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ค าน า 

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.2554 ซึ่งประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นมา 
ก าหนดให้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน ภายใน 1 ปี 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ซึ่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยฯ ดังกล่าว  ก าหนดอ านาจหน้าที่หนึ่ งของสถาบันส่ง เสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน คือ การพัฒนาและสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานบนที่สูงจัดท าเพ่ือส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
บนที่สูง โดยใช้กระบวนการจัดท ามาตรฐานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน (องค์การมหาชน) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้ตามกฎหมาย หรือหวังผลสัมฤทธิ์ให้น าไปเป็น
องคป์ระกอบ หรือต้นร่างของกฎหมายด้านความปลอดภัยในการท างานต่อไป 
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1. บทน า 

อุบัติเหตุจากการตกจากท่ีสูงจากการท างานส่วนใหญ่มีความรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ซึ่งเป็น
ความสูญเสียที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันอันตรายทั้งจากอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึงการขาดความตระหนักรู้ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม และมีความ
เสี่ยงในการท างาน และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ 

มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานบนที่สูงจัดท าเพ่ือส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท างานบนที่
สูง ได้แก่ กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือหวังผลสัมฤทธิ์ให้
น าไปเป็นองค์ประกอบ หรือต้นร่างของกฎหมายด้านความปลอดภัยในการท างาน  

เนื้อหาของมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง ประกอบด้วย ขอบข่ายและวัตถุประสงค์ ค านิยาม 
และข้อก าหนดของมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง ซึ่งผู้ที่มีบทบาทหน้าที่กับการท างานบนที่สูง
สามารถน าไปปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากการท างานบนที่สูง และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

 

2. ขอบข่ายและวัตถุประสงค์ 

 2.1 ขอบข่าย 
มาตรฐานฉบับนี้ กล่าวถึงการน าแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เพ่ือป้องกันอันตรายจากการ

ปฏิบัติงานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป และให้รวมถึงระดับที่ต่ ากว่า 2 เมตรด้วย ประกอบด้วยการประเมินความ

เสี่ยงและการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ซึ่งสามารถใช้เพ่ือพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงส าหรับกิจการก่อสร้างและสถานประกอบกิจการทั่วไป ผู้ที่ควรน ามาตรฐาน

ฉบับนี้ไปใช้ จึงประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน วิศวกร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 

สถาปนิก ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และผู้จ าหน่าย  

มาตรฐานฉบับนี้มีขอบข่ายและการใช้งานในการป้องกันการตกจากที่สูง ดังนี้ 

การตกจากที่สูง หมายถึง การตกจากที่สูงของลูกจ้างหรือการตกของวัสดุจากระดับหนึ่งสู่ระดับอ่ืน 

ความเสี่ยงของการตกจากที่สูง หมายถึง สถานการณ์ขณะท างานที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงต่อการ

ตกจากที่สูง ท าให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตได้ ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานในสถานที่ ดังต่อไปนี้ 

1. บริเวณท่ีมีพ้ืนหรือโครงสร้างต่างระดับ  
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2. บริเวณท่ีมีทางขึ้น-ลงหรือบันได 
3. บริเวณใกล้เคียงหลุม ร่อง ขอบ ช่องเปิดที่อาจตกอิสระ (Free fall) ได้ 
4. บริเวณท่ีลื่น ลาดชัน หรือมีพ้ืนผิวที่ไม่แข็งแรงมั่นคง 

2.2 วัตถุประสงค์ 
มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานบนที่สูงนี้ เป็นข้อเสนอแนะในการท างานเพ่ือลดการประสบ

อันตรายให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานบนที่สูงส าหรับกิจการก่อสร้างและสถานประกอบกิจการทั่วไป โดยการขจัดความเสี่ยง 
ลดความเสี่ยง และก าหนดมาตรการควบคุมป้องกันอันตรายจากการท างานบนที่สูง 

3. ค านิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง มีดังตอ่ไปนี้ 
1. นายจ้าง หมายถึง นายจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน พ.ศ. 2554 
2. ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน พ.ศ. 2554 
3. ผู้มีความรู้ความสามารถ หมายถึง บุคคลผู้ได้รับการฝึกอบรม มีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ตามที่

ก าหนดไว้ หรือท้ังสามอย่างนี้รวมกัน โดยความรู้และทักษะดังกล่าวจะช่วยให้ลูกจ้างท าภารกิจจ าเพาะ
ได้อย่างปลอดภัย 

4. งานก่อสร้าง หมายถึง การประกอบการเก่ียวกับการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทุกชนิด เช่น อาคาร สนามบิน 
ทางรถไฟ ทางรถราง ถนน อุโมงค์ ท่าเรือ อู่เรือ คานเรือ สะพานเทียบเรือ สะพาน ทางน้ า ท่อระบาย
น้ า ประปา รั้ว ก าแพง ประตู ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้าย และหมายความรวมถึง     
การต่อเติม ซ่อมแซม ซ่อมบ ารุง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนท าลายสิ่งก่อสร้างนั้นด้วย 

5. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอ านวยการหรือควบคุมดูแลงานตามลักษณะและ
ประเภทของงาน 

6. ผู้ควบคุมโครงการ หมายถึง ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอ านวยการหรือควบคุมดูแลโครงการ 
7. ผู้ออกแบบ หมายถึง สถาปนิก หรือผู้ออกแบบโครงสร้าง 
8. นั่งร้าน (Scaffold) หมายถึง ที่ท างานซึ่งจัดไว้สูงจากพ้ืนดินหรือจากพ้ืนของอาคารหรือส่วนของงาน

ก่อสร้าง ส าหรับเป็นที่รองรับผู้ท างานหรือวัสดุในงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราว 
9. กระเช้าส าหรับปฏิบัติงาน (Man basket) หมายถึง อุปกรณ์ที่ออกแบบเพ่ือผูกยึดกับปั้นจั่นส าหรับ

รองรับลูกจ้างบนที่สูง 
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4. ข้อก าหนด 

4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.1.1 การป้องกันการตกจากที่สูง 

การป้องกันการตกจากที่สูงเป็นการวางแผนส าหรับลูกจ้างบนที่สูงที่อาจสูญเสียการทรงตัว โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขจัดหรือควบคุมการบาดเจ็บที่อาจเกิดข้ึน โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

1. ลดความเสี่ยงของการตกสู่พื้น  
2. ติดตั้งตาข่ายนิรภัย  
3. ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  

การตกจากท่ีสูง มักจะมีสาเหตุมาจากการสะดุดวัตถุ พ้ืนต่างระดับ การแกว่ง การกระแทก การ
หนีบ การตกจากช่องเปิด การท างานบนหลังคาซึ่งท าให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ 

 

4.1.2 ผู้มีหน้าทีใ่นการป้องกันการตกจากที่สูง 
นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ควบคุมงาน วิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน มีหน้าที่ปฏิบัติ

ตามระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน เพ่ือจัดการความเสี่ยงจากการตกจากที่สูง เพ่ือให้
มั่นใจว่า มีการปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย และมาตรฐานนี้ 

4.1.3 สิ่งจ าเป็นในการจัดการความเสี่ยงของการตกจากที่สูง  
เพ่ือจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานของการท างานบนที่สูง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ชี้บ่งอันตรายที่คาดการณ์ว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและอาจเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ 
2. ประเมินความเสี่ยง  
3. ควบคุมความเสี่ยงโดยการขจัดหรือลดความเสี่ยง 
4. ถ้าไม่สามารถขจัดได้ ให้ลดความเสี่ยง โดยการใช้มาตรการควบคุมป้องกันตามล าดับชั้น 
5. น ามาตรการควบคุมความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ  
6. รักษามาตรการควบคุมท่ีใช้ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
7. ทบทวนและถ้าจ าเป็นให้แก้ไขตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือรักษาสรุปแวดล้อม

การท างานให้ปราศจากความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจ้าง โดยมาตรฐานฉบับนี้ ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเสี่ยงของการตกจากท่ีสูง โดยการปฏิบัติตามกระบวนการที่เป็นระบบ 

 8.   ทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่ามาตรการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับข้อแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอยู่ในข้อก าหนด เรื่อง วิธีการจัดการความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน 
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4.1.4 ล าดับชั้นของมาตรการควบคุมป้องกันการตกจากที่สูง  
ล าดับชั้นของมาตรการควบคุมป้องกันการตกจากที่สูงตามล าดับความส าคัญ ตามรูปด้านล่าง 

ควรเป็นดังนี้  
1. การขจัดหรือทดแทน ขจัดหรือย้ายอันตราย โดยการท างานบนที่พ้ืนดิน เพ่ือลดการท างาน

บนที่สูง 
2. การลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด โดยการออกแบบระบบงานที่ปลอดภัย เช่น การรักษา

ระยะความปลอดภัยให้ลูกจ้าง (Fall restraint) การออกแบบระบบเพ่ือหยุดการตกกระแทกภายหลังการตก (Fall 
arrest)  

3. การป้องกันการตกเชิงวิศวกรรม โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น แผ่นพ้ืนถาวร รถกระเช้า 
นั่งร้าน กระเช้าส าหรับปฏิบัติงาน 

4. การควบคุมด้านการบริหารจัดการ โดยก าหนดวิธีการปฏิบัติงานหรือระเบียบปฏิบัติเพ่ือ
เตือนลูกจ้าง  

5. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
 

 
 

รูปภาพแสดงล าดับชั้นของมาตรการควบคุมป้องกนัการตกจากที่สูง 
 
4.2 หน้าที่ของผู้รับผิดชอบการท างานบนที่สูง 

องค์ประกอบที่ส าคัญในการป้องกันการตกจากที่สูง คือ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการป้องกันการตกจากที่สูงและวิธีด าเนินการ เพ่ือให้ความรับผิดชอบเหล่านั้น
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บรรลุผลส าเร็จ โดยก าหนดให้แต่ละบุคคลมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยจากการท างานบนที่สูง
และไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

นายจ้าง มีหน้าที่ก าหนดมาตรการควบคุมป้องกันอันตรายต่างๆ โดยขอค าปรึกษาผู้ออกแบบ ผู้ควบคุม
โครงการก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน เพ่ือให้มั่นใจว่า สิ่งก่อสร้างที่จะสร้างได้ออกแบบและสร้างเพ่ือให้ลูกจ้างและ
บุคคลที่เกีย่วข้องอ่ืนในสถานที่ก่อสร้าง ได้รับการป้องกันอันตรายจากการตกจากท่ีสูง 

ผู้ออกแบบ มีหน้าที่ออกแบบ แก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับแก้แบบ ซึ่งต้องค านึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การตกจากที่สูง ที่เป็นผลมาจากการออบแบบ โดยต้องมีการชี้บ่งอันตรายพร้อมทั้งก าหนดมาตรการควบคุมป้องกัน ทั้ง
ก่อนการออกแบบและหลังจากปรับแก้แบบ  

ผู้ควบคุมโครงการก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อความปลอดภัยของบุคคลใดๆ ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมโครงการก่อสร้าง ต้องมั่นใจว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและบุคคลอ่ืนที่
อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ได้รับการป้องกันจากความเสี่ยงจากการตกจากท่ีสูง  

ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดูแลลูกจ้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ก าหนด 
และให้ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม เพ่ือให้มีความปลอดภัยในการท างาน พร้อมทัง้ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี  

ลูกจ้าง มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ก าหนด และต้องได้รับการ
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง อีกท้ังมีหน้าที่ปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้ตนเองหรือผู้อื่นมีความเสี่ยงต่ออันตราย  

บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องให้ความส าคัญในเรื่องของการสื่อสาร การสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ช่วยให้การท างานในการก่อสร้างมีความปลอดภัย 

4.2.1 ประเด็นที่ผู้รับผิดชอบการท างานบนที่สูงต้องพิจารณา  
นายจ้าง ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมโครงการก่อสร้าง และบุคคลที่มีส่วนร่วมในงานก่อสร้าง  ควรมีการ

ปรึกษาหารือในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท างานบนที่สูง 
2. การออกแบบและวางแผนด้านความปลอดภัยส าหรับการท างานบนที่สูง  
3. การชี้บ่งอันตรายจากการตกจากที่สูง การประเมิน และควบคุมความเสี่ยง  
4. การปฏิบัติตามข้ันตอนที่เหมาะสม เมื่อมีความเสี่ยงที่บุคคลอาจตกจากที่สูงตั้งแต่ 2 เมตร  
5. ต้องมั่นใจว่า มาตรการป้องกันการตกจากที่สูง จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น 
6. การตรวจติดตามผลการด าเนินงาน ตามมาตรการป้องกัน 
7. การจัดเตรียมข้อมูล ค าแนะน า และการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง 
8. มีการตรวจตรา ดูแล ควบคุม เพ่ือให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามการประเมินความเสี่ยงและ

ระเบียบ ข้อบังคับการท างานอย่างปลอดภัยในการป้องกันการตกจากที่สูง  
9. มีแผนและข้ันตอนการปฏิบัติ เพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินของการท างานบนที่สูง  
10.ทางข้ึน – ลงของการท างานบนที่สูงต้องไม่เสี่ยงต่อตกอิสระ (Free Fall) จากที่สูง  
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ส าหรับในกรณีที่มีการปฏิบัติงานบนที่สูงน้อยกว่า 2 เมตร ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอาจจะพิจารณา 
น าแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปประยุกตใ์ช้เพื่อป้องกันการตกจากท่ีสูง  

4.2.2 การออกแบบและวางแผนเพื่อป้องกันการตกจากที่สูงมีข้อพิจารณา ดังนี้ 
การออกแบบ 
การขจัดหรือลดความเสี่ยงของอันตราย เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ผู้ออกแบบอาคารและ

สิ่งก่อสร้าง มีการชี้บ่งอันตรายที่เป็นผลมาจากการออกแบบก่อนเริ่มงานก่อสร้าง หากพบว่ามีความเสี่ยง 
ผู้ออกแบบต้องแก้ไขเพ่ิมเติมแบบแปลนเพ่ือขจัดอันตรายเหล่านั้นหรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

ผู้ออกแบบต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายจ้าง เกี่ยวกับความปลอดภัยของการออกแบบ 
รายงานของผู้ออกแบบ ประกอบด้วย รายละเอียดของอันตราย ลักษณะโครงสร้างหรือวัสดุ ระเบียบปฏิบัติหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีในการออกแบบหากความเสี่ยงของการตกจากที่สูงยังคงมีอยู่ในการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น
อันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ต้องขจัดออกด้วยการแก้ไขแบบแปลนเพิ่มเติม  

นอกจากนี้ การซ่อมแซม แก้ไขเพ่ิมเติม การปรับปรุง หรือการบ ารุงรักษาอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มี
อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ ผู้ออกแบบต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้  

1. ชี้บ่งอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่อาจเพ่ิมขึ้นในขณะท า
การก่อสร้าง ซ่อมแซม ท าความสะอาด บ ารุงรักษา หรือรื้อถอน รวมถึงผู้ที่มีโอกาสที่จะสัมผัสอันตรายเหล่านั้นด้วย 

2. ประเมินความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรืออันตรายซึ่งบุคคลอาจได้รับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการ
ออกแบบ 

3. ขจัดหรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการออกแบบด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมในแบบแปลน 
การวางแผน 
การวางแผนที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงและอันตรายจากการตกจากที่สูง รวมถึงการวางแผนซ่อม

บ ารุงรักษา หรืองานท าความสะอาดอาคารหรือสิ่งก่อสร้างด้วย ดังนั้น ผู้ควบคุมโครงการก่อสร้าง  ต้องมีการ
วางแผนโครงการก่อสร้าง การวางแผนส าหรับผังสถานที่ก่อสร้าง การวางแผนโดยผู้รับเหมาช่วง และการวางแผน
ส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 

4.3 การจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการตกจากที่สูง 
4.3.1 ข้อก าหนดของมาตรฐาน  

มาตรฐานก าหนดให้มีผู้ควบคุมโครงการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกจ้างไม่ได้รับอันตรายจากการ
ตกจากที่สูง โดยปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความเสี่ยง ดังนี้  

1. การชี้บ่งอันตรายจากการตกจากที่สูง 
2. การประเมินความเสี่ยงของอันตรายที่มีต่อลูกจ้าง 
3. การควบคุมความเสี่ยง 
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เมื่อน ามาตรการควบคุมความเสี่ยงไปปฏิบัติแล้ว ต้องมีการตรวจติดตามและทบทวนประสิทธิผล
ของมาตรการดังกล่าวด้วย กระบวนการจัดการความเสี่ยง ควรด าเนินการร่วมกันระหว่างลูกจ้างและบุคลากรด้าน
ความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง  

4.3.2 การน ามาตรการการป้องกันการตกจากที่สูงไปใช้  
การใช้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากการตกจากที่สูง 

อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะขึ้นกับระดับความสูงที่ลูกจ้างตกลงมา และมาตรการ
ป้องกันการตกจากท่ีสูงจะน ามาใช้เพื่อป้องกันลูกจ้าง ที่ท างานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป และให้รวมถึงระดับที่ต่ า
กว่า 2 เมตรด้วย  

4.3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการท างานบนที่สูง  
1. นายจ้างต้องประเมินอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการท างานบนที่สูง 
2. นายจ้างต้องหลีกเลี่ยงการให้ลูกจ้างท างานบนที่สูง หากงานนั้นกระท าบนพ้ืนราบได้ อย่างไรก็

ตาม ลูกจ้างที่ไม่ไดท้ างานบนที่สูง จะต้องได้รับการป้องกันและควบคุมอันตรายอย่างเหมาะสมด้วย  
3. ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานบนที่สูง นายจ้างต้องมีมาตรการป้องกันการตกจากที่สูงที่เหมาะสม

และเพียงพอ  
4.3.4 การชี้บ่งอันตรายจากการตกจากที่สูง  

ก่อนที่จะเริ่มงาน ต้องท าการชี้บ่งอันตรายของพ้ืนที่ท างานและกระบวนการท างานที่มีความเสี่ยง
ต่อการตกจากที่สูง ตลอดจนเส้นทางสัญจรต่างๆ เพ่ือพิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยเฉพาะงานหรือ
พ้ืนที่ที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่  

1. สิ่งก่อสร้างหรือโครงสร้างที่ก าลังก่อสร้าง ติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซม ท าความสะอาด ตรวจสอบ 
ทดสอบ หรือบ ารุงรักษา 

2. พ้ืนที่ที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เช่น หลังคากระเบื้อง หลังคาแผ่นโลหะ หลังคาไฟเบอร์กลาส และ
หลังคาโปร่งแสง เป็นต้น 

3. พ้ืนผิวที่ไม่ม่ันคง เช่น พ้ืนที่ที่ดินอาจทรุดตัว เป็นต้น รวมถึงพ้ืนดินที่ถมหรือบดอัดไม่แน่น เช่น 
ด้านบนของกองวัสดุก่อสร้าง พาเลทที่ท าจากไม้หรืออิฐ เป็นต้น  

4. การใช้อุปกรณ์ เช่น นั่งร้าน พ้ืนยกระดับหรือบันไดพาดในการปฏิบัติงานบนที่สูง เป็นต้น 
5. การท างานบนพื้นผิวที่ลาดเอียงหรือลื่น  
6. การท างานใกล้ขอบที่ไม่มีการป้องกันการตก เช่น ไม่มีราวกันตก หรือไม่มีราวบันได เป็นต้น 
7. การท างานใกล้หลุม ช่องเปิด หรือปล่องที่ลูกจ้างอาจตกอิสระ (Free fall) เช่น ร่องลึก รูเสาเข็ม 

ช่องเปิดเพ่ือการซ่อมบ ารุงรักษา เป็นต้น   
4.3.5 การประเมินความเสี่ยงของการตกจากที่สูง  

เมื่อมีการชี้บ่งอันตรายจากการตกจากที่สูงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การประเมินความเสี่ยง โดย
พิจารณาจาก 
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1. โอกาสของการตกของบุคคล และ/หรือ สิ่งของที่จะเกิดข้ึน    
2. ความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เก่ียวกับบุคคล และ/หรือ ความเสียหายของทรัพย์สิน 
การประเมินความเสี่ยงนี้ จะท าให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงซึ่งจะน าไปสู่การจัดล าดับความส าคัญ

ของการขจัดหรือควบคุมความเสี่ยงนั้น การประเมินความเสี่ยงจะมีประสิทธิผลสูงสุดขึ้นอยู่กับข้อมูลมีความถูกต้อง 
สมบูรณ์ ครบถ้วนเพียงใด ดังนั้น ผู้ที่จะท าการประเมินความเสี่ยงต้องมีข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานและสภาพแวดล้อมการท างาน 

การประเมินความเสี่ยงส าหรับการท างานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป และให้รวมถึงระดับที่ต่ า
กว่า 2 เมตรด้วย หากพบว่า มีความเสี่ยงของการตกจากที่สูง  จะต้องมีมาตรการป้องกันการตกจากที่สูงและควร
จัดให้มีรายการวิธีการท างานอย่างปลอดภัย 
นอกเหนือจากการท างานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ยังรวมถึงงานที่ท าบนทีสู่งระดับอ่ืนๆ ที่พบได้ในการก่อสร้าง 
เช่น งานขุดหลุมที่ลึกกว่า 1.5 เมตร ต้องมีมาตรการป้องกันการตกจากท่ีสูงและควรจัดให้มีรายการวิธีการท างาน
อย่างปลอดภัยด้วย          

4.3.6 การควบคุมความเสี่ยง  
หากประเมินความเสี่ ยงแล้วพบว่า  มีความเสี่ ยงจากการตกจากที่สู ง  ต้องมีมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยง และจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 

หลักการควบคุมความเสี่ยง ล าดับแรก คือ ขจัดความเสี่ยง หากไม่สามารถด าเนินการได้ ล าดับ
ต่อมา คือ การลดความเสี่ยงลงให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้  ต้องเลือกใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงจากที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด ล าดับชั้นของมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อ 4.1.4 

4.3.7 แผนและข้ันตอนการปฏิบัติ เพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินของการท างานบนที่สูง 

เมื่อใดก็ตามที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานบนที่สูงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป จะต้องก าหนด
และจัดให้มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินที่เหมาะสม พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  

4.3.8 ข้อพิจารณาอ่ืนๆ ในการควบคุมความเสี่ยง  
มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีความปลอดภัยจะต้องไม่ท าให้เกิดความเสี่ยงขึ้นใหม่  และควรมี

การพิจารณาความเสี่ยงจากอันตรายอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การตกจากที่สูง รวมถึงอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า  การกระแทก 
และสิ่งกีดขวางต่างๆ  

นายจ้างต้องก าหนดระบบการอนุญาตการท างานบนที่สูง และมีการน าไปสู่การปฏิบัติ 
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