรือกิโลกรัมแรง) 
แคลมป์ตาย  การเลื่อนตามแนวท่อ 6,178 (630) 

แคลมป์เป็นหมุนบิดได้  
(swivel coupler) 

การเลื่อนตามแนวท่อ 6,178 (630) 

แคลมป์พาดยึด  แรงในการดึงตามแนวท่อ 
ออกจากแคลมป์พาดยึด 

588 (60) 

แผ่นเหล็กของแคลมป์พาดยึด 
(putlog blades) 

แรงเฉือน 2,255 (230) 

แผ่นรองเสาปรับได้ แรงตามแกน 29,418 (3000) 
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ตารางที่ ค6 แสดงนํ้าหนักของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานกับน่ังร้าน สําหรับนํ้าหนักของแคลมป์ 
โดยเฉล่ีย มีค่าเท่ากับ 14.7 นิวตัน (1.5 กิโลกรัมแรง) ต่อช้ิน 

ตารางที่ ค6 น้าํหนักของวัสดุและอุปกรณท์ี่ใช้งานกับนั่งร้าน 
วัสดุและอุปกรณ์ นํ้าหนัก (นิวตันต่อมิลลิเมตร 

หรือกิโลกรัมแรงต่อเมตร) 
ท่อน่ังร้าน  

เหล็กดําขนาด 48.34.00 มิลลิเมตร 0.043 (4.37) 

เหล็กชุบสังกะสีขนาด 48.34.00 มิลลิเมตร 0.044 (4.52) 

เหล็กดําขนาด 48.34.88 มิลลิเมตร 0.051 (5.24) 

เหล็กชุบสังกะสีขนาด 48.34.88 มิลลิเมตร 0.053 (5.38) 

เหล็กชุบสังกะสีขนาด 48.33.2 มิลลิเมตร 0.035 (3.56) 

  อะลูมิเนียมขนาด 48.44.47 มิลลิเมตร 0.016 (1.67) 

แผ่นพ้ืนไม้น่ังร้าน  

ไม้เน้ือแข็งขนาด 22532 มิลลิเมตร 0.078 (8) 

ไม้เน้ือแข็งขนาด 22538 มิลลิเมตร 0.098 (10) 

  ไม้เน้ือแข็งขนาด 30038 มิลลิเมตร 0.118 (12) 

เชือกลวดเหล็ก  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร 0.0026 (0.26) 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร 0.0030 (0.31) 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มิลลิเมตร 0.0063 (0.64) 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร 0.0094 (0.96) 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มิลลิเมตร 0.0132 (1.35) 

  เส้นผ่านศูนย์กลาง 23 มิลลิเมตร 0.0181 (1.85) 
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ตารางที่ ค7 แสดงนํ้าหนักของผู้ปฏิบัติงานและวัสดุทั่วไป 

ตารางที่ ค7 น้าํหนักของผู้ปฏิบัติงานและวัสดุทั่วไป 
รายการ นํ้าหนักโดยประมาณ 

ปูนซีเมนต์ 490 นิวตัน (50 กิโลกรัมแรง) ต่อถุง 
คอนกรีต 
- คอนกรีตสด 

 
- คอนกรีตในรถเข็นปูน (wheelbarrow) 

 
- 25,005 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 

(2,550 กิโลกรัมแรงต่อลูกบาศก์เมตร) 
- 1,373 นิวตัน (140 กิโลกรัมแรง) 

หินอ่อน 26,476 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 
(2,700 กิโลกรัมแรงต่อลูกบาศก์เมตร) 

สีทาอาคาร ทีม่ีปริมาตรเท่ากับ 3.785 ลิตร 
ซึ่งเทียบเท่าถังขนาด 1 แกลลอน 

54 นิวตัน (5.5 กิโลกรัมแรง) 

ผู้ปฏิบัติงาน 
- 1 คน 
- 1 คน รวมกับคอนกรีตในรถเข็นปูน 

 
- 784 นิวตัน (80 กิโลกรัมแรง) 
- 2,157 นิวตัน (220 กิโลกรัมแรง) 

ทราย 1,961 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 
(2,000 กิโลกรัมแรงต่อลูกบาศก์เมตร) 

เหล็ก 76,977 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 
(7,850 กิโลกรัมแรงต่อลูกบาศก์เมตร) 

นํ้า ในกรณีทีไ่ม่รวมนํ้าหนักของภาชนะ 9,806 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 
(1,000 กิโลกรัมแรงต่อลูกบาศก์เมตร) 

ไม้ 
- ไม้เน้ือแข็ง 

 
- ไม้เน้ืออ่อน 

 

 
- 10,787 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 

(1,100 กิโลกรัมแรงต่อลูกบาศก์เมตร) 
- 6,276 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 

(640 กิโลกรัมแรงต่อลูกบาศก์เมตร) 
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ตารางที่ ค7 (ต่อ) น้ําหนักของผู้ปฏิบัติงานและวสัดุทั่วไป 
รายการ นํ้าหนักโดยประมาณ 

อิฐ 
- อิฐมอญตันมือ 

 
- อิฐหนา บ.ป.ก. 

 
- อิฐมวลเบา 

 
- 14,709 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 

(1,500 กิโลกรัมแรงต่อลูกบาศก์เมตร) 
- 15,690 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 

(1,600 กิโลกรัมแรงต่อลูกบาศก์เมตร) 
- 6,864 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 

(700 กิโลกรัมแรงต่อลูกบาศก์เมตร) 
หิน  14,709 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 

(1,500 กิโลกรัมแรงต่อลูกบาศก์เมตร) 
กระเบ้ือง 
- กระเบ้ืองลอนคู่ 

 
- กระเบ้ืองเซรามิค 

 
- กระเบ้ืองคอนกรีต 

 

 
- 19,612 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 

(2,000 กิโลกรัมแรงต่อลูกบาศก์เมตร) 
- 23,534 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 

(2,400 กิโลกรัมแรงต่อลูกบาศก์เมตร) 
- 13,728 นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร 

(1,400 กิโลกรัมแรงต่อลูกบาศก์เมตร) 
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ภาคผนวก ง 
การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและสายรัด 

การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย (belts) และสายรัด (harnesses) แสดงดังตารางที่ ง1 

ตารางที่ ง1 รายการตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและสายรัด 
ส่วนประกอบ การตรวจสอบสภาพ 
สายช่วยชีวิต  
(webbing) 

- การขาดหรือฉีก 
- รอยขีดข่วน  
- การยืดมากเกินไป  
- ความเสียหายจากความร้อน สนิม หรือสารเคมี 
- การเสื่อมสภาพจากการเป่ือยหรือแสงอัลตราไวโอเลต 

ตะขอนิรภัย  
(snap hook) 

- การเสียรูป 
- รอยแตกร้าว 
- ความสึกหรอของเดือยสับหรือสลัก 
- การหมุนอิสระของสลัก 
- ความเสียหายของสปริงสลัก 
- ฝุ่นหรือสิ่งสกปรก 

แหวนเข็มขัด 
รูปตัวดี (D-ring) 

- การเคลื่อนในแนวด่ิงมากเกินไปของส่วนตรงของแหวนเข็มขัดรูปตัวดี  
ที่ผูกติดกับสายเข็มขัด 

- รอยแตกร้าว โดยเฉพาะที่จุดตัดระหว่างส่วนตรงและส่วนโค้งของแหวน
เข็มขัดรูปตัวดี 

- การบิดเบ้ียวหรือความเสียหาย 
- การสูญเสียหน้าตัดจากความสึกหรอ 

หัวเข็มขัด (buckle) 
และอุปกรณ์ปรับระยะ 

(adjuster) 

- การบิดเบ้ียวหรือความเสียหาย 
- รอยแตกร้าว 

เส้นใยเข็มขัด 
(sewing) 

- การขาดของเส้นใย 
- ความเสียหายของเส้นใยจากความร้อน สนิม หรือสารเคมี 
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ตารางที่ ง1 (ต่อ)รายการตรวจสอบเข็มขดันิรภัยและสายรัด 
ส่วนประกอบ การตรวจสอบสภาพ 
เชือก (rope) - รอยตัดหรือรอยขีดข่วน 

- การยืด 
- ความเสียหายของเส้นใยจากความร้อน สนิม หรือสารเคมี 
- การเสื่อมสภาพจากแสงอัลตราไวโอเลต 

โซ่ - ความเสียหาย 
- การยึดอย่างมั่นคงของตะขอ ห่วงโซ่ และอุปกรณ์ 
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ภาคผนวก จ  
การตรวจสอบสมอล็อกตัวเอง 

การตรวจสอบสมอล็อกตัวเอง (self-locking anchorage) แสดงในตารางที่ จ1 

ตารางที่ จ1 การตรวจสอบสมอล็อกตัวเอง 
ส่วนประกอบ การตรวจสอบสภาพ 

เชือก - รอยตัด 
- รอยขีดข่วน 
- การยืด 
- ความเสียหายจากความร้อน สนิม หรือสารเคมี 
- ฝุ่นที่มากเกินไปหรือคราบสกปรก 

ตัวยึด - ความเสียหายหรือความสึกหรอ 
- รอยแตกร้าว 
- สกรูหรือนอตหลวมหรือหาย 

กลไกล็อกและเชือกนํา 
(rope guide) 

- การเสียหายของเชือกนํา 
- ตรวจสอบกลไกล็อก 
- เชือกสามารถผ่านสมอได้โดยไม่ติดขัด 

ส่วนอุปกรณ์ (hardware) - ตรวจสภาพและการล็อกของตะขอนิรภัยหรือตัวเช่ือม 
(link) 
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ภาคผนวก ฉ  
ตัวอย่างการตดิต้ังนั่งรา้นแบบโครงค้ํายันทีไ่ม่ถูกต้อง 

(1) การใช้ฐานรองรับปรับระดับรูปตัวยูและตง 
 

                 
       (ก) ฐานรองรับปรับระดับรูปตัวยูไม่สัมผัสกับตง     (ข) ตงอยู่นอกฐานรองรับปรับระดับรูปตัวยู 

 

 

(ค) ฐานรองรับปรับระดับรูปตัวยูบิดเบ้ียว และวางตง 2 อันในฐานรองรับปรับระดับรูปตัวยูอันเดียว 
 

รูปท่ี ฉ1 การใช้ฐานรองรับปรับระดับรูปตัวยูและตงที่ไม่ถูกต้อง 
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(ง) ใช้ฐานรองรับปรับระดับรูปตัวยูที่เสียหายและใช้ตงที่ไม่พอดีกับฐานรองรับปรับระดับรูปตัวยู 
 
 

                    

  (จ) ใช้ตงที่ไม่พอดีกับฐานรองรับปรับระดับรูปตัวยู            (ฉ) ใช้ระยะยืดที่มากเกินไป 
 

รูปท่ี ฉ1 (ต่อ) การใช้ฐานรองรับปรบัระดับรูปตัวยูและตงที่ไม่ถูกต้อง 
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(2) การใช้แผ่นรองเสา 
 

             

             (ก) ใช้ระยะยืดที่มากเกินไป                    ข) ไม่ใช้แผ่นรองเสา 

            

              (ค) ใช้แผ่นไม้รองไม่เต็มหน้าเสา                (ง) ใช้เหล็กกลอ่งรองเสา 

          

        (จ) วางแผ่นรองเสาไมพ่อดีกับพ้ืนรองรับ    (ฉ) วางแผ่นรองเสาบนเหล็กกล่องทีล่อยอยู่ 

รูปท่ี ฉ2 การใช้แผ่นรองเสาที่ไม่ถูกต้อง 
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             (ช) ใช้แผ่นรองเสาที่เสียหาย        (ซ) ใช้ฐานรองรับปรับระดับรูปตัวยูแทนแผน่รองเสา 

รูปท่ี ฉ2 (ต่อ) การใช้แผน่รองเสาท่ีไม่ถูกต้อง 
 

(3) การใช้ช้ินส่วนที่เสียหาย 

       

         

รูปท่ี ฉ3 การใช้ชิ้นส่วนที่เสยีหายในการติดต้ัง 
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(4) การใช้งานและการติดต้ังอุปกรณ์อ่ืน 
 

           

        (ก) ใช้ทอ่เหล็กแทนน่ังร้านช้ันบน            (ข) กระไดไม่วางบนพ้ืนรองรับ 
 

        

         (ค) ตะขอกระไดวางบนพ้ืนโดยตรง          (ง) ใช้เหล็กท่อสี่เหลี่ยมในการคํ้ายัน 

รูปท่ี ฉ4 การใช้งานและการติดต้ังที่ไม่เหมาะสม 
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           (จ) ใช้ท่อต่อความยาวของขานั่งร้าน          (ฉ) ใช้ลวดผูกแทนการใช้ข้อเสือ 
 

 

                                        (ช) ใช้ลวดผูกตัวยึดโยงแบบกากบาท 

รูปท่ี ฉ4 (ต่อ) การใช้งานและการติดต้ังทีไ่ม่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาต

 

ตรฐานการติดต้ังแลละการตรวจสอบโ

ตัวอ

โครงสร้างนั่งร้าน 

อย่างป้ายอนุ

รูปที่ ช1 ตัว

 

ภาคผนวก ช
ญาตและไมอ่

วอย่างป้ายอน
 
 

ช 
อนุญาตใช้นัง่ร

นุญาตใช้งานน

ร้าน 

นั่งรา้น 
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มาต

 

 

ตรฐานการติดต้ังแลละการตรวจสอบโ

รู

โครงสร้างนั่งร้าน 

รปูที่ ช2 ตัวอ

 

 
อย่างป้ายไม่อ

 
 
 

อนญุาตใชง้านนนั่งร้าน 
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