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คํานํา
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน เป น ป จ จั ย พื้ น ฐานในการทํ างาน
ของพนั ก งานทุ ก คน ซึ่ งถื อ เป น ภาระหน าที่ อ ย า งหนึ่ ง ที่ ทุ ก คนต อ งช ว ยกั น ปฏิ บั ติ ง าน ด ว ยความปลอดภั ย
มีสุขภาพที่ดี และสภาพแวดลอมที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมออยางตอเนื่อง เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได
กฎ ขอ บังคับ และคูมือความปลอดภั ยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานฉบั บนี้ ไดกําหนดกฎ
การปฏิบั ติงานพรอ มทั้งอธิบายและชี้แจงถึงมาตรฐานของการปฏิ บัติ งาน เพื่อใหเกิด ความปลอดภั ยไมเกิ ด
โรคจากการทํางาน และไมใหมีผลกระทบตอปญหาดานสิ่งแวดลอมตามพื้นที่ปฏิบัติงานตางๆ โดยเนื้อหาของ
กฎ ขอบังคับฯ ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของแผนการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน พนักงานทุกคนควรศึกษาคูมือฉบับนี้อยางละเอียดจนเกิดความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางถูกตอง และหรือศึกษาการปฏิบัติกอนเริ่มปฏิบัติงานหรือเปลี่ยนงานใหมทุกครั้ง ทั้งนี้เปนการกําจัด ลด
ควบคุม ปองกันการสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอตนเอง ทรัพยสิน และชุมชน
จึงขอใหพนักงานทุกทานตระหนักและคิดคํานึงถึงเรื่องนี้อยูเสมอ
ดวยความปราถนาดี
แผนกความปลอดภัย บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
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ขอความแสดงสิทธิและหนาที่ของนายจางและลูกจาง
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
โดยพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ 2554 มาตรา 17 กําหนดให
นายจางติดประกาศสั ญลักษณ เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกั บความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํ างาน และข อความสิ ทธิ และหน าที่ ของนายจ างและลูกจาง ตามที่ อธิบ ดี ป ระกาศกํ าหนด ทางบริษั ทฯ จึ งจัด ทํ า
ประกาศ โดยมีขอความ ดังนี้
1. นายจางและลูกจางมีหน าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญั ติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน พ.ศ. 2554
2. นายจ า งมี ห น า ที่ จั ด และดู แ ลสถานประกอบกิ จ การและลู ก จ า งให มี ส ภาพการทํ า งานและสภาพแวดล อ ม
ในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะรวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจางมิใหลูกจางไดรับอันตราย
ตอชีวิตรางกายจิตใจและสุขภาพอนามัย
3. นายจางมีหนาที่จัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ไดมาตรฐานถาลูกจาง
ไมสวมใสอุปกรณดังกลาวใหนายจางสั่งใหหยุดการทํางานจนกวาลูกจางจะสวมใสอุปกรณนั้น
4. นายจ างมีห นาที่จัดให ผูบ ริหารหัวหน างานและลูกจางทุ กคนได รับ การฝกอบรมใหสามารถบริหารจัดการและ
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานไดอยางปลอดภัยกอนการเขาทํางานเปลี่ยนงาน
เปลี่ยนสถานที่ทํางานหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ
5. นายจางมีห นาที่แจงใหลูกจางทราบถึงอันตรายที่ อาจเกิดขึ้นจากการทํางานและแจกคูมือปฏิบัติงานใหลูกจาง
ทุกคนกอนที่ลูกจางจะเขาทํางานเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน
6. นายจางมีหนาที่ติดประกาศคําเตือนคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยหรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานแลวแตกรณี
7. นายจางเปนผูออกคาใชจายในการดําเนินงานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
8. ลู ก จ างมี ห น าที่ ให ค วามร ว มมื อ กั บ นายจ างในการดํ าเนิ น การและส งเสริ ม ด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดลอมในการทํางานโดยคํานึงถึงสภาพของงานและหนาที่รับผิดชอบ
9. ลูกจางมีหนาที่แจงขอบกพรองของสภาพการทํางานหรือการชํารุดเสียหายของอาคารสถานที่เครื่องมือเครื่องจักร
หรืออุปกรณที่ไมสามารถแกไขไดดวยตนเองตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานหัวหนางานหรือผูบริหาร
10. ลูกจางมีห นาที่ สวมใสอุป กรณ คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่น ายจางจัดใหและดูแลใหสามารถใชงาน
ไดตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน
11.ในสถานที่ที่มีสถานประกอบกิจการหลายแหงลูกจางมีหนาที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของนายจางและสถานประกอบกิจการอื่นที่ไมใชของนายจางดวย
12. ลูกจางมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการเลิกจางหรือถูกโยกยายหนาที่การงานเพราะเหตุที่ฟองรองเปนพยาน
ใหห ลั กฐานหรือให ขอมู ล เกี่ย วกั บ ความปลอดภั ย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํ างานตอพนักงานตรวจความ
ปลอดภัยคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานหรือศาล
13. ลูกจางมีสิทธิไดรับ คาจางหรือสิทธิประโยชนอื่นใดในระหวางหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตาม
คํ าสั่ งของพนั ก งานตรวจความปลอดภั ย เว น แต ลู ก จ างที่ จ งใจกระทํ าการอั น เป น เหตุ ให มี ก ารหยุ ด การทํ างานหรื อ หยุ ด
กระบวนการผลิต
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คํานิยามศัพท( DEFINITION )
คําจํากัดความตอไปนี้เปนคําศัพทที่ปรากฏอยูใน “คูมือความปลอดภัย” สําหรับผูใชควรทําความ
เขาใจคําศัพทตางๆ ตอไปนี้ใหถูกตองตรงกัน เพื่อใหการใชคูมือดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด
1. อุ บั ติ เหตุ (ACCIDENT) เหตุ ก ารณ ที่ไม ต อ งการให เกิ ด ซึ่ งเมื่ อ เกิ ด ขึ้ น แล วจะมี ผ ลทํ าให เกิ ด การ
บาดเจ็บแกบุคคล หรือ ทรัพยสินเสียหาย หรือเกิดความสูญเสียตอสิ่งแวดลอมกระบวนการผลิต หรือ
ผลิตภัณฑ และองคกร
2. อุบัติการณ (INCIDENT /NEAR MISS) เหตุการณที่ไมตองการใหเกิดซึ่งทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิด
ความสูญเสียตอบุคคลไดรับบาดเจ็บทรัพยสินถูกทําลาย หรือหยุดกระบวนการผลิต
3. การปองกันอุบัติเหตุ (ACCIDENT PREVENTION) โปรแกรมการดําเนินการเพื่อกําจัด ลด ควบคุม
ปองกันอุบัติเหตุ และวัดผลที่กําหนดขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุและศักยภาพที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุตอระบบ
ตอองคกรหรือตอกิจกรรมตางๆขององคกร
4. กฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ (REGULATION) กฎ ระเบี ย บ ข อ บั งคั บ หรื อ กฎหมายที่ ค วบคุ ม การ
ดําเนินการหรือการปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัย
5. ความปลอดภัย (SAFETY)การที่ปราศจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือ มีสภาวะที่ไมปลอดภัย เชนเกิด
ความเจ็บปวดการบาดเจ็บการสูญเสียหรือทรัพยสินเสียหาย
6. การกระทํ าที่ ไม ป ลอดภั ย (UNSAFE ACT)  การฝาฝ น ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานเช น ไม ส วมใส
อุปกรณความปลอดภัย PPE ซึ่งจะกอใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได
7. สภาพการณท่ีไมปลอดภัย (UNSAFE CONDITION) สภาพการณหรือสภาพแวดลอมที่มีอันตราย
ซึ่งสามารถกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสีย
8. ผูรับเหมา (CONTRACTOR) บริษัทหุนสวน หรือบุคคลอื่นที่ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เปนผูจางให
ปฏิบัติงาน หรือใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด มอบหมาย ทั้งนี้หมายรวมถึงบริษัทที่
รับเหมาชวงตอและผูปฏิบัติงานของบริษัทรับเหมาชวงตอนั้นดวย
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สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ
การกระทําที่ไมปลอดภัย(Unsafe Action)
มีโอกาสทําใหเกิดอุบัติเหตุถึง 85 % โดยเกิดจากการกระทําของคนหรือของมนุษย เชน
 ทํางานลัดขั้นตอนหรือรีบเรงเกินไป
 การมีทัศนคติไมถูกตอง เชน อุบัติเหตุเปนเรื่องของเคราะหกรรมแกไขปองกันไมได
 สภาพรางกายไมพรอม เชน ดื่มสุรา, เมาคาง, มีปญหาครอบครัวใชสิ่งเสพติด เปนตน
 ไมทําตามขั้นตอนการทํางาน OJT หรือไมทําตามที่หัวหนาแนะนํา
 ไมหยุดเครื่องจักรกอนซอมแซมหรือบํารุงรักษา
 ไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ในขณะทํางานที่มีอันตราย
 ยกเคลื่อนยายสิ่งของดวยทาทางที่ไมปลอดภัย
 ฝาฝนกฎระเบียบสัญลักษณและปายเตือน ดานความปลอดภัย
 ปฏิบัติงานโดยไมมีหนาที่ หรือขาดความรูและทักษะหรือ
ความชํานาญ
 หยอกลอ เลนกัน ระหวางปฏิบัตงิ าน
 แตงกายไมเหมาะสมกับสภาพงาน ไมรัดกุม รุมราม
สภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย (Unsafe Condition)
มีโอกาสทําใหเกิดอุบัติเหตุถึง 15 %โดยเกิดจาก สภาพแวดลอมบริเวณพื้นที่ทํางาน เชน
 การวางผังโรงงาน หรือกระบวนการผลิตที่ไมถูกตองเหมาะสม
 ไมมีการดครอบปองกันสวนที่เปนอันตรายของเครื่องจักรหรือสวนที่เคลื่อนไหว
ตางๆ เชน เฟอง, โซ, พูลเลย, ไฟลวีล, เพลาเกลียว, ใบมีดและสายพานเปนตน
 ระบบไฟฟา หรืออุปกรณไฟฟาชํารุดบกพรอง ขาดการตรวจสอบ บํารุงรักษา
 ความไมเปนระเบียบเรียบรอยและสกปรก ขาดการจัดเก็บวัสดุสิ่งของหรือไมจัดทํา 5 ส.
 สภาพ และสิ่งแวดลอมในการทํางานไมดี เชน แสงสวางไมเพียงพอ,
การระบายอากาศไมดี, เสียงดัง, ฝุนละออง,
ความรอนสูง, ไอระเหยของสารเคมี เปนตน
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ความสูญเสียจากอุบัตเิ หตุในการทํางาน
ความสูญเสียทางตรง

 คารักษาพยาบาล
 คาทดแทน
 คาทําขวัญ

ความสูญเสียทางออม
ลูกจาง






ไดรับความเจ็บปวด
ไดรับความทรมาน
ความพิการ
ความสูญเสียงาน
เสียขวัญและกําลังใจ

ครอบครัว
 สูญเสียคนรัก
 ขาดรายได
 สูญเสียโอกาส
นายจาง







ผลผลิตลดลง
คาลวงเวลา
คาใชจายฝกคนงานใหม
คาซอมแซมเครื่องจักร
เสียเวลา
เสียชื่อเสียง

ชุมชนรอบขาง หรือใกลเคียง
 ขาดความเชื่อมั่น
 วิตกกังวล
ประเทศชาติ
 ขาดกําลังคนชํานาญงาน
 เศรษฐกิจเสียหาย
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กฎความปลอดภัยทั่วไปที่พนักงานทุกคนพึ่งปฏิบัติ
1. พนักงานตองแตงกายสวมใสเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ใหเรียบรอย รัดกุม ไมขาดรุงริ่ง
2. ตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) ขั้นพื้นฐาน ในการเขา-ออกบริษัทและ
บริเวณพื้นที่ ทํางานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ไดแก หมวกนิรภัย, แวนตานิรภัย, รองเทานิรภัย
3. พนักงานทุกคน ตองผานการอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับพนักงานใหม กอนที่จะ
เขาปฏิบัติงานได
4. พนักงานทุก คน ตอ งเขารวมกิ จกรรม Safety Talk เพื่ อรับฟ งข าวสารทั้ งเรื่องของการผลิ ต, ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม, 5ส. และอื่นๆ นอกจากนั้นยังรวมถึงกิจกรรมตางๆของบริษัทฯ ที่พนักงาน
ทุกคนตองใหความรวมมือ
5. หามพนักงานนํารถเขามาภายในบริษัทฯ ยกเวนพนักงานที่ไดรับอนุญาตและมีบัตรผานเทานั้นจึงจะ
สามารถนํารถเขามาจอดไดและตองนํารถไปจอดบริเวณจุดจอดรถที่บริษัทฯกําหนด
6. การขับรถยนตและขี่รถจักรยานยนตภายในบริษัทฯ ใหใชความเร็วไดไมเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
7. หัวหนางานจะอบรมวิธีการทํางานใหกับพนักงานทราบโดยละเอียด หากยังมีความสงสัย, ไมเขาใจที่
เกี่ยวกับวิธีทํางานพนักงานควรรีบปรึกษาหัวหนางานทันที
8. ต อ งตรวจเช็ ค สภาพเครื่อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ก อ นและหลั งเริ่ม งานทุ ก วั น หากพบวา ชํ ารุ ด
เสียหายใหแจงหัวหนางานทันที เพื่อดําเนินการแกไขใหปลอดภัย ถึงจะปฏิบัติงานไดปกติ
9. หามใชเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ ผิดประเภท เพราะอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุและทรัพยสินเสียหาย
ได
10. หามหยอกลอ/เลนกัน ในขณะปฏิบัติงาน
11. หามนั่งบนเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ ใตฐานของเครื่องจักร
12. ตองปดสวิทซ หรือถอดปลั๊ก กอนซอมแซมเครื่องจักรทุกครั้ง
13. หากไมสบาย รางกายไมพรอมปฏิบัติงาน ใหรีบปรึกษาพยาบาล ทันที
14. พนักงานทุกคน จะตองปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน, กฎระเบียบ, เครื่องหมายปายเตือน และปายหามตางๆ
ของบริษัทฯ อยางเครงครัดและกําจัด บําบัด ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและมีผลตอสิ่งแวดลอม
15. อยาทํางานในที่ลับตาคนเพียงคนเดียว โดยไมมีใครทราบโดยเฉพาะการทํางานหลังเวลาทํางานปกติ
เชน งานไฟฟา ที่อับอากาศ และงานที่เสี่ยงเปนตน
16. ตองสวมใสอุป กรณ คุมครองความปลอดภัยสวนบุ คคล PPE ตามประเภท หรือชนิดของงานนั้น ๆ
ตลอดเวลาทํางาน
17. ขณะปฏิบัติงานตองมีการสื่อสาร ประสานงานที่ดกี ับเพื่อนรวมงาน เชน ใชวิทยุสื่อสาร การปรับแตง,
เปลี่ยนแปลงหรือซอมแซมอุปกรณใดๆ ตองกระทําโดยผูมีหนาที่รับผิดชอบเทานั้น
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18. อนุญาตใหสูบบุหรี่ในเวลาและในพื้นที่ที่กําหนดไวใหเทานั้น
19. หามดื่มสุรา ของมึนเมา สารเสพติดและเลนการพนันภายในบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
20. หามฉีดเครื่องดับเพลิงหรือกดสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินเลนโดยไมมีเหตุอันควร
21. กรณีที่ไมมีหนาที่รับผิดชอบในเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ และพื้นที่อันตราย หามเขาไปดําเนินการ
ใดๆ โดยที่ไมไดรับอนุญาตเด็ดขาด
22. ผูรับเหมาที่เขามาทํางานภายในบริษัทฯ จะตองไดรับการอบรมตามที่บริษัทฯกําหนดกอนทุกครั้ง จึง
จะสามารถปฏิบัติงานได รวมทั้งตองปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความปลอดภัยของบริษัทฯ ตลอด
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
23. การทํางานจะตองมีใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ตามระเบียบของบริษัทฯ
24. กรณีหญิงมีครรภ หามยกของหนัก, ขึ้นที่สูง หรือทํางานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และไมทํางาน
ในชวงเวลา 24.00 น. - 06.00 น.หรือเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไว
25. เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน หัวหนางานตองรีบทําการปฐมพยาบาลเบื้องตนหรือนําผูบาดเจ็บมา
ที่หองพยาบาล กรณีที่ตองนําสงโรงพยาบาล ทางพยาบาลจะเปนผูพิจารณา หรือถาเปนอุบัติเหตุขั้น
รุนแรงหัวหนางานสามารถพิจารณานําสงโรงพยาบาลได
26. พนักงานและหัวหนางาน จะตองเขียนรายงานอุบัติเหตุสงฝายความปลอดภัยทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
เพื่อทําการสอบสวน วิเคราะหอุบัติเหตุ หาแนวทางปองกันแกไข และรวบรวมขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ
27. พนักงานทุกคน ตองรวมมือกันทําความสะอาดพื้นที่ทํางาน และจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณใหเรียบรอย
ปลอดภัย (House keeping) ทุกครั้งหลังเลิกงานหรือตามที่บริษัทฯ กําหนด
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อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลขัน้ พื้นฐาน
ที่พนักงานตองสวมใส เมื่อเขามาปฏิบัติงาน

หมวกนิรภัย
แว่นตานิรภัย

สวมใสเสื้อแขนยาว

สวมใส่กางเกงขายาว

รองเท้านิรภัย

11

หนาที่ความรับผิดชอบ
หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง
1. กําหนดนโยบายและเปาหมายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ให
ผูใตบังคับบัญชาจัดทําแผนและดําเนินงานตามนโยบาย
2. จัดโครงสรางการบริหารงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานและ
หนวยงานความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพ
3. ตรวจสอบ/วัดผล และประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ของหนวยงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคกร
4. บริหารงานใหเปนไปตามกฎหมาย
5. ใหความสนับสนุนและกําหนดทรัพยากรอยางเพียงพอในการดําเนินงานดาน ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
6. ปฏิบัติตามกฎ, ขอกําหนด, คูมือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนวยงานโดยใหมีความปลอดภัยมาก
ที่สุด
7. กํากับดูแล และฝกอบรม การปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ
8. นําผลการดําเนินงานดาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานมาเปนสวน
หนึ่งในการประเมินผลผูบริหารและพนักงานขององคกร
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หนาที่ความรับผิดชอบ (ตอ)
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
1. พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานรวมทั้งความปลอดภัย
นอกงานเพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการ
เกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน หรือความไมปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจาง ผูรับเหมาและบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงาน หรือเขามาใชบริการในสถานประกอบกิจการ
3. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการในสถานประกอบ
กิจการ
4. พิจารณาขอบังคับและคูมือตามขอ 3 รวมทั้งมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบ
กิจการเสนอตอนายจาง
5. สํารวจการปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นใน
สถานประกอบกิจการนั้นอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงโครงการหรือแผนการ
อบรมเกี่ ยวกั บ บทบาทหน าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในด านความปลอดภั ย ของลู ก จ าง หั วหน างาน ผู บ ริห าร
นายจาง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นตอนายจาง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยใหเปนหนาที่ของลูกจางทุกคนทุกระดับตองปฏิบัติ
8. ติดตามความคืบหนาเรื่องที่เสนอนายจาง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งระบุปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
10. ประเมินผลการดําเนินการดานความปลอดภัยในการ
ทํางานของสถานประกอบกิจการ
11. ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตาม
ที่นายจางมอบหมาย
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หนาที่ความรับผิดชอบ (ตอ)
หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร
1. กํากับ ดูแล เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซึ่งอยูในบังคับบัญชาของเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร
2. เสนอแผนงานโครงการดานความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานที่รับผิดชอบตอนายจาง
3. สงเสริม สนั บ สนุ น และติ ด ตามการดํ าเนิ น งานเกี่ ยวกั บความปลอดภั ยในการทํ างานให เป น ไปตาม
แผนงาน โครงการเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน
ที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
4. กํากับ ดูแล และติดตามใหมีการแกไขขอบกพรองเพื่อความปลอดภัยของลูกจาง
ตามที่ไดรับรายงานหรือตามขอเสนอแนะของเจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางาน คณะกรรมการ หรือหนวยงานความปลอดภัย
หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
1. กํากับ ดูแล ใหลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือความปลอดภัย
2. วิ เคราะห งานในหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ค น หาความเสี่ ย งหรื อ อั น ตรายเบื้ อ งต น โดยอาจร ว ม
ดําเนิ น การกั บ เจาหนาที่ ความปลอดภั ยในการทํ างานระดั บ เทคนิ ค ระดับ เทคนิ คขั้ นสู งหรือระดั บ
วิชาชีพ
3. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยกอนลงมือ
ปฎิบัติงานประจําวัน
5. กํากับ ดูแล การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลของลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบ
6. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ อันเนื่องจากการทํางาน
ของลูกจางตอนายจาง และแจงตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิค
ขั้ น สู ง หรื อ ระดั บ วิ ช าชี พ สํ า หรั บ สถานประกอบกิ จ การที่ มี ห น ว ยงานความปลอดภั ย ให แ จ ง ต อ
หนวยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ
7. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจาก
การทํางานของลูกจางรวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวม
ทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอนายจาง โดยไมชักชา
8. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
9. ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่เจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมอบหมาย
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หนาที่ความรับผิดชอบ (ตอ)
หนาที่ความรับผิดชอบเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพ
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให น ายจ า งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
2. วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันหรือขั้นตอนการทํางานอยางปลอดภัยเสนอ
ตอนายจาง
3. ประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน
4. วิเคราะหแผนงานโครงการรวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตางๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย
ในการทํางานตอนายจาง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความ
ปลอดภัยในการทํางาน
6. แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ 3
7. แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจางเพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการ
ทํางาน
8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน หรือดําเนินการรวมกับบุคคลหรือหนวยงานที่ขึ้นทะเบียน
กับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูรับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบ
สภาพแวดลอมในการทํางานภายในสถานประกอบกิจการ
9. เสนอแนะตอนายจางเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับสถานประกอบ
กิจการ และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
10. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะหการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอัน
เนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการเกิดเหตุโดยไมชักชา
11. รวบรวมสถิติ วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บปวย
หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง
12. ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย

15

หนาที่ความรับผิดชอบ (ตอ)
หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
1. ปฏิบัติตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ,พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, กฎระเบียบ, ขอกําหนด ,คูมือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
แตละหนวยงานโดยใหมีความปลอดภัย
2. ปฏิ บั ติ ตามแผนดําเนิ น งานดานความปลอดภั ย อาชีวอนามัย และกิจกรรมของหนวยงานให บ รรลุต าม
เปาหมาย
3. ตรวจหา/แกไข/รายงานสภาพที่ไมปลอดภัย และขอบกพรองที่มีผลกระทบตอความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม ของผลิตภัณฑ และ/หรือการปฏิบัติงานใหผบู ังคับบัญชาทราบ
4. ควบคุมการทํางานของผูรับเหมาใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอกําหนด มาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงาน
5. รวมเปนคณะทํางานหรือคณะกรรมการดาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ตามที่ไดรับการแตงตั้งหรือ มอบหมาย
6. เขารวมดําเนินงานดาน คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
7. รายงานอุบัติเหตุ / อุบัติการณ ใหผูบังคับบัญชารับทราบทันที
8. ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ( PPE) ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและตรวจสอบดูแลใหพรอมใชงาน
9. ตรวจสอบดูแลและการใชเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ ใหถูกตอง
และปลอดภัย
10. จัดทําและควบคุมเอกสารใหเปนไปตามมาตรฐาน
11. ฝกอบรม / ปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบตามแผนฉุกเฉินของบริษัทฯ

กิจกรรม 5ส สูความปลอดภัย
สถานที่ทํางานใดที่ดําเนินกิจกรรม 5 ส. จะปลอดภัยกวา และมีการผลิตที่ดีกวารวมทั้งยังทําใหสถานที่
ทํางานนาอยู นาดู และสะดวกสบายขึ้น ซึ่งการดําเนินกิจกรรม 5 ส. สามารถปฏิบัติได ดังนี้
สะสาง
: แยกรายการสิ่งของที่จําเปน และไมจําเปนทิ้งสิ่งของที่ไมจําเปนออกไป
สะดวก
: เก็บเครื่องมืออุปกรณไวในที่ที่ใชไดสะดวกและเก็บในที่ปลอดภัย
สะอาด
: จัดระเบียบการดูแลความสะอาดของสถานที่ทํางาน
สุขลักษณะ : ดูแลเสื้อผาและรักษาสภาพสถานที่ทํางานใหสะอาดเรียบรอยอยาปลอยใหสกปรก รกรุงรัง
เปนเด็ดขาด
สรางนิสัย : ปฏิบัติ 4 ส. ขางตน จนเปนนิสัย
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ระเบียบปฏิบัติสําหรับผูรับเหมา
1. แตงกายสุภาพ สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลขั้นพื้นฐาน ไดแก
หมวกนิรภัย, แวนตานิรภัย และรองเทานิรภัย ทุกครั้งที่เขามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
2. จอดรถยนตในที่กําหนดไว หรือพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้นหามติดเครื่องยนตทิ้งไวขณะจอดรอ ทั้งนี้
เพื่อลดปญหาโลกรอน และการใชพลังงาน
3. ติดตอพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อแลกบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ราชการออกให
4. แจงรายชื่อบุคคล / แจงรายการสิ่งของที่นําเขาบริษัทฯ ตอ รปภ.อยางละเอียด
5. แจงชื่องานและผูที่ตองการติดตอ และทําใบผาน
5.1 กรณีผูรับเหมารายใหมจะตองไดรับการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทํางานจากเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยของบริษัทฯ กอนเริ่มงาน
5.2 ผูรับเหมาจะตองสงสําเนาบัตรประชาชน ของพนักงานทุกคนที่เขามาปฏิบัติงาน
6. ตองติดบัตรผูรับเหมาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ และใหอยูในสถานที่ที่ผูควบคุมงานจัดให
เทานั้น หากตองการไปพื้นที่อื่นหรือตองการสิ่งใดเพิ่มเติม ใหแจงผูควบคุมงาน
7. ระหวางการอยูในบริเวณบริษัทฯ ตองปฏิบัติโดยเครงครัด ดังตอไปนี้
* หามสูบบุหรี่ ยกเวนใหสูบไดในบริเวณ/จุดที่กําหนดไวใหเทานั้น
* หามเขาไปในสถานที่ซึ่งตนไมมีหนาที่เกี่ยวของ
* หามเลนการพนัน หามดื่มสุรา หรือสิ่งเสพติดใดๆ ทั้งสิ้น
* หามทะเลาะวิวาท กอความไมสงบ
* หามนําเด็ก หรือ สัตวเลี้ยง เขามาในบริษัทฯ
8. หากผูรับเหมาปฏิบัติเกี่ยวกับงานที่มีความเสี่ยง เชนงานที่กอใหเกิดประกายไฟ งานที่สูง งานที่อับอากาศ
เปนตนผูรับเหมาจะตองกรอกแบบฟอรม Work permit ขออนุญาตทํางานกอนทุกครั้งหลังเสร็จงานตอง
ตรวจสอบพื้นที่ทํางานจนปลอดภัยและทําความสะอาดพื้นที่ทํางานใหเรียบรอย
9. ผูรับเหมา ตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE)ตามชนิด/ประเภทของงานนั้นๆ
10. เจาหนาที่ความปลอดภัยบริษัทฯ สามารถสั่งหยุดงาน/วากลาวตักเตือนได ในกรณีที่พบวาการกระทํานั้น
อาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการฝาฝนกฎของบริษัทฯ
11. กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ใหปฏิบัติตามที่ผูควบคุมงาน/จป. แนะนําและปฎิบัตติ ามแผนฉุกเฉิน
12. เมื่อเสร็จธุระใหบุคคลที่เกี่ยวของลงนามในใบอนุญาตติดตองาน
13. แสดงหลักฐานการนําสิ่งของออกนอกบริษัทฯ ตอ รปภ. และแลกบัตรประชาชน คืน
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ระบบใบขออนุญาตทํางาน ( Work permit )
เนื่องจากบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด มีการทํางานที่กอใหเกิดประกายไฟ มีวัตถุดิบซึ่งเปนเชื้อเพลิง สารเคมี
และกาซไวไฟ นอกจากนี้ในบริเวณบางแหงอาจมีสายไฟฟาแรงสูง และทอใตดินฝงอยูใตบริเวณที่จะทํางาน หรือ
มีการทํางานบนที่สูง ในอูตอเรือ/ซอมเรือ บนเรือในทะเล/ริมน้ํา และอาจมีผูคนที่เกี่ยวของเดินผานไป-มา หรือ
ทํางานในบริเวณใกลเคียงกัน ดังนั้น เพื่อใหระบบการตรวจสอบความเรียบรอย และมีความปลอดภัยทุกรายการ
จึง จําเปนตองมี ระบบอนุญาตการทํางาน (Work Permit System) ที่มีประสิทธิภาพและใหการทํางานมี
ความเสี่ยงนอยที่สุด หรือไมมีเลย พนักงานทุกคนจึงตองปฏิบัติตามระบบการขออนุญาตทํางานตามระเบียบของ
บริษัทฯ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อให การปฏิ บั ติ งานต างๆ ได รับการควบคุ ม ความปลอดภั ยอย างมี ระบบและเป น การรั บประกั น ความ

ปลอดภัยสําหรับพนักงาน ทรัพยสิน เครื่องจักร อุปกรณสิ่งแวดลอมและชุมชน ใกลเคียง ใหมีความเสี่ยง
นอยที่สุด
2. เพื่อใหมีการควบคุม และประสานงานที่รัดกุมระหวางหนวยงานที่เขามาทํางานกับหนวยงานผูรับผิดชอบใน
พื้นที่ หรือ เจาของอุปกรณ และเครื่องจักร
3. เพื่อใหสามารถตรวจวัด ติดตาม และประเมินผลดานความปลอดภัยไดตามมาตรฐานสากล
กฎและระเบียบการขอใบอนุญาต
1. หัวหนางานจะตองมาขอเปดใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ที่แผนกความปลอดภัย ลวงหนากอนเริ่ม

ทํางาน 1 วัน และนํา Work Permit เดิมมาปดเมื่อถึงเวลาที่ระบุไว รวมทั้งบริษัทผูรับเหมาจะดําเนินงาน
ใดๆ จะตอง ขอใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ที่แผนกความปลอดภัยกอนทุกครั้ง
2. ใบอนุญาตทํางานที่สมบูรณจะตองระบุวัน ระยะเวลา อุปกรณหรือสถานที่ที่อนุญาตใหทํางาน รายละเอียด
ของงานที่ทําลายมือชื่อของผูตรวจสอบ, ผูรับอนุญาต และผูอนุญาต
ผูรับอนุญาต: เมื่อลงนามในใบอนุญาตแลว หมายถึง ไดเขาใจในงานที่จะทํา และยอมรับที่จะปฏิบัติ
ตามขอกําหนด ในใบอนุญาตทุกประเภท
ผูอนุญาต: คือคนที่ตัดสินใจแลววาอุปกรณ หรือบริเวณที่ทํางานนั้นปลอดภัยและไดมีการ
เตรียมการทํางานดีมีอุปกรณปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยที่เหมาะสมเพียงพอแลว
3. ตองติดตั้งตนฉบับใบอนุญาตทํางานไวในบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหเปนที่สังเกตไดชัดเจน กอนเริ่มปฏิบัติงาน
4. เมือ่ ปดงานแลวใหนําสงใบอนุญาตทํางาน ( Work Permit )มายังแผนกความปลอดภัย
18

งาน หรือ ประเภทที่ตอ งขอใบอนุญาตทํางาน
1. ใบอนุญาตทํางานที่มีความรอน หรือมีประกายไฟ (Hot Work Permit)
เชน งานเชื่อม, ตัด, เจียร และงานอื่นๆ ที่มีสะเก็ดไฟ ประกายไฟ
 อุปกรณที่นํามาใชตองปลอดภัย ไมชํารุดเสียหาย
 บริเวณที่ทํางานตองไมมีเชื้อเพลิงที่กอใหเกิดการติดไฟ
และมีการปดกั้นพื้นที่ ปองกันสะเก็ดไฟ ประกายไฟกระเด็น
 เตรียมเครื่องดับเพลิงใหพรอม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. ใบอนุญาตทํางานขุดเจาะ (Excavation Work Permit)

สําหรับใชอนุญาตใหทํางานขุดเจาะพื้นผิวใหลึกลงไปมากกวา 15 เซนติเมตร (6 นิ้ว)
ไดแก การขุด, การปกหลัก, การตอกเสาไฟ เข็ม หรือเสาและงาน อื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
 ตองมีการตรวจสอบพื้นดินที่จะขุดเจาะ และมีการปองกันการเกิดดินถลม
3. ใบอนุญาตทํางานไฟฟาแรงสูง (High voltage Work Permit)
สําหรับใชอนุญาตทํางานใดๆ ที่มีการเขาในเครือขายระบบไฟฟาทุกแรงดัน
ยกเวน ไฟฟา 24 VDC. ในเขตปฏิบัติการ และใชอนุญาตสําหรับงานไฟฟา
แรงสูงนอกเขตปฏิบัติการที่มีแรงดันไฟฟามากกวา 220 Volt
 กอนปฏิบัติงานจะตองมีการตัดแยกกระแสไฟฟาทุกครั้ง
 ใหผูที่มีความชํานาญเปนผูปฏิบัติงานเทานั้น
4. ใบอนุญาต ติดตั้ง/รื้อถอนนั่งราน (Scaffolding installation/dismantleWork Permit)
สําหรับใชตรวจสอบ / อนุญาตการตั้งนั่งราน รวมทั้งใหทําการรื้อถอนทันที
ที่หมดเวลาอนุญาตสําหรับงานในเขตพื้นที่
 พนักงานจะตองสวมใสเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวทุกครั้ง
 ติดปายแสดงสถานะของนั่งรานทุกครั้ง
ใบอนุญาตทํางานในที่สูง (High Work Permit)
 ในกรณีที่มีการติดตั้งนั่งราน นั่งรานจะตองมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง
 จัดใหมีเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวสําหรับใหผูปฏิบัติงานสวมใสตลอดเวลา
ที่ปฏิบัติในที่สูง 2 เมตรขึ้นไปโดยยึดติดกับสวนหนึ่งสวนใดของอาคารหรือโครงสราง
 จัดใหมีผาใบหรือสิ่งปดกั้นไมใหวัสดุรวงหลนเปนอันตรายตอผูที่ทํางานหรือทรัพยสินที่อยูดานลางหรือ
จะตองปดกั้นบริเวณโดยรอบใตพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อปองกันผูไมเกี่ยวของเขาไปในเขตอันตราย
 การทํางานบนที่สูงหรือบนหลังคาใกลสายไฟฟาจัดทําปายเตือนหรือทํารั้วกั้น
 สภาพดินฟาอากาศปกติ ไมมีลมแรงหรือฝนฟาคะนอง จึงจะสามารถทํางานได
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งาน หรือ ประเภทที่ตอ งขอใบอนุญาตทํางาน (ตอ)
5. ใบอนุญาตทํางานขนถายสารเคมี /น้ํามัน (Chemicals / Oil Transfer Work Permit)







ทําการปดกั้น / แยกอุปกรณออกจากสวนอื่นและติดปายเตือน
ทําการหนุนลอรถดวยไมหมอนกันรถไหล ทั้งลอหนา-ลอหลัง
การจอดรถตองเอาหนารถออก เมื่อมีเหตุฉุกเฉินสามารถนําออกรถไดทันที
ตั้งปายเตือน “เขตพื้นที่อันตราย ,กําลังขนถายสารเคมี/น้ํามัน”ไวดานหนาของรถ
ทําการสวมสายทอสงของรถ กับทอรับของถังสารเคมี /น้ํามัน ตองไมมีการรั่วไหลของสารเคมี /
น้ํามัน ในระหวาง Load สารเคมี / น้ํามัน
 ตรวจสอบอุปกรณ (ตองไมทําใหเกิดประกายไฟ)
 จัดเตรียมอุปกรณถังดับเพลิงไวยามเกิดเหตุฉุกเฉิน
6. ใบอนุญาตทํางานทั่วไป (Cold Work Permit)
 ทําการปดกั้น หรือแยกอุปกรณออกจากสวนอื่นๆ และติดปายเตือน
 ตัดระบบไฟฟาที่ไปยังอุปกรณนั้น และติดปายเตือน
 ตัดแยกระบบควบคุมการทํางานและติดปายเตือน
 ทําความสะอาดอุปกรณจนปราศจากสารเคมี น้ํามัน สารอันตราย
 จัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงไวยามเกิดเหตุฉุกเฉิน
 บริเวณรอบๆ รวมทั้งบรรยากาศ และทิศทางลม อยูในสภาพทีป่ ลอดภัย
 ตรวจสอบไมใหมีวัตถุที่ทําใหเกิดการติดไฟในพื้นที่
 ปดกั้นระบบทอ / วาวลตางๆ และติดปายเตือนเรียบรอย
7. ใบอนุญาตทํางานฉายรังสี (Radiation Work Permit)

 จะตองปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี
 ปดกั้นพื้นที่ทํางานใหเรียบรอย บุคคลที่ไมเกี่ยวของหามเขาโดยเด็ดขาด
 ตองมีการติดปายเตือนอันตรายและสวมใสอุปกรณ PPE อยางครบถวน

8. ใบอนุญาตทํางานทดสอบแรงดัน (Pressure test Work Permit)

 ปดกั้นพื้นที่ทํางานใหเรียบรอย บุคคลที่ไมเกี่ยวของหามเขาโดยเด็ดขาด
 ตรวจสอบอุปกรณ เครื่องมือใหพรอมใชงาน และสวมใสอุปกรณ PPE ทุกครั้ง

9. ใบอนุญาตทํางานที่อับอากาศ (Confined space Work Permit)

 จะตองมีการตรวจวัดสภาพอากาศทุกครั้งกอนเขาทํางานที่อับอากาศ
 บุคคลที่เขาทํางานที่อับอากาศตองไมเปนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
 ตองเตรียมพื้นที่ อุปกรณ เครื่องมือใหเปนไปตามกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับ

ที่อับกาศ
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งาน หรือ ประเภทที่ตอ งขอใบอนุญาตทํางาน (ตอ)
10. ใบอนุญาตทํางานยกของหนักตั้งแต 10 ตันขึ้นไป (Heavy lifting Work Permit)

 ตรวจสอบอุปกรณที่ใชยกเคลื่อนยายใหเหมาะสมกับน้ําหนัก สิ่งของที่ตองการยก
 วางแผน กําหนดพื้นที่ และการเคลื่อนยาย ใหปลอดภัย

ความปลอดภัยในการทํางานสํานักงาน
พื้นสํานักงานควรสะอาดอยูเสมอ
หาม วิ่งหรือลื่นไถลในสํานักงาน
ขณะที่มีการขัดหรือทําความสะอาดพื้น ผูปฏิบัติงานควรเดินหรือปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังยิ่งขึ้น
ถาพบน้ํามันหกบนพื้นสํานักงาน ใหแจงเจาหนาที่รับผิดชอบ หรือกันพื้นที่ และแสดงเครื่องหมาย
เตือน หรือหาวัสดุดุดซับ และนําไปทิ้งตามชนิด/ประเภท ของขยะเพื่อลดปญหาดานสิ่งแวดลอม
ถาพบวัสดุหรือเครื่องใชสํานักงาน เชน ดินสอ หรือสิ่งอื่นใดตกหลน รีบเก็บทันที
ในขณะที่เดินถึงมุมตึก ใหเดินทางขวาของทางเดิน เดินชาๆ อยางระมัดระวัง
สายโทรศัพท หรือสายไฟฟา ควรติดตั้งใหเรียบรอย ไมกีดขวางทางเดิน
อยาอยูใกลบริเวณประตูที่เปดอยู ประตูอาจปดมากระแทกได
เมื่อจะเขาออกจุดที่บังตา หรือเปดปดประตูบานกระจก ควรเปดปดอยางระมัดระวัง
ประตูบานกระจกที่เปดปดสองทางใหติดเครื่องหมาย “ดึง” หรือ “ผลัก” ใหชัดเจน
ไมวางสิ่งของเกะกะทางเดินชองประตู
ติดตั้งกระจกเงาที่บริเวณมุมอับ
ทําความสะอาดและกําจัดขยะ ฝุนผง หรือเศษกระดาษทุกวัน
สูบบุหรี่ในที่ทจี่ ัดไวให
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ความปลอดภัยในการใชบันได
อุบัติเหตุจากการใชบันไดมักเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นขณะที่ทํางานอยูบนขั้นบันไดจําเปนตองระมัดระวัง
และปฏิบัติไดถูกวิธี
กอนขึ้นลงบันไดควรสังเกตสิ่งที่จะกอใหเกิดอันตรายขึ้นได
ถาบันไดมีแสงสวางไมเพียงพอ หรือบันไดเกิดชํารุดใหแจงเจาหนาที่ เพื่อทําการแกไขปรับปรุงให
เรียบรอย
อยาใหมีเศษวัสดุชิ้นเล็กนอยตกอยูตามขั้นบันได เชน เศษกรวด เศษแกว ฯลฯ
จัดใหมีพรมหรือที่เช็คเทาบริเวณเชิงบันได
ขึ้นลงบันไดดวยความระมัดระวัง อยาวิ่ง เลนหรือหยอกลอกัน
ขึ้นลงทางดานขวาและจับราวบันไดทุกครั้ง
ขณะขึ้นลงบันไดตองมองขั้นบันไดทุกครั้ง
อยาขึ้นหรือลงบันไดเปนกลุมใหญเวลาเดียวกัน

ความปลอดภัยของ โตะทํางาน เกาอี้ ตู
ลิ้นชักตูเอกสารควรเปดใชทีละชักและปดทุกครั้งหลังเลิกใชงาน
 หามวางสิ่งของไวใตโตะทํางาน
 หามเอนหรือพิงพนักเกาอี้โดยใหรับน้ําหนักเพียงขางใดขางหนึ่ง
 ใหมีพื้นที่เคลื่อนยายเกาอี้เขาออกที่สะดวก
 หามวางวัสดุสิ่งของบนหลังตู
 จัดเอกสารที่มีน้ําหนักมาก ใสลิ้นชักตูชั้นลางสุด เอกสารเบาสุดจัดใหอยูชั้นบน
หลีกเลี่ยงการใสเอกสารมากเกินไป
 ใหจับหูลิ้นชักตูทุกครั้งในการเปดเพื่อปองกันนิ้วถูกหนีบ
 การจัดวางตูตองไมเกะกะทางเดิน
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ความปลอดภัยในการใชเครื่องใชสํานักงาน









ในขณะขนยายกระดาษควรระวังกระดาษบาดมือ
ใหเก็บปากกาหรือดินสอ โดยการเอาปลายชี้ลง หรือวางราบในลิ้นชัก
ใหทําการหุบขากรรไกร ที่เปดซองจดหมาย ใบมีดคัตเตอร หรือของมีคมอื่นใหเขาที่กอนการเก็บ
การใชเครื่องตัดกระดาษ ตองระวังนิ้วมือใหอยูหางจากมีด
การแกะลวดเย็บกระดาษใหใชที่ดึงหามใชเล็บ
ควรใชบันไดเหยียบ เมื่อตองการหยิบของในที่สูง หามใชกลอง,โตะหรือเกาอี้ติดลอ
หลังเลิกใชงานใหปดไฟทุกดวง และตัดวงจรไฟฟาภายในหองทํางานเพื่อลดการใชพลังงาน
หามปรับแตง หรือเปลี่ยนแปลงสวนประกอบของเครื่องใชสํานักงานที่อาจกอใหเกิดอันตรายในขณะ
เครื่องกําลังทํางาน
 หามถอดอุปกรณปองกันอันตรายหรือเปดแผงเครื่องใชสํานักงานที่มีอันตรายโดยเด็ดขาด กรณีเครื่อง
ขัดของใหชางมาทําการซอมแซมแกไข
 ใหตัดกระแสไฟฟาของเครื่องใชสํานักงานที่ใชไฟฟาทุกครั้ง เมื่อจะปรับแตงเครื่อง

ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือชาง
เลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานที่ทํา
รักษาเครื่องมือใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ ตรวจสอบสภาพกอนใชงานทุกครั้ง
ซอมแซม หรือหาเครื่องมือใหมทดแทนเครื่องมือที่ชํารุดทันที
ลางน้ํามันจากเครื่องมือหรือชิ้นงานกอนการใชงานและทิ้งขยะตามชนิด/ประเภทของขยะ
ตรวจสอบและปฏิบัติตามขอแนะนําการใชเครื่องมือ
จับ หรือถือเครื่องมือใหกระชับ
กอนเริ่มงานตองตรวจสอบสภาพตางๆ โดยรอบหรือบริเวณพื้นที่ที่ทํางานกอนทุกครั้ง
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ความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง
เมื่อมีการทํางานบนที่สูงมากกวา 2 เมตรขึ้นไป จะตองมีการแจงหรือติดประกาศใหทราบทั่วกันและตองกั้น
เขตอันตรายเพื่อเตือนปองกันพนักงานตองปฏิบัติดังนี้
 ตองขออนุญาตกอนเขาไปปฏิบัติงาน โดยหัวหนางานที่รับผิดชอบงานเปนผูขออนุญาตเขาปฏิบัติงาน
 ผูที่ตองปฏิบัติงานบนที่สูงควรมีสภาพรางกายที่แข็งแรง ไมเปนโรคลมชัก , ความดันสูง เปนตน หากมี
อาการผิดปกติ ,เจ็บปวยตองหยุดทํางานและรายงานหัวหนางานใหทราบทันที
 ผูปฏิบัติงานจะตองทําการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวนตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
เชน รองเทานิรภัย , หมวกนิรภัย , แวนตานิรภัย และเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว ตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป
เปนตน
 การปฏิบัติงานบนที่สูงเกินกวา 2 เมตรขึ้นไป จะตองทําการติดตั้งนั่งราน โดยตองมีรั้วกันตกบนความสูง
ที่ 90 – 100 ซม. , รั้วกันตกกลางความสูงที่ 45 – 55 ซม.และตองมีแผนกันตกความสูงไมนอยกวา 10
ซม.
 ผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบพื้นที่การทํางานทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน
 หาม จัดวางสิ่งของกีดขวางทางเดิน ตลอดจนทางขึ้น – ลง โดยเด็ดขาด
 หาม ผูปฏิบัติงานบนที่สูงปฏิบัติอยูเพียงลําพังอยางนอยตองมีผูปฏิบัติงานรวมกัน 2 คน
 หาม โยนวัสดุ สิ่งของ เครื่องมือ ขึ้น – ลง โดยเด็ดขาด
 หากมีการทํางานที่กอใหเกิดประกายไฟ หัวหนางานจะตองใหผูปฏิบัติงานควบคุมการกระเด็นของ
ประกายไฟที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
 หากมีการทํางานในพื้นที่ที่มีแสงสวางไมเพียงพอ หัวหนางานจะตองแจงผูปฏิบัติงานในการจัดเตรียม
แสงสวางใหเพียงพอ
 หัวหนางานจะตองทําการตรวจสอบ และประเมินดูการปฏิบัติงานเปนระยะ หากพบวาอยูในสภาพที่
ไมปลอดภัยใหหยุดงานชั่วคราว และทําการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกอนทําการ
ปฏิบัติงานจนแลวเสร็จ

24

ความปลอดภัยในการติดตั้งและรื้อถอนนั่งราน
ตองขออนุญาตกอนเขาปฏิบัติงาน โดยหัวหนางานเปนผูรับผิดชอบในการขออนุญาตเขาปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวนและตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงานการติดตั้งนั่งรานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผูใชงานและไดมาตรฐานความปลอดภัย
ผูปฏิบัติงานจะตองทําการปดกั้นพื้นที่และติดปายเตือนทุกครั้งที่มีการติดตั้งและรื้อถอนนั่งราน
ผูปฏิบัติงานทราบเรื่องขั้นตอนการติดตั้งและมาตรการเรื่องความปลอดภัยในการทํางานกอนเริ่มลงมือ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง
ผูปฏิบัติงานตองติดตั้งบันไดหรือทางขึ้น – ลงใหยาวเลยขอบพื้นที่การทํางานอยางนอย 1 เมตร และ
ตองทํามุมไมนอยกวา 75 องศา
หาม ทํางานบนนั่งรานที่ไมติดปายตรวจความปลอดภัยอยางถูกตอง ( ปายสีเขียว ) และมีความสูงตั้งแต
2 เมตรขึ้นไปโดยเด็ดขาด
การรับสงอุปกรณ นั่งรานผูที่ยืนอยูจะตองอยูบนแผนรองรับที่มีความแข็งแรงและมีขนาดความกวาง
เพียงพอ หาม ยืนบนทอนั่งรานโดยเด็ดขาด
หาม สงอุปกรณหรือชิ้นสวนใดๆโดยวิธีการโยนขึ้นหรือทิ้งลงมาจากที่สูงโดยเด็ดขาด
หาม ยืนทํางานบนราวกันตกและไมทํางานบนนั่งรานที่ชํารุดหรือมีชองวางที่พื้นหรือไมมีราวกันตกโดย
เด็ดขาด
หาม ทํางานบนนั่งรานที่ยังไมไดรับการตรวจสอบอนุญาตใหใชงานหรือนั่งรานที่ทําการแขวนปายสีแดง
และไมมีปายแสดงสถานะโดยเด็ดขาด
หาม จัดเก็บวัสดุบนนั่งรานเกินพิกัดน้ําหนักที่กําหนดไวโดยเด็ดขาด
เมื่อติดตั้งนั่งรานเสร็จเรียบรอยใหทําการตรวจเช็คสภาพนั่งรานและใหแนใจวาไมมีวัสดุหลงเหลืออยูและ
นั่งรานแข็งแรงพรอมติดปายสีเขียวเพื่ออนุญาตใหใชงาน
การตอเติมและแกไขนั่งรานตองเปนหนาที่รับผิดชอบของผูควบคุมงานนั่งรานเทานั้น
มีการตรวจสอบความปลอดภัยของนั่งรานทุกๆ 7 วันนั่งรานที่ผานการตรวจสอบจะถูกติดปายอนุญาต
ใหทํางานได (SCAFFTAG) สีเขียวพรอมลงชื่อรับรองโดยผูที่ไดรับมอบหมาย
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ความปลอดภัยในการทํางานกับเครื่องจักร
เครื่องจักรใชไดเฉพาะคนที่มีอํานาจหนาที่เทานั้น และผานการอบรมการใชเครื่องจักรอยางถูกตอง
เครื่องจักรที่สั่งซื้อใหม หรือนํามาใชในกระบวนการผลิตตองทําการขึ้นทะเบียนและ
ประเมินความเสี่ยงกอนใชงานทุกครั้ง
สวมใสเสื้อผาที่รัดกุม อยาสวมเสื้อปลอยชายหรือแขนหลุดลุย
เครื่องจักรตางๆ จะตองมีที่ครอบ หรือปกปดปองสวนที่
หมุนได และติดอยูในที่ของมันเรียบรอยแลวเพื่อปองกัน
อันตรายจากการยื่นชิ้นสวนของรางกายเขาไปถูกเครื่องจักร
สวมใสอุปกรณ PPE เครื่องปองกัน และใชเครื่องมืออยางถูกตอง
เหมาะสมกับงาน ระวังการใชถุงมือ
ในการตรวจสอบ ซอมแซม และทําความสะอาดเครื่องจักรนั้นตองหยุดเครื่องจักรใหเรียบรอย
และมีเครื่องหมายชี้บอกหรือติดปายแขวนวา “หาม”เดินเครื่องจักรและนําขยะที่เกิดจากความ
สะอาด ทิ้งตามชนิด / ประเภทของขยะเพื่อลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม
รักษาเครื่องจักรใหสะอาดอยูเสมอ ตรวจสภาพของเครื่องจักร
กอนใชงานทุกครั้งหากมีสวนใดชํารุดใหแจงหัวหนางานทราบทันที
อยาใชเครื่องจักรเกินกําลังจะเกิดอันตราย
เมื่อตองทํางานรวมกัน จะตองแนใจวาทุกคนเขาใจสัญญาณ
ในการสื่อสารตางๆ อยางชัดเจนและถูกตองตรงกัน
อยาเขาไปในสวนที่เปนอันตราย หรือสวนที่มีการ
เคลื่อนไหวของเครื่องจักรตลอดเวลา แตถา
จําเปนตองเขาไปตองแนใจวาเครื่องจักรได
หยุดเดินเครื่องแลว
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ความปลอดภัยในการทํางานกับวัตถุอันตรายหรือสารเคมี
วัตถุอันตราย หมายถึง วัตถุที่สามารถลุกไหมได ติดไฟได และระเบิดไดซึ่งวัตถุอันตรายเหลานี้จะมี
กฎหมายควบคุมพิเศษ และมีขอบังคับในการทํางานโดยเฉพาะอีกดวย
 พื้นที่จัดเก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมี ตองมีการระบายอากาศที่ดี
 กําหนดผูที่สามารถเขา-ออก พื้นที่และมีปายบงชี้ชัดเจนไวหนาทางเขา-ออก
 หาม ผูไ มมีหนาที่เกี่ยวของเขา-ออกพื้นที่จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายเด็ดขาด
 ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณPPE เชน หนากาก แวนตาถุงมือทุกครั้งกอนเริ่มทํางาน
 ถาไดรับอุบัติเหตุ ผูเขาทําการชวยเหลือจะตองรีบขนยายผูปวยออกไปสูบริเวณที่โลงโดยเร็วที่สุด และปฏิบัติ
ตาม MSDS ของสารเคมีนั้นๆ
 หีบหอหรือภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิดตองมีสลากบงชี้ที่ชัดเจน
 กอนทํางานตองทราบชนิดและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก MSDS
 หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
 หาม รับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะทํางานกับสารเคมี
 กอนทานอาหารสูบบุหรี่ หรือเขาหองน้ํา ตองถอดอุปกรณ
ปองกันอันตราย และลางมือใหสะอาดกอนทุกครั้ง
 หาม ผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของทํางานเกี่ยวกับสารเคมี
 หากสารเคมีหก ตองรายงานผูบังคับบัญชา และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
 อุปกรณปองกันอันตรายที่ใชแลวตองทําความสะอาด หรือทําลายทิ้ง
 เมื่อทํางานเสร็จตองลางมือ อาบน้ํา และผลัดเปลี่ยนเสื้อผา
 การเก็บสารเคมีควรแยกเก็บใหเปนระเบียบตามชนิดและประเภท ของสารเคมี
 เมื่อสารเคมีกระเด็นโดนผิวหนัง
• รีบลางบริเวณที่โดนสารเคมีทันทีอยางนอย 15 นาที
• ถอดเสื้อผาที่ถูกสารเคมีออกทันทีและชําระลางรางกายทันที
 เมื่อสารเคมีกระเด็นเขาตาควรปฏิบัติดังนี้
• ไปที่อางลางตาฉุกเฉินที่ใกลที่สุด
• ลืมตาตลอดเวลาในน้ํา โดยใหน้ําไหลผานตาประมาณ 15 นาที
• รีบพบแพทยหรือพยาบาลทันที
จัดเก็บวัสดุดูดซับสารเคมีหลังทําความสะอาดพื้นที่ เขียนปายบงชี้และแยกทิ้งตามประเภท/ชนิดของขยะ
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ความปลอดภัยในการเคลื่อนยายวัสดุสิ่งของหรือยกของหนัก
การยกสิ่งของ หรือเคลื่อนยายสิ่งของใดๆ จะตองรูจักวิธีที่ถูกตอง หากทําไมถูกวิธีแลวอาจกอใหเกิด
อันตรายได ซึ่งการยกของหนักตามมาตรฐานและขอกําหนดตามกฏหมาย มีการแบงประเภทไวดังนี้
- 20 กิโลกรัมสําหรับพนักงานเด็กหญิงอายุตั้งแต 15 ปแตยังไมถึง 18 ป
- 25 กิโลกรัมสําหรับพนักงานเด็กชายอายุตั้งแต 15 ปแตยังไมถึง 18 ป
- 25 กิโลกรัมสําหรับพนักงานหญิง
- 55 กิโลกรัมสําหรับพนักงานชาย
ทั้งชายและหญิง
หากตองยกของหนักเกินที่กําหนด จะตองหาคนชวย หรือตองใชเครื่อง
ทุนแรงในการชวยยก
การเคลื่อนยายสิ่งของมีวิธีที่แตกตางกันไป ดังนี้
การเคลื่อนยายดวยมือ
1. พิจารณาดูความสามารถดานรางกายของตัวเอง “ยกไหวหรือไม”
2. วางเทาใหหางจากวัตถุประมาณ 8-12 นิ้ว แยกขาออกเล็กนอย เพื่อการทรงตัวที่ดี
3. ยอตัวลงหรือนั่งยองๆ โดยใหหลังตรง แลวจับของนั้นใหมั่นคงดวยฝามือ
4. ยกวัตถุขึ้นตรงๆ โดยใหเขาเปนสวนที่รับน้ําหนักหลังตรงใหใชกําลังขา
อยาใชกําลังของสวนหลังเปนอันขาด
5. การวางวัตถุลง ก็ใหใชหลักการเดียวกันกับการยกของขึ้น

การเคลื่อนยายดวยรถเข็น หรือเครื่องทุนแรง
Hand Lift

การเข็นรถเข็น ควรใชดัน ไมควรดึงใหเลื่อน

หาม วางของบนรถเข็นสูงเกินไป จะทําใหมองไมเห็นทาง หรือทํา
ใหของตกหลนเสียหาย

การเข็นรถลงทางที่ลาดชัน อาจจะเกิดอันตรายไดตองมีคน
ชวยพยุงหรือลดการไหลของรถ
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ความปลอดภัยในการขับรถ ForkLift
การเคลื่อนยายโดยใชรถยก ( Fork Lift )
การใชรถชนิดนี้ จะตองมีทักษะในการใชเปนพิเศษ
 ผูที่สามารถขับขี่รถยกได จะตองผานการอบรมและไดรับใบอนุญาตเทานั้น
 กอนเริ่มงานควรตรวจสภาพของรถและในกรณีพบความเสียหายใหแจงหัวหนางานทันที
 คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทุกครั้งขณะที่ขับรถ
 ใหสัญญาณกอนทุกครั้งเมื่อจะทําการยก และแนใจวาไมมีสิ่งใดกีดขวาง
 ตองปฎิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่ แลวใชอัตราความเร็วไมเกิน 10 กม./ชม.
 ตองขับรถทิ้งระยะหางจากคันหนาในระยะอยางนอย 3 เมตร
 เวลาขับรถสวนกันตองเผื่อระยะหางระหวางรถใหเพียงพอ
 ควรยกของใหสูงจากพื้นประมาณ 6 นิ้ว ไมควรยกใหสูงจนเกินไปจะเกิดอันตราย
 ในการยกจะตองใหของอยูบนงาของรถหมดทุกสวน และ
ใหน้ําหนักสมดุลกันทั้งสองขาง แตถาของที่ยกมีขนาดใหญ
กวาชวงยาวของงา ควรใชเข็มขัดรัดใหแข็งแรง
 ถาขับลงทางลาดและมีของควรใชเกียรต่ําและเอาทายลง หรือหากมีสิ่งของบดบังสายตา
ตองมีเจาหนาที่คอยใหสัญญาณทุกครั้ง
 หาม บรรทุกของเกินกวาพิกัดของรถยกที่กําหนดไว
 เมื่อตองการเลี้ยวในทางแยก หรือเขาประตู ควรหยุดรถ และ
ใหสัญญาณกอนเคลื่อนรถตอไป
 ผูขับขี่ไมควรอนุญาตใหคนอื่นเกาะบนรถหรือบนของที่กําลังยก
เปนอันเด็ดขาด
 ตองใหสัญญานเสียงหรือไฟกระพริบเวลารถยกวิ่งถอยหลัง
 หาม นําพาเลทที่ชํารุดมาใชโดยเด็ดขาด
 หาม สูบบุหรี่ และตองดับเครื่องยนตทุกครั้งที่มีการเติมน้ํามัน
 เมื่อตองการใชรถยกในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีแสง
สวางไมเพียงพอตองใชไฟสองสวางทางขางหนา
 เมื่อเลิกใชตองปลอยงาใหลงต่ําแตะพื้นในลักษณะวางขนาน ดับเครื่อง และหามลอ
 ทําความสะอาดรถยก ทุกครั้งหลังเลิกใชงาน และทิ้งขยะที่เกิดขึ้น ตาม ชนิด /ประเภทของขยะ
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ความปลอดภัยในการทํางานเจียร
ตองขออนุญาตกอนเขาไปปฏิบัติงาน โดยหัวหนางานจะตองเปนผูรับผิดชอบดําเนินการขออนุญาตเขาไป
ปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงานจะตองสวมใสอุปกรณ ปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวนตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
รองเทานิรภัย , หมวกนิรภัย , แวนตานิรภัย , ที่อุดหู , ถุงมือหนัง และ กระบังหนานิรภัย
กอนปฏิบัติงานตองมีการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ วามีสารไวไฟ เศษวัสดุ หรือเชื้อเพลิง ที่อาจเกิดอัคคีภัย
ได หรือไม หากพบตองนํา ออกใหหมด
ตองตรวจสอบสภาพเครื่องมือ และอุปกรณใหเรียบรอย และหินเจียรตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย
ทุกครั้งกอนการใชงาน หากพบวาชํารุดใหแจงหนางานทันที
จะตองติดตั้งเครื่องขัด ใหยึดแนนกับโตะที่มั่นคงและมีฝาครอบปองกันอันตราย
ชิ้นงานที่ตองการเจียร จะตองยึดใหแนน มั่นคงทุกครั้ง
กําจัดปริมาณฝุนที่เกิดขึ้น โดยจัดระบบการระบายหรือการถายเทของอากาศใหดีขึ้น หรือมีเครื่องดูดอากาศ
เฉพาะที่ ที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไมตั้งอัตรารอบหมุนของจานขัดเกินอัตรา จานที่สึก ชํารุด ตองเปลี่ยนใหม
ผูปฏิบัติงานตองมีแผงกั้นหรือปดลอมพื้นที่เพื่อปองกันเศษโลหะกระเด็นออกไปโดนผูอื่น
กอนทําการเปลี่ยนใบหินเจียร ผูปฏิบติงานจะตองทําการดึงปลั๊กออกทุกครั้ง
หาม ผูปฏิบัติงานถอดการดนิรภัย หรือดัดแปลงเครื่องมือในขณะทํางานโดยเด็ดขาด
หาม ผูปฏิบัติงานใชงานใบหินเจียรผิดประเภท และผิดวิธีการทํางานโดยเด็ดขาด
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ความปลอดภัยในการทํางานเชื่อม
การเชื่อมดวยไฟฟา
 ตองขออนุญาตเขาไปปฏิบัติงานกอนทุกครั้ง โดยหัวหนางานเปนผูรับผิดชอบในการขออนุญาตเขาไป
ปฏิบัติงาน
 พนักงานเชื่อมโลหะตองตรวจสอบอุปกรณไฟฟา เครื่องมือ สายเชื่อม สายดิน และสายตอ กอนทํางาน
หากพบวาอุปกรณหรือฉนวนหุมชํารุดเสียหายตองเปลี่ยนทันที
 ผูปฏิบัติงานจะตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวนตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เชน
รองเทานิรภัย , แวนตานิรภัย , หนากากสําหรับงานเชื่อม , ถุงมืองานเชื่อม และหนากากกรอกสารเคมี
สําหรับงานเชื่อม เปนตน
 ควรตอสายดินใหใกลกับชิ้นงาน เพื่อปองกันกระแสตกคาง
 ไมมวนสายไฟเพื่อปองกันการสะสมความรอน
 เครื่องเชื่อมชนิดที่เคลื่อนที่ไดตองตอสายดิน
 ขณะทําการเชื่อมควรมีการระบายอากาศที่ดี
 หาม เชื่อมในบริเวณที่มีสารไวไฟ หรือเชื้อเพลิงที่ อาจลุกไหมไดงาย ในกรณีที่จําเปนจะตองทํ าการ
ปดกั้นพื้นที่เพื่อปองกันการเกิดไฟไหม และเตรียมถังดับเพลิงใหพรอม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 หาม เชื่อมภาชนะบรรจุ หรือที่เคยบรรจุเชื้อเพลิงหรือสารไวไฟโดยเด็ดขาด
 ห าม เชื่อมในสถานที่ อับอากาศ เวน แต ได จัด ให มี ก ารระบายอากาศที่ เหมาะสมและต องขออนุ ญ าต
ทํางานในสถานที่อับอากาศ
 ผูปฏิบัติงานตองจัดทําฉากปดลอมพื้นที่การทํางาน เพื่อปองกันผูปฏิบัติงานคนอื่น ๆ ไดรับอันตรายจาก
สะเก็ดลูกไฟกระเด็น
 ผูปฏิบัติงานจะตองจัดเตรียมอุปกรณ ดับเพลิงไวใกลบริเวณทํ างานใหเพียงพอและสามารถหยิบใชได
สะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 หลังจากปฏิบัติงานแลวเสร็จใหมีการตรวจสอบพื้นที่การทํางานและทําความสะอาดใหเรียบรอยเพื่อให
แนใจวาไมมีการลุกไหม
 หาม ผูปฏิบัติงานทํางานในพื้นที่การทํางานเพียงลําพังโดยเด็ดขาด
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การเชื่อมใชกาซ
ตองขออนุญาตกอนเขาไปปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยหัวหนางานเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการขอ
อนุญาตเขาไปปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวนตลอดเวลาที่อยูในพื้นที่ทํางาน
เชน รองเทานิรภัย , แวนตานิรภัย , หนากากสําหรับงานเชื่อม , ถุงมืองานเชื่อม และหนากากกรอง
ฝุนควันจากการเชื่อม เปนตน
ผูปฏิบัติงานตองทําการตรวจสอบอุปกรณ ในการทํางาน เชน สายไฟ , หัวเชื่อม , ตูเชื่อม เปนตน
หากพบวาอุปกรณที่ใชทํางานเกิดชํารุดตองแจงหัวหนางานทันที
หาม เชื่อมในบริเวณที่มีสารไวไฟ หรือเชื้อเพลิงที่อาจลุกไหมไดงาย ในกรณีที่จําเปนจะตองทําการ
ปดกั้นพื้นที่ เพื่อปองกันการเกิดไฟไหม และเตรียมถังดับเพลิงใหพรอม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
หาม นําสายเชื่อม หรือสายแกสที่ชํารุดมาใชในงานเชื่อมโดยเด็ดขาด
หาม แขวนสิ่งของหรืออุปกรณอื่นบนอุปกรณปรับความดันกาซและทอกาซโดยเด็ดขาด
ระมัดระวังในการยกและเคลื่อนยายถังบรรจุกาซกอนการเคลื่อนยายควรครอบถังกาซใหเรียบรอย
หามนอนถังแกสที่ใชสําหรับงานเชื่อมโดยเด็ดขาด จะตองทําการตั้งถังและผูกหมัดกับวัสดุที่แข็งแรง
เทานั้น
ควรเก็บถังในที่รมหางจากเปลวไฟ และความรอนถังออกซิเจนควรจัดเก็บแยกจากถังกาซเชื้อเพลิง
หาม เชื่อมในสถานที่อับอากาศ เวนแตไดจัดใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสมและตองขออนุญาต
ทํางานในสถานที่อับอากาศ
หาม ซอมวาลวหรืออุปกรณปรับความดันหากชํารุดใหเปลี่ยนใหมทันที
หาม ผูปฏิบัติงานทํางานเชื่อมเพียงลําพังโดยเด็ดขาด
ผูปฏิบัติงานจะตองจัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงไวใกลบริเวณทํางานใหเพียงพอและสามารถหยิบใชได
โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ตองมีการทดสอบการรั่วของกาซ โดยการใชน้ําสบู หากพบมีการรั่วไหลหามนํามาใชงานโดยเด็ดขาด
สายตอกาซออกซิเจน และกาซLPG ตองมีอุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับติดตั้งอยูหลังตัวควบคุม
ความดันกาซ
หามใชน้ํามัน จาระบี หลอลื่นขอตอตางๆ
หลังจากปฏิบัติงานแลวเสร็จใหมีการตรวจสอบพื้นที่ การทํ างานและทํ าความสะอาดใหเรียบรอย
เพื่อใหแนใจวาไมมีการลุกไหม
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ความปลอดภัยในการใชแกสตัดชิ้นงาน
ตองขออนุ ญ าตกอนเข าไปปฏิ บั ติงานทุ กครั้ง โดยหั วหนางานเป น ผูรับ ผิดชอบในการดํ าเนิ น การขอ
อนุญาตเขาไปปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวนตลอดเวลาที่อยูในพื้นที่ทํางาน เชน
รองเทานิรภัย , แวนตานิรภัย , หมวกนิรภัย , ถุงมือหนัง และกระบังหนา เปนตน
ผูปฏิบัติงานตองทําการตรวจสอบอุปกรณในการทํางาน เชน สายลม ,สายกาซ , อุปกรณปรับแรงดัน
เปนตน หากพบวาอุปกรณที่ใชทํางานเกิดชํารุดตองแจงหัวหนางานทันที
หาม ตัดชิ้นงานในบริเวณที่มีสารไวไฟ หรือเชื้อเพลิงที่อาจลุกไหมไดงาย ในกรณีที่จําเปนจะตองทําการ
ปดกั้นพื้นที่ดวยวัสดุที่ไมติดไฟเพื่อปองกันการเกิดเพลิงไหมจากลูกไฟ
หาม นําสายลม หรือสายกาซที่ชํารุดมาใชในงานเชื่อมโดยเด็ดขาด
หาม ผูปฏิบัติงานทํางานตัดชิ้นงานโดยไมมีการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลโดยเด็ดขาด
หาม แขวนสิ่งของหรืออุปกรณอื่นบนอุปกรณปรับความดันกาซและทอกาซโดยเด็ดขาด
หาม นอนถังกาซและถังลมที่ใชสําหรับงานเชื่อมโดยเด็ดขาด จะตองทําการตั้งถังและผูกหมัดกับวัสดุที่
แข็งแรงเทานั้น
หาม ตัดชิ้นงานในสถานที่อับอากาศ เวนแตไดจัดใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสมและตองขออนุญาต
ทํางานในสถานที่อับอากาศ
หาม ซอมวาลวหรืออุปกรณปรับความดันหากชํารุดใหเปลี่ยนใหมทันที
หาม สลับสายลม กับสายกาซโดยเด็ดขาด เพราะอาจทําใหระเบิดขึ้นได
ควรตรวจสอบสายลมและสายกาซ รวมทั้งอุปกรณปองกันไฟยอนกลับใหอยูในสถาพที่พรอมใชงาน
ผูปฏิบัติงานจะตองจัดเตรียมอุปกรณ ดับเพลิงไวใกลบริเวณทํางานใหเพียงพอและสามารถหยิบใชได
โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
หาม ผูปฏิบัติงานทํางานตัดชิ้นงานเพียงลําพังโดยเด็ดขาด
ผูปฏิบัติงานจะตองทําการปดวาลวถังลมและถังกาซทุกครั้งหลังจากการปฏิบัติงานแลวเสร็จ
ตองมีการทดสอบการรั่วของกาซ โดยการใชสบู หากพบมีการรั่วไหลหามนํามาใชงานโดยเด็ดขาด
หาม ใชน้ํามัน จาระบี หลอลื่นขอตอตางๆ
หลังจากปฏิบัติงานแลวเสร็จใหมีการตรวจสอบพื้นที่การทํางานและทําความสะอาดใหเรียบรอยเพื่อให
แนใจวาไมมีการลุกไหม
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ความปลอดภัยในการใชเครื่องเจาะ

o

จะตองเปนผูที่มีความรู ความชํานาญ ในการใชเครื่องมือ

o

จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนากอน และมีการแจงใหเจาของพื้นที่ทราบ

o

หาม สวมถุงมือผาในขณะใชเครื่องเจาะ เพราะอาจเกิดการดึงโดยจุดหมุนของเครื่องเจาะเขาไปในจุด
อันตรายได

o

กอนปฏิบัติงานตองมีการตรวจเช็คชิ้นงานวาไดยึดแนนแลวหรือไม

o

มีการตรวจเช็คอุปกรณวามีจุดที่ชํารุด หรือบกพรองหรือไม หากพบตองทําการซอมกอนนําไปใชงาน

o

แตงกายใหรัดกุมและสวมอุปกรณปองกันอันตราย ดังตอไปนี้
 สวมแวนตาหรือหนากาก ปองกันสะเก็ดหรือเศษวัสดุกระเด็น
 ถาตองใชถุงมือ ตองสวมถุงมือหนังเทานั้น หามใชถุงมือผา
 สวมรองเทานิรภัย

ขอควรระวัง
 ขณะเครื่องจักรกําลังปฏิบัติงาน หามนําอวัยวะสวนหนึ่งสวนใดเขาไปใกล ๆ
 ไมหยอกลอ หรือเลนกันในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน
 หาม ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร หากสภาพรางกายและจิตใจไมพรอม เชน มีอาการ งวง เหงา
หรือมึนเมา
 เครื่องเจาะที่ใชไฟฟาตองมีระบบสายดิน เพื่อปองกันไฟฟาดูดจากกระแสไฟฟา
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ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องตรวจวัดไฟฟา จําเปนตองมีใบอนุญาตปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ผูที่ผานการฝกอบรม หรือผูที่ไดรับมอบหมายเทานั้นที่สามารถทํางานเกี่ยวกับไฟฟา ซอมหรือตอวงจร
เครื่องมือไฟฟาได
พนักงานที่ทํางานเกี่ยวกับการซอมแซม ตอเติม ติดตั้งอุปกรณ ไฟฟาตองสวมเสื้อผาที่แหง และสวม
รองเทาพื้นยางพรอมทั้งตัดกระแสไฟฟา
เครื่องมือที่ใชงานกับไฟฟาชนิดมือจับ ตองมีฉนวนซึ่งอยูในสภาพดีที่ดามจับไมควรนําอุปกรณไฟฟาที่
ชํารุดมาใชงาน จนกวาจะไดรับการซอมแซมใหเรียบรอย
ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซอมแซม หรือติดตั้งไฟฟาตองตัดสวิตซ ล็อคกุญแจ และแขวนปาย
ไมนําอุปกรณไฟฟาที่ชํารุดมาใชงานจนกวาจะไดรับการซอมแซมใหเรียบรอย
ตรวจสอบอุปกรณปองกันไฟฟาดูด ไฟฟารั่ว กอนใชอุปกรณนั้นๆ เสมอ
การเปดหรือปดระบบไฟฟา ตองแนใจกอนวาปลอดภัยแลว
ปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัดเมื่อทํางานในพื้นที่อันตราย
หาม ใชบันไดโลหะ และวัสดุอื่นที่เปนสื่อไฟฟาขณะทํางานเกี่ยวกับไฟฟา
หาม ปฏิบัติงานขณะที่ยังมีกระแสไฟฟาอยูในระบบโดยเด็ดขาด
อุปกรณไฟฟาทุกชนิดตองไดรับการตรวจสอบและติดสติ๊กเกอรแสดงสถานะสีที่กําหนดโดยพนักงานที่
ไดรับมอบหมายเทานั้น
หาม นําอุปกรณไฟฟาที่ไมไดรับการตรวจสอบมาใชงานโดยเด็ดขาด
กอนการลงมือปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟาตองปฏิบัติดังนี้
• ตัดการจายกระแสไฟฟาเขาสูวงจรทุกครั้ง
• ตองมีปายแขวนอธิบายการทํางาน ณ ตําแหนงที่มีการหยุดทํางานของเครื่อง
เมื่อทํางานเกี่ยวกับไฟฟาเรียบรอยแลวตองปฏิบัติดังนี้
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายดิน และการทํางานไดตามปกติเหมือนเดิม
• ติดตั้ง หรือปดฝาครอบ และรอยตอตางๆ ใหเรียบรอยกอนที่จะจายกระแสไฟฟา
• เมื่อเครื่องไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟาที่จะเริ่มเดินเครื่องใหม จําเปนตองใหพนักงาน 2 คน
• ประสานงานกันที่จุดหยุดการทํางานของเครื่อง เพื่อใหแนใจวาจะสามารถปฏิบัติการไดอยาง
ถูกตอง
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ความปลอดภัยในการใชปนจั่นเหนือศรีษะ ( Overhead crane )
ผูบังคับปนจั่นตองไดรับการฝกอบรมและมีใบอนุญาตผูบังคับปนจั่นเทานั้น
ผูบังคับปนจั่นจะตองแสดงบัตรผูบังคับปนจั่นและติดปลอกแขนตลอดเวลาที่ทํางานกับปนจั่น
ผูบังคับปนจั่นจะตองทําการตรวจสอบอุปกรณความปลอดภัยทุกครั้งกอนการใชงานปนจั่น
ผูบังคับปนจั่นตองทําการทดสอบระบบควบคุมการทํางานของปนจั่นกอนทุกครั้ง หากพบวามีปญหาให
รีบแจงหัวหนางานใหทราบทันที
ผูบังคับปนจั่นจะตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวนตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เชน
รองเทานิรภัย , หมวกนิรภัย , แวนตานิรภัย เปนตน
กอนทําการยกชิ้นงานทุกครั้งจะตองทําการตรวจสอบอุปกรณการยกเรียบรอยหรือไม หากอุปกรณการ
ยกชํารุดเสียหายควรทําการเปลี่ยนใหม
ผูบังคับปนจั่นจะตองทําการยกชิ้นงานขึ้นประมาณ 25 ซม. และลดลง 10 ซม. หากพบวาปนจั่นยังไม
หยุด แสดงวาระบบเบรคอาจชํารุดใหแจงหัวหนางานทันที
ผูบังคับปนจั่นควรยกชิ้นงานใหอยูในระดับต่ําที่สุดเทาที่จะต่ําได ในกรณีไมมีสิ่งกีดขวาง
ผูบังคับปนจั่นจะตองปฏิบัติงานดวยความไมประมาท และปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความปลอดภัย
อยางเครงครัด
หามทําการยกชิ้นงานที่มีน้ําหนักเกินพิกัดที่ปนจั่นยกไดโดยเด็ดขาด
หาม ผูที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในการยกชิ้นงานเขาไปในรัศมีของการทํางานของปนจั่น
หาม ผูที่ไมผานการฝกอบรมและไมมีใบอนุญาตผูบังคับปนจั่นทําการใชงานปนจั่นโดยเด็ดขาด
หากพบวาพนักงานหรือหัวหนางานเปนผูสั่งใหพนักงานที่ไมผานการฝกอบรมหรือไมมีใบอนุญาตผูบังคับ
ปนจั่นทําการใชงานปนจั่น จะตองไดรับเอกสารใบเตือนจากเจาที่ความปลอดภัยในการทํางานทันที
ตองจัดใหมีการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
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ความปลอดภัยในการใชปนจั่นชนิดเคลื่อนที่
 ผูควบคุมปนจั่นตองผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมปนจั่น และไดรับบัตรประจําตัวผูบังคับปนจั่นเทานั้น
 ผูควบคุมปนจั่นตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวน เชน รองเทานิรภัย , แวนตานิรภัย เปน















ตน
กรณีที่หองควบคุมปนจั่นอยูสูงจากพื้นบันไดขึ้นจะตองมีครอบปองกันโดยตลอดขั้นบันไดตองมีความแข็งแรง
ผูควบคุมปนจั่นตองมีสุขภาพแข็งแรงไมเจ็บปวย หรือมีโรคประจําตัว เชน โรคลมชัก , โรคความดันโลหิตสูง เปนตน
ผู ควบคุ มป น จั่ น ต องทํ าการตรวจสอบอุ ป กรณ ตาง ๆ ของป น จั่น ทุ กครั้งกอ นเริ่มงาน หากพบวาอุป กรณ ชํารุด
เสียหายใหรีบแจงหัวหนางานทันที
ผูควบคุมการปนจั่นตองรูจักสัญญาณที่ใชในการยกหรือเคลื่อนยายวัสดุไดอยางถูกตอง
ผูควบคุมปน จั่นตองรูน้ําหนักของชิ้นงานที่ จะยกและหามไมใหทําการยกชิ้นงานเกินพิกัดน้ําหนักตามมาตรฐานที่
กําหนดไว
กอนยกเคลื่อนยายวัสดุตองใชตีนชาง (Outrigger) ยันกับพื้นที่มั่นคงแข็งแรงใหเรียบรอยทุกครั้งที่ทํางานยก
การเริ่มยกขึ้นครั้งแรกควรดําเนินการอยางชาๆและยกขึ้นเพียงเล็กนอยเพื่อตรวจสอบความสมดุลและความสามารถ
ในการยกกรณีที่วัสดุที่ยกหนักใกลเคียงกับพิกัดกําหนดควรทดสอบการทํางานของเบรคดวย
การทํางานยกชิ้นงานหรือวัสดุทุกครั้งจะตองประกอบไปดวย ผูควบคุมปนจั่น , ผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น และ
ผูเกาะเกี่ยววัสดุหรือชิ้นงานสําหรับงานยกทุกครั้ง
หาม ผูปฏิบัติงานโดยสารหรือเกาะบนสิ่งของที่ทําการยกโดยเด็ดขาด
ผูบังคับปนจั่น และผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น ตองใหสัญญาณทุกครั้งที่ทําการยกชิ้นงาน ลอยสูงจากพื้นเชน
สัญญาณเสียง , สัญญาณแสง เปนตน
ควรหลีกเลี่ยงการแขวนสิ่งของไวกลางอากาศแตถาจําเปนตองล็อคเครื่องดวยหามใชเบรคเพียงอยางเดียว
กรณีมีลมพัดแรงมากจนวัสดุที่เคลื่อนยายแกวงไปมาอยางรุนแรงตองรีบวางวัสดุลงทันที
การใชปนจั่นตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไปยกของรวมกันใหสัญญาณมือผูควบคุมการเคลื่อนยายเพียงคนเดียว
การใชปนจั่นใกลกับสายไฟฟาแรงสูงชิ้นสวนตางๆของปนจั่นตองหางจากสายไฟไมนอยกวา 3 เมตรหรือตามขนาด
ของแรงเคลื่อนไฟฟาถาไมสามารถทําตามระยะที่กําหนดไดตองมีผูคอยสังเกตและใหสัญญาณเตือน

 การปฏิบัติงานตอนกลางคืนควรมีไฟแสงสวางใหเพียงพอทั่วบริเวณที่ปฏิบัติงานแตแสงไฟตองไมรบกวน
การปฏิบัติงานของผูควบคุมปนจั่น
 หาม ผูไมมีสวนเกี่ยวของหรือผูที่ไมไดรับอนุญาตเปนผูบังคับปนจั่นอยูในหองควบคุมปนจั่นโดยเด็ดขาด
ภายในหองควบคุมปนจั่นไมควรมีเครื่องมือที่ไมเกี่ยวของเก็บไวแตตองมีถังดับเพลิง
 ตองบํารุงรักษาเปนระยะฯโดยเฉพาะบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวหรือเสียดสี
 หามผูบังคับปนจั่นใชโทรศัพท วิทยุเทป หรือสูบบุหรี่ในขณะที่การบังคับปนจั่นเพื่อยกชิ้นงาน
 ตองจัดใหมีการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
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ความปลอดภัยในการใชรถกระเชา
 ผูปฏิบัติงานบนรถกระเชาตองปนผูที่สามารถบังคับรถกระเชาไดและตองมีผูเฝาระวังชวยเหลืออยางนอย
1 คนตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
 ปดกั้นบริเวณติดตั้งปายสัญญาณเตือนอันตรายรอบๆบริเวณทํางานเพื่อแจงเตือนและปองกันบุคคลอื่นที่
ไมเกี่ยวของ
 ตองเก็บและรักษาเครื่องมืออุปกรณไวในกระเชาและตองหาวิธีปองกันไมใหตกหรือหลุดออกจากกระเชา
 ตองเขา -ออกทางประตูกระเชาทุกครั้ง
 ตองปดและล็อคประตูขณะทํางานหรือเมื่ออยูในกระเชา
 ตองสวมเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวและคลองเกี่ยวตะขอไวกับ ราวของกระเชาตลอดเวลาและสวมใส
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลอื่นใหครบถวนตลอดเลาที่ปฏิบัติงาน
 ตองรักษาระยะหางจากขอบของกระเชาถึงจุดทํางานไมใหเกิน 30 เซนติเมตรเพื่อไมใหเอื้อมตัวออกนอก
ตัวกระเชามากเกินไป
 ตองใชฉนวนปองกันกระแสไฟฟาหรือตัดกระแสไฟฟากอนการใชกระเชายกทํางานใกลสายไฟฟา
 ผูปฏิบัติงานบนรถกระเชาตองเปนผูที่มีสุขภาพรางกายสมบูรณ ไมเปนโรคประจําตัว เชน โรคลมชัก ,
โรคความดันสูง เปนตน
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ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
ตองขออนุ ญ าตกอ นเขาไปปฏิ บั ติงานทุ กครั้ง โดยหั วหน างานจะต องเป น ผูรับผิ ดชอบในการขอ
อนุญาตเขาไปปฏิบัติงาน (Work Permit)
ผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศจะตองผานรับการฝกอบรมการทํางานในที่อับอากาศ พรอมกับไดรับบัตร
ประจําตัวผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศเทานั้น
ผู ป ฏิ บั ติ งานในที่ อั บ อากาศจะต อ งสวมใส อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายส วนบุ ค คลให ค รบถ ว น เช น
รองเทานิรภัย , หมวกนิรภัย , แวนตานิรภัย เปนตน
หาม ผูปฏิบัติงานทํางานในที่อับอากาศโดยเด็ดขาด หากไมมีผูชวยเหลือที่ไดรับการอบรมเฝาระวัง
หรือชวยเหลือบริเวณทางเขา – ออก
การทํางานในที่อับอากาศทุกครั้งจะตองมีผูควบคุมงาน และผูชวยเหลือ เพื่อเฝาระวังดานความ
ปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
กอนเขาทํางานในที่อับอากาศ ผูควบคุมงานจะตองทําการตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ที่ตองใชในการ
ทํางานใหครบถวน
ตองทําการตรวจสอบอากาศกอนเขาไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศทุกครั้ง และตองทําการตรวจวัด
อากาศเปนระยะ ๆ ตามลักษณะงาน
ตองทําการระบายอากาศดวยพัดลมระบายอากาศ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
หาม ผูท่ีไมผานการฝกอบรมการทํางานในที่อับอากาศและไมมีบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานในที่อับ
อากาศเขาทํางานโดยเด็ดขาด
หาม จัดวางสิ่งของกีดขวางทางเขา – ออกในพื้นที่การทํางานในที่อับอากาศโดยเด็ดขาด
จัดทํ าป ายแจงขอ ความ “ ที่ อับ อากาศ อัน ตราย ห ามเข า ” ให มี ขนาดมองเห็ น เดน ชั ดบริเวณ
ทางเขาออกพื้นที่อับอากาศทุกแหง
ผูปฏิบัติงานที่อับอากาศจะตองแสดงบัตรประจําตัวไวที่ทางเขา – ออก ทุกครั้งกอนเขาปฏิบัติงาน
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ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสี
ตองขออนุญาตเขาไปปฏิบัติงาน โดยหัวหนางานเปนผูรับผิดชอบในการขออนุญาตเขาไปปฏิบัติงาน
ผูป ฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณ ปองกันอันตรายสวนบุคคลให ครบถวนตลอดเวลาที่ปฏิ บัติงาน เชน
หมวกนิรภัย , แวนตานิรภัย , รองเทานิรภัย , หนากากกันสารเคมี เปนตน
ผูปฏิบัติงานตองทราบชนิดและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีโดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร MSDS
การจัดเก็บสารเคมีตองมีการระบายอากาศที่ดี และมีอุปกรณดับเพลิงเพียงพอ สามารถหยิบใชงานได
ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
หาม ทําการผสมสีกับสารเคมีที่ไมไดกําหนดไวในฉลากโดยเด็ดขาด
หาม สูบบุหรี่ในพื้นที่การทํางาน และพื้นที่การจัดเก็บสารเคมีโดยเด็ดขาด
หาม นําอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเขามารับประทานในบริเวณการทํางานโดยเด็ดขาด
หาม กอใหเกิดประกายไฟในพื้นที่การทํางานสีและพื้นที่การจัดเก็บสารเคมีโดยเด็ดขาด
ตองมีการระบายอากาศที่ดีในพื้นที่การทํางานและพื้นที่จัดเก็บสารเคมี
การเก็บสารเคมีควรแยกเก็บใหเปนระเบียบตามชนิดและประเภทของสารเคมี
เมื่อสารเคมีกระเด็นโดนผิวหนัง ใหรีบลางดวยน้ําสะอาดอยางนอย 15 นาทีและถอดเสื้อผาที่ถูกสารเคมี
ควรถอดออกทันทีและชําระลางรางกายดวยน้ําสะอาด
เมื่อสารเคมีกระเด็นเขาตา ใหไปลางตาที่อางลางตาฉุกเฉิน โดยใหน้ําสะอาดไหลผานตาประมาณ 15
นาทีและรีบพบพยาบาลทันที
จัดเก็บวัสดุดูดซับสารเคมีหลังทําความสะอาดพื้นที่เขียนปายบงชี้และแยกทิ้งตามประเภท/ชนิดของขยะ
สีที่เหลือจากการใชงาน พนักงานจะตองนําไปเททิ้งที่ถังกากสี (ถัง200ลิตร) ในจุดที่กําหนดไวใหทุกครั้ง
เมื่อไมใชงาน เพื่อเปนการแยกประเภทขยะกากสีและกระปองสีเปลา
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ความปลอดภัยในการทํางานพนทราย
ตองขออนุญาตเขาไปปฏิบัติงาน โดยหัวหนางานเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการขออนุญาตเขาไป
ปฏิบัติงาน
ผูป ฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณ ปองกันอันตรายสวนบุคคลให ครบถวนตลอดเวลาที่ปฏิ บัติงาน เชน
รองเทานิรภัย , หนากากสําหรับงานพนทราย , ถุงมือหนัง เปนตน
ผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบอุปกรณในงานพนทรายกอนทุกครั้ง หากพบวาชํารุดใหรีบแจงหัวหนางาน
ทันที
ตองปฏิบัติงานในการพนทรายอยางนอย 2 คน โดย 1 คนทําหนาที่พนทราย และอีก 1 คนทําหนาที่
ชวยเหลือผูปฏิบัติงานพนทราย
ขอตอตาง ๆ ของสายลมสําหรับงานพนทรายจะตองมีสลิงกันสะบัดทุกจุด
ตองปดกั้นพื้นที่ในการพนทรายดวยผาใบใหมิดชิด เพื่อปองกันฝุนละอองฟุงกระจายไปสูเพื่อนรวมงาน
จุดอื่น
ผูปฏิบัติงานพนทรายตองไมมีโรคประจําตัว เชน โรคภูมิแพ , โรคความดันโลหิตสูง เปนตน
ตองมีวิทยุสื่อสารในการปฏิ บัติงานพนทราย เพื่ อใชในการประสานงานระหวางผูที่พ นทรายกับ ผูที่
ควบคุมเครื่อง
หากเกิดกรณีฉุกเฉินผูควบคุมเครื่องตองสามารถหยุดเครื่องไดทันที
หาม ผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่การพนทรายโดยเด็ดขาด
หาม นําอุปกรณที่ชํารุดมาใชในการพนทรายโดยเด็ดขาด
ผูปฏิบัติงานพนทรายจะตองมีการหมุนเวียนกับเพื่อนรวมงานอยางนอยทุก ๆ 1 ชั่วโมง เพื่อปองกันการ
ออนเพลียจากการทํางาน
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ความปลอดภัยในการจัดเก็บ จัดวาง และแยกยายวัตถุดิบ
 ตองจัดเก็บวัสดุใหอยูหางจากสภาพแวดลอมหรือปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของวัสดุเชนความรอนความอับ
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ชื้นเปนตน
กําหนดพื้นที่การจัดเก็บอยางเหมาะสมชัดเจน และแยกประเภทตามลักษณะของวัสดุหรือผลิตภัณฑ
เพื่อไมใหวัสดุตางชนิดจัดเก็บปะปนกัน
การจัดเก็บวัสดุภายในอาคารตองใหหางจากผนังอาคารไมนอยกวา 2 ฟุต
การจัดวางชั้นเก็บตองเปนพื้นราบไมลาดเอียงและตองมีปายหรือเครื่องหมายกํากับวัสดุที่จัดเก็บใหเห็น
อยางชัดเจน
กรณีที่ตองการวางวัสดุซอนกันใหวางวัสดุที่หนักกวาอยูดานลางและวัสดุที่เบากวาวางซอนดานบน
หาม วางวัสดุซอนกันสูงเกินกวา1.50 เมตรเมื่อตองยกเคลื่อนยายดวยแรงคน
หาม วางวัสดุซอนกันสูงเกินกวา 3 เมตรเมื่อใชโฟลคลิฟทในการยกเคลื่อนยายวัสดุที่จัดวางตองวาง
อยางเปนระเบียบมั่นคงไมเอียงหรือมีโอกาสโคนลมไดงาย
วัสดุที่เคลื่อนไหวบอยใหจัดเก็บดานหนาเพื่อความสะดวกในการรับเขาและจายออก
หามวางวัสดุที่มีลักษณะเปนทอหลอดยาวหรือแทงยื่นออกมาที่ทางเดินเพราะอาจกอใหเกิดอันตรายกับ
ผูปฏิบัติงาน
การจัดเก็บวัสดุที่เปนทอหรือถังกลมในแนวนอนใหจัดหาวัสดุมาค้ําหรือหนุนไวเพื่อปองกันการกลิ้งหรือ
เคลื่อนที่การจัดวางวัสดุที่มีลักษณะเปนถังซอนกันจะตองนําไมกระดานหรือไมอัดมารองกั้นระหวางชั้น
วัสดุที่มีบรรจุภัณฑเปนกระดาษตองจัดเก็บภายในอาคาร
กรณีที่เปดกลองลังไมตองทําการพับหรือเก็บหัวตะปูใหครบทุกตัว
การจัดเก็บวัสดุพึงระลึกไวเสมอวาตองไมกีดขวางเสนทางหนีไฟและอุปกรณฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม

สุขภาพอนามัย และโรคจากการทํางาน
โรคจากการทํางาน (Occupational Diseases)
โรคจากการทํางาน หรือโรคจากการประกอบอาชีพหรือตามกฎหมายเรียกวา โรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่อง
กับการทํางาน บางโรคอาจจะปรากฏอาการอยางเฉียบพลัน เนื่องจากอาจไดรับสิ่งทําใหเกิดโรค ในปริมาณ
คอนขางสูง ในระยะเวลาอันสั้น แตบางโรคอาจจะปรากฏอาการแบบเรื้อรัง เนื่องจากคนงานจะคอยๆ ไดรับสิ่ง
ที่ทําใหเกิดโรคนั้นทีละนอยๆ เปนเวลานานหลายเดือน หรือหลายป โรคสวนใหญเมื่อเกิดขึ้นแลวจะมีความ
รุนแรงสูงบางครั้งไมอาจรักษาใหกลับสูสภาพเดิมได และมีจํานวนมากที่เปนโรคนี้เกิดความรุนแรงมากจนพิการ
หรือเสียชีวิต
จากประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กําหนดชนิดของโรคตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 มีจํานวน 32 โรค ดังนี้
1. โรคจากตะกั่ว /สารประกอบตะกั่ว
2. โรคจากแมงกานีส /สารประกอบแมงกานีส
3. โรคจากสารหนู /สารประกอบสารหนู
4. โรคจากเบอริลเสี่ยม /สารประกอบเบอริลเลี่ยม
5. โรคจากปรอท /สารประกอบปรอท
6. โรคจากโครเมี่ยม /สารประกอบโครเมี่ยม
7. โรคจากนิเกิ้ล /รประกอบนิเกิ้ล
8. โรคจากสังกะสี /สารประกอบสังกะสี
9. โรคจากแคดเมี่ยม /สารประกอบแคดเมี่ยม
10. โรคจากฟอสฟอรัส /สารประกอบฟอสฟอรัส
11. โรคจากคารบอนไดซัลไฟด
12. โรคจากไฮโดรเจนซัลไฟด
13. โรคจากซัลเฟอรไดออกไซด /กรดซัลฟูริค
14. โรคจากไนโตรเจนออกไซด /กรดไนตริค
15. โรคจากแอมโมเนีย
16. โรคจากคลอรีน /สารประกอบคลอลีน
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17. โรคจากคารบอนมอนนอกไซด
18. โรคจากเบนซีนหรือสารประกอบเบนซีน
19. โรคฮาโลเจนเปนอนุพันธของกลุมน้ํามัน
20. โรคจากสารกําจัดศัตรูพืช
21. โรคจากสารเคมีอื่น /สารประกอบสารเคมีอื่นๆ
22. โรคจากเสียง
23. โรคจากความรอน
24. โรคจากความเย็น
25. โรคจากความสั่นสะเทือน
26.โรคจากความกดดันอากาศ
27. โรคจากรังสีไมแตกตัว
28. โรคจากรังสีแตกตัว
29. โรคจากคลื่นแมเหล็ก-ไฟฟาอื่นๆ
30. โรคจากฝุน
31. โรคติดเชื้อจากการทํางาน
32. โรคอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพ

สุขภาพอนามัย และโรคจากการทํางาน (ตอ)
องคประกอบที่ทําใหเกิดโรคจากการทํางาน จําแนกออกไดเปน 3 องคประกอบดังนี้
1. ตัวเหตุของโรคหรือสิ่งที่ทาํ ใหเกิดโรค หมายถึง สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ แบงออก
ไดเปนกลุมใหญๆ คือ
• ตัวเหตุทางเคมี หมายถึง ซึ่งอาจอยูในรูปของกาซ ไอสาร ละออง ฝุน หรือตัวทําละลายเชน ยาฆาแมลง
ฝุนใยหิน สารตะกั่ว แมงกานีส ปรอท
• ตัวเหตุทางกายภาพ เชน เสียง ความรอน สั่นสะเทือน และรังสีชนิดแตกตัวเปนตน
• ตัวเหตุทางชีวภาพ ไดแก ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิ และฝุนเสนใยพืช เปนตน
2. คนที่ทํางานเปนองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับการไดรับตัวเหตุของโรคและตอบสนองตอโรคนั้น สิ่ง
ที่มีอิทธิพลตอการเกิดโรคมีหลายประการ เชน
• กรรมพันธุ ,เชื้อชาติ ,เพศ และอายุ
• พื้นฐานสุขภาพกอนเขาทํางานเชน มีโรค /ความเจ็บปวยแฝงเรนอยู และเมื่อไดรับตัวเหตุของโรคบาง
ชนิดเขาไปอาจทําใหเกิดโรคไดเร็วขึ้น
• ภาวะโภชนาการของแตละบุคคล
• พฤติกรรมในการทํางาน ,อนามัยสวนบุคคล ,นิสัย
• พื้นฐานการศึกษาที่ไมเทากัน
3. ประเภทของโรคจากการทํางาน ซึ่งแบงไดเปน 6 ประเภทดังนี้
โรคปอดจากการทํางาน
โรคผิวหนังจากการทํางาน
โรคจากการทํางานเกิดจากตัวเหตุทางเคมี
โรคมะเร็งจากการทํางาน
โรคจากตัวเหตุทางชีวภาพไดแก ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิ และฝุนเสนใยพืช
โรคจากตัวเหตุทางกายภาพ เชน เสียงดัง ความรอน ความสั่นสะเทือน รังสีชนิดแตกตัว เปนตน
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การใชบริการหองพยาบาลของบริษัทฯ
 หองพยาบาลเปดใหบริการชวงเวลา 8.00 – 17.00 น. จะทําการพักเวลา 12.00 – 13.00 น. โดยจะมี
พยาบาลวิชาชีพประจําหองพยาบาล
 พนักงานทุกคน เมื่อเจ็บปวย ไมสบาย สามารถปรึกษาและขอรับยาไดที่หองพยาบาล โดยแสดงบัตร
พนักงานใหกับเจาหนาที่พยาบาล อธิบายถึงอาการปวยและยาที่พนักงานแพ จะตองใหรายละเอียดกับ
พยาบาลอยางละเอียด เพื่อความปลอดภัยในการรักษาและจายยา
 หากตองการนอนพักที่หองพยาบาล พนักงานจะตองแจงหัวหนางานใหทราบและสงเอกสารขออนุญาต
นอนพักที่หองพยาบาลใหกับทางพยาบาล ซึ่งพยาบาลจะอนุญาตใหนอนพักไดอยางนอย 1 ชั่วโมง และ
พิจารณาเปนกรณีไป
 เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หัวหนางานและพนักงานจะตองทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน หากไมสามารถทําไดให
มาที่หองพยาบาลทันที ทางพยาบาลจะทําการปฐมพยาบาลเบื้องตนและพิจารณาในการสงโรงพยาบาล
 ทางบริษัทฯ จัดใหมี ยา เวชภัณฑ อุปกรณชวยชีวิต และรถฉุกเฉินในการสงพนักงานไปยังโรงพยาบาล
ไดอยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
 พนั ก งานจะต อ งเตรี ย มหลั ก ฐานของตนเอง ได แ ก บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน , บั ต รรั บ รองสิ ท ธิ
ประกันสังคม มาดวยทุกครั้ง เพื่อสะดวกในการประสานงานและสงตอโรงพยาบาล
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อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE)

ประเภทของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
1. อุปกรณ ป องกัน ศรีษะ เชน หมวกนิรภั ย ( Safety Helmet ) หมวกกัน กระแทก ( Bump Cap ) ใช
ปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับศีรษะ อันเนื่องมาจากวัสดุตกจากที่สูงกระทบศีรษะในลักษณะที่เปน
แรงกระแทก หรือใชปองกันอันตรายจากการที่ศีรษะเคลื่อนที่ไปกระแทกหรือกระทบกับวัสดุอื่น

2. อุปกรณปองกันการไดยิน เชน ปลั๊กอุดหู ( Ear Plug ) ที่ครอบหู ( Ear Muff ) ใชปองกันอันตรายจาก
เสียงดังซึ่งถามีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ ใหสวมใสปลั๊กอุดหูหรือที่ครอบหูตลอดเวลาที่สัมผัสเสียงดัง
ซึ่งตามมาตรฐานความปลอดภัย เสียงตองไมดังเกิน 90 เดซิเบลเอ
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3. อุปกรณปองกันหนาและดวงตา เชน แวนตานิรภัย ( Safety Glasses ) ที่ครอบตา ( Goggle ) , กระ
บังหนา ( Face Shield )ใชปองกั นอัน ตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกั บดวงตาจากแสงสวางจาและวัสดุฝุ น
ละอองกระเด็นเขาตา เชน งามขัด งานเจียร งานสกัด หรือปองกันสารเคมีกระเด็นเขาตาที่อาจทําใหตา
บอด

4. อุ ป กรณ ป อ งกั น ลมหายใจ เช น หน า กากกรองสารเคมี ( Chemical Cartridge Respirator ) ,
หน า กากกรองก า ซ ( Gas Mask ) , SCBA เป น ต น ใช ป อ งกั น อั น ตรายในสถานที่ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ฝุ น
ไอระเหยสารเคมี กาวพิษ เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจโดยมาตรฐานความ
ปลอดภัย จะตองมีการตรวจวัดความเขมขนของสารเคมี/ฝุน ในพื้นที่ทํางาน ทุก 6 เดือน

5. อุปกรณปองกันลําตัว เชน ชุดปองกันสารเคมี , ชุดปองกันความรอน ใชปองกันอันตรายที่อาจจะโดน
ลําตัว เชน สารเคมีกระเด็นโดนลําตัว ปองกันสะเก็ดไฟจากการเชื่อม

6. อุปกรณปองกันมือ เชน ถุงมือหนัง , ถุงมือปองกันสารเคมี , ถุงมือยาง , ถุงมือปองกันไฟฟา ใชปองกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดการถูกทิ่มแทงจากวัสดุแหลมคมการกัดกรอนจากสารเคมี ปองกันอันตรายจาก
ไฟฟา
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อุปกรณปองกันเทา เชน รองเทานิรภัย ( Safety Shoe ) , รองเทากันสารเคมี ใชปองกันอันตรายจากของตก
ใสเทา อันตรายจากการกัดกรอนของสารเคมี ปองกันการลื่นลมจากพื้นลื่น เชน สารเคมี น้ํามัน หรือที่มีน้ําขัง

7. อุปกรณปองกันตกจากที่สูง เชน เข็มขัดนิรภัย ( Safety Belt ) เชือกนิรภัย ( Hardness ) ใชปองกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดจากการทํางานบนที่สูง เมื่อทํางานที่สูงกวา 4 เมตร จะตองสวมใสอุปกรณปองกัน
การตกจากที่สูงทุกครั้งอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทุกชนิดตองดูแลบํารุงรักษาอยูเสมอเพื่อให
พรอมใชงาน
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การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ
อุบัติเหตุ/ อุบัติการณใดๆ ที่เกิดขึ้น ถือเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรายงานและแจงใหทราบโดย
ทั่วกัน เพื่อใหมีการดําเนินการ สอบสวน และแกไขตามสาเหตุที่พบปองกันเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นอีกโดยมี
สาเหตุคลายคลึงกันในอนาคต

การรายงานอุบัติเหตุ
กํ า หนดให มี ก ารรายงาน เหตุ ก ารณ ที่ เกิ ด ขึ้ น ทุ ก ชนิ ด ที่ เป น สาเหตุ หรื อ อาจทํ า ให เกิ ด การบาดเจ็ บ ,
ทรัพยสินเสียหาย หรือเปนการทําลายสภาพแวดลอม ใหผูบริหารที่เกี่ยวของในพื้นที่ที่เกิดเหตุรับทราบ
เมื่อเกิดเหตุการณ ขางตน ตองมีการรายงานโดยวาจาใหหัวหนางานในพื้ นที่รับทราบและเมื่อสามารถ
ควบคุมสถานการณ ไดทั้งหมดแลว จะตองเขียนรายงานให เร็วที่สุ ดเทาที่กระทําได โดยใชเวลาไม เกิน 24
ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ โดยขอแบบฟอรมไดที่จป.วิชาชีพ และสงใหฝายความปลอดภัย เพื่อดําเนินการสอบสวน
และวิเคราะหอุบัติเหตุตอไป

การสอบสวนอุบัตเิ หตุ
หากเหตุการณที่เกิดขึ้น เปนเหตุฉุกเฉิน และไดมีการปฏิบัติตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินแลว ผูบริหาร
จะตองทําการสอบสวนเหตุการณที่เกิดขึ้น เพื่อหาสาเหตุพื้นฐาน (Basic Causes) เพื่อนําไปสูการแกไข
และเพื่อใหเปนตามขอกําหนดของกฎหมาย
กรณี ที่อุบัติเหตุเกิดขึ้น หัวหนางานรวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยหรือทีมสอบสวนตองทําการ
สอบสวนเพื่อหาสาเหตุและทบทวนสถิติอุบัติเหตุ เพื่อระบุชี้ถึงปญหาที่เกิดขึ้น และดูแนวโนมของอุบัติเหตุ
เพื่อหาทางควบคุม ปองกัน กอนที่เกิดความสูญเสียมากขึ้น

ประเภทและชนิดของอุบัติเหตุ / อุบัติการณตอ งรายงาน
1. เหตุการณที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 การเสียชีวิต หรือพิการ
1.2 การบาดเจ็บ/เจ็บปวย ซึ่งทําใหสูญเสียเวลางาน (Loss-Time)
1.3 การบาดเจ็บ/เจ็บปวย ที่ไมตองหยุดงาน (Minor)
1.4 อุบัติเหตุรายแรงที่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
1.5 อุบัติเหตุไมรายแรงที่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
1.6 อุบัติเหตุรายแรงที่ไดรับการปฐมพยาบาล
1.7 อุบัติเหตุไมรายแรงที่ไดรับการปฐมพยาบาล
1.8 อุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะ และการขนสง
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1.9 อุบัติเหตุที่มีน้ํามัน สารเคมี หก ลน หรือ รั่วไหล หรือเหตุการณใดๆ ที่กอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม
1.10 อุบัติเหตุเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินตางๆ
1.11 อุบัติเหตุที่มีทรัพยสิน ,อุปกรณเสียหาย
1.12 อุบัติเหตุที่เกิดกับผูรับเหมา หรือแรงงานจางเหมา

การปฐมพยาบาลเบื้องตน
การปฐมพยาบาลคื อ การให ค วามช ว ยเหลื อ ขั้ น แรกในทั น ที ทั น ใดในที่ เกิ ด เหตุ โดยใช เครื่ อ งมื อ
อุปกรณเทาที่จะพอหาได เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บกอนที่จะนําผูปวยไปพบแพทย

ขั้นตอนการปฏิบัติเมือ่ เกิดการบาดเจ็บ
แจงหัวหนางานทันที หรือติดตอเจาหนาที่พยาบาล
หากพบเห็นผูบาดเจ็บ ถาสามารถพยาบาลเบื้องตนไดใหดําเนินการทันที
คําเตือน ผูที่ไมมีความรูในการปฐมพยาบาล อาจเพิ่มความรุนแรงของการบาดเจ็บได
การปฐมพยาบาลคนเปนลมปฏิบัติไดดังนี้
1. เมื่อผูปวยรูสึกเวียนศีรษะ หนามืด ตองใหผูปวยสูดหายใจยาวๆ และนําผูปวยไปอยูในที่ที่มีอากาศ
บริสุทธิ์
2. ถาผูปวยหมดสติควรใหผูปวยนอนหงาย โดยใหศีรษะต่ํากวาลําตัวเล็กนอย หรือนอนราบก็ได และปฏิบัติ
ดังนี้
o คลายเสื้อผาใหหลวม
o กันคนอยาใหมุงเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก
o ใหดมยาดมหรือแอมโมเนีย
o เช็ดเหงื่อผูปวยใหแหง
o ถายังไมฟนตองใหความอบอุน ผายปอด และรีบพาไปพบแพทยทันที

50

หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตนผูไดรับสารเคมี มีดังตอไปนี้
1. ถาไดรับอันตรายจากสารเคมีโดยการรับประทาน
1.1 ลดอัตราการดูดซึมและทําใหสารเคมีเจือจางลง โดยใหผูปวยรีบดื่มนม หรือไขดิบ หรือดื่ม
น้ําเปลาทันที และในกรณีที่ผูไดรับสารเคมีกําลังชักหรือสลบ อยาใหดื่มอะไรทั้งสิ้น
1.2 ทําใหอาเจียน โดยใชนิ้วแหยแถวเพดานคอ หรือใหดื่มน้ําเกลืออุนจัด ๆ (ผสมเกลือ 1ชอน
โตะในน้ํา 1 แกว) หรือทั้งดื่มและลวงคอ เพื่อใหอาเจียนเอาสารพิษออกมา
ขอควรระวังในการทําใหอาเจียน คือ อยาพยายามทําใหอาเจียนถาผูไดรับสารเคมีมีอาการชักหรือ
สลบเพราะจะทําใหเศษอาหารทะลักเขาไปในหลอดลมและเกิดการอักเสบของปอดได ในกรณีที่ดื่มกรด ดาง
หรือน้ํายาฟนอล (ยาดับกลิ่น) ถาดื่มกรดใหดื่มน้ําปูนใสเพื่อชวยทําใหเปนกลางแลวใหดื่มนม เพื่อลดการระคาย
เคืองกอน แลวจึงทําใหอาเจียน ถาดื่มดางใหดื่มน้ําผลไม เชน น้ําสม หรือน้ําผสมน้ําสมสายชู เล็กนอย แลวดื่ม
นมหรือไขตีกอนทําใหอาเจียน
2. ถาไดรับอันตรายจากสารเคมีที่ผิวหนัง ใหลางผิวหนังในบริเวณที่ถูกสารเคมี โดยใชน้ําสะอาด
ลางใหมากที่สุด เพื่อทําใหเจือจาง ถาสารเคมีหกรดเสื้อผาใหรีบถอดเสื้อผาออกกอน หามใชสารแกพิษใด ๆ เท
ลงไปบนผิวหนัง เพราะอาจเกิดความรอนจากปฏิกิริยาเคมีทําใหแผลกวางและเจ็บมากขึ้น
3. ถาไดรับอันตรายจากสารเคมีที่ตา ใหลางตาดวยน้ําสะอาดใหมากที่สุดทันที โดยเปดเปลือกตา
ขึ้นใหน้ําไหลผานตาอยางนอย 15 นาที ปายขี้ผึ้งปายตา แลวรีบนําสงหองพยาบาล
4. ถาไดรับอันตรายจากสารเคมีในการสูดดม ใหยายผูไดรับสารเคมีนั้นออกจากบรรยากาศของ
สารเคมี ไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ชวยผายปอด หรือกระตุนการหายใจ
การบาดเจ็บจากการสัมผัสกระแสไฟฟา
ตองทําการตัดกระแสไฟฟากอนทุกครั้ง
ใชไมแหง หรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟา เขี่ยอุปกรณไฟฟาออกจากตัวผูบาดเจ็บ
ตองเคลื่อนยายผูปวยออกจากบริเวณที่ถูกไฟดูด ไฟชอตใหเร็วที่สุด
ตรวจดูหัวใจวาหยุดเตนหรือไม เพราะ กระแสไฟฟาแรงสูงที่ไหลผานหัวใจอาจทําใหคลื่นหัวใจหยุดเตน
ได โดยใชนิ้วมือคลําดูจากการเตนของชีพจรบริเวณคอ ถาหัวใจหยุดเตน ตองทําการนวดหัวใจไปพรอมๆ
กับการผายปอด
ถาผูปวยหมดสติ ใหชวยหายใจกอนนําสงแพทย
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36

ขอหามที่สําคัญที่ไมควรทําเมื่อถูกไฟฟาชอต

36

1. หามเขาไปชวยผูถูกไฟฟาชอต จนกวาจะแนใจไดวาผูบาดเจ็บมิไดสัมผัสกับสายไฟฟาหรือตัวนํา
ไฟฟาใด ๆ จากนั้นจึงตัดวงจรไฟฟาที่ลัดวงจรกอนเขาไปชวยเหลือ
2. หามเขาไปชวยผูถูกไฟฟาชอต ถาผิวหนังผูที่จะชวยนั้นเปยกชื้น เพราะอาจเปนตัวนํา
กระแสไฟฟาและถูกไฟฟาดูดได
3. ถาไมแนใจวาจะปลอดภัยหรือไมในการเขาไปชวยเหลือเนื่องจากไมมีความรูในการตัดกระแส
วงจรไฟฟาหรือวิธีการชวยเหลือที่ถูกตอง ใหรีบตามคนมาชวย
บาดแผล / แผลไฟไหม
ใชนิ้วหัวแมมือกดปากแผลนาน 10 นาที เพื่อใหเลือดแข็งตัว
กรณีแผลใหญ ใหใชผาสะอาดปดปากแผล
กรณีแผลไฟไหม ใหแชน้ําเย็นจัดหรือใชน้ําแข็งหอผาปดบริเวณแผลซึ่งจะชวยลดการทําลายเนื้อเยื่อ
นําสงพยาบาล / แพทย
เศษวัสดุกระเด็นเขาตา
ฝุนละอองทั่วไปเขาตา ใหลางตาหรือลืมตาในน้ําสะอาด
ฝุนละอองที่มีความคมฝงอยูในตา หามเขี่ยออกเอง เพราะอาจทําใหเกิดการฉีกขาดของกระจกตา ใชผา
สะอาดปดตาเบา ๆ หลับตา เพื่อลดการเคลื่อนไหว แลวรีบนําสงแพทย
นําผูปวยสงพยาบาล / แพทย
แผลจากการฟกซ้ํา
1. หยุดพักการใชกลามเนื้อสวนนั้นทันที
2. ยกบริเวณที่ฟกช้ําใหสูงและประคบดวยความเย็น ในระยะ 24 ชม.แรก จะชวยบรรเทาความเจ็บปวด
และทําใหเสนเลือดตีบ เลือดออกนอยลง ไมบวมมาก หรืออาจใชผาพันใหแนน ชวยใหเลือดหยุดและจํากัด
การเคลื่อนไหวดวย
3. ประคบความรอนหลัง 24 ชม. ใหใชรวมกับการนวดเบาๆ เพื่อใหมีการดูดซึมของเลือดดีขึ้น
กระดูกหัก
ใหผูปวยนอนนิ่งๆ
เขาเฝอกชั่วคราว เพื่อปองกันกระดูกเคลื่อน
นําสงแพทย / พยาบาล
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การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ไฟจะเกิดขึ้นไดตองมีองคประกอบ 3 ประการดวยกัน คือ

เราสามารถป อ งกั น การติ ด ไฟได โดยแยกองค ป ระกอบ 2 อย า ง ออกจากองค ป ระกอบที่ 3 เอา
องคประกอบใดองคประกอบหนึ่งออกจากอีกสององคประกอบก็จะสามารถดับไฟได

ประเภทของไฟและเครือ่ งดับเพลิง
1.

อัคคีภัยประเภท Aไดแก อัคคีภัยที่เกิดขึ้นจาก เชน ไม กระดาษ เศษผา
และขยะ อัคคีภัยเหลานี้ ใชน้ําธรรมดาหรือผงเคมีแหงDry Chemicalได

2.

อัคคีภัยประเภท Bไดแก อัคคีภัยที่เกิดขึ้นจากน้ํามันเชื้อเพลิงตางๆ เชน
น้ํามัน สามารถดับไดโดยใชเครื่องดับเพลิงแบบที่ฉีดเปนฟองหรือ
ถังดับเพลิงแบบน้ํายาโฟม หรือ กาซคารบอนไดออกไซคCO 2
หรือผงเคมีแหงDry Chemical

3.

อัคคีภัยประเภท Cไดแก อัคคีภัยที่เกิดขึ้นจากเครื่องอุปกรณไฟฟา สาร
ดับเพลิงที่ใชไดมีเฉพาะน้ํายาชนิดที่ไมเปนสื่อไฟฟาเทานั้น เชน เครื่อง
ดับเพลิงแบบกาซคารบอนไดออกไซค CO 2 หรือแบบฮาโลตรอน

4.

อัคคีภัยประเภท Dไดแก อัคคีภัยที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เปนโลหะ เชน
แมกนีเซียม ลิเทียม และโซเดียม เชื้อเพลิงจะมีความรอนสูงและลุกไหม
ตลอดเวลา ตองใชเครื่องดับเพลิงและวิธีการชนิดพิเศษเทานั้น
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การปองกันและระงับอัคคีภัย
การปองกันอัคคีภัยเปนหนาที่ของทุกคน ที่ตองปฏิบัติอยางเครงครัด
สถานที่ทํางาน สถานที่เก็บวัสดุหรืออุปกรณ ตองสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย
หามสูบบุหรี่ หรือทําใหเกิดประกายไฟในบริเวณที่อาจกอใหเกิดอัคคีภัยได
หามทิ้งกนบุหรี่ หรือวัตถุที่มีความรอนลงในตะกรา ถังขยะ
หรือสิ่งรองรับอื่นๆ ที่อาจกอใหเกิดอัคคีภัย
เชื้อเพลิง สารไวไฟ หรือสารเคมี ตองจัดเก็บและขน
ยายใหถูกวิธีและใชความระมัดระวังเปนพิเศษ
หมั่นตรวจสอบอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย หามมีสิ่งของวางกีดขวางเด็ดขาด
เสนทางหนีไฟ ทางเดินตางๆ จะตองรักษาความสะอาด และไมวางสิ่งของกีดขวางทางเด็ดขาด
เศษผา เศษวัสดุที่เปอนน้ํามัน เศษวัสดุอื่นๆ ที่ติดไฟไดจะตองแยกประเภทใหชัดเจน
ตองฝกซอมการดับเพลิงเบื้องตน และซอมอพยพหนีไฟ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ผูรับเหมาชวง ตองอยูในความควบคุมดูแลของผูควบคุมงาน

แผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ
1.ให พ นักงานที่ พ บเหตุเพลิงไหม ตะโกนเสียงดังวา "ไฟไหม" และชี้ ไปที่จุด เกิดเหตุพ รอมกับประเมิ น
สถานการณ พรอมปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
ถาดับได
ใหดําเนินการระงับเหตุในทันทีดวยถังดับเพลิงที่อยูใกลตามชนิดของเชื้อเพลิง
รายงานหัวหนางาน ๆ รายงานผูจัดการฝายตนสังกัดและแจง จป.วิชาชีพ
จป.วิชาชีพ / หัวหนางาน /ฝายชาง เขาสํารวจความเสียหาย
และผลกระทบตอผลิตภัณฑและสิ่งแวดลอม
จป.วิชาชีพ รายงานผูอํานวยการดับเพลิง
ถาดับไมได
ใหแจงเพื่อนรวมงานและหัวหนางาน แจงใหผูอํานวยการดับเพลิง
ตัดสินใจใชแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
เมื่อผูอํานวยการดับเพลิงรับทราบและแจงใหประชาสัมพันธประกาศพรอมกดสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
เพื่อใหทุกคนออกนอกอาคาร
ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของบริษัทฯที่กําหนดไว
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แผนการอพยพหนีไฟ
2. เมื่อสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมดังขึ้น และมีคําสั่งใหอพยพหนีไฟได ใหพนักงานปฏิบัติตามลําดับขั้น
ตางๆดังนี้
หยุดทํางานทันที หรือหากอยูในหองน้ําก็ใหรีบออกจากหองน้ําโดยเร็ว
เก็บทรัพยสินมีคาและเอกสารสําคัญเตรียมอพยพ
ถอดปลั๊กไฟ เครื่องใชไฟฟาและเครื่องจักรทั้งหมด
ผูนําอพยพ ถือธงและรายชื่อ พาพนักงานอพยพออกจากพื้นที่ โดยใชทางออกฉุกเฉิน หรือตามเสนทาง
หนีไฟทีก่ ําหนด โดยวิธีเดินเร็ว หาม วิ่งโดยเด็ดขาด
เมื่อออกจากอาคารไดแลวใหพนักงานทุ กคนไปรวมกัน ณ จุดรวมพลโดยแยกออกเป นสวนงานไม
ปะปน เพื่อตรวจสอบ ไมใหมีพนักงานติดคางอยูในอาคาร
ผูนําอพยพตรวจเช็คจํานวนพนักงานและรายงานตอผูอํานวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน
ถายอดครบ ผูอํานวยการดับเพลิงแจงพนักงานอยูในจุดรวมพลจนกวาเหตุการณสงบ
ถายอดไมครบ ผูอํานวยการดับเพลิงสั่งทีมคนหาเขาทําการคนหาและชวยเหลือ
ทีมฉุกเฉินตางๆ ออกมายังจุดรวมพลและรายงานตัวตอ ผูอํานวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน เพื่อรอรับ
คําสั่ง
หากมีผูบาดเจ็บหรือสูญหาย ผูอํานวยการดับเพลิงสั่งการใหทีมคนหาชวยเหลือและทีมปฐมพยาบาล
ทําการชวยเหลือ
ทีมปฐมพยาบาลเขาทําการปฐมพยาบาลหากไมดีขึ้นใหเคลื่อนยายผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด
หาม พูดหรือรายงานขอมูลใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณฉุกเฉินใหกับบุคคลภายนอกหรือนักขาวกอนไดรับ
อนุญาต ซึ่งอาจสงผลเสียรายแรงตอบริษัทฯ
หามบุคคลภายนอก หรือ นักขาว เขา-ออก ขณะเกิดเหตุ
ผูอํานวยการดับเพลิงสั่งการจนกวาเหตุการณจะสงบ
หากมีความรุนแรง และกระจายไปยังชุมชน หรือบริษั ทใกลเคียง ทีมแจงขาวสาร ตองทํ าการแจง
หัวหนาชุมชนและบริษัทขางเคียงรับทราบและอพยพออกจากเสนทางของกลุมควันไหลผาน
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แผนที่แสดงจุดรวมพล
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แผนฉุกเฉินกรณีกาซแอลพีจี (LPG) รั่วไหล
การปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
 ถาสูดดม หรือหายใจเขาไปมากๆ อาจทําใหขาดอากาศหายใจ ใหรีบนําผูปวยออกไปยังพื้นที่มีอากาศบริสุทธิ์
 กรณีกาซเขาตาอาจทําใหเยื่อหุมตาอักเสบ ใหรีบลางตาดวยน้ําสะอาดแลวนําสงแพทยทันที
 ถาถูกผิวหนัง เนื่องจากกาซมีความเย็น อาจทําผิวหนังไหม
 ภาชนะโลหะที่ใชเก็บ LPG ตองมีการตอสายดิน และเก็บในที่อากาศถายเทไดสะดวก
 ในการขนยายและจัดเก็บ จะตองหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีประกายไฟ
 กรณีเกิดกาซรั่วไหล ถาไมสามารถหยุดไดใหเคลื่อนยายถังใบนั้นไปยังบริเวณที่โลง แลวปลอยกาซออกใหหมด
บริเวณที่อับอากาศหากมีกาซสะสมอาจทําใหเกิดการระเบิด
 สารที่ใชในการดับเพลิง เชน ผงเคมีแหง, น้ํา, คารบอนไดออกไซด, โฟม
กรณีกาซ LPG รั่วไหล (ถังใหญ)
ผูควบคุมสถานีจายกาซ LPG ตรวจพบ/ไดรับแจงวา LPG รั่วไหล ใหทําการแกไขทันที
ผูควบคุมสถานีจายกาซ LPG เขาทําการระงับเบื้องตนและปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
ถาควบคุมได
รายงานหัวหนางาน และแจง จป.วิชาชีพ
หั ว หน า งาน /ฝ า ยช า ง /จป.วิ ช าชี พ เข า ทํ า การสอบสวนและสํ า รวจความเสี ย หายและผลกระทบต อ
ผลิตภัณฑและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
จป.วิชาชีพรายงานผูอํานวยการ
ถาควบคุมไมไดและอาจเกิดไฟลุกไหมได
ผูอํานวยการดับเพลิงใหทีมฉุกเฉินตางๆเขาระงับเหตุตามแผนฉุกเฉิน
ผูอํานวยการดับเพลิง ตัดสินใจใชแผนอพยพ และใหที มแจงขาวสารประกาศพรอมกดสัญ ญาณแจงเหตุ
ฉุกเฉินเพื่อใหทุกคนออกนอกอาคาร
แผนอพยพ ใหใชแผนขั้นตอนปฏิบัติเชนเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ ไปยัง ณ จุดรวมพลหากทิศทางลมพัด
ไปยังจุดรวมพลใหเคลื่อนยายไปจุดสํารอง เชน ลานจอดรถหรือ พื้นที่อื่น ตามความเหมาะสม
หากมีความรุนแรงและกระจายไปยังชุมชน หรือบริษัทใกลเคียง ทีมแจงขาวสาร ตองทําการแจงหัวหนา
ชุมชนและบริษัทขางเคียงรับทราบและอพยพออกจากเสนทางของกาซ LPG ไหลผานและแจงหนวยงาน
ภายนอกและภาครัฐ เพื่อระงับเหตุจป.วิชาชีพ / หัวหนางาน /ฝายชาง เขาทําการสอบสวนและสํารวจความ
เสียหายและผลกระทบตอผลิตภัณฑและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
จป.วิชาชีพ รายงานผูอํานวยการ
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แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล
 พนั ก งานที่ พ บเหตุ ส ารเคมี ห กรั่วไหลแจ งเพื่ อ นรวมงาน/หั วหน างานและเข าระงับ เหตุ ในเบื้ องต น ด ว ย
อุปกรณPPE ที่จัดไวใหและปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
 ถาระงับไดใหรายงานหัวหนางาน , จป.วิชาชีพ และผูจัดการแผนกความปลอดภัย
 หากไม ส ามารถระงั บ เหตุ ไ ด ใ ห แ จ ง หั ว หน า งาน และ จป.เพื่ อ แจ ง ที ม ฉุ ก เฉิ น เข า ระงั บ เหตุ แ ละแจ ง
ผูอํานวยการดับเพลิง
 ผูอํานวยการดับเพลิง/ จป./ ทีมฉุกเฉิน เขาตรวจสอบพื้นที่ และสั่งการใหทีมฉุกเฉินทําการปดกั้นพื้นที่กันผู
ไมมีสวนเกี่ยวของ
 ผูอํานวยการดั บเพลิ งแจงที ม แจงขาวสารประกาศเสีย งตามสาย และกดสัญ ญาณแจงเหตุฉุก เฉิน (กรณี
สารเคมีที่รั่วไหล เปนชนิดที่มีความเปนพิษ หรือมีอันตรายรายแรง)
 ทีมแจงขาวสาร ประกาศเรียกทีมฉุกเฉินและระบุสถานที่เกิดเหตุ
 ทีมฉุกเฉินทําการควบคุมสถานการณและระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหล
ถาควบคุมได
รายงานผูอํานวยการดับเพลิงประชาสัมพันธประกาศเหตุสงบ
ถาควบคุมไมได
จป.วิชาชีพ แจงหนวยงานภายนอกเพื่อขอความชวยเหลือ
รายงานผูอํานวยการดับเพลิงประชาสัมพันธประกาศเหตุสงบ

สี / ลักษณะ
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ความหมาย

ตัวอย่างการใช้ งาน

เตือน / ระวังมีอนั ตราย

ระวังสารเคมีอนั ตราย, ระวังไฟฟ้ าแรงสู ง
ระวังอันตรายจากเครื่ องจักร , ระวังของมีคม

บังคับให้ ต้องปฏิบัติ

บังคับให้ ต้องสวมเครื่ องป้ องกันส่ วนบุคคล
เครื่ องหมายบังคับ / แนะนํา

แสดงสภาวะปลอดภัย

ทางหนีไฟ, ทางออกฉุกเฉิน, โทรศัพท์ ฉุกเฉิน,
ห้ องพยาบาล, อ่ างล้ างตา/ฝักบัวชํ าระฉุกเฉิน

หยุด / ห้ าม

ห้ ามถ่ ายรู ป, ห้ ามทานอาหาร, ห้ ามสู บบุหรี่
ห้ ามตรงไป, หยุดตรวจ, จํากัดความเร็ว

เครื่องหมายความปลอดภัยที่ควรรู (Safety Sign)
1.
2.
3.
4.
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ข้ อควรปฎิบัติกบั เครื่ องหมายความปลอดภัย
ต้ องทําความเข้ าใจเครื่ องหมายความปลอดภัยทุกเครื่ องหมายอย่ างถ่ องแท้
ห้ าม เคลื่อนย้ ายตําแหน่ งหรื อนําเอาแผ่ นป้ ายเครื่ องหมายความปลอดภัยออก
เครื่ องหมายความปลอดภัยต้ องสมบูรณ์ ชัดเจนและสะอาด
พนักงานจะต้ องปฏิบัติตามเครื่ องหมายความปลอดภัยอย่ างเคร่ งครัด

การจัดการสิ่งแวดลอม
ขยะคือ สิ่งของที่ถูกทิ้งหรือไมตองการ หรือเศษวัสดุที่สามารถนํามา Recycle และเพื่อขาย
แบงออกเปน 3 ประเภทคือ
1. ขยะทั่วไป คือ สิ่งของที่ถูกทิ้ง และไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนอีกไดแก ภาชนะบรรจุ
อาหาร
2. ขยะที่ นํ า กลั บ มาใช ใ หม คื อ กระดาษ เศษโลหะ กระป อ งเครื่ อ งดื่ ม ขวดพลาสติ ก
น้ํามันหลอลื่นเครื่องจักรที่ถายออก (ขาย)
3. ขยะอันตราย คือ สิ่งของที่ถูกทิ้งหรือไมตองการซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ
สิ่งมีชีวิตและกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ไดแก น้ํามันเกา กระปองสี
กากสี เศษผาเปอนน้ํามัน หลอดไฟ เปนตน
ขยะทัว่ ไป
ขยะทีน่ ํากลับมาใช้ ใหม่
ขยะอันตราย
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ถังสี เขียว
ถังสี เหลือง
ถังสี แดง

บทลงโทษ
การลงโทษ
พนักงานบริษัทฯ และหรือ พนักงานของผูรับเหมา ที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามคูมือความปลอดภัยของบริษัท
ถือวามีความผิด ตามกฎระเบียบของบริษัทจะตองไดรับโทษตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
แรงงาน
ผูมีอํานาจในการลงโทษผูกระทําผิด มีดังนี้
1. ผูบริหารหรือผูจัดการทุกทานในตําแหนง จป.บริหาร
2. หัวหนางานทุกทานในตําแหนง จป.หัวหนางาน
3. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกทาน ผูรับผิดชอบในการดูแลดานความปลอดภัยฯในการ
ทํางานของบริษัทฯ
เมื่อผูมีอํานาจพบหรือตรวจพบผูกระทําความผิดตามกฎระเบียบของบริษัทฯและกฎระเบียบดานความ
ปลอดภัย รวมถึงไมปฏิบตั ิตามคูมือความปลอดภัย ใหดําเนินการดังนี้
1. พบความผิดครั้งที่ 1 ใหผูมีอํานาจตักเตือนดวยวาจา และออกเอกสารใบสีเหลืองใหผูกระทําผิด
และแจงหัวหนางานผูควบคุมพื้นที่ใหทราบ
2. พบความผิดครั้งที่ 2 ในเรื่องเดียวกัน ใหผูมีอํานาจตักเตือนเปนลายลักษณอักษรและออกเอกสาร
เตือนใบสีเหลืองใหผูกระทําผิดลงชื่อรับทราบ แลวแจงหัวหนางานผูควบคุมพื้นที่ไดรับทราบ
3. พบความผิดครั้งที่ 3 ในเรื่องเดียวกัน ใหผูมีอํานาจตักเตือนเปนลายลักษณอักษรและถือวาเปน
ความผิดในขั้นรายแรง ใหสงเรื่องใหผูบริหารรับทราบเพื่อพิจารณาลงโทษผูกระทําผิด การลงโทษอาจเปนการ
พักงานชั่วคราวโดยไมจายคาจางไมเกิน 7 วันหรือยกเลิกสัญญาจางก็ได ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูบริหาร
หากพบผูกระทําผิดซึ่งอาจเปนเหตุใหบริษัทฯไดรับความเสียหายอยางรายแรง หรือทําใหเกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต ผูบริหารมีอํานาจในการพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม
ตามที่ระบุไวในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ
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เบอรโทรศัพทกรณีฉุกเฉิน
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
หนวยงานภายใน
สํานักงาน (แผนกธุรการ)
สํานักงาน (แผนกทรัพยากรบุคคล)

02-3078576 ตอ 0
02-3078576 ตอ 113

หนวยงานภายนอก
แจงเหตุเพลิงไหม
สถานีตํารวจยานนาวา
หนวยกูภัย/กูชีพ
เหตุดวนทางน้ํา ศูนยปลอดภัยทางน้ํา
หนวยแพทยฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเลิศสิน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

199, 0-2211-9263
191, 0-2233-7148-9
1554
1199
1646
0-2353-9798-9
0-2289-7000

สํานักงานธุรกิจ สุตหีบ
หนวยงานภายใน

สํานักงาน (ธุรการ)

หนวยงานภายนอก

แจงเหตุเพลิงไหม
หนวยดับเพลิงการทาเรือสัตหีบ
สถานีตํารวจอําเภอสัตหีบ
เหตุดวนทางน้ํา ศูนยปลอดภัยทางน้ํา
หนวยแพทยฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
โรงพยาบาลสัตหีบ
มูลนธิโรจนธรรม
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0-63227-7733
0-3843-7212
0-3843-1359
0-3843-7712, 0-3843-7113
1199
1669
0-3824-5735-6
0-3824-5508
0-3843-8473

แบบฟอรมเซ็นรับคูมือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัก
BANGKOK DOCK COMPANY LIMITED
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม

ชื่อ – นามสกุล........................................................................................................
รหัส/เลขประจําตัวพนักงาน...................................................................................
บริษัท/หนวยงาน....................................................................................................
ไดรับคูมือความปลอดภัยในการทํางาน เมื่อวันที่.....................................................

ลงชื่อ...............................................
(
)
............../............../..............

