


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัก 

BANGKOK DOCK COMPANY  LIMITED 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 

ประจําป 2563 

กฎ ขอบังคบัและคูมือความปลอดภยั  

SAFETY REGULATION AND MANUAL  



คํานํา 
 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนปจจัยพ้ืนฐานในการทํางาน       
ของพนักงานทุกคน ซึ่งถือเปนภาระหนาท่ีอยางหนึ่งท่ีทุกคนตองชวยกันปฏิบัติงาน ดวยความปลอดภัย           
มีสุขภาพท่ีดี และสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมอยางสม่ําเสมออยางตอเนื่อง เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นได 
กฎ ขอบังคับและคูมือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานฉบับนี้ ไดกําหนดกฎ     
การปฏิบัติงานพรอมท้ังอธิบายและชี้แจงถึงมาตรฐานของการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยไมเกิด     
โรคจากการทํางาน และไมใหมีผลกระทบตอปญหาดานส่ิงแวดลอมตามพื้นท่ีปฏิบัติงานตางๆ โดยเนื้อหาของ  
กฎ ขอบังคับฯ ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของแผนการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม   
ในการทํางาน พนักงานทุกคนควรศึกษาคูมือฉบับนี้อยางละเอียดจนเกิดความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางถูกตอง และหรือศึกษาการปฏิบัติกอนเร่ิมปฏิบัติงานหรือเปล่ียนงานใหมทุกคร้ัง ท้ังนี้เปนการกําจัด ลด 
ควบคุม ปองกันการสูญเสียและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นตอตนเอง ทรัพยสิน และชุมชน  

จึงขอใหพนักงานทุกทานตระหนักและคิดคํานึงถึงเร่ืองนี้อยูเสมอ 

 

       ดวยความปราถนาดี 

        แผนกความปลอดภัย บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
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สารบัญ 
 

 คํานํา           1 

 สารบัญ          2 

 นโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม    4 

 คํานิยามศัพท          6 

 สาเหตุการเกิดอุบัติเหต ุ        7 

 ความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการทํางาน      8 

 กฎความปลอดภัยทั่วไปทีพ่นักงานทุกคนพ่ึงปฏิบัต ิ     9 

 หนาที่ความรับผิดชอบ        12 

 กิจกรรม 5 ส.          16 

 ระเบียบปฏิบัติสําหรับผูรับเหมา       17 

 ระบบใบขออนุญาตทํางาน ( Work permit )     18 

 ความปลอดภัยในการทํางานสํานักงาน      21 

 ความปลอดภัยในการใชบันได,โตะ,เกาอ้ีและตู     22 

 ความปลอดภัยในการใชเคร่ืองใชสํานักงาน      23 

 ความปลอดภัยในการใชเคร่ืองมือชาง       23 

 ความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง       24 

 ความปลอดภัยในการติดตั้งและร้ือถอนนั่งราน                                           25 

 ความปลอดภัยในการทํางานกับเคร่ืองจักร      26 

 ความปลอดภัยในการทํางานกับวัตถุอันตรายหรือสารเคมี        27 

 ความปลอดภัยในการเคลื่อนยายวัสดุสิ่งของหรือยกของหนัก   28 

 ความปลอดภัยในการขับรถ Fork Lift      29 

 ความปลอดภัยในการทํางานเจียร,งานเช่ือมและงานตัด    30 

 ความปลอดภัยในการใชเคร่ืองเจาะ       34 
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สารบัญ (ตอ) 
 

 ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา      35 

 ความปลอดภัยในการใชปนจ่ันเหนือศรีษะ (Overhead Crane)   36 

 ความปลอดภัยในการใชปนจ่ันชนิดเคลื่อนที่      37 

 ความปลอดภัยในการใชรถกระเชา       38 

 ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ      39 

 ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับส ี      40 

 ความปลอดภัยในการทํางานพนทราย      41 

 ความปลอดภัยในการจัดเก็บ จัดวาง และแยกยายวัตถุดิบ    42 

 สุขภาพอนามัยและ โรคจากการทํางาน      43 

 การใชบริการหองพยาบาลของบริษัท ฯ                                                   45                

 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล PPE      46 

 การรายงานและสอบสวนอุบัติเหต ุ       49 

 การปฐมพยาบาลเบื้องตน                                                                   50                   

 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตฉุุกเฉิน        53 

 สีและเคร่ืองหมายความปลอดภัยที่ควรรู      58 

 การจัดการสิ่งแวดลอม        60 

 บทลงโทษ          61 

 เบอรโทรฉุกเฉิน         62 
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ขอความแสดงสิทธิและหนาที่ของนายจางและลูกจาง 

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 

โดยพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ 2554 มาตรา 17 กําหนดให

นายจางติดประกาศสัญลักษณเตือนอันตรายและเครื่องหมายเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม       

ในการทํางาน และขอความสิทธิและหนาท่ีของนายจางและลูกจาง ตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด ทางบริษัทฯ จึงจัดทํา

ประกาศ โดยมีขอความ ดังนี ้

 1. นายจางและลูกจางมีหนาท่ีในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม      

ในการทํางาน พ.ศ. 2554 

2. นายจางมีหนาท่ีจัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจางใหมีสภาพการทํางานและสภาพแวดลอม            

ในการทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะรวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจางมิใหลูกจางไดรับอันตราย

ตอชีวิตรางกายจิตใจและสุขภาพอนามัย 

3. นายจางมีหนาท่ีจัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีไดมาตรฐานถาลูกจาง    

ไมสวมใสอุปกรณดังกลาวใหนายจางสั่งใหหยุดการทํางานจนกวาลูกจางจะสวมใสอุปกรณนั้น 

4. นายจางมีหนาท่ีจัดใหผูบริหารหัวหนางานและลูกจางทุกคนไดรับการฝกอบรมใหสามารถบริหารจัดการและ

ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานไดอยางปลอดภัยกอนการเขาทํางานเปลี่ยนงาน

เปลี่ยนสถานท่ีทํางานหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ 

5. นายจางมีหนาท่ีแจงใหลูกจางทราบถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางานและแจกคูมือปฏิบัติงานใหลูกจาง     

ทุกคนกอนท่ีลูกจางจะเขาทํางานเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสถานท่ีทํางาน 

6. นายจางมีหนาท่ีติดประกาศคําเตือนคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานพนักงาน

ตรวจความปลอดภัยหรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานแลวแตกรณี 

7. นายจางเปนผูออกคาใชจายในการดําเนินงานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

8. ลูกจางมีหนาท่ีใหความรวมมือกับนายจางในการดําเนินการและสงเสริมดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย         

และสภาพแวดลอมในการทํางานโดยคํานึงถึงสภาพของงานและหนาท่ีรับผิดชอบ 

9.  ลูกจางมีหนาท่ีแจงขอบกพรองของสภาพการทํางานหรือการชํารุดเสียหายของอาคารสถานท่ีเครื่องมือเครื่องจักร

หรืออุปกรณท่ีไมสามารถแกไขไดดวยตนเองตอเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานหัวหนางานหรือผูบริหาร 

10.  ลูกจางมีหนาท่ีสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีนายจางจัดใหและดูแลใหสามารถใชงาน      

ไดตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน 

11.ในสถานท่ีท่ีมีสถานประกอบกิจการหลายแหงลูกจางมีหนาท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับความปลอดภัยอาชีว  

อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของนายจางและสถานประกอบกิจการอ่ืนท่ีไมใชของนายจางดวย 

12. ลูกจางมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการเลิกจางหรือถูกโยกยายหนาท่ีการงานเพราะเหตุท่ีฟองรองเปนพยาน    

ใหหลักฐานหรือใหขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานตอพนักงานตรวจความ

ปลอดภัยคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานหรือศาล 

13. ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดในระหวางหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตาม  

คําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยเวนแตลูกจางท่ีจงใจกระทําการอันเปนเหตุใหมีการหยุดการทํางานหรือหยุด

กระบวนการผลิต 
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คําจํากัดความตอไปนี้เปนคําศัพทท่ีปรากฏอยูใน “คูมือความปลอดภัย” สําหรับผูใชควรทําความ

เขาใจคําศัพทตางๆ ตอไปนี้ใหถูกตองตรงกัน เพ่ือใหการใชคูมือดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด 

1. อุบัติเหตุ (ACCIDENT)  เหตุการณท่ีไมตองการใหเกิด ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวจะมีผลทําใหเกิดการ
บาดเจ็บแกบุคคล หรือ ทรัพยสินเสียหาย หรือเกิดความสูญเสียตอส่ิงแวดลอมกระบวนการผลิต หรือ 
ผลิตภัณฑ และองคกร 

2. อุบัติการณ (INCIDENT /NEAR MISS)  เหตุการณท่ีไมตองการใหเกิดซึ่งทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิด
ความสูญเสียตอบุคคลไดรับบาดเจ็บทรัพยสินถูกทําลาย หรือหยุดกระบวนการผลิต 

3. การปองกันอุบัติเหตุ (ACCIDENT PREVENTION) โปรแกรมการดําเนินการเพ่ือกําจัด ลด ควบคุม 
ปองกันอุบัติเหตุ และวัดผลท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือลดอุบัติเหตุและศักยภาพท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุตอระบบ
ตอองคกรหรือตอกิจกรรมตางๆขององคกร 

4. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ (REGULATION)  กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายท่ีควบคุมการ
ดําเนินการหรือการปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัย 

5. ความปลอดภัย (SAFETY)การท่ีปราศจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือ มีสภาวะท่ีไมปลอดภัย เชนเกิด
ความเจ็บปวดการบาดเจ็บการสูญเสียหรือทรัพยสินเสียหาย 

6. การกระทําที่ไมปลอดภัย (UNSAFE ACT)    การฝาฝนขั้นตอนการปฏิบัติงานเชน  ไมสวมใส
อุปกรณความปลอดภัย PPE ซึ่งจะกอใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได 

7. สภาพการณที่ไมปลอดภัย (UNSAFE CONDITION)  สภาพการณหรือสภาพแวดลอมท่ีมีอันตราย 
ซึ่งสามารถกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสีย 

8. ผูรับเหมา (CONTRACTOR) บริษัทหุนสวน หรือบุคคลอื่นท่ี บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เปนผูจางให
ปฏิบัติงาน หรือใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด มอบหมาย ท้ังนี้หมายรวมถึงบริษัทท่ี
รับเหมาชวงตอและผูปฏิบัติงานของบริษัทรับเหมาชวงตอนั้นดวย 

 

 

 

 

 

 

 

คํานิยามศัพท(  DEFINITION ) 
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สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
 
การกระทําที่ไมปลอดภัย(Unsafe Action) 

มีโอกาสทําใหเกดิอุบัติเหตุถึง 85 % โดยเกิดจากการกระทําของคนหรือของมนุษย  เชน 
 ทํางานลัดขั้นตอนหรือรีบเรงเกินไป 
 การมีทัศนคติไมถูกตอง เชน อุบัติเหตุเปนเร่ืองของเคราะหกรรมแกไขปองกันไมได 
 สภาพรางกายไมพรอม เชน ดื่มสุรา, เมาคาง, มีปญหาครอบครัวใชส่ิงเสพติด  เปนตน 
 ไมทําตามขั้นตอนการทํางาน OJT หรือไมทําตามท่ีหัวหนาแนะนํา 
 ไมหยุดเคร่ืองจักรกอนซอมแซมหรือบํารุงรักษา 
 ไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ในขณะทํางานท่ีมีอันตราย 
 ยกเคล่ือนยายส่ิงของดวยทาทางท่ีไมปลอดภัย 
 ฝาฝนกฎระเบียบสัญลักษณและปายเตือน ดานความปลอดภัย 
 ปฏิบัติงานโดยไมมีหนาท่ี หรือขาดความรูและทักษะหรือ 

ความชํานาญ 
 หยอกลอ เลนกัน ระหวางปฏิบัตงิาน 
 แตงกายไมเหมาะสมกับสภาพงาน  ไมรัดกุม รุมราม 

 

สภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย  (Unsafe Condition) 

มีโอกาสทําใหเกิดอุบัติเหตุถึง 15 %โดยเกิดจาก สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนที่ทํางาน เชน 

 การวางผังโรงงาน หรือกระบวนการผลิตท่ีไมถูกตองเหมาะสม 

 ไมมีการดครอบปองกันสวนท่ีเปนอันตรายของเคร่ืองจักรหรือสวนท่ีเคล่ือนไหว 

ตางๆ เชน เฟอง, โซ, พูลเลย, ไฟลวีล, เพลาเกลียว, ใบมีดและสายพานเปนตน 

 ระบบไฟฟา หรืออุปกรณไฟฟาชํารุดบกพรอง ขาดการตรวจสอบ บํารุงรักษา 

 ความไมเปนระเบียบเรียบรอยและสกปรก ขาดการจัดเก็บวัสดุส่ิงของหรือไมจัดทํา 5 ส. 

 สภาพ และส่ิงแวดลอมในการทํางานไมดี เชน แสงสวางไมเพียงพอ,  

การระบายอากาศไมดี, เสียงดัง, ฝุนละออง, 

ความรอนสูง, ไอระเหยของสารเคมี เปนตน 
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ความสูญเสียจากอุบัตเิหตุในการทํางาน 
 

ความสูญเสียทางตรง 
 คารักษาพยาบาล 

 คาทดแทน 

 คาทําขวัญ 
 

ความสูญเสียทางออม 
ลูกจาง 

 ไดรับความเจ็บปวด 

 ไดรับความทรมาน 

 ความพิการ 

 ความสูญเสียงาน 

 เสียขวัญและกําลังใจ 
 

ครอบครัว 

 สูญเสียคนรัก 
 ขาดรายได 
 สูญเสียโอกาส 

 
นายจาง 

 ผลผลิตลดลง 
 คาลวงเวลา 
 คาใชจายฝกคนงานใหม 
 คาซอมแซมเคร่ืองจักร 
 เสียเวลา 
 เสียชื่อเสียง 

 
ชุมชนรอบขาง หรือใกลเคียง 

 ขาดความเชื่อมั่น 
 วิตกกังวล 

 
ประเทศชาต ิ
 ขาดกําลังคนชํานาญงาน 
 เศรษฐกิจเสียหาย 
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กฎความปลอดภัยท่ัวไปท่ีพนักงานทุกคนพ่ึงปฏิบัติ 
 
1. พนักงานตองแตงกายสวมใสเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว ใหเรียบรอย รัดกุม ไมขาดรุงร่ิง 

2. ตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) ขั้นพ้ืนฐาน ในการเขา-ออกบริษัทและ

บริเวณพื้นท่ี ทํางานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ไดแก หมวกนิรภัย, แวนตานิรภัย, รองเทานิรภัย 

3. พนักงานทุกคน ตองผานการอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับพนักงานใหม กอนท่ีจะ

เขาปฏิบัติงานได 

4. พนักงานทุกคน ตองเขารวมกิจกรรม Safety Talk เพ่ือรับฟงขาวสารท้ังเร่ืองของการผลิต, ความ

ปลอดภัยและส่ิงแวดลอม, 5ส. และอ่ืนๆ นอกจากนั้นยังรวมถึงกิจกรรมตางๆของบริษัทฯ ท่ีพนักงาน

ทุกคนตองใหความรวมมือ 

5. หามพนักงานนํารถเขามาภายในบริษัทฯ ยกเวนพนักงานท่ีไดรับอนุญาตและมีบัตรผานเทาน้ันจึงจะ

สามารถนํารถเขามาจอดไดและตองนํารถไปจอดบริเวณจุดจอดรถท่ีบริษัทฯกําหนด  

6. การขับรถยนตและขี่รถจักรยานยนตภายในบริษัทฯ  ใหใชความเร็วไดไมเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

7. หัวหนางานจะอบรมวิธีการทํางานใหกับพนักงานทราบโดยละเอียด หากยังมีความสงสัย, ไมเขาใจท่ี

เกี่ยวกับวิธีทํางานพนักงานควรรีบปรึกษาหัวหนางานทันที 

8. ตองตรวจเช็คสภาพเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ กอนและหลังเร่ิมงานทุกวัน หากพบวาชํารุด 

เสียหายใหแจงหัวหนางานทันที เพื่อดําเนินการแกไขใหปลอดภัย ถึงจะปฏิบัติงานไดปกติ 

9. หามใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ ผิดประเภท เพราะอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุและทรัพยสินเสียหาย

ได 

10. หามหยอกลอ/เลนกัน ในขณะปฏิบัติงาน 

11. หามนั่งบนเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ ใตฐานของเคร่ืองจักร 

12. ตองปดสวิทซ หรือถอดปล๊ัก กอนซอมแซมเคร่ืองจักรทุกคร้ัง 

13. หากไมสบาย รางกายไมพรอมปฏิบัติงาน ใหรีบปรึกษาพยาบาล ทันที 

14. พนักงานทุกคน จะตองปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน, กฎระเบียบ, เคร่ืองหมายปายเตือน และปายหามตางๆ 

ของบริษัทฯ อยางเครงครัดและกําจัด บําบัด ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลตอส่ิงแวดลอม 

15. อยาทํางานในท่ีลับตาคนเพียงคนเดียว โดยไมมีใครทราบโดยเฉพาะการทํางานหลังเวลาทํางานปกต ิ

เชน งานไฟฟา ท่ีอับอากาศ และงานท่ีเส่ียงเปนตน 

16. ตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล PPE ตามประเภท หรือชนิดของงานนั้นๆ 

ตลอดเวลาทํางาน 

17. ขณะปฏิบัติงานตองมีการส่ือสาร ประสานงานท่ีดกีับเพ่ือนรวมงาน เชน ใชวิทยุส่ือสาร การปรับแตง, 

เปล่ียนแปลงหรือซอมแซมอุปกรณใดๆ ตองกระทําโดยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเทานั้น 
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18. อนุญาตใหสูบบุหร่ีในเวลาและในพื้นท่ีท่ีกําหนดไวใหเทานั้น 

19. หามดื่มสุรา ของมึนเมา สารเสพติดและเลนการพนันภายในบริษัทฯ โดยเด็ดขาด 

20. หามฉีดเคร่ืองดับเพลิงหรือกดสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินเลนโดยไมมีเหตุอันควร 

21. กรณีท่ีไมมีหนาท่ีรับผิดชอบในเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ และพื้นท่ีอันตราย หามเขาไปดําเนินการ

ใดๆ โดยท่ีไมไดรับอนุญาตเด็ดขาด 

22. ผูรับเหมาท่ีเขามาทํางานภายในบริษัทฯ จะตองไดรับการอบรมตามท่ีบริษัทฯกําหนดกอนทุกคร้ัง จึง

จะสามารถปฏิบัติงานได รวมท้ังตองปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความปลอดภัยของบริษัทฯ ตลอด

ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

23. การทํางานจะตองมีใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ตามระเบียบของบริษัทฯ 

24. กรณีหญิงมีครรภ หามยกของหนัก, ขึ้นท่ีสูง หรือทํางานท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และไมทํางาน

ในชวงเวลา  24.00 น. - 06.00 น.หรือเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดไว 

25. เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน หัวหนางานตองรีบทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนหรือนําผูบาดเจ็บมา

ท่ีหองพยาบาล กรณีท่ีตองนําสงโรงพยาบาล ทางพยาบาลจะเปนผูพิจารณา หรือถาเปนอุบัติเหตุขั้น

รุนแรงหัวหนางานสามารถพิจารณานําสงโรงพยาบาลได 

26. พนักงานและหัวหนางาน จะตองเขียนรายงานอุบัติเหตุสงฝายความปลอดภัยทุกคร้ังท่ีเกิดอุบัติเหตุ 

เพื่อทําการสอบสวน วิเคราะหอุบัติเหตุ หาแนวทางปองกันแกไข และรวบรวมขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ 

27. พนักงานทุกคน ตองรวมมือกันทําความสะอาดพื้นท่ีทํางาน และจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณใหเรียบรอย 

ปลอดภัย (House keeping) ทุกคร้ังหลังเลิกงานหรือตามท่ีบริษัทฯ กําหนด 
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อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ีพนักงานตองสวมใส เมื่อเขามาปฏิบัติงาน 

หมวกนิรภัย 

แว่นตานิรภัย 

สวมใสเสื้อแขนยาว 

สวมใส่กางเกงขายาว 

รองเทา้นิรภัย 
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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

ท่ีสุด 

7. กํากับดูแล และฝกอบรม การปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ 

8. นําผลการดําเนินงานดาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานมาเปนสวน

หนึ่งในการประเมินผลผูบริหารและพนักงานขององคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
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หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

1. พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางานรวมท้ังความปลอดภัย 

นอกงานเพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการ 

เกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน หรือความไมปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง 

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง เพ่ือความปลอดภัยในการทํางานของ

ลูกจาง ผูรับเหมาและบุคคลภายนอกท่ีเขามาปฏิบัติงาน หรือเขามาใชบริการในสถานประกอบกิจการ 

3. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการในสถานประกอบ

กิจการ 

4. พิจารณาขอบังคับและคูมือตามขอ 3 รวมท้ังมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบ

กิจการเสนอตอนายจาง 

5. สํารวจการปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายท่ีเกิดขึ้นใน

สถานประกอบกิจการนั้นอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง 

6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงโครงการหรือแผนการ

อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของลูกจาง หัวหนางาน ผูบริหาร 

นายจาง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นตอนายจาง 

7. วางระบบการรายงานสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัยใหเปนหนาท่ีของลูกจางทุกคนทุกระดับตองปฏิบัติ 

8. ติดตามความคืบหนาเร่ืองท่ีเสนอนายจาง 

9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป รวมท้ังระบุปญหา อุปสรรค 

และขอเสนอแนะการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ 

10. ประเมินผลการดําเนินการดานความปลอดภัยในการ 

ทํางานของสถานประกอบกิจการ 

11. ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตาม 

ท่ีนายจางมอบหมาย  
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หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
1. กํากับ ดูแล เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซึ่งอยูในบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีความ

ปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
2. เสนอแผนงานโครงการดานความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบตอนายจาง 
3. สงเสริม สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตาม

แผนงาน โครงการเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ท่ีเหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ 

4. กํากับ ดูแล และติดตามใหมีการแกไขขอบกพรองเพื่อความปลอดภัยของลูกจาง 
ตามท่ีไดรับรายงานหรือตามขอเสนอแนะของเจาหนาท่ีความปลอดภัย 
ในการทํางาน คณะกรรมการ หรือหนวยงานความปลอดภัย 

 

หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน 

1. กํากับ ดูแล ใหลูกจางในหนวยงานท่ีรับผิดชอบปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือความปลอดภัย 

2. วิเคราะหงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือคนหาความเส่ียงหรืออันตรายเบ้ืองตนโดยอาจรวม

ดําเนินการกับเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับ

วิชาชีพ 

3. สอนวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกตองแกลูกจางในหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

4. ตรวจสอบสภาพการทํางาน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยกอนลงมือ

ปฎิบัติงานประจําวัน 

5. กํากับ ดูแล การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลของลูกจางในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

6. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ อันเนื่องจากการทํางาน

ของลูกจางตอนายจาง และแจงตอเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิค

ขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สําหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีหนวยงานความปลอดภัยใหแจงตอ

หนวยงานความปลอดภัยทันทีท่ีเกิดเหตุ 

7. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจาก

การทํางานของลูกจางรวมกับเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 

 ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวม 

 ท้ังเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอนายจาง โดยไมชักชา 

8. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

9. ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามท่ีเจาหนาท่ี 

ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมอบหมาย 
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หนาที่ความรับผิดชอบเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพ 

1. ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

2. วิเคราะหงานเพ่ือชี้บงอันตราย รวมท้ังกําหนดมาตรการปองกันหรือขั้นตอนการทํางานอยางปลอดภัยเสนอ

ตอนายจาง 

3. ประเมินความเส่ียงดานความปลอดภัยในการทํางาน 

4. วิเคราะหแผนงานโครงการรวมท้ังขอเสนอแนะของหนวยงานตางๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย

ในการทํางานตอนายจาง 

5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

6. แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตามขอ 3 

7. แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจางเพ่ือใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการ

ทํางาน 

8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน หรือดําเนินการรวมกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีขึ้นทะเบียน

กับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูรับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบ

สภาพแวดลอมในการทํางานภายในสถานประกอบกิจการ 

9. เสนอแนะตอนายจางเพ่ือใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานประกอบ

กิจการ และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

10. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะหการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอัน

เนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมท้ังเสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการเกิดเหตุโดยไมชักชา 

11. รวบรวมสถิติ วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บปวย 

หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง 

12. ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามท่ีนายจางมอบหมาย 
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หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน 

1. ปฏิบัติตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม ,พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, กฎระเบียบ, ขอกําหนด ,คูมือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

แตละหนวยงานโดยใหมีความปลอดภัย 

2. ปฏิบัติตามแผนดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกิจกรรมของหนวยงานใหบรรลุตาม

เปาหมาย 

3. ตรวจหา/แกไข/รายงานสภาพท่ีไมปลอดภัย และขอบกพรองท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และส่ิงแวดลอม ของผลิตภัณฑ และ/หรือการปฏิบัติงานใหผูบังคบับัญชาทราบ 

4. ควบคุมการทํางานของผูรับเหมาใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอกําหนด มาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงาน 

5. รวมเปนคณะทํางานหรือคณะกรรมการดาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ตามท่ีไดรับการแตงตั้งหรือ มอบหมาย 

6. เขารวมดําเนินงานดาน คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

7. รายงานอุบัติเหตุ / อุบัติการณ ใหผูบังคับบัญชารับทราบทันที 

8. ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ( PPE) ตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานและตรวจสอบดูแลใหพรอมใชงาน 

9. ตรวจสอบดูแลและการใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ ใหถูกตอง 

และปลอดภัย 

10. จัดทําและควบคุมเอกสารใหเปนไปตามมาตรฐาน 

11. ฝกอบรม / ปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบตามแผนฉุกเฉินของบริษัทฯ 

 

 
 

 สถานท่ีทํางานใดท่ีดําเนินกิจกรรม 5 ส. จะปลอดภัยกวา และมีการผลิตท่ีดีกวารวมท้ังยังทําใหสถานท่ี

ทํางานนาอยู นาดู และสะดวกสบายขึ้น ซึ่งการดําเนินกิจกรรม 5 ส. สามารถปฏิบัติได ดังนี้ 

สะสาง :  แยกรายการส่ิงของท่ีจําเปน และไมจําเปนท้ิงส่ิงของท่ีไมจําเปนออกไป 

สะดวก :  เก็บเคร่ืองมืออุปกรณไวในท่ีท่ีใชไดสะดวกและเก็บในท่ีปลอดภัย 

สะอาด  : จัดระเบียบการดูแลความสะอาดของสถานท่ีทํางาน 

สุขลักษณะ :  ดูแลเส้ือผาและรักษาสภาพสถานท่ีทํางานใหสะอาดเรียบรอยอยาปลอยใหสกปรก รกรุงรัง 

  เปนเด็ดขาด 

สรางนิสัย : ปฏิบัติ 4 ส. ขางตน จนเปนนิสัย 
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กิจกรรม 5ส สูความปลอดภัย 
 



 
 
 

1. แตงกายสุภาพ สวมเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว และอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลขั้นพื้นฐาน ไดแก 
หมวกนิรภัย, แวนตานิรภัย และรองเทานิรภัย ทุกคร้ังท่ีเขามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ 

2. จอดรถยนตในท่ีกําหนดไว หรือพื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตแลวเทานั้นหามติดเคร่ืองยนตท้ิงไวขณะจอดรอ ท้ังนี้
เพื่อลดปญหาโลกรอน และการใชพลังงาน 

3. ติดตอพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อแลกบัตรประชาชน หรือ บัตรท่ีราชการออกให 
4. แจงรายชื่อบุคคล / แจงรายการส่ิงของท่ีนําเขาบริษัทฯ ตอ รปภ.อยางละเอียด 
5. แจงชื่องานและผูท่ีตองการติดตอ และทําใบผาน 

5.1 กรณีผูรับเหมารายใหมจะตองไดรับการอบรมเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานจากเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยของบริษัทฯ กอนเร่ิมงาน 

5.2 ผูรับเหมาจะตองสงสําเนาบัตรประชาชน ของพนักงานทุกคนท่ีเขามาปฏิบัติงาน 
6. ตองติดบัตรผูรับเหมาตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ และใหอยูในสถานท่ีท่ีผูควบคุมงานจัดให

เทานั้น หากตองการไปพื้นท่ีอื่นหรือตองการส่ิงใดเพิ่มเติม ใหแจงผูควบคุมงาน 
7. ระหวางการอยูในบริเวณบริษัทฯ ตองปฏิบัติโดยเครงครัด ดังตอไปนี้ 

*  หามสูบบุหร่ี ยกเวนใหสูบไดในบริเวณ/จุดท่ีกําหนดไวใหเทานั้น 
*  หามเขาไปในสถานท่ีซึ่งตนไมมีหนาท่ีเกี่ยวของ  
*  หามเลนการพนัน หามดื่มสุรา หรือส่ิงเสพติดใดๆ ท้ังส้ิน 
*  หามทะเลาะวิวาท กอความไมสงบ  
*  หามนําเด็ก หรือ สัตวเล้ียง เขามาในบริษัทฯ  

8. หากผูรับเหมาปฏิบัติเกี่ยวกับงานท่ีมีความเส่ียง เชนงานท่ีกอใหเกิดประกายไฟ งานท่ีสูง งานท่ีอับอากาศ
เปนตนผูรับเหมาจะตองกรอกแบบฟอรม Work permit ขออนุญาตทํางานกอนทุกคร้ังหลังเสร็จงานตอง
ตรวจสอบพื้นท่ีทํางานจนปลอดภัยและทําความสะอาดพื้นท่ีทํางานใหเรียบรอย 

9. ผูรับเหมา ตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE)ตามชนิด/ประเภทของงานนั้นๆ 
10. เจาหนาท่ีความปลอดภัยบริษัทฯ สามารถส่ังหยุดงาน/วากลาวตักเตือนได ในกรณีท่ีพบวาการกระทํานั้น

อาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการฝาฝนกฎของบริษัทฯ 
11. กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ใหปฏิบัติตามท่ีผูควบคุมงาน/จป. แนะนําและปฎิบัตติามแผนฉุกเฉิน 
12. เมื่อเสร็จธุระใหบุคคลท่ีเกี่ยวของลงนามในใบอนุญาตติดตองาน 
13. แสดงหลักฐานการนําส่ิงของออกนอกบริษัทฯ ตอ รปภ. และแลกบัตรประชาชน คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบปฏิบัติสําหรับผูรับเหมา 
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 เนื่องจากบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด มีการทํางานท่ีกอใหเกิดประกายไฟ มีวัตถุดิบซึ่งเปนเชื้อเพลิง สารเคมี
และกาซไวไฟ นอกจากนี้ในบริเวณบางแหงอาจมีสายไฟฟาแรงสูง และทอใตดินฝงอยูใตบริเวณท่ีจะทํางาน หรือ
มีการทํางานบนท่ีสูง ในอูตอเรือ/ซอมเรือ บนเรือในทะเล/ริมน้ํา และอาจมีผูคนท่ีเกี่ยวของเดินผานไป-มา หรือ
ทํางานในบริเวณใกลเคียงกัน ดังนั้น เพื่อใหระบบการตรวจสอบความเรียบรอย และมีความปลอดภัยทุกรายการ 
จึง จําเปนตองมี ระบบอนุญาตการทํางาน  (Work Permit System) ท่ีมีประสิทธิภาพและใหการทํางานมี
ความเส่ียงนอยท่ีสุด หรือไมมีเลย พนักงานทุกคนจึงตองปฏิบัติตามระบบการขออนุญาตทํางานตามระเบียบของ
บริษัทฯ 
 
 
1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานตางๆ ไดรับการควบคุมความปลอดภัยอยางมีระบบและเปนการรับประกันความ

ปลอดภัยสําหรับพนักงาน ทรัพยสิน เคร่ืองจักร อุปกรณส่ิงแวดลอมและชุมชน ใกลเคียง ใหมีความเส่ียง
นอยท่ีสุด 

2. เพื่อใหมีการควบคุม และประสานงานท่ีรัดกุมระหวางหนวยงานท่ีเขามาทํางานกับหนวยงานผูรับผิดชอบใน
พื้นท่ี หรือ เจาของอุปกรณ และเคร่ืองจักร 

3. เพื่อใหสามารถตรวจวัด ติดตาม และประเมินผลดานความปลอดภัยไดตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
1. หัวหนางานจะตองมาขอเปดใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ท่ีแผนกความปลอดภัย ลวงหนากอนเร่ิม

ทํางาน 1 วัน และนํา Work Permit เดิมมาปดเมื่อถึงเวลาท่ีระบุไว รวมท้ังบริษัทผูรับเหมาจะดําเนินงาน
ใดๆ จะตอง ขอใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ท่ีแผนกความปลอดภัยกอนทุกคร้ัง  

2. ใบอนุญาตทํางานท่ีสมบูรณจะตองระบุวัน ระยะเวลา อุปกรณหรือสถานท่ีท่ีอนุญาตใหทํางาน รายละเอียด
ของงานท่ีทําลายมือชื่อของผูตรวจสอบ, ผูรับอนุญาต และผูอนุญาต 

 
 
 
 
 
 

3. ตองติดตั้งตนฉบับใบอนุญาตทํางานไวในบริเวณท่ีไดรับอนุญาตใหเปนท่ีสังเกตไดชัดเจน กอนเร่ิมปฏิบัติงาน 

4. เมื่อปดงานแลวใหนําสงใบอนุญาตทํางาน ( Work Permit )มายังแผนกความปลอดภัย 

 

 

 

 

ผูรับอนุญาต:   เมื่อลงนามในใบอนุญาตแลว หมายถึง ไดเขาใจในงานที่จะทํา และยอมรับที่จะปฏิบัติ 
 ตามขอกําหนด ในใบอนุญาตทุกประเภท 
ผูอนุญาต:   คือคนที่ตัดสินใจแลววาอุปกรณ หรือบริเวณที่ทํางานนั้นปลอดภัยและไดมีการ 
 เตรียมการทํางานดีมีอุปกรณปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยที่เหมาะสมเพียงพอแลว 

 

ระบบใบขออนุญาตทํางาน ( Work permit ) 

วัตถุประสงค 

กฎและระเบียบการขอใบอนุญาต 
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1. ใบอนุญาตทํางานท่ีมีความรอน หรือมีประกายไฟ (Hot Work Permit) 

 เชน งานเชื่อม, ตัด, เจียร และงานอื่นๆ ท่ีมีสะเก็ดไฟ ประกายไฟ 

 อุปกรณท่ีนํามาใชตองปลอดภัย ไมชํารุดเสียหาย 

 บริเวณท่ีทํางานตองไมมีเชื้อเพลิงท่ีกอใหเกิดการติดไฟ 

และมีการปดกั้นพื้นท่ี ปองกันสะเก็ดไฟ ประกายไฟกระเด็น 

 เตรียมเคร่ืองดับเพลิงใหพรอม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

2. ใบอนุญาตทํางานขุดเจาะ (Excavation Work Permit)  

สําหรับใชอนุญาตใหทํางานขุดเจาะพื้นผิวใหลึกลงไปมากกวา 15 เซนติเมตร (6 นิ้ว) 

ไดแก การขุด, การปกหลัก, การตอกเสาไฟ เข็ม หรือเสาและงาน อื่นๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

 ตองมีการตรวจสอบพื้นดินท่ีจะขุดเจาะ และมีการปองกันการเกิดดินถลม 

3. ใบอนุญาตทํางานไฟฟาแรงสูง (High voltage Work Permit) 

สําหรับใชอนุญาตทํางานใดๆ ท่ีมีการเขาในเครือขายระบบไฟฟาทุกแรงดัน 

ยกเวน ไฟฟา 24 VDC. ในเขตปฏิบัติการ และใชอนุญาตสําหรับงานไฟฟา 

แรงสูงนอกเขตปฏิบัติการท่ีมีแรงดันไฟฟามากกวา 220 Volt 

 กอนปฏิบัติงานจะตองมีการตัดแยกกระแสไฟฟาทุกคร้ัง 

 ใหผูท่ีมีความชํานาญเปนผูปฏิบัติงานเทานั้น 

4. ใบอนุญาต ติดตั้ง/ร้ือถอนนั่งราน (Scaffolding installation/dismantleWork Permit) 

สําหรับใชตรวจสอบ / อนุญาตการตั้งนั่งราน รวมทั้งใหทําการร้ือถอนทันที  

ที่หมดเวลาอนุญาตสําหรับงานในเขตพ้ืนที่ 

 พนักงานจะตองสวมใสเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวทุกคร้ัง 

 ติดปายแสดงสถานะของนั่งรานทุกคร้ัง 
ใบอนุญาตทํางานในที่สูง (High Work Permit) 
 ในกรณีท่ีมีการติดตั้งนั่งราน นั่งรานจะตองมีสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรง 
 จัดใหมีเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวสําหรับใหผูปฏิบัติงานสวมใสตลอดเวลา 

ท่ีปฏิบัติในท่ีสูง 2 เมตรขึ้นไปโดยยึดติดกับสวนหนึ่งสวนใดของอาคารหรือโครงสราง 
 จัดใหมีผาใบหรือส่ิงปดกั้นไมใหวัสดุรวงหลนเปนอันตรายตอผูท่ีทํางานหรือทรัพยสินท่ีอยูดานลางหรือ

จะตองปดกั้นบริเวณโดยรอบใตพื้นท่ีปฏิบัติงานเพื่อปองกันผูไมเกี่ยวของเขาไปในเขตอันตราย 
 การทํางานบนท่ีสูงหรือบนหลังคาใกลสายไฟฟาจัดทําปายเตือนหรือทําร้ัวกั้น 
 สภาพดินฟาอากาศปกติ ไมมีลมแรงหรือฝนฟาคะนอง จึงจะสามารถทํางานได 

 
 
 

งาน หรือ ประเภทท่ีตองขอใบอนุญาตทํางาน 
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5. ใบอนุญาตทํางานขนถายสารเคมี /น้ํามัน (Chemicals / Oil Transfer Work Permit) 
 ทําการปดกั้น / แยกอุปกรณออกจากสวนอื่นและติดปายเตือน 
 ทําการหนุนลอรถดวยไมหมอนกันรถไหล ท้ังลอหนา-ลอหลัง 
 การจอดรถตองเอาหนารถออก เมื่อมีเหตุฉุกเฉินสามารถนําออกรถไดทันที 
 ตั้งปายเตือน “เขตพื้นท่ีอันตราย ,กําลังขนถายสารเคมี/น้ํามัน”ไวดานหนาของรถ 
 ทําการสวมสายทอสงของรถ กับทอรับของถังสารเคมี /น้ํามัน ตองไมมีการร่ัวไหลของสารเคมี / 

น้ํามัน ในระหวาง Load สารเคมี / น้ํามัน 
 ตรวจสอบอุปกรณ (ตองไมทําใหเกิดประกายไฟ) 
 จัดเตรียมอุปกรณถังดับเพลิงไวยามเกิดเหตฉุุกเฉิน 

6. ใบอนุญาตทํางานทั่วไป (Cold Work Permit) 
 ทําการปดกั้น หรือแยกอุปกรณออกจากสวนอื่นๆ และติดปายเตือน 
 ตัดระบบไฟฟาท่ีไปยังอุปกรณนั้น และติดปายเตือน 
 ตัดแยกระบบควบคุมการทํางานและติดปายเตือน 
 ทําความสะอาดอุปกรณจนปราศจากสารเคมี น้ํามัน สารอันตราย 
 จัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงไวยามเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 บริเวณรอบๆ รวมท้ังบรรยากาศ และทิศทางลม อยูในสภาพท่ีปลอดภยั 
 ตรวจสอบไมใหมีวัตถุท่ีทําใหเกิดการติดไฟในพื้นท่ี 
 ปดกั้นระบบทอ / วาวลตางๆ และติดปายเตือนเรียบรอย 

7. ใบอนุญาตทํางานฉายรังสี (Radiation Work Permit) 
 จะตองปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี 
 ปดกั้นพื้นท่ีทํางานใหเรียบรอย บุคคลท่ีไมเกี่ยวของหามเขาโดยเด็ดขาด 
 ตองมีการติดปายเตือนอันตรายและสวมใสอุปกรณ PPE อยางครบถวน 

8. ใบอนุญาตทํางานทดสอบแรงดัน (Pressure test Work Permit) 
 ปดกั้นพื้นท่ีทํางานใหเรียบรอย บุคคลท่ีไมเกี่ยวของหามเขาโดยเด็ดขาด 
 ตรวจสอบอุปกรณ เคร่ืองมือใหพรอมใชงาน และสวมใสอุปกรณ PPE ทุกคร้ัง 

9. ใบอนุญาตทํางานที่อับอากาศ (Confined space Work Permit) 
 จะตองมีการตรวจวัดสภาพอากาศทุกคร้ังกอนเขาทํางานท่ีอับอากาศ 
 บุคคลท่ีเขาทํางานท่ีอับอากาศตองไมเปนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
 ตองเตรียมพื้นท่ี อุปกรณ เคร่ืองมือใหเปนไปตามกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับ 

ท่ีอับกาศ 
 
 
 

งาน หรือ ประเภทท่ีตองขอใบอนุญาตทํางาน (ตอ) 
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10. ใบอนุญาตทํางานยกของหนักตั้งแต 10 ตันข้ึนไป (Heavy lifting Work Permit) 
 ตรวจสอบอุปกรณท่ีใชยกเคล่ือนยายใหเหมาะสมกับน้ําหนัก ส่ิงของท่ีตองการยก 
 วางแผน กําหนดพื้นท่ี และการเคล่ือนยาย ใหปลอดภัย 

 

 
 พื้นสํานักงานควรสะอาดอยูเสมอ 
 หาม ว่ิงหรือล่ืนไถลในสํานักงาน 
 ขณะท่ีมีการขัดหรือทําความสะอาดพื้น ผูปฏิบัติงานควรเดินหรือปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังย่ิงขึ้น 
 ถาพบน้ํามันหกบนพื้นสํานักงาน ใหแจงเจาหนาท่ีรับผิดชอบ หรือกันพื้นท่ี และแสดงเคร่ืองหมาย 
เตือน หรือหาวัสดุดุดซับ และนําไปท้ิงตามชนิด/ประเภท ของขยะเพื่อลดปญหาดานส่ิงแวดลอม 

 ถาพบวัสดุหรือเคร่ืองใชสํานักงาน เชน ดินสอ หรือส่ิงอื่นใดตกหลน รีบเก็บทันที 
 ในขณะท่ีเดินถึงมุมตึก ใหเดินทางขวาของทางเดิน เดินชาๆ อยางระมัดระวัง 
 สายโทรศัพท หรือสายไฟฟา ควรติดตั้งใหเรียบรอย ไมกีดขวางทางเดิน 
 อยาอยูใกลบริเวณประตูท่ีเปดอยู ประตูอาจปดมากระแทกได 
 เมื่อจะเขาออกจุดท่ีบังตา หรือเปดปดประตูบานกระจก ควรเปดปดอยางระมัดระวัง 
 ประตูบานกระจกท่ีเปดปดสองทางใหติดเคร่ืองหมาย “ดึง” หรือ “ผลัก” ใหชัดเจน 
 ไมวางส่ิงของเกะกะทางเดินชองประตู 
 ติดตั้งกระจกเงาท่ีบริเวณมุมอับ 
 ทําความสะอาดและกําจัดขยะ ฝุนผง หรือเศษกระดาษทุกวัน 

 สูบบุหร่ีในท่ีท่ีจัดไวให 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความปลอดภัยในการทํางานสํานักงาน 

งาน หรือ ประเภทท่ีตองขอใบอนุญาตทํางาน (ตอ) 
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อุบัติเหตุจากการใชบันไดมักเกิดข้ึนเสมอ ดังนั้นขณะที่ทํางานอยูบนข้ันบันไดจําเปนตองระมัดระวัง

และปฏิบัติไดถูกวิธ ี

 กอนขึ้นลงบันไดควรสังเกตส่ิงท่ีจะกอใหเกิดอันตรายขึ้นได 

 ถาบันไดมีแสงสวางไมเพียงพอ หรือบันไดเกิดชํารุดใหแจงเจาหนาท่ี เพื่อทําการแกไขปรับปรุงให 

เรียบรอย 

 อยาใหมีเศษวัสดุชิ้นเล็กนอยตกอยูตามขั้นบันได เชน เศษกรวด เศษแกว ฯลฯ 

 จัดใหมีพรมหรือท่ีเช็คเทาบริเวณเชิงบันได 

 ขึ้นลงบันไดดวยความระมัดระวัง อยาว่ิง เลนหรือหยอกลอกัน 

 ขึ้นลงทางดานขวาและจับราวบันไดทุกคร้ัง 

 ขณะขึ้นลงบันไดตองมองขั้นบันไดทุกคร้ัง 

 อยาขึ้นหรือลงบันไดเปนกลุมใหญเวลาเดียวกัน 
 
 

 
 

 ลิ้นชักตูเอกสารควรเปดใชทีละชักและปดทุกคร้ังหลังเลิกใชงาน 

 หามวางส่ิงของไวใตโตะทํางาน 

 หามเอนหรือพิงพนักเกาอี้โดยใหรับน้ําหนักเพียงขางใดขางหนึ่ง 

 ใหมีพื้นท่ีเคล่ือนยายเกาอี้เขาออกท่ีสะดวก 

 หามวางวัสดุส่ิงของบนหลังตู 

 จัดเอกสารท่ีมีน้ําหนักมาก ใสล้ินชักตูชั้นลางสุด เอกสารเบาสุดจัดใหอยูชั้นบน 

หลีกเล่ียงการใสเอกสารมากเกินไป 

 ใหจับหูล้ินชักตูทุกคร้ังในการเปดเพื่อปองกันนิ้วถูกหนีบ 

 การจัดวางตูตองไมเกะกะทางเดิน 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ความปลอดภัยในการใชบันได 

ความปลอดภัยของ โตะทํางาน  เกาอี ้ ตู 
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ความปลอดภัยในการใชเครื่องใชสํานักงาน 

ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือชาง 

 

 

 

 

 ในขณะขนยายกระดาษควรระวังกระดาษบาดมือ 
 ใหเก็บปากกาหรือดินสอ โดยการเอาปลายชี้ลง หรือวางราบในล้ินชัก 
 ใหทําการหุบขากรรไกร ท่ีเปดซองจดหมาย ใบมีดคัตเตอร หรือของมีคมอื่นใหเขาท่ีกอนการเก็บ 
 การใชเคร่ืองตัดกระดาษ ตองระวังนิ้วมือใหอยูหางจากมีด 
 การแกะลวดเย็บกระดาษใหใชท่ีดึงหามใชเล็บ 
 ควรใชบันไดเหยียบ เมื่อตองการหยิบของในท่ีสูง หามใชกลอง,โตะหรือเกาอี้ติดลอ 
 หลังเลิกใชงานใหปดไฟทุกดวง และตัดวงจรไฟฟาภายในหองทํางานเพื่อลดการใชพลังงาน 
 หามปรับแตง หรือเปล่ียนแปลงสวนประกอบของเคร่ืองใชสํานักงานท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายในขณะ

เคร่ืองกําลังทํางาน 
 หามถอดอุปกรณปองกันอันตรายหรือเปดแผงเคร่ืองใชสํานักงานท่ีมีอันตรายโดยเด็ดขาด กรณีเคร่ือง

ขัดของใหชางมาทําการซอมแซมแกไข 
 ใหตัดกระแสไฟฟาของเคร่ืองใชสํานักงานท่ีใชไฟฟาทุกคร้ัง เมื่อจะปรับแตงเคร่ือง 

 

 
 

 

 
 
 
 

 เลือกใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับงานท่ีทํา 
 รักษาเคร่ืองมือใหอยูในสภาพท่ีดีอยูเสมอ ตรวจสอบสภาพกอนใชงานทุกคร้ัง 
 ซอมแซม หรือหาเคร่ืองมือใหมทดแทนเคร่ืองมือท่ีชํารุดทันที 
 ลางน้ํามันจากเคร่ืองมือหรือชิ้นงานกอนการใชงานและท้ิงขยะตามชนิด/ประเภทของขยะ 
 ตรวจสอบและปฏิบัติตามขอแนะนําการใชเคร่ืองมือ 
 จับ หรือถือเคร่ืองมือใหกระชับ 
 กอนเร่ิมงานตองตรวจสอบสภาพตางๆ โดยรอบหรือบริเวณพื้นท่ีท่ีทํางานกอนทุกคร้ัง 
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ความปลอดภัยในการทํางานบนท่ีสูง  
 
เมื่อมีการทํางานบนที่สูงมากกวา 2 เมตรข้ึนไป จะตองมีการแจงหรือติดประกาศใหทราบทั่วกันและตองกั้น
เขตอันตรายเพ่ือเตือนปองกันพนักงานตองปฏิบัติดังนี ้
 ตองขออนุญาตกอนเขาไปปฏิบัติงาน  โดยหัวหนางานท่ีรับผิดชอบงานเปนผูขออนุญาตเขาปฏิบัติงาน 

 ผูท่ีตองปฏิบัติงานบนท่ีสูงควรมีสภาพรางกายท่ีแข็งแรง ไมเปนโรคลมชัก , ความดันสูง เปนตน  หากมี

อาการผิดปกติ ,เจ็บปวยตองหยุดทํางานและรายงานหัวหนางานใหทราบทันที 

 ผูปฏิบัติงานจะตองทําการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

เชน รองเทานิรภัย  , หมวกนิรภัย  , แวนตานิรภัย และเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตวั ตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป 

เปนตน 

 การปฏิบัติงานบนท่ีสูงเกินกวา 2 เมตรขึ้นไป  จะตองทําการติดตั้งนั่งราน โดยตองมีร้ัวกันตกบนความสูง

ท่ี 90 – 100 ซม. , ร้ัวกันตกกลางความสูงท่ี 45 – 55 ซม.และตองมีแผนกันตกความสูงไมนอยกวา  10 

ซม. 

 ผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบพื้นท่ีการทํางานทุกคร้ังกอนเร่ิมปฏิบัติงาน 

 หาม จัดวางส่ิงของกีดขวางทางเดิน  ตลอดจนทางขึ้น – ลง  โดยเด็ดขาด 

 หาม ผูปฏิบัติงานบนท่ีสูงปฏิบัติอยูเพียงลําพังอยางนอยตองมีผูปฏิบัติงานรวมกัน  2 คน 

 หาม โยนวัสดุ  ส่ิงของ  เคร่ืองมือ  ขึ้น – ลง โดยเด็ดขาด 

 หากมีการทํางานท่ีกอใหเกิดประกายไฟ  หัวหนางานจะตองใหผูปฏิบัติงานควบคุมการกระเด็นของ

ประกายไฟท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 

 หากมีการทํางานในพื้นท่ีท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอ  หัวหนางานจะตองแจงผูปฏิบัติงานในการจัดเตรียม

แสงสวางใหเพียงพอ 

 หัวหนางานจะตองทําการตรวจสอบ  และประเมินดูการปฏิบัติงานเปนระยะ  หากพบวาอยูในสภาพท่ี

ไมปลอดภัยใหหยุดงานชั่วคราว  และทําการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกอนทําการ

ปฏิบัติงานจนแลวเสร็จ 
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ความปลอดภัยในการติดตั้งและรื้อถอนน่ังราน 
 

 ตองขออนุญาตกอนเขาปฏิบัติงาน  โดยหัวหนางานเปนผูรับผิดชอบในการขออนุญาตเขาปฏิบัติงาน 

 ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวนและตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

 ผูปฏิบัติงานการติดตั้งนั่งรานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผูใชงานและไดมาตรฐานความปลอดภัย 

 ผูปฏิบัติงานจะตองทําการปดกั้นพื้นท่ีและติดปายเตือนทุกคร้ังท่ีมีการติดตั้งและร้ือถอนนั่งราน 

 ผูปฏิบัติงานทราบเร่ืองขั้นตอนการติดตั้งและมาตรการเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอนเร่ิมลงมือ

ปฏิบัติงานทุกคร้ัง 

 ผูปฏิบัติงานตองติดตั้งบันไดหรือทางขึ้น – ลงใหยาวเลยขอบพ้ืนท่ีการทํางานอยางนอย 1 เมตร  และ

ตองทํามุมไมนอยกวา 75 องศา 

 หาม ทํางานบนนั่งรานท่ีไมติดปายตรวจความปลอดภัยอยางถูกตอง ( ปายสีเขียว ) และมีความสูงตั้งแต 

2 เมตรขึ้นไปโดยเด็ดขาด 

 การรับสงอุปกรณนั่งรานผูท่ียืนอยูจะตองอยูบนแผนรองรับท่ีมีความแข็งแรงและมีขนาดความกวาง

เพียงพอ หาม ยืนบนทอนั่งรานโดยเด็ดขาด 

 หาม สงอุปกรณหรือชิ้นสวนใดๆโดยวิธีการโยนขึ้นหรือท้ิงลงมาจากท่ีสูงโดยเด็ดขาด 

 หาม ยืนทํางานบนราวกันตกและไมทํางานบนนั่งรานท่ีชํารุดหรือมีชองวางท่ีพ้ืนหรือไมมีราวกันตกโดย

เด็ดขาด 

 หาม ทํางานบนนั่งรานท่ียังไมไดรับการตรวจสอบอนุญาตใหใชงานหรือนั่งรานท่ีทําการแขวนปายสีแดง

และไมมีปายแสดงสถานะโดยเด็ดขาด 

 หาม จัดเก็บวัสดุบนนั่งรานเกินพิกัดน้ําหนักท่ีกําหนดไวโดยเด็ดขาด 

 เมื่อติดตั้งนั่งรานเสร็จเรียบรอยใหทําการตรวจเช็คสภาพนั่งรานและใหแนใจวาไมมีวัสดุหลงเหลืออยูและ

นั่งรานแข็งแรงพรอมติดปายสีเขียวเพื่ออนุญาตใหใชงาน 

 การตอเติมและแกไขนั่งรานตองเปนหนาท่ีรับผิดชอบของผูควบคุมงานนั่งรานเทานั้น 

 มีการตรวจสอบความปลอดภัยของนั่งรานทุกๆ 7 วันนั่งรานท่ีผานการตรวจสอบจะถูกติดปายอนุญาต

ใหทํางานได (SCAFFTAG) สีเขียวพรอมลงชื่อรับรองโดยผูท่ีไดรับมอบหมาย 
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ความปลอดภัยในการทํางานกับเครื่องจักร  
 

 

 เคร่ืองจักรใชไดเฉพาะคนท่ีมีอํานาจหนาท่ีเทานั้น และผานการอบรมการใชเคร่ืองจักรอยางถูกตอง 
 เคร่ืองจักรท่ีส่ังซื้อใหม หรือนํามาใชในกระบวนการผลิตตองทําการขึ้นทะเบียนและ 
ประเมินความเส่ียงกอนใชงานทุกคร้ัง 

 สวมใสเส้ือผาท่ีรัดกุม อยาสวมเส้ือปลอยชายหรือแขนหลุดลุย 
 เคร่ืองจักรตางๆ จะตองมีท่ีครอบ หรือปกปดปองสวนท่ี 
หมุนได และติดอยูในท่ีของมันเรียบรอยแลวเพื่อปองกัน 
อันตรายจากการย่ืนชิ้นสวนของรางกายเขาไปถูกเคร่ืองจักร 

 สวมใสอุปกรณ PPE เคร่ืองปองกัน และใชเคร่ืองมืออยางถูกตอง 
เหมาะสมกับงาน ระวังการใชถุงมือ 

 ในการตรวจสอบ ซอมแซม และทําความสะอาดเคร่ืองจักรนั้นตองหยุดเคร่ืองจักรใหเรียบรอย 
และมีเคร่ืองหมายชี้บอกหรือติดปายแขวนวา “หาม”เดินเคร่ืองจักรและนําขยะท่ีเกิดจากความ 
สะอาด ท้ิงตามชนิด / ประเภทของขยะเพื่อลดผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 

 รักษาเคร่ืองจักรใหสะอาดอยูเสมอ ตรวจสภาพของเคร่ืองจักร 
กอนใชงานทุกคร้ังหากมีสวนใดชํารุดใหแจงหัวหนางานทราบทันที 

 อยาใชเคร่ืองจักรเกินกําลังจะเกิดอันตราย 
 เมื่อตองทํางานรวมกัน จะตองแนใจวาทุกคนเขาใจสัญญาณ 
ในการส่ือสารตางๆ อยางชัดเจนและถูกตองตรงกัน 

 อยาเขาไปในสวนท่ีเปนอันตราย หรือสวนท่ีมีการ 
เคล่ือนไหวของเคร่ืองจักรตลอดเวลา แตถา 
จําเปนตองเขาไปตองแนใจวาเคร่ืองจักรได 
หยุดเดินเคร่ืองแลว 
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ความปลอดภัยในการทํางานกับวัตถุอันตรายหรือสารเคมี 

 วัตถุอันตราย หมายถึง  วัตถุท่ีสามารถลุกไหมได ติดไฟได และระเบิดไดซึ่งวัตถุอันตรายเหลานี้จะมี
กฎหมายควบคุมพิเศษ และมีขอบังคับในการทํางานโดยเฉพาะอีกดวย 
 พื้นท่ีจัดเก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมี ตองมีการระบายอากาศท่ีดี 
 กําหนดผูท่ีสามารถเขา-ออก พื้นท่ีและมีปายบงชี้ชัดเจนไวหนาทางเขา-ออก 
 หาม ผูไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขา-ออกพื้นท่ีจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายเด็ดขาด 
 ผูปฏบัิติงานตองสวมใสอุปกรณPPE เชน หนากาก แวนตาถุงมือทุกคร้ังกอนเร่ิมทํางาน 
 ถาไดรับอุบัติเหตุ ผูเขาทําการชวยเหลือจะตองรีบขนยายผูปวยออกไปสูบริเวณท่ีโลงโดยเร็วท่ีสุด และปฏิบัติ

ตาม MSDS ของสารเคมีนั้นๆ 
 หีบหอหรือภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิดตองมีสลากบงชี้ท่ีชัดเจน 
 กอนทํางานตองทราบชนิดและอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจาก MSDS 
 หลีกเล่ียงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง 
 หาม รับประทานอาหาร เคร่ืองดื่ม หรือสูบบุหร่ี ขณะทํางานกับสารเคม ี
 กอนทานอาหารสูบบุหร่ี หรือเขาหองน้ํา ตองถอดอุปกรณ 
 ปองกันอันตราย และลางมือใหสะอาดกอนทุกคร้ัง 
 หาม ผูท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของทํางานเกี่ยวกับสารเคม ี
 หากสารเคมีหก ตองรายงานผูบังคับบัญชา และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 
 อุปกรณปองกันอันตรายท่ีใชแลวตองทําความสะอาด หรือทําลายท้ิง 
 เมื่อทํางานเสร็จตองลางมือ อาบน้ํา และผลัดเปล่ียนเส้ือผา 
 การเก็บสารเคมีควรแยกเก็บใหเปนระเบียบตามชนิดและประเภท ของสารเคมี 
 เมื่อสารเคมีกระเด็นโดนผิวหนัง 

• รีบลางบริเวณท่ีโดนสารเคมีทันทีอยางนอย 15 นาที 
• ถอดเส้ือผาท่ีถูกสารเคมีออกทันทีและชําระลางรางกายทันที 

 เมื่อสารเคมีกระเด็นเขาตาควรปฏิบัติดังนี้ 
• ไปท่ีอางลางตาฉุกเฉินท่ีใกลท่ีสุด 
• ลืมตาตลอดเวลาในน้ํา  โดยใหน้ําไหลผานตาประมาณ 15 นาที 
• รีบพบแพทยหรือพยาบาลทันที 

จัดเก็บวัสดุดูดซับสารเคมีหลังทําความสะอาดพื้นท่ี เขียนปายบงชี้และแยกท้ิงตามประเภท/ชนิดของขยะ 
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ความปลอดภัยในการเคลื่อนยายวัสดุส่ิงของหรือยกของหนัก 
 
 
 

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 หรือตองใชเคร่ือง 
ทุนแรงในการชวยยก 

การเคลื่อนยายสิ่งของมีวิธีที่แตกตางกันไป ดังนี้ 
การเคลื่อนยายดวยมือ 
1. พิจารณาดูความสามารถดานรางกายของตัวเอง “ยกไหวหรือไม” 
2. วางเทาใหหางจากวัตถุประมาณ 8-12 นิ้ว แยกขาออกเล็กนอย เพื่อการทรงตัวท่ีดี 
3. ยอตัวลงหรือนั่งยองๆ โดยใหหลังตรง แลวจับของนั้นใหมั่นคงดวยฝามือ 
4. ยกวัตถุขึ้นตรงๆ โดยใหเขาเปนสวนท่ีรับน้ําหนักหลังตรงใหใชกําลังขา 

อยาใชกําลังของสวนหลังเปนอันขาด 
5. การวางวัตถุลง ก็ใหใชหลักการเดียวกันกับการยกของขึ้น  

 
 
 
 
 
 
การเคลื่อนยายดวยรถเข็น หรือเคร่ืองทุนแรง 
Hand Lift 
 การเข็นรถเข็น ควรใชดัน ไมควรดึงใหเล่ือน 
 หาม วางของบนรถเข็นสูงเกินไป จะทําใหมองไมเห็นทาง หรือทํา 
 ใหของตกหลนเสียหาย 
 การเข็นรถลงทางท่ีลาดชัน อาจจะเกิดอันตรายไดตองมีคน 

ชวยพยุงหรือลดการไหลของรถ 
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ความปลอดภัยในการขับรถ  ForkLift 
 

การเคลื่อนยายโดยใชรถยก ( Fork Lift ) 

การใชรถชนิดนี้ จะตองมีทักษะในการใชเปนพิเศษ 

 ผูท่ีสามารถขับขี่รถยกได จะตองผานการอบรมและไดรับใบอนุญาตเทานั้น 

 กอนเร่ิมงานควรตรวจสภาพของรถและในกรณีพบความเสียหายใหแจงหัวหนางานทันที  

 คาดเข็มขัดนิรภัย  และสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทุกคร้ังขณะท่ีขับรถ 

 ใหสัญญาณกอนทุกคร้ังเมื่อจะทําการยก และแนใจวาไมมีส่ิงใดกีดขวาง 

 ตองปฎิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่ แลวใชอัตราความเร็วไมเกิน  10  กม./ชม. 

 ตองขับรถท้ิงระยะหางจากคันหนาในระยะอยางนอย  3  เมตร  

 เวลาขับรถสวนกันตองเผ่ือระยะหางระหวางรถใหเพียงพอ 

 ควรยกของใหสูงจากพื้นประมาณ 6 นิ้ว ไมควรยกใหสูงจนเกินไปจะเกิดอันตราย 

 ในการยกจะตองใหของอยูบนงาของรถหมดทุกสวน และ 

 ใหน้ําหนักสมดุลกันท้ังสองขาง แตถาของท่ียกมีขนาดใหญ 

 กวาชวงยาวของงา ควรใชเข็มขัดรัดใหแข็งแรง 

 ถาขับลงทางลาดและมีของควรใชเกียรต่ําและเอาทายลง หรือหากมีส่ิงของบดบังสายตา  

      ตองมีเจาหนาท่ีคอยใหสัญญาณทุกคร้ัง 

 หาม บรรทุกของเกินกวาพิกัดของรถยกท่ีกําหนดไว 

 เมื่อตองการเล้ียวในทางแยก หรือเขาประตู ควรหยุดรถ และ 

ใหสัญญาณกอนเคล่ือนรถตอไป 

 ผูขับขี่ไมควรอนุญาตใหคนอื่นเกาะบนรถหรือบนของท่ีกําลังยก 

เปนอันเด็ดขาด 

 ตองใหสัญญานเสียงหรือไฟกระพริบเวลารถยกว่ิงถอยหลัง 

 หาม นําพาเลทท่ีชํารุดมาใชโดยเด็ดขาด 

 หาม สูบบุหร่ี และตองดับเคร่ืองยนตทุกคร้ังท่ีมีการเติมน้ํามัน 

 เมื่อตองการใชรถยกในเวลากลางคืน หรือในสถานท่ีท่ีมีแสง 

 สวางไมเพียงพอตองใชไฟสองสวางทางขางหนา 

 เมื่อเลิกใชตองปลอยงาใหลงต่ําแตะพื้นในลักษณะวางขนาน  ดับเคร่ือง และหามลอ 

 ทําความสะอาดรถยก ทุกคร้ังหลังเลิกใชงาน และท้ิงขยะท่ีเกิดขึ้น ตาม ชนิด /ประเภทของขยะ 
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ความปลอดภัยในการทํางานเจียร  

 

 

 
 

 
 ตองขออนุญาตกอนเขาไปปฏิบัติงาน โดยหัวหนางานจะตองเปนผูรับผิดชอบดําเนินการขออนุญาตเขาไป

ปฏิบัติงาน 
 ผูปฏิบัติงานจะตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน  ดังนี้  

รองเทานิรภัย , หมวกนิรภัย , แวนตานิรภัย  , ท่ีอุดหู , ถุงมือหนัง และ กระบังหนานิรภัย  
 กอนปฏิบัติงานตองมีการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ วามีสารไวไฟ เศษวัสดุ หรือเชื้อเพลิง ท่ีอาจเกิดอัคคีภัย

ได หรือไม หากพบตองนํา ออกใหหมด 
 ตองตรวจสอบสภาพเคร่ืองมือ และอุปกรณใหเรียบรอย และหินเจียรตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย 

ทุกคร้ังกอนการใชงาน  หากพบวาชํารุดใหแจงหนางานทันที 
 จะตองติดตั้งเคร่ืองขัด ใหยึดแนนกับโตะท่ีมั่นคงและมีฝาครอบปองกันอันตราย 
 ชิ้นงานท่ีตองการเจียร จะตองยึดใหแนน มั่นคงทุกคร้ัง 
 กําจัดปริมาณฝุนท่ีเกิดขึ้น โดยจัดระบบการระบายหรือการถายเทของอากาศใหดีขึ้น หรือมีเคร่ืองดูดอากาศ

เฉพาะท่ี ท่ีสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ไมตั้งอัตรารอบหมุนของจานขัดเกินอัตรา จานท่ีสึก ชํารุด ตองเปล่ียนใหม 
 ผูปฏิบัติงานตองมีแผงกั้นหรือปดลอมพื้นท่ีเพื่อปองกันเศษโลหะกระเด็นออกไปโดนผูอื่น  
 กอนทําการเปล่ียนใบหินเจียร ผูปฏิบติงานจะตองทําการดึงปล๊ักออกทุกคร้ัง 
 หาม ผูปฏิบัติงานถอดการดนิรภัย หรือดัดแปลงเคร่ืองมือในขณะทํางานโดยเด็ดขาด 
 หาม ผูปฏิบัติงานใชงานใบหินเจียรผิดประเภท และผิดวิธีการทํางานโดยเด็ดขาด 
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ความปลอดภัยในการทํางานเช่ือม 

 

 

 
 

การเช่ือมดวยไฟฟา 
 ตองขออนุญาตเขาไปปฏิบัติงานกอนทุกคร้ัง  โดยหัวหนางานเปนผูรับผิดชอบในการขออนุญาตเขาไป

ปฏิบัติงาน 

 พนักงานเชื่อมโลหะตองตรวจสอบอุปกรณไฟฟา  เคร่ืองมือ สายเชื่อม สายดิน และสายตอ กอนทํางาน
หากพบวาอุปกรณหรือฉนวนหุมชํารุดเสียหายตองเปล่ียนทันที 

 ผูปฏิบัติงานจะตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน เชน  
รองเทานิรภัย , แวนตานิรภัย , หนากากสําหรับงานเชื่อม , ถุงมืองานเชื่อม และหนากากกรอกสารเคมี
สําหรับงานเชื่อม  เปนตน 

 ควรตอสายดินใหใกลกับชิ้นงาน เพื่อปองกันกระแสตกคาง 
 ไมมวนสายไฟเพื่อปองกันการสะสมความรอน 
 เคร่ืองเชื่อมชนิดท่ีเคล่ือนท่ีไดตองตอสายดิน 
 ขณะทําการเชื่อมควรมีการระบายอากาศท่ีดี 
 หาม เชื่อมในบริเวณท่ีมีสารไวไฟ  หรือเชื้อเพลิงท่ีอาจลุกไหมไดงาย  ในกรณีท่ีจําเปนจะตองทําการ   

ปดกั้นพื้นท่ีเพื่อปองกันการเกิดไฟไหม และเตรียมถังดับเพลิงใหพรอม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 หาม เชื่อมภาชนะบรรจุ  หรือท่ีเคยบรรจุเชื้อเพลิงหรือสารไวไฟโดยเด็ดขาด 
 หาม เชื่อมในสถานท่ีอับอากาศ เวนแตไดจัดใหมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมและตองขออนุญาต

ทํางานในสถานท่ีอับอากาศ 
 ผูปฏิบัติงานตองจัดทําฉากปดลอมพื้นท่ีการทํางาน  เพื่อปองกันผูปฏิบัติงานคนอื่น ๆ ไดรับอันตรายจาก

สะเก็ดลูกไฟกระเด็น 
 ผูปฏิบัติงานจะตองจัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงไวใกลบริเวณทํางานใหเพียงพอและสามารถหยิบใชได

สะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 หลังจากปฏิบัติงานแลวเสร็จใหมีการตรวจสอบพ้ืนท่ีการทํางานและทําความสะอาดใหเรียบรอยเพ่ือให

แนใจวาไมมีการลุกไหม 
 หาม ผูปฏิบัติงานทํางานในพื้นท่ีการทํางานเพียงลําพังโดยเด็ดขาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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การเช่ือมใชกาซ 
 ตองขออนุญาตกอนเขาไปปฏิบัติงานทุกคร้ัง  โดยหัวหนางานเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการขอ

อนุญาตเขาไปปฏิบัติงาน 

 ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวนตลอดเวลาท่ีอยูในพ้ืนท่ีทํางาน 

เชน  รองเทานิรภัย , แวนตานิรภัย , หนากากสําหรับงานเชื่อม , ถุงมืองานเชื่อม และหนากากกรอง

ฝุนควันจากการเชื่อม เปนตน 

 ผูปฏิบัติงานตองทําการตรวจสอบอุปกรณในการทํางาน เชน สายไฟ , หัวเชื่อม , ตูเชื่อม เปนตน 

หากพบวาอุปกรณท่ีใชทํางานเกิดชํารุดตองแจงหัวหนางานทันที 

 หาม เช่ือมในบริเวณท่ีมีสารไวไฟ  หรือเชื้อเพลิงท่ีอาจลุกไหมไดงาย  ในกรณีท่ีจําเปนจะตองทําการ   

ปดกั้นพื้นท่ี เพื่อปองกันการเกิดไฟไหม และเตรียมถังดับเพลิงใหพรอม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 หาม นําสายเชื่อม หรือสายแกสท่ีชํารุดมาใชในงานเชื่อมโดยเด็ดขาด 

 หาม แขวนส่ิงของหรืออุปกรณอื่นบนอุปกรณปรับความดันกาซและทอกาซโดยเด็ดขาด 

 ระมัดระวังในการยกและเคล่ือนยายถังบรรจุกาซกอนการเคล่ือนยายควรครอบถังกาซใหเรียบรอย 

 หามนอนถังแกสท่ีใชสําหรับงานเชื่อมโดยเด็ดขาด จะตองทําการตั้งถังและผูกหมัดกับวัสดุท่ีแข็งแรง

เทานั้น 

 ควรเก็บถังในท่ีรมหางจากเปลวไฟ และความรอนถังออกซิเจนควรจัดเก็บแยกจากถังกาซเชื้อเพลิง 

 หาม เชื่อมในสถานท่ีอับอากาศ เวนแตไดจัดใหมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมและตองขออนุญาต

ทํางานในสถานท่ีอับอากาศ 

 หาม ซอมวาลวหรืออุปกรณปรับความดันหากชํารุดใหเปล่ียนใหมทันที 

 หาม ผูปฏิบัติงานทํางานเชื่อมเพียงลําพังโดยเด็ดขาด 

 ผูปฏิบัติงานจะตองจัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงไวใกลบริเวณทํางานใหเพียงพอและสามารถหยิบใชได

โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 ตองมีการทดสอบการร่ัวของกาซ โดยการใชน้ําสบู หากพบมีการร่ัวไหลหามนํามาใชงานโดยเด็ดขาด 

 สายตอกาซออกซิเจน และกาซLPG ตองมีอุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับติดตั้งอยูหลังตัวควบคุม

ความดันกาซ 

 หามใชน้ํามัน จาระบี หลอล่ืนขอตอตางๆ 

 หลังจากปฏิบัติงานแลวเสร็จใหมีการตรวจสอบพ้ืนท่ีการทํางานและทําความสะอาดใหเรียบรอย

เพื่อใหแนใจวาไมมีการลุกไหม 
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ความปลอดภัยในการใชแกสตัดชิ้นงาน 

 

 

 

 
 

 ตองขออนุญาตกอนเขาไปปฏิบัติงานทุกคร้ัง  โดยหัวหนางานเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการขอ

อนุญาตเขาไปปฏิบัติงาน 

 ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวนตลอดเวลาท่ีอยูในพื้นท่ีทํางาน เชน  

รองเทานิรภัย , แวนตานิรภัย , หมวกนิรภัย , ถุงมือหนัง และกระบังหนา เปนตน 

 ผูปฏิบัติงานตองทําการตรวจสอบอุปกรณในการทํางาน เชน สายลม ,สายกาซ ,  อุปกรณปรับแรงดัน  

เปนตน หากพบวาอุปกรณท่ีใชทํางานเกิดชํารุดตองแจงหัวหนางานทันที 

 หาม ตัดชิ้นงานในบริเวณท่ีมีสารไวไฟ  หรือเชื้อเพลิงท่ีอาจลุกไหมไดงาย  ในกรณีท่ีจําเปนจะตองทําการ

ปดกั้นพื้นท่ีดวยวัสดุท่ีไมติดไฟเพื่อปองกันการเกิดเพลิงไหมจากลูกไฟ 

 หาม นําสายลม หรือสายกาซท่ีชํารุดมาใชในงานเชื่อมโดยเด็ดขาด 

 หาม ผูปฏิบัติงานทํางานตัดชิ้นงานโดยไมมีการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลโดยเด็ดขาด 

 หาม แขวนส่ิงของหรืออุปกรณอื่นบนอุปกรณปรับความดันกาซและทอกาซโดยเด็ดขาด 

 หาม นอนถังกาซและถังลมท่ีใชสําหรับงานเชื่อมโดยเด็ดขาด จะตองทําการตั้งถังและผูกหมัดกับวัสดุท่ี

แข็งแรงเทานั้น 

 หาม ตัดช้ินงานในสถานท่ีอับอากาศ เวนแตไดจัดใหมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมและตองขออนุญาต

ทํางานในสถานท่ีอับอากาศ 

 หาม ซอมวาลวหรืออุปกรณปรับความดันหากชํารุดใหเปล่ียนใหมทันที 

 หาม สลับสายลม กับสายกาซโดยเด็ดขาด เพราะอาจทําใหระเบิดขึ้นได 

 ควรตรวจสอบสายลมและสายกาซ รวมท้ังอุปกรณปองกันไฟยอนกลับใหอยูในสถาพท่ีพรอมใชงาน 

 ผูปฏิบัติงานจะตองจัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงไวใกลบริเวณทํางานใหเพียงพอและสามารถหยิบใชได

โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 หาม ผูปฏิบัติงานทํางานตัดชิ้นงานเพียงลําพังโดยเด็ดขาด 

 ผูปฏิบัติงานจะตองทําการปดวาลวถังลมและถังกาซทุกคร้ังหลังจากการปฏิบัติงานแลวเสร็จ 

 ตองมีการทดสอบการร่ัวของกาซ โดยการใชสบู หากพบมีการร่ัวไหลหามนํามาใชงานโดยเด็ดขาด 
 หาม ใชน้ํามัน จาระบี หลอล่ืนขอตอตางๆ 
 หลังจากปฏิบัติงานแลวเสร็จใหมีการตรวจสอบพ้ืนท่ีการทํางานและทําความสะอาดใหเรียบรอยเพ่ือให
แนใจวาไมมีการลุกไหม 
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ความปลอดภัยในการใชเคร่ืองเจาะ 

 

 

 

 
 
 
 
 

     

o จะตองเปนผูท่ีมีความรู ความชํานาญ ในการใชเคร่ืองมือ  

o จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนากอน และมีการแจงใหเจาของพื้นท่ีทราบ  

o หาม สวมถุงมือผาในขณะใชเคร่ืองเจาะ เพราะอาจเกิดการดึงโดยจุดหมุนของเคร่ืองเจาะเขาไปในจุด

อันตรายได        

o กอนปฏิบัติงานตองมีการตรวจเช็คชิ้นงานวาไดยึดแนนแลวหรือไม   

o มีการตรวจเช็คอุปกรณวามีจุดท่ีชํารุด หรือบกพรองหรือไม หากพบตองทําการซอมกอนนําไปใชงาน 

o แตงกายใหรัดกุมและสวมอุปกรณปองกันอันตราย ดังตอไปนี้   

 สวมแวนตาหรือหนากาก  ปองกันสะเก็ดหรือเศษวัสดุกระเด็น  

 ถาตองใชถุงมือ ตองสวมถุงมือหนังเทานั้น หามใชถุงมือผา   

 สวมรองเทานิรภัย         

  

ขอควรระวัง          

 ขณะเคร่ืองจักรกําลังปฏิบัติงาน หามนําอวัยวะสวนหนึ่งสวนใดเขาไปใกล ๆ  

 ไมหยอกลอ หรือเลนกันในบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงาน   

 หาม ปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักร หากสภาพรางกายและจิตใจไมพรอม เชน มีอาการ งวง เหงา  

หรือมึนเมา 

 เคร่ืองเจาะท่ีใชไฟฟาตองมีระบบสายดิน เพื่อปองกันไฟฟาดูดจากกระแสไฟฟา 
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ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟา 

 

 

 
 
 

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองตรวจวัดไฟฟา จําเปนตองมีใบอนุญาตปฏิบัติงาน รวมทั้ง

ผูที่ผานการฝกอบรม หรือผูที่ไดรับมอบหมายเทานั้นที่สามารถทํางานเกี่ยวกับไฟฟา ซอมหรือตอวงจร

เคร่ืองมือไฟฟาได 

 พนักงานท่ีทํางานเกี่ยวกับการซอมแซม ตอเติม ติดตั้งอุปกรณไฟฟาตองสวมเส้ือผาท่ีแหง และสวม

รองเทาพื้นยางพรอมท้ังตัดกระแสไฟฟา 

 เคร่ืองมือท่ีใชงานกับไฟฟาชนิดมือจับ ตองมีฉนวนซึ่งอยูในสภาพดีท่ีดามจับไมควรนําอุปกรณไฟฟาท่ี

ชํารุดมาใชงาน จนกวาจะไดรับการซอมแซมใหเรียบรอย 

 ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซอมแซม หรือติดตั้งไฟฟาตองตัดสวิตซ ล็อคกุญแจ และแขวนปาย 

 ไมนําอุปกรณไฟฟาท่ีชํารุดมาใชงานจนกวาจะไดรับการซอมแซมใหเรียบรอย 

 ตรวจสอบอุปกรณปองกันไฟฟาดูด ไฟฟาร่ัว กอนใชอุปกรณนั้นๆ เสมอ 

 การเปดหรือปดระบบไฟฟา ตองแนใจกอนวาปลอดภัยแลว 

 ปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัดเมื่อทํางานในพื้นท่ีอันตราย 

 หาม ใชบันไดโลหะ และวัสดุอื่นท่ีเปนส่ือไฟฟาขณะทํางานเกี่ยวกับไฟฟา 

 หาม ปฏิบัติงานขณะท่ียังมีกระแสไฟฟาอยูในระบบโดยเด็ดขาด  

 อุปกรณไฟฟาทุกชนิดตองไดรับการตรวจสอบและติดสติ๊กเกอรแสดงสถานะสีท่ีกําหนดโดยพนักงานท่ี

ไดรับมอบหมายเทานั้น 

 หาม นําอุปกรณไฟฟาท่ีไมไดรับการตรวจสอบมาใชงานโดยเด็ดขาด 

 กอนการลงมือปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับไฟฟาตองปฏิบัติดังนี้ 

• ตัดการจายกระแสไฟฟาเขาสูวงจรทุกคร้ัง 

• ตองมีปายแขวนอธิบายการทํางาน ณ ตําแหนงท่ีมีการหยุดทํางานของเคร่ือง 

 เมื่อทํางานเกี่ยวกับไฟฟาเรียบรอยแลวตองปฏิบัติดังนี้ 

• ตรวจสอบใหแนใจวาสายดิน และการทํางานไดตามปกติเหมือนเดิม 

• ติดตั้ง หรือปดฝาครอบ และรอยตอตางๆ ใหเรียบรอยกอนท่ีจะจายกระแสไฟฟา 

• เมื่อเคร่ืองไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟาท่ีจะเร่ิมเดินเคร่ืองใหม จําเปนตองใหพนักงาน 2 คน 

• ประสานงานกันท่ีจุดหยุดการทํางานของเคร่ือง เพ่ือใหแนใจวาจะสามารถปฏิบัติการไดอยาง

ถูกตอง 
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ความปลอดภัยในการใชปนจ่ันเหนือศรีษะ ( Overhead crane ) 

 

 

 
 ผูบังคับปนจั่นตองไดรับการฝกอบรมและมีใบอนุญาตผูบังคับปนจั่นเทานั้น 

 ผูบังคับปนจั่นจะตองแสดงบัตรผูบังคับปนจั่นและติดปลอกแขนตลอดเวลาท่ีทํางานกับปนจั่น 

 ผูบังคับปนจั่นจะตองทําการตรวจสอบอุปกรณความปลอดภัยทุกคร้ังกอนการใชงานปนจั่น 

 ผูบังคับปนจั่นตองทําการทดสอบระบบควบคุมการทํางานของปนจั่นกอนทุกคร้ัง  หากพบวามีปญหาให

รีบแจงหัวหนางานใหทราบทันที 

 ผูบังคับปนจั่นจะตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน เชน 

รองเทานิรภัย , หมวกนิรภัย , แวนตานิรภัย เปนตน 

 กอนทําการยกชิ้นงานทุกคร้ังจะตองทําการตรวจสอบอุปกรณการยกเรียบรอยหรือไม  หากอุปกรณการ

ยกชํารุดเสียหายควรทําการเปล่ียนใหม 

 ผูบังคับปนจั่นจะตองทําการยกชิ้นงานขึ้นประมาณ 25 ซม. และลดลง 10 ซม. หากพบวาปนจั่นยังไม

หยุด  แสดงวาระบบเบรคอาจชํารุดใหแจงหัวหนางานทันที  

 ผูบังคับปนจั่นควรยกชิ้นงานใหอยูในระดับต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะต่ําได  ในกรณีไมมีส่ิงกีดขวาง 

 ผูบังคับปนจั่นจะตองปฏิบัติงานดวยความไมประมาท  และปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความปลอดภัย

อยางเครงครัด 

 หามทําการยกชิ้นงานท่ีมีน้ําหนักเกินพิกัดท่ีปนจั่นยกไดโดยเด็ดขาด 

 หาม ผูท่ีไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในการยกชิ้นงานเขาไปในรัศมีของการทํางานของปนจั่น 

 หาม ผูท่ีไมผานการฝกอบรมและไมมีใบอนุญาตผูบังคับปนจั่นทําการใชงานปนจั่นโดยเด็ดขาด 

 หากพบวาพนักงานหรือหัวหนางานเปนผูส่ังใหพนักงานท่ีไมผานการฝกอบรมหรือไมมีใบอนุญาตผูบังคับ

ปนจั่นทําการใชงานปนจั่น  จะตองไดรับเอกสารใบเตือนจากเจาท่ีความปลอดภัยในการทํางานทันที 

 ตองจัดใหมีการตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
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ความปลอดภัยในการใชปนจ่ันชนิดเคลื่อนที่ 

 

 

 

 

 ผูควบคุมปนจั่นตองผานการฝกอบรมเก่ียวกับการควบคุมปนจั่น  และไดรับบัตรประจําตัวผูบังคับปนจั่นเทานั้น 

 ผูควบคุมปนจั่นตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวน  เชน รองเทานิรภัย , แวนตานิรภัย  เปน

ตน 

 กรณีท่ีหองควบคุมปนจั่นอยูสูงจากพ้ืนบันไดข้ึนจะตองมีครอบปองกันโดยตลอดข้ันบันไดตองมีความแข็งแรง 

 ผูควบคุมปนจั่นตองมีสุขภาพแข็งแรงไมเจ็บปวย  หรือมีโรคประจําตัว เชน โรคลมชัก , โรคความดันโลหิตสูง เปนตน 

 ผูควบคุมปนจั่นตองทําการตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ของปนจั่นทุกครั้งกอนเริ่มงาน  หากพบวาอุปกรณชํารุด  

เสียหายใหรีบแจงหัวหนางานทันที 

 ผูควบคุมการปนจั่นตองรูจักสัญญาณท่ีใชในการยกหรือเคลื่อนยายวัสดุไดอยางถูกตอง 

 ผูควบคุมปนจั่นตองรูน้ําหนักของชิ้นงานท่ีจะยกและหามไมใหทําการยกชิ้นงานเกินพิกัดน้ําหนักตามมาตรฐานท่ี

กําหนดไว 

 กอนยกเคลื่อนยายวัสดุตองใชตีนชาง (Outrigger) ยันกับพ้ืนท่ีม่ันคงแข็งแรงใหเรียบรอยทุกครั้งท่ีทํางานยก 

 การเริ่มยกข้ึนครั้งแรกควรดําเนินการอยางชาๆและยกข้ึนเพียงเล็กนอยเพ่ือตรวจสอบความสมดุลและความสามารถ

ในการยกกรณีท่ีวัสดุท่ียกหนักใกลเคียงกับพิกัดกําหนดควรทดสอบการทํางานของเบรคดวย 

 การทํางานยกชิ้นงานหรือวัสดุทุกครั้งจะตองประกอบไปดวย  ผูควบคุมปนจั่น , ผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น  และ

ผูเกาะเก่ียววัสดุหรือชิ้นงานสําหรับงานยกทุกครั้ง 

 หาม ผูปฏิบัติงานโดยสารหรือเกาะบนสิ่งของท่ีทําการยกโดยเด็ดขาด 

 ผูบังคับปนจั่น  และผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น  ตองใหสัญญาณทุกครั้งท่ีทําการยกชิ้นงาน ลอยสูงจากพ้ืนเชน  

สัญญาณเสียง , สัญญาณแสง  เปนตน 

 ควรหลีกเลี่ยงการแขวนสิ่งของไวกลางอากาศแตถาจําเปนตองล็อคเครื่องดวยหามใชเบรคเพียงอยางเดียว 

 กรณีมีลมพัดแรงมากจนวัสดุท่ีเคลื่อนยายแกวงไปมาอยางรุนแรงตองรีบวางวัสดุลงทันที 

 การใชปนจั่นตั้งแต 2 เครื่องข้ึนไปยกของรวมกันใหสัญญาณมือผูควบคุมการเคลื่อนยายเพียงคนเดียว 

 การใชปนจั่นใกลกับสายไฟฟาแรงสูงชิ้นสวนตางๆของปนจั่นตองหางจากสายไฟไมนอยกวา 3 เมตรหรือตามขนาด

ของแรงเคลื่อนไฟฟาถาไมสามารถทําตามระยะท่ีกําหนดไดตองมีผูคอยสังเกตและใหสัญญาณเตือน 

 การปฏิบัติงานตอนกลางคืนควรมีไฟแสงสวางใหเพียงพอท่ัวบริเวณท่ีปฏิบัติงานแตแสงไฟตองไมรบกวน

การปฏิบัติงานของผูควบคุมปนจั่น 

 หาม ผูไมมีสวนเกี่ยวของหรือผูท่ีไมไดรับอนุญาตเปนผูบังคับปนจั่นอยูในหองควบคุมปนจั่นโดยเด็ดขาด 

ภายในหองควบคุมปนจั่นไมควรมีเคร่ืองมือท่ีไมเกี่ยวของเก็บไวแตตองมีถังดับเพลิง 

 ตองบํารุงรักษาเปนระยะฯโดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการเคล่ือนไหวหรือเสียดสี 

 หามผูบังคับปนจั่นใชโทรศัพท  วิทยุเทป หรือสูบบุหร่ีในขณะท่ีการบังคับปนจั่นเพื่อยกชิ้นงาน 

 ตองจัดใหมีการตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
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ความปลอดภัยในการใชรถกระเชา 

 

 

 

 
 

 ผูปฏิบัติงานบนรถกระเชาตองปนผูท่ีสามารถบังคับรถกระเชาไดและตองมีผูเฝาระวังชวยเหลืออยางนอย  

1 คนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

 ปดกั้นบริเวณติดตั้งปายสัญญาณเตือนอันตรายรอบๆบริเวณทํางานเพื่อแจงเตือนและปองกันบุคคลอื่นท่ี

ไมเกี่ยวของ 

 ตองเก็บและรักษาเคร่ืองมืออุปกรณไวในกระเชาและตองหาวิธีปองกันไมใหตกหรือหลุดออกจากกระเชา 

 ตองเขา -ออกทางประตูกระเชาทุกคร้ัง 

 ตองปดและล็อคประตูขณะทํางานหรือเมื่ออยูในกระเชา 

 ตองสวมเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวและคลองเกี่ยวตะขอไวกับราวของกระเชาตลอดเวลาและสวมใส

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลอื่นใหครบถวนตลอดเลาท่ีปฏิบัติงาน 

 ตองรักษาระยะหางจากขอบของกระเชาถึงจุดทํางานไมใหเกิน 30 เซนติเมตรเพื่อไมใหเอื้อมตัวออกนอก

ตัวกระเชามากเกินไป 

 ตองใชฉนวนปองกันกระแสไฟฟาหรือตัดกระแสไฟฟากอนการใชกระเชายกทํางานใกลสายไฟฟา 

 ผูปฏิบัติงานบนรถกระเชาตองเปนผูท่ีมีสุขภาพรางกายสมบูรณ  ไมเปนโรคประจําตัว เชน โรคลมชัก , 

โรคความดันสูง  เปนตน 
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ความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ 

 

 

 
 ตองขออนุญาตกอนเขาไปปฏิบัติงานทุกคร้ัง  โดยหัวหนางานจะตองเปนผูรับผิดชอบในการขอ

อนุญาตเขาไปปฏิบัติงาน (Work Permit) 

 ผูปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศจะตองผานรับการฝกอบรมการทํางานในท่ีอับอากาศ  พรอมกับไดรับบัตร

ประจําตัวผูปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศเทานั้น 

 ผูปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศจะตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวน  เชน  

รองเทานิรภัย , หมวกนิรภัย , แวนตานิรภัย เปนตน 

 หาม ผูปฏิบัติงานทํางานในท่ีอับอากาศโดยเด็ดขาด  หากไมมีผูชวยเหลือท่ีไดรับการอบรมเฝาระวัง

หรือชวยเหลือบริเวณทางเขา – ออก 

 การทํางานในท่ีอับอากาศทุกคร้ังจะตองมีผูควบคุมงาน  และผูชวยเหลือ  เพ่ือเฝาระวังดานความ

ปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ 

 กอนเขาทํางานในท่ีอับอากาศ  ผูควบคุมงานจะตองทําการตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ท่ีตองใชในการ

ทํางานใหครบถวน 

 ตองทําการตรวจสอบอากาศกอนเขาไปปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศทุกคร้ัง  และตองทําการตรวจวัด

อากาศเปนระยะ ๆ ตามลักษณะงาน 

 ตองทําการระบายอากาศดวยพัดลมระบายอากาศ  ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ 

 หาม ผูท่ีไมผานการฝกอบรมการทํางานในท่ีอับอากาศและไมมีบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานในท่ีอับ

อากาศเขาทํางานโดยเด็ดขาด 

 หาม จัดวางส่ิงของกีดขวางทางเขา – ออกในพื้นท่ีการทํางานในท่ีอับอากาศโดยเด็ดขาด 

 จัดทําปายแจงขอความ “ ท่ีอับอากาศ  อันตราย  หามเขา ” ใหมีขนาดมองเห็นเดนชัดบริเวณ

ทางเขาออกพื้นท่ีอับอากาศทุกแหง 

 ผูปฏิบัติงานท่ีอับอากาศจะตองแสดงบัตรประจําตัวไวท่ีทางเขา – ออก ทุกคร้ังกอนเขาปฏิบัติงาน 
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ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสี 

 

 

 

 

 ตองขออนุญาตเขาไปปฏิบัติงาน  โดยหัวหนางานเปนผูรับผิดชอบในการขออนุญาตเขาไปปฏิบัติงาน 

 ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน เชน 

หมวกนิรภัย , แวนตานิรภัย , รองเทานิรภัย , หนากากกันสารเคมี  เปนตน 

 ผูปฏิบัติงานตองทราบชนิดและอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากสารเคมีโดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร MSDS 

 การจัดเก็บสารเคมีตองมีการระบายอากาศท่ีดี  และมีอุปกรณดับเพลิงเพียงพอ สามารถหยิบใชงานได

ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 หาม ทําการผสมสีกับสารเคมีท่ีไมไดกําหนดไวในฉลากโดยเด็ดขาด 

 หาม สูบบุหร่ีในพื้นท่ีการทํางาน และพื้นท่ีการจัดเก็บสารเคมีโดยเด็ดขาด 

 หาม นําอาหารและเคร่ืองดื่มทุกชนิดเขามารับประทานในบริเวณการทํางานโดยเด็ดขาด 

 หาม กอใหเกิดประกายไฟในพื้นท่ีการทํางานสีและพื้นท่ีการจัดเก็บสารเคมีโดยเด็ดขาด 

 ตองมีการระบายอากาศท่ีดีในพื้นท่ีการทํางานและพื้นท่ีจัดเก็บสารเคมี 

 การเก็บสารเคมีควรแยกเก็บใหเปนระเบียบตามชนิดและประเภทของสารเคมี 

 เมื่อสารเคมีกระเด็นโดนผิวหนัง ใหรีบลางดวยน้ําสะอาดอยางนอย 15 นาทีและถอดเส้ือผาท่ีถูกสารเคม ี

ควรถอดออกทันทีและชําระลางรางกายดวยน้ําสะอาด 

 เมื่อสารเคมีกระเด็นเขาตา ใหไปลางตาท่ีอางลางตาฉุกเฉิน โดยใหน้ําสะอาดไหลผานตาประมาณ 15 

นาทีและรีบพบพยาบาลทันที 

 จัดเก็บวัสดุดูดซับสารเคมีหลังทําความสะอาดพื้นท่ีเขียนปายบงชี้และแยกท้ิงตามประเภท/ชนิดของขยะ 

 สีท่ีเหลือจากการใชงาน พนักงานจะตองนําไปเทท้ิงท่ีถังกากสี (ถัง200ลิตร) ในจุดท่ีกําหนดไวใหทุกคร้ัง

เมื่อไมใชงาน  เพื่อเปนการแยกประเภทขยะกากสีและกระปองสีเปลา 
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ความปลอดภัยในการทํางานพนทราย 

 

 

 

 
 ตองขออนุญาตเขาไปปฏิบัติงาน  โดยหัวหนางานเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการขออนุญาตเขาไป

ปฏิบัติงาน 

 ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหครบถวนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน เชน 

รองเทานิรภัย , หนากากสําหรับงานพนทราย , ถุงมือหนัง เปนตน 

 ผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบอุปกรณในงานพนทรายกอนทุกคร้ัง  หากพบวาชํารุดใหรีบแจงหัวหนางาน

ทันที 

 ตองปฏิบัติงานในการพนทรายอยางนอย 2 คน  โดย 1 คนทําหนาท่ีพนทราย  และอีก 1 คนทําหนาท่ี

ชวยเหลือผูปฏิบัติงานพนทราย 

 ขอตอตาง ๆ ของสายลมสําหรับงานพนทรายจะตองมีสลิงกันสะบัดทุกจุด 

 ตองปดกั้นพ้ืนท่ีในการพนทรายดวยผาใบใหมิดชิด  เพ่ือปองกันฝุนละอองฟุงกระจายไปสูเพ่ือนรวมงาน

จุดอื่น  

 ผูปฏิบัติงานพนทรายตองไมมีโรคประจําตัว  เชน  โรคภูมิแพ , โรคความดันโลหิตสูง เปนตน 

 ตองมีวิทยุส่ือสารในการปฏิบัติงานพนทราย  เพ่ือใชในการประสานงานระหวางผูท่ีพนทรายกับผูท่ี

ควบคุมเคร่ือง  

 หากเกิดกรณีฉุกเฉินผูควบคุมเคร่ืองตองสามารถหยุดเคร่ืองไดทันที 

 หาม ผูท่ีไมเกี่ยวของเขาไปในพื้นท่ีการพนทรายโดยเด็ดขาด 

 หาม นําอุปกรณท่ีชํารุดมาใชในการพนทรายโดยเด็ดขาด 

 ผูปฏิบัติงานพนทรายจะตองมีการหมุนเวียนกับเพ่ือนรวมงานอยางนอยทุก ๆ 1 ชั่วโมง เพ่ือปองกันการ

ออนเพลียจากการทํางาน 
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ความปลอดภัยในการจัดเก็บ  จัดวาง และแยกยายวัตถุดิบ 

 

 

 
 

 

 ตองจัดเก็บวัสดุใหอยูหางจากสภาพแวดลอมหรือปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพของวัสดุเชนความรอนความอับ

ชื้นเปนตน 

 กําหนดพ้ืนท่ีการจัดเก็บอยางเหมาะสมชัดเจน  และแยกประเภทตามลักษณะของวัสดุหรือผลิตภัณฑ

เพื่อไมใหวัสดุตางชนิดจัดเก็บปะปนกัน 

 การจัดเก็บวัสดุภายในอาคารตองใหหางจากผนังอาคารไมนอยกวา 2 ฟุต 

 การจัดวางชั้นเก็บตองเปนพ้ืนราบไมลาดเอียงและตองมีปายหรือเคร่ืองหมายกํากับวัสดุท่ีจัดเก็บใหเห็น

อยางชัดเจน 

 กรณีท่ีตองการวางวัสดุซอนกันใหวางวัสดุท่ีหนักกวาอยูดานลางและวัสดุท่ีเบากวาวางซอนดานบน 

 หาม วางวัสดุซอนกันสูงเกินกวา1.50 เมตรเมื่อตองยกเคล่ือนยายดวยแรงคน 

 หาม วางวัสดุซอนกันสูงเกินกวา  3 เมตรเม่ือใชโฟลคลิฟทในการยกเคล่ือนยายวัสดุท่ีจัดวางตองวาง

อยางเปนระเบียบมั่นคงไมเอียงหรือมีโอกาสโคนลมไดงาย 

 วัสดุท่ีเคล่ือนไหวบอยใหจัดเก็บดานหนาเพื่อความสะดวกในการรับเขาและจายออก 

 หามวางวัสดุท่ีมีลักษณะเปนทอหลอดยาวหรือแทงย่ืนออกมาท่ีทางเดินเพราะอาจกอใหเกิดอันตรายกับ

ผูปฏิบัติงาน 

 การจัดเก็บวัสดุท่ีเปนทอหรือถังกลมในแนวนอนใหจัดหาวัสดุมาค้ําหรือหนุนไวเพ่ือปองกันการกล้ิงหรือ

เคล่ือนท่ีการจัดวางวัสดุท่ีมีลักษณะเปนถังซอนกันจะตองนําไมกระดานหรือไมอัดมารองกั้นระหวางชั้น 

 วัสดุท่ีมีบรรจุภัณฑเปนกระดาษตองจัดเก็บภายในอาคาร 

 กรณีท่ีเปดกลองลังไมตองทําการพับหรือเก็บหัวตะปูใหครบทุกตัว 

 การจัดเก็บวัสดุพึงระลึกไวเสมอวาตองไมกีดขวางเสนทางหนีไฟและอุปกรณฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม 
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สุขภาพอนามัย และโรคจากการทํางาน  

 

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

 
 

องคประกอบที่ทําใหเกิดโรคจากการทํางาน จําแนกออกไดเปน 3 องคประกอบดังนี้ 

1. ตัวเหตุของโรคหรือสิ่งที่ทาํใหเกิดโรค หมายถึง สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ แบงออก

ไดเปนกลุมใหญๆ คือ 

• ตัวเหตุทางเคมี หมายถึง ซึ่งอาจอยูในรูปของกาซ ไอสาร ละออง ฝุน หรือตัวทําละลายเชน ยาฆาแมลง

ฝุนใยหิน สารตะกั่ว แมงกานีส ปรอท  

• ตัวเหตุทางกายภาพ เชน เสียง ความรอน ส่ันสะเทือน 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 

• พื้นฐานการศึกษาท่ีไมเทากัน 

 

3. ประเภทของโรคจากการทํางาน ซึ่งแบงไดเปน 6 ประเภทดังนี ้

 โรคปอดจากการทํางาน 

 โรคผิวหนังจากการทํางาน 

 โรคจากการทํางานเกิดจากตัวเหตุทางเคมี 

 โรคมะเร็งจากการทํางาน 

 โรคจากตัวเหตุทางชีวภาพไดแก ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิ และฝุนเสนใยพืช  

 โรคจากตัวเหตุทางกายภาพ เชน เสียงดัง ความรอน ความส่ันสะเทือน รังสีชนิดแตกตัว เปนตน 
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การใชบริการหองพยาบาลของบริษัทฯ  

 

 หองพยาบาลเปดใหบริการชวงเวลา 8.00 – 17.00 น. จะทําการพักเวลา 12.00 – 13.00 น. โดยจะมี

พยาบาลวิชาชีพประจําหองพยาบาล 

 พนักงานทุกคน เมื่อเจ็บปวย ไมสบาย สามารถปรึกษาและขอรับยาไดท่ีหองพยาบาล โดยแสดงบัตร

พนักงานใหกับเจาหนาท่ีพยาบาล  อธิบายถึงอาการปวยและยาท่ีพนักงานแพ จะตองใหรายละเอียดกับ

พยาบาลอยางละเอียด เพื่อความปลอดภัยในการรักษาและจายยา 

 หากตองการนอนพักท่ีหองพยาบาล  พนักงานจะตองแจงหัวหนางานใหทราบและสงเอกสารขออนุญาต

นอนพักท่ีหองพยาบาลใหกับทางพยาบาล ซึ่งพยาบาลจะอนุญาตใหนอนพักไดอยางนอย 1 ชั่วโมง และ

พิจารณาเปนกรณีไป 

 เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หัวหนางานและพนักงานจะตองทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน หากไมสามารถทําไดให

มาท่ีหองพยาบาลทันที  ทางพยาบาลจะทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและพิจารณาในการสงโรงพยาบาล 

 ทางบริษัทฯ จัดใหมี ยา เวชภัณฑ อุปกรณชวยชีวิต และรถฉุกเฉินในการสงพนักงานไปยังโรงพยาบาล

ไดอยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

 พนักงานจะตองเตรียมหลักฐานของตนเอง ไดแก บัตรประจําตัวประชาชน , บัตรรับรองสิทธิ

ประกันสังคม มาดวยทุกคร้ัง เพื่อสะดวกในการประสานงานและสงตอโรงพยาบาล 
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อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

1. อุปกรณปองกันศรีษะ เชน หมวกนิรภัย ( Safety Helmet ) หมวกกันกระแทก ( Bump Cap ) ใช

ปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับศีรษะ อันเนื่องมาจากวัสดุตกจากท่ีสูงกระทบศีรษะในลักษณะท่ีเปน

แรงกระแทก หรือใชปองกันอันตรายจากการท่ีศีรษะเคล่ือนท่ีไปกระแทกหรือกระทบกับวัสดุอื่น 

 

 

 

2. อุปกรณปองกันการไดยิน เชน ปล๊ักอุดหู ( Ear Plug ) ท่ีครอบหู ( Ear Muff ) ใชปองกันอันตรายจาก

เสียงดังซึ่งถามีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ ใหสวมใสปล๊ักอุดหูหรือท่ีครอบหูตลอดเวลาท่ีสัมผัสเสียงดัง 

ซึ่งตามมาตรฐานความปลอดภัย เสียงตองไมดังเกิน 90 เดซิเบลเอ 

 

 

 

 

 

 

 

46 



3. อุปกรณปองกันหนาและดวงตา เชน แวนตานิรภัย ( Safety Glasses ) ท่ีครอบตา ( Goggle ) , กระ

บังหนา  ( Face Shield )ใชปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับดวงตาจากแสงสวางจาและวัสดุฝุน

ละอองกระเด็นเขาตา เชน งามขัด งานเจียร งานสกัด หรือปองกันสารเคมีกระเด็นเขาตาท่ีอาจทําใหตา

บอด  

 

 

 

 

4. อุปกรณปองกันลมหายใจ เชน หนากากกรองสารเคมี  ( Chemical Cartridge Respirator ) , 

หนากากกรองกาซ ( Gas Mask ) , SCBA เปนตน ใชปองกันอันตรายในสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีมีฝุน       

ไอระเหยสารเคมี กาวพิษ เพ่ือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจโดยมาตรฐานความ

ปลอดภัย จะตองมีการตรวจวัดความเขมขนของสารเคมี/ฝุน ในพื้นท่ีทํางาน ทุก 6 เดือน 

 

 

 

 

5. อุปกรณปองกันลําตัว เชน ชุดปองกันสารเคมี , ชุดปองกันความรอน ใชปองกันอันตรายท่ีอาจจะโดน

ลําตัว เชน สารเคมีกระเด็นโดนลําตัว ปองกันสะเก็ดไฟจากการเชื่อม  

 

 

 

 

6. อุปกรณปองกันมือ เชน ถุงมือหนัง , ถุงมือปองกันสารเคมี , ถุงมือยาง , ถุงมือปองกันไฟฟา ใชปองกัน

อันตรายท่ีอาจจะเกิดการถูกท่ิมแทงจากวัสดุแหลมคมการกัดกรอนจากสารเคมี ปองกันอันตรายจาก

ไฟฟา 
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อุปกรณปองกันเทา เชน รองเทานิรภัย ( Safety Shoe ) , รองเทากันสารเคมี ใชปองกันอันตรายจากของตก

ใสเทา อันตรายจากการกัดกรอนของสารเคมี ปองกันการล่ืนลมจากพื้นล่ืน เชน สารเคมี น้ํามัน หรือท่ีมีน้ําขัง 

 

 

 

 

7. อุปกรณปองกันตกจากที่สูง เชน เข็มขัดนิรภัย ( Safety Belt ) เชือกนิรภัย ( Hardness ) ใชปองกัน

อันตรายท่ีอาจจะเกิดจากการทํางานบนท่ีสูง เม่ือทํางานท่ีสูงกวา 4 เมตร จะตองสวมใสอุปกรณปองกัน

การตกจากท่ีสูงทุกคร้ังอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทุกชนิดตองดูแลบํารุงรักษาอยูเสมอเพ่ือให

พรอมใชงาน 
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การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ 

การรายงานอุบัติเหต ุ

การสอบสวนอุบัตเิหต ุ

ประเภทและชนิดของอบัุติเหตุ / อุบัติการณตองรายงาน 

 

 

 
 

อุบัติเหตุ/ อุบัติการณใดๆ ที่เกิดข้ึน ถือเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรายงานและแจงใหทราบโดย
ทั่วกัน เพ่ือใหมีการดําเนินการ สอบสวน และแกไขตามสาเหตุที่พบปองกันเหตุการณที่อาจเกดิข้ึนอีกโดยมี
สาเหตุคลายคลึงกันในอนาคต 

 
 

 

กําหนดใหมีการรายงาน เหตุการณ ท่ีเกิดขึ้นทุกชนิดท่ีเปนสาเหตุ หรืออาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ ,
ทรัพยสินเสียหาย หรือเปนการทําลายสภาพแวดลอม ใหผูบริหารท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุรับทราบ 

เมื่อเกิดเหตุการณขางตน ตองมีการรายงานโดยวาจาใหหัวหนางานในพื้นท่ีรับทราบและเมื่อสามารถ
ควบคุมสถานการณไดท้ังหมดแลว จะตองเขียนรายงานใหเร็วที่สุดเทาท่ีกระทําได โดยใชเวลาไมเกิน 24 
ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ โดยขอแบบฟอรมไดที่จป.วิชาชีพ และสงใหฝายความปลอดภัย เพ่ือดําเนินการสอบสวน
และวิเคราะหอุบัติเหตุตอไป 

 

  
 

 หากเหตุการณที่เกิดข้ึน เปนเหตุฉุกเฉิน และไดมีการปฏิบัติตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินแลว ผูบริหาร 

จะตองทําการสอบสวนเหตุการณที่เกิดข้ึน เพ่ือหาสาเหตุพ้ืนฐาน (Basic Causes) เพ่ือนําไปสูการแกไข 

และเพ่ือใหเปนตามขอกําหนดของกฎหมาย 

 กรณีที่อุบัติเหตุเกิดข้ึน หัวหนางานรวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยหรือทีมสอบสวนตองทําการ

สอบสวนเพ่ือหาสาเหตุและทบทวนสถิติอุบัติเหตุ เพ่ือระบุช้ีถึงปญหาที่เกิดข้ึน และดูแนวโนมของอุบัติเหต ุ

เพ่ือหาทางควบคุม ปองกัน กอนที่เกิดความสูญเสียมากข้ึน 

 

 
1. เหตุการณท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.1 การเสียชีวิต หรือพิการ 

1.2 การบาดเจ็บ/เจ็บปวย ซึ่งทําใหสูญเสียเวลางาน (Loss-Time) 

1.3 การบาดเจ็บ/เจ็บปวย ท่ีไมตองหยุดงาน (Minor) 

1.4 อุบัติเหตุรายแรงท่ีตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

1.5 อุบัติเหตุไมรายแรงท่ีตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

1.6 อุบัติเหตุรายแรงท่ีไดรับการปฐมพยาบาล 

1.7 อุบัติเหตุไมรายแรงท่ีไดรับการปฐมพยาบาล 

1.8 อุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะ และการขนสง 
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การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

 

 

1.9 อุบัติเหตุท่ีมีน้ํามัน สารเคมี หก ลน หรือ ร่ัวไหล หรือเหตุการณใดๆ ท่ีกอใหเกิดปญหาดานส่ิงแวดลอม 

1.10 อุบัติเหตุเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินตางๆ 

1.11 อุบัติเหตุท่ีมีทรัพยสิน ,อุปกรณเสียหาย 

1.12 อุบัติเหตุท่ีเกิดกับผูรับเหมา หรือแรงงานจางเหมา 
 
 
 

 

 

 

 

 

การปฐมพยาบาลคือ  การใหความชวยเหลือขั้นแรกในทันทีทันใดในท่ีเกิดเหตุ โดยใชเคร่ืองมือ  

อุปกรณเทาท่ีจะพอหาได เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บกอนท่ีจะนําผูปวยไปพบแพทย 

ข้ันตอนการปฏิบัติเมือ่เกิดการบาดเจ็บ 

  แจงหัวหนางานทันที  หรือติดตอเจาหนาท่ีพยาบาล 

 หากพบเห็นผูบาดเจ็บ  ถาสามารถพยาบาลเบ้ืองตนไดใหดําเนินการทันที 

คําเตือน  ผูท่ีไมมีความรูในการปฐมพยาบาล  อาจเพิ่มความรุนแรงของการบาดเจ็บได 

การปฐมพยาบาลคนเปนลมปฏิบัติไดดังนี ้

1. เมื่อผูปวยรูสึกเวียนศีรษะ หนามืด ตองใหผูปวยสูดหายใจยาวๆ และนําผูปวยไปอยูในท่ีท่ีมีอากาศ

บริสุทธ์ิ 

2. ถาผูปวยหมดสติควรใหผูปวยนอนหงาย โดยใหศีรษะต่ํากวาลําตัวเล็กนอย หรือนอนราบก็ได และปฏิบัติ

ดังนี้ 

o คลายเส้ือผาใหหลวม 

o กันคนอยาใหมุงเพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวก 

o ใหดมยาดมหรือแอมโมเนีย 

o เช็ดเหง่ือผูปวยใหแหง 

o ถายังไมฟนตองใหความอบอุน ผายปอด และรีบพาไปพบแพทยทันที 

 

 

50 



หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตนผูไดรับสารเคม ีมีดังตอไปนี้ 

             1. ถาไดรับอันตรายจากสารเคมีโดยการรับประทาน 

                  1.1 ลดอัตราการดูดซึมและทําใหสารเคมีเจือจางลง โดยใหผูปวยรีบดื่มนม หรือไขดิบ หรือดื่ม

น้ําเปลาทันที และในกรณีท่ีผูไดรับสารเคมีกําลังชักหรือสลบ อยาใหดื่มอะไรท้ังส้ิน 

                  1.2 ทําใหอาเจียน โดยใชนิ้วแหยแถวเพดานคอ หรือใหดื่มน้ําเกลืออุนจัด ๆ (ผสมเกลือ 1ชอน

โตะในน้ํา 1 แกว) หรือท้ังดื่มและลวงคอ เพื่อใหอาเจียนเอาสารพิษออกมา 

             ขอควรระวังในการทําใหอาเจียน คือ อยาพยายามทําใหอาเจียนถาผูไดรับสารเคมีมีอาการชักหรือ

สลบเพราะจะทําใหเศษอาหารทะลักเขาไปในหลอดลมและเกิดการอักเสบของปอดได ในกรณีท่ีดื่มกรด ดาง 

หรือน้ํายาฟนอล (ยาดับกล่ิน) ถาดื่มกรดใหดื่มน้ําปูนใสเพ่ือชวยทําใหเปนกลางแลวใหดื่มนม เพ่ือลดการระคาย

เคืองกอน แลวจึงทําใหอาเจียน ถาดื่มดางใหดื่มน้ําผลไม เชน น้ําสม หรือน้ําผสมน้ําสมสายชู เล็กนอย แลวดื่ม

นมหรือไขตีกอนทําใหอาเจียน 

              2. ถาไดรับอันตรายจากสารเคมีที่ผิวหนัง ใหลางผิวหนังในบริเวณท่ีถูกสารเคมี โดยใชน้ําสะอาด

ลางใหมากท่ีสุด เพ่ือทําใหเจือจาง ถาสารเคมีหกรดเส้ือผาใหรีบถอดเส้ือผาออกกอน หามใชสารแกพิษใด ๆ เท

ลงไปบนผิวหนัง เพราะอาจเกิดความรอนจากปฏิกิริยาเคมีทําใหแผลกวางและเจ็บมากขึ้น 

              3. ถาไดรับอันตรายจากสารเคมีที่ตา ใหลางตาดวยน้ําสะอาดใหมากท่ีสุดทันที โดยเปดเปลือกตา

ขึ้นใหน้ําไหลผานตาอยางนอย 15 นาที ปายขี้ผ้ึงปายตา แลวรีบนําสงหองพยาบาล 

              4. ถาไดรับอันตรายจากสารเคมีในการสูดดม ใหยายผูไดรับสารเคมีนั้นออกจากบรรยากาศของ

สารเคมี ไปท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิชวยผายปอด หรือกระตุนการหายใจ 

 

การบาดเจ็บจากการสัมผัสกระแสไฟฟา 

 ตองทําการตัดกระแสไฟฟากอนทุกคร้ัง 

 ใชไมแหง  หรือวัสดุท่ีเปนฉนวนไฟฟา  เขี่ยอุปกรณไฟฟาออกจากตัวผูบาดเจ็บ 

 ตองเคล่ือนยายผูปวยออกจากบริเวณท่ีถูกไฟดูด ไฟชอตใหเร็วท่ีสุด 

 ตรวจดูหัวใจวาหยุดเตนหรือไม เพราะ กระแสไฟฟาแรงสูงท่ีไหลผานหัวใจอาจทําใหคล่ืนหัวใจหยุดเตน

ได โดยใชนิ้วมือคลําดูจากการเตนของชีพจรบริเวณคอ ถาหัวใจหยุดเตน ตองทําการนวดหัวใจไปพรอมๆ

กับการผายปอด 

 ถาผูปวยหมดสติ  ใหชวยหายใจกอนนําสงแพทย 
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36ขอหามที่สําคัญที่ไมควรทําเมื่อถูกไฟฟาชอต36 

     1. หามเขาไปชวยผูถูกไฟฟาชอต จนกวาจะแนใจไดวาผูบาดเจ็บมิไดสัมผัสกับสายไฟฟาหรือตัวนํา

ไฟฟาใด ๆ จากนั้นจึงตัดวงจรไฟฟาท่ีลัดวงจรกอนเขาไปชวยเหลือ 

     2. หามเขาไปชวยผูถูกไฟฟาชอต ถาผิวหนังผูท่ีจะชวยนั้นเปยกชื้น  เพราะอาจเปนตัวนํา

กระแสไฟฟาและถกูไฟฟาดูดได   

     3. ถาไมแนใจวาจะปลอดภัยหรือไมในการเขาไปชวยเหลือเนื่องจากไมมีความรูในการตัดกระแส

วงจรไฟฟาหรือวิธีการชวยเหลือท่ีถูกตอง  ใหรีบตามคนมาชวย 

บาดแผล / แผลไฟไหม 

 ใชนิ้วหัวแมมือกดปากแผลนาน 10 นาที  เพื่อใหเลือดแข็งตัว 

 กรณีแผลใหญ  ใหใชผาสะอาดปดปากแผล 

 กรณีแผลไฟไหม  ใหแชน้ําเย็นจัดหรือใชน้ําแข็งหอผาปดบริเวณแผลซึ่งจะชวยลดการทําลายเนื้อเย่ือ 

 นําสงพยาบาล / แพทย 

เศษวัสดุกระเด็นเขาตา 

 ฝุนละอองท่ัวไปเขาตา ใหลางตาหรือลืมตาในน้ําสะอาด 

 ฝุนละอองท่ีมีความคมฝงอยูในตา หามเขี่ยออกเอง เพราะอาจทําใหเกิดการฉีกขาดของกระจกตา ใชผา

สะอาดปดตาเบา ๆ หลับตา เพื่อลดการเคล่ือนไหว แลวรีบนําสงแพทย 

 นําผูปวยสงพยาบาล / แพทย 

แผลจากการฟกซ้ํา 

1. หยุดพักการใชกลามเนื้อสวนนั้นทันที 

2. ยกบริเวณท่ีฟกช้ําใหสูงและประคบดวยความเย็น ในระยะ 24 ชม.แรก จะชวยบรรเทาความเจ็บปวด 

และทําใหเสนเลือดตีบ เลือดออกนอยลง ไมบวมมาก หรืออาจใชผาพันใหแนน ชวยใหเลือดหยุดและจํากัด

การเคล่ือนไหวดวย 

3. ประคบความรอนหลัง 24 ชม. ใหใชรวมกับการนวดเบาๆ เพื่อใหมีการดูดซึมของเลือดดีขึ้น 

กระดูกหัก 

  ใหผูปวยนอนนิ่งๆ 

 เขาเฝอกชั่วคราว  เพื่อปองกันกระดูกเคล่ือน 

 นําสงแพทย / พยาบาล 
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การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตฉุุกเฉิน 

ประเภทของไฟและเครือ่งดับเพลิง 

 

 

 
 

ไฟจะเกิดข้ึนไดตองมีองคประกอบ 3 ประการดวยกัน คือ 
 

 
 
 
 
 

 
 

เราสามารถปองกันการติดไฟได โดยแยกองคประกอบ 2 อยาง ออกจากองคประกอบที่ 3 เอา
องคประกอบใดองคประกอบหนึ่งออกจากอีกสององคประกอบก็จะสามารถดับไฟได 

 
 
 

 
1. อัคคีภัยประเภท Aไดแก อัคคีภัยท่ีเกิดขึ้นจาก เชน ไม กระดาษ เศษผา 

  และขยะ อัคคีภัยเหลานี้ ใชน้ําธรรมดาหรือผงเคมีแหงDry Chemicalได 
 
2. อัคคีภัยประเภท Bไดแก อัคคีภัยท่ีเกิดขึ้นจากน้ํามันเชื้อเพลิงตางๆ เชน 
 น้ํามัน สามารถดับไดโดยใชเคร่ืองดับเพลิงแบบท่ีฉีดเปนฟองหรือ 
 ถังดับเพลิงแบบน้ํายาโฟม หรือ กาซคารบอนไดออกไซคCO2 
 หรือผงเคมีแหงDry Chemical 
 
3. อัคคีภัยประเภท Cไดแก อัคคีภัยท่ีเกิดขึ้นจากเคร่ืองอุปกรณไฟฟา สาร 

ดับเพลิงท่ีใชไดมีเฉพาะน้ํายาชนิดท่ีไมเปนส่ือไฟฟาเทานั้น เชน เคร่ือง 
ดับเพลิงแบบกาซคารบอนไดออกไซค CO2หรือแบบฮาโลตรอน 

 
4. อัคคีภัยประเภท Dไดแก อัคคีภัยท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงท่ีเปนโลหะ เชน 

แมกนีเซียม ลิเทียม และโซเดียม เชื้อเพลิงจะมีความรอนสูงและลุกไหม 
ตลอดเวลา ตองใชเคร่ืองดับเพลิงและวิธีการชนิดพิเศษเทานั้น 
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การปองกันและระงับอคัคีภัย 

แผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ 

 
 

การปองกันอัคคีภัยเปนหนาที่ของทุกคน ที่ตองปฏิบัติอยางเครงครัด 
 สถานท่ีทํางาน สถานท่ีเก็บวัสดุหรืออุปกรณ ตองสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 
 หามสูบบุหร่ี หรือทําใหเกิดประกายไฟในบริเวณท่ีอาจกอใหเกิดอัคคีภัยได 
 หามท้ิงกนบุหร่ี หรือวัตถุท่ีมีความรอนลงในตะกรา ถังขยะ  

  หรือส่ิงรองรับอื่นๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอัคคีภัย 
 เชื้อเพลิง สารไวไฟ หรือสารเคมี ตองจัดเก็บและขน 

  ยายใหถูกวิธีและใชความระมัดระวังเปนพิเศษ 
 หมั่นตรวจสอบอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย  หามมีส่ิงของวางกีดขวางเด็ดขาด 
 เสนทางหนีไฟ  ทางเดินตางๆ จะตองรักษาความสะอาด  และไมวางส่ิงของกีดขวางทางเด็ดขาด 
 เศษผา เศษวัสดุท่ีเปอนน้ํามัน เศษวัสดุอื่นๆ ท่ีติดไฟไดจะตองแยกประเภทใหชัดเจน 
 ตองฝกซอมการดับเพลิงเบ้ืองตน และซอมอพยพหนีไฟ ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
 ผูรับเหมาชวง ตองอยูในความควบคุมดูแลของผูควบคุมงาน 

 
 
 
 
1.ใหพนักงานที่พบเหตุเพลิงไหมตะโกนเสียงดังวา  "ไฟไหม"  และช้ีไปที่จุดเกิดเหตุพรอมกับประเมิน

สถานการณ พรอมปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้ 
ถาดับได 

 ใหดําเนินการระงับเหตุในทันทีดวยถังดับเพลิงท่ีอยูใกลตามชนิดของเชื้อเพลิง 
 รายงานหัวหนางาน ๆ รายงานผูจัดการฝายตนสังกัดและแจง จป.วิชาชีพ 
 จป.วิชาชีพ / หัวหนางาน /ฝายชาง เขาสํารวจความเสียหาย 

และผลกระทบตอผลิตภัณฑและส่ิงแวดลอม 
 จป.วิชาชีพ รายงานผูอํานวยการดับเพลิง 

ถาดับไมได 
 ใหแจงเพื่อนรวมงานและหัวหนางาน แจงใหผูอํานวยการดับเพลิง 

ตัดสินใจใชแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 
 เมื่อผูอํานวยการดับเพลิงรับทราบและแจงใหประชาสัมพันธประกาศพรอมกดสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม

เพื่อใหทุกคนออกนอกอาคาร 
 ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของบริษัทฯท่ีกําหนดไว 
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แผนการอพยพหนีไฟ  

 
2. เมื่อสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมดังข้ึน และมีคําสั่งใหอพยพหนีไฟได ใหพนักงานปฏิบัติตามลําดับข้ัน

ตางๆดังนี้ 

 หยุดทํางานทันที หรือหากอยูในหองน้ําก็ใหรีบออกจากหองน้ําโดยเร็ว 

 เก็บทรัพยสินมีคาและเอกสารสําคัญเตรียมอพยพ 

 ถอดปล๊ักไฟ เคร่ืองใชไฟฟาและเคร่ืองจักรท้ังหมด 

 ผูนําอพยพ ถือธงและรายชื่อ พาพนักงานอพยพออกจากพื้นท่ี โดยใชทางออกฉุกเฉิน หรือตามเสนทาง

หนีไฟท่ีกําหนด โดยวิธีเดนิเร็ว หาม ว่ิงโดยเด็ดขาด  

 เมื่อออกจากอาคารไดแลวใหพนักงานทุกคนไปรวมกัน ณ จุดรวมพลโดยแยกออกเปนสวนงานไม

ปะปน เพื่อตรวจสอบ ไมใหมีพนักงานติดคางอยูในอาคาร 

 ผูนําอพยพตรวจเช็คจํานวนพนักงานและรายงานตอผูอํานวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

 ถายอดครบ ผูอํานวยการดับเพลิงแจงพนักงานอยูในจุดรวมพลจนกวาเหตุการณสงบ 

 ถายอดไมครบ  ผูอํานวยการดับเพลิงส่ังทีมคนหาเขาทําการคนหาและชวยเหลือ 

 ทีมฉุกเฉินตางๆ ออกมายังจุดรวมพลและรายงานตัวตอ ผูอํานวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน เพ่ือรอรับ

คําส่ัง 

 หากมีผูบาดเจ็บหรือสูญหาย ผูอํานวยการดับเพลิงส่ังการใหทีมคนหาชวยเหลือและทีมปฐมพยาบาล

ทําการชวยเหลือ 

 ทีมปฐมพยาบาลเขาทําการปฐมพยาบาลหากไมดีขึ้นใหเคล่ือนยายผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลท่ีใกลท่ีสุด 

 หาม พูดหรือรายงานขอมูลใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณฉุกเฉินใหกับบุคคลภายนอกหรือนักขาวกอนไดรับ

อนุญาต ซึ่งอาจสงผลเสียรายแรงตอบริษัทฯ 

 หามบุคคลภายนอก หรือ นักขาว เขา-ออก ขณะเกิดเหตุ 

 ผูอํานวยการดับเพลิงส่ังการจนกวาเหตุการณจะสงบ 

 หากมีความรุนแรง และกระจายไปยังชุมชน หรือบริษัทใกลเคียง ทีมแจงขาวสาร ตองทําการแจง

หัวหนาชุมชนและบริษัทขางเคียงรับทราบและอพยพออกจากเสนทางของกลุมควันไหลผาน 
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แผนท่ีแสดงจุดรวมพล 
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แผนฉุกเฉินกรณีกาซแอลพีจี (LPG) รั่วไหล 

 

 
 
 

การปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

 ถาสูดดม หรือหายใจเขาไปมากๆ อาจทําใหขาดอากาศหายใจ ใหรีบนําผูปวยออกไปยังพื้นท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ 

 กรณีกาซเขาตาอาจทําใหเย่ือหุมตาอักเสบ ใหรีบลางตาดวยน้ําสะอาดแลวนําสงแพทยทันที 

 ถาถูกผิวหนัง เนื่องจากกาซมีความเย็น อาจทําผิวหนังไหม 

 ภาชนะโลหะท่ีใชเก็บ LPG ตองมีการตอสายดิน  และเก็บในท่ีอากาศถายเทไดสะดวก 

 ในการขนยายและจัดเก็บ จะตองหลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีประกายไฟ 

 กรณีเกิดกาซร่ัวไหล ถาไมสามารถหยุดไดใหเคล่ือนยายถังใบนั้นไปยังบริเวณท่ีโลง แลวปลอยกาซออกใหหมด 

บริเวณท่ีอับอากาศหากมีกาซสะสมอาจทําใหเกิดการระเบิด 

 สารท่ีใชในการดับเพลิง  เชน  ผงเคมีแหง, น้ํา, คารบอนไดออกไซด, โฟม 

กรณีกาซ LPG ร่ัวไหล (ถังใหญ) 

 ผูควบคุมสถานีจายกาซ LPG ตรวจพบ/ไดรับแจงวา LPG ร่ัวไหล ใหทําการแกไขทันที 

 ผูควบคุมสถานีจายกาซ LPG เขาทําการระงับเบ้ืองตนและปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 

ถาควบคุมได 

 รายงานหัวหนางาน และแจง จป.วิชาชีพ 

 หัวหนางาน /ฝายชาง /จป.วิชาชีพ  เขาทําการสอบสวนและสํารวจความเสียหายและผลกระทบตอ

ผลิตภัณฑและส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น 

 จป.วิชาชีพรายงานผูอํานวยการ 

ถาควบคุมไมไดและอาจเกิดไฟลุกไหมได 

 ผูอํานวยการดับเพลิงใหทีมฉุกเฉินตางๆเขาระงับเหตตุามแผนฉุกเฉิน 

 ผูอํานวยการดับเพลิง ตัดสินใจใชแผนอพยพ และใหทีมแจงขาวสารประกาศพรอมกดสัญญาณแจงเหตุ

ฉุกเฉินเพื่อใหทุกคนออกนอกอาคาร 

 แผนอพยพ   ใหใชแผนขั้นตอนปฏิบัติเชนเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ ไปยัง  ณ  จุดรวมพลหากทิศทางลมพัด

ไปยังจุดรวมพลใหเคล่ือนยายไปจุดสํารอง เชน ลานจอดรถหรือ พื้นท่ีอื่น ตามความเหมาะสม 

 หากมีความรุนแรงและกระจายไปยังชุมชน หรือบริษัทใกลเคียง ทีมแจงขาวสาร ตองทําการแจงหัวหนา

ชุมชนและบริษัทขางเคียงรับทราบและอพยพออกจากเสนทางของกาซ  LPG  ไหลผานและแจงหนวยงาน

ภายนอกและภาครัฐ เพื่อระงับเหตุจป.วิชาชีพ / หัวหนางาน /ฝายชาง เขาทําการสอบสวนและสํารวจความ

เสียหายและผลกระทบตอผลิตภัณฑและส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น 

 จป.วิชาชีพ รายงานผูอํานวยการ 
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แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล 

ระวงัสารเคมีอนัตราย,  ระวงัไฟฟ้าแรงสูง เตือน / ระวงัมีอนัตราย 

บังคับให้ต้องปฏิบัติ 

แสดงสภาวะปลอดภัย 

หยุด / ห้าม 

ระวงัอนัตรายจากเคร่ืองจักร ,  ระวงัของมีคม 

บังคับให้ต้องสวมเคร่ืองป้องกนัส่วนบุคคล 

เคร่ืองหมายบังคับ / แนะนํา 

ทางหนีไฟ,  ทางออกฉุกเฉิน,  โทรศัพท์ฉุกเฉิน, 

ห้องพยาบาล,  อ่างล้างตา/ฝักบัวชําระฉุกเฉิน 

ห้ามถ่ายรูป,  ห้ามทานอาหาร,  ห้ามสูบบุหร่ี 

ห้ามตรงไป,  หยุดตรวจ,  จํากดัความเร็ว 

ตัวอย่างการใช้งาน ความหมาย สี / ลกัษณะ 

 
 
 
 พนักงานท่ีพบเหตุสารเคมีหกร่ัวไหลแจงเพ่ือนรวมงาน/หัวหนางานและเขาระงับเหตุในเบ้ืองตนดวย

อุปกรณPPE  ท่ีจัดไวใหและปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 ถาระงับไดใหรายงานหัวหนางาน , จป.วิชาชีพ และผูจัดการแผนกความปลอดภัย 

 หากไมสามารถระงับเหตุไดใหแจงหัวหนางาน และ จป.เพื่อแจงทีมฉุกเฉินเขาระงับเหตุและแจง

ผูอํานวยการดับเพลิง 

 ผูอํานวยการดับเพลิง/ จป./ ทีมฉุกเฉิน เขาตรวจสอบพื้นท่ี และส่ังการใหทีมฉุกเฉินทําการปดกั้นพื้นท่ีกันผู

ไมมีสวนเกี่ยวของ 

 ผูอํานวยการดับเพลิงแจงทีมแจงขาวสารประกาศเสียงตามสาย และกดสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน(กรณี

สารเคมีท่ีร่ัวไหล เปนชนิดท่ีมีความเปนพิษ หรือมีอันตรายรายแรง) 

 ทีมแจงขาวสาร ประกาศเรียกทีมฉุกเฉินและระบุสถานท่ีเกิดเหตุ 

 ทีมฉุกเฉินทําการควบคุมสถานการณและระงับเหตุสารเคมีหกร่ัวไหล 

 ถาควบคุมได 

 รายงานผูอํานวยการดับเพลิงประชาสัมพันธประกาศเหตุสงบ 

ถาควบคุมไมได 

 จป.วิชาชีพ  แจงหนวยงานภายนอกเพื่อขอความชวยเหลือ 

 รายงานผูอํานวยการดับเพลิงประชาสัมพันธประกาศเหตุสงบ 
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เครื่องหมายความปลอดภัยท่ีควรรู (Safety Sign) 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อควรปฎบัิติกบัเคร่ืองหมายความปลอดภัย 

1. ต้องทาํความเข้าใจเคร่ืองหมายความปลอดภัยทุกเคร่ืองหมายอย่างถ่องแท้ 

2. ห้าม เคล่ือนย้ายตําแหน่งหรือนําเอาแผ่นป้ายเคร่ืองหมายความปลอดภัยออก 

3. เคร่ืองหมายความปลอดภยัต้องสมบูรณ์ ชัดเจนและสะอาด 

4. พนักงานจะต้องปฏบัิติตามเคร่ืองหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
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การจัดการสิ่งแวดลอม  

 ขยะคือ  สิ่งของที่ถูกทิ้งหรือไมตองการ หรือเศษวัสดุที่สามารถนํามา Recycle และเพื่อขาย

แบงออกเปน 3 ประเภทคือ 

      

     1. ขยะทั่วไป  คือ สิ่งของที่ถูกทิ้ง และไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนอีกไดแก ภาชนะบรรจุ

อาหาร 

     2. ขยะที่ นํ ากลับมาใชใหม  คือ กระดาษ เศษโลหะ กระปองเครื่องด่ืม ขวดพลาสติก 

นํ้ามันหลอลื่นเครื่องจักรที่ถายออก (ขาย) 

     3. ขยะอันตราย คือ สิ่งของที่ถูกทิ้งหรือไมตองการซ่ึงกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ

สิ่งมีชีวิตและกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ไดแก นํ้ามันเกา กระปองสี   

กากสี เศษผาเปอนนํ้ามัน หลอดไฟ เปนตน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยะทัว่ไป    ถังสีเขยีว 

ขยะทีนํ่ากลบัมาใช้ใหม่  ถังสีเหลือง 

ขยะอนัตราย    ถังสีแดง 
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บทลงโทษ 

 

 

 

 

การลงโทษ 

 พนักงานบริษัทฯ  และหรือ พนักงานของผูรับเหมา  ท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามคูมือความปลอดภัยของบริษัท  

ถือวามีความผิด  ตามกฎระเบียบของบริษัทจะตองไดรับโทษตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ  และกฎหมาย

แรงงาน  

ผูมีอํานาจในการลงโทษผูกระทําผิด มีดังนี ้

 1. ผูบริหารหรือผูจัดการทุกทานในตําแหนง จป.บริหาร 

 2. หัวหนางานทุกทานในตําแหนง จป.หัวหนางาน 

 3. เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานทุกทาน ผูรับผิดชอบในการดูแลดานความปลอดภัยฯในการ

ทํางานของบริษัทฯ 

 
เมื่อผูมีอํานาจพบหรือตรวจพบผูกระทําความผิดตามกฎระเบียบของบริษัทฯและกฎระเบียบดานความ

ปลอดภัย รวมถึงไมปฏิบตัิตามคูมือความปลอดภัย ใหดําเนินการดังนี ้

 1. พบความผิดคร้ังที่ 1  ใหผูมีอํานาจตักเตือนดวยวาจา และออกเอกสารใบสีเหลืองใหผูกระทําผิด 

และแจงหัวหนางานผูควบคุมพื้นท่ีใหทราบ 

 2. พบความผิดคร้ังที่ 2  ในเร่ืองเดียวกัน ใหผูมีอํานาจตักเตือนเปนลายลักษณอักษรและออกเอกสาร

เตือนใบสีเหลืองใหผูกระทําผิดลงชื่อรับทราบ แลวแจงหัวหนางานผูควบคุมพื้นท่ีไดรับทราบ 

 3. พบความผิดคร้ังที่ 3  ในเร่ืองเดียวกัน ใหผูมีอํานาจตักเตือนเปนลายลักษณอักษรและถือวาเปน

ความผิดในขั้นรายแรง ใหสงเร่ืองใหผูบริหารรับทราบเพื่อพิจารณาลงโทษผูกระทําผิด การลงโทษอาจเปนการ

พักงานชั่วคราวโดยไมจายคาจางไมเกิน 7 วันหรือยกเลิกสัญญาจางก็ได ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูบริหาร 

 

 หากพบผูกระทําผิดซึ่งอาจเปนเหตุใหบริษัทฯไดรับความเสียหายอยางรายแรง หรือทําใหเกิด

อุบัติเหตุถึงข้ันสญูเสียอวยัวะหรือเสียชีวิต ผูบริหารมีอํานาจในการพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม 

ตามที่ระบุไวในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ 
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เบอรโทรศัพทกรณีฉุกเฉิน 

 

 

 
 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

หนวยงานภายใน 

 สํานักงาน (แผนกธุรการ)    02-3078576 ตอ 0 

 สํานักงาน (แผนกทรัพยากรบุคคล)  02-3078576 ตอ 113 

หนวยงานภายนอก 
 แจงเหตุเพลิงไหม    199,  0-2211-9263     

 สถานีตํารวจยานนาวา    191,  0-2233-7148-9  

 หนวยกูภัย/กูชีพ     1554 
 เหตุดวนทางน้ํา ศูนยปลอดภัยทางน้ํา  1199 

 หนวยแพทยฉุกเฉิน    1646 
 โรงพยาบาลเลิศสิน    0-2353-9798-9 
 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ   0-2289-7000 

      

สํานักงานธุรกิจ สตุหีบ 

หนวยงานภายใน 
 สํานักงาน (ธุรการ)    0-63227-7733 
 
หนวยงานภายนอก 

แจงเหตุเพลิงไหม    0-3843-7212 
 หนวยดับเพลิงการทาเรือสัตหีบ   0-3843-1359 
 สถานีตํารวจอําเภอสัตหีบ   0-3843-7712, 0-3843-7113 

 เหตุดวนทางน้ํา ศูนยปลอดภัยทางน้ํา  1199 
หนวยแพทยฉุกเฉิน    1669 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  0-3824-5735-6 

 โรงพยาบาลสัตหีบ    0-3824-5508 
 มูลนธิโรจนธรรม     0-3843-8473 
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แบบฟอรมเซ็นรับคูมือความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัก 

BANGKOK DOCK COMPANY LIMITED 

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 

 

 

 

ชื่อ – นามสกุล........................................................................................................ 

 

รหัส/เลขประจําตัวพนักงาน................................................................................... 

 

บริษัท/หนวยงาน.................................................................................................... 

 

ไดรับคูมือความปลอดภัยในการทํางาน เม่ือวันท่ี..................................................... 

 

      

 

       ลงชื่อ............................................... 

        (                                ) 

        ............../............../.............. 
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