
 บทที ่1 

ท ัว่ไป       

       1.1  ขอ้บญัญตัสิว่นทีเ่กีย่วกบั “การรือ้ถอนท าลาย” นี ้มวีัตถปุระสงคจ์ะใหส้มบรูณ์ในตัวเอง  แต่

เมือ่กลา่วถงึอปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืตา่ง ๆ เชน่  น่ังรา้น, บนัไดไต,่ ปัน้จั่น (Derricks) ,กวา้น (Hoists) 

ฯลฯ  ซึง่เกีย่วขอ้งกบังานรือ้ถอนท าลาย  จะตอ้งสรา้ง, ตดิตัง้ตรวจสอบ,  บ ารงุรักษาและใชง้านให ้

เป็นไปตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการสรา้ง, ตดิตัง้ตรวจสอบ, บ ารงุรักษาและใชง้าน อปุกรณ์ดังกลา่วซึง่ได ้

ระบไุวใ้นขอ้บญัญัตสิว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

       1.2  ในงานรือ้ถอนท าลายนี ้ ถา้ขัน้ตอนของงานตอนใดมเีทศบญัญัต,ิ ประกาศกระทรวงหรอื

ขอ้บงัคับใด ๆ ซึง่รัฐไดต้ราไว ้ จะตอ้งปฏบิตัติามโดยเครง่ครัด 

       1.3  หา้มท าใหโ้ครงสรา้ง, สว่นหนึง่สว่นใดของโครงสรา้ง, พืน้หรอืค ้ายนัชัว่คราว, น่ังรา้น

,  ทางเดนิเลยีบ (Sidewalk) เพงิหรอืสะพานหรอือปุกรณ์, เครือ่งมอืใด ๆ รับน ้าหนักเกนิพกิดัที่

ปลอดภยั  หรอืเกนิหนึง่ในสามของแรงประลัย 

       1.4  จะตอ้งจัดทางเดนิหรอืถนนใหผู้ป้ฏบิตังิานใชร้วมทัง้แนะน าเสน้ทางในการใชท้างเดนิหรอื

ถนนนีจ้ะตอ้งจดัใหม้แีสงสวา่ง  ไมม่ขียะมลูฝอยหรอืวตัถอุืน่ทิง้เกลือ่นกลาด 

       1.5 ไมซ้ ึง่มตีะปตูอกยืน่ออกมา  จะตอ้งถอนตะปใูหห้มด  หรอืตอกใหฝ่ั้งจมเนือ้ไม ้ หรอืตพีับและ

จะตอ้งกระท าทันทหีลังจากรือ้ไมอ้อกจากโครงสรา้ง  หรอือาจกองรวมไมเ้หลา่นีไ้วเ้พือ่ถอนตะปหูรอืเผา

ทิง้ภายหลัง 

       1.6  ป้ายและสญัญาณไฟเตอืนอนัตราย 

       1.6.1 ในงานรือ้ถอนท าลายทกุครัง้จะตอ้งตดิป้ายเตอืนอนัตรายไวร้อบบรเิวณ  รวมทัง้กัน้รัว้ไว ้

บรเิวณทางผา่นเขา้ออก  โดยเวน้ไวเ้ฉพาะทีใ่ชเ้ป็นเสน้ทางเดนิหรอืขนยา้ยวัสดโุดยแทจ้รงิ 

       1.6.2 ในสภาพมดืครึม้  จะตอ้งมหีลอดไฟหรอืสญัญาณไฟกะพรบิสแีดงตดิไวท้ีรั่ว้กัน้ 

       1.6.3  เมือ่พักงาน  ผูรั้บเหมาตอ้งจดัยามไวห้า้มประชาชนทีจ่ะเขา้มาในบรเิวณงานรวมทัง้คอยดแูล

ความเรยีบรอ้ยของป้ายเตอืนอนัตราย, ไฟแสงสวา่งและรัว้กัน้ 

       1.7  ผูป้ฏบิตังิานซึง่ใชเ้ครือ่งสกดัลม  จะตอ้งสวมแวน่นริภยั  ซึง่ไดรั้บการทดสอบความแข็งแรง

ของเลนซแ์ลว้  โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตัคิวามปลอดภยั   ซึง่วา่ดว้ยเรือ่ง “เครือ่งป้องกนัอนัตรายตอ่



ศรีษะ  ดวงตาและการหายใจของผูป้ฏบิตังิานในโรงงานอตุสาหกรรม”  และถา้ในบรเิวณงานมฝีุ่ น

มาก  ผูป้ฏบิตังิานตอ้งสวมหนา้กากกรองฝุ่ นดว้ย 

       1.8  งานสว่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งการใชแ้มแ่รง  ใหด้หูมวดที ่4  บทที ่4 

       1.9  ขนาดของไมซ้ ึง่กลา่วไวใ้นขอ้บญัญตัสิว่นนี ้ ใหถ้อืตามขนาดทีซ่ ือ้ขายในทอ้งตลาด 

 บทที ่2 

การเตรยีมงาน 

       2.1  กอ่นจะรือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งซึง่บางสว่นถกูไฟไหม,้ น ้าทว่ม,  ถกูระเบดิหรอืดว้ยสาเหตอุืน่ ๆ 

จะตอ้งใชแ้กงแนงหรอืค ้ายนัก าแพงตามขอ้ก าหนดของสว่นขา้ราชการซึง่เกีย่วขอ้งหรอืถา้ไมม่ ี ใหป้ฏบิตั ิ

ตามวศิวกรทีไ่ดรั้บมอบหมายความรับผดิชอบ 

       2.2  การตดับรกิารตา่ง ๆ 

       2.2.1  จะตอ้งปลดไฟบรกิารไฟฟ้าตา่ง ๆ ในสิง่ปลกูสรา้ง  และตดัหรอืปลดสวทิชต์ัดตอนไฟฟ้า

จากภายนอกกอ่นทีจ่ะเริม่งานรือ้ถอนท าลาย  การตัดหรอืปลดสวทิซต์ัดตอนนัน้  ผูรั้บเหมาหรอืเจา้ของ

ทรัพยส์นิจะตอ้งแจง้ใหก้ารไฟฟ้านครหลวงหรอืการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคเป็นผูด้ าเนนิการ 

       2.2.2  จะตอ้งตดับรกิารทางดา้นแกส๊, น ้าประปา, ไอน ้า หรอืบรกิารอืน่ๆ โดยปิดวาวลห์รอือดุปลั๊ก

ทอ่หรอืมฉิะนัน้ใหม้บีรกิารไดบ้า้ง โดยควบคมุการจา่ยจากภายนอกอาคารหรอืทีฟ่ตุบาต กอ่นทีจ่ะเริม่งาน

รือ้ถอนท าลาย แตล่ะกรณีผูรั้บเหมาหรอืเจา้ของทรัพยส์นิจะตอ้งแจง้การประปานครหลวง,  หรอืบรษัิทที่

เกีย่วขอ้งใหท้ราบลว่งหนา้เพือ่อนุมตัหิรอืด าเนนิการให ้

       2.3  ถา้จ าเป็นตอ้งใชไ้ฟฟ้า, น ้า หรอือืน่ ๆ ในงานรือ้ถอนท าลาย  สายหรอืทอ่ตา่ง ๆ เหลา่นี้

จะตอ้งเป็นแบบเดนิใชช้ัว่คราว  โดยเปลีย่นแนวทางเดนิใหม ่ หรอืป้องกนัโดยมคีรอบแข็งแรงครอบ

ไว ้  ซึง่จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากองคก์ารหรอืบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ตอ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไป

ตามขอ้บญัญตัหิรอืกฎหมายทีค่วบคมุเกีย่วกบัเรือ่งนี ้

       2.4  จะตอ้งถอดหนา้ตา่ง, ประต ูซึง่เป็นกระจกออกกอ่นจะเริม่งานรือ้ถอนท าลาย 

       2.5  จะตอ้งสรา้งราวกัน้ทีช่อ่งวา่งซึง่เปิดไวท้ีผ่นังซึง่ทะลอุอกนอกตวัอาคาร  และอยูส่งูจากพืน้

ตัง้แต ่90 ซม.ขึน้ไป   การสรา้งราวกัน้ดังกลา่วมขีอ้ยกเวน้ส าหรับชัน้อาคารทีก่ าลังรือ้ถอนกนัอยู ่ หรอื

ชัน้ลา่งสดุ 



       2.6  ปลอ่งหรอืชอ่งวา่งทีเ่ปิดวา่งไวท้ีพ่ืน้   ถา้ไมใ่ชส้ าหรับขนถา่ยสิง่รือ้ถอนลงจะตอ้งมฝีาปิดหรอื

ลอ้มดว้ยราวกัน้หรอืรัว้กนัตกและขอบกนัของตก 

       2.7  ยกเวน้งานสกดัชอ่งทีพ่ืน้เพือ่ใชเ้ป็นชอ่งขนถา่นสิง่รือ้ถอนและชอ่งส าหรับทิง้วัสด ุ  การ

เตรยีมสถานทีท่ีเ่ก็บวสัด ุ  และงานเตรยีมการรือ้ถอนท าลายทีจ่ าเป็นแลว้  การรือ้ถอนท าลายก าแพงผนัง

และพืน้อาคารจะตอ้งขนทิง้ไปยงัสถานทีเ่ก็บวสัดทุีเ่ตรยีมไว ้ กอ่นทีจ่ะเริม่ลงมอืรือ้ชัน้ลา่งตอ่ไป

ขอ้ก าหนดนีไ้มบ่งัคับเกีย่วกบัการรือ้โครงสรา้งเป็นสว่น ๆ ซึง่การรือ้นัน้ไดเ้ตรยีมการไวด้แีลว้ในการ

ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิแกช่วีติผูป้ฏบิตังิานและทรัพยส์นิ 

 บทที ่3 

การป้องกนัอนัตรายตอ่สาธารณะและบรเิวณพืน้ช ัน้ลา่งสดุ 

       3.1  กอ่นเริม่งานรือ้ถอนท าลาย จะตอ้งปิดกัน้หรอืมกีารป้องกนัฟตุบาทหรอืถนนทีอ่ยูใ่กลก้บั

บรเิวณงานตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นหมวดนี ้ ถนนทีจ่ะออกไปสูถ่นนหลวงจะตอ้งไมม่สี ิง่ของหรอืสิง่กดีขวาง

ใดๆวางเกะกะ 

       3.2  ถา้รือ้ถอนท าลายสิง่ปลกูสรา้งซึง่สงูเกนิกวา่ 2 ชัน้  หรอื 7.50 เมตร  วัดจากระดับฟตุปาตหรอื

ถนนและหา่งจากขอบถนนตามแนวราบถงึสิง่ปลกูสรา้งไมเ่กนิ 4.50 เมตรจะตอ้งสรา้งหลังคาคลมุฟตุ

ปาตตลอดแนวทีใ่กลก้บัสิง่ลกูสรา้งใหแ้ข็แรง  และใหก้วา้งพอทีก่ารสญัจรไปมาจะไมต่ดิขดัหลังคาคลมุ

ฟตุปาตดังกลา่วนีจ้ะตอ้งมแีสงสวา่งโดยธรรมชาตหิรอืใชห้ลอดไฟฟ้าใหม้คีวามปลอดภยัอยูต่ลอดเวลา 

       3.3  หลังคาคลมุฟตุปาตดังกลา่วจะตอ้งรับน ้าหนัก 720 กโิลกรัมตอ่ตารางเมตร  ไดโ้ดย

ปลอดภยั  และถา้จ าเป็นตอ้งกองวัสดเุหล่านัน้ไว ้  หลังคาคลมุจะตอ้งรับน ้าหนักไดอ้ยา่งนอ้ย 1,440 

กโิลกรัมตอ่ตารางเมตร 

       3.4  ดา้นชายคาและดา้นปลายสดุของหลังคาคลมุจะตอ้งสรา้งใหส้งูอยา่งนอ้ย 1 เมตร  ขอบนี้

อาจจะสรา้งตัง้ฉากหรอืเอยีงเป็นมมุ 45 องศา   ออกดา้นนอกโดยยดึใหม้ัน่คงกบัเสาและปกูระดานตรงึ

ชดิกนั  หรอือาจใชว้ธิตีขีอบกนัของตกยดึไวท้ีฐ่านและขงึดว้ยลวดตะแกรงอาบสงักะสขีนาดเบอร ์16 

U.S. gage 

       3.5  หลังคาคลมุทีเ่ปิดชอ่งไวส้ าหรับขนถา่ยสิง่รือ้ถอนจะตอ้งปิดไวต้ลอดเวลาเวน้แตต่อนทีท่ าการ

ขนถา่ยจรงิๆ 



       3.6  ไมก้ระดานปหูลังคาคลมุฟตุปาต จะตอ้งหนาไมน่อ้ยกวา่ 5 ซม.  ปชูดิกนัและป้องกนัน ้า

ร่ัวซมึ  ชิน้สว่นตา่ง ๆ ของหลังคาคลมุจะตอ้งยดึกนัแข็งแรงและตอ่กนัโดยไมห่ลดุออกไดง้า่ย  หรอืไม่

ท าใหโ้ครงสรา้งซึง่เปลีย่นรปูไป 

       3.7  ถา้พืน้หลังคาคลมุไมไ่ดส้รา้งตดิกับผนังของสิง่ปลกูสรา้งทีจ่ะท าการรือ้จะตอ้งท ารัว้กัน้ตลอด

แนวฟตุปาตดา้นทีใ่กลอ้าคาร  ขอ้ก าหนดนีไ้มบ่งัคับส าหรับบางแหง่ซึง่อาจเวน้ชอ่งสรา้งประตเูลือ่นหรอื

ประตปิูดเปิดไวต้ามความจ าเป็นของงาน 

       3.8 ในกรณีทีร่ะยะหา่งระหวา่งขอบฟตุปาตกบัสิง่ปลกูสรา้งเกนิกวา่ 4.50 เมตร  และนอ้ยกวา่ 7.50 

เมตรการสรา้งหลังคาคลมุทางเดนิอาจจะสรา้งตามแบบดังไดก้ลา่วแลว้หรอืแทนทีจ่ะสรา้งเป็นแบบ

หลังคาคลมุ  อาจจะสรา้งเป็นรัว้กัน้แข็งแรงตามแนวขอบฟตุปาตดา้นใกลส้ิง่ปลกูสรา้ง  หรอืถา้ไดรั้บ

อนุญาต  อาจจะสรา้งตดิกบัฟตุปาตตามแนวของถนนดา้นใกลส้ิง่ปลกูสรา้ง 

       3.9  จะตอ้งสรา้งรัว้กัน้ดังกลา่วดว้ยไมห้รอืวัสดอุืน่ทีเ่หมาะสมสงูอยา่งนอ้ย 1.80 เมตร  และกัน้ทบึ

ทัง้ดา้นสงูและดา้นยาวตลอด  ยกเวน้แตส่ว่นทีเ่ปิดชอ่งไวท้ าเป็นบานปิดเปิดหรอืประตเูลือ่นตามความ

จ าเป็นของงาน 

       3.10  ถา้ระยะหา่งระหวา่งขอบฟตุปาตกบัสิง่ปลกูสรา้งเกนิกวา่ 7.50 เมตร  อาจจะสรา้งหลังคา

คลมุหรอืรัว้กัน้ดังไดก้ลา่วแลว้  หรอืแทนทีจ่ะสรา้งเป็นแบบหลังคาคลมุหรอืรัว้กัน้อาจจะสรา้งเป็นราวกัน้

ใหแ้ข็งแรงตามแนวขอบฟตุปาต  หรอืขอบถนนตลอดความยาวของพืน้ทีป่ฏบิตังิานรือ้ถอนท าลาย  โดย

มคีันปิดกัน้ยกปิดเปิดไดต้ามความจ าเป็นของงาน 

       3.11  ตอ้งไมค่ลมุถงึทางเขา้อาคารทีจ่ะรือ้ถอนท าลาย  ถา้สรา้งหลังคาคลมุทางเดนิไว ้อาจจะ

สรา้งหลังคาทางเขา้  (Canopy) ใหย้ืน่ยาวออกมาจากขอบตกึไมน่อ้ยกวา่ 2.40 เมตร ในแตล่ะกรณี

หลังคาจะตอ้งกวา้งกวา่ทางเขา้หรอืชอ่งประตอูาคารอยา่งนอ้ย 60 ซม.  และหลังคาทางเขา้ดังกลา่ว

จะตอ้งสรา้งใหแ้ข็งแรงเชน่เดยีวกบัหลังคาคลมุทางเดนิตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 3.6 

 บทที ่4 

การขนถา่ยวสัดจุากการรือ้ถอนท าลาย 

ก.  โดยผา่นรางระบายวสัด ุ (Chute) 

       4.1 หา้มทิง้วัสดลุงมาจากทีส่งูลงสูพ่ืน้ภายนอกอาคารเวน้แตไ่ดท้ ารางระบายวสัดทุีปิ่ดมดิชดิโดย

ใชไ้มห้รอืโลหะ 



       4.2  รางระบายวัสดซุ ึง่เอนท ามมุ 45 องศากบัแนวราบ จะตอ้งมฝีาสีด่า้นปิดมดิชดิ  จะเปิดไวใ้กล ้

หรอืทีพ่ืน้อาคารเพือ่รับวสัดทุีข่นทิง้เทา่นัน้ 

       4.3  ชอ่งเปิดดังกลา่วตามขอ้ 4.2  จะตอ้งสงูไมเ่กนิ 1.20 เมตร วัดตามแนวผนังของทอ่ระบาย

วัสดแุละชอ่งทีเ่ปิดไวเ้ชน่นีท้กุชัน้ไมนั่บชัน้บนสดุจะตอ้งปิดไวต้ลอดเวลาทีไ่มใ่ชง้าน 

       4.4  รางระบายวัสดทุีท่ ามมุนอ้ยกวา่ 45 องศากบัแนวราบ  อาจจะเปิดฝาดา้นบนไวไ้ดเ้วน้แต ่ถา้

จดุซึง่รางระบายนีถ้า่ยวัสดไุปยงัรางระบายวัสดอุกีรางหนึง่ซ ึง่ท ามมุเกนิกวา่ 45 องศากบัแนวราบ  จะตอ้ง

มฝีาปิดดา้นบนราง ณ จดุนัน้เพือ่ป้องกนัวสัดทุะลกัออกนอกราง 

       4.5  จะตอ้งสรา้งประตปิูดแข็งแรงปิดไวก้บัรางระบายวสัดทุีใ่กลจ้ดุทีถ่า่ยวสัดอุอก  และมคีนงานที่

ไดรั้บมอบหมายคอยปิดเปิดประตรูวมทัง้ควบคมุการถอยหลังรถบรรทกุ  และการถา่ยวัสดลุงรถบรรทกุ 

       4.6  จะตอ้งมอบหมายใหค้นงานดังกลา่วคอยหา้มบคุคลอืน่ไมใ่หย้นืและหรอืผา่นใตป้ากรางระบาย

วัสด ุ

       4.7  เมือ่ไมม่กีารระบายวัสด ุ บรเิวณอนัตรายแถบปากรางระบายจะตอ้งปิดกัน้ดว้ยรัว้  หรอืสิง่อืน่

ซ ึง่ไมใ่หเ้ดนิผา่นไดส้ะดวก 

       4.8  บรเิวณชอ่งทีเ่ปิดไวช้ัน้บนเพือ่ใหค้นงานเทขยะหรอืวัสดลุงรางระบาย, จะตอ้งมรัีว้ปิดกัน้

แข็งแรงสงูอยา่งนอ้ย 90 ซม.  นับจากพืน้หอ้งหรอืพืน้ซึง่คนงานยนืโกยวสัดลุงรางระบาย 

       4.9  ถา้ใชร้ถเข็นลอ้เดยีวส าหรับขนถา่ยวัสดลุงรางจะตอ้งสรา้งขอบกนัของตก  หรอืกนัชนหนาไม่

นอ้ยกวา่ 5 ซม.  และสงู 15 ซม.  ไวท้ีป่ากชอ่งทีเ่ปิดไวท้ีร่างระบายและจะตอ้งใชไ้มป้ปิูดชอ่งวา่ง

ระหวา่งรางระบายกบัชอ่งทีเ่ปิดไวท้ีร่างระบาย  ซึง่จะตอ้งใชร้ถเข็นเข็นผา่นไป 

       ข. โดยผา่นชอ่งทีเ่ปิดไวท้ีพ่ ืน้ 

       4.10 ถา้ใชว้ธิกีารทิง้วสัดผุา่นชอ่งทีเ่ปิดไวท้ีพ่ืน้  โดยไมใ่ชร้างระบายวัสด ุ พืน้ทีข่องชอ่งเปิดทีช่ัน้

ตา่ง ๆ แตล่ะชัน้ระหวา่งพืน้ชัน้บนซึง่จะท าการรือ้ถอนท าลายกบัชัน้ลา่งทีรั่บวสัดจุะตอ้งไมเ่กนิ 25% ของ

พืน้ทีท่ัง้หมดของพืน้ชัน้หนึง่ ๆ 

       4.11 พืน้ทีท่ัง้หมดของพืน้ชัน้หนึง่ ๆ อาจค านวณไดโ้ดยวธิวีัดความกวา้งยาวของหอ้งจากขอบ

ผนังดา้นในซึง่รวมทัง้พืน้ทีข่องชอ่งทีเ่ปิดไวท้ีพ่ืน้ 



              4.13 ชอ่งทีเ่ปิดไวท้ีพ่ืน้ใตช้ัน้ทีก่ าลังรือ้ก าแพง, ผนังหอ้งหรอืพืน้ จะตอ้งมรัีว้กนัตกและขอบ

กนัของตกมาตรฐานกัน้ไว ้ หรอืใชไ้มก้ระดานปปิูดชอ่งวา่งนัน้  ถา้ไมใ่ชเ้ป็นชอ่งส าหรับเทวสัด ุ

       4.14  จะตอ้งสรา้งราวกัน้หรอืรัว้กนัตกใหแ้ข็งแรงรอบชอ่งทีเ่ปิดไวท้ีพ่ืน้ตามชัน้ตา่ง ๆ โดยมคีวาม

สงูไมน่อ้ยกวา่ 90 ซม.   และหา่งจากขอบชอ่งทีเ่ปิดไวท้ีพ่ืน้ไมน่อ้ยกวา่ 1.80 เมตร  หา้มรือ้ราวกัน้หรอื

รัว้กนัตกออกจนกวา่ไดล้งมอืรือ้ถอนท าลายชัน้ทีอ่ยูเ่หนอืถัดไปลงมายงัชัน้ดังกลา่วและไดข้นถา่ยขยะ

ออกจากพืน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       4.15 ในการสกดัชอ่งทีพ่ืน้ของชัน้อาคารระหวา่งชัน้ทีก่ าลังรือ้ถอนกบัชัน้พืน้รับวัสด ุ ถา้การสกดั

นัน้จะท าใหพ้ืน้หรอืบางสว่นของพืน้ชัน้อาคารเหลา่นัน้ไมป่ลอดภยั   จะตอ้งสรา้งแกงแนงรับไว ้

 บทที ่5 

บนัไดถาวร   ทางผา่นและบนัไดไต ่

       5.1  เสน้ทางทกุแหง่ทีจ่ะเขา้สูอ่าคารทีจ่ะท าการรือ้ถอนท าลายจะตอ้งปิดกัน้ไวม้ดิชดิตลอดเวลา 

ยกเวน้บนัไดถาวร, ทางผา่นและบนัไดไต ่ ซึง่คนงานจ าเป็นใชใ้นการปฏบิตังิาน 

       5.2   บนัไดไตท่ีน่ ามาใชง้านจะตอ้งสรา้งและใชว้สัดใุหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในหมวดที ่3 เรือ่ง 

“บนัไดไต”่ ของขอ้บญัญตันิี ้

       5.3  จะตอ้งรักษาบนัไดถาวร, ทางผา่นและบนัไดไต ่ ซึง่กลา่วไวใ้นขอ้ 5.1 ใหอ้ยูใ่นสภาพที่

ปลอดภยั 

       5.4  จะตอ้งพาดบนัไดไตห่รอืแมบ่นัไดใหย้ืน่เลยพืน้หรอืยกพืน้ไมน่อ้ยกวา่ 1 เมตร 

       5.5  จะตอ้งยดึบนัไดไตใ่หม้ัน่คงไมใ่หฐ้านไถลลืน่หรอืปลายเคลือ่นตวัไปได ้ 

 บทที ่6 

การรือ้ผนงั 

       6.1 หา้มปลอ่ยใหเ้ศษทีร่ือ้จากผนังปนูหรอืสว่นทีส่รา้งดว้ยปนูรว่งหลน่บนพืน้อาคาร  โดยทีเ่ศษ

ชิน้สว่นเหลา่นัน้มนี ้าหนักรวมเกนิกวา่น ้าหนักทีพ่ืน้จะรับได ้



       6.2  หา้มปลอ่ยใหผ้นังซึง่สงูเกนิกวา่ 22 เทา่ของความหนาของผนังนัน้ตัง้อยูโ่ดดเดีย่วโดยไมม่ี

แกงแนงยนัอยูด่า้นขา้ง  เวน้แตผ่นังนัน้จะอยูใ่นสภาพดแีละออกแบบไวต้ัง้แตต่น้ใหท้รงตัวอยูไ่ดโ้ดยไม่

ตอ้งมคี ้ายนัรับ 

       6.3  หา้มอนุญาตใหผู้ป้ฏบิตังิานท างานบนสนัก าแพงหรอืผนังขณะทีด่นิฟ้าอากาศแปรปรวน 

       6.4  หา้มตดัหรอืรือ้ถอนองคอ์าคารซึง่เป็นโครงสรา้งหรอืรับน ้าหนักอยูจ่นกวา่จะไดร้ือ้ถอนชัน้ตา่ง 

ๆ เหนอืพืน้ทีก่ าลังรือ้ถอนออกหมดแลว้  และไดข้นถา่ยเศษวสัดทุีร่ือ้ออกหมดแลว้  ความขอ้นีไ้ม่

ครอบคลมุถงึการตัดคานพืน้ตามวัตถปุระสงค ์  ซึง่ไดก้ลา่วไวใ้นบทที ่4  หมวดที ่5 นี ้ หรอืเพือ่การ

ตดิตัง้อปุกรณ์หรอืตามทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นขอ้ 9.7  หมวดที ่5  นี ้

       6.5  กอ่นการรือ้ถอนผนังภายในหรอืภายนอกหา่งจากชอ่งทีเ่ปิดไวท้ีพ่ืน้ไมเ่กนิ 3 เมตร  ซึง่วัสดทุี่

รือ้ถอนอาจจะรว่งหลน่ลงมาทางชอ่งนีไ้ดท้ันท ี จะตอ้งปกูระดานปิดชอ่งทีเ่ปิดไวด้ังกลา่วใหม้ัน่คงจนกวา่

จะไดก้ัน้ผูป้ฏบิตังิานซึง่ท างานอยูต่ามชัน้ตา่ง ๆ ขา้งลา่งออกไปหมดแลว้  หรอืไดปิ้ดกัน้ทางทีจ่ะเขา้

มายงัชัน้ตา่ง ๆ ดังกลา่ว 

       6.6  การรือ้ถอนอาคารซึง่สรา้งเป็นแบบโครงเหล็ก  (Skeleton Construction) จะตอ้งไมร่ือ้โครง

เหล็กออกจนกวา่จะไดร้ือ้สว่นทีเ่ป็นปนูออกหมดแลว้   ในระหวา่งด าเนนิการรือ้ถอนและขนถา่ยสว่นทีเ่ป็น

ปนูลงมาจะตอ้งไมม่เีศษวัสดหุลน่คา้งอยูต่ามคาน, คานหลกัหรอืองคอ์าคารอืน่ ๆ 

       6.7 จะตอ้งจดัทางเดนิใหแ้กผู่ป้ฏบิตังิานทีจ่ะตอ้งขึน้ไปท างานตามน่ังรา้นหรอืผนัง   ทางเดนินี้

จะตอ้งกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 2.00 เมตร 

       6.8 หลังจากเสร็จงานวันหนึง่ ๆ จะตอ้งใหผ้นังซึง่ยงัรือ้ไมเ่สร็จทรงตวัอยูไ่ด ้ โดยไมม่อีนัตรายจาก

การพังทลายลงมา 

       6.9  หา้มรือ้ก าแพงซึง่มฐีานรากใชส้ าหรับกนัดนิ  หรอืส าหรับตอ่องคอ์าคารจนกวา่ไดค้ ้ายนัหรอืใช ้

แกงแนงรับและไดข้ดุดนิออกหมดแลว้  หรอืไดใ้ชเ้ข็มพดืเหล็กหรอืไมต้อกกนัไวแ้ลว้ 

       6.10 ในการรือ้ถอนปลอ่งควันทีส่รา้งดว้ยอฐิหรอืคอนกรตีซึง่ไมป่ลอดภยัในการทิง้วัสดทุีร่ือ้ลงมา

ใหท้ิง้วัสดดุังกลา่วลงในปลอ่งควัน 

       6.11 จดุขนถา่ยวัสดทุีป่ลายรางระบายวัสดซุ ึง่อยูใ่กลห้รอืทีฐ่านปลอ่งควัน  จะตอ้งป้องกนัอนัตราย

โดยท าหลังคาทางเขา้  (Canopy)  ปดูว้ยไมก้ระดานใหม้คีวามแข็งแรงเทยีบเทา่หลงัคาคลมุทางเดนิดัง

ไดก้ลา่วไวต้ามขอ้ 3.6 หมวดที ่5 นี ้



       6.12  จะตอ้งจัดหาหมวกแข็งซึง่มคีณุภาพเชือ่ถอืไดใ้หผู้ป้ฏบิตังิานรือ้ถอนท าลายใชส้วมขณะ

ปฏบิตังิาน 

       6.13  จะตอ้งก าหนดสถานทีท่ีท่ าการชัว่คราวในงานกอ่สรา้งและทีว่างกลอ่งเครือ่งมอื  ใหอ้ยูใ่น

บรเิวณทีจ่ะไมเ่กดิอนัตรายจากผนังหรอืวัสดตุา่ง ๆ ทีห่ลน่ลงมา 

 บทที ่7 

แครร่บัวสัดทุีห่ลน่จากการรือ้ถอน  (Catch platform) 

       7.1  การรือ้ผนังดา้นนอกอาคารซึง่สงูเกนิกวา่ 21 เมตร  จะตอ้งสรา้งแครรั่บวสัดทุีห่ลน่จากการรือ้

ถอนตามแนวดา้นนอกผนังเพือ่ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิแกป่ระชาชน   หรอืผูท้ีป่ฏบิตังิานเบือ้งลา่ง 

       7.2  จะตอ้งสรา้งแครรั่บวัสดดุังกลา่วทางดา้นนอกผนังอาคารใหต้ ่ากวา่ชัน้ทีก่ าลังรือ้ถอนไมเ่กนิ 3 

ชัน้   และเมือ่การรือ้ถอนไดก้ระท ามาจนถงึชัน้ทีส่ามนับจากพืน้ดนิ  ก็ไมจ่ าเป็นตอ้งสรา้งแครรั่บวัสด ุ

       7.3  แครรั่บวัสดจุะตอ้งกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 1.50 เมตร  วดัตามแนวราบจากผนังอาคารและจะตอ้งมี

ขาหยัง่ (Outriggers)  และปกูระดาน กระดานจะตอ้งปชูดิกนัและไมเ่วน้ชอ่งวา่งตอนทีต่อ่กบัผนัง 

       7.4  อาจจะสรา้งแครรั่บวัสด ุ โดยใชว้สัดอุยา่งอืน่นอกเหนอืจากไม ้ แตว่ัสดนัุน้จะตอ้งมคีวาม

แข็งแรงเทยีบเทา่  และไมเ่สือ่มสภาพเมือ่โยนวัสดหุลน่ลงมากระแทก 

       7.5  แครรั่บวัสดจุะตอ้งรับน ้าหนักบรรทกุไมน่อ้ยกวา่ 600 กโิลกรัม / ตารางเมตร 

       7.6  แครรั่บวัสดจุะตอ้งวางเอยีงโดยขอบดา้นนอกสงูกวา่ขอบดา้นในอยา่งนอ้ย 15 ซม. 

       7.7 ขาหยัง่จะตอ้งแข็งแรงพอทีจ่ะค ้ายนัไมใ่หแ้ครรั่บวัสดพุังลงมา  และจะตอ้งวางหา่งกนัระยะไม่

เกนิ 3 เมตร 

       7.8  ขาหยัง่จะตอ้งมทีีย่นัรับแข็งแรง  เชน่ ยนักบัตัวอาคารหรอืมคี ้ายนัทีย่ดึมัน่คงผา่นทางชอ่ง

หนา้ตา่งไม ้ กระดานซึง่ปไูว ้โดยมขีาหยัง่รับจะตอ้งมคีวามหนาไมน่อ้ยกวา่ 5  ซม.ปลายกระดานจะตอ้ง

ปทูับกนัทีจ่ดุยนัรับ  โดยเกยหา่งจากจดุยนัรับอยา่งนอ้ย 30 ซม.  กระดานทกุแผน่จะตอ้งตรงึไมใ่ห ้

เคลือ่นตัวได ้

       7.9  จะตอ้งสรา้งกรอบท ามมุ 45 องศากบัแนวราบทีข่อบดา้นนอกของแครรั่บวัสด ุ โดยมคีวาม

กวา้งไมน่อ้ยกวา่ 120 ซ.ม.  นับตามแนวเอยีงของกรอบจากขอบแครรั่บวัสด ุ



       7.10 กรอบดังกลา่วขงึดว้ยลวดตะแกรงอาบสงักะสไีมน่อ้ยกวา่ลวดเบอร ์16 U.S. gage wire และ

ชอ่งตะแกรงขนาด 3.7 ซ.ม. รวมทัง้จะตอ้งมไีมโ้ยงยดึแผน่ตะแกรงดังกลา่ว ทกุ ๆ ระยะ 3 เมตร 

       7.11 จะตอ้งไมม่ชีอ่งวา่งระหวา่งแผน่ตะแกรงกบัแครรั่บวัสด ุ

       7.12 ไมโ้ยงยดึแผน่ตะแกรงจะตอ้งมขีนาดหนา้ตดัไมน่อ้ยกวา่ 5 x 15 ซม.  โดยดา้นยาวกวา่

จะตอ้งตัง้ฉากกบัขอบแผน่ตะแกรง 

       7.13  หา้มขนถา่ยวัสดทุิง้ลงบนแครรั่บวัสด ุ  หรอืใชแ้ครรั่บวัสดเุป็นทีเ่ก็บวัสดสุ ิง่ของ 

 บทที ่8 

การรอพืน้ 

       8.1  ค าวา่  “โคง้ตัง้พืน้”  (Floor arches) ในขอ้บญัญตัติอ่ไปนีใ้หห้มายถงึพืน้ปซู ึง่ปนูปิดระหวา่ง

คานพืน้และคานหลกัโดยไมค่ านงึถงึวา่จะเป็นพืน้แบบใด 

       8.2  ในการสกดัชอ่งทีโ่คง้ตัง้พืน้ซ ึง่ปปิูดแนวเดยีวตลอดระหวา่งคานหรอืจดุรับ 2 ต าแหน่งสว่น

ของโคง้ตัง้พืน้ทีจ่ะสกดัท าชอ่งดังกลา่วอาจจะสกดัออกกวา้งเพยีงใดกไ็ด ้ แตจ่ะตอ้งสกดัตลอดแนวโคง้

ตัง้พืน้ซ ึง่ระหวา่งชว่งคานหรอืชว่งจดุรับ 

       8.3  การสัง่ใหล้กูจา้งรือ้พืน้ออก  จะตอ้งจดัหาไมก้ระดานขนาดหนาและกวา้งไมน่อ้ยกวา่  5 x 25 

ซม. ใหล้กูจา้งใชใ้นการรือ้โคง้ตัง้พืน้  การวางไมก้ระดานจะตอ้งมัน่คงพอทีจ่ะรับผูป้ฏบิตังิานไวไ้ด ้ ถา้

โคง้ตัง้พืน้ถลม่ลงมาโดยไมค่าดฝัน  และถา้จ าเป็นตอ้งใชผู้ป้ฏบิตังิานยนืท างานโดยเหยยีบกระดานขา

ละแผน่  ระยะระหวา่งกระดานจะตอ้งไมเ่กนิ  40 ซม. 

       8.4  จะตอ้งจัดทางเดนิกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 75 ซม. ปดูว้ยกระดานขนาดหนาและกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 5 

x 25 ซม.  เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานใชเ้ดนิไปยงัจดุปฏบิตังิาน  โดยไมใ่หเ้ดนิบนคานโลง่ ๆ 

       8.5  จะตอ้งตอกคานยดึรับไมก้ระดานพืน้ทางเดนิใหแ้ข็งแรง  คานยดึดังกลา่วจะตอ้งวางอยูบ่น

คานพืน้หรอืคานหลัก  โดยไมว่างบนโคง้ตัง้พืน้เพยีงอยา่งเดยีว 

       8.6  ขณะทีท่ าการรือ้โคง้ตัง้พืน้ จะตอ้งหา้มไมใ่หผู้ป้ฏบิตังิานอยูใ่นบรเิวณต ่าจากโคง้ตัง้พืน้นัน้ลง

มา  และจะตอ้งสรา้งราวกัน้ไวไ้มใ่หผู้ใ้ดเขา้ไดส้ะดวก 

       8.7  หา้มรือ้โคง้ตัง้พืน้จนกวา่จะไดเ้ก็บกวาดขยะและวัสดทุีไ่มจ่ าเป็นใชง้านอืน่ ๆ บนโคง้ตัง้พืน้

และบรเิวณรอบ ๆ ในระยะ 6 เมตร   เรยีบรอ้ยแลว้ 



       8.8  ไมก้ระดานซึง่น ามาใชท้ าพืน้ทางเดนิเพือ่ป้องกนัอนัตรายเป็นการชัว่คราวนัน้  จะตอ้งเป็นไมท้ี่

สมบรูณ์มม่ตี าหน ิ และหนาอยา่งนอ้ย 5 ซม.  ปชูดิกนั  ปลายกระดานจะตอ้งตอ่ทับกนัอยา่งนอ้ย 10 

ซม.  และหนาอยา่งนอ้ย 5 ซม.  ปชูดิกนั  ปลายกระดานจะตอ้งตอ่ทับกนัอยา่งนอ้ย 10 ซม.  โดยวางอยู่

บนสิง่รองรับทีม่ัน่คง   เพือ่ป้องกนัการหลดุออกจากกนัขณะรับน ้าหนัก 

 บทที ่9 

สถานทีเ่ก็บวสัด ุ

       9.1  หา้มเก็บวสัดทุีร่ือ้ถอนออกหรอืขยะบนพืน้อาคารหรอืโครงสรา้งทีจ่ะรือ้ถอนท าลายเกนิกวา่

พกิดัน ้าหนักทีพ่ืน้นัน้จะรับได ้

       9.2  ส าหรับอาคารทีใ่ชพ้ืน้ไมอ้าจจะรือ้กระดานพืน้ไดไ้มเ่กนิหนึง่ชัน้นับจาก ฟตุปาตถนน เพือ่ใช ้

เป็นทีเ่ก็บขยะ โดยจะตอ้งป้องกนัวัสดทุีร่ว่งหลน่ลงมาไมใ่หก้ระแทกเป็นอนัตรายตอ่การทรงตัวของ

โครงสรา้งอาคารนัน้ 

       9.3 ในกรณีจ าเป็นตอ้งคงคานไมรั้บพืน้เอาไวเ้พือ่ใชเ้ป็นแกงแนงยดึผนังภายใน  หรอืเพือ่ใหผ้นัง

ภายนอกทรงตัวโดยล าพังอยูไ่ด ้ จะตอ้งไมร่ือ้ถอนคานดังกลา่วจนกวา่จะไดส้รา้งค ้ายนัอืน่ขึน้มายนั

แทนทีแ่ลว้ 

       9.4  ส าหรับอาคารทนไฟ อาจจะรือ้ถอนโคง้ตัง้พืน้ออกไดส้งูไมเ่กนิ 7.50 เมตร นับจากฟตุ

ปาตถนน เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บขยะ แตก่ารรือ้ถอนนีจ้ะตอ้งไมเ่ป็นอนัตรายตอ่การทรงตวัของโครงสรา้งอาคาร

นัน้ 

       9.5  ถา้การรือ้โคง้ตัง้พืน้ดังกลา่วมากกวา่หนึง่ชัน้พีน้ การรือ้ถอนจะตอ้งเริม่ตัง้แตพ่ืน้ทีอ่ยูส่งูสดุแต่

จะตอ้งไมเ่กนิ 7.50 เมตร นับจากฟตุปาตถนน และทะยอยรือ้ชัน้ลา่งลงมาตามล าดบัตามความจ าเป็น

ของงาน 

       9.6  มวีธิใีหเ้ลอืกอกีวธิหีนึง่คอื การรือ้โคง้ตัง้พืน้จากทีท่ีเ่ก็บวัสดอุาจจะเริม่ตัง้แตช่ัน้ลา่งสดุเเลว้ 

ทะยอยรือ้ชัน้สงูถัดขึน้ไป แตม่ขีอ้แมว้า่ การรือ้พืน้ชัน้ทีส่งูถัดขึน้ไปนับจากชัน้ลา่งสดุจะตอ้งรอไวก้อ่น

จนกวา่ขยะในทีเ่ก็บวัสดจุะกองสงูขึน้มาไมเ่กนิหนึง่ชัน้ใหโ้คง้ตัง้พืน้ทีจ่ะรือ้ออกนัน้ 

       9.7 คานเหล็กรับพืน้ซึง่เป็นคานระหวา่ง (Intemediate steel floor beams) ซึง่ไมเ่กีย่วกบัการ

ทรงตัวของโครงสรา้งอาจจะรือ้ออกจากทีเ่ก็บวัสดไุดต้ามทีไ่ดก้ลา่วในขอ้ 9.4 



       9.8  การเทวัสดจุากชัน้บนลงมายงัทีเ่กบ็วัสดจุะตอ้งไมก่ระท าตดิตอ่กนั โดยเฉพาะในชว่งที่

ผูป้ฏบิตังิานก าลังรือ้โคง้ตัง้พืน้, คานพืน้ หรอืปฏบิคังิานอยา่งหนึง่อยา่งใดในทีเ่ก็บวสัดนัุน้ 

       9.9  จะตอ้งระวังไมใ่หผ้นังรับแรงดันทางดา้นขา้งเนือ่งจากการกองวัสดหุรอืรับแรงกระแทกจาก

วัสดทุีห่ลน่ลงมา 

       9.10 จะตอ้งปิดกัน้บรเิวณทีเ่กบ็วัสดซุ ึง่จะเทวัสดลุงมายกเวน้แตช่อ่งทีเ่ปิดไวส้ าหรับขนถา่ยวสัดุ

และจะตอ้งปิดชอ่งทีปิ่ดไวน้ีต้ลอดเวลาทีไ่มม่กีารขนถา่ยวัสด ุ

 บทที ่10 

การรือ้ถอนเหล็กโครงสรา้ง 

       10.1  เมือ่ไดร้ือ้ถอนโคง้ตัง้พืน้ออกแลว้ จะตอ้งปกูระดานพืน้โดยตลอดทับแนวคานซึง่รับปัน้จ่ันเวน้

ไวแ้ตช่อ่งทีจ่ะใชส้ง่วัสดหุรอือปุกรณ์ 

       10.2  ในการขบัหรอืควบคมุรถยกและปัน้จั่น จะตอ้งจัดใหม้กีารใหส้ญัญาณตามแบบมาตรฐานและ

ผูท้ีม่หีนา้ทีเ่กีย่วกบัเครือ่งจักรดังกลา่วนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอบรมและเขา้ใจสญัญาณดแีลว้ 

       10.3  จะตอ้งใชเ้ชอืกบงัคับต าแหน่ง (Tag line or guide rope) วัสดทุีย่กขึน้หรอืวางลง 

       10.4  หา้มผูป้ฏบิตังิานโดยสารไปกบัสิง่ของทีย่กลอยตวั 

       10.5  ถา้มกีารยกทอ่แกส๊อะเซททลีนี หรอืออ๊คซเิจนโดยใชร้ถยกหรอืปัน้จ่ัน จะตอ้งยดึทอ่แกส๊ดัง

กลาวไวก้บัโครงใสก่ระบะใหม้ัน่คงเพือ่ยกขึน้ไป 

       10.6  หา้มตดัคานออกจนกวา่จะไดท้ าการป้องกนัไมใ่หค้าน (ซึง่ผกูยดึดว้ยสลงิจากรถยกหรอื

ปัน้จั่น) แกวง่  ซึง่อาจจะกระแทกผูป้ฏบิตังิานหรอือปุกรณ์หรอืโครงสรา้งสว่นหนึง่สว่นใดทีจ่ะท าการรือ้

ออก 

       10.7  หา้มรือ้โครงเหล็กโดยวธิปีลอ่ยใหห้ลน่ลงมา แตใ่หใ้ชว้ธิผีกูหยอ่นลงมาโดยใชร้ถยกหรอื

ปัน้จั่น 

       10.8  ถา้จ าเป็นตอ้งรือ้โครงเหล็กอาคารโดยไมใ่ชปั้น้จ่ัน จะตอ้งปกูระดานทบัแถวคาน ซึง่อยู่

ดา้นลา่งถดัจากคานหรอืเสาทีจ่ะรือ้ลง ส าหรับขอ้นีไ้มบ่งัคับส าหรับชัน้ทีไ่ดร้ือ้โคง้ตัง้พืน้ออกแลว้  หรอื

ชอ่งเปิดซึง่ใชส้ าหรับขนสง่วัสดเุครือ่งอปุกรณ์ 
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