
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัก 

BANGKOK DOCK COMPANY  LIMITED 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 

 

 

กฎ ขอ้บังคับและคู่มือความปลอดภัย  
SAFETY ReGULATION AND MANUAL  



คํานํา 
 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการทํางาน       
ของพนักงานทุกคน ซ่ึงถือเป็นภาระหน้าท่ีอย่างหน่ึงที่ทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย         
มีสุขภาพที่ดี และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้ 
กฎ ข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานฉบับนี้ ได้กําหนดกฎ     
การปฏิบัติงานพร้อมท้ังอธิบายและช้ีแจงถึงมาตรฐานของการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยไม่เกิด     
โรคจากการทํางาน และไม่ให้มีผลกระทบต่อปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมตามพ้ืนที่ปฏิบัติงานต่างๆ โดยเนื้อหาของ  
กฎ ข้อบังคับฯ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม   
ในการทํางาน พนักงานทุกคนควรศึกษาคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดจนเกิดความเข้าใจ และสามารถนําไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง และหรือศึกษาการปฏิบัติก่อนเริ่มปฏิบัติงานหรือเปลี่ยนงานใหม่ทุกครั้ง ทั้งนี้เป็นการกําจัด ลด 
ควบคุม ป้องกันการสูญเสียและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อตนเอง ทรัพย์สิน และชุมชน  

จึงขอให้พนักงานทุกท่านตระหนักและคิดคํานึงถึงเรื่องนี้อยู่เสมอ 

 

       ด้วยความปราถนาด ี

        แผนกความปลอดภัย บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 
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สารบัญ 
 

 คํานํา           1 
 สารบญั          2 
 นโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม    4 
 คํานิยามศัพท์          6 
 สาเหตุการเกิดอุบัติเหต ุ        7 
 ความสูญเสยีจากอุบัติเหตุในการทํางาน      8 
 กฎความปลอดภัยท่ัวไปท่ีพนักงานทุกคนพึ่งปฏิบตั ิ     9 
 หน้าท่ีความรับผิดชอบ        12 
 กิจกรรม 5 ส.          16 
 ระเบียบปฏบิัติสาํหรับผู้รับเหมา       17 
 ระบบใบขออนุญาตทํางาน ( Work permit )     18 
 ความปลอดภัยในการทํางานสํานกังาน      21 
 ความปลอดภัยในการใชบ้ันได,โต๊ะ,เก้าอ้ีและตู ้     22 
 ความปลอดภัยในการใชเ้ครื่องใช้สํานักงาน      23 
 ความปลอดภัยในการใชเ้ครื่องมือช่าง       23 
 ความปลอดภัยในการทํางานบนท่ีสูง       24 
 ความปลอดภัยในการติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้าน                                           25 
 ความปลอดภัยในการทํางานกับเครื่องจักร      26 
 ความปลอดภัยในการทํางานกับวัตถุอันตรายหรอืสารเคมี        27 
 ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของหรือยกของหนัก   28 
 ความปลอดภัยในการขบัรถ Fork Lift      29 
 ความปลอดภัยในการทํางานเจียร,งานเชื่อมและงานตัด    30 
 ความปลอดภัยในการใชเ้ครื่องเจาะ       34 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

 ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า      35 
 ความปลอดภัยในการใชป้ั้นจั่นเหนือศรีษะ (Overhead Crane)   36 
 ความปลอดภัยในการใชป้ั้นจั่นชนดิเคลื่อนท่ี      37 
 ความปลอดภัยในการใชร้ถกระเช้า       38 
 ความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ      39 
 ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสี      40 
 ความปลอดภัยในการทํางานพ่นทราย      41 
 ความปลอดภัยในการจัดเก็บ จัดวาง และแยกย้ายวัตถุดบิ    42 
 สุขภาพอนามัยและ โรคจากการทํางาน      43 
 การใชบ้ริการห้องพยาบาลของบริษัท ฯ                                                   45                
 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE      46 
 การรายงานและสอบสวนอุบัติเหต ุ       49 
 การปฐมพยาบาลเบื้องตน้                                                                   50                   
 การปฏบิัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน        53 
 สีและเครื่องหมายความปลอดภัยท่ีควรรู ้      58 
 การจัดการสิง่แวดล้อม        60 
 บทลงโทษ          61 
 เบอร์โทรฉุกเฉิน         62 
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ประกาศบรษัิท อู่กรุงเทพ จํากัด 
เรื่อง นโยบายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

……………………………………… 
ด้วย บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้น จึงให้มี     

การดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจํา
ของพนักงาน ตามนโยบายที่กําหนดไว้ ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทํางาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือ
ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเอง และผู้อ่ืน 

2. บริษัทฯ จะส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย 
ตลอดจนการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซ่ึง
คุณภาพ อนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 

3. จะใช้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของบริษัทฯ ใน
การพิจารณาแผนงาน การดําเนินงาน การควบคุมติดตามผล การปรับปรุงพัฒนาและเสนอแนะ   
ในด้านความปลอดภัยฯ โดยให้สอดคล้องกับหน้าที่ตามกฎหมาย 

4. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่กําหนดข้ึนโดยเคร่งครัด 

5. บริษัทฯ จะส่งเสริม และสนับสนุน การดําเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยโดยให้พนักงานได้มีส่วน
ร่วมอย่างเหมาะสม 

6. บริษัทฯ จะจัดให้มีการการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย       
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาไปสู่มาตรฐานความปลอดภัย    
ในอุสาหกรรมระดับเดียวกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 

 
                    นาวาเอก   
                 (พิชเยนทร์ ตันประเสริฐ) 

                          กรรมการผู้จัดการ 
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ข้อความแสดงสิทธิและหน้าท่ีของนายจ้างและลกูจ้าง 
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 

โดยพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ 2554 มาตรา 17 กําหนดให้
นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม       
ในการทํางาน และข้อความสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด ทางบริษัทฯ จึงจัดทํา
ประกาศ โดยมีข้อความ ดังน้ี 
 1. นายจ้างและลูกจ้างมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม      
ในการทํางาน พ.ศ. 2554 

2. นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทํางานและสภาพแวดล้อม           
ในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะรวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตราย
ต่อชีวิตร่างกายจิตใจและสุขภาพอนามัย 

3. นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานถ้าลูกจ้าง    
ไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวให้นายจ้างสั่งให้หยุดการทํางานจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์น้ัน 

4. นายจ้างมีหน้าที่จัดให้ผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมให้สามารถบริหารจัดการและ
ดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัยก่อนการเข้าทํางานเปลี่ยนงาน
เปลี่ยนสถานที่ทํางานหรือเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ 

5. นายจ้างมีหน้าที่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้าง     
ทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทํางานเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน 

6. นายจ้างมีหน้าที่ติดประกาศคําเตือนคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยหรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแล้วแต่กรณี 

7. นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
8. ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดําเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย         

และสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยคํานึงถึงสภาพของงานและหน้าที่รับผิดชอบ 
9.  ลูกจ้างมีหน้าที่แจ้งข้อบกพร่องของสภาพการทํางานหรือการชํารุดเสียหายของอาคารสถานท่ีเครื่องมือเคร่ืองจักร

หรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานหัวหน้างานหรือผู้บริหาร 
10.  ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่นายจ้างจัดให้และดูแลให้สามารถใช้งาน      

ได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน 
11.ในสถานท่ีที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่งลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัยอาชีว  

อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของนายจ้างและสถานประกอบกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่ของนายจ้างด้วย 
12. ลูกจ้างมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการเลิกจ้างหรือถูกโยกย้ายหน้าที่การงานเพราะเหตุที่ฟ้องร้องเป็นพยาน    

ให้หลักฐานหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อพนักงานตรวจความ
ปลอดภัยคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือศาล 

13. ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดในระหว่างหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตาม  
คําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยเว้นแต่ลูกจ้างที่จงใจกระทําการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการทํางานหรือหยุด
กระบวนการผลิต 
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คําจํากัดความต่อไปนี้เป็นคําศัพท์ที่ปรากฏอยู่ใน “คู่มือความปลอดภัย” สําหรับผู้ใช้ควรทําความ

เข้าใจคําศัพท์ต่างๆ ต่อไปนี้ให้ถูกต้องตรงกัน เพ่ือให้การใช้คู่มือดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

1. อุบัติเหตุ (ACCIDENT)  เหตุการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิด ซ่ึงเมื่อเกิดข้ึนแล้วจะมีผลทําให้เกิดการ
บาดเจ็บแก่บุคคล หรือ ทรัพย์สินเสียหาย หรือเกิดความสูญเสียต่อส่ิงแวดล้อมกระบวนการผลิต หรือ 
ผลิตภัณฑ์ และองค์กร 

2. อุบัติการณ์ (INCIDENT /NEAR MISS)  เหตุการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิดซ่ึงทําให้เกิดหรืออาจทําให้เกิด
ความสูญเสียต่อบุคคลได้รับบาดเจ็บทรัพย์สินถูกทําลาย หรือหยุดกระบวนการผลิต 

3. การป้องกันอุบัติเหตุ (ACCIDENT PREVENTION) โปรแกรมการดําเนินการเพื่อกําจัด ลด ควบคุม 
ป้องกันอุบัติเหตุ และวัดผลท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือลดอุบัติเหตุและศักยภาพที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อระบบ
ต่อองค์กรหรือต่อกิจกรรมต่างๆขององค์กร 

4. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (REGULATION)  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายท่ีควบคุมการ
ดําเนินการหรือการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย 

5. ความปลอดภัย (SAFETY)การที่ปราศจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือ มีสภาวะที่ไม่ปลอดภัย เช่นเกิด
ความเจ็บปวดการบาดเจ็บการสูญเสียหรือทรัพย์สินเสียหาย 

6. การกระทําท่ีไม่ปลอดภัย (UNSAFE ACT)    การฝ่าฝืนข้ันตอนการปฏิบัติงานเช่น  ไม่สวมใส่
อุปกรณ์ความปลอดภัย PPE ซ่ึงจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุข้ึนได้ 

7. สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย (UNSAFE CONDITION)  สภาพการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่มีอันตราย 
ซ่ึงสามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสีย 

8. ผู้รับเหมา (CONTRACTOR) บริษัทหุ้นส่วน หรือบุคคลอื่นที่ บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด เป็นผู้จ้างให้
ปฏิบัติงาน หรือให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด มอบหมาย ทั้งนี้หมายรวมถึงบริษัทที่
รับเหมาช่วงต่อและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทรับเหมาช่วงต่อนั้นด้วย 
 
 
 
 
 

 

 

คํานิยามศัพท์(  DEFINITION ) 
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สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
 
การกระทําท่ีไม่ปลอดภัย(Unsafe Action) 

มีโอกาสทําให้เกิดอุบัติเหตุถึง 85 % โดยเกิดจากการกระทําของคนหรือของมนุษย์  เช่น 
 ทํางานลัดข้ันตอนหรือรีบเร่งเกินไป 
 การมีทัศนคติไม่ถูกต้อง เช่น อุบัติเหตุเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมแก้ไขป้องกันไม่ได้ 
 สภาพร่างกายไม่พร้อม เช่น ด่ืมสุรา, เมาค้าง, มีปัญหาครอบครัวใช้ส่ิงเสพติด  เป็นต้น 
 ไม่ทําตามข้ันตอนการทํางาน OJT หรือไม่ทําตามท่ีหัวหน้าแนะนํา 
 ไม่หยุดเครื่องจักรก่อนซ่อมแซมหรือบํารุงรักษา 
 ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในขณะทํางานท่ีมีอันตราย 
 ยกเคล่ือนย้ายส่ิงของด้วยท่าทางท่ีไม่ปลอดภัย 
 ฝ่าฝืนกฎระเบียบสัญลักษณ์และป้ายเตือน ด้านความปลอดภัย 
 ปฏิบัติงานโดยไม่มีหน้าท่ี หรือขาดความรู้และทักษะหรือ 

ความชํานาญ 
 หยอกล้อ เล่นกัน ระหว่างปฏิบัติงาน 
 แต่งกายไม่เหมาะสมกับสภาพงาน  ไม่รัดกุม รุ่มร่าม 

 

สภาพการทํางานท่ีไม่ปลอดภัย  (Unsafe Condition) 
มีโอกาสทําให้เกิดอุบัติเหตุถึง 15 %โดยเกิดจาก สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีทํางาน เช่น 
 การวางผังโรงงาน หรือกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 
 ไม่มีการ์ดครอบป้องกันส่วนท่ีเป็นอันตรายของเครื่องจักรหรือส่วนท่ีเคล่ือนไหว 

ต่างๆ เช่น เฟือง, โซ่, พูลเล่ย์, ไฟลวีล, เพลาเกลียว, ใบมีดและสายพานเป็นต้น 
 ระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชํารุดบกพร่อง ขาดการตรวจสอบ บํารุงรักษา 
 ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสกปรก ขาดการจัดเก็บวัสดุส่ิงของหรือไม่จัดทํา 5 ส. 
 สภาพ และส่ิงแวดล้อมในการทํางานไม่ดี เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ,  

การระบายอากาศไม่ดี, เสียงดัง, ฝุ่นละออง, 
ความร้อนสูง, ไอระเหยของสารเคมี เป็นต้น 
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ความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการทํางาน 
 
ความสูญเสียทางตรง 
 ค่ารักษาพยาบาล 
 ค่าทดแทน 
 ค่าทําขวัญ 

 

ความสูญเสียทางอ้อม 
ลูกจ้าง 
 ได้รับความเจ็บปวด 
 ได้รับความทรมาน 
 ความพิการ 
 ความสูญเสียงาน 
 เสียขวัญและกําลังใจ 

 
ครอบครัว 
 สูญเสียคนรัก 
 ขาดรายได้ 
 สูญเสียโอกาส 

 
นายจ้าง 
 ผลผลิตลดลง 
 ค่าล่วงเวลา 
 ค่าใช้จ่ายฝึกคนงานใหม่ 
 ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร 
 เสียเวลา 
 เสียช่ือเสียง 

 
ชุมชนรอบข้าง หรือใกล้เคียง 

 ขาดความเช่ือมั่น 
 วิตกกังวล 

 
ประเทศชาติ 
 ขาดกําลังคนชํานาญงาน 
 เศรษฐกิจเสียหาย 
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 กฎความปลอดภัยทั่วไปที่พนักงานทุกคนพึ่งปฏิบัติ 

 
1. พนักงานต้องแต่งกายสวมใส่เส้ือแขนยาว กางเกงขายาว ให้เรียบร้อย รัดกุม ไม่ขาดรุ่งริ่ง 
2. ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ข้ันพ้ืนฐาน ในการเข้า-ออกบริษัทและ

บริเวณพ้ืนที่ ทํางานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย, แว่นตานิรภัย, รองเท้านิรภัย 
3. พนักงานทุกคน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับพนักงานใหม่ ก่อนที่จะ

เข้าปฏิบัติงานได้ 
4. พนักงานทุกคน ต้องเข้าร่วมกิจกรรม Safety Talk เพ่ือรับฟังข่าวสารทั้งเรื่องของการผลิต, ความ

ปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม, 5ส. และอื่นๆ นอกจากนั้นยังรวมถึงกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ที่พนักงาน
ทุกคนต้องให้ความร่วมมือ 

5. ห้ามพนักงานนํารถเข้ามาภายในบริษัทฯ ยกเว้นพนักงานท่ีได้รับอนุญาตและมีบัตรผ่านเท่านั้นจึงจะ
สามารถนํารถเข้ามาจอดได้และต้องนํารถไปจอดบริเวณจุดจอดรถท่ีบริษัทฯกําหนด  

6. การขับรถยนต์และข่ีรถจักรยานยนต์ภายในบริษัทฯ  ให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
7. หัวหน้างานจะอบรมวิธีการทํางานให้กับพนักงานทราบโดยละเอียด หากยังมีความสงสัย, ไม่เข้าใจท่ี

เกี่ยวกับวิธีทํางานพนักงานควรรีบปรึกษาหัวหน้างานทันที 
8. ต้องตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ก่อนและหลังเริ่มงานทุกวัน หากพบว่าชํารุด 

เสียหายให้แจ้งหัวหน้างานทันที เพ่ือดําเนินการแก้ไขให้ปลอดภัย ถึงจะปฏิบัติงานได้ปกติ 
9. ห้ามใช้เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ผิดประเภท เพราะอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุและทรัพยสินเสียหาย

ได้ 
10. ห้ามหยอกล้อ/เล่นกัน ในขณะปฏิบัติงาน 
11. ห้ามน่ังบนเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ใต้ฐานของเครื่องจักร 
12. ต้องปิดสวิทซ์ หรือถอดปล๊ัก ก่อนซ่อมแซมเครื่องจักรทุกครั้ง 
13. หากไม่สบาย ร่างกายไม่พร้อมปฏิบัติงาน ให้รีบปรึกษาพยาบาล ทันที 
14. พนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน, กฎระเบียบ, เครื่องหมายป้ายเตือน และป้ายห้ามต่างๆ 

ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและกําจัด บําบัด ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลต่อส่ิงแวดล้อม 
15. อย่าทํางานในที่ลับตาคนเพียงคนเดียว โดยไม่มีใครทราบโดยเฉพาะการทํางานหลังเวลาทํางานปกติ 

เช่น งานไฟฟ้า ที่อับอากาศ และงานที่เส่ียงเป็นต้น 
16. ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ตามประเภท หรือชนิดของงานน้ันๆ 

ตลอดเวลาทํางาน 
17. ขณะปฏิบัติงานต้องมีการส่ือสาร ประสานงานท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน เช่น ใช้วิทยุส่ือสาร การปรับแต่ง, 

เปล่ียนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใดๆ ต้องกระทําโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น 
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18. อนุญาตให้สูบบุหรี่ในเวลาและในพื้นที่ที่กําหนดไว้ให้เท่านั้น 
19. ห้ามด่ืมสุรา ของมึนเมา สารเสพติดและเล่นการพนันภายในบริษัทฯ โดยเด็ดขาด 
20. ห้ามฉีดเครื่องดับเพลิงหรือกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเล่นโดยไม่มีเหตุอันควร 
21. กรณีที่ไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และพ้ืนที่อันตราย ห้ามเข้าไปดําเนินการ

ใดๆ โดยท่ีไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด 
22. ผู้รับเหมาที่เข้ามาทํางานภายในบริษัทฯ จะต้องได้รับการอบรมตามที่บริษัทฯกําหนดก่อนทุกครั้ง จึง

จะสามารถปฏิบัติงานได้ รวมท้ังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ ตลอด
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

23. การทํางานจะต้องมีใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ตามระเบียบของบริษัทฯ 
24. กรณีหญิงมีครรภ์ ห้ามยกของหนัก, ข้ึนที่สูง หรือทํางานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ทํางาน

ในช่วงเวลา  24.00 น. - 06.00 น.หรือเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้ 
25. เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน หัวหน้างานต้องรีบทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือนําผู้บาดเจ็บมา

ที่ห้องพยาบาล กรณีที่ต้องนําส่งโรงพยาบาล ทางพยาบาลจะเป็นผู้พิจารณา หรือถ้าเป็นอุบัติเหตุข้ัน
รุนแรงหัวหน้างานสามารถพิจารณานําส่งโรงพยาบาลได้ 

26. พนักงานและหัวหน้างาน จะต้องเขียนรายงานอุบัติเหตุส่งฝ่ายความปลอดภัยทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ 
เพ่ือทําการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ หาแนวทางป้องกันแก้ไข และรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 

27. พนักงานทุกคน ต้องร่วมมือกันทําความสะอาดพื้นที่ทํางาน และจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
ปลอดภัย (House keeping) ทุกครั้งหลังเลิกงานหรือตามที่บริษัทฯ กําหนด 
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อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลข้ันพื้นฐาน 
ที่พนักงานต้องสวมใส่ เมื่อเข้ามาปฏิบัติงาน 

หมวกนิรภยั

แว่นตานิรภยั 

สวมใส่เสื้อแขนยาว

สวมใส่กางเกงขายาว

รองเท้านิรภยั 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง 
1. กําหนดนโยบายและเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทํางาน ให้ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทําแผนและดําเนินงานตามนโยบาย 
2. จัดโครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานและ

หน่วยงานความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ 
3. ตรวจสอบ/วัดผล และประเมินผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
4. บริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
5. ให้ความสนับสนุนและกําหนดทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดําเนินงานด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนา 

มัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
6. ปฏิบัติตามกฎ, ข้อกําหนด, คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยให้มีความปลอดภัยมาก

ที่สุด 
7. กํากับดูแล และฝึกอบรม การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ 
8. นําผลการดําเนินงานด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานมาเป็นส่วน

หนึ่งในการประเมินผลผู้บริหารและพนักงานขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานรวมทั้งความปลอดภัย 

นอกงานเพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการ 
เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเน่ืองจากการทํางาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทํางานเสนอต่อนายจ้าง 

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานต่อนายจ้าง เพ่ือความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาปฏิบัติงาน หรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการในสถานประกอบ
กิจการ 

4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมท้ังมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบ
กิจการเสนอต่อนายจ้าง 

5. สํารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทํางาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายท่ีเกิดข้ึนใน
สถานประกอบกิจการน้ันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงโครงการหรือแผนการ
อบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร 
นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพ่ือเสนอความเห็นต่อนายจ้าง 

7. วางระบบการรายงานสภาพการทํางานท่ีไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ 
8. ติดตามความคืบหน้าเรื่องท่ีเสนอนายจ้าง 
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
10. ประเมินผลการดําเนินการด้านความปลอดภัยในการ 

ทํางานของสถานประกอบกิจการ 
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตาม 

ที่นายจ้างมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ (ต่อ) 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 

1. กํากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซ่ึงอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 

2. เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทํางานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อนายจ้าง 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานให้เป็นไปตาม

แผนงาน โครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางาน 
ที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ 

4. กํากับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือความปลอดภัยของลูกจ้าง 
ตามท่ีได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ในการทํางาน คณะกรรมการ หรือหน่วยงานความปลอดภัย 

 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 

1. กํากับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย 
2. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือค้นหาความเส่ียงหรืออันตรายเบ้ืองต้นโดยอาจร่วม

ดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับ
วิชาชีพ 

3. สอนวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

4. ตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยก่อนลงมือ
ปฎิบัติงานประจําวัน 

5. กํากับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
6. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ อันเน่ืองจากการทํางาน

ของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิค
ข้ันสูง หรือระดับวิชาชีพ สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อ
หน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ 

7. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจาก
การทํางานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน 

 ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคข้ันสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวม 
 ทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง โดยไม่ชักช้า 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
9. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามที่เจ้าหน้าที่ 
 ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมอบหมาย 

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ (ต่อ) 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพ 
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
2. วิเคราะห์งานเพ่ือชี้บ่งอันตราย รวมท้ังกําหนดมาตรการป้องกันหรือข้ันตอนการทํางานอย่างปลอดภัยเสนอ

ต่อนายจ้าง 
3. ประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัยในการทํางาน 
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย

ในการทํางานต่อนายจ้าง 
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความ

ปลอดภัยในการทํางาน 
6. แนะนําให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 
7. แนะนํา ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพ่ือให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการ

ทํางาน 
8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือดําเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ข้ึนทะเบียน

กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมในการทํางานภายในสถานประกอบกิจการ 

9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพ่ือให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานประกอบ
กิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

10. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอัน
เนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพ่ือป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 

11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทํารายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย 
หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเน่ืองจากการทํางานของลูกจ้าง 

12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามที่นายจ้างมอบหมาย 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน 
1. ปฏิบัติตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ,พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554, กฎระเบียบ, ข้อกําหนด ,คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
แต่ละหน่วยงานโดยให้มีความปลอดภัย 

2. ปฏิบัติตามแผนดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกิจกรรมของหน่วยงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 

3. ตรวจหา/แก้ไข/รายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัย และข้อบกพร่องที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และส่ิงแวดล้อม ของผลิตภัณฑ์ และ/หรือการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

4. ควบคุมการทํางานของผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกําหนด มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน 
5. ร่วมเป็นคณะทํางานหรือคณะกรรมการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ตามท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือ มอบหมาย 
6. เข้าร่วมดําเนินงานด้าน คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
7. รายงานอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทันที 
8. ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( PPE) ตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานและตรวจสอบดูแลให้พร้อมใช้งาน 
9. ตรวจสอบดูแลและการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ถูกต้อง 

และปลอดภัย 
10. จัดทําและควบคุมเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
11. ฝึกอบรม / ปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบตามแผนฉุกเฉินของบริษัทฯ 
 
 
 

 สถานท่ีทํางานใดท่ีดําเนินกิจกรรม 5 ส. จะปลอดภัยกว่า และมีการผลิตที่ดีกว่ารวมทั้งยังทําให้สถานท่ี
ทํางานน่าอยู่ น่าดู และสะดวกสบายข้ึน ซ่ึงการดําเนินกิจกรรม 5 ส. สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้ 
สะสาง :  แยกรายการส่ิงของที่จําเป็น และไม่จําเป็นทิ้งส่ิงของที่ไม่จําเป็นออกไป 
สะดวก :  เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ในท่ีที่ใช้ได้สะดวกและเก็บในที่ปลอดภัย 
สะอาด  : จัดระเบียบการดูแลความสะอาดของสถานท่ีทํางาน 
สุขลักษณะ :  ดูแลเส้ือผ้าและรักษาสภาพสถานท่ีทํางานให้สะอาดเรียบร้อยอย่าปล่อยให้สกปรก รกรุงรัง 
  เป็นเด็ดขาด 
สร้างนิสัย : ปฏิบัติ 4 ส. ข้างต้น จนเป็นนิสัย 
 
 
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ (ต่อ) 
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กิจกรรม 5ส สู่ความปลอดภยั



 
 
 
1. แต่งกายสุภาพ สวมเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ 

หมวกนิรภัย, แว่นตานิรภยั และรองเท้านิรภยั ทุกครั้งที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ 
2. จอดรถยนต์ในท่ีกําหนดไว้ หรือพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดรอ ทั้งนี้

เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน และการใช้พลังงาน 
3. ติดต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย เพ่ือแลกบัตรประชาชน หรือ บัตรท่ีราชการออกให้ 
4. แจ้งรายช่ือบุคคล / แจ้งรายการส่ิงของที่นําเข้าบริษัทฯ ต่อ รปภ.อย่างละเอียด 
5. แจ้งชื่องานและผู้ที่ต้องการติดต่อ และทําใบผ่าน 

5.1 กรณีผู้รับเหมารายใหม่จะต้องได้รับการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทํางานจากเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยของบริษัทฯ ก่อนเริ่มงาน 

5.2 ผู้รับเหมาจะต้องส่งสําเนาบัตรประชาชน ของพนักงานทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงาน 
6. ต้องติดบัตรผู้รับเหมาตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ และให้อยู่ในสถานท่ีที่ผู้ควบคุมงานจัดให้

เท่านั้น หากต้องการไปพ้ืนที่อ่ืนหรือต้องการส่ิงใดเพ่ิมเติม ให้แจ้งผู้ควบคุมงาน 
7. ระหว่างการอยู่ในบริเวณบริษัทฯ ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

*  ห้ามสูบบุหรี่ ยกเว้นให้สูบได้ในบริเวณ/จุดที่กําหนดไว้ให้เท่านั้น 
*  ห้ามเข้าไปในสถานท่ีซ่ึงตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  
*  ห้ามเล่นการพนัน ห้ามด่ืมสุรา หรือส่ิงเสพติดใดๆ ทั้งส้ิน 
*  ห้ามทะเลาะวิวาท ก่อความไม่สงบ  
*  ห้ามนําเด็ก หรือ สัตว์เล้ียง เข้ามาในบริษัทฯ  

8. หากผู้รับเหมาปฏิบัติเกี่ยวกับงานท่ีมีความเส่ียง เช่นงานท่ีก่อให้เกิดประกายไฟ งานที่สูง งานที่อับอากาศ
เป็นต้นผู้รับเหมาจะต้องกรอกแบบฟอร์ม Work permit ขออนุญาตทํางานก่อนทุกครัง้หลังเสร็จงานต้อง
ตรวจสอบพื้นที่ทํางานจนปลอดภัยและทําความสะอาดพื้นที่ทํางานให้เรยีบร้อย 

9. ผู้รับเหมา ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)ตามชนิด/ประเภทของงานน้ันๆ 
10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริษัทฯ สามารถส่ังหยุดงาน/ว่ากล่าวตักเตือนได้ ในกรณีที่พบวา่การกระทํานั้น

อาจก่อให้เกดิอันตรายหรอืเป็นการฝ่าฝืนกฎของบริษัทฯ 
11. กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน ให้ปฏิบัติตามที่ผู้ควบคุมงาน/จป. แนะนําและปฎิบัติตามแผนฉุกเฉิน 
12. เมื่อเสร็จธุระให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องลงนามในใบอนุญาตติดต่องาน 
13. แสดงหลักฐานการนําส่ิงของออกนอกบริษัทฯ ต่อ รปภ. และแลกบัตรประชาชน คืน 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบปฏิบัติสําหรับผู้รับเหมา 
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 เนื่องจากบริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด มีการทํางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ มีวัตถุดิบซ่ึงเป็นเชื้อเพลิง สารเคมี
และก๊าซไวไฟ นอกจากน้ีในบริเวณบางแห่งอาจมีสายไฟฟ้าแรงสูง และท่อใต้ดินฝังอยู่ใต้บริเวณที่จะทํางาน หรือ
มีการทํางานบนท่ีสูง ในอู่ต่อเรือ/ซ่อมเรือ บนเรือในทะเล/ริมน้ํา และอาจมีผู้คนท่ีเกี่ยวข้องเดินผ่านไป-มา หรือ
ทํางานในบริเวณใกล้เคียงกัน ดังนั้น เพ่ือให้ระบบการตรวจสอบความเรียบร้อย และมีความปลอดภัยทุกรายการ 
จึง จําเป็นต้องมี ระบบอนุญาตการทํางาน  (Work Permit System) ที่มีประสิทธิภาพและให้การทํางานมี
ความเส่ียงน้อยท่ีสุด หรือไม่มีเลย พนักงานทุกคนจึงต้องปฏิบัติตามระบบการขออนุญาตทํางานตามระเบียบของ
บริษัทฯ 
 
 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่างๆ ได้รับการควบคุมความปลอดภัยอย่างมีระบบและเป็นการรับประกันความ

ปลอดภัยสําหรับพนักงาน ทรัพย์สิน เครื่องจักร อุปกรณ์ส่ิงแวดล้อมและชุมชน ใกล้เคียง ให้มีความเส่ียง
น้อยท่ีสุด 

2. เพ่ือให้มีการควบคุม และประสานงานที่รัดกุมระหว่างหน่วยงานท่ีเข้ามาทํางานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน
พ้ืนที่ หรือ เจ้าของอุปกรณ์ และเครื่องจักร 

3. เพ่ือให้สามารถตรวจวัด ติดตาม และประเมินผลด้านความปลอดภัยได้ตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
1. หัวหน้างานจะต้องมาขอเปิดใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ที่แผนกความปลอดภัย ล่วงหน้าก่อนเริ่ม

ทํางาน 1 วัน และนํา Work Permit เดิมมาปิดเม่ือถึงเวลาที่ระบุไว้ รวมทั้งบริษัทผู้รับเหมาจะดําเนินงาน
ใดๆ จะต้อง ขอใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ที่แผนกความปลอดภัยก่อนทุกครั้ง  

2. ใบอนุญาตทํางานที่สมบูรณ์จะต้องระบุวัน ระยะเวลา อุปกรณ์หรือสถานที่ที่อนุญาตให้ทํางาน รายละเอียด
ของงานท่ีทําลายมือชื่อของผู้ตรวจสอบ, ผู้รับอนุญาต และผู้อนุญาต 

 
 
 
 
 
 
3. ต้องติดต้ังต้นฉบับใบอนุญาตทํางานไว้ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้เป็นที่สังเกตได้ชัดเจน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
4. เมื่อปิดงานแล้วให้นําส่งใบอนุญาตทํางาน ( Work Permit )มายังแผนกความปลอดภัย 

 
 

 

ผู้รับอนุญาต:   เม่ือลงนามในใบอนุญาตแล้ว หมายถึง ได้เข้าใจในงานท่ีจะทํา และยอมรับท่ีจะปฏิบัติ 
 ตามข้อกําหนด ในใบอนุญาตทุกประเภท 
ผู้อนุญาต:   คือคนท่ีตัดสินใจแล้วว่าอุปกรณ์ หรือบริเวณท่ีทํางานนั้นปลอดภัยและได้มีการ 
 เตรียมการทํางานดีมีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยท่ีเหมาะสมเพียงพอแล้ว 

ระบบใบขออนุญาตทํางาน ( Work permit ) 

วัตถุประสงค์ 

กฎและระเบยีบการขอใบอนุญาต 
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1. ใบอนุญาตทํางานท่ีมีความร้อน หรือมีประกายไฟ (Hot Work Permit) 

 เช่น งานเช่ือม, ตัด, เจียร และงานอ่ืนๆ ที่มีสะเก็ดไฟ ประกายไฟ 
 อุปกรณ์ที่นํามาใช้ต้องปลอดภัย ไม่ชํารุดเสียหาย 
 บริเวณที่ทํางานต้องไม่มีเชื้อเพลิงท่ีก่อให้เกิดการติดไฟ 

และมีการปิดกั้นพ้ืนที่ ป้องกันสะเก็ดไฟ ประกายไฟกระเด็น 
 เตรียมเครื่องดับเพลิงให้พร้อม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. ใบอนุญาตทํางานขุดเจาะ (Excavation Work Permit)  
สําหรับใช้อนุญาตให้ทํางานขุดเจาะพื้นผิวให้ลึกลงไปมากกว่า 15 เซนติเมตร (6 นิ้ว) 
ได้แก่ การขุด, การปักหลัก, การตอกเสาไฟ เข็ม หรือเสาและงาน อ่ืนๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 
 ต้องมีการตรวจสอบพื้นดินที่จะขุดเจาะ และมีการป้องกันการเกิดดินถล่ม 

3. ใบอนุญาตทํางานไฟฟ้าแรงสูง (High voltage Work Permit) 
สําหรับใช้อนุญาตทํางานใดๆ ที่มีการเข้าในเครือข่ายระบบไฟฟ้าทุกแรงดัน 
ยกเว้น ไฟฟ้า 24 VDC. ในเขตปฏิบัติการ และใช้อนุญาตสําหรับงานไฟฟ้า 
แรงสูงนอกเขตปฏิบัติการที่มีแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 220 Volt 
 ก่อนปฏิบัติงานจะต้องมีการตัดแยกกระแสไฟฟ้าทุกครั้ง 
 ให้ผู้ที่มีความชํานาญเป็นผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น 

4. ใบอนุญาต ติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน (Scaffolding installation/dismantleWork Permit) 
สําหรับใช้ตรวจสอบ / อนุญาตการตั้งนั่งร้าน รวมท้ังให้ทําการรื้อถอนทันที  
ท่ีหมดเวลาอนุญาตสําหรับงานในเขตพ้ืนท่ี 
 พนักงานจะต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวทุกครั้ง 
 ติดป้ายแสดงสถานะของน่ังร้านทุกครั้ง 

ใบอนุญาตทํางานในท่ีสูง (High Work Permit) 
 ในกรณีที่มีการติดต้ังนั่งร้าน นั่งร้านจะต้องมีสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรง 
 จัดให้มีเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวสําหรับให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ตลอดเวลา 

ที่ปฏิบัติในท่ีสูง 2 เมตรข้ึนไปโดยยึดติดกับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือโครงสร้าง 
 จัดให้มีผ้าใบหรือส่ิงปิดกั้นไม่ให้วัสดุร่วงหล่นเป็นอันตรายต่อผู้ที่ทํางานหรือทรัพย์สินที่อยู่ด้านล่างหรือ

จะต้องปิดกั้นบริเวณโดยรอบใต้พ้ืนที่ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตอันตราย 
 การทํางานบนท่ีสูงหรือบนหลังคาใกล้สายไฟฟ้าจัดทําป้ายเตือนหรือทํารั้วกั้น 
 สภาพดินฟ้าอากาศปกติ ไม่มีลมแรงหรือฝนฟ้าคะนอง จึงจะสามารถทํางานได้ 

 
 

งาน หรือ ประเภทที่ต้องขอใบอนุญาตทํางาน 
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5. ใบอนุญาตทํางานขนถ่ายสารเคมี /น้ํามัน (Chemicals / Oil Transfer Work Permit) 
 ทําการปิดกั้น / แยกอุปกรณ์ออกจากส่วนอ่ืนและติดป้ายเตือน 
 ทําการหนุนล้อรถด้วยไม้หมอนกันรถไหล ทั้งล้อหน้า-ล้อหลัง 
 การจอดรถต้องเอาหน้ารถออก เมื่อมีเหตุฉุกเฉินสามารถนําออกรถได้ทันที 
 ต้ังป้ายเตือน “เขตพื้นที่อันตราย ,กําลังขนถ่ายสารเคมี/น้ํามัน”ไว้ด้านหน้าของรถ 
 ทําการสวมสายท่อส่งของรถ กับท่อรับของถังสารเคมี /น้ํามัน ต้องไม่มีการรั่วไหลของสารเคมี / 

น้ํามัน ในระหว่าง Load สารเคมี / น้ํามัน 
 ตรวจสอบอุปกรณ์ (ต้องไม่ทําให้เกิดประกายไฟ) 
 จัดเตรียมอุปกรณ์ถังดับเพลิงไว้ยามเกิดเหตุฉุกเฉิน 

6. ใบอนุญาตทํางานท่ัวไป (Cold Work Permit) 
 ทําการปิดกั้น หรือแยกอุปกรณ์ออกจากส่วนอ่ืนๆ และติดป้ายเตือน 
 ตัดระบบไฟฟ้าท่ีไปยังอุปกรณ์นั้น และติดป้ายเตือน 
 ตัดแยกระบบควบคุมการทํางานและติดป้ายเตือน 
 ทําความสะอาดอุปกรณ์จนปราศจากสารเคมี น้ํามัน สารอันตราย 
 จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ยามเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 บริเวณรอบๆ รวมทั้งบรรยากาศ และทิศทางลม อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย 
 ตรวจสอบไม่ให้มีวัตถุที่ทําให้เกิดการติดไฟในพ้ืนที่ 
 ปิดกั้นระบบท่อ / วาวล์ต่างๆ และติดป้ายเตือนเรียบร้อย 

7. ใบอนุญาตทํางานฉายรังสี (Radiation Work Permit) 
 จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี 
 ปิดกั้นพ้ืนที่ทํางานให้เรียบร้อย บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าโดยเด็ดขาด 
 ต้องมีการติดป้ายเตือนอันตรายและสวมใส่อุปกรณ์ PPE อย่างครบถ้วน 

8. ใบอนุญาตทํางานทดสอบแรงดัน (Pressure test Work Permit) 
 ปิดกั้นพ้ืนที่ทํางานให้เรียบร้อย บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าโดยเด็ดขาด 
 ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน และสวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้ง 

9. ใบอนุญาตทํางานท่ีอับอากาศ (Confined space Work Permit) 
 จะต้องมีการตรวจวัดสภาพอากาศทุกครั้งก่อนเข้าทํางานท่ีอับอากาศ 
 บุคคลที่เข้าทํางานท่ีอับอากาศต้องไม่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
 ต้องเตรียมพ้ืนที่ อุปกรณ์ เครื่องมือให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับ 

ที่อับกาศ 
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10. ใบอนุญาตทํางานยกของหนักตั้งแต่ 10 ตันขึ้นไป (Heavy lifting Work Permit) 
 ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ยกเคล่ือนย้ายให้เหมาะสมกับน้ําหนัก ส่ิงของที่ต้องการยก 
 วางแผน กําหนดพ้ืนที่ และการเคล่ือนย้าย ให้ปลอดภัย 

 
 

 พ้ืนสํานักงานควรสะอาดอยู่เสมอ 
 ห้าม วิ่งหรือล่ืนไถลในสํานักงาน 
 ขณะท่ีมีการขัดหรือทําความสะอาดพื้น ผู้ปฏิบัติงานควรเดินหรือปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังยิ่งข้ึน 
 ถ้าพบน้ํามันหกบนพ้ืนสํานักงาน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ หรือกันพ้ืนที่ และแสดงเครื่องหมาย 
เตือน หรือหาวัสดุดุดซับ และนําไปทิ้งตามชนิด/ประเภท ของขยะเพ่ือลดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 

 ถ้าพบวัสดุหรือเครื่องใช้สํานักงาน เช่น ดินสอ หรือส่ิงอ่ืนใดตกหล่น รีบเก็บทันที 
 ในขณะที่เดินถึงมุมตึก ให้เดินทางขวาของทางเดิน เดินช้าๆ อย่างระมัดระวัง 
 สายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟ้า ควรติดต้ังให้เรียบร้อย ไม่กีดขวางทางเดิน 
 อย่าอยู่ใกล้บริเวณประตูที่เปิดอยู่ ประตูอาจปิดมากระแทกได้ 
 เมื่อจะเข้าออกจุดท่ีบังตา หรือเปิดปิดประตูบานกระจก ควรเปิดปิดอย่างระมัดระวัง 
 ประตูบานกระจกท่ีเปิดปิดสองทางให้ติดเครื่องหมาย “ดึง” หรือ “ผลัก” ให้ชัดเจน 
 ไม่วางส่ิงของเกะกะทางเดินช่องประตู 
 ติดต้ังกระจกเงาท่ีบริเวณมุมอับ 
 ทําความสะอาดและกําจัดขยะ ฝุ่นผง หรือเศษกระดาษทุกวัน 
 สูบบุหรี่ในท่ีที่จัดไว้ให้ 
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อุบัติเหตุจากการใช้บันไดมักเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นขณะท่ีทํางานอยู่บนขั้นบันไดจําเป็นต้องระมัดระวัง
และปฏิบัติได้ถูกวิธี 

 ก่อนข้ึนลงบันไดควรสังเกตส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายข้ึนได้ 
 ถ้าบันไดมีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือบันไดเกิดชํารุดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพ่ือทําการแก้ไขปรับปรุงให้ 

เรียบร้อย 
 อย่าให้มีเศษวัสดุชิ้นเล็กน้อยตกอยู่ตามข้ันบันได เช่น เศษกรวด เศษแก้ว ฯลฯ 
 จัดให้มีพรมหรือท่ีเช็คเท้าบริเวณเชิงบันได 
 ข้ึนลงบันไดด้วยความระมัดระวัง อย่าวิ่ง เล่นหรือหยอกล้อกัน 
 ข้ึนลงทางด้านขวาและจับราวบันไดทุกครั้ง 
 ขณะข้ึนลงบันไดต้องมองข้ันบันไดทุกครั้ง 
 อย่าข้ึนหรือลงบันไดเป็นกลุ่มใหญ่เวลาเดียวกัน 

 
 
 
 

 ลิ้นชักตู้เอกสารควรเปิดใช้ทีละชักและปิดทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 
 ห้ามวางส่ิงของไว้ใต้โต๊ะทํางาน 
 ห้ามเอนหรือพิงพนักเก้าอ้ีโดยให้รับน้ําหนักเพียงข้างใดข้างหนึ่ง 
 ให้มีพ้ืนที่เคล่ือนย้ายเก้าอ้ีเข้าออกท่ีสะดวก 
 ห้ามวางวัสดุส่ิงของบนหลังตู้ 
 จัดเอกสารท่ีมีน้ําหนักมาก ใส่ล้ินชักตู้ชั้นล่างสุด เอกสารเบาสุดจัดให้อยู่ชั้นบน 

หลีกเล่ียงการใส่เอกสารมากเกินไป 
 ให้จับหูล้ินชักตู้ทุกครั้งในการเปิดเพ่ือป้องกันนิ้วถูกหนีบ 
 การจัดวางตู้ต้องไม่เกะกะทางเดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความปลอดภัยในการใช้บันได 

ความปลอดภัยของ โต๊ะทํางาน  เก้าอ้ี  ตู้ 
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ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้สํานักงาน 

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง 

 
 
 
 

 ในขณะขนย้ายกระดาษควรระวังกระดาษบาดมือ 
 ให้เก็บปากกาหรือดินสอ โดยการเอาปลายช้ีลง หรือวางราบในล้ินชัก 
 ให้ทําการหุบขากรรไกร ที่เปิดซองจดหมาย ใบมีดคัตเตอร์ หรือของมีคมอ่ืนให้เข้าที่ก่อนการเก็บ 
 การใช้เครื่องตัดกระดาษ ต้องระวังนิ้วมือให้อยู่ห่างจากมีด 
 การแกะลวดเย็บกระดาษให้ใช้ที่ดึงห้ามใช้เล็บ 
 ควรใช้บันไดเหยียบ เมื่อต้องการหยิบของในท่ีสูง ห้ามใช้กล่อง,โต๊ะหรือเก้าอ้ีติดล้อ 
 หลังเลิกใช้งานให้ปิดไฟทุกดวง และตัดวงจรไฟฟ้าภายในห้องทํางานเพ่ือลดการใช้พลังงาน 
 ห้ามปรับแต่ง หรือเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของเครื่องใช้สํานักงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะ

เครื่องกําลังทํางาน 
 ห้ามถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายหรือเปิดแผงเครื่องใช้สํานักงานท่ีมีอันตรายโดยเด็ดขาด กรณีเครื่อง

ขัดข้องให้ช่างมาทําการซ่อมแซมแก้ไข 
 ให้ตัดกระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้สํานักงานท่ีใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง เมื่อจะปรับแต่งเครื่อง 

 

 
 

 
 
 
 
 

 เลือกใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับงานท่ีทํา 
 รักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ ตรวจสอบสภาพก่อนใช้งานทุกครั้ง 
 ซ่อมแซม หรือหาเครื่องมือใหม่ทดแทนเครื่องมือที่ชํารุดทันที 
 ล้างนํ้ามันจากเครื่องมือหรือชิ้นงานก่อนการใช้งานและทิ้งขยะตามชนิด/ประเภทของขยะ 
 ตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อแนะนําการใช้เครื่องมือ 
 จับ หรือถือเครื่องมือให้กระชับ 
 ก่อนเริ่มงานต้องตรวจสอบสภาพต่างๆ โดยรอบหรือบริเวณพ้ืนที่ที่ทํางานก่อนทุกครั้ง 
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ความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง  
 
เม่ือมีการทํางานบนท่ีสูงมากกว่า 2 เมตรขึ้นไป จะต้องมีการแจ้งหรือติดประกาศให้ทราบท่ัวกันและต้องก้ัน
เขตอันตรายเพื่อเตือนป้องกันพนักงานต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ต้องขออนุญาตก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน  โดยหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานเป็นผู้ขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน 
 ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานบนท่ีสูงควรมีสภาพรา่งกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคลมชัก , ความดันสูง เป็นต้น  หากมี

อาการผิดปกติ ,เจ็บป่วยต้องหยุดทํางานและรายงานหัวหน้างานให้ทราบทันที 
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทําการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

เช่น รองเท้านิรภัย  , หมวกนิรภัย  , แว่นตานิรภยั และเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว ต้ังแต่ 2 เมตรข้ึนไป 
เป็นต้น 

 การปฏิบัติงานบนท่ีสูงเกินกว่า 2 เมตรข้ึนไป  จะต้องทําการติดต้ังนั่งร้าน โดยต้องมีรั้วกันตกบนความสูง
ที่ 90 – 100 ซม. , รั้วกันตกกลางความสูงที่ 45 – 55 ซม.และต้องมีแผ่นกันตกความสูงไม่น้อยกว่า  10 
ซม. 

 ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบพื้นที่การทํางานทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
 ห้าม จัดวางส่ิงของกีดขวางทางเดิน  ตลอดจนทางข้ึน – ลง  โดยเด็ดขาด 
 ห้าม ผู้ปฏิบัติงานบนท่ีสูงปฏิบัติอยู่เพียงลําพังอย่างน้อยต้องมีผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน  2 คน 
 ห้าม โยนวัสดุ  ส่ิงของ  เครื่องมือ  ข้ึน – ลง โดยเด็ดขาด 
 หากมีการทํางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ  หัวหน้างานจะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการกระเด็นของ

ประกายไฟทีเ่กิดจากการปฏิบัติงาน 
 หากมีการทํางานในพ้ืนที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ  หัวหน้างานจะต้องแจ้งผู้ปฏิบัติงานในการจัดเตรียม

แสงสว่างให้เพียงพอ 
 หัวหน้างานจะต้องทําการตรวจสอบ  และประเมินดูการปฏิบัติงานเป็นระยะ  หากพบว่าอยู่ในสภาพที่

ไม่ปลอดภัยให้หยุดงานชั่วคราว  และทําการปรับปรงุแก้ไขเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยก่อนทาํการ
ปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ 
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ความปลอดภัยในการติดตั้งและรื้อถอนน่ังร้าน 
 

 ต้องขออนุญาตก่อนเข้าปฏิบัติงาน  โดยหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบในการขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วนและตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานการติดต้ังนั่งร้านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานและได้มาตรฐานความปลอดภัย 
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทําการปิดกั้นพ้ืนที่และติดป้ายเตือนทุกครั้งที่มีการติดต้ังและรื้อถอนนั่งร้าน 
 ผู้ปฏิบัติงานทราบเรื่องข้ันตอนการติดต้ังและมาตรการเรื่องความปลอดภัยในการทํางานก่อนเริ่มลงมือ

ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องติดต้ังบันไดหรือทางข้ึน – ลงให้ยาวเลยขอบพ้ืนที่การทํางานอย่างน้อย 1 เมตร  และ

ต้องทํามุมไม่น้อยกว่า 75 องศา 
 ห้าม ทํางานบนน่ังร้านท่ีไม่ติดป้ายตรวจความปลอดภัยอย่างถูกต้อง ( ป้ายสีเขียว ) และมีความสูงต้ังแต่ 

2 เมตรข้ึนไปโดยเด็ดขาด 
 การรับส่งอุปกรณ์นั่งร้านผู้ที่ยืนอยู่จะต้องอยู่บนแผ่นรองรับที่มีความแข็งแรงและมีขนาดความกว้าง

เพียงพอ ห้าม ยืนบนท่อนั่งร้านโดยเด็ดขาด 
 ห้าม ส่งอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดๆโดยวิธีการโยนข้ึนหรือทิ้งลงมาจากท่ีสูงโดยเด็ดขาด 
 ห้าม ยืนทํางานบนราวกันตกและไม่ทํางานบนน่ังร้านท่ีชํารุดหรือมีช่องว่างท่ีพ้ืนหรือไม่มีราวกันตกโดย

เด็ดขาด 
 ห้าม ทํางานบนนั่งร้านท่ียังไม่ได้รับการตรวจสอบอนุญาตให้ใช้งานหรือนั่งร้านท่ีทําการแขวนป้ายสีแดง

และไม่มีป้ายแสดงสถานะโดยเด็ดขาด 
 ห้าม จัดเก็บวัสดุบนนั่งร้านเกินพิกัดน้ําหนักที่กําหนดไว้โดยเด็ดขาด 
 เมื่อติดต้ังนั่งร้านเสร็จเรียบร้อยให้ทําการตรวจเช็คสภาพนั่งร้านและให้แน่ใจว่าไม่มีวัสดุหลงเหลืออยู่และ

นั่งร้านแข็งแรงพร้อมติดป้ายสีเขียวเพ่ืออนุญาตให้ใช้งาน 
 การต่อเติมและแก้ไขนั่งร้านต้องเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ควบคุมงานนั่งร้านเท่านั้น 
 มีการตรวจสอบความปลอดภัยของน่ังร้านทุกๆ 7 วันนั่งร้านท่ีผ่านการตรวจสอบจะถูกติดป้ายอนุญาต

ให้ทํางานได้ (SCAFFTAG) สีเขียวพร้อมลงชื่อรับรองโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
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ความปลอดภัยในการทํางานกับเครื่องจักร  
 
 

 เครื่องจักรใช้ได้เฉพาะคนท่ีมีอํานาจหน้าที่เท่านั้น และผ่านการอบรมการใช้เครื่องจักรอย่างถูกต้อง 
 เครื่องจักรท่ีส่ังซ้ือใหม่ หรือนํามาใช้ในกระบวนการผลิตต้องทําการข้ึนทะเบียนและ 
ประเมินความเส่ียงก่อนใช้งานทุกครั้ง 

 สวมใส่เส้ือผ้าท่ีรัดกุม อย่าสวมเส้ือปล่อยชายหรือแขนหลุดลุ่ย 
 เครื่องจักรต่างๆ จะต้องมีที่ครอบ หรือปกปิดป้องส่วนท่ี 
หมุนได้ และติดอยู่ในท่ีของมันเรียบร้อยแล้วเพ่ือป้องกัน 
อันตรายจากการยื่นชิ้นส่วนของร่างกายเข้าไปถูกเครื่องจักร 

 สวมใส่อุปกรณ์ PPE เครื่องป้องกัน และใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับงาน ระวังการใช้ถุงมือ 

 ในการตรวจสอบ ซ่อมแซม และทําความสะอาดเครื่องจักรนั้นต้องหยุดเครื่องจักรให้เรียบร้อย 
และมีเครื่องหมายช้ีบอกหรือติดป้ายแขวนว่า “ห้าม”เดินเครื่องจักรและนําขยะท่ีเกิดจากความ 
สะอาด ทิ้งตามชนิด / ประเภทของขยะเพ่ือลดผลกระทบที่มีต่อส่ิงแวดล้อม 

 รักษาเครื่องจักรให้สะอาดอยู่เสมอ ตรวจสภาพของเครื่องจักร 
ก่อนใช้งานทุกครั้งหากมีส่วนใดชํารุดให้แจ้งหัวหน้างานทราบทันที 

 อย่าใช้เครื่องจักรเกินกําลังจะเกิดอันตราย 
 เมื่อต้องทํางานร่วมกัน จะต้องแน่ใจว่าทุกคนเข้าใจสัญญาณ 
ในการส่ือสารต่างๆ อย่างชัดเจนและถูกต้องตรงกัน 

 อย่าเข้าไปในส่วนท่ีเป็นอันตราย หรือส่วนท่ีมีการ 
เคล่ือนไหวของเครื่องจักรตลอดเวลา แต่ถ้า 
จําเป็นต้องเข้าไปต้องแน่ใจว่าเครื่องจักรได้ 
หยุดเดินเครื่องแล้ว 
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ความปลอดภัยในการทํางานกับวัตถุอันตรายหรือสารเคมี 

 วัตถุอันตราย หมายถึง  วัตถุที่สามารถลุกไหม้ได้ ติดไฟได้ และระเบิดได้ซ่ึงวัตถุอันตรายเหล่านี้จะมี
กฎหมายควบคุมพิเศษ และมีข้อบังคับในการทํางานโดยเฉพาะอีกด้วย 
 พ้ืนที่จัดเก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมี ต้องมีการระบายอากาศที่ดี 
 กําหนดผู้ที่สามารถเข้า-ออก พ้ืนที่และมีป้ายบ่งชี้ชัดเจนไว้หน้าทางเข้า-ออก 
 ห้าม ผู้ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องเข้า-ออกพ้ืนที่จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายเด็ดขาด 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์PPE เช่น หน้ากาก แว่นตาถุงมือทุกครั้งก่อนเริ่มทํางาน 
 ถ้าได้รับอุบัติเหตุ ผู้เข้าทําการช่วยเหลือจะต้องรีบขนย้ายผู้ป่วยออกไปสู่บริเวณที่โล่งโดยเร็วที่สุด และปฏิบัติ

ตาม MSDS ของสารเคมีนั้นๆ 
 หีบห่อหรือภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิดต้องมีสลากบ่งชี้ที่ชัดเจน 
 ก่อนทํางานต้องทราบชนิดและอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก MSDS 
 หลีกเล่ียงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง 
 ห้าม รับประทานอาหาร เครื่องด่ืม หรือสูบบุหรี่ ขณะทํางานกับสารเคมี 
 ก่อนทานอาหารสูบบุหรี่ หรือเข้าห้องน้ํา ต้องถอดอุปกรณ์ 
 ป้องกันอันตราย และล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง 
 ห้าม ผู้ที่ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องทํางานเกี่ยวกับสารเคมี 
 หากสารเคมีหก ต้องรายงานผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 
 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายท่ีใช้แล้วต้องทําความสะอาด หรือทําลายทิ้ง 
 เมื่อทํางานเสร็จต้องล้างมือ อาบน้ํา และผลัดเปล่ียนเส้ือผ้า 
 การเก็บสารเคมีควรแยกเก็บให้เป็นระเบียบตามชนิดและประเภท ของสารเคมี 
 เมื่อสารเคมีกระเด็นโดนผิวหนัง 

 รีบล้างบริเวณที่โดนสารเคมีทันทีอย่างน้อย 15 นาที 
 ถอดเส้ือผ้าท่ีถูกสารเคมีออกทันทีและชําระล้างร่างกายทันที 

 เมื่อสารเคมีกระเด็นเข้าตาควรปฏิบัติดังนี้ 
 ไปที่อ่างล้างตาฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด 
 ลืมตาตลอดเวลาในนํ้า  โดยให้น้ําไหลผ่านตาประมาณ 15 นาที 
 รีบพบแพทย์หรือพยาบาลทันที 

จัดเก็บวัสดุดูดซับสารเคมีหลังทําความสะอาดพื้นที่ เขียนป้ายบ่งชี้และแยกท้ิงตามประเภท/ชนิดของขยะ 
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ความปลอดภัยในการเคล่ือนยา้ยวัสดุส่ิงของหรือยกของหนัก 
 
 
 

การยกสิ่งของ หรือเคล่ือนย้ายสิ่งของใดๆ จะต้องรู้จักวิธีท่ีถูกต้อง หากทําไม่ถูกวิธีแล้วอาจก่อให้เกิด
อันตรายได้ ซ่ึงการยกของหนักตามมาตรฐานและข้อกําหนดตามกฏหมาย มีการแบ่งประเภทไว้ดังนี้ 

- 20 กิโลกรัมสําหรับพนักงานเด็กหญิงอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ยังไม่ถึง 18 ปี 
- 25 กิโลกรัมสําหรับพนักงานเด็กชายอายตุั้งแต ่15 ปีแตย่ังไม่ถึง 18 ปี 
- 25 กิโลกรัมสําหรับพนักงานหญิง 
- 55 กิโลกรัมสําหรับพนักงานชาย 

ท้ังชายและหญิง หากต้องยกของหนักเกินท่ีกําหนด จะต้องหาคนช่วย หรือต้องใช้เครื่อง 
ทุ่นแรงในการช่วยยก 

การเคลื่อนย้ายสิ่งของมีวิธีท่ีแตกต่างกันไป ดังนี้ 
การเคลื่อนย้ายด้วยมือ 
1. พิจารณาดูความสามารถด้านร่างกายของตัวเอง “ยกไหวหรือไม่” 
2. วางเท้าให้ห่างจากวัตถุประมาณ 8-12 นิ้ว แยกขาออกเล็กน้อย เพ่ือการทรงตัวที่ดี 
3. ย่อตัวลงหรือนั่งยองๆ โดยให้หลังตรง แล้วจับของน้ันให้มั่นคงด้วยฝ่ามือ 
4. ยกวัตถุข้ึนตรงๆ โดยให้เข่าเป็นส่วนท่ีรับน้ําหนักหลังตรงให้ใช้กําลังขา 

อย่าใช้กําลังของส่วนหลังเป็นอันขาด 
5. การวางวัตถุลง ก็ให้ใช้หลักการเดียวกันกับการยกของข้ึน  

 
 
 
 
 
 
การเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็น หรือเครื่องทุ้นแรง 
Hand Lift 
 การเข็นรถเข็น ควรใช้ดัน ไม่ควรดึงให้เล่ือน 
 ห้าม วางของบนรถเข็นสูงเกินไป จะทําให้มองไม่เห็นทาง หรือทํา 
 ให้ของตกหล่นเสียหาย 
 การเข็นรถลงทางท่ีลาดชัน อาจจะเกิดอันตรายได้ต้องมีคน 

ช่วยพยุงหรือลดการไหลของรถ 
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ความปลอดภัยในการขับรถ  ForkLift 
 
การเคลื่อนย้ายโดยใช้รถยก ( Fork Lift ) 
การใช้รถชนิดนี้ จะต้องมีทักษะในการใช้เป็นพิเศษ 
 ผู้ที่สามารถขับข่ีรถยกได้ จะต้องผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตเท่านั้น 
 ก่อนเริ่มงานควรตรวจสภาพของรถและในกรณีพบความเสียหายให้แจ้งหัวหน้างานทันที  
 คาดเข็มขัดนิรภัย  และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งขณะที่ขับรถ 
 ให้สัญญาณก่อนทุกครั้งเมื่อจะทําการยก และแน่ใจว่าไม่มีส่ิงใดกีดขวาง 
 ต้องปฎิบัติตามกฎจราจรในการขับข่ี แล้วใช้อัตราความเร็วไม่เกิน  10  กม./ชม. 
 ต้องขับรถทิ้งระยะห่างจากคันหน้าในระยะอย่างน้อย  3  เมตร  
 เวลาขับรถสวนกันต้องเผ่ือระยะห่างระหว่างรถให้เพียงพอ 
 ควรยกของให้สูงจากพ้ืนประมาณ 6 นิ้ว ไม่ควรยกให้สูงจนเกินไปจะเกิดอันตราย 
 ในการยกจะต้องให้ของอยู่บนงาของรถหมดทุกส่วน และ 
 ให้น้ําหนักสมดุลกันทั้งสองข้าง แต่ถ้าของท่ียกมีขนาดใหญ่ 
 กว่าช่วงยาวของงา ควรใช้เข็มขัดรัดให้แข็งแรง 
 ถ้าขับลงทางลาดและมีของควรใช้เกียร์ตํ่าและเอาท้ายลง หรือหากมีส่ิงของบดบังสายตา  
      ต้องมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้สัญญาณทุกครั้ง 
 ห้าม บรรทุกของเกินกว่าพิกัดของรถยกท่ีกําหนดไว้ 
 เมื่อต้องการเล้ียวในทางแยก หรือเข้าประตู ควรหยุดรถ และ 

ให้สัญญาณก่อนเคล่ือนรถต่อไป 
 ผู้ขับข่ีไม่ควรอนุญาตให้คนอ่ืนเกาะบนรถหรือบนของที่กําลังยก 

เป็นอันเด็ดขาด 
 ต้องให้สัญญานเสียงหรือไฟกระพริบเวลารถยกวิ่งถอยหลัง 
 ห้าม นําพาเลทท่ีชํารุดมาใช้โดยเด็ดขาด 
 ห้าม สูบบุหรี่ และต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่มีการเติมน้ํามัน 
 เมื่อต้องการใช้รถยกในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีแสง 
 สว่างไม่เพียงพอต้องใช้ไฟส่องสว่างทางข้างหน้า 
 เมื่อเลิกใช้ต้องปล่อยงาให้ลงตํ่าแตะพ้ืนในลักษณะวางขนาน  ดับเครื่อง และห้ามล้อ 
 ทําความสะอาดรถยก ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และท้ิงขยะที่เกิดข้ึน ตาม ชนิด /ประเภทของขยะ 
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ความปลอดภัยในการทํางานเจียร  
 
 

 
 ต้องขออนุญาตก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการขออนุญาตเข้าไป

ปฏิบัติงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน  ดังนี้  

รองเท้านิรภัย , หมวกนิรภัย , แว่นตานิรภัย  , ที่อุดหู , ถุงมือหนัง และ กระบังหน้านิรภัย  
 ก่อนปฏิบัติงานต้องมีการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ ว่ามีสารไวไฟ เศษวัสดุ หรือเช้ือเพลิง ที่อาจเกิดอัคคีภัย

ได้ หรือไม่ หากพบต้องนํา ออกให้หมด 
 ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้เรียบร้อย และหินเจียรต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

ทุกครั้งก่อนการใช้งาน  หากพบว่าชํารุดให้แจ้งหน้างานทันที 
 จะต้องติดต้ังเครื่องขัด ให้ยึดแน่นกับโต๊ะที่มั่นคงและมีฝาครอบป้องกันอันตราย 
 ชิ้นงานที่ต้องการเจียร จะต้องยึดให้แน่น มั่นคงทุกครั้ง 
 กําจัดปริมาณฝุ่นที่เกิดข้ึน โดยจัดระบบการระบายหรือการถ่ายเทของอากาศให้ดีข้ึน หรือมีเครื่องดูดอากาศ

เฉพาะที่ ที่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ไม่ต้ังอัตรารอบหมุนของจานขัดเกินอัตรา จานที่สึก ชํารุด ต้องเปล่ียนใหม่ 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีแผงกั้นหรือปิดล้อมพ้ืนที่เพ่ือป้องกันเศษโลหะกระเด็นออกไปโดนผู้อ่ืน  
 ก่อนทําการเปล่ียนใบหินเจียร ผู้ปฏิบติงานจะต้องทําการดึงปล๊ักออกทุกครั้ง 
 ห้าม ผู้ปฏิบัติงานถอดการ์ดนิรภัย หรือดัดแปลงเครื่องมือในขณะทํางานโดยเด็ดขาด 
 ห้าม ผู้ปฏิบัติงานใช้งานใบหินเจียรผิดประเภท และผิดวิธีการทํางานโดยเด็ดขาด 
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ความปลอดภัยในการทํางานเชื่อม  
 

การเชื่อมด้วยไฟฟ้า 
 ต้องขออนุญาตเข้าไปปฏิบัติงานก่อนทุกครั้ง  โดยหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบในการขออนุญาตเข้าไป

ปฏิบัติงาน 
 พนักงานเชื่อมโลหะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า  เครื่องมือ สายเช่ือม สายดิน และสายต่อ ก่อนทํางาน

หากพบว่าอุปกรณ์หรือฉนวนหุ้มชํารุดเสียหายต้องเปล่ียนทันที 
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน เช่น  

รองเท้านิรภัย , แว่นตานิรภัย , หน้ากากสําหรับงานเช่ือม , ถุงมืองานเช่ือม และหน้ากากกรอกสารเคมี
สําหรับงานเช่ือม  เป็นต้น 

 ควรต่อสายดินให้ใกล้กับชิ้นงาน เพ่ือป้องกันกระแสตกค้าง 
 ไม่ม้วนสายไฟเพ่ือป้องกันการสะสมความร้อน 
 เครื่องเช่ือมชนิดท่ีเคล่ือนที่ได้ต้องต่อสายดิน 
 ขณะทําการเชื่อมควรมีการระบายอากาศที่ดี 
 ห้าม เชื่อมในบริเวณที่มีสารไวไฟ  หรือเช้ือเพลิงที่อาจลุกไหม้ได้ง่าย  ในกรณีที่จําเป็นจะต้องทําการ   

ปิดกั้นพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการเกิดไฟไหม้ และเตรียมถังดับเพลิงให้พร้อม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 ห้าม เช่ือมภาชนะบรรจุ  หรือท่ีเคยบรรจุเชื้อเพลิงหรือสารไวไฟโดยเด็ดขาด 
 ห้าม เชื่อมในสถานที่อับอากาศ เว้นแต่ได้จัดให้มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมและต้องขออนุญาต

ทํางานในสถานที่อับอากาศ 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดทําฉากปิดล้อมพ้ืนที่การทํางาน  เพ่ือป้องกันผู้ปฏิบัติงานคนอ่ืน ๆ ได้รับอันตรายจาก

สะเก็ดลูกไฟกระเด็น 
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ใกล้บริเวณทํางานให้เพียงพอและสามารถหยิบใช้ได้

สะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้มีการตรวจสอบพื้นที่การทํางานและทําความสะอาดให้เรียบร้อยเพ่ือให้

แน่ใจว่าไม่มีการลุกไหม้ 
 ห้าม ผู้ปฏิบัติงานทํางานในพ้ืนที่การทํางานเพียงลําพังโดยเด็ดขาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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การเชื่อมใช้ก๊าซ 
 ต้องขออนุญาตก่อนเข้าไปปฏิบัติงานทุกครั้ง  โดยหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการขอ

อนุญาตเข้าไปปฏิบัติงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตลอดเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ทํางาน 

เช่น  รองเท้านิรภัย , แว่นตานิรภัย , หน้ากากสําหรับงานเช่ือม , ถุงมืองานเช่ือม และหน้ากากกรอง
ฝุ่นควันจากการเชื่อม เป็นต้น 

 ผู้ปฏิบัติงานต้องทําการตรวจสอบอุปกรณ์ในการทํางาน เช่น สายไฟ , หัวเช่ือม , ตู้เชื่อม เป็นต้น 
หากพบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทํางานเกิดชํารุดต้องแจ้งหัวหน้างานทันที 

 ห้าม เชื่อมในบริเวณท่ีมีสารไวไฟ  หรือเช้ือเพลิงที่อาจลุกไหม้ได้ง่าย  ในกรณีที่จําเป็นจะต้องทําการ   
ปิดกั้นพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันการเกิดไฟไหม้ และเตรียมถังดับเพลิงให้พร้อม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 ห้าม นําสายเช่ือม หรือสายแก๊สที่ชํารุดมาใช้ในงานเช่ือมโดยเด็ดขาด 
 ห้าม แขวนส่ิงของหรืออุปกรณ์อ่ืนบนอุปกรณ์ปรับความดันก๊าซและท่อก๊าซโดยเด็ดขาด 
 ระมัดระวังในการยกและเคล่ือนย้ายถังบรรจุก๊าซก่อนการเคล่ือนย้ายควรครอบถังก๊าซให้เรียบร้อย 
 ห้ามนอนถังแก๊สที่ใช้สําหรับงานเช่ือมโดยเด็ดขาด จะต้องทําการต้ังถังและผูกหมัดกับวัสดุที่แข็งแรง

เท่านั้น 
 ควรเก็บถังในที่ร่มห่างจากเปลวไฟ และความร้อนถังออกซิเจนควรจัดเก็บแยกจากถังก๊าซเช้ือเพลิง 
 ห้าม เชื่อมในสถานท่ีอับอากาศ เว้นแต่ได้จัดให้มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมและต้องขออนุญาต

ทํางานในสถานที่อับอากาศ 
 ห้าม ซ่อมวาล์วหรืออุปกรณ์ปรับความดันหากชํารุดให้เปล่ียนใหม่ทันที 
 ห้าม ผู้ปฏิบัติงานทํางานเชื่อมเพียงลําพังโดยเด็ดขาด 
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ใกล้บริเวณทํางานให้เพียงพอและสามารถหยิบใช้ได้

โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 ต้องมีการทดสอบการรั่วของก๊าซ โดยการใช้น้ําสบู่ หากพบมีการรั่วไหลห้ามนํามาใช้งานโดยเด็ดขาด 
 สายต่อก๊าซออกซิเจน และก๊าซLPG ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟย้อนกลับติดต้ังอยู่หลังตัวควบคุม

ความดันก๊าซ 
 ห้ามใช้น้ํามัน จาระบี หล่อล่ืนข้อต่อต่างๆ 
 หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้มีการตรวจสอบพ้ืนที่การทํางานและทําความสะอาดให้เรียบร้อย

เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีการลุกไหม้ 
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ความปลอดภัยในการใช้แก๊สตัดช้ินงาน 
 

 ต้องขออนุญาตก่อนเข้าไปปฏิบัติงานทุกครั้ง  โดยหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการขอ
อนุญาตเข้าไปปฏิบัติงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตลอดเวลาท่ีอยู่ในพ้ืนที่ทํางาน เช่น  
รองเท้านิรภัย , แว่นตานิรภัย , หมวกนิรภัย , ถุงมือหนัง และกระบังหน้า เป็นต้น 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องทําการตรวจสอบอุปกรณ์ในการทํางาน เช่น สายลม ,สายก๊าซ ,  อุปกรณ์ปรับแรงดัน  
เป็นต้น หากพบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทํางานเกิดชํารุดต้องแจ้งหัวหน้างานทันที 
 ห้าม ตัดชิ้นงานในบริเวณที่มีสารไวไฟ  หรือเช้ือเพลิงที่อาจลุกไหม้ได้ง่าย  ในกรณีที่จําเป็นจะต้องทําการ
ปิดกั้นพ้ืนที่ด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟเพ่ือป้องกันการเกิดเพลิงไหม้จากลูกไฟ 
 ห้าม นําสายลม หรือสายก๊าซท่ีชํารุดมาใช้ในงานเช่ือมโดยเด็ดขาด 
 ห้าม ผู้ปฏิบัติงานทํางานตัดชิ้นงานโดยไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด 
 ห้าม แขวนส่ิงของหรืออุปกรณ์อ่ืนบนอุปกรณ์ปรับความดันก๊าซและท่อก๊าซโดยเด็ดขาด 
 ห้าม นอนถังก๊าซและถังลมที่ใช้สําหรับงานเช่ือมโดยเด็ดขาด จะต้องทําการต้ังถังและผูกหมัดกับวัสดุที่
แข็งแรงเท่านั้น 
 ห้าม ตัดชิ้นงานในสถานท่ีอับอากาศ เว้นแต่ได้จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมและต้องขออนุญาต
ทํางานในสถานที่อับอากาศ 
 ห้าม ซ่อมวาล์วหรืออุปกรณ์ปรับความดันหากชํารุดให้เปล่ียนใหม่ทันที 
 ห้าม สลับสายลม กับสายก๊าซโดยเด็ดขาด เพราะอาจทําให้ระเบิดข้ึนได้ 
 ควรตรวจสอบสายลมและสายก๊าซ รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับให้อยู่ในสถาพท่ีพร้อมใช้งาน 
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ใกล้บริเวณทํางานให้เพียงพอและสามารถหยิบใช้ได้
โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 ห้าม ผู้ปฏิบัติงานทํางานตัดชิ้นงานเพียงลําพังโดยเด็ดขาด 
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทําการปิดวาล์วถังลมและถังก๊าซทุกครั้งหลังจากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
 ต้องมีการทดสอบการรั่วของก๊าซ โดยการใช้สบู่ หากพบมีการรั่วไหลห้ามนํามาใช้งานโดยเด็ดขาด 
 ห้าม ใช้น้ํามัน จาระบี หล่อล่ืนข้อต่อต่างๆ 
 หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้มีการตรวจสอบพื้นที่การทํางานและทําความสะอาดให้เรียบร้อยเพ่ือให้
แน่ใจว่าไม่มีการลุกไหม้ 
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ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ  
 
 
 
        
o จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญ ในการใช้เครื่องมือ  
o จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าก่อน และมีการแจ้งให้เจ้าของพ้ืนที่ทราบ  
o ห้าม สวมถุงมือผ้าในขณะใช้เครื่องเจาะ เพราะอาจเกิดการดึงโดยจุดหมุนของเครื่องเจาะเข้าไปในจุด

อันตรายได้        
o ก่อนปฏิบัติงานต้องมีการตรวจเช็คชิ้นงานว่าได้ยึดแน่นแล้วหรือไม่   
o มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ว่ามีจุดท่ีชํารุด หรือบกพร่องหรือไม่ หากพบต้องทําการซ่อมก่อนนําไปใช้งาน 
o แต่งกายให้รัดกุมและสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ดังต่อไปนี้   

 สวมแว่นตาหรือหน้ากาก  ป้องกันสะเก็ดหรือเศษวัสดุกระเด็น  
 ถ้าต้องใช้ถุงมือ ต้องสวมถุงมือหนังเท่านั้น ห้ามใช้ถุงมือผ้า   
 สวมรองเท้านิรภัย         

  
ข้อควรระวัง          
 ขณะเครื่องจักรกําลังปฏิบัติงาน ห้ามนําอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าไปใกล้ ๆ  
 ไม่หยอกล้อ หรือเล่นกันในบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงาน   
 ห้าม ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร หากสภาพร่างกายและจิตใจไม่พร้อม เช่น มีอาการ ง่วง เหงา  

หรือมึนเมา 
 เครื่องเจาะท่ีใช้ไฟฟ้าต้องมีระบบสายดิน เพ่ือป้องกันไฟฟ้าดูดจากกระแสไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34 



ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า  
 

การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องตรวจวัดไฟฟ้า จําเป็นต้องมีใบอนุญาตปฏิบัติงาน รวมท้ัง
ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้นท่ีสามารถทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า ซ่อมหรือต่อวงจร
เครื่องมือไฟฟ้าได้ 

 พนักงานท่ีทํางานเกี่ยวกับการซ่อมแซม ต่อเติม ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องสวมเส้ือผ้าที่แห้ง และสวม
รองเท้าพ้ืนยางพร้อมทั้งตัดกระแสไฟฟ้า 

 เครื่องมือที่ใช้งานกับไฟฟ้าชนิดมือจับ ต้องมีฉนวนซ่ึงอยู่ในสภาพดีที่ด้ามจับไม่ควรนําอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ชํารุดมาใช้งาน จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมให้เรียบร้อย 

 ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือติดต้ังไฟฟ้าต้องตัดสวิตซ์ ล็อคกุญแจ และแขวนป้าย 
 ไม่นําอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีชํารุดมาใช้งานจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมให้เรียบร้อย 
 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด ไฟฟ้ารั่ว ก่อนใช้อุปกรณ์นั้นๆ เสมอ 
 การเปิดหรือปิดระบบไฟฟ้า ต้องแน่ใจก่อนว่าปลอดภัยแล้ว 
 ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเมื่อทํางานในพ้ืนที่อันตราย 
 ห้าม ใช้บันไดโลหะ และวัสดุอ่ืนที่เป็นส่ือไฟฟ้าขณะทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
 ห้าม ปฏิบัติงานขณะท่ียังมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในระบบโดยเด็ดขาด  
 อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดต้องได้รับการตรวจสอบและติดสต๊ิกเกอร์แสดงสถานะสีที่กําหนดโดยพนักงานท่ี
ได้รับมอบหมายเท่านั้น 

 ห้าม นําอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่ได้รับการตรวจสอบมาใช้งานโดยเด็ดขาด 
 ก่อนการลงมือปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องปฏิบัติดังนี้ 

 ตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่วงจรทุกครั้ง 
 ต้องมีป้ายแขวนอธิบายการทํางาน ณ ตําแหน่งที่มีการหยุดทํางานของเครื่อง 

 เมื่อทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายดิน และการทํางานได้ตามปกติเหมือนเดิม 
 ติดต้ัง หรือปิดฝาครอบ และรอยต่อต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้า 
 เมื่อเครื่องไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะเริ่มเดินเครื่องใหม่ จําเป็นต้องให้พนักงาน 2 คน 
 ประสานงานกันท่ีจุดหยุดการทํางานของเครื่อง เพ่ือให้แน่ใจว่าจะสามารถปฏิบัติการได้อย่าง

ถูกต้อง 
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ความปลอดภัยในการใช้ป้ันจ่ันเหนือศรีษะ ( Overhead crane ) 
 

 ผู้บังคับป้ันจ่ันต้องได้รับการฝึกอบรมและมีใบอนุญาตผู้บังคับป้ันจ่ันเท่านั้น 
 ผู้บังคับป้ันจ่ันจะต้องแสดงบัตรผู้บังคับป้ันจ่ันและติดปลอกแขนตลอดเวลาท่ีทํางานกับป้ันจ่ัน 
 ผู้บังคับป้ันจ่ันจะต้องทําการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกครั้งก่อนการใช้งานป้ันจ่ัน 
 ผู้บังคับป้ันจ่ันต้องทําการทดสอบระบบควบคุมการทํางานของป้ันจ่ันก่อนทุกครั้ง  หากพบว่ามีปัญหาให้
รีบแจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันที 

 ผู้บังคับป้ันจ่ันจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน เช่น 
รองเท้านิรภยั , หมวกนิรภัย , แว่นตานิรภัย เป็นต้น 

 ก่อนทําการยกชิ้นงานทุกครั้งจะต้องทําการตรวจสอบอุปกรณ์การยกเรียบรอ้ยหรือไม่  หากอุปกรณ์การ
ยกชํารุดเสียหายควรทําการเปล่ียนใหม่ 

 ผู้บังคับป้ันจ่ันจะต้องทําการยกช้ินงานข้ึนประมาณ 25 ซม. และลดลง 10 ซม. หากพบว่าป้ันจ่ันยังไม่
หยุด  แสดงว่าระบบเบรคอาจชํารุดให้แจ้งหัวหน้างานทันที  

 ผู้บังคับป้ันจ่ันควรยกช้ินงานให้อยู่ในระดับตํ่าที่สุดเท่าที่จะตํ่าได้  ในกรณีไม่มีส่ิงกีดขวาง 
 ผู้บังคับป้ันจ่ันจะต้องปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท  และปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
อย่างเคร่งครดั 

 ห้ามทําการยกชิ้นงานที่มีน้ําหนักเกินพิกัดที่ป้ันจ่ันยกได้โดยเด็ดขาด 
 ห้าม ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการยกชิ้นงานเข้าไปในรัศมีของการทํางานของป้ันจ่ัน 
 ห้าม ผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมและไม่มีใบอนุญาตผู้บังคับป้ันจ่ันทําการใช้งานปั้นจ่ันโดยเด็ดขาด 
 หากพบว่าพนักงานหรือหัวหน้างานเป็นผู้ส่ังให้พนักงานท่ีไม่ผ่านการฝึกอบรมหรือไม่มีใบอนุญาตผู้บังคับ
ป้ันจ่ันทําการใช้งานป้ันจ่ัน  จะต้องได้รับเอกสารใบเตือนจากเจ้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทันที 

 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
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ความปลอดภัยในการใช้ป้ันจ่ันชนิดเคล่ือนที ่ 
 

 ผู้ควบคุมป้ันจ่ันต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมป้ันจ่ัน  และได้รับบัตรประจําตัวผู้บังคับป้ันจ่ัน
เท่านั้น 

 ผู้ควบคุมป้ันจ่ันต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วน  เช่น รองเท้านิรภัย , แว่นตา
นิรภัย  เป็นต้น 

 กรณีที่ห้องควบคุมป้ันจ่ันอยู่สูงจากพ้ืนบันไดข้ึนจะต้องมีครอบป้องกันโดยตลอดข้ันบันไดต้องมีความ
แข็งแรง 

 ผู้ควบคุมป้ันจ่ันต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วย  หรือมีโรคประจําตัว เช่น โรคลมชัก , โรคความดัน
โลหิตสูง เป็นต้น 

 ผู้ควบคุมป้ันจ่ันต้องทําการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของป้ันจ่ันทุกครั้งก่อนเริ่มงาน  หากพบว่าอุปกรณ์
ชํารุด  เสียหายให้รีบแจ้งหัวหน้างานทันที 

 ผู้ควบคุมการป้ันจ่ันต้องรู้จักสัญญาณที่ใช้ในการยกหรือเคล่ือนย้ายวัสดุได้อย่างถูกต้อง 
 ผู้ควบคุมป้ันจ่ันต้องรู้น้ําหนักของชิ้นงานท่ีจะยกและห้ามไม่ให้ทําการยกชิ้นงานเกินพิกัดน้ําหนักตาม

มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
 ก่อนยกเคล่ือนย้ายวัสดุต้องใช้ตีนช้าง (Outrigger) ยันกับพ้ืนที่มั่นคงแข็งแรงให้เรียบร้อยทุกครั้งที่ทํางาน

ยก 
 การเริ่มยกข้ึนครั้งแรกควรดําเนินการอย่างช้าๆและยกข้ึนเพียงเล็กน้อยเพ่ือตรวจสอบความสมดุลและ

ความสามารถในการยกกรณีที่วัสดุที่ยกหนักใกล้เคียงกับพิกัดกําหนดควรทดสอบการทํางานของเบรค
ด้วย 

 การทํางานยกชิ้นงานหรือวัสดุทุกครั้งจะต้องประกอบไปด้วย  ผู้ควบคุมป้ันจ่ัน , ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับ
ป้ันจ่ัน  และผู้เกาะเกี่ยววัสดุหรือชิ้นงานสําหรับงานยกทุกครั้ง 

 ห้าม ผู้ปฏิบัติงานโดยสารหรือเกาะบนส่ิงของที่ทําการยกโดยเด็ดขาด 
 ผู้บังคับป้ันจ่ัน  และผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจ่ัน  ต้องให้สัญญาณทุกครั้งที่ทําการยกช้ินงาน ลอยสูง

จากพ้ืนเช่น  สัญญาณเสียง , สัญญาณแสง  เป็นต้น 
 ควรหลีกเล่ียงการแขวนส่ิงของไว้กลางอากาศแต่ถ้าจําเป็นต้องล็อคเครื่องด้วยห้ามใช้เบรคเพียงอย่าง

เดียว 
 กรณีมีลมพัดแรงมากจนวัสดุที่เคล่ือนย้ายแกว่งไปมาอย่างรุนแรงต้องรีบวางวัสดุลงทันที 
 การใช้ป้ันจ่ันต้ังแต่ 2 เครื่องข้ึนไปยกของร่วมกันให้สัญญาณมือผู้ควบคุมการเคล่ือนย้ายเพียงคนเดียว 
 การใช้ป้ันจ่ันใกล้กับสายไฟฟ้าแรงสูงชิ้นส่วนต่างๆของป้ันจ่ันต้องห่างจากสายไฟไม่น้อยกว่า 3 เมตรหรือ

ตามขนาดของแรงเคล่ือนไฟฟ้าถ้าไม่สามารถทําตามระยะท่ีกําหนดได้ต้องมีผู้คอยสังเกตและให้สัญญาณ
เตือน 

 การปฏิบัติงานตอนกลางคืนควรมีไฟแสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณที่ปฏิบัติงานแต่แสงไฟต้องไม่รบกวน
การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมป้ันจ่ัน 

 ห้าม ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นผู้บังคับป้ันจ่ันอยู่ในห้องควบคุมป้ันจ่ันโดยเด็ดขาด 
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ความปลอดภัยในการใช้รถกระเช้า 

ภายในห้องควบคุมป้ันจ่ันไม่ควรมีเครื่องมือท่ีไม่เกี่ยวข้องเก็บไว้แต่ต้องมีถังดับเพลิง 
 ต้องบํารุงรักษาเป็นระยะฯโดยเฉพาะบริเวณที่มีการเคล่ือนไหวหรือเสียดสี 
 ห้ามผู้บังคับป้ันจ่ันใช้โทรศัพท์  วิทยุเทป หรือสูบบุหรี่ในขณะที่การบังคับป้ันจ่ันเพ่ือยกช้ินงาน 
 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 
 

 

 ผู้ปฏิบัติงานบนรถกระเช้าต้องป็นผู้ที่สามารถบังคับรถกระเช้าได้และต้องมีผู้เฝ้าระวังช่วยเหลืออย่างน้อย  
1 คนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

 ปิดกั้นบริเวณติดต้ังป้ายสัญญาณเตือนอันตรายรอบๆบริเวณทํางานเพ่ือแจ้งเตือนและป้องกันบุคคลอ่ืนที่
ไม่เกี่ยวข้อง 

 ต้องเก็บและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ในกระเช้าและต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้ตกหรือหลุดออกจากกระเช้า 
 ต้องเข้า -ออกทางประตูกระเช้าทุกครั้ง 
 ต้องปิดและล็อคประตูขณะทํางานหรือเมื่ออยู่ในกระเช้า 
 ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวและคล้องเก่ียวตะขอไว้กับราวของกระเช้าตลอดเวลาและสวมใส่

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอ่ืนให้ครบถ้วนตลอดเลาที่ปฏิบัติงาน 
 ต้องรักษาระยะห่างจากขอบของกระเช้าถึงจุดทํางานไม่ให้เกิน 30 เซนติเมตรเพ่ือไม่ให้เอ้ือมตัวออกนอก

ตัวกระเช้ามากเกินไป 
 ต้องใช้ฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้าหรือตัดกระแสไฟฟ้าก่อนการใช้กระเช้ายกทํางานใกล้สายไฟฟ้า 
 ผู้ปฏิบัติงานบนรถกระเช้าต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  ไม่เป็นโรคประจําตัว เช่น โรคลมชัก , 

โรคความดันสูง  เป็นต้น 
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ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ  
 ต้องขออนุญาตก่อนเข้าไปปฏิบัติงานทุกครั้ง  โดยหัวหน้างานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการขอ
อนุญาตเข้าไปปฏิบัติงาน (Work Permit) 

 ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศจะต้องผ่านรับการฝึกอบรมการทํางานในท่ีอับอากาศ  พร้อมกับได้รับบัตร
ประจําตัวผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศเท่านั้น 

 ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วน  เช่น  
รองเท้านิรภัย , หมวกนิรภัย , แว่นตานิรภัย เป็นต้น 

 ห้าม ผู้ปฏิบัติงานทํางานในท่ีอับอากาศโดยเด็ดขาด  หากไม่มีผู้ช่วยเหลือที่ได้รับการอบรมเฝ้าระวัง
หรือช่วยเหลือบริเวณทางเข้า – ออก 

 การทํางานในท่ีอับอากาศทุกครั้งจะต้องมีผู้ควบคุมงาน  และผู้ช่วยเหลือ  เพ่ือเฝ้าระวังด้านความ
ปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 

 ก่อนเข้าทํางานในที่อับอากาศ  ผู้ควบคุมงานจะต้องทําการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการ
ทํางานให้ครบถ้วน 

 ต้องทําการตรวจสอบอากาศก่อนเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศทุกครั้ง  และต้องทําการตรวจวัด
อากาศเป็นระยะ ๆ ตามลักษณะงาน 

 ต้องทําการระบายอากาศด้วยพัดลมระบายอากาศ  ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 
 ห้าม ผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมการทํางานในท่ีอับอากาศและไม่มีบัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานในที่อับ
อากาศเข้าทํางานโดยเด็ดขาด 

 ห้าม จัดวางส่ิงของกีดขวางทางเข้า – ออกในพ้ืนที่การทํางานในที่อับอากาศโดยเด็ดขาด 
 จัดทําป้ายแจ้งข้อความ “ ที่อับอากาศ  อันตราย  ห้ามเข้า ” ให้มีขนาดมองเห็นเด่นชัดบริเวณ
ทางเข้าออกพ้ืนที่อับอากาศทุกแห่ง 

 ผู้ปฏิบัติงานที่อับอากาศจะต้องแสดงบัตรประจําตัวไว้ที่ทางเข้า – ออก ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
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ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสี  
 

 
 ต้องขออนุญาตเข้าไปปฏิบัติงาน  โดยหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบในการขออนุญาตเข้าไปปฏิบัติงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน เช่น 
หมวกนิรภัย , แว่นตานิรภัย , รองเท้านิรภัย , หน้ากากกันสารเคมี  เป็นต้น 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องทราบชนิดและอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากสารเคมีโดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร MSDS 
 การจัดเก็บสารเคมีต้องมีการระบายอากาศท่ีดี  และมีอุปกรณ์ดับเพลิงเพียงพอ สามารถหยิบใช้งานได้
ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 ห้าม ทําการผสมสีกับสารเคมีที่ไม่ได้กําหนดไว้ในฉลากโดยเด็ดขาด 
 ห้าม สูบบุหรี่ในพ้ืนที่การทํางาน และพ้ืนที่การจัดเก็บสารเคมีโดยเด็ดขาด 
 ห้าม นําอาหารและเครื่องด่ืมทุกชนิดเข้ามารับประทานในบริเวณการทํางานโดยเด็ดขาด 
 ห้าม ก่อให้เกิดประกายไฟในพ้ืนที่การทํางานสีและพ้ืนที่การจัดเก็บสารเคมีโดยเด็ดขาด 
 ต้องมีการระบายอากาศที่ดีในพ้ืนที่การทํางานและพื้นที่จัดเก็บสารเคมี 
 การเก็บสารเคมีควรแยกเก็บให้เป็นระเบียบตามชนิดและประเภทของสารเคมี 
 เมื่อสารเคมีกระเด็นโดนผิวหนัง ให้รีบล้างด้วยน้ําสะอาดอย่างน้อย 15 นาทีและถอดเส้ือผ้าที่ถูกสารเคมี 
ควรถอดออกทันทีและชําระล้างร่างกายด้วยนํ้าสะอาด 
 เมื่อสารเคมีกระเด็นเข้าตา ให้ไปล้างตาที่อ่างล้างตาฉุกเฉิน โดยให้น้ําสะอาดไหลผ่านตาประมาณ 15 
นาทีและรีบพบพยาบาลทันที 
 จัดเก็บวัสดุดูดซับสารเคมีหลังทําความสะอาดพื้นที่เขียนป้ายบ่งชี้และแยกท้ิงตามประเภท/ชนิดของขยะ 
 สีที่เหลือจากการใช้งาน พนักงานจะต้องนําไปเทท้ิงที่ถังกากสี (ถัง200ลิตร) ในจุดที่กําหนดไว้ให้ทุกครั้ง
เมื่อไม่ใช้งาน  เพ่ือเป็นการแยกประเภทขยะกากสีและกระป๋องสีเปล่า 
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ความปลอดภัยในการทํางานพน่ทราย  

 
 ต้องขออนุญาตเข้าไปปฏิบัติงาน  โดยหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการขออนุญาตเข้าไป
ปฏิบัติงาน 

 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน เช่น 
รองเท้านิรภัย , หน้ากากสําหรับงานพ่นทราย , ถุงมือหนัง เป็นต้น 

 ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ในงานพ่นทรายก่อนทุกครั้ง  หากพบว่าชํารุดให้รีบแจ้งหัวหน้างาน
ทันที 

 ต้องปฏิบัติงานในการพ่นทรายอย่างน้อย 2 คน  โดย 1 คนทําหน้าที่พ่นทราย  และอีก 1 คนทําหน้าที่
ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานพ่นทราย 

 ข้อต่อต่าง ๆ ของสายลมสําหรับงานพ่นทรายจะต้องมีสลิงกันสะบัดทุกจุด 
 ต้องปิดกั้นพ้ืนที่ในการพ่นทรายด้วยผ้าใบให้มิดชิด  เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปสู่เพ่ือนร่วมงาน
จุดอ่ืน  

 ผู้ปฏิบัติงานพ่นทรายต้องไม่มีโรคประจําตัว  เช่น  โรคภูมิแพ้ , โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น 
 ต้องมีวิทยุส่ือสารในการปฏิบัติงานพ่นทราย  เพ่ือใช้ในการประสานงานระหว่างผู้ที่พ่นทรายกับผู้ที่
ควบคุมเครื่อง  

 หากเกิดกรณีฉุกเฉินผู้ควบคุมเครื่องต้องสามารถหยุดเครื่องได้ทันที 
 ห้าม ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่การพ่นทรายโดยเด็ดขาด 
 ห้าม นําอุปกรณ์ที่ชํารุดมาใช้ในการพ่นทรายโดยเด็ดขาด 
 ผู้ปฏิบัติงานพ่นทรายจะต้องมีการหมุนเวียนกับเพ่ือนร่วมงานอย่างน้อยทุก ๆ 1 ชั่วโมง เพ่ือป้องกันการ
อ่อนเพลียจากการทํางาน 
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ความปลอดภัยในการจัดเก็บ  จัดวาง และแยกย้ายวัตถุดิบ  
 
 

 ต้องจัดเก็บวัสดุให้อยู่ห่างจากสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของวัสดุเช่นความร้อนความอับ
ชื้นเป็นต้น 

 กําหนดพ้ืนที่การจัดเก็บอย่างเหมาะสมชัดเจน  และแยกประเภทตามลักษณะของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์
เพ่ือไม่ให้วัสดุต่างชนิดจัดเก็บปะปนกัน 

 การจัดเก็บวัสดุภายในอาคารต้องให้ห่างจากผนังอาคารไม่น้อยกว่า 2 ฟุต 
 การจัดวางชั้นเก็บต้องเป็นพ้ืนราบไม่ลาดเอียงและต้องมีป้ายหรือเครื่องหมายกํากับวัสดุที่จัดเก็บให้เห็น

อย่างชัดเจน 
 กรณีที่ต้องการวางวัสดุซ้อนกันให้วางวัสดุที่หนักกว่าอยู่ด้านล่างและวัสดุที่เบากว่าวางซ้อนด้านบน 
 ห้าม วางวัสดุซ้อนกันสูงเกินกว่า1.50 เมตรเมื่อต้องยกเคล่ือนย้ายด้วยแรงคน 
 ห้าม วางวัสดุซ้อนกันสูงเกินกว่า  3 เมตรเมื่อใช้โฟลค์ลิฟท์ในการยกเคลื่อนย้ายวัสดุที่จัดวางต้องวาง

อย่างเป็นระเบียบม่ันคงไม่เอียงหรือมีโอกาสโค่นล้มได้ง่าย 
 วัสดุที่เคล่ือนไหวบ่อยให้จัดเก็บด้านหน้าเพ่ือความสะดวกในการรับเข้าและจ่ายออก 
 ห้ามวางวัสดุที่มีลักษณะเป็นท่อหลอดยาวหรือแท่งยื่นออกมาที่ทางเดินเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายกับ

ผู้ปฏิบัติงาน 
 การจัดเก็บวัสดุที่เป็นท่อหรือถังกลมในแนวนอนให้จัดหาวัสดุมาค้ําหรือหนุนไว้เพ่ือป้องกันการกล้ิงหรือ

เคล่ือนที่การจัดวางวัสดุที่มีลักษณะเป็นถังซ้อนกันจะต้องนําไม้กระดานหรือไม้อัดมารองกั้นระหว่างชั้น 
 วัสดุที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษต้องจัดเก็บภายในอาคาร 
 กรณีที่เปิดกล่องลังไม้ต้องทําการพับหรือเก็บหัวตะปูให้ครบทุกตัว 
 การจัดเก็บวัสดุพึงระลึกไว้เสมอว่าต้องไม่กีดขวางเส้นทางหนีไฟและอุปกรณ์ฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ 
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สุขภาพอนามัย และโรคจากการทํางาน  
 
โรคจากการทํางาน (Occupational Diseases) 
 โรคจากการทํางาน หรือโรคจากการประกอบอาชีพหรือตามกฎหมายเรยีกวา่ โรคซ่ึงเกิดข้ึนเกี่ยวเนื่อง
กับการทํางาน บางโรคอาจจะปรากฏอาการอยา่งเฉียบพลัน เนื่องจากอาจได้รับส่ิงทําให้เกิดโรค ในปริมาณ
ค่อนข้างสูง ในระยะเวลาอันส้ัน แต่บางโรคอาจจะปรากฏอาการแบบเรื้อรัง เนื่องจากคนงานจะค่อยๆ ได้รับส่ิง
ที่ทําให้เกิดโรคนั้นทีละน้อยๆ เป็นเวลานานหลายเดือน หรือหลายปี โรคส่วนใหญ่เมื่อเกิดข้ึนแล้วจะมีความ
รุนแรงสูงบางครั้งไม่อาจรักษาให้กลับสู่สภาพเดิมได้ และมีจํานวนมากท่ีเป็นโรคนี้เกิดความรุนแรงมากจนพิการ
หรือเสียชีวิต 
 จากประกาศกระทรวงรงงานและสวัสดิการสังคม กําหนดชนิดของโรคตามพระราชบญัญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 มีจํานวน 32 โรค ดังนี ้  
 
1. โรคจากตะกั่ว /สารประกอบตะกั่ว   17. โรคจากคาร์บอนมอนนอกไซด์ 
2. โรคจากแมงกานีส /สารประกอบแมงกานีส  18. โรคจากเบนซีนหรือสารประกอบเบนซีน 
3. โรคจากสารหนู /สารประกอบสารหนู  19. โรคฮาโลเจนเป็นอนุพันธ์ของกลุ่มน้ํามัน 
4. โรคจากเบอริลเส่ียม /สารประกอบเบอริลเล่ียม 20. โรคจากสารกําจัดศัตรูพืช 
5. โรคจากปรอท /สารประกอบปรอท   21. โรคจากสารเคมีอ่ืน /สารประกอบสารเคมีอ่ืนๆ 
6. โรคจากโครเม่ียม /สารประกอบโครเม่ียม  22. โรคจากเสียง 
7. โรคจากนิเกิ้ล /รประกอบนิเกิ้ล   23. โรคจากความร้อน 
8. โรคจากสังกะสี /สารประกอบสังกะสี  24. โรคจากความเย็น 
9. โรคจากแคดเม่ียม /สารประกอบแคดเม่ียม  25. โรคจากความส่ันสะเทือน 
10. โรคจากฟอสฟอรัส /สารประกอบฟอสฟอรัส 26.โรคจากความกดดันอากาศ 
11. โรคจากคาร์บอนไดซัลไฟด์    27. โรคจากรังสีไม่แตกตัว 
12. โรคจากไฮโดรเจนซัลไฟด์    28. โรคจากรังสีแตกตัว 
13. โรคจากซัลเฟอรไดออกไซด์ /กรดซัลฟูริค  29. โรคจากคล่ืนแม่เหล็ก-ไฟฟ้าอ่ืนๆ 
14. โรคจากไนโตรเจนอ๊อกไซด์ /กรดไนตริค  30. โรคจากฝุ่น 
15. โรคจากแอมโมเนีย     31. โรคติดเชื้อจากการทํางาน 
16. โรคจากคลอรีน /สารประกอบคลอลีน  32. โรคอ่ืน ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพ 
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สุขภาพอนามัย และโรคจากการทํางาน (ต่อ)  
 
 
องค์ประกอบท่ีทําให้เกิดโรคจากการทํางาน จําแนกออกได้เป็น 3 องค์ประกอบดังนี้ 
1. ตัวเหตุของโรคหรือสิ่งท่ีทําให้เกิดโรค หมายถึง สาเหตุท่ีทําให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ แบง่ออก

ได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ 
 ตัวเหตุทางเคมี หมายถึง ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของก๊าซ ไอสาร ละออง ฝุ่น หรือตัวทําละลายเช่น ยาฆ่าแมลง

ฝุ่นใยหิน สารตะกั่ว แมงกานีส ปรอท  
 ตัวเหตุทางกายภาพ เช่น เสียง ความร้อน ส่ันสะเทือน และรังสีชนิดแตกตัวเป็นต้น 
 ตัวเหตุทางชีวภาพ ได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิ และฝุ่นเส้นใยพืช เป็นต้น 

 
2. คนท่ีทํางานเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการได้รบัตวัเหตุของโรคและตอบสนองต่อโรคนั้น สิ่ง

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดโรคมีหลายประการ เช่น 
 กรรมพันธุ ์ ,เชื้อชาติ ,เพศ และอายุ 
 พ้ืนฐานสุขภาพก่อนเข้าทํางานเช่น มีโรค /ความเจ็บป่วยแฝงเร้นอยู่ และเม่ือได้รับตัวเหตุของโรคบาง

ชนิดเข้าไปอาจทําให้เกิดโรคได้เร็วข้ึน 
 ภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล 
 พฤติกรรมในการทํางาน ,อนามัยส่วนบุคคล ,นิสัย 
 พ้ืนฐานการศกึษาท่ีไม่เท่ากัน 

 
3. ประเภทของโรคจากการทํางาน ซ่ึงแบง่ได้เป็น 6 ประเภทดังนี ้

 โรคปอดจากการทํางาน 
 โรคผิวหนังจากการทํางาน 
 โรคจากการทํางานเกิดจากตัวเหตุทางเคมี 
 โรคมะเร็งจากการทํางาน 
 โรคจากตัวเหตุทางชีวภาพได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย เชือ้รา พยาธิ และฝุ่นเส้นใยพืช  
 โรคจากตัวเหตุทางกายภาพ เช่น เสียงดัง ความร้อน ความส่ันสะเทือน รังสีชนิดแตกตัว เป็นต้น 
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การใช้บริการห้องพยาบาลของบริษัทฯ  
 
 
 ห้องพยาบาลเปิดให้บริการช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น. จะทําการพักเวลา 12.00 – 13.00 น. โดยจะมี

พยาบาลวิชาชีพประจําห้องพยาบาล 
 พนักงานทุกคน เมื่อเจ็บป่วย ไม่สบาย สามารถปรึกษาและขอรับยาได้ที่ห้องพยาบาล โดยแสดงบัตร

พนักงานให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล  อธิบายถึงอาการป่วยและยาที่พนักงานแพ้ จะต้องให้รายละเอียดกับ
พยาบาลอย่างละเอียด เพ่ือความปลอดภัยในการรักษาและจ่ายยา 

 หากต้องการนอนพักท่ีห้องพยาบาล  พนักงานจะต้องแจ้งหัวหน้างานให้ทราบและส่งเอกสารขออนุญาต
นอนพักที่ห้องพยาบาลให้กับทางพยาบาล ซ่ึงพยาบาลจะอนุญาตให้นอนพักได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง และ
พิจารณาเป็นกรณีไป 

 เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หัวหน้างานและพนักงานจะต้องทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น หากไม่สามารถทําได้ให้
มาท่ีห้องพยาบาลทันที  ทางพยาบาลจะทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและพิจารณาในการส่งโรงพยาบาล 

 ทางบริษัทฯ จัดให้มี ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ช่วยชีวิต และรถฉุกเฉินในการส่งพนักงานไปยังโรงพยาบาล
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

 พนักงานจะต้องเตรียมหลักฐานของตนเอง ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน , บัตรรับรองสิทธิ
ประกันสังคม มาด้วยทุกครั้ง เพ่ือสะดวกในการประสานงานและส่งต่อโรงพยาบาล 
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อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

1. อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ เช่น หมวกนิรภัย ( Safety Helmet ) หมวกกันกระแทก ( Bump Cap ) ใช้
ป้องกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับศีรษะ อันเนื่องมาจากวัสดุตกจากท่ีสูงกระทบศีรษะในลักษณะท่ีเป็น
แรงกระแทก หรือใช้ป้องกันอันตรายจากการท่ีศีรษะเคล่ือนที่ไปกระแทกหรือกระทบกับวัสดุอ่ืน 

 
 
 

2. อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน เช่น ปล๊ักอุดหู ( Ear Plug ) ที่ครอบหู ( Ear Muff ) ใช้ป้องกันอันตรายจาก
เสียงดังซ่ึงถ้ามีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ ให้สวมใส่ปล๊ักอุดหูหรือที่ครอบหูตลอดเวลาท่ีสัมผัสเสียงดัง 
ซ่ึงตามมาตรฐานความปลอดภัย เสียงต้องไม่ดังเกิน 90 เดซิเบลเอ 
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3. อุปกรณ์ป้องกันหน้าและดวงตา เช่น แว่นตานิรภัย ( Safety Glasses ) ที่ครอบตา ( Goggle ) , กระ
บังหน้า  ( Face Shield )ใช้ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนกับดวงตาจากแสงสว่างจ้าและวัสดุฝุ่น
ละอองกระเด็นเข้าตา เช่น งามขัด งานเจียร งานสกัด หรือป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตาท่ีอาจทําให้ตา
บอด  

 
 
 
 

4. อุปกรณ์ป้องกันลมหายใจ เช่น หน้ากากกรองสารเคมี ( Chemical Cartridge Respirator ) , 
หน้ากากกรองก๊าซ ( Gas Mask ) , SCBA เป็นต้น ใช้ป้องกันอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงานท่ีมีฝุ่น       
ไอระเหยสารเคมี ก๊าวพิษ เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับระบบทางเดินหายใจโดยมาตรฐานความ
ปลอดภัย จะต้องมีการตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมี/ฝุ่น ในพ้ืนที่ทํางาน ทุก 6 เดือน 

 
 
 
 
 

5. อุปกรณ์ป้องกันลําตัว เช่น ชุดป้องกันสารเคมี , ชุดป้องกันความร้อน ใช้ป้องกันอันตรายท่ีอาจจะโดน
ลําตัว เช่น สารเคมีกระเด็นโดนลําตัว ป้องกันสะเก็ดไฟจากการเชื่อม  

 
 
 
 
 

6. อุปกรณ์ป้องกันมือ เช่น ถุงมือหนัง , ถุงมือป้องกันสารเคมี , ถุงมือยาง , ถุงมือป้องกันไฟฟ้า ใช้ป้องกัน
อันตรายท่ีอาจจะเกิดการถูกทิ่มแทงจากวัสดุแหลมคมการกัดกร่อนจากสารเคมี ป้องกันอันตรายจาก
ไฟฟ้า 
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7. อุปกรณ์ป้องกันเท้า เช่น รองเท้านิรภัย ( Safety Shoe ) , รองเท้ากันสารเคมี ใช้ป้องกันอันตรายจาก
ของตกใส่เท้า อันตรายจากการกัดกร่อนของสารเคมี ป้องกันการล่ืนล้มจากพ้ืนล่ืน เช่น สารเคมี น้ํามัน 
หรือที่มีน้ําขัง 
 
 
 
 

8. อุปกรณ์ป้องกันตกจากท่ีสูง เช่น เข็มขัดนิรภัย ( Safety Belt ) เชือกนิรภัย ( Hardness ) ใช้ป้องกัน
อันตรายท่ีอาจจะเกิดจากการทํางานบนท่ีสูง เม่ือทํางานที่สูงกว่า 4 เมตร จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
การตกจากท่ีสูงทุกครั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกชนิดต้องดูแลบํารุงรักษาอยู่เสมอเพ่ือให้
พร้อมใช้งาน 
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การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์ 

การรายงานอุบัติเหตุ 

การสอบสวนอุบัติเหตุ 

ประเภทและชนิดของอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์ต้องรายงาน 

 
 
 

อุบัติเหตุ/ อุบัติการณ์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้น ถือเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรายงานและแจ้งให้ทราบโดย
ท่ัวกัน เพื่อให้มีการดําเนินการ สอบสวน และแก้ไขตามสาเหตุท่ีพบป้องกันเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นอีกโดยมี
สาเหตุคล้ายคลึงกันในอนาคต 

 
 

 

กําหนดให้มีการรายงาน เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทุกชนิดที่เป็นสาเหตุ หรืออาจทําให้เกิดการบาดเจ็บ ,
ทรัพย์สินเสียหาย หรือเป็นการทําลายสภาพแวดล้อม ให้ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่เกิดเหตุรับทราบ 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้างต้น ต้องมีการรายงานโดยวาจาให้หัวหน้างานในพ้ืนที่รับทราบและเม่ือสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดแล้ว จะต้องเขียนรายงานให้เร็วท่ีสุดเท่าที่กระทําได้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 24 
ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ โดยขอแบบฟอร์มได้ท่ีจป.วิชาชีพ และส่งให้ฝ่ายความปลอดภัย เพื่อดําเนินการสอบสวน
และวิเคราะห์อุบัติเหตุต่อไป 
 

  
 

 หากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เป็นเหตุฉุกเฉิน และได้มีการปฏิบัติตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินแล้ว ผู้บริหาร 
จะต้องทําการสอบสวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพื่อหาสาเหตุพื้นฐาน (Basic Causes) เพื่อนําไปสู่การแก้ไข 
และเพื่อให้เป็นตามข้อกําหนดของกฎหมาย 
 กรณีท่ีอุบัติเหตุเกิดขึ้น หัวหน้างานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยหรือทีมสอบสวนต้องทําการ
สอบสวนเพื่อหาสาเหตุและทบทวนสถิติอุบัติเหตุ เพื่อระบุชี้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น และดูแนวโน้มของอุบัติเหตุ 
เพื่อหาทางควบคุม ป้องกัน ก่อนท่ีเกิดความสูญเสียมากขึ้น 
 
 
1. เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.1 การเสียชีวิต หรือพิการ 
1.2 การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย ซ่ึงทําให้สูญเสียเวลางาน (Loss-Time) 
1.3 การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย ที่ไม่ต้องหยุดงาน (Minor) 
1.4 อุบัติเหตุร้ายแรงที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
1.5 อุบัติเหตุไม่ร้ายแรงที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
1.6 อุบัติเหตุร้ายแรงที่ได้รับการปฐมพยาบาล 
1.7 อุบัติเหตุไม่ร้ายแรงที่ได้รับการปฐมพยาบาล 
1.8 อุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะ และการขนส่ง 
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การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

1.9 อุบัติเหตุที่มีน้ํามัน สารเคมี หก ล้น หรือ รั่วไหล หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 
1.10 อุบัติเหตุเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินต่างๆ 
1.11 อุบัติเหตุที่มีทรัพย์สิน ,อุปกรณ์เสียหาย 
1.12 อุบัติเหตุที่เกิดกับผู้รับเหมา หรือแรงงานจ้างเหมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

การปฐมพยาบาลคือ  การให้ความช่วยเหลือข้ันแรกในทันทีทันใดในท่ีเกิดเหตุ โดยใช้เครื่องมือ  
อุปกรณ์เท่าที่จะพอหาได้ เพ่ือลดความรุนแรงของการบาดเจ็บก่อนที่จะนําผู้ป่วยไปพบแพทย์ 

ข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดการบาดเจ็บ 
  แจ้งหัวหน้างานทันที  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาล 
 หากพบเห็นผู้บาดเจ็บ  ถ้าสามารถพยาบาลเบ้ืองต้นได้ให้ดําเนินการทันท ี

คําเตือน  ผู้ที่ไม่มีความรูใ้นการปฐมพยาบาล  อาจเพ่ิมความรุนแรงของการบาดเจ็บได้ 

การปฐมพยาบาลคนเปน็ลมปฏิบัติได้ดังนี้ 

1. เมื่อผู้ป่วยรู้สึกเวียนศรีษะ หน้ามืด ต้องให้ผู้ป่วยสูดหายใจยาวๆ และนําผู้ป่วยไปอยู่ในท่ีที่มีอากาศ
บริสุทธิ์ 

2. ถ้าผู้ป่วยหมดสติควรให้ผู้ป่วยนอนหงาย โดยให้ศรีษะตํ่ากว่าลําตัวเล็กน้อย หรือนอนราบก็ได้ และปฏิบัติ
ดังนี้ 

o คลายเส้ือผ้าให้หลวม 
o กันคนอย่าให้มุงเพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
o ให้ดมยาดมหรือแอมโมเนีย 
o เช็ดเหง่ือผู้ป่วยให้แห้ง 
o ถ้ายังไม่ฟ้ืนต้องให้ความอบอุ่น ผายปอด และรีบพาไปพบแพทย์ทันที 
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หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ได้รับสารเคมี มีดังต่อไปนี้ 
             1. ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีโดยการรับประทาน 
                  1.1 ลดอัตราการดูดซึมและทําให้สารเคมีเจือจางลง โดยให้ผู้ป่วยรีบด่ืมนม หรือไข่ดิบ หรือด่ืม
น้ํ า เ ป ล่ า ทั น ที  แ ล ะ ใ น ก ร ณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ส า ร เ ค มี กํ า ลั ง ชั ก ห รื อ ส ล บ  อ ย่ า ใ ห้ ด่ื ม อ ะ ไ ร ท้ั ง ส้ิ น 
                  1.2 ทําให้อาเจียน โดยใช้นิ้วแหย่แถวเพดานคอ หรือให้ด่ืมน้ําเกลืออุ่นจัด ๆ (ผสมเกลือ 1ช้อน
โต๊ะในน้ํา 1 แก้ว) หรือทั้งด่ืมและล้วงคอ เพ่ือให้อาเจียนเอาสารพิษออกมา 
             ข้อควรระวังในการทําให้อาเจียน คือ อย่าพยายามทําให้อาเจียนถ้าผู้ได้รับสารเคมีมีอาการชักหรือ
สลบเพราะจะทําให้เศษอาหารทะลักเข้าไปในหลอดลมและเกิดการอักเสบของปอดได้ ในกรณีที่ด่ืมกรด ด่าง 
หรือน้ํายาฟีนอล (ยาดับกล่ิน) ถ้าด่ืมกรดให้ด่ืมน้ําปูนใสเพ่ือช่วยทําให้เป็นกลางแล้วให้ด่ืมนม เพ่ือลดการระคาย
เคืองก่อน แล้วจึงทําให้อาเจียน ถ้าด่ืมด่างให้ด่ืมน้ําผลไม้ เช่น น้ําส้ม หรือน้ําผสมนํ้าส้มสายชู เล็กน้อย แล้วด่ืม
นมหรือไข่ตีก่อนทําให้อาเจียน 
              2. ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีท่ีผิวหนัง ให้ล้างผิวหนังในบริเวณที่ถูกสารเคมี โดยใช้น้ําสะอาด
ล้างให้มากท่ีสุด เพ่ือทําให้เจือจาง ถ้าสารเคมีหกรดเส้ือผ้าให้รีบถอดเส้ือผ้าออกก่อน ห้ามใช้สารแก้พิษใด ๆ เท
ลงไปบนผิวหนัง เพราะอาจเกิดความร้อนจากปฏิกิริยาเคมีทําให้แผลกว้างและเจ็บมากข้ึน 
              3. ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีท่ีตา ให้ล้างตาด้วยน้ําสะอาดให้มากท่ีสุดทันที โดยเปิดเปลือกตา
ข้ึนให้น้ําไหลผ่านตาอย่างน้อย 15 นาที ป้ายข้ีผ้ึงป้ายตา แล้วรีบนําส่งห้องพยาบาล 
              4. ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีในการสูดดม ให้ย้ายผู้ได้รับสารเคมีนั้นออกจากบรรยากาศของ
สารเคมี ไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ช่วยผายปอด หรือกระตุ้นการหายใจ 
 
การบาดเจ็บจากการสัมผัสกระแสไฟฟ้า 

 ต้องทําการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง 
 ใช้ไม้แห้ง  หรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า  เข่ียอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจากตัวผู้บาดเจ็บ 
 ต้องเคล่ือนย้ายผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ถูกไฟดูด ไฟช๊อตให้เร็วที่สุด 
 ตรวจดูหัวใจว่าหยุดเต้นหรือไม่ เพราะ กระแสไฟฟ้าแรงสูงที่ไหลผ่านหัวใจอาจทําให้คล่ืนหัวใจหยุดเต้น
ได้ โดยใช้นิ้วมือคลําดูจากการเต้นของชีพจรบริเวณคอ ถ้าหัวใจหยุดเต้น ต้องทําการนวดหัวใจไปพร้อมๆ
กับการผายปอด 
 ถ้าผู้ป่วยหมดสติ  ให้ช่วยหายใจก่อนนําส่งแพทย์ 
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ข้อห้ามท่ีสําคัญท่ีไม่ควรทําเม่ือถูกไฟฟ้าช๊อต 
     1. ห้ามเข้าไปช่วยผู้ถูกไฟฟ้าช๊อต จนกว่าจะแนใ่จได้ว่าผู้บาดเจ็บมิได้สัมผัสกับสายไฟฟ้าหรือตัวนํา
ไฟฟ้าใด ๆ จากน้ันจึงตัดวงจรไฟฟ้าท่ีลัดวงจรก่อนเข้าไปช่วยเหลือ 
     2. ห้ามเข้าไปช่วยผู้ถูกไฟฟ้าช๊อต ถ้าผิวหนังผู้ที่จะช่วยน้ันเปียกช้ืน  เพราะอาจเป็นตัวนํา
กระแสไฟฟ้าและถูกไฟฟ้าดูดได้   
     3. ถ้าไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยหรอืไม่ในการเข้าไปช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีความรูใ้นการตัดกระแส
วงจรไฟฟ้าหรือวิธกีารชว่ยเหลือท่ีถูกต้อง  ให้รีบตามคนมาช่วย 

บาดแผล / แผลไฟไหม้ 
 ใช้นิ้วหัวแม่มอืกดปากแผลนาน 10 นาที  เพ่ือให้เลือดแข็งตัว 
 กรณีแผลใหญ่  ให้ใช้ผ้าสะอาดปิดปากแผล 
 กรณีแผลไฟไหม้  ให้แช่น้าํเย็นจัดหรือใช้น้ําแข็งห่อผ้าปิดบริเวณแผลซ่ึงจะช่วยลดการทําลายเน้ือเยื่อ 
 นําส่งพยาบาล / แพทย์ 

เศษวัสดุกระเด็นเข้าตา 
 ฝุ่นละอองท่ัวไปเข้าตา ให้ล้างตาหรือลืมตาในน้ําสะอาด 
 ฝุ่นละอองท่ีมีความคมฝังอยู่ในตา ห้ามเข่ียออกเอง เพราะอาจทาํให้เกิดการฉีกขาดของกระจกตา ใช้ผ้า
สะอาดปิดตาเบา ๆ หลับตา เพ่ือลดการเคล่ือนไหว แล้วรีบนําส่งแพทย์ 
 นําผู้ป่วยส่งพยาบาล / แพทย ์

แผลจากการฟกซํ้า 
1. หยุดพักการใช้กล้ามเนื้อส่วนน้ันทันที 
2. ยกบริเวณท่ีฟกชํ้าให้สูงและประคบด้วยความเย็น ในระยะ 24 ชม.แรก จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวด 
และทําให้เส้นเลือดตีบ เลือดออกน้อยลง ไม่บวมมาก หรืออาจใช้ผ้าพันให้แน่น ช่วยให้เลือดหยุดและจํากัด
การเคล่ือนไหวด้วย 
3. ประคบความร้อนหลัง 24 ชม. ให้ใช้ร่วมกับการนวดเบาๆ เพ่ือให้มีการดูดซึมของเลือดดีข้ึน 

กระดูกหัก 
  ให้ผู้ป่วยนอนนิ่งๆ 
 เข้าเฝือกช่ัวคราว  เพ่ือป้องกันกระดูกเคล่ือน 
 นําส่งแพทย์ / พยาบาล 
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การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ประเภทของไฟและเครื่องดับเพลิง 

 
 

 
ไฟจะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการด้วยกัน คือ 

 
 
 
 
 
 

 
 

เราสามารถป้องกันการติดไฟได้ โดยแยกองค์ประกอบ 2 อย่าง ออกจากองค์ประกอบท่ี 3 เอา
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งออกจากอีกสององค์ประกอบก็จะสามารถดับไฟได้ 

 
 
 

 
1. อัคคีภัยประเภท Aได้แก่ อัคคีภัยที่เกิดข้ึนจาก เช่น ไม้ กระดาษ เศษผ้า 

  และขยะ อัคคีภัยเหล่านี้ ใช้น้ําธรรมดาหรือผงเคมีแห้งDry Chemicalได้ 
 
2. อัคคีภัยประเภท Bได้แก่ อัคคีภัยที่เกิดข้ึนจากนํ้ามันเช้ือเพลิงต่างๆ เช่น 
 น้ํามัน สามารถดับได้โดยใช้เครื่องดับเพลิงแบบที่ฉีดเป็นฟองหรือ 
 ถังดับเพลิงแบบน้ํายาโฟม หรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์CO2 
 หรือผงเคมีแห้งDry Chemical 
 
3. อัคคีภัยประเภท Cได้แก่ อัคคีภัยที่เกิดข้ึนจากเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สาร 

ดับเพลิงที่ใช้ได้มีเฉพาะน้ํายาชนิดท่ีไม่เป็นส่ือไฟฟ้าเท่านั้น เช่น เครื่อง 
ดับเพลิงแบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ CO2หรือแบบฮาโลตรอน 

 
4. อัคคีภัยประเภท Dได้แก่ อัคคีภัยที่เกิดจากเช้ือเพลิงที่เป็นโลหะ เช่น 

แมกนีเซียม ลิเทียม และโซเดียม เชื้อเพลิงจะมีความร้อนสูงและลุกไหม้ 
ตลอดเวลา ต้องใช้เครื่องดับเพลิงและวิธีการชนิดพิเศษเท่านั้น 
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การป้องกันและระงับอัคคีภัย 

แผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ 

 
 

การป้องกันอัคคีภัยเป็นหน้าท่ีของทุกคน ท่ีต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 สถานท่ีทํางาน สถานท่ีเก็บวัสดุหรืออุปกรณ์ ต้องสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ห้ามสูบบุหรี่ หรือทําให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ 
 ห้ามท้ิงก้นบุหรี่ หรือวัตถุที่มีความร้อนลงในตะกร้า ถังขยะ  

  หรือส่ิงรองรับอ่ืนๆ ที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย 
 เช้ือเพลิง สารไวไฟ หรือสารเคมี ต้องจัดเก็บและขน 

  ย้ายให้ถูกวิธีและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
 หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย  ห้ามมีส่ิงของวางกีดขวางเด็ดขาด 
 เส้นทางหนีไฟ  ทางเดินต่างๆ จะต้องรักษาความสะอาด  และไม่วางส่ิงของกีดขวางทางเด็ดขาด 
 เศษผ้า เศษวัสดุที่เป้ือนน้ํามัน เศษวัสดุอ่ืนๆ ที่ติดไฟได้จะต้องแยกประเภทให้ชัดเจน 
 ต้องฝึกซ้อมการดับเพลิงเบ้ืองต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
 ผู้รับเหมาช่วง ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ควบคุมงาน 

 
 
 
 
1.ให้พนักงานท่ีพบเหตุเพลิงไหม้ตะโกนเสียงดังว่า  "ไฟไหม้"  และชี้ไปท่ีจุดเกิดเหตุพร้อมกับประเมิน
สถานการณ์ พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
ถ้าดับได้ 

 ให้ดําเนินการระงับเหตุในทันทีด้วยถังดับเพลิงที่อยู่ใกล้ตามชนิดของเช้ือเพลิง 
 รายงานหัวหน้างาน ๆ รายงานผู้จัดการฝ่ายต้นสังกัดและแจ้ง จป.วิชาชีพ 
 จป.วิชาชีพ / หัวหน้างาน /ฝ่ายช่าง เข้าสํารวจความเสียหาย 

และผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และส่ิงแวดล้อม 
 จป.วิชาชีพ รายงานผู้อํานวยการดับเพลิง 

ถ้าดับไม่ได้ 
 ให้แจ้งเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน แจ้งให้ผู้อํานวยการดับเพลิง 

ตัดสินใจใช้แผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 
 เมื่อผู้อํานวยการดับเพลิงรับทราบและแจ้งให้ประชาสัมพันธ์ประกาศพร้อมกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เพ่ือให้ทุกคนออกนอกอาคาร 
 ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของบริษัทฯท่ีกําหนดไว้ 
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แผนการอพยพหนีไฟ  
 

2. เม่ือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังขึ้น และมีคําสั่งให้อพยพหนีไฟได้ ให้พนักงานปฏิบัติตามลําดับขั้น
ต่างๆดังนี้ 

 หยุดทํางานทันที หรือหากอยู่ในห้องนํ้าก็ให้รีบออกจากห้องน้ําโดยเร็ว 
 เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสําคัญเตรียมอพยพ 
 ถอดปล๊ักไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรทั้งหมด 
 ผู้นําอพยพ ถือธงและรายช่ือ พาพนักงานอพยพออกจากพ้ืนที่ โดยใช้ทางออกฉุกเฉิน หรือตามเส้นทาง
หนีไฟที่กําหนด โดยวิธีเดินเร็ว ห้าม วิ่งโดยเด็ดขาด  

 เมื่อออกจากอาคารได้แล้วให้พนักงานทุกคนไปรวมกัน ณ จุดรวมพลโดยแยกออกเป็นส่วนงานไม่
ปะปน เพ่ือตรวจสอบ ไม่ให้มีพนักงานติดค้างอยู่ในอาคาร 

 ผู้นําอพยพตรวจเช็คจํานวนพนักงานและรายงานต่อผู้อํานวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
 ถ้ายอดครบ ผู้อํานวยการดับเพลิงแจ้งพนักงานอยู่ในจุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์สงบ 
 ถ้ายอดไม่ครบ  ผู้อํานวยการดับเพลิงส่ังทีมค้นหาเข้าทําการค้นหาและช่วยเหลือ 
 ทีมฉุกเฉินต่างๆ ออกมายังจุดรวมพลและรายงานตัวต่อ ผู้อํานวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน เพ่ือรอรับ
คําส่ัง 

 หากมีผู้บาดเจ็บหรือสูญหาย ผู้อํานวยการดับเพลิงส่ังการให้ทีมค้นหาช่วยเหลือและทีมปฐมพยาบาล
ทําการช่วยเหลือ 

 ทีมปฐมพยาบาลเข้าทําการปฐมพยาบาลหากไม่ดีข้ึนให้เคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด 
 ห้าม พูดหรือรายงานข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินให้กับบุคคลภายนอกหรือนักข่าวก่อนได้รับ
อนุญาต ซ่ึงอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อบริษัทฯ 

 ห้ามบุคคลภายนอก หรือ นักข่าว เข้า-ออก ขณะเกิดเหตุ 
 ผู้อํานวยการดับเพลิงส่ังการจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ 
 หากมีความรุนแรง และกระจายไปยังชุมชน หรือบริษัทใกล้เคียง ทีมแจ้งข่าวสาร ต้องทําการแจ้ง
หัวหน้าชุมชนและบริษัทข้างเคียงรับทราบและอพยพออกจากเส้นทางของกลุ่มควันไหลผ่าน 
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แผนที่แสดงจุดรวมพล 
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แผนฉุกเฉินกรณีก๊าซแอลพีจี (LPG) รั่วไหล  
 
 
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
 ถ้าสูดดม หรือหายใจเข้าไปมากๆ อาจทําให้ขาดอากาศหายใจ ให้รีบนําผู้ป่วยออกไปยังพ้ืนที่มีอากาศบริสุทธิ์ 
 กรณีก๊าซเข้าตาอาจทําให้เยื่อหุ้มตาอักเสบ ให้รีบล้างตาด้วยนํ้าสะอาดแล้วนําส่งแพทย์ทันที 
 ถ้าถูกผิวหนัง เนื่องจากก๊าซมีความเย็น อาจทําผิวหนังไหม้ 
 ภาชนะโลหะท่ีใช้เก็บ LPG ต้องมีการต่อสายดิน  และเก็บในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 ในการขนย้ายและจัดเก็บ จะต้องหลีกเล่ียงบรเิวณที่มีประกายไฟ 
 กรณีเกิดก๊าซรั่วไหล ถ้าไม่สามารถหยุดได้ให้เคล่ือนย้ายถังใบนั้นไปยังบริเวณที่โล่ง แล้วปล่อยก๊าซออกให้หมด 

บริเวณที่อับอากาศหากมีก๊าซสะสมอาจทําให้เกิดการระเบิด 
 สารท่ีใช้ในการดับเพลิง  เช่น  ผงเคมีแห้ง, น้ํา, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม 

กรณีก๊าซ LPG รั่วไหล (ถังใหญ่) 
 ผู้ควบคุมสถานีจ่ายก๊าซ LPG ตรวจพบ/ได้รับแจ้งว่า LPG รั่วไหล ให้ทําการแก้ไขทันที 
 ผู้ควบคุมสถานีจ่ายก๊าซ LPG เข้าทําการระงับเบ้ืองต้นและปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

ถ้าควบคุมได้ 
 รายงานหัวหน้างาน และแจ้ง จป.วิชาชีพ 
 หัวหน้างาน /ฝ่ายช่าง /จป.วิชาชีพ  เข้าทําการสอบสวนและสํารวจความเสียหายและผลกระทบต่อ
ผลิตภัณฑ์และส่ิงแวดล้อมที่เกิดข้ึน 

 จป.วิชาชีพรายงานผู้อํานวยการ 

ถ้าควบคุมไม่ได้และอาจเกิดไฟลุกไหม้ได้ 
 ผู้อํานวยการดับเพลิงให้ทีมฉุกเฉินต่างๆเข้าระงับเหตุตามแผนฉุกเฉิน 
 ผู้อํานวยการดับเพลิง ตัดสินใจใช้แผนอพยพ และให้ทีมแจ้งข่าวสารประกาศพร้อมกดสัญญาณแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินเพ่ือให้ทุกคนออกนอกอาคาร 

 แผนอพยพ   ให้ใช้แผนข้ันตอนปฏิบัติเช่นเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ ไปยัง  ณ  จุดรวมพลหากทิศทางลมพัด
ไปยังจุดรวมพลให้เคล่ือนย้ายไปจุดสํารอง เช่น ลานจอดรถหรือ พ้ืนที่อ่ืน ตามความเหมาะสม 

 หากมีความรุนแรงและกระจายไปยังชุมชน หรือบริษัทใกล้เคียง ทีมแจ้งข่าวสาร ต้องทําการแจ้งหัวหน้า
ชุมชนและบริษัทข้างเคียงรับทราบและอพยพออกจากเส้นทางของก๊าซ  LPG  ไหลผ่านและแจ้งหน่วยงาน
ภายนอกและภาครัฐ เพ่ือระงับเหตุจป.วิชาชีพ / หัวหน้างาน /ฝ่ายช่าง เข้าทําการสอบสวนและสํารวจความ
เสียหายและผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และส่ิงแวดล้อมที่เกิดข้ึน 

 จป.วิชาชีพ รายงานผู้อํานวยการ 
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แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล 

ระวังสารเคมีอันตราย,  ระวังไฟฟาแรงสูง เตือน / ระวังมีอันตราย 

บังคับใหตองปฏิบัต ิ

แสดงสภาวะปลอดภัย 

หยุด / หาม 

ระวังอันตรายจากเคร่ืองจักร ,  ระวังของมีคม 

บังคับใหตองสวมเคร่ืองปองกันสวนบคุคล 
เคร่ืองหมายบังคับ / แนะนํา

ทางหนีไฟ,  ทางออกฉุกเฉิน,  โทรศัพทฉุกเฉิน,
หองพยาบาล,  อางลางตา/ฝกบัวชําระฉุกเฉนิ 
หามถายรูป,  หามทานอาหาร,  หามสูบบุหร่ี 
หามตรงไป,  หยุดตรวจ,  จํากัดความเร็ว 

ตัวอยางการใชงาน ความหมาย สี / ลักษณะ 

 
 
 
 พนักงานที่พบเหตุสารเคมีหกรั่วไหลแจ้งเพ่ือนร่วมงาน/หัวหน้างานและเข้าระงับเหตุในเบ้ืองต้นด้วย

อุปกรณ์PPE  ที่จัดไว้ให้และปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ถ้าระงับได้ให้รายงานหัวหน้างาน , จป.วิชาชีพ และผู้จัดการแผนกความปลอดภัย 
 หากไม่สามารถระงับเหตุได้ให้แจ้งหัวหน้างาน และ จป.เพ่ือแจ้งทีมฉุกเฉินเข้าระงับเหตุและแจ้ง

ผู้อํานวยการดับเพลิง 
 ผู้อํานวยการดับเพลิง/ จป./ ทีมฉุกเฉิน เข้าตรวจสอบพ้ืนที่ และส่ังการให้ทีมฉุกเฉินทําการปิดกั้นพ้ืนที่กันผู้

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ผู้อํานวยการดับเพลิงแจ้งทีมแจ้งข่าวสารประกาศเสียงตามสาย และกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน(กรณี

สารเคมีที่รั่วไหล เป็นชนิดท่ีมีความเป็นพิษ หรือมีอันตรายร้ายแรง) 
 ทีมแจ้งข่าวสาร ประกาศเรียกทีมฉุกเฉินและระบุสถานท่ีเกิดเหตุ 
 ทีมฉุกเฉินทําการควบคุมสถานการณ์และระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหล 

 ถ้าควบคุมได้ 
 รายงานผู้อํานวยการดับเพลิงประชาสัมพันธ์ประกาศเหตุสงบ 

ถ้าควบคุมไม่ได้ 
 จป.วิชาชีพ  แจ้งหน่วยงานภายนอกเพ่ือขอความช่วยเหลือ 
 รายงานผู้อํานวยการดับเพลิงประชาสัมพันธ์ประกาศเหตุสงบ 
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เครื่องหมายความปลอดภัยที่ควรรู้ (Safety Sign)  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ข้อควรปฎิบติักับเครื่องหมายความปลอดภัย 
1. ตองทําความเขาใจเครื่องหมายความปลอดภัยทุกเครื่องหมายอยางถองแท 
2. หาม เคลื่อนยายตําแหนงหรือนําเอาแผนปายเครื่องหมายความปลอดภัยออก 
3. เครื่องหมายความปลอดภัยตองสมบรูณ ชัดเจนและสะอาด 
4. พนักงานจะตองปฏิบัติตามเครื่องหมายความปลอดภัยอยางเครงครัด 
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การจัดการสิ่งแวดล้อม  
 ขยะคือ  สิ่งของท่ีถูกท้ิงหรือไม่ต้องการ หรือเศษวัสดุท่ีสามารถนํามา Recycle และเพื่อขาย
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
      
     1. ขยะท่ัวไป  คือ สิ่งของท่ีถูกท้ิง และไม่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์อีกได้แก่ ภาชนะบรรจุ
อาหาร 
     2. ขยะท่ีนํากลับมาใช้ใหม่ คือ กระดาษ เศษโลหะ กระป๋องเคร่ืองด่ืม ขวดพลาสติก 
น้ํามันหล่อลื่นเคร่ืองจักรท่ีถ่ายออก (ขาย) 
     3. ขยะอันตราย คือ สิ่งของท่ีถูกท้ิงหรือไม่ต้องการซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
สิ่งมีชีวิตและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้แก่ น้ํามันเก่า กระป๋องสี   
กากสี เศษผ้าเปื้อนน้ํามัน หลอดไฟ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขยะทั่วไป    ถังสีเขียว 
ขยะที่นํากลับมาใชใหม  ถังสีเหลือง 
ขยะอันตราย    ถังสีแดง 
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บทลงโทษ 
 
 
การลงโทษ 
 พนักงานบริษัทฯ  และหรือ พนักงานของผู้รับเหมา  ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยของบริษัท  
ถือว่ามีความผิด  ตามกฎระเบียบของบริษัทจะต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ  และกฎหมาย
แรงงาน  
ผู้มีอํานาจในการลงโทษผู้กระทําผิด มีดังนี้ 
 1. ผู้บริหารหรือผู้จัดการทุกท่านในตําแหน่ง จป.บริหาร 
 2. หัวหน้างานทุกท่านในตําแหน่ง จป.หัวหน้างาน 
 3. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานทุกท่าน ผู้รับผิดชอบในการดูแลด้านความปลอดภัยฯในการ
ทํางานของบริษัทฯ 

 
เม่ือผู้มีอํานาจพบหรือตรวจพบผู้กระทําความผิดตามกฎระเบยีบของบริษัทฯและกฎระเบียบดา้นความ
ปลอดภัย รวมถึงไม่ปฏิบตัิตามคู่มือความปลอดภัย ให้ดําเนินการดังนี้ 
 1. พบความผิดครั้งท่ี 1  ให้ผู้มีอํานาจตักเตือนด้วยวาจา และออกเอกสารใบสีเหลืองให้ผู้กระทําผิด 
และแจ้งหัวหน้างานผู้ควบคุมพ้ืนที่ให้ทราบ 
 2. พบความผิดครั้งท่ี 2  ในเรื่องเดียวกัน ให้ผู้มีอํานาจตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและออกเอกสาร
เตือนใบสีเหลืองให้ผู้กระทําผิดลงชื่อรับทราบ แล้วแจ้งหัวหน้างานผู้ควบคุมพ้ืนที่ได้รับทราบ 
 3. พบความผิดครั้งท่ี 3  ในเรื่องเดียวกัน ให้ผู้มีอํานาจตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าเป็น
ความผิดในข้ันร้ายแรง ให้ส่งเรื่องให้ผู้บริหารรับทราบเพ่ือพิจารณาลงโทษผู้กระทําผิด การลงโทษอาจเป็นการ
พักงานช่ัวคราวโดยไม่จ่ายค่าจ้างไม่เกิน 7 วันหรือยกเลิกสัญญาจ้างก็ได้ ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหาร 
 
 หากพบผู้กระทําผิดซ่ึงอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯไดร้ับความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือทําให้เกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสยีอวัยวะหรือเสียชีวติ ผู้บรหิารมีอํานาจในการพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม 
ตามท่ีระบไุวใ้นระเบียบขอ้บังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัทฯ 
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เบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน  

 
 

บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 
หน่วยงานภายใน 
 สํานักงาน (แผนกธรุการ)    09-9284-0997 
 สํานักงาน (แผนกทรพัยากรบุคคล)  06-3224-6668 
หน่วยงานภายนอก 
 แจ้งเหตุเพลิงไหม้    199,  0-2211-9263     
 สถานีตํารวจยานนาวา    191,  0-2233-7148-9  
 หน่วยกู้ภัย/กู้ชีพ     1554 
 เหตุด่วนทางน้าํ ศูนย์ปลอดภัยทางน้าํ  1199 
 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน    1646 
 โรงพยาบาลเลิศสิน    0-2353-9798-9 
 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์   0-2289-7000 
      

สํานักงานธุรกิจ สุตหีบ 
หน่วยงานภายใน 
 สํานักงาน (ธุรการ)    0-63227-7733 
 
หน่วยงานภายนอก 

แจ้งเหตุเพลิงไหม้    0-3843-7212 
 หน่วยดับเพลงิการท่าเรือสตัหีบ   0-3843-1359 
 สถานีตํารวจอําเภอสัตหบี   0-3843-7712, 0-3843-7113 
 เหตุด่วนทางน้าํ ศูนย์ปลอดภัยทางน้าํ  1199 

หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน    1669 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  0-3824-5735-6 
 โรงพยาบาลสตัหีบ    0-3824-5508 
 มูลนธิโรจนธรรม     0-3843-8473 
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แบบฟอร์มเซ็นรับคูมื่อความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 

บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัก 
BANGKOK DOCK COMPANY LIMITED 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
 
 

 
ช่ือ – นามสกุล........................................................................................................ 
 
รหัส/เลขประจําตัวพนักงาน................................................................................... 
 
บริษัท/หน่วยงาน.................................................................................................... 
 
ได้รับคู่มือความปลอดภัยในการทํางาน เม่ือวันที่..................................................... 
 
      
 
       ลงช่ือ............................................... 
        (                                ) 
        ............../............../.............. 

 
 
 


