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การตรวจสอบนั่งราน ผูทําการตรวจสอบ

ตรวจสอบกอนใชงานแตละวัน ผูปฏิบัตงิาน

ตรวจสอบตามกําหนดระยะเวลา ผูที่นายจางแตงตัง้

ตรวจสอบกอนอนญุาตใหใชงาน ผูรับเหมาและเจาของงาน
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 หลังการประกอบเสร็จ

 กอนใชงาน

 เมื่อมกีารตอเติม แกไข ดดัแปลง

 หลังผานสภาพอากาศที่รุนแรง

 โดนเครื่องจกัรเฉี่ยวชน กระแทก

 ทุก 7 วันในระหวางชวงการทํางานดวยนัง่ราน
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การจัดระบบการตรวจสอบความปลอดภัย

การบริหารความปลอดภัย จะเปนองคประกอบสําคัญ

ที่จะชวยลดอุบัติเหตุจากการทํางาน และสามารถชวย

บงชี้สิ่งตางๆ ดังนี้

1.แยกแยะและบงชี้อันตรายที่เกิดจากการทํางาน

2.สิ่งที่นาจะเปนอันตราย

3.กําหนดบงชี้ไดวาอะไรนาจะเปนอันตรายตามที่

กฎหมายกําหนด

Rayong Safety   Club ชมรมความปลอดภัยในการทํางาน จังหวัดระยอง



4. จัดใหมีการฝกอบรมใหรูอันตรายในการใชนั่งรานชนดิตางๆ 

เขาใจถึงขบวนการควบคุม ลดอนัตรายและวิธปีฏิบัติงานที่

ถูกตอง ไดแก

- อนัตรายจากกระแสไฟฟา

- อนัตรายจากการตกจากที่สูง

- การใชนั่งรานอยางถูกตอง

- รูจักพิกัดน้ําหนักที่กําหนดในการใชนั่งราน

- ลักษณะของอันตรายตางๆ ของการใชนั่งราน

- วิธีการที่ถูกตอง ในการจะติดตั้ง รื้อถอน เคลื่อนยาย การใช
การซอมแซม การตรวจสอบ และการ ดูแลรักษานั่งราน
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ขอผูกพันของผูบริหารและการมีสวนรวมของคนงาน
o ตองระบุนโยบายความปลอดภัยอยางชัดเจน

o จัดและประกาศ เปาหมายและวัตถุประสงคของแผนความปลอดภัยอยางชัดเจน

o ผูบริหารตองแสดงการมีสวนรวมในการสงเสริมแผนความปลอดภัยอยางชัดเจน

o กระตุนใหผูปฎิบัติงานมีสวนรวมในการสงเสริมความปลอดภัย

o กําหนด และสื่อสารถึงความรับผิดชอบตางๆ ตอแผนความปลอดภัยในทุกๆ ดาน

o ตองมอบอํานาจและสนับสนุนปจจัยดานตางๆ ตอผูรับผิดขอบอยางเต็มที่

o ใหความสําคัญตอผูปฏิบัติงานทุกคน เพื่อเขารวมรับผิดชอบ

o ควรทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละครั้ง

o เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานรายงาน แจงใหขอเสนอเกี่ยวกับสภาพการทํางานนั่งราน  
วิธีการใชและติดตั้ง ที่ไมปลอดภัยอยางเต็มที่

o จัดใหมีการสอบสวนอุบัติเหตุอยางชัดเจน เพื่อประโยชนในการปองกันและ

ควบคุมอุบัติเหตุ
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• พื้นดนิที่รองรับน้ําหนักทั้งหมดของนั่งรานตองสามารถรับ
น้ําหนกัไดไมนอยกวา 2 เทา

• ฐานรองรับเสานั่งรานมีความแข็งแรง

• ทอดิ่งมีแผนฐานทุกตน และทอตั้งอยูในแนวดิง่จริง ๆ

• ระยะหางระหวางทอดิง่ และระยะหางระหวางทอนอน

• การยึดนั่งรานกับโครงสรางที่แข็งแรง มีจํานวนพอเพียงหรือไม

• อุปกรณยึดนั่งรานทุกตวัตองไมหลวมคลอน

• ขอตอตองอยูเยื้องเหลื่อมกนัในทอดิง่และทอนอน

• การใชอุปกรณประกอบนัง่รานอยางถูกตอง
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• การค้ํายึดตามแนวขวาง ดานหนา ดานขาง แตละชวงในแนวดิ่ง

• ความกวางของทางเดิน พื้นที่ทํางาน พื้นนั่งรานยึดไวอยางมัน่คง

• การปูพื้นนัง่ราน ไมมีชองโหว ที่วัสดจุะรวงหลนได

• การปูพื้นนัง่รานตองปูแบบปลายชนกนั และถาเกยกันจะตองวาง

ซอนกนัไมนอยกวา 12 นิ้ว

• พื้นนัง่รานตองมดัดวยลวดใหมั่นคงแข็งแรง ปมลวดที่มดัตองไม

อยูบนพื้นทางเดนิ

• ราวกันตก เปนไปตามมาตรฐานและมีความแข็งแรง

• แผนกนัของตกไดตดิตั้งโดยรอบ และยึดแนน
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• บันไดถูกยึดตรึงไวอยางมัน่คง มีความสูงเพียงพอ 

• ทางขึ้น-ลง บันไดแตละชั้นอยูเยื้องเหลื่อมกนัไมเกนิ 10 เมตร

• มุมของบันไดมคีวามเหมาะสม

• สวนประกอบนัง่รานไมกดีขวางทางเดนิ

• ตดิปายเตือนอนัตราย และปายบังคับ

• ลอนั่งรานตองลอ็คได และรับน้ําหนกัโดยรวมทั้งหมดได

• ตดิปายอนุญาตใหใชงานเมือ่นั่งรานไดผานการตรวจสอบ

• สําเนาเอกสารและสําเนาใบ กว. กรณีตดิตั้งนัง่รานไมเปนไป

ตามมาตรฐานตามกฎหมายไทย
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ตัวอยางแบบตรวจสอบนั่งราน
1.นั่งรานเปนไปตามแบบมาตรฐานของกฎหมาย?

Is the scaffold under standard (typical) type that follow Labor Law?  Yes No Designed by Engineer

นั่งรานเสาเรียงเดี่ยว

กรณีใชไมไผ สูงไมเกิน 7.00 เมตร

กรณีใชไมอื่นๆ สูงไมเกิน 7.00 เมตร

นั่งราน

กรณีใชไมไผ สูงไมเกิน 7.00 เมตร

กรณีใชไมอื่นๆ

สูงไมเกิน 7.00 เมตร

สูงไมเกิน 12.00 เมตร

สูงไมเกิน 21.00 เมตร
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2. การติดตั้งนั่งราน 

(Scaffold Set Up) Yes No Designed by Engineer

2.1 นั่งรานถูกติดตั้งโดยผูชํานาญหรือไม?

Is the scaffold being erected under the direction of a competent person?

2.2 ฐานของนั่งรานวางบนดินแนน (ไมวางบนดินออนๆ หรือ อิฐบล็อก)?

Are footing sound and rigid-not set on soft ground, resting on block?

2.3 นั่งรานติดตั้งไดระดับหรือไม?

Is the scaffold level?

2.4 นั่งรานติดตั้งไดดิ่งหรือไม?

Are scaffold vertical members plumb?

2.5 นั่งรานสามารถรับน้ําหนักเปนสี่เทาของน้ําหนักบรรทุก?

Is scaffold able to hold four times its maximum intended load?

2.6 นั่งรานสรางดวยวัสดุเหมาะสม และ อยูในสภาพสมบูรณ ใชหรือไม (เชน 

สามารถรับน้ําหนักไดเปนสี่เทาของน้ําหนักบรรทุก)?

Are scaffold built from suitable materials free from  defects (i.e. capable 
of supporting four times maximum intended load)?
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2. การติดตั้งนั่งราน 

(Scaffold Set Up) Yes No Designed by Engineer

2.7 ระยะหางปลอดภัยจากกระแสไฟฟาของนั่งรานมีเพียงพอหรือไม?

Does the scaffold meet electrical safety clearance distance?

2.8 มีการติดตั้งพื้นนั่งรานจากดานหนาถึงดานหลังและดานขางถึงดานขางเต็ม
พื้นที่โดยไมมีชองวางระหวางแผนพื้นไมเกิน 2.5 ซม. หรือไม?

Is the platform complete front to back and side to side (fully planked or 
decked, with no gaps greater than 2 cm)?
2.9  ราวกันตกมีขนาดพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา 5x10 ซม.ติดตั้งที่ความสูงจากพื้น
นั่งราน 91-100 ซม. ใชหรือไม?

Are guardrails equipment to 5cmx10cm installed between 91-100 cm?

2.10 ระยะหางระหวางเสาของราวกันตกไมควรหางกันเกินกวา 3 ม. ใชหรือไม?

Are guard posts at less than 3 m. intervals?

2.11 ติดตั้งราวกันตก และแผนขอบพื้นที่เปดทุกดานหรือไม?

Are guardrails and toe-boards in place on all open side?

2.12 แผนขอบพื้นไดถูกติดตั้งสูง 10 ซม. เปนอยางนอยหรือไม?

Are toe-boards in place and at least 4 inches high?
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2. การติดตั้งนั่งราน 

(Scaffold Set Up) Yes No Designed by Engineer

2.13 ติดตั้งราวกันตก เสนกลางหรือเทียบเทาหรือไม?

Are mid rails or equivalent in place?

2.14 จัดใหมีบันไดขึ้น-ลง นั่งรานหรือไม?

Has ladder access been provided for each work platform?

2.15 กากบาทค้ํายัน ค้ํายันอื่นๆ ไดถูกยึดตรึงนั่งรานใหมั่นคงหรือไม?

Where required are rigid brace secured?

2.16 ไมมีสวนของนั่งราน โยงยึดกับหรือกีดขวาง เครื่องจักร และอุปกรณตางๆ (เชน 

เครื่องจักรลิฟทขนสงวัสดุ ประตูน้ํา ปมและตูไฟฟา) หรือไม?

Scaffold is not secured to or obstructing any plant equipment (i.e. plant, 

piping, material lift, valves pumps electrical panels etc)

2.17  มีการติดตั้งตาขายกันตดที่มีขนาดตารางขนาดไมเกิน 1 ซม. ระหวางแผนขอบ

พื้นและราวกันตกใชหรือไม?

Has mesh with no greater than 1cm. Opening been installed between 

toe-board and guardrail where required (where persons are required to work 

or pass under scaffold?
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2. การติดตั้งนั่งราน 

(Scaffold Set Up) Yes No Designed by Engineer

2.18 มีการติดตั้งตาขายกันตกที่มีขนาดตารางขนาดไมเกิน 1 ซม. เต็มพื้นที่ดาน

นอกของนั่งรานพรอมมีปาย เตือน ใชหรือ ไม?

Has mesh with no greater than 1cm. Opening been installed full area 

from top to bottom level on external panel?

2.19 จัดแนวสําหรับยกวัสดุขึ้นบนนั่งรานพรอมมีปานเตือนใชหรือ ไม?

Is a tag line required to lift materials onto scaffold?

2.20 จุดยึดชิ้นสวนตางๆ เชน กากบาท  กันตก  และแคลมป ถูกยึดกับขอตอ

ถูกตองใชหรือไม?

Are all braces, bearer and clamps secured all sections pinned or

appropriately secured?

2.21 ทําการตรึงพื้นนั่งรานกับโครงนั่งราน เพื่อปองกันแรงลมยกพื้นลอย ใช

หรือไม?

Have all planks been properly secured to scaffold structure to 

prevent them blowing off in the event of high winds?
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2. การติดตั้งนั่งราน 

(Scaffold Set Up) Yes No Designed by Engineer

2.22 ลอเลื่อนของนั่งรานเคลื่อนที่ถูกล็อคไวหรือไม?

Are wheels/ castors locked?

2.23 ขณะที่ลูกจางปฏิบัติงานบนนั่งรานชนิดแขวน  นั่งรานถูกแขวน และโยงยึด

กับโครงสรางขางบนอยาง แนนหนา หรือไม?

Where employees are working on suspended scaffolds, are lifeline

firmly anchored to an overhead structure and not to the scaffold?

2.24 ไดจัดทางเขา-ออก นั่งรานที่ปลอดภัย เชนบันได (โดยไมตองปนขาม 

กากบาท ของนัง่ราน)?

Is there a safe way to get on and off the scaffold, such as a ladder 

(without climbing on cross braces)?

2.25 พื้นนั่งทํางานปราศจากขยะ?

Are working areas free of debris?

2.26 ใช base plate ในการตั้งนั่งรานหรือไม?

Are base plate used?
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การตรวจสอบนั่งราน
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การตรวจสอบนั่งราน
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การตรวจสอบนั่งราน
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การตรวจสอบนั่งราน
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การตรวจสอบนั่งราน
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การตรวจสอบนั่งราน
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การตรวจสอบนั่งราน

Rayong Safety   Club ชมรมความปลอดภัยในการทํางาน จังหวัดระยอง



การตรวจสอบนั่งราน
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การตรวจสอบนั่งราน
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ระยะหางของตง

จุดขอตอทอ

ความแนนหนาของฐาน

แนวตั้งเสา เสาในแนวดิ่ง

การปูพื้นและการเกาะยึด

ราวกันตก และแผนกันตก

ค้ํายันแบบซิกแซ็ก และแบบตามแนวยาว
อุปกรณจับยึด

การยึดเกาะกับชองวาง

Rayong Safety   Club ชมรมความปลอดภัยในการทํางาน จังหวัดระยอง
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แผนกันตก และคานกีดขวางทางเดิน

พื้นนั่งรานขวางทางขึ้นลงบันได

นั่งรานที่ไมผานเกณฑตรวจสอบ
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นั่งรานที่ไมผานเกณฑตรวจสอบ

พื้นทางขึ้นลงบนัไดไมเพียงพอ

ไมมีราวกันตกที่บันได
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บันไดยาวไมพอ

แผนกนัของตกปดไมรอบ

นั่งรานที่ไมผานเกณฑตรวจสอบ

Rayong Safety   Club ชมรมความปลอดภัยในการทํางาน จังหวัดระยอง



นั่งรานที่ไมผานเกณฑตรวจสอบ

ทอนั่งรานขวางทางขึ้นลง

มีชองวางบนพืน้ทางเดนิ
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ราวกันตกไมครบถวน

แผนนั่งรานไมมดั

ไมมีแผนกันตก

ตั้งเสานั่งรานเอียง

นั่งรานที่ไมผานเกณฑตรวจสอบ
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ทอนั่งรานกีดขวางทางเดิน

ตงไมไดวางบนคาน

ปลายไมกระดานไมมีจุดรองรับ(ตง)

นั่งรานที่ไมผานเกณฑตรวจสอบ
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สวนประกอบไมครบถวน ไมแข็งแรง

นั่งรานที่ไมผานเกณฑตรวจสอบ
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พืน้ฐานของนั่งรานไมแข็งแรง

นั่งรานที่ไมผานเกณฑตรวจสอบ
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นั่งรานที่ไมผานเกณฑตรวจสอบ
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นั่งรานที่ไมผานเกณฑ

ตรวจสอบ

สดัสวนโครงสราง

นั่งรานไมไดมาตรฐาน
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นั่งรานแขวน

นั่งรานที่ไมผานเกณฑตรวจสอบ
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การตรวจสอบ

นั่งรานเคลื่อนที่ ( MOBILE SCAFFOLD )

Rayong Safety   Club ชมรมความปลอดภัยในการทํางาน จังหวัดระยอง



S.SURASA
K

1.นั่งรานจะตองสูงไมเกินคามาตรฐานของนั่งรานนั่งราน

2.ลอตองแขง็แรงและสามารถรองรับน้ําหนักโดยรวมทั้งหมดของนั่งราน

3.ลอตองมอีุปกรณล็อคลอและลูกปนลอตองไมแตกและใชงานไดดี

4.โครงสรางตองแขง็แรงและฐานตองมัน่คง ขอตอตางๆตองแข็งแรง

5.ค้ํายันและขอตอตางๆ ตองแขง็แรง

6.จัดใหมีบันไดขึ้นลงในแนวเฉียงและติดตั้งราวบันได

7.พื้นนั่งรานปูดวยแผนเหล็กหรือไมเนื้อแข็งหนาไมต่ํากวา 2 นิ้ว กวาง ไม
นอยกวา 8 นิ้ว และมัดดวยลวดใหแข็งแรง

นั่งรานเคลื่อนที่ ( MOBILE  SCAFFOLD )
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8.ราวกันตกดานบนสูง 90-110 ซม. และราวกลางสูง 45-55 ซม.

9.พันเทปหรือใสจุกยางที่ปลายน็อตของ CLAMP ยึดนั่งราน
10.จัดใหมีแผนกันของตก ( Toe board ) รอบดานสูงไมนอยกวา 10-15 ซม.

11.พื้นนั่งรานตองไมมีชองวางหรือชองโหว

12.บันไดตองผูกรัดใหแข็งแรงมั่นคง

13.ติดตั้งปายเตือนภัยใหเหมาะสมกับสภาพงาน

14.จัดใหมีปายแสดงสถานะของนั่งราน ( Scafftag )

นั่งรานเคลื่อนที่ ( MOBILE SCAFFOLD )
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นั่งรานเคลื่อนที่
( WORKING STAGE )
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1. โครงสรางแข็งแรงไดระดับทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ     

2. แนวเชื่อมของโครงสรางตองไมแตกราว                                                          

3. โครงสรางที่ประกอบดวยน็อตจะตองขันแนนและใสครบทุกตัว 

4. สวนสูงมีขนาดไมเกิน 3 เทาของความกวางของฐาน    

5. ลอตองสามารถล็อคไดดี ในกรณีที่ล็อคลอไมได ตองมี Jack base เพื่อ

การ ยึดกับพืน้และการปรับระดบั สวนดานลาง Jack base ควรมีแผนกัน

ลื่นและเปนฉนวน 

6. ราวกันตกตองแขง็แรงมัน่คงสูงจากระดับพืน้ 100 - 110 CM.

7. แผนกั้นกันของตก  ( Toe board ) สูง 10 -15 CM

นั่งรานเคลื่อนที่  ( WORKING STAGE )
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