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ค ำน ำ 
  

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นปัจจัยพื้นฐานในการท างานของ
พนักงานทุกคน ซึ่งถือเป็นภาระหน้าท่ีอย่างหนึ่งท่ีทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย มีสุขภาพท่ีดี 
และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นได้ กฎข้อบังคับและ
คู่มือความปลอดภัยฉบับนี้ได้ก าหนดกฎการปฏิบัติงานพร้อมท้ังอธิบายและช้ีแจงถึงมาตรฐานของการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่เกิดโรคจากการท างาน และไม่ให้มีผลกระทบต่อปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมตามพื้นท่ี
ปฏิบัติงานต่างๆ โดยเนื้อหาของกฎข้อบังคับฯ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พนักงานจึงต้องศึกษาคู่มือนี้โดยละเอียดจนเข้าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
หรืออ่านและปฏิบัติตาม ก่อนเริ่มท างานหรือเปล่ียนงานใหม่ทุกครั้ง ท้ังนี้เป็นการก าจัด ลด ควบคุมป้องกัน ความสูญเสีย
และความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได้ต่อตนเอง ทรัพย์สิน ชุมชน และความเศร้าโศกมาสู่ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานได้ 

จึงขอให้พนักงานทุกท่านตระหนักและคิดค านึงถึงเรื่องนี้อยู่เสมอ 
 
 

         ด้วยความปรารถนาดีจาก 
                 คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
              และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 



สารบัญ 
  

        เร่ือง                                                                                                          หน้า 
 

๑. ค านิยามศัพท์          ๑ 
๒. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ         ๒ 
๓. ความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการท างาน       ๓ 
๔. กฎและระเบียบความปลอดภัยท่ัวไปท่ีพนักงานทุกคนพึ่งปฏิบัติ    ๔ 
๕. หน้าท่ีความรับผิดชอบ         ๗ 
๖. กิจกรรม ๕ ส.          ๑๐ 
๗. ระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้รับเหมา        ๑๐ 
๘. ระบบใบขออนุญาตท างาน ( Work Permit )      ๑๑ 
๙. ความปลอดภัยในการท างานส านักงาน       ๑๔ 
๑๐.  ความปลอดภัยในการใช้บันได, โต๊ะ, เก้าอี้และตู้      ๑๕ 
๑๑.  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ส านักงาน       ๑๕ 
๑๒.  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง       ๑๖ 
๑๓.  ความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง       ๑๖ 
๑๔.  ความปลอดภัยในการติดต้ังและรื้อถอนนั่งร้าน      ๑๗ 
๑๕.  ความปลอดภัยในการท างานกับเครื่องจักร       ๑๘ 
๑๖.  ความปลอดภัยในการท างานกับวัตถุอันตรายหรือสารเคมี     ๑๙ 
๑๗.  ความปลอดภัยในการเคล่ือนย้ายวัสดุส่ิงของหรือยกของหนัก     ๒๐ 
๑๘.  ความปลอดภัยในการขับรถ Fork Lift       ๒๐ 
๑๙.  ความปลอดภัยในการท างานเจียร, งานเช่ือมและงานตัด     ๒๑ 
๒๐.  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ        ๒๔ 
๒๑.  ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า       ๒๕ 
๒๒.  ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)    ๒๕ 
๒๓.  ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นชนิดเคล่ือนท่ี      ๒๖ 
๒๔.  ความปลอดภัยในการใช้รถกระเช้า       ๒๗ 
๒๕.  ความปลอดภัยในการท างานในท่ีอับอากาศ       ๒๘ 
๒๖.  ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสี       ๒๙ 
๒๗.  ความปลอดภัยในการท างานพ่นทราย       ๓๐ 
๒๘.  ความปลอดภัยในการจัดเก็บ จัดวาง และแยกย้ายวัตถุดิบ     ๓๐ 
๒๙.  สุขภาพอนามัยและ โรคจากการท างาน       ๓๑ 
๓๐.  การปฐมพยาบาลภายในบริษัทฯ        ๓๓ 
๓๑.  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE      ๓๓ 
๓๒.  การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ        ๓๖ 



สารบัญ 
  

เร่ือง                                                                                                        หน้า 
 

๓๓.  การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น        ๓๗ 
๓๔.  การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน        ๓๙ 
๓๕.  สีและเครื่องหมายความปลอดภัยท่ีควรรู้       ๔๓ 
๓๖.  การจัดการส่ิงแวดล้อม         ๔๔ 
๓๗.  บทลงโทษ          ๔๕ 
๓๘.  เบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน        ๔๖ 
๓๙.  ภาคผนวก           

 -  ผนวก ก แบบฟอร์มอนุญาตท างาน (Work Permit)      ๔๗ 
 -  ผนวก ข แบบฟอร์มการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน    ๖๕ 
    (Safety Check Sheet) 
 -  ผนวก ค เกณฑ์มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล    ๗๘ 
    (Criteria for PPE Wear) 
- ผนวก ง แบบฟอร์มรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ                         ๗๙ 

    และแบบบันทึกการสนทนาความปลอดภัย 
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ค านิยามศัพท์ (Definition) 
 

ค าจ ากัดความต่อไปนี้เป็นค าศัพท์ท่ีปรากฏอยู่ใน “กฎข้อบังคับและคู่ มือความปลอดภัย” 
ส าหรับผู้ใช้ควรท าความเข้าใจค าศัพท์ต่างๆ ต่อไปนี้ให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อให้การใช้คู่มือดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๑. อุบัติเหตุ (Accident) เหตุการณ์ท่ีไม่ต้องการให้เกิด ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลท าให้เกิดการ
บาดเจ็บแก่บุคคล หรือ ทรัพย์สินเสียหาย หรือเกิดความสูญเสียต่อส่ิงแวดล้อมกระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑ์ และองค์กร 

๒. อุบัติการณ์ (Incident /Near Miss) เหตุการณ์ท่ีไม่ต้องการให้เกิดซึ่งท าให้เกิดหรืออาจท าให้
เกิดความสูญเสียต่อบุคคลได้รับบาดเจ็บทรัพย์สินถูกท าลายหรือหยุดกระบวนการผลิต 

๓. การป้องกันอุบัติเหตุ (Accident Prevention) โปรแกรมการด าเนินการเพื่อก าจัด 
ลด ควบคุม ปูองกันอุบัติเหตุ และวัดผลท่ีก าหนดขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุและศักยภาพท่ีอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุต่อระบบต่อองค์กรหรือต่อกิจกรรมต่างๆขององค์กร 

๔. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Regulation) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายท่ีควบคุมการ
ด าเนินการหรือการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย 

๕. ความปลอดภัย (Safety) การท่ีปราศจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือมีสภาวะท่ีไม่ปลอดภัย เช่น
เกิดความเจ็บปวดการบาดเจ็บการสูญเสียหรือทรัพย์สินเสียหาย 

๖. การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) การฝุาฝืนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น ไม่สวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ซึ่งจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

๗. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) สภาพการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ีมี
อันตราย ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสีย 

๘.  ผู้รับเหมา (Contractor) บริษัทหุ้นส่วน หรือบุคคลอื่นท่ี บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด เป็นผู้จ้าง
ให้ปฏิบัติงาน หรือให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด มอบหมาย ท้ังนี้หมายรวมถึง
บริษัทท่ีรับเหมาช่วงต่อและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทรับเหมาช่วงต่อนั้นด้วย 
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สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
 

การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Action) 
มีโอกาสท าให้เกิดอุบัติเหตุถึง ๘๕ % โดยเกิดจากการกระท าของคนหรือของมนุษย์ เช่น 
 ท างานลัดขั้นตอนหรือรีบเร่งเกินไป 
 การมีทัศนคติไม่ถูกต้อง เช่น อุบัติเหตุเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมแก้ไขปูองกันไม่ได้ 
 สภาพร่างกายไม่พร้อม เช่น ด่ืมสุรา, เมาค้าง, มีปัญหาครอบครัวใช้ส่ิงเสพติด เป็นต้น 
 ไม่ท าตามข้ันตอนการท างาน OJT หรือไม่ท าตามท่ีหัวหน้าแนะน า 
 ไม่หยุดเครื่องจักรก่อนซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา 
 ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ในขณะท างานท่ีมีอันตราย 
 ยกเคล่ือนย้ายส่ิงของด้วยท่าทางท่ีไม่ปลอดภัย 
 ฝุาฝืนกฎระเบียบสัญลักษณ์และปูายเตือน ด้านความปลอดภัย 
 ปฏิบัติงานโดยไม่มีหน้าท่ี หรือขาดความรู้และทักษะหรือ 

ความช านาญ 
 หยอกล้อ เล่นกัน ระหว่างปฏิบัติงาน 
 แต่งกายไม่เหมาะสมกับสภาพงาน ไม่รัดกุม รุ่มร่าม 

 
สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) 
มีโอกาสท าให้เกิดอุบัติเหตุถึง ๑๕ %โดยเกิดจาก สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ท างาน เช่น 
 การวางผังโรงงาน หรือกระบวนการผลิตท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม 
 ไม่มีการ์ดครอบปูองกันส่วนท่ีเป็นอันตรายของเครื่องจักรหรือส่วนท่ีเคล่ือนไหวต่าง ๆ เช่น เฟือง, โซ่, 

พูลเลย์, ไฟลวีล, เพลาเกลียว, ใบมีดและสายพานเป็นต้น 
 ระบบไฟฟูา หรืออุปกรณ์ไฟฟูาช ารุดบกพร่อง ขาดการตรวจสอบ บ ารุงรักษา 
 ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสกปรก ขาดการจัดเก็บวัสดุส่ิงของหรือไม่จัดท า ๕ ส. 
 สภาพ และส่ิงแวดล้อมในการท างานไม่ดี เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ,  

การระบายอากาศไม่ดี, เสียงดัง,ฝุุนละออง, 
ความร้อนสูง, ไอระเหยของสารเคมี เป็นต้น 
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ความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการท างาน 
 

ความสูญเสียทางตรง 
- ค่ารักษาพยาบาล 
- ค่าทดแทน 
- ค่าท าขวัญ 
 
ความสูญเสียทางอ้อม 
ลูกจ้าง 
- ได้รับความเจ็บปวด 
- ได้รับความทรมาน 
- ความพิการ 
- ความสูญเสียงาน 
- เสียขวัญและก าลังใจ 

 
ครอบครัว 
- สูญเสียคนรัก 
- ขาดรายได้ 
- สูญเสียโอกาส 
 
นายจ้าง 
- ผลผลิตลดลง 
- ค่าล่วงเวลา 
- ค่าใช้จ่ายฝึกคนงานใหม่ 
- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร 
- เสียเวลา 
- เสียช่ือเสียง 
 

ชุมชนรอบข้าง หรือใกล้เคียง 
- ขาดความเช่ือมั่น 
- วิตกกังวล 
 
ประเทศชาติ 
- ขาดก าลังคนช านาญงาน 
- เศรษฐกิจเสียหาย 
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กฎและระเบียบด้านความปลอดภัยทั่วไป ของผู้ที่มาปฏิบัติงานในพืน้ที่ ทุกคนพึงปฏิบัติ 

๑. ผู้ท่ีมาปฏิบัติงานในพื้นท่ี ต้องแต่งกายสวมใส่เส้ือแขนยาว กางเกงขายาว ให้เรียบร้อย รัดกุม ไม่ขาดรุ่งริ่ง 
๒. ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ขั้นพื้นฐาน ในการเข้า – ออกบริษัท และ

บริเวณพื้นท่ีท างานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ได้แก่ เช่น หมวกนิรภัย, แว่นตานิรภัย (Z87+), หน้ากากนิรภัย, 
ถุงมือนิรภัย และรองเท้านิรภัย เป็นต้น   

   
๓. ผู้ท่ีมาปฏิบัติงานทุกคน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการท างานส าหรับพนักงานใหม่ 

ก่อนท่ีจะเข้าปฏิบัติงานได้ 
๔. ผู้ท่ีมาปฏิบัติงานทุกคน ต้องเข้าร่วมกิจกรรม Safety Talk/Toolbox Talk เพื่อรับฟังข่าวสาร ท้ังเรื่อง

ของการผลิต, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม , ๕ ส. และอื่นๆ นอกจากนั้นยังรวมถึงกิจกรรมต่างๆ  
ของ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ท่ีผู้ท่ีมาปฏิบัติงานในพื้นท่ีทุกคนต้องให้ความร่วมมือ 

๕. ห้ามผู้ท่ีมาปฏิบัติงานในพื้นท่ีน ารถเข้ามาภายในพื้นท่ี ยกเว้นผู้ท่ีมาปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาต
และมีบัตรผ่านเท่านั้น จึงจะสามารถน ารถเข้ามาจอดได้และต้องน ารถไปจอดบริเวณจุดจอดรถท่ีอู่ราชนาวี
มหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ก าหนด 

๖. การขับรถยนต์และขี่รถจักรยานยนต์ภายในพื้นท่ี อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พื้นท่ี
ควบคุม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตรต่อช่ัวโมง พื้นท่ีหวงห้าม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
และรถจักรยานยนต์ที ่ผ่าน เข้า - ออก บริเวณอู ่ราชนาวีมหิดลอดุยเดช ผู้ขับขี ่และผู้โดยสารต้อง  
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 

๗. หัวหน้างานจะอบรมวิธีการท างานให้กับพนักงานทราบโดยละเอียด หากยังมีความสงสัย, ไม่เข้าใจท่ี
เกี่ยวกับวิธีท างานผู้ท่ีมาปฏิบัติงาน ควรรีบปรึกษาหัวหน้างานทันที 

๘.  ต้องตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ก่อนและหลังเริ่มงานทุกวัน หากพบว่าช ารุด
เสียหายให้แจ้งหัวหน้างานทันที เพื่อด าเนินการแก้ไขให้ปลอดภัย ถึงจะปฏิบัติงานได้ปกติ 

๙. ห้ามใช้เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ผิดประเภท เพราะอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุและทรัพยสินเสียหายได้ 
๑๐. ห้ามหยอกล้อเล่นกันในขณะปฏิบัติงาน 
๑๑. ห้ามนั่งบนเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ใต้ฐานของเครื่องจักร 
๑๒. ต้องปิดสวิทซ์ หรือถอดปล๊ัก ก่อนซ่อมแซมเครื่องจักรทุกครั้ง 
๑๓. หากไม่สบาย ร่างกายไม่พร้อมปฏิบัติงาน ให้รีบปรึกษาหัวหน้างาน/ฝุายบุคคล ทันที 
๑๔. ผู้ท่ีมาปฏิบัติงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน, กฎระเบียบ, เครื่องหมายปูายเตือน และปูาย

ห้ามต่างๆ ของ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อย่างเคร่งครัด และก าจัด บ าบัด  ลด ผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดขึ้น และมีผลต่อส่ิงแวดล้อม 

๑๕. อย่าท างานในท่ีลับตาคนเพียงคนเดียว โดยไม่มีใครทราบ โดยเฉพาะการท างานหลังเวลาท างานปกติ เช่น
งานไฟฟูา ท่ีอับอากาศ และงานท่ีเส่ียง เป็นต้น 
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๑๖. ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ตามประเภท หรือชนิดของงานนั้นๆ
ตลอดเวลาท างาน   

๑๗. ขณะปฏิบัติงานต้องมีการส่ือสาร ประสานงานท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน เช่น ใช้วิทยุส่ือสาร การปรับแต่ง,
เปล่ียนแปลงหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใดๆ ต้องกระท าโดยผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเท่านั้น 

๑๘. อนุญาตให้สูบบุหรี่ในเวลาและในพื้นท่ีท่ีก าหนดไว้ให ้เท่านั้น 
๑๙. ห้ามด่ืมสุรา ของมึนเมา สารเสพติดและเล่นการพนันภายในพื้นท่ี อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช  

กรมอู่ทหารเรือ โดยเด็ดขาด 
๒๐. ห้ามฉีดเครื่องดับเพลิงหรือกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเล่น โดยไม่มีเหตุอันควร 
๒๑. กรณีท่ีไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นท่ีอันตราย ห้ามเข้าไป

ด าเนินการใดๆ โดยท่ีไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด 
๒๒. ผู้รับเหมาท่ีเข้ามาท างานภายในพื้นท่ี อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ จะต้องได้รับการ

อบรมตามท่ี อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ก าหนดก่อนทุกครั้ง จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ รวมท้ัง
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของพื้นท่ี อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ 
ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

๒๓. การท างานจะต้องมีใบอนุญาตท างาน (Work Permit) ตามระเบียบของ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 
กรมอู่ทหารเรือ 

๒๔. กรณีหญิงมีครรภ์  ห้ามยกของหนัก, ขึ้นที่สูง หรือท างานท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ท างาน 
ในช่วงเวลา ๒๔.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. หรือเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

๒๕. เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน หัวหน้างานต้องรีบท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีท่ีต้องน าส่ง
โรงพยาบาล ให้ประสานงานกับนายทหารเวรประจ าวันของอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ 

๒๖. ผู้ท่ีมาปฏิบัติงานและหัวหน้างาน จะต้องเขียนรายงานอุบัติเหตุส่งฝุายความปลอดภัยทุกครั้งท่ีเกิด
อุบัติเหตุ เพื่อท าการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ หาแนวทางปูองกันแก้ไข และรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 

๒๗. ผู้ท่ีมาปฏิบัติงานทุกคน ต้องร่วมมือกันท าความสะอาดพื้นท่ีท างาน และจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ให้เรียบร้อย ปลอดภัย (House keeping) ทุกครั้งหลังเลิกงานหรือตามท่ีบริษัทฯก าหนด 
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อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ีพนักงานต้องสวมใส่ เมื่อเข้ามาปฏิบัติงาน 
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หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง 

๑. ก าหนดนโยบายและเปูาหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การท างาน 
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดท าแผนและด าเนินงานตามนโยบาย 

๒. จัดโครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานและ
หน่วยงานความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ 

๓. ตรวจสอบ /วัดผล และประเมินผลการด าเนิน งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานให้เป็นไปตามเปูาหมายขององค์กร 

๔. บริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
๕. ให้ความสนับสนุนและก าหนดทรัพยากรอย่างเพียงพอในการด าเนินงานด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
๖. ปฏิบัติตามกฎ, ข้อก าหนด, คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยให้มีความปลอดภัย

มากท่ีสุด 
๗. ก ากับดูแล และฝึกอบรม การปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ 
๘. น าผลการด าเนินงานด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานมาเป็นส่วน

หนึ่งในการประเมินผลผู้บริหารและพนักงานขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) 

๑. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างานรวมท้ังความปลอดภัย นอกงานเพื่อ
ปูองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บปุวย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
อันเนื่องจากการท างาน หรือความไม่ปลอดภัยในการท างานเสนอต่อนายจ้าง 

๒. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท างานและมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการท างาน
ของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาปฏิบัติงาน หรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการในสถาน
ประกอบกิจการ 

๔. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓ รวมท้ังมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท างานของสถาน
ประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง 
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๕. ส ารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท างาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตราย  
ท่ีเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

๖. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงโครงการหรือ
แผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร 
นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง 

๗. วางระบบการรายงานสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าท่ีของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ 
๘. ติดตามความคืบหน้าเรื่องท่ีเสนอนายจ้าง 
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รวมท้ังระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการปฏิบัติหน้าท่ี

ของคณะกรรมการ 
๑๐. ประเมินผลการด าเนินการด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
๑๑. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามท่ีนายจ้างมอบหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร 

๑. ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร 

๒. เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการท างานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อนายจ้าง 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานให้เป็นไปตาม

แผนงาน โครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน ท่ีเหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ 
๔. ก ากับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง 
ตามท่ีได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 
ในการท างาน คณะกรรมการ หรือหน่วยงานความปลอดภัย 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน 

๑. ก ากับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย 
๒. วิเคราะห์งานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อค้นหาความเส่ียงหรืออันตรายเบื้องต้นโดยอาจร่วม

ด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ 
๓. สอนวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 
๔. ตรวจสอบสภาพการท างาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยก่อนลงมือ

ปฎิบัติงานประจ าวัน 
๕. ก ากับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
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๖. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บปุวย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ อันเนื่องจากการท างาน
ของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ
ระดับวิชาชีพ ส าหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัย
ทันทีท่ีเกิดเหตุ 

๗. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปุวย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจาก
การท างานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ
ระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง โดยไม่ชักช้า 

๘. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการท างาน 
๙. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามท่ีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับ

บริหารมอบหมาย 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ 

๑. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

๒. วิเคราะห์งานเพื่อช้ีบ่งอันตราย รวมท้ังก าหนดมาตรการปูองกันหรือขั้นตอนการท างานอย่าง
ปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 

๓. ประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัยในการท างาน 
๔. วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมท้ังข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความ

ปลอดภัยในการท างานต่อนายจ้าง 
๕. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการ

ความปลอดภัยในการท างาน 
๖. แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓ 
๗. แนะน า ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย

ในการท างาน 
๘. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน หรือด าเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีขึ้น

ทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างานภายในสถานประกอบกิจการ 

๙. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานท่ีเหมาะสมกับสถาน
ประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

๑๐. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บปุวย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญอันเนื่องจากการท างาน และรายงานผล รวมท้ังเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อปูองกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 

๑๑. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บปุวย
หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานของลูกจ้าง 

๑๒. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามท่ีนายจ้างมอบหมาย 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 
๑. ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน, พรบ.ความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔, กฎระเบียบ, ข้อก าหนด, คู่มือและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานโดยให้มีความปลอดภัย 

๒. ปฏิบัติตามแผนด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกิจกรรมของหน่วยงานให้บรรลุตาม
เปูาหมาย 

๓. ตรวจหา/แก้ไข/รายงานสภาพที่ไม่ปลอดภัย และข้อบกพร่องท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และส่ิงแวดล้อม ของผลิตภัณฑ์ และ/หรือการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

๔. ควบคุมการท างานของผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อก าหนด มาตรฐานและคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

๕. ร่วมเป็นคณะท างานหรือคณะกรรมการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานตามท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือ มอบหมาย 

๖. เข้าร่วมด าเนินงานด้าน คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
๗. รายงานอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทันที 
๘. ใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล ( PPE) ตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานและตรวจสอบดูแลให้พร้อมใช้งาน 
๙. ตรวจสอบดูแลและการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ถูกต้อง 

และปลอดภัย 
๑๐. จัดท าและควบคุมเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๑๑. ฝึกอบรม/ปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบตามแผนฉุกเฉินของบริษัทฯ 

 
กิจกรรม ๕ส สู่ความปลอดภัย 
 สถานท่ีท างานใดท่ีด าเนินกิจกรรม ๕ส จะปลอดภัยกว่า และมีการผลิตท่ีดีกว่ารวมท้ังยังท าให้สถานท่ี
ท างานน่าอยู่ น่าดู และสะดวกสบายข้ึน ซึ่งการด าเนินกิจกรรม ๕ส สามารถปฏิบัติได้ดังนี้  

สะสาง :  แยกรายการส่ิงของท่ีจ าเป็น และไม่จ าเป็นท้ิงส่ิงของท่ีไม่จ าเป็นออกไป 
สะดวก :  เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ในท่ีท่ีใช้ได้สะดวกและเก็บในท่ีปลอดภัย 
สะอาด  : จัดระเบียบการดูแลความสะอาดของสถานท่ีท างาน 
สุขลักษณะ :  ดูแลเส้ือผ้าและรักษาสภาพสถานท่ีท างานให้สะอาดเรียบร้อยอย่าปล่อยให้ 

สกปรกรุงรังเป็นเด็ดขาด 
สร้างนิสัย : ปฏิบัติ ๔ส ข้างต้นจนเป็นนิสัย 

 
ระเบียบปฏิบตัิส าหรับผู้รับเหมา 

๑. แต่งกายสุภาพ  สวมเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว และอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ หมวกนิรภัย, แว่นตานิรภัย และรองเท้านิรภัย ทุกครั้งท่ีเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ 

๒. จอดรถยนต์ในท่ีก าหนดไว้ หรือพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ขณะจอดรอ
ท้ังนี้เพื่อลดปัญหาโลกร้อน และการใช้พลังงาน 

๓. ติดต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อแลกบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ราชการออกให้ 
๔. แจ้งรายช่ือบุคคล/แจ้งรายการส่ิงของท่ีน าเข้าบริษัท ฯ ต่อ รปภ.อย่างละเอียด 
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๕. แจ้งช่ืองานและผู้ท่ีต้องการติดต่อ และท าใบผ่าน 
๕.๑ กรณีผู้รับเหมารายใหม่ จะต้องได้รับการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการท างานจากเจ้าหน้าท่ี

ความปลอดภัยของบริษัทฯ ก่อนเริ่มงาน 
๕.๒ ผู้รับเหมาจะต้องส่งส าเนาบัตรประชาชน ของพนักงานทุกคนท่ีเข้ามาปฏิบัติงาน 

๖. ต้องติดบัตรผู้รับเหมาตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ  และให้อยู่ในสถานท่ีท่ีผู้ควบคุมงานจัด
ให้เท่านั้น หากต้องการไปพื้นท่ีอื่นหรือต้องการส่ิงใดเพิ่มเติม ให้แจ้งผู้ควบคุมงาน 

๗. ระหว่างการอยู่ในบริเวณบริษัท ฯ ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดดังต่อไปนี้ 
 *  ห้ามสูบบุหรี่ ยกเว้นใหสู้บได้ในบริเวณ/จุดท่ีก าหนดไว้ให้เท่านั้น 
 *  ห้ามเข้าไปในสถานท่ีซึ่งตนไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง 
 *  ห้ามเล่นการพนัน ห้ามด่ืมสุรา หรือส่ิงเสพติดใด ๆ ท้ังส้ิน 
 *  ห้ามทะเลาะวิวาท ก่อความไม่สงบ  
 *  ห้ามน าเด็ก หรือ สัตว์เล้ียง เข้ามาในบริษัทฯ 
๘. หากผู้รับเหมาปฏิบัติเกี่ยวกับงานท่ีมีความเส่ียง เช่น งานท่ีก่อให้เกิดประกายไฟ งานท่ีสูง งานท่ีอับ

อากาศ เป็นต้น ผู้รับเหมาจะต้องกรอกแบบฟอร์ม Work Permit ขออนุญาตท างานก่อนทุกครั้งหลังเสร็จงาน
ต้องตรวจสอบพื้นท่ีท างานจนปลอดภัยและท าความสะอาดพื้นท่ีท างานให้เรียบร้อย 

๙. ผู้รับเหมา ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ตามชนิด/ประเภทของงานนั้นๆ 
๑๐. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยบริษัทฯ สามารถส่ังหยุดงาน/ว่ากล่าวตักเตือนได้ ในกรณีท่ีพบว่าการ

กระท านั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการฝุาฝืนกฎของบริษัทฯ 
๑๑. กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ให้ปฏิบัติตามท่ีผู้ควบคุมงาน/จป. แนะน าและปฎิบัติตามแผนฉุกเฉิน 
๑๒. เมื่อเสร็จธุระให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องลงนามในใบอนุญาตติดต่องาน 
๑๓. แสดงหลักฐานการน าส่ิงของออกนอกบริษัท ฯ ต่อ รปภ. และแลกบัตรประชาชน คืน 

 
ระบบใบขออนุญาตท างาน ( Work permit ) 

เนื่องจากบริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด มีการท างานท่ีก่อให้เกิดประกายไฟ/ความร้อน มีวัตถุเช้ือเพลิงสารเคมี
และก๊าซไวไฟ นอกจากนี้ในบริเวณบางแห่งอาจมีสายไฟฟูาแรงสูง และท่อใต้ดินฝังอยู่ใต้บริเวณท่ีจะท างานหรือ
มีการท างานบนที่สูง ในอู่ต่อเรือ/ซ่อมเรือ บนเรือในทะเล/ริมน้ า และอาจมีผู้คนท่ีเกี่ยวข้องเดินผ่านไป-มา หรือ
ท างานในบริเวณใกล้เคียงกัน ดังนั้น เพื่อให้ระบบการตรวจสอบความเรียบร้อย และมีความปลอดภัยทุก
รายการ จึงจ าเป็นต้องมีระบบอนุญาตการท างาน (Work Permit System) ท่ีมีประสิทธิภาพและให้การท างาน
มีความเส่ียงน้อยท่ีสุด หรือไม่มีเลย พนักงานทุกคนจึงต้องปฏิบัติตามระบบการขออนุญาตท างานตามระเบียบ
ของบริษัทฯ 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. พื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆได้รับการควบคุมความปลอดภัยอย่างมีระบบและเป็นการรับประกัน  
ความปลอดภัยส าหรับพนักงาน ทรัพย์สิน เครื่องจักร อุปกรณ์ ส่ิงแวดล้อมและชุมชน ใกล้เคียง ให้มีความเส่ียง
น้อยท่ีสุด 

๒. เพื่อให้มีการควบคุม และประสานงานท่ีรัดกุมระหว่างหน่วยงานท่ีเข้ามาท างานกับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในพื้นท่ี หรือ เจ้าของอุปกรณ์ และเครื่องจักร 

๓. เพื่อให้สามารถตรวจวัด ติดตาม และประเมินผลด้านความปลอดภัยได้ตามมาตรฐานสากล 

15 
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กฎและระเบียบการขอใบอนุญาต 
๑. หัวหน้างานจะต้องมาขอเปิดใบอนุญาตท างาน ( Work Permit ) ท่ีแผนกความปลอดภัย ล่วงหน้า

ก่อนเริ่มท างาน ๑ วัน และน า Work Permit เดิมมาปิดเมื่อถึงเวลาที่ระบุไว้ รวมทั้งบริษัทผู้รับเหมา 
จะด าเนินงานใดๆ จะต้อง ขอใบอนุญาตท างาน ( Work Permit ) ท่ีแผนกความปลอดภัยก่อนทุกครั้ง  

๒. ใบอนุญาตท างานท่ีสมบูรณ์จะต้องระบุวัน ระยะเวลา อุปกรณ์หรือสถานท่ีท่ีอนุญาตให้ท างาน
รายละเอียดของงานท่ีท าลายมือช่ือของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ, ผู้รับอนุญาต และผู้อนุญาต 
ผู้รับอนุญาต:  เมื่อลงนามในใบอนุญาตแล้ว หมายถึง ได้เข้าใจในงานท่ีจะท า และยอมรับท่ีจะปฏิบัติตาม

ข้อก าหนด ในใบอนุญาตทุกประเภท 
ผู้อนุญาต:      คือคนท่ีตัดสินใจแล้วว่าอุปกรณ์ หรือบริเวณท่ีท างานนั้นปลอดภัยและได้มีการเตรียมการท างาน

ดีมีอุปกรณ์ปูองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยท่ีเหมาะสมเพียงพอแล้ว 
๓. ต้องติดต้ังต้นฉบับใบอนุญาตท างานไว้ในบริเวณท่ีได้รับอนุญาตให้เป็นท่ีสังเกตได้ชัดเจน ก่อนเริ่ม

ปฏิบัติงาน 
๔. เมื่อปิดงานแล้วให้น าส่งใบอนุญาตท างาน ( Work Permit ) มายังแผนกความปลอดภัย 

 
งาน หรือประเภทที่ต้องขอใบอนุญาตท างาน 

๑. ใบอนุญาตท างานท่ีมีความร้อน หรือมีประกายไฟ (Hot Work Permit) 
 เช่น งานเช่ือม,ตัด,เจียร และงานอื่นๆท่ีมีสะเก็ดไฟ ประกายไฟ 

 อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ต้องปลอดภัย ไม่ช ารุดเสียหาย 
 บริเวณท่ีท างานต้องไม่มีเช้ือเพลิงท่ีก่อให้เกิดการติดไฟ 

และมีการปิดกั้นพื้นท่ี ปูองกันสะเก็ดไฟ ประกายไฟกระเด็น 
 เตรียมเครื่องดับเพลิงให้พร้อม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
๒. ใบอนุญาตท างานขุดเจาะ (Excavation Work Permit) 

ส าหรับใช้อนุญาตให้ท างานขุดเจาะพื้นผิวให้ลึกลงไปมากกว่า ๑๕ เซนติเมตร (๖ นิ้ว) 
ได้แก่ การขุด, การปักหลัก, การตอกเสาไฟ เข็ม หรือเสาและงานอื่นๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

 ต้องมีการตรวจสอบพื้นดินท่ีจะขุดเจาะ และมีการปูองกันการเกิดดินถล่ม 
 

๓. ใบอนุญาตท างานไฟฟูาแรงสูง (High voltage Work Permit) 
ส าหรับใช้อนุญาตท างานใดๆ ท่ีมีการเข้าในเครือข่ายระบบไฟฟูาทุกแรงดัน 

ยกเว้น ไฟฟูา ๒๔ VDC. ในเขตปฏิบัติการ และใช้อนุญาตส าหรับงานไฟฟูา 
แรงสูงนอกเขตปฏิบัติการท่ีมีแรงดันไฟฟูามากกว่า ๒๒๐ Volt 

 ก่อนปฏิบัติงานจะต้องมีการตัดแยกกระแสไฟฟูาทุกครั้ง 
 ให้ผู้ท่ีมีความช านาญเป็นผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น 

 
๔. ใบอนุญาต ติดต้ัง/รื้อถอนนั่งร้าน (Scaffolding installation/dismantle Work Permit ) 

ส าหรับใช้ตรวจสอบ/อนุญาตการตั้งนั่งร้าน รวมท้ังให้ท าการรื้อถอนทันที  
ท่ีหมดเวลาอนุญาตส าหรับงานในเขตพื้นท่ี 
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 พนักงานจะต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวทุกครั้ง 
 ติดปูายแสดงสถานะของนั่งร้านทุกครั้ง 

 
๕. ใบอนุญาตท างานในที่สูง (High Work Permit) 
 ในกรณีท่ีมีการติดต้ังนั่งร้าน นั่งร้านจะต้องมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 
 จัดให้มีเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวส าหรับให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ตลอดเวลา 

ท่ีปฏิบัติในท่ีสูง ๒ เมตรขึ้นไปโดยยึดติดกับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือโครงสร้าง 
 จัดให้มีผ้าใบหรือส่ิงปิดกั้นไม่ให้วัสดุร่วงหล่นเป็นอันตรายต่อผู้ท่ีท างานหรือทรัพย์สินท่ีอยู่ด้านล่าง

หรือจะต้องปิดกั้นบริเวณโดยรอบใต้พื้นท่ีปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตอันตราย 
 การท างานบนที่สูงหรือบนหลังคาใกล้สายไฟฟูาจัดท าปูายเตือนหรือท ารั้วกั้น 
 สภาพดินฟูาอากาศปกติ ไม่มีลมแรงหรือฝนฟูาคะนอง จึงจะสามารถท างานได้ 

 
๖. ใบอนุญาตท างานขนถ่ายสารเคมี /น้ ามัน (Chemicals / Oil Transfer Work Permit) 
 ท าการปิดกั้น / แยกอุปกรณ์ออกจากส่วนอื่นและติดปูายเตือน 
 ท าการหนุนล้อรถด้วยไม้หมอนกันรถไหล ท้ังล้อหน้า-ล้อหลัง 
 การจอดรถต้องเอาหน้ารถออก เมื่อมีเหตุฉุกเฉินสามารถน าออกรถได้ทันที 
 ต้ังปูายเตือน “เขตพื้นท่ีอันตราย, ก าลังขนถ่ายสารเคมี/น้ ามัน”ไว้ด้านหน้าของรถ 
 ท าการสวมสายท่อส่งของรถ กับท่อรับของถังสารเคมี /น้ ามัน ต้องไม่มีการรั่วไหลของสารเคมี / 

น้ ามัน ในระหว่าง Load สารเคมี / น้ ามัน 
 ตรวจสอบอุปกรณ์ (ต้องไม่ท าให้เกิดประกายไฟ) 
 จัดเตรียมอุปกรณ์ถังดับเพลิงไว้ยามเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
๗. ใบอนุญาตท างานทั่วไป (Cold Work Permit) 
 ท าการปิดกั้น หรือแยกอุปกรณ์ออกจากส่วนอื่นๆ และติดปูายเตือน 
 ตัดระบบไฟฟูาท่ีไปยังอุปกรณ์นั้น และติดปูายเตือน 
 ตัดแยกระบบควบคุมการท างานและติดปูายเตือน 
 ท าความสะอาดอุปกรณ์จนปราศจากสารเคมี น้ ามัน สารอันตราย 
 จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ยามเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 บริเวณรอบๆ รวมท้ังบรรยากาศ และทิศทางลม อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย 
 ตรวจสอบไม่ให้มีวัตถุท่ีท าให้เกิดการติดไฟในพื้นท่ี 
 ปิดกั้นระบบท่อ / วาวล์ต่างๆ และติดปูายเตือนเรียบร้อย 

 
๘. ใบอนุญาตท างานฉายรังสี (Radiation Work Permit) 
 จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี 
 ปิดกั้นพื้นท่ีท างานให้เรียบร้อย บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าโดยเด็ดขาด 
 ต้องมีการติดปูายเตือนอันตรายและสวมใส่อุปกรณ์ PPE อย่างครบถ้วน 
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๙. ใบอนุญาตท างานทดสอบแรงดัน (Pressure Test Work Permit) 
 ปิดกั้นพื้นท่ีท างานให้เรียบร้อย บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าโดยเด็ดขาด 
 ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน และสวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้ง 

 
๑๐. ใบอนุญาตท างานที่อับอากาศ (Confined Space Work Permit) 
 จะต้องมีการตรวจวัดสภาพอากาศทุกครั้งก่อนเข้าท างานท่ีอับอากาศ 
 บุคคลท่ีเข้าท างานท่ีอับอากาศต้องไม่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
 ต้องเตรียมพื้นท่ี อุปกรณ์ เครื่องมือให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับ 

ท่ีอับกาศ 
 

๑๑. ใบอนุญาตท างานยกของหนักต้ังแต่ ๑๐ ตันขึ้นไป (Heavy Lifting Work Permit) 
 ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ยกเคล่ือนย้ายให้เหมาะสมกับน้ าหนัก ส่ิงของท่ีต้องการยก 
 วางแผน ก าหนดพื้นท่ี และการเคล่ือนย้าย ให้ปลอดภัย 

 
ความปลอดภัยในการท างานส านักงาน 

 พื้นส านักงานควรสะอาดอยู่เสมอ 
 ห้าม วิ่งหรือล่ืนไถลในส านักงาน 
 ขณะท่ีมีการขัดหรือท าความสะอาดพื้น ผู้ปฏิบัติงานควรเดินหรือปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังยิ่งขึ้น 
 ถ้าพบน้ ามันหกบนพื้นส านักงาน ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ หรือกันพื้นท่ี และแสดงเครื่องหมายเตือน 
หรือหาวัสดุดูดซับ และน าไปท้ิงตามชนิด/ประเภท ของขยะเพื่อลดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 
 ถ้าพบวัสดุหรือเครื่องใช้ส านักงาน เช่น ดินสอ หรือส่ิงอื่นใดตกหล่น รีบเก็บทันที 
 ในขณะท่ีเดินถึงมุมตึก ให้เดินทางขวาของทางเดิน เดินช้าๆ อย่างระมัดระวัง 
 สายโทรศัพท์ หรือสายไฟฟูา ควรติดต้ังให้เรียบร้อย ไม่กีดขวางทางเดิน 
 อย่าอยู่ใกล้บริเวณประตูท่ีเปิดอยู่ ประตูอาจปิดมากระแทกได้ 
 เมื่อจะเข้าออกจุดท่ีบังตา หรือเปิดปิดประตูบานกระจก ควรเปิดปิดอย่างระมัดระวัง 
 ประตูบานกระจกท่ีเปิดปิดสองทางให้ติดเครื่องหมาย “ดึง” หรือ “ผลัก” ให้ชัดเจน 
 ไม่วางส่ิงของเกะกะทางเดินช่องประตู 
 ติดต้ังกระจกเงาท่ีบริเวณมุมอับ 
 ท าความสะอาดและก าจัดขยะ ฝุุนผง หรือเศษกระดาษทุกวัน 
 สูบบุหรี่ในท่ีท่ีจัดไว้ให้ 
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ความปลอดภัยในการใช้บันได 
อุบัติเหตุจากการใช้บันไดมักเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นขณะที่ท างานอยู่บนขั้นบันไดจ าเป็นต้องระมัดระวัง

และปฏิบัติได้ถูกวิธี 
 ก่อนขึ้นลงบันไดควรสังเกตส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายข้ึนได้ 
 ถ้าบันไดมีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือบันไดเกิดช ารุดให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี เพื่อท าการ 

แก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อย 
 อย่าให้มีเศษวัสดุช้ินเล็กน้อยตกอยู่ตามข้ันบันได เช่น เศษกรวด เศษแก้ว ฯลฯ 
 จัดให้มีพรมหรือท่ีเช็คเท้าบริเวณเชิงบันได 
 ขึ้นลงบันไดด้วยความระมัดระวัง อย่าวิ่ง เล่นหรือหยอกล้อกัน 
 ขึ้นลงทางด้านขวาและจับราวบันไดทุกครั้ง 
 ขณะขึ้นลงบันไดต้องมองขั้นบันไดทุกครั้ง 
 อย่าข้ึนหรือลงบันไดเป็นกลุ่มใหญ่เวลาเดียวกัน 

 
ความปลอดภัยของ โต๊ะท างาน เก้าอ้ี ตู้ 

 ลิ้นชักตู้เอกสารควรเปิดใช้ทีละชักและปิดทุกคร้ังหลังเลิกใช้งาน 
 ห้ามวางส่ิงของไว้ใต้โต๊ะท างาน 
 ห้ามเอนหรือพิงพนักเก้าอี้โดยให้รับน้ าหนักเพียงข้างใดข้างหนึ่ง 

ให้มีพื้นท่ีเคล่ือนย้ายเก้าอี้เข้าออกที่สะดวก 
 ห้ามวางวัสดุส่ิงของบนหลังตู้ จัดเอกสารท่ีมีน้ าหนักมาก  

ใส่ล้ินชักตู้ช้ันล่างสุด เอกสารเบาสุดจัดให้อยู่ช้ันบน 
หลีกเล่ียงการใส่เอกสารมากเกินไป 

 ให้จับหูล้ินชักตู้ทุกครั้งในการเปิดเพื่อปูองกันนิ้วถูกหนีบ 
 การจัดวางตู้ต้องไม่เกะกะทางเดิน 

 
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ส านักงาน 

 ในขณะขนย้ายกระดาษควรระวังกระดาษบาดมือ 
 ให้เก็บปากกาหรือดินสอ โดยการเอาปลายช้ีลง หรือวางราบในล้ินชัก 
 ให้ท าการหุบขากรรไกร ท่ีเปิดซองจดหมาย ใบมีดคัตเตอร์ หรือของมีคมอื่นให้เข้าท่ีก่อนการเก็บ 
 การใช้เครื่องตัดกระดาษ ต้องระวังนิ้วมือให้อยู่ห่างจากมีด 
 การแกะลวดเย็บกระดาษให้ใช้ท่ีดึง ห้าม ใช้เล็บ 
 ควรใช้บันไดเหยียบ เมื่อต้องการหยิบของในท่ีสูง ห้าม ใช้กล่อง, โต๊ะหรือเก้าอี้ติดล้อ 
 หลังเลิกใช้งานให้ปิดไฟทุกดวง และตัดวงจรไฟฟูาภายในห้องท างานเพื่อลดการใช้พลังงาน 
 ห้าม ปรับแต่ง หรือเปล่ียนแปลงส่วนประกอบของเครื่องใช้ส านักงานท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย

ในขณะเครื่องก าลังท างาน 
 ห้าม ถอดอุปกรณ์ปูองกันอันตรายหรือเปิดแผงเครื่องใช้ส านักงานท่ีมีอันตรายโดยเด็ดขาด กรณี

เครื่องขัดข้องให้ช่างมาท าการซ่อมแซมแก้ไข 
 ให้ตัดกระแสไฟฟูาของเครื่องใช้ส านักงานท่ีใช้ไฟฟูาทุกครั้ง เมื่อจะปรับแต่งเครื่อง 
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ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง 
 เลือกใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับงานท่ีท า 
 รักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ตรวจสอบสภาพก่อนใช้งานทุกครั้ง 
 ซ่อมแซม หรือหาเครื่องมือใหม่ทดแทนเครื่องมือท่ีช ารุดทันที 
 ล้างน้ ามันจากเครื่องมือหรือชิ้นงานก่อนการใช้งานและท้ิงขยะตามชนิด/ประเภทของขยะ 
 ตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อแนะน าการใช้เครื่องมือ 
 จับ หรือถือเครื่องมือให้กระชับ 
 ก่อนเริ่มงานต้องตรวจสอบสภาพต่างๆ โดยรอบหรือบริเวณพื้นท่ีท่ีท างานก่อนทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

 
ความปลอดภัยในการท างานบนท่ีสูง 

เม่ือมีการท างานบนที่สูงมากกว่า ๒ เมตรขึ้นไป จะต้องมีการแจ้งหรือติดประกาศให้ทราบทั่วกันและ
ต้องก้ันเขตอันตรายเพื่อเตือนป้องกันพนักงานต้องปฏิบัติดังนี้ 

 ต้องขออนุญาตก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างานท่ีรับผิดชอบงานเป็นผู้ขออนุญาตเข้า
ปฏิบัติงาน 

 ผู้ท่ีต้องปฏิบัติงานบนท่ีสูงควรมีสภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ไม่เป็นโรคลมชัก, ความดันสูง เป็นต้น 
หากมีอาการผิดปกติ, เจ็บปุวยต้องหยุดท างานและรายงานหัวหน้างานให้ทราบทันที 

 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องท าการสวมใส่อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตลอดเวลา
ท่ีปฏิบัติงาน เช่น รองเท้านิรภัย, หมวกนิรภัย, แว่นตานิรภัย และเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว ต้ังแต่ 
๒ เมตรขึ้นไป เป็นต้น 

 การปฏิบัติงานบนท่ีสูงเกินกว่า ๒ เมตรขึ้นไป จะต้องท าการติดต้ังนั่งร้าน โดยต้องมีรั้วกันตกบน
ความสูงท่ี ๙๐ – ๑๐๐ ซม., รั้วกันตกกลางความสูงท่ี ๔๕ – ๕๕ ซม.และต้องมีแผ่นกันตกความสูง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. 

 ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบพื้นท่ีการท างานทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
 ห้าม จัดวางส่ิงของกีดขวางทางเดิน ตลอดจนทางขึ้น – ลง โดยเด็ดขาด 
 ห้าม ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงปฏิบัติอยู่เพียงล าพังอย่างน้อยต้องมีผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน ๒ คน 
 ห้าม โยนวัสดุ ส่ิงของ เครื่องมือ ขึ้น – ลง โดยเด็ดขาด 
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 หากมีการท างานท่ีก่อให้เกิดประกายไฟ หัวหน้างานจะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการกระเด็น 
ของประกายไฟที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

 หากมีการท างานในพื้นท่ีท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอ หัวหน้างานจะต้องแจ้งผู้ปฏิบัติงานในการ
จัดเตรียมแสงสว่างให้เพียงพอ 

 หัวหน้างานจะต้องท าการตรวจสอบ และประเมินดูการปฏิบัติงานเป็นระยะ หากพบว่าอยู่ในสภาพ
ท่ีไม่ปลอดภัยให้หยุดงานช่ัวคราว และท าการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยก่อนท าการ
ปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความปลอดภัยในการติดต้ังและรื้อถอนนั่งร้าน 
 ต้องขออนุญาตก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบในการขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนและตลอดเวลาท่ี

ปฏิบัติงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานการติดต้ังนั่งร้านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานและได้มาตรฐานความปลอดภัย 
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องท าการปิดกั้นพื้นท่ีและติดปูายเตือนทุกครั้งท่ีมีการติดต้ังและรื้อถอนนั่งร้าน 
 ผู้ปฏิบัติงานทราบเรื่องขั้นตอนการติดต้ังและมาตรการเรื่องความปลอดภัยในการท างานก่อนเริ่มลงมือ

ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องติดต้ังบันไดหรือทางขึ้น – ลงให้ยาวเลยขอบพื้นท่ีการท างานอย่างน้อย ๑ เมตร 

และต้องท ามุมไม่น้อยกว่า ๗๕ องศา 
 ห้าม ท างานบนนั่งร้านท่ีไม่ติดปูายตรวจความปลอดภัยอย่างถูกต้อง (ปูายสีเขียว) และมีความสูง

ต้ังแต่ ๒ เมตรขึ้นไป โดยเด็ดขาด 
 การรับส่งอุปกรณ์นั่งร้านผู้ท่ียืนอยู่จะต้องอยู่บนแผ่นรองรับท่ีมีความแข็งแรงและมีขนาดความกว้าง

เพียงพอ ห้าม ยืนบนท่อนั่งร้านโดยเด็ดขาด 
 ห้าม ส่งอุปกรณ์หรือช้ินส่วนใดๆ โดยวิธีการโยนขึ้นหรือท้ิงลงมาจากท่ีสูงโดยเด็ดขาด 
 ห้าม ยืนท างานบนราวกันตกและไม่ท างานบนนั่งร้านท่ีช ารุดหรือมีช่องว่างท่ีพื้นหรือไม่มีราวกันตก

โดยเด็ดขาด 
 ห้าม ท างานบนนั่งร้านท่ียังไม่ได้รับการตรวจสอบอนุญาตให้ใช้งานหรือนั่งร้านท่ีท าการแขวนปูาย 

สีแดง และไม่มีปูายแสดงสถานะโดยเด็ดขาด 
 ห้าม จัดเก็บวัสดุบนนั่งร้านเกินพิกัดน้ าหนักท่ีก าหนดไว้โดยเด็ดขาด 
 เมื่อติดต้ังนั่งร้านเสร็จเรียบร้อยให้ท าการตรวจเช็คสภาพนั่งร้านและให้แน่ใจว่าไม่มีวัสดุหลงเหลืออยู่

และนั่งร้านแข็งแรงพร้อมติดปูายสีเขียวเพื่ออนุญาตให้ใช้งาน 
 การต่อเติมและแก้ไขนั่งร้านต้องเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานนั่งร้านเท่านั้น 
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 มีการตรวจสอบความปลอดภัยของนั่งร้านทุกๆ ๗ วันนั่งร้านท่ีผ่านการตรวจสอบจะถูกติดปูาย
อนุญาตให้ท างานได้ (SCAFFTAG) สีเขียวพร้อมลงช่ือรับรองโดยผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความปลอดภัยในการท างานกับเครื่องจักร 
 เครื่องจักรใช้ได้เฉพาะคนท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเท่านั้น และผ่านการอบรมการใช้เครื่องจักรอย่างถูกต้อง 
 เครื่องจักรท่ีส่ังซื้อใหม่ หรือน ามาใช้ในกระบวนการผลิตต้องท าการขึ้นทะเบียนและ 

ประเมินความเส่ียงก่อนใช้งานทุกครั้ง 
 สวมใส่เส้ือผ้าท่ีรัดกุม อย่าสวมเส้ือปล่อยชายหรือแขนหลุดลุ่ย 
 เครื่องจักรต่างๆ จะต้องมีท่ีครอบ หรือปกปิดปูองส่วนท่ี 

หมุนได้ และติดอยู่ในท่ีของมันเรียบร้อยแล้วเพื่อปูองกัน 
อันตรายจากการยื่นช้ินส่วนของร่างกายเข้าไปถูกเครื่องจักร 
 

 สวมใส่อุปกรณ์ PPE เครื่องปูองกัน และใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องเหมาะสมกับงาน ระวังการใช้ถุงมือ 
 ในการตรวจสอบ ซ่อมแซม และท าความสะอาดเครื่องจักรนั้นต้องหยุดเครื่องจักรให้เรียบร้อย 
และมีเครื่องหมายช้ีบอกหรือติดปูายแขวนว่า “ห้าม”เดินเครื่องจักรและน าขยะท่ีเกิดจากความ 
สะอาด ท้ิงตามชนิด / ประเภทของขยะเพื่อลดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม 
 รักษาเครื่องจักรให้สะอาดอยู่เสมอ ตรวจสภาพของเครื่องจักร 
ก่อนใช้งานทุกครั้งหากมีส่วนใดช ารุดให้แจ้งหัวหน้างานทราบทันที 
 อย่าใช้เครื่องจักรเกินก าลังจะเกิดอันตราย 
 เมื่อต้องท างานร่วมกัน จะต้องแน่ใจว่าทุกคนเข้าใจสัญญาณ 
ในการส่ือสารต่างๆ อย่างชัดเจนและถูกต้องตรงกัน 
 อย่าเข้าไปในส่วนท่ีเป็นอันตราย หรือส่วนท่ีมีการ 
เคล่ือนไหวของเครื่องจักรตลอดเวลา แต่ถ้า 
จ าเป็นต้องเข้าไปต้องแน่ใจว่าเครื่องจักรได้ 
หยุดเดินเครื่องแล้ว 
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ความปลอดภัยในการท างานกับวัตถุอันตรายหรือสารเคมี 
วัตถุอันตราย หมายถึง วัตถุที่สามารถลุกไหม้ได้ ติดไฟได้ และระเบิดได้ซ่ึงวัตถุอันตรายเหล่านี้จะมี

กฎหมายควบคุมพิเศษ และมีข้อบังคับในการท างานโดยเฉพาะอีกด้วย 
 พื้นท่ีจัดเก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมี ต้องมีการระบายอากาศท่ีดี 
 ก าหนดผู้ท่ีสามารถเข้า-ออก พื้นท่ีและมีปูายบ่งช้ีชัดเจนไว้หน้าทางเข้า-ออก 
 ห้าม ผู้ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องเข้า-ออกพื้นท่ีจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายเด็ดขาด 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์PPE เช่น หน้ากาก แว่นตาถุงมือทุกครั้งก่อนเริ่มท างาน 
 ถ้าได้รับอุบัติเหตุ ผู้เข้าท าการช่วยเหลือจะต้องรีบขนย้ายผู้ปุวยออกไปสู่บริเวณท่ีโล่งโดยเร็วท่ีสุด 

และปฏิบัติตาม MSDS ของสารเคมีนั้นๆ 
 หีบห่อหรือภาชนะบรรจุสารเคมีทุกชนิดต้องมีสลากบ่งช้ีท่ีชัดเจน 
 ก่อนท างานต้องทราบชนิดและอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจาก MSDS 
 หลีกเล่ียงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง 
 ห้าม รับประทานอาหาร เครื่องด่ืม หรือสูบบุหรี่ ขณะท างานกับสารเคมี 
 ก่อนทานอาหารสูบบุหรี่ หรือเข้าห้องน้ า ต้องถอดอุปกรณ์ 

ปูองกันอันตราย และล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง 
 ห้าม ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องท างานเกี่ยวกับสารเคมี 
 หากสารเคมีหก ต้องรายงานผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 
 อุปกรณ์ปูองกันอันตรายท่ีใช้แล้วต้องท าความสะอาด หรือท าลายท้ิง 
 เมื่อท างานเสร็จต้องล้างมือ อาบน้ า และผลัดเปล่ียนเส้ือผ้า 
 การเก็บสารเคมีควรแยกเก็บให้เป็นระเบียบตามชนิดและประเภท ของสารเคมี 
 เมื่อสารเคมีกระเด็นโดนผิวหนัง 
 รีบล้างบริเวณท่ีโดนสารเคมีทันทีอย่างน้อย ๑๕ นาที 
 ถอดเส้ือผ้าท่ีถูกสารเคมีออกทันทีและช าระล้างร่างกายทันที 

 เมื่อสารเคมีกระเด็นเข้าตาควรปฏิบัติดังนี้ 
 ไปท่ีอ่างล้างตาฉุกเฉินท่ีใกล้ท่ีสุด 
 ลืมตาตลอดเวลาในน้ า โดยให้น้ าไหลผ่านตาประมาณ ๑๕ นาที 
 รีบพบแพทย์หรือพยาบาลทันที 

 จัดเก็บวัสดุดูดซับสารเคมีหลังท าความสะอาดพื้นท่ี เขียนปูายบ่งช้ีและแยกท้ิงตามประเภท/ชนิดของขยะ 
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ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของหรือยกของหนัก 
การยกส่ิงของ หรือเคล่ือนย้ายส่ิงของใดๆ จะต้องรู้จักวิธีท่ีถูกต้อง หากท าไม่ถูกวิธีแล้วอาจก่อให้เกิด

อันตรายได้ ซึ่งการยกของหนักตามมาตรฐานและข้อก าหนดตามกฏหมาย มีการแบ่งประเภทไว้ดังนี้ 
 ๒๐ กิโลกรัมส าหรับพนักงานเด็กหญิงอายุต้ังแต่ ๑๕ ปีแต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปี 
 ๒๕ กิโลกรัมส าหรับพนักงานเด็กชายอายุต้ังแต่ ๑๕ ปีแต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปี 
 ๒๕ กิโลกรัมส าหรับพนักงานหญิง 
 ๕๕ กิโลกรัมส าหรับพนักงานชาย 

ท้ังชายและหญิง หากต้องยกของหนักเกินท่ีก าหนด จะต้องหาคนช่วย หรือต้องใช้เครื่องทุ่นแรงในการช่วยยก 
การเคลื่อนย้ายสิ่งของมีวิธีที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 
การเคลื่อนย้ายด้วยมือ 

๑. พิจารณาดูความสามารถด้านร่างกายของตัวเอง “ยกไหวหรือไม่” 
๒. วางเท้าให้ห่างจากวัตถุประมาณ ๘-๑๒ นิ้ว แยกขาออกเล็กน้อย เพื่อการทรงตัวที่ดี 
๓. ย่อตัวลงหรือนั่งยองๆ โดยให้หลังตรง แล้วจับของนั้นให้มั่นคงด้วยฝุามือ 
๔. ยกวัตถุขึ้นตรงๆ โดยให้เข่าเป็นส่วนท่ีรับน้ าหนักหลังตรงให้ใช้ก าลังขา อย่าใช้ก าลังของส่วนหลัง 

เป็นอันขาด 
๕. การวางวัตถุลง ก็ให้ใช้หลักการเดียวกันกับการยกของขึ้น  

 
 

 
 
 
 
การเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็น หรือเคร่ืองทุ้นแรง Hand Lift 

 การเข็นรถเข็น ควรใช้ดัน ไม่ควรดึงให้เล่ือน 
 ห้ามวางของบนรถเข็นสูงเกินไป จะท าให้มองไม่เห็นทาง หรือท าให้ของตกหล่นเสียหาย 
 การเข็นรถลงทางท่ีลาดชัน อาจจะเกิดอันตรายได้ต้องมีคนช่วยพยุงหรือลดการไหลของรถ 

 
ความปลอดภัยในการขับรถ Forklift 

การเคลื่อนย้ายโดยใช้รถยก ( Forklift ) 
การใช้รถชนิดนี้ จะต้องมีทักษะในการใช้เป็นพิเศษ 

 ผู้ท่ีสามารถขับขี่รถยกได้ จะต้องผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตเท่านั้น 
 ก่อนเริ่มงานควรตรวจสภาพของรถและในกรณีพบความเสียหายให้แจ้งหัวหน้างานทันที  
 คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้งขณะท่ีขับรถ 
 ให้สัญญาณก่อนทุกครั้งเมื่อจะท าการยก และแน่ใจว่าไม่มีส่ิงใดกีดขวาง 
 ต้องปฎิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่ แล้วใช้อัตราความเร็วไม่เกิน ๑๐ กม./ชม. 
 ต้องขับรถท้ิงระยะห่างจากคันหน้าในระยะอย่างน้อย ๓ เมตร  
 เวลาขับรถสวนกันต้องเผ่ือระยะห่างระหว่างรถให้เพียงพอ 
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 ควรยกของให้สูงจากพื้นประมาณ ๖ นิ้ว ไม่ควรยกให้สูงจนเกินไปจะเกิดอันตราย 
 ในการยกจะต้องให้ของอยู่บนงาของรถหมดทุกส่วน และให้น้ าหนักสมดุลกันท้ังสองข้าง แต่ถ้าของท่ี

ยกมีขนาดใหญ่กว่าช่วงยาวของงา ควรใช้เข็มขัดรัดให้แข็งแรง 
 ถ้าขับลงทางลาดและมีของควรใช้เกียร์ต่ าและเอาท้ายลง หรือหากมีส่ิงของบดบังสายตา ต้องมี

เจ้าหน้าท่ีคอยให้สัญญาณทุกครั้ง 
 ห้าม บรรทุกของเกินกว่าพิกัดของรถยกท่ีก าหนดไว้ 
 เมื่อต้องการเล้ียวในทางแยก หรือเข้าประตู ควรหยุดรถ และให้สัญญาณก่อนเคล่ือนรถต่อไป 
 ผู้ขับขี่ไม่ควรอนุญาตให้คนอื่นเกาะบนรถหรือบนของท่ีก าลังยกเป็นอันเด็ดขาด 
 ต้องให้สัญญานเสียงหรือไฟกระพริบเวลารถยกวิ่งถอยหลัง 
 ห้าม น าพาเลทท่ีช ารุดมาใช้โดยเด็ดขาด 
 ห้าม สูบบุหรี่ และต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้งท่ีมีการเติมน้ ามัน 
 เมื่อต้องการใช้รถยกในเวลากลางคืน หรือในสถานท่ีท่ีมีแสง 
 สว่างไม่เพียงพอต้องใช้ไฟส่องสว่างทางข้างหน้า 
 เมื่อเลิกใช้ต้องปล่อยงาให้ลงต่ าแตะพื้นในลักษณะวางขนาน 

ดับเครื่อง และห้ามล้อ 
 ท าความสะอาดรถยก ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และท้ิงขยะท่ีเกิดขึ้น ตาม ชนิด /ประเภทของขยะ 

 
ความปลอดภัยในการท างานเจียร 

 ต้องขออนุญาตก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการขออนุญาต
เข้าไปปฏิบัติงาน 

 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตลอดเวลาท่ี
ปฏิบัติงาน ดังนี้ รองเท้านิรภัย, หมวกนิรภัย, แว่นตานิรภัย, ท่ีอุดหู, ถุงมือหนัง และกระบังหน้านิรภัย 

 ก่อนปฏิบัติงานต้องมีการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ ว่ามีสารไวไฟ เศษวัสดุ หรือเช้ือเพลิง ท่ีอาจเกิด
อัคคีภัยได้ หรือไม่ หากพบต้องน า ออกให้หมด 

 ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้เรียบร้อย และหินเจียรต้องสวมใส่อุปกรณ์ปูองกัน
อันตราย ทุกครั้งก่อนการใช้งาน  หากพบว่าช ารุดให้แจ้งหัวหน้างานทันที 

 จะต้องติดต้ังเครื่องขัด ให้ยึดแน่นกับโต๊ะท่ีมั่นคงและมีฝาครอบปูองกันอันตราย 
 ช้ินงานท่ีต้องการเจียร จะต้องยึดให้แน่น มั่นคงทุกครั้ง 
 ก าจัดปริมาณฝุุนท่ีเกิดขึ้น โดยจัดระบบการระบายหรือการถ่ายเทของอากาศให้ดีขึ้น หรือมีเครื่องดูด

อากาศเฉพาะท่ี ท่ีสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ไม่ต้ังอัตรารอบหมุนของจานขัดเกินอัตรา จานท่ีสึก ช ารุด ต้องเปล่ียนใหม่ 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีแผงกั้นหรือปิดล้อมพื้นท่ีเพื่อปูองกันเศษโลหะกระเด็นออกไปโดนผู้อื่น  
 ก่อนท าการเปล่ียนใบหินเจียร ผู้ปฏิบติงานจะต้องท าการดึงปล๊ักออกทุกครั้ง 
 ห้าม ผู้ปฏิบัติงานถอดการ์ดนิรภัย หรือดัดแปลงเครื่องมือในขณะท างานโดยเด็ดขาด 
 ห้าม ผู้ปฏิบัติงานใช้งานใบหินเจียรผิดประเภท และผิดวิธีการท างานโดยเด็ดขาด 
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ความปลอดภัยในการท างานเช่ือม 
การเชื่อมด้วยไฟฟ้า 

 ต้องขออนุญาตเข้าไปปฏิบัติงานก่อนทุกครั้ง โดยหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบในการขออนุญาตเข้าไป
ปฏิบัติงาน 

 พนักงานเช่ือมโลหะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟูา เครื่องมือ สายเช่ือม สายดิน และสายต่อ ก่อนท างาน
หากพบว่าอุปกรณ์หรือฉนวนหุ้มช ารุดเสียหายต้องเปล่ียนทันที 

 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตลอดเวลาท่ี
ปฏิบัติงาน เช่น รองเท้านิรภัย, แว่นตานิรภัย, หน้ากากส าหรับงานเช่ือม , ถุงมืองานเช่ือม และ
หน้ากากกรอกสารเคมีส าหรับงานเช่ือม เป็นต้น 

 ควรต่อสายดินให้ใกล้กับช้ินงาน เพื่อปูองกันกระแสตกค้าง 
 ไม่ม้วนสายไฟเพื่อปูองกันการสะสมความร้อน 
 เครื่องเช่ือมชนิดท่ีเคล่ือนท่ีได้ต้องต่อสายดิน 
 ขณะท าการเช่ือมควรมีการระบายอากาศท่ีดี 
 ห้าม เช่ือมในบริเวณท่ีมีสารไวไฟ หรือเช้ือเพลิงท่ีอาจลุกไหม้ได้ง่าย ในกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องท าการปิด

กั้นพื้นท่ีเพื่อปูองกันการเกิดไฟไหม้ และเตรียมถังดับเพลิงให้พร้อม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 ห้าม เช่ือมภาชนะบรรจุ หรือท่ีเคยบรรจุเช้ือเพลิงหรือสารไวไฟโดยเด็ดขาด 
 ห้าม เช่ือมในสถานท่ีอับอากาศ เว้นแต่ได้จัดให้มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมและต้องขออนุญาต

ท างานในสถานท่ีอับอากาศ 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดท าฉากปิดล้อมพื้นท่ีการท างาน เพื่อปูองกันผู้ปฏิบัติงานคนอื่น ๆ ได้รับอันตราย

จากสะเก็ดลูกไฟกระเด็น 
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ใกล้บริเวณท างานให้เพียงพอและสามารถหยิบใช้ได้

สะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้มีการตรวจสอบพื้นท่ีการท างานและท าความสะอาดให้เรียบร้อย

เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการลุกไหม้ 
 ห้าม ผู้ปฏิบัติงานท างานในพื้นท่ีการท างานเพียงล าพังโดยเด็ดขาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
การเชื่อมใช้ก๊าซ 

 ต้องขออนุญาตก่อนเข้าไปปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการขอ
อนุญาตเข้าไปปฏิบัติงาน 
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 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตลอดเวลาท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ท างาน เช่น รองเท้านิรภัย, แว่นตานิรภัย, หน้ากากส าหรับงานเช่ือม, ถุงมืองานเช่ือม และหน้ากาก
กรองฝุุนควันจากการเช่ือม เป็นต้น 

 ผู้ปฏิบัติงานต้องท าการตรวจสอบอุปกรณ์ในการท างาน เช่น สายไฟ, หัวเช่ือม, ตู้เช่ือม เป็นต้น หาก
พบว่าอุปกรณ์ท่ีใช้ท างานเกิดช ารุดต้องแจ้งหัวหน้างานทันที 

 ห้าม เช่ือมในบริเวณท่ีมีสารไวไฟ หรือเช้ือเพลิงท่ีอาจลุกไหม้ได้ง่าย ในกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องท าการ 
ปิดกั้นพื้นท่ี เพื่อปูองกันการเกิดไฟไหม้ และเตรียมถังดับเพลิงให้พร้อม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 ห้าม น าสายเช่ือม หรือสายแก๊สท่ีช ารุดมาใช้ในงานเช่ือมโดยเด็ดขาด 
 ห้าม แขวนส่ิงของหรืออุปกรณ์อื่นบนอุปกรณ์ปรับความดันก๊าซและท่อก๊าซโดยเด็ดขาด 
 ระมัดระวังในการยกและเคล่ือนย้ายถังบรรจุก๊าซก่อนการเคล่ือนย้ายควรครอบถังก๊าซให้เรียบร้อย 
 ห้ามนอนถังแก๊สท่ีใช้ส าหรับงานเช่ือมโดยเด็ดขาด  จะต้องท าการต้ังถังและผูกหมัดกับวัสดุท่ีแข็งแรง

เท่านั้น 
 ควรเก็บถังในท่ีร่มห่างจากเปลวไฟ และความร้อนถังออกซิเจนควรจัดเก็บแยกจากถังก๊าซเช้ือเพลิง 
 ห้าม เช่ือมในสถานท่ีอับอากาศ เว้นแต่ได้จัดให้มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมและต้องขออนุญาต

ท างานในสถานท่ีอับอากาศ 
 ห้าม ซ่อมวาล์วหรืออุปกรณ์ปรับความดันหากช ารุดให้เปล่ียนใหม่ทันที 
 ห้าม ผู้ปฏิบัติงานท างานเช่ือมเพียงล าพังโดยเด็ดขาด 
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ใกล้บริเวณท างานให้เพียงพอและสามารถหยิบใช้ได้

โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 ต้องมีการทดสอบการรั่วของก๊าซ โดยการใช้น้ าสบู ่หากพบมีการรั่วไหล ห้าม น ามาใช้งานโดยเด็ดขาด 
 สายต่อก๊าซออกซิเจน และก๊าซLPG ต้องมีอุปกรณ์ปูองกันเปลวไฟย้อนกลับติดต้ังอยู่หลังตัวควบคุม

ความดันก๊าซ 
 ห้ามใช้น้ ามัน จาระบี หล่อล่ืนข้อต่อต่างๆ 
 หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้มีการตรวจสอบพื้นท่ีการท างานและท าความสะอาดให้เรียบร้อย

เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการลุกไหม้ 
 

ความปลอดภัยในการใช้แก๊สตัดช้ินงาน 
 ต้องขออนุญาตก่อนเข้าไปปฏิบัติงานทุกครั้ง  โดยหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
ขออนุญาตเข้าไปปฏิบัติงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตลอดเวลาท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ท างาน เช่น รองเท้านิรภัย, แว่นตานิรภัย, หมวกนิรภัย, ถุงมือหนัง และกระบังหน้า เป็นต้น 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องท าการตรวจสอบอุปกรณ์ในการท างาน เช่น สายลม,สายก๊าซ, อุปกรณ์ปรับแรงดัน
เป็นต้น หากพบว่าอุปกรณ์ท่ีใช้ท างานเกิดช ารุดต้องแจ้งหัวหน้างานทันที 
 ห้าม ตัดช้ินงานในบริเวณท่ีมีสารไวไฟ หรือเช้ือเพลิงท่ีอาจลุกไหม้ได้ง่าย ในกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องท า
การปิดกั้นพื้นท่ีด้วยวัสดุท่ีไม่ติดไฟ เพื่อปูองกันการเกิดเพลิงไหม้จากลูกไฟ 
 ห้าม น าสายลม หรือสายก๊าซท่ีช ารุดมาใช้ในงานเช่ือมโดยเด็ดขาด 
 ห้าม ผู้ปฏิบั ติงานท างานตัดช้ินงานโดยไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
โดยเด็ดขาด 
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 ห้าม แขวนส่ิงของหรืออุปกรณ์อื่นบนอุปกรณ์ปรับความดันก๊าซและท่อก๊าซโดยเด็ดขาด 
 ห้าม นอนถังก๊าซและถังลมท่ีใช้ส าหรับงานเช่ือมโดยเด็ดขาด จะต้องท าการต้ังถังและผูกหมัดกับวัสดุ
ท่ีแข็งแรงเท่านั้น 
 ห้าม ตัดช้ินงานในสถานท่ีอับอากาศ เว้นแต่ได้จัดให้มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมและต้องขอ
อนุญาตท างานในสถานท่ีอับอากาศ 
 ห้าม ซ่อมวาล์วหรืออุปกรณ์ปรับความดันหากช ารุดให้เปล่ียนใหม่ทันที 
 ห้าม สลับสายลม กับสายก๊าซโดยเด็ดขาด เพราะอาจท าให้ระเบิดขึ้นได้ 
 ควรตรวจสอบสายลมและสายก๊าซ รวมท้ังอุปกรณ์ปูองกันไฟย้อนกลับให้อยู่ในสถาพที่พร้อมใช้งาน 
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ใกล้บริเวณท างานให้เพียงพอและสามารถหยิบใช้ได้
โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 ห้าม ผู้ปฏิบติังานท างานตัดช้ินงานเพียงล าพังโดยเด็ดขาด 
 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องท าการปิดวาล์วถังลมและถังก๊าซทุกครั้งหลังจากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
 ต้องมีการทดสอบการรั่วของก๊าซ โดยการใช้สบู่ หากพบมีการรั่วไหล ห้าม น ามาใช้งานโดยเด็ดขาด 
 ห้าม ใช้น้ ามัน จาระบี หล่อล่ืนข้อต่อต่างๆ 
 หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้มีการตรวจสอบพื้นท่ีการท างานและท าความสะอาดให้เรียบร้อย
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการลุกไหม้ 

 
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ 

๑. จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความช านาญ ในการใช้เครื่องมือ  
๒. จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าก่อน และมีการแจ้งให้เจ้าของพื้นท่ีทราบ  
๓. ห้าม สวมถุงมือผ้าในขณะใช้เครื่องเจาะ เพราะอาจเกิดการดึงโดยจุดหมุนของเครื่องเจาะเข้าไปในจุด

อันตรายได้        
๔. ก่อนปฏิบัติงานต้องมีการตรวจเช็คช้ินงานว่าได้ยึดแน่นแล้วหรือไม่   
๕. มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ว่ามีจุดท่ีช ารุด หรือบกพร่องหรือไม่ หากพบต้องท าการซ่อมก่อนน าไปใช้งาน 
๖. แต่งกายให้รัดกุมและสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้   
 สวมแว่นตาหรือหน้ากาก  ปูองกันสะเก็ดหรือเศษวัสดุกระเด็น  
 ถ้าต้องใช้ถุงมือ ต้องสวมถุงมือหนังเท่านั้น ห้ามใช้ถุงมือผ้า   
 สวมรองเท้านิรภัย          

ข้อควรระวัง          
 ขณะเครื่องจักรก าลังปฏิบัติงาน ห้ามน าอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าไปใกล้ ๆ 
 ไม่หยอกล้อ หรือเล่นกันในบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 ห้าม ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร หากสภาพร่างกายและจิตใจไม่พร้อม เช่น มีอาการ ง่วง เหงา หรือมึนเมา 
 เครื่องเจาะท่ีใช้ไฟฟูาต้องมีระบบสายดิน เพื่อปูองกันไฟฟูาดูดจากกระแสไฟฟูา 
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ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องตรวจวัดไฟฟูา  จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตปฏิบัติงาน

รวมท้ังผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้นท่ีสามารถท างานเกี่ยวกับไฟฟูา ซ่อมหรือต่อวงจร
เครื่องมือไฟฟูาได้ 

 พนักงานท่ีท างานเกี่ยวกับการซ่อมแซม ต่อเติม ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟูาต้องสวมเส้ือผ้าท่ีแห้ง และสวม
รองเท้าพื้นยางพร้อมท้ังตัดกระแสไฟฟูา 

 เครื่องมือท่ีใช้งานกับไฟฟูาชนิดมือจับ ต้องมีฉนวนซึ่งอยู่ในสภาพดีท่ีด้ามจับไม่ควรน าอุปกรณ์ไฟฟูาท่ี
ช ารุดมาใช้งาน จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมให้เรียบร้อย 

 ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือติดต้ังไฟฟูาต้องตัดสวิตซ์ ล็อคกุญแจ และแขวนปูาย 
 ไม่น าอุปกรณ์ไฟฟูาท่ีช ารุดมาใช้งานจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมให้เรียบร้อย 
 ตรวจสอบอุปกรณ์ปูองกันไฟฟูาดูด ไฟฟูารั่ว ก่อนใช้อุปกรณ์นั้นๆ เสมอ 
 การเปิดหรือปิดระบบไฟฟูา ต้องแน่ใจก่อนว่าปลอดภัยแล้ว 
 ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเมื่อท างานในพื้นท่ีอันตราย 
 ห้าม ใช้บันไดโลหะ และวัสดุอื่นท่ีเป็นส่ือไฟฟูาขณะท างานเกี่ยวกับไฟฟูา 
 ห้าม ปฏิบัติงานขณะท่ียังมีกระแสไฟฟูาอยู่ในระบบโดยเด็ดขาด  
 อุปกรณ์ไฟฟูาทุกชนิดต้องได้รับการตรวจสอบและติดสต๊ิกเกอร์แสดงสถานะสีท่ีก าหนดโดยพนักงาน
ท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้น 
 ห้าม น าอุปกรณ์ไฟฟูาท่ีไม่ได้รับการตรวจสอบมาใช้งานโดยเด็ดขาด 
 ก่อนการลงมือปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับไฟฟูาต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ตัดการจ่ายกระแสไฟฟูาเข้าสู่วงจรทุกครั้ง 
 ต้องมีปูายแขวนอธิบายการท างาน ณ ต าแหน่งท่ีมีการหยุดท างานของเครื่อง 

 เมื่อท างานเกี่ยวกับไฟฟูาเรียบร้อยแล้วต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายดิน และการท างานได้ตามปกติเหมือนเดิม 
 ติดต้ัง หรือปิดฝาครอบ และรอยต่อต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะจ่ายกระแสไฟฟูา 
 เมื่อเครื่องไฟฟูาหรืออุปกรณ์ไฟฟูาท่ีจะเริ่มเดินเครื่องใหม่ จ าเป็นต้องให้พนักงาน ๒ คน 
 ประสานงานกันท่ีจุดหยุดการท างานของเครื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถปฏิบัติการ ได้อย่าง

ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 

ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นเหนือศรีษะ (Overhead Crane) 
 บังคับป้ันจ่ันต้องได้รับการฝึกอบรมและมีใบอนุญาตผู้บังคับป้ันจ่ันเท่านั้น 
 ผู้บังคับป้ันจ่ันจะต้องแสดงบัตรผู้บังคับป้ันจ่ันและติดปลอกแขนตลอดเวลาท่ีท างานกับป้ันจ่ัน 
 ผู้บังคับป้ันจ่ันจะต้องท าการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกครั้งก่อนการใช้งานปั้นจั่น 
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 ผู้บังคับปั้นจ่ันต้องท าการทดสอบระบบควบคุมการท างานของปั้นจ่ันก่อนทุกครั้ง หากพบว่ามีปัญหา 
ให้รีบแจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันที 
 ผู้บังคับปั้นจ่ันจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตลอดเวลาท่ี
ปฏิบัติงาน เช่น รองเท้านิรภัย, หมวกนิรภัย, แว่นตานิรภัย เป็นต้น 
 ก่อนท าการยกช้ินงานทุกครั้งจะต้องท าการตรวจสอบอุปกรณ์การยกเรียบร้อยหรือไม่ หากอุปกรณ์การยก
ช ารุดเสียหายควรท าการเปล่ียนใหม่ 
 ผู้บังคับปั้นจ่ันจะต้องท าการยกช้ินงานขึ้นประมาณ ๒๕ ซม. และลดลง ๑๐ ซม. หากพบว่าปั้นจ่ันยังไม่หยุด
แสดงว่าระบบเบรคอาจช ารุดให้แจ้งหัวหน้างานทันที  
 ผู้บังคับป้ันจ่ันควรยกช้ินงานให้อยู่ในระดับต่ าท่ีสุดเท่าท่ีจะต่ าได้ ในกรณีไม่มีส่ิงกีดขวาง 
 ผู้บังคับปั้นจ่ันจะต้องปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท และปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด 
 ห้ามท าการยกชิ้นงานท่ีมีน้ าหนักเกินพิกัดท่ีปั้นจั่นยกได้โดยเด็ดขาด 
 ห้าม ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการยกชิ้นงานเข้าไปในรัศมีของการท างานของปั้นจั่น 
 ห้าม ผู้ท่ีไม่ผ่านการฝึกอบรมและไม่มีใบอนุญาตผู้บังคับป้ันจ่ันท าการใช้งานปั้นจั่นโดยเด็ดขาด 
 หากพบว่าพนักงานหรือหัวหน้างานเป็นผู้ส่ังให้พนักงานท่ีไม่ผ่านการฝึกอบรมหรือไม่มีใบอนุญาต 
ผู้บงัคับป้ันจ่ันท าการใช้งานปั้นจ่ัน จะต้องได้รับเอกสารใบเตือนจากเจ้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน
ทันที 
 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนท่ี 

 ผู้ควบคุมปั้นจ่ันต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมปั้นจ่ัน และได้รับบัตรประจ าตัวผู้บังคับ
ปั้นจั่นเท่านั้น 

 ผู้ควบคุมปั้นจั่นต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วน เช่น รองเท้านิรภัย, 
แว่นตานิรภัย เป็นต้น 

 กรณีท่ีห้องควบคุมปั้นจั่นอยู่สูงจากพื้นบันไดขึ้นจะต้องมีครอบปูองกันโดยตลอดขั้นบันไดต้องมีความ
แข็งแรง 

 ผู้ควบคุมปั้นจ่ันต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บปุวย หรือมีโรคประจ าตัว เช่น โรคลมชัก, โรคความดัน
โลหิตสูง เป็นต้น 
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 ผู้ควบคุมปั้นจ่ันต้องท าการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของปั้นจ่ันทุกครั้งก่อนเริ่มงาน หากพบว่า
อุปกรณ์ช ารุด เสียหายให้รีบแจ้งหัวหน้างานทันที 

 ผู้ควบคุมการปั้นจั่นต้องรู้จักสัญญาณท่ีใช้ในการยกหรือเคล่ือนย้ายวัสดุได้อย่างถูกต้อง 
 ผู้ควบคุมปั้นจั่นต้องรู้น้ าหนักของช้ินงานท่ีจะยกและห้ามไม่ให้ท าการยกช้ินงานเกินพิกัดน้ าหนักตาม

มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
 ก่อนยกเคล่ือนย้ายวัสดุต้องใช้ตีนช้าง (Outrigger) ยันกับพื้นท่ีมั่นคงแข็งแรงให้เรียบร้อยทุกครั้งท่ี

ท างานยก 
 การเริ่มยกขึ้นครั้งแรกควรด าเนินการอย่างช้าๆ และยกขึ้นเพียงเล็กน้อยเพื่อตรวจสอบความสมดุล

และความสามารถในการยกกรณีท่ีวัสดุ ท่ี ยกหนักใกล้เคียงกับพิกัดก าหนดควรทดสอบการท างาน 
ของเบรคด้วย 

 การท างานยกช้ินงานหรือวัสดุทุกครั้งจะต้องประกอบไปด้วย ผู้ควบคุมปั้นจ่ัน, ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับ
ปั้นจั่น และผู้เกาะเกี่ยววัสดุหรือช้ินงานส าหรับงานยกทุกครั้ง 

 ห้าม ผู้ปฏิบัติงานโดยสารหรือเกาะบนส่ิงของท่ีท าการยกโดยเด็ดขาด 
 ผู้บังคับป้ันจ่ัน และผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจ่ัน ต้องให้สัญญาณทุกครั้งท่ีท าการยกช้ินงาน ลอยสูง

จากพื้น เช่น สัญญาณเสียง, สัญญาณแสง เป็นต้น 
 ควรหลีกเล่ียงการแขวนส่ิงของไว้กลางอากาศ แต่ถ้าจ าเป็นต้องล็อคเครื่องด้วย ห้าม ใช้เบรคเพียง

อย่างเดียว 
 กรณีมีลมพัดแรงมากจนวัสดุท่ีเคล่ือนย้ายแกว่งไปมาอย่างรุนแรงต้องรีบวางวัสดุลงทันที 
 การใช้ปั้นจ่ันต้ังแต่ ๒ เครื่องขึ้นไปยกของร่วมกันให้สัญญาณมือผู้ควบคุมการเคล่ือนย้ายเพียงคนเดียว 
 การใช้ปั้นจั่นใกล้กับสายไฟฟูาแรงสูงช้ินส่วนต่างๆ ของปั้นจั่นต้องห่างจากสายไฟไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

หรือตามขนาดของแรงเคล่ือนไฟฟูา ถ้าไม่สามารถท าตามระยะท่ีก าหนดได้ต้องมีผู้คอยสังเกต และให้สัญญาณ
เตือน 

 การปฏิบัติงานตอนกลางคืนควรมีไฟแสงสว่างให้เพียงพอท่ัวบริเวณท่ีปฏิบัติงานแต่แสงไฟ ต้องไม่
รบกวนการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมปั้นจั่น 

 ห้าม ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ท่ีไม่ได้รับอนุญาตเป็นผู้บังคับปั้นจ่ันอยู่ในห้องควบคุมปั้นจ่ันโดยเด็ดขาด 
 ภายในห้องควบคุมปั้นจั่นไม่ควรมีเครื่องมือท่ีไม่เกี่ยวข้องเก็บไว้แต่ต้องมีถังดับเพลิง 
 ต้องบ ารุงรักษาเป็นระยะฯโดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการเคล่ือนไหวหรือเสียดสี 
 ห้ามผู้บังคับป้ันจ่ันใช้โทรศัพท์ วิทยุเทป หรือสูบบุหรี่ในขณะท่ีการบังคับป้ันจ่ันเพื่อยกช้ินงาน 
 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

 
ความปลอดภัยในการใช้รถกระเช้า 

 ผู้ปฏิบัติงานบนรถกระเช้าต้องป็นผู้ท่ีสามารถบังคับรถกระเช้าได้และต้องมีผู้เฝูาระวังช่วยเหลืออย่าง
น้อย ๑ คนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

 ปิดกั้นบริเวณติดต้ังปูายสัญญาณเตือนอันตรายรอบๆบริเวณท างานเพื่อแจ้งเตือนและปูองกันบุคคล
อื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง 
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 ต้องเก็บและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ในกระเช้าและต้องหาวิธีปูองกันไม่ให้ตกหรือหลุดออกจาก
กระเช้า 

 ต้องเข้า -ออกทางประตูกระเช้าทุกครั้ง 
 ต้องปิดและล็อคประตูขณะท างานหรือเมื่ออยู่ในกระเช้า 
 ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวและคล้องเกี่ยวตะขอไว้กับราวของกระเช้าตลอดเวลาและสวมใส่

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอื่นให้ครบถ้วนตลอดเลาท่ีปฏิบัติงาน 
 ต้องรักษาระยะห่างจากขอบของกระเช้าถึงจุดท างานไม่ให้เกิน ๓๐ เซนติเมตรเพื่อไม่ให้เอื้อมตัวออก

นอกตัวกระเช้ามากเกินไป 
 ต้องใช้ฉนวนปูองกันกระแสไฟฟูาหรือตัดกระแสไฟฟูาก่อนการใช้กระเช้ายกท างานใกล้สายไฟฟูา 
 ผู้ปฏิบัติงานบนรถกระเช้าต้องเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  ไม่เป็นโรคประจ าตัว เช่น โรคลมชัก, 

โรคความดันสูง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

ความปลอดภัยในการท างานในท่ีอับอากาศ 
 ต้องขออนุญาตก่อนเข้าไปปฏิบัติงานทุกครั้ง  โดยหัวหน้างานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการ 

ขออนุญาตเข้าไปปฏิบัติงาน (Work Permit) 
 ผู้ปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศจะต้องผ่านรับการฝึกอบรมการท างานในท่ีอับอากาศ พร้อมกับได้รับบัตร

ประจ าตัวผู้ปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศเท่านั้น 
 ผู้ปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วน เช่น

รองเท้านิรภัย, หมวกนิรภัย, แว่นตานิรภัย เป็นต้น 
 ห้าม ผู้ปฏิบัติงานท างานในท่ีอับอากาศโดยเด็ดขาด หากไม่มีผู้ช่วยเหลือท่ีได้รับการอบรมเฝูาระวัง

หรือช่วยเหลือบริเวณทางเข้า – ออก 
 การท างานในท่ีอับอากาศทุกครั้งจะต้องมีผู้ควบคุมงาน และผู้ช่วยเหลือ เพื่อเฝูาระวังด้านความ

ปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ 
 ก่อนเข้าท างานในท่ีอับอากาศ ผู้ควบคุมงานจะต้องท าการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ในการ

ท างานให้ครบถ้วน 
 ต้องท าการตรวจสอบอากาศก่อนเข้าไปปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศทุกครั้ง และต้องท าการตรวจวัด

อากาศเป็นระยะ ๆ ตามลักษณะงาน 
 ต้องท าการระบายอากาศด้วยพัดลมระบายอากาศ ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ 
 ห้าม ผู้ท่ีไม่ผ่านการฝึกอบรมการท างานในท่ีอับอากาศและไม่มีบัตรประจ าตัวผู้ปฏิบัติงานในท่ี 

อับอากาศเข้าท างานโดยเด็ดขาด 
 ห้ามจัดวางส่ิงของกีดขวางทางเข้า – ออกในพื้นท่ีการท างานในท่ีอับอากาศโดยเด็ดขาด 
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 จัดท าปูายแจ้งข้อความ “ท่ีอับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า” ให้มีขนาดมองเห็นเด่นชัดบริเวณทางเข้าออก
พื้นท่ีอับอากาศทุกแห่ง 

 ผู้ปฏิบัติงานท่ีอับอากาศจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวไว้ที่ทางเข้า – ออก ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสี 
 ต้องขออนุญาตเข้าไปปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบในการขออนุญาตเข้าไปปฏิบัติงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน
เช่น หมวกนิรภัย, แว่นตานิรภัย, รองเท้านิรภัย, หน้ากากกันสารเคมี เป็นต้น 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องทราบชนิดและอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากสารเคมีโดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร MSDS 
 การจัดเก็บสารเคมีต้องมีการระบายอากาศท่ีดี และมีอุปกรณ์ดับเพลิงเพียงพอ สามารถหยิบใช้งานได้
ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 ห้าม ท าการผสมสีกับสารเคมีท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในฉลากโดยเด็ดขาด 
 ห้าม สูบบุหรี่ในพื้นท่ีการท างาน และพื้นท่ีการจัดเก็บสารเคมีโดยเด็ดขาด 
 ห้าม น าอาหารและเครื่องด่ืมทุกชนิดเข้ามารับประทานในบริเวณการท างานโดยเด็ดขาด 
 ห้าม ก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นท่ีการท างานสีและพื้นท่ีการจัดเก็บสารเคมีโดยเด็ดขาด 
 ต้องมีการระบายอากาศท่ีดีในพื้นท่ีการท างานและพื้นท่ีจัดเก็บสารเคมี 
 การเก็บสารเคมีควรแยกเก็บให้เป็นระเบียบตามชนิดและประเภทของสารเคมี 
 เมื่อสารเคมีกระเด็นโดนผิวหนัง ให้รีบล้างด้วยน้ าสะอาดอย่างน้อย ๑๕ นาทีและถอดเส้ือผ้าท่ีถูก
สารเคมี ควรถอดออกทันทแีละช าระล้างร่างกายด้วยน้ าสะอาด 
 เมื่อสารเคมีกระเด็นเข้าตา ให้ไปล้างตาท่ีอ่างล้างตาฉุกเฉิน โดยให้น้ าสะอาดไหลผ่านตาประมาณ ๑๕ นาที 
และรีบพบพยาบาลทันที 
 จัดเก็บวัสดุดูดซับสารเคมีหลังท าความสะอาดพื้นท่ีเขียนปูายบ่งช้ีและแยกท้ิงตามประเภท/ชนิดของขยะ 
 สีท่ีเหลือจากการใช้งาน พนักงานจะต้องน าไปเทท้ิงท่ีถังกากสี (ถัง๒๐๐ลิตร) ในจุดท่ีก าหนดไว้ให้ทุกครั้ง
เมื่อไม่ใช้งาน เพื่อเป็นการแยกประเภทขยะกากสีและกระป๋องสีเปล่า 
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ความปลอดภัยในการท างานพ่นทราย 
 ต้องขออนุญาตเข้าไปปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการขออนุญาตเข้าไป

ปฏิบัติงาน 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน

เช่น รองเท้านิรภัย, หน้ากากส าหรับงานพ่นทราย, ถุงมือหนัง เป็นต้น 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ในงานพ่นทรายก่อนทุกครั้ง หากพบว่าช ารุดให้รีบแจ้งหัวหน้างานทันที 
 ต้องปฏิบัติงานในการพ่นทรายอย่างน้อย ๒ คน โดย ๑ คนท าหน้าท่ีพ่นทราย และอีก ๑ คนท า

หน้าท่ีช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานพ่นทราย 
 ข้อต่อต่าง ๆ ของสายลมส าหรับงานพ่นทรายจะต้องมีสลิงกันสะบัดทุกจุด 
 ต้องปิดกั้นพื้นท่ีในการพ่นทรายด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อปูองกันฝุุนละอองฟุูงกระจายไปสู่เพื่อน

ร่วมงานจุดอื่น 
 ผู้ปฏิบัติงานพ่นทรายต้องไม่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคภูมิแพ้, โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น 
 ต้องมีวิทยุส่ือสารในการปฏิบัติงานพ่นทราย เพื่อใช้ในการประสานงานระหว่างผู้ท่ีพ่นทรายกับผู้ท่ี

ควบคุมเครื่อง 
 หากเกิดกรณีฉุกเฉินผู้ควบคุมเครื่องต้องสามารถหยุดเครื่องได้ทันที 
 ห้าม ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นท่ีการพ่นทรายโดยเด็ดขาด 
 ห้าม น าอุปกรณ์ท่ีช ารุดมาใช้ในการพ่นทรายโดยเด็ดขาด 
 ผู้ปฏิบัติงานพ่นทรายจะต้องมีการหมุนเวียนกับเพื่อนร่วมงานอย่างน้อยทุก ๆ ๑ ช่ัวโมง เพื่อปูองกัน

การอ่อนเพลียจากการท างาน 
 

 
 

ความปลอดภัยในการจัดเก็บ จัดวาง และแยกย้ายวัตถุดิบ 
 ต้องจัดเก็บวัสดุให้อยู่ห่างจากสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพของวัสดุเช่นความร้อน  

ความอับช้ืนเป็นต้น 
 ก าหนดพื้นท่ีการจัดเก็บอย่างเหมาะสมชัดเจน และแยกประเภทตามลักษณะของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์

เพื่อไม่ให้วัสดุต่างชนิดจัดเก็บปะปนกัน 
 การจัดเก็บวัสดุภายในอาคารต้องให้ห่างจากผนังอาคารไม่น้อยกว่า ๒ ฟุต 
 การจัดวางช้ันเก็บต้องเป็นพื้นราบไม่ลาดเอียงและต้องมีปูายหรือเครื่องหมายก ากับวัสดุท่ีจัดเก็บให้

เห็นอย่างชัดเจน 
 กรณีท่ีต้องการวางวัสดุซ้อนกันให้วางวัสดุท่ีหนักกว่าอยู่ด้านล่างและวัสดุท่ีเบากว่าวางซ้อนด้านบน 
 ห้าม วางวัสดุซ้อนกันสูงเกินกว่า ๑.๕๐ เมตรเมื่อต้องยกเคล่ือนย้ายด้วยแรงคน 

http://www.atsmemall.com/shop/product-detail.php?id=48420&uid=39028
http://www.atsmemall.com/shop/product-detail.php?id=48424&uid=39028
http://www.atsmemall.com/shop/product-detail.php?id=48465&uid=39028
http://www.atsmemall.com/shop/product-detail.php?id=48420&uid=39028
http://www.atsmemall.com/shop/product-detail.php?id=48424&uid=39028
http://www.atsmemall.com/shop/product-detail.php?id=48465&uid=39028
http://www.atsmemall.com/shop/product-detail.php?id=48420&uid=39028
http://www.atsmemall.com/shop/product-detail.php?id=48424&uid=39028
http://www.atsmemall.com/shop/product-detail.php?id=48465&uid=39028
http://www.atsmemall.com/shop/product-detail.php?id=48420&uid=39028
http://www.atsmemall.com/shop/product-detail.php?id=48424&uid=39028
http://www.atsmemall.com/shop/product-detail.php?id=48465&uid=39028
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 ห้าม วางวัสดุซ้อนกันสูงเกินกว่า ๓ เมตรเมื่อใช้โฟลค์ลิฟท์ในการยกเคล่ือนย้ายวัสดุท่ีจัดวางต้องวาง
อย่างเป็นระเบียบ มั่นคง ไม่เอียง หรือมีโอกาสโค่นล้มได้ง่าย 

 วัสดุท่ีเคล่ือนไหวบ่อยให้จัดเก็บด้านหน้า เพื่อความสะดวกในการรับเข้าและจ่ายออก 
 ห้ามวางวัสดุท่ีมีลักษณะเป็นท่อหลอดยาวหรือแท่งยื่นออกมาท่ีทางเดิน เพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย

กับผู้ปฏิบัติงาน 
 การจัดเก็บวัสดุท่ีเป็นท่อหรือถังกลมในแนวนอนให้จัดหาวัสดุมาค้ าหรือหนุนไว้ เพื่อปูองกันการกล้ิง

หรือเคล่ือนท่ีการจัดวางวัสดุท่ีมีลักษณะเป็นถังซ้อนกันจะต้องน าไม้กระดานหรือไม้อัดมารองกั้นระหว่างช้ัน 
 วัสดุท่ีมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษต้องจัดเก็บภายในอาคาร 
 กรณีท่ีเปิดกล่องลังไม้ต้องท าการพับหรือเก็บหัวตะปูให้ครบทุกตัว 
 การจัดเก็บวัสดุพึงระลึกไว้เสมอว่าต้องไม่กีดขวางเส้นทางหนีไฟและอุปกรณ์ฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ 

 
 
 
 
 
 
 

สุขภาพอนามัย และโรคจากการท างาน 
โรคจากการท างาน (Occupational Diseases) 

โรคจากการท างาน หรือโรคจากการประกอบอาชีพหรือตามกฎหมายเรียกว่า โรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่อง
กับการท างาน บางโรคอาจจะปรากฏอาการอย่างเฉียบพลัน เนื่องจากอาจได้รับส่ิงท าให้เกิดโรค ในปริมาณ
ค่อนข้างสูง ในระยะเวลาอันส้ัน แต่บางโรคอาจจะปรากฏอาการแบบเรื้อรัง เนื่องจากคนงานจะค่อยๆ ได้รับส่ิง
ท่ีท าให้เกิดโรคนั้นทีละน้อยๆ เป็นเวลานานหลายเดือน หรือหลายปี โรคส่วนใหญ่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีความ
รุนแรงสูงบางครั้งไม่อาจรักษาให้กลับสู่สภาพเดิมได้ และมีจ านวนมากท่ีเป็นโรคนี้เกิดความรุนแรงมากจนพิการ
หรือเสียชีวิต 
 จากประกาศกระทรวงรงงานและสวัสดิการสังคม ก าหนดชนิดของโรคตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีจ านวน ๓๒ โรค ดังนี้  
๑. โรคจากตะกั่ว /สารประกอบตะกั่ว   ๑๗. โรคจากคาร์บอนมอนนอกไซด์ 
๒. โรคจากแมงกานีส /สารประกอบแมงกานีส  ๑๘. โรคจากเบนซีนหรือสารประกอบเบนซีน 
๓. โรคจากสารหนู /สารประกอบสารหนู   ๑๙. โรคฮาโลเจนเป็นอนุพันธ์ของกลุ่มน้ ามัน 
๔. โรคจากเบอริลเล่ียม /สารประกอบเบอริลเล่ียม  ๒๐. โรคจากสารก าจัดศัตรูพืช 
๕. โรคจากปรอท /สารประกอบปรอท   ๒๑. โรคจากสารเคมีอื่น /สารประกอบสารเคมีอื่นๆ 
๖. โรคจากโครเมี่ยม /สารประกอบโครเมี่ยม  ๒๒. โรคจากเสียง 
๗. โรคจากนิเกิ้ล /รประกอบนิเกิ้ล    ๒๓. โรคจากความร้อน 
๘. โรคจากสังกะสี /สารประกอบสังกะสี   ๒๔. โรคจากความเย็น 
๙. โรคจากแคดเมี่ยม /สารประกอบแคดเมี่ยม  ๒๕. โรคจากความส่ันสะเทือน 
๑๐. โรคจากฟอสฟอรัส /สารประกอบฟอสฟอรัส  ๒๖.โรคจากความกดดันอากาศ 
๑๑. โรคจากคาร์บอนไดซัลไฟด์    ๒๗. โรคจากรังสีไม่แตกตัว 
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๑๒. โรคจากไฮโดรเจนซัลไฟด์    ๒๘. โรคจากรังสีแตกตัว 
๑๓. โรคจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ /กรดซัลฟูริค  ๒๙. โรคจากคล่ืนแม่เหล็ก-ไฟฟูาอื่นๆ 
๑๔. โรคจากไนโตรเจนอ๊อกไซด์ /กรดไนตริค  ๓๐. โรคจากฝุุน 
๑๕. โรคจากแอมโมเนีย     ๓๑. โรคติดเช้ือจากการท างาน 
๑๖. โรคจากคลอรีน /สารประกอบคลอลีน   ๓๒. โรคอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพ 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ท าให้เกิดโรคจากการท างาน จ าแนกออกได้เป็น ๓ องค์ประกอบดังนี้ 
๑. ตัวเหตุของโรคหรือส่ิงท่ีท าให้เกิดโรค หมายถึง สาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพแบ่งออก 

ได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ 
 ตัวเหตุทางเคมี หมายถึง ซึ่งอาจอยู่ในรูปของก๊าซ ไอสาร ละออง ฝุุน หรือตัวท าละลายเช่น ยาฆ่า

แมลงฝุุนใยหิน สารตะกั่ว แมงกานีส ปรอท 
 ตัวเหตุทางกายภาพ เช่น เสียง ความร้อน ส่ันสะเทือน และรังสีชนิดแตกตัวเป็นต้น 
 ตัวเหตุทางชีวภาพ ได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย เช้ือรา พยาธิ และฝุุนเส้นใยพืช เป็นต้น 

๒. คนท่ีท างานเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการได้รับตัวเหตุของโรคและตอบสนองต่อโรคนั้น
ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดโรคมีหลายประการ เช่น 

 กรรมพันธุ์, เช้ือชาติ, เพศ และอายุ 
 พื้นฐานสุขภาพก่อนเข้าท างานเช่น มีโรค /ความเจ็บปุวยแฝงเร้นอยู่ และเมื่อได้รับตัวเหตุของโรค

บางชนิดเข้าไปอาจท าให้เกิดโรคได้เร็วขึ้น 
 ภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล 
 พฤติกรรมในการท างาน ,อนามัยส่วนบุคคล ,นิสัย 
 พื้นฐานการศึกษาท่ีไม่เท่ากัน 

๓. ประเภทของโรคจากการท างาน ซึ่งแบ่งได้เป็น ๖ ประเภทดังนี้ 
 โรคปอดจากการท างาน 
 โรคผิวหนังจากการท างาน 
 โรคจากการท างานเกิดจากตัวเหตุทางเคมี 
 โรคมะเร็งจากการท างาน 
 โรคจากตัวเหตุทางชีวภาพได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย เช้ือรา พยาธิ และฝุุนเส้นใยพืช  
 โรคจากตัวเหตุทางกายภาพ เช่น เสียงดัง ความร้อน ความส่ันสะเทือน รังสีชนิดแตกตัว เป็นต้น 
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การปฐมพยาบาลภายในบริษัทฯ 
หัวหน้างาน/เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยต้องให้ความช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากการ

ท างาน ตู้ยาสามัญและชุดปฐมพยาบาลมีประจ าแต่ละแผนก หากต้องส่งต่อผู้ปุวยไปยังสถานพยาบาล ให้แจ้ง
ฝุายบุคคลเพื่อด าเนินการต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 

 
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

๑. อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ เช่น หมวกนิรภัย (Safety Helmet) หมวกกันกระแทก (Bump Cap) ใช้ปูองกัน
อันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับศีรษะ อันเนื่องมาจากวัสดุตกจากท่ีสูงกระทบศีรษะในลักษณะท่ีเป็นแรงกระแทก
หรือใช้ปูองกันอันตรายจากการที่ศีรษะเคล่ือนท่ีไปกระแทกหรือกระทบกับวัสดุอื่น 
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๒. ปกรณ์ป้องกันการได้ยิน เช่น ปล๊ักอุดหู (Ear Plug) ท่ีครอบหู (Ear Muff) ใช้ปูองกันอันตรายจาก
เสียงดังซึ่งถ้ามีเสียงดังเกิน ๘๕ เดซิเบลเอ ให้สวมใส่ปล๊ักอุดหูหรือท่ีครอบหูตลอดเวลาท่ีสัมผัสเสียงดัง ซึ่งตาม
มาตรฐานความปลอดภัย เสียงต้องไม่ดังเกิน ๙๐ เดซิเบลเอ 
 
 
 
 
 
 

๓. อุปกรณ์ป้องกันหน้าและดวงตา เช่น แว่นตานิรภัย (Safety Glasses) ท่ีครอบตา (Goggle), กระบัง
หน้า (Face Shield)ใช้ปูองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับดวงตาจากแสงสว่างจ้าและวัสดุฝุุนละอองกระเด็น
เข้าตา เช่น งามขัด งานเจียร งานสกัด หรือปูองกันสารเคมีกระเด็นเข้าตาท่ีอาจท าให้ตาบอด  

 
 
 
 
 
 
 

๔. อุปกรณ์ป้องกันลมหายใจ เช่น หน้ากากกรองสารเคมี (Chemical Cartridge Respirator),
หน้ากากกรองก๊าซ (Gas Mask), SCBA เป็นต้น ใช้ปูองกันอันตรายในสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีมีฝุุน ไอระเหย
สารเคมี ก๊าวพิษ เพื่อปูองกันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจโดยมาตรฐานความปลอดภัย จะต้อง
มีการตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมี/ฝุุน ในพื้นท่ีท างาน ทุก ๖ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 

๕. อุปกรณ์ป้องกันล าตัว เช่น ชุดปูองกันสารเคมี, ชุดปูองกันความร้อน ใช้ปูองกันอันตรายท่ีอาจจะโดน
ล าตัว เช่น สารเคมีกระเด็นโดนล าตัว ปูองกันสะเก็ดไฟจากการเช่ือม  
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๖. อุปกรณ์ป้องกันมือ เช่น ถุงมือหนัง, ถุงมือปูองกันสารเคมี, ถุงมือยาง, ถุงมือปูองกันไฟฟูา ใช้ปูองกัน
อันตรายท่ีอาจจะเกิดการถูกท่ิมแทงจากวัสดุแหลมคมการกัดกร่อนจากสารเคมี ปูองกันอันตรายจากไฟฟูา 
 
 
 
 
 
 
 

๗. อุปกรณ์ป้องกันเท้า เช่น รองเท้านิรภัย (Safety Shoe), รองเท้ากันสารเคมี ใช้ปูองกันอันตรายจาก
ของตกใส่เท้า อันตรายจากการกัดกร่อนของสารเคมี ปูองกันการล่ืนล้มจากพื้นล่ืน เช่น สารเคมี น้ ามัน หรือท่ีมีน้ าขัง 

 
 
 
 
 
 

๘. อุปกรณ์ป้องกันตกจากที่สูง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว (Hardness) 
ใช้ปูองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดจากการท างานบนท่ีสูง เมื่อท างานท่ีสูงกว่า ๔ เมตร จะต้องสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันการตกจากท่ีสูงทุกครั้งอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลทุกชนิดต้องดูแลบ ารุงรักษาอยู่เสมอ เพื่อให้
พร้อมใช้งาน 
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การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์ 
อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้น ถือเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรายงานและแจ้งให้ทราบโดยท่ัวกัน

เพื่อให้มีการด าเนินการ สอบสวน และแก้ไขตามสาเหตุท่ีพบปูองกันเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นอีก โดยมีสาเหตุ
คล้ายคลึงกันในอนาคต 

การรายงานอุบัติเหตุ 
ก าหนดให้มีการรายงาน เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทุกชนิดท่ีเป็นสาเหตุ หรืออาจท าให้เกิดการบาดเจ็บ,

ทรัพย์สินเสียหาย หรือเป็นการท าลายสภาพแวดล้อม ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุรับทราบ 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้างต้น ต้องมีการรายงานโดยวาจาให้หัวหน้างานในพื้นท่ีรับทราบและเมื่อสามารถ

ควบคุมสถานการณ์ได้ท้ังหมดแล้ว จะต้องเขียนรายงานให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีกระท าได้ โดยใช้เวลาไม่เกิน ๒๔ 
ช่ัวโมงหลังเกิดเหตุ โดยขอแบบฟอร์มได้ท่ีจป.วิชาชีพ และส่งให้ฝุายความปลอดภัย เพื่อด าเนินการสอบสวน
และวิเคราะห์อุบัติเหตุต่อไป 

การสอบสวนอุบัติเหตุ 
 หากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เป็นเหตุฉุกเฉิน และได้มีการปฏิบัติตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินแ ล้ว ผู้บริหาร
จะต้องท าการสอบสวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพื่อหาสาเหตุพื้นฐาน (Basic Causes) เพื่อน าไปสู่การแก้ไข และ
เพื่อให้เป็นตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
 กรณีท่ีอุบัติเหตุเกิดขึ้น หัวหน้างานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยหรือทีมสอบสวนต้องท าการ
สอบสวนเพื่อหาสาเหตุและทบทวนสถิติอุบัติเหตุ เพื่อระบุช้ีถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น และดูแนวโน้มของอุบัติเหตุ 
เพื่อหาทางควบคุม ปูองกัน ก่อนท่ีเกิดความสูญเสียมากขึ้น 

ประเภทและชนิดของอุบัติเหตุ / อุบัติการณ์ต้องรายงาน 
๑.เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 การเสียชีวิต หรือพิการ 
 การบาดเจ็บ/เจ็บปุวย ซึ่งท าให้สูญเสียเวลางาน (Loss-Time) 
 การบาดเจ็บ/เจ็บปุวย ท่ีไม่ต้องหยุดงาน (Minor) 
 อุบัติเหตุร้ายแรงท่ีต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
 อุบัติเหตุไม่ร้ายแรงท่ีต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
 อุบัติเหตุร้ายแรงท่ีได้รับการปฐมพยาบาล 
 อุบัติเหตุไม่ร้ายแรงท่ีได้รับการปฐมพยาบาล 
 อุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะ และการขนส่ง 
 อุบัติเหตุท่ีมีน้ ามัน สารเคมี หก ล้น หรือ รั่วไหล หรือเหตุการณ์ใดๆ  ท่ีก่อให้เกิดปัญหาด้าน

ส่ิงแวดล้อม 
 อุบัติเหตุเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินต่างๆ 
 อุบัติเหตุท่ีมีทรัพย์สิน ,อุปกรณ์เสียหาย 
 อุบัติเหตุท่ีเกิดกับผู้รับเหมา หรือแรงงานจ้างเหมา 
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การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
การปฐมพยาบาล คือ การให้ความช่วยเหลือขั้นแรกในทันทีทันใดในท่ีเกิดเหตุ  โดยใช้เครื่องมือ

อุปกรณ์เท่าท่ีจะพอหาได้ เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บก่อนท่ีจะน าผู้ปุวยไปพบแพทย์ 
ขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดการบาดเจ็บ 

  แจ้งหัวหน้างานทันที หรือติดต่อเจ้าหน้าท่ีฝุายบุคคล 
 หากพบเห็นผู้บาดเจ็บ ถ้าสามารถพยาบาลเบ้ืองต้นได้ให้ด าเนินการทันที 

ค าเตือน ผู้ท่ีไม่มีความรู้ในการปฐมพยาบาล อาจเพิ่มความรุนแรงของการบาดเจ็บได้ 
การปฐมพยาบาลคนเป็นลมปฏิบัติได้ดังนี้ 

๑. เมื่อผู้ปุวยรู้สึกเวียนศีรษะ หน้ามืด ต้องให้ผู้ปุวยสูดหายใจยาวๆ และน าผู้ปุวยไปอยู่ในท่ีท่ีมีอากาศ
บริสุทธิ์ 

๒. ถ้าผู้ปุวยหมดสติควรให้ผู้ปุวยนอนหงาย โดยให้ศีรษะต่ ากว่าล าตัวเล็กน้อย หรือนอนราบก็ได้ และ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

o คลายเส้ือผ้าให้หลวม 
o กันคนอย่าให้มุงเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
o ให้ดมยาดมหรือแอมโมเนีย 
o เช็ดเหงื่อผู้ปุวยให้แห้ง 
o ถ้ายังไม่ฟื้นต้องให้ความอบอุ่น ผายปอด และรีบพาไปพบแพทย์ทันที 

 
หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ได้รับสารเคมี มีดังต่อไปนี ้
๑. ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีโดยการรับประทาน 

๑.๑ ลดอัตราการดูดซึมและท าให้สารเคมีเจือจางลง โดยให้ผู้ปุวยรีบด่ืมนม หรือไข่ดิบ หรือด่ืม
น้ าเปล่าทันที และในกรณีท่ีผู้ได้รับสารเคมีก าลังชักหรือสลบ อย่าให้ด่ืมอะไรทั้งส้ิน 

๑.๒ ท าให้อาเจียน โดยใช้นิ้วแหย่แถวเพดานคอ หรือให้ด่ืมน้ าเกลืออุ่นจัด ๆ (ผสมเกลือ ๑ช้อนโต๊ะ
ในน้ า ๑ แก้ว) หรือท้ังด่ืมและล้วงคอ เพื่อให้อาเจียนเอาสารพิษออกมา 

ข้อควรระวังในการท าให้อาเจียน คือ อย่าพยายามท าให้อาเจียนถ้าผู้ได้รับสารเคมีมีอาการชักหรือ
สลบเพราะจะท าให้เศษอาหารทะลักเข้าไปในหลอดลมและเกิดการอักเสบของปอดได้ ในกรณีท่ีด่ืมกรด ด่าง
หรือน้ ายาฟีนอล (ยาดับกล่ิน) ถ้าด่ืมกรดให้ด่ืมน้ าปูนใสเพื่อช่วยท าให้เป็นกลางแล้วให้ด่ืมนม เพื่อลดการระคาย
เคืองก่อน แล้วจึงท าให้อาเจียน ถ้าด่ืมด่างให้ด่ืมน้ าผลไม้ เช่น น้ าส้ม หรือน้ าผสมน้ าส้มสายชู เล็กน้อย แล้วด่ืม
นมหรือไข่ตีก่อนท าให้อาเจียน 

๒. ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ผิวหนังให้ล้างผิวหนังในบริเวณท่ีถูกสารเคมี โดยใช้น้ าสะอาดล้างให้
มากท่ีสุด เพื่อท าให้เจือจาง ถ้าสารเคมีหกรดเส้ือผ้าให้รีบถอดเส้ือผ้าออกก่อน ห้ามใช้สารแก้พิษใด ๆ เทลงไป
บนผิวหนัง เพราะอาจเกิดความร้อนจากปฏิกิริยาเคมีท าให้แผลกว้างและเจ็บมากขึ้น 

๓. ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ตาให้ล้างตาด้วยน้ าสะอาดให้มากท่ีสุดทันที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น 
ให้น้ าไหลผ่านตาอย่างน้อย ๑๕ นาที ปูายข้ีผ้ึงปูายตา แล้วรีบน าส่งห้องพยาบาล 

๔. ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีในการสูดดมให้ย้ายผู้ได้รับสารเคมีนั้นออกจากบรรยากาศของสารเคมี
ไปท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ช่วยผายปอด หรือกระตุ้นการหายใจ 
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การบาดเจ็บจากการสัมผัสกระแสไฟฟ้า 
 ต้องท าการตัดกระแสไฟฟูาก่อนทุกครั้ง 
 ใช้ไม้แห้ง หรือวัสดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟูา เข่ียอุปกรณ์ไฟฟูาออกจากตัวผู้บาดเจ็บ 
 ต้องเคล่ือนย้ายผู้ปุวยออกจากบริเวณท่ีถูกไฟดูด ไฟช๊อตให้เร็วท่ีสุด 
 ตรวจดูหัวใจว่าหยุดเต้นหรือไม่ เพราะกระแสไฟฟูาแรงสูงท่ีไหลผ่านหัวใจอาจท าให้คล่ืนหัวใจหยุด

เต้นได้ โดยใช้นิ้วมือคล าดูจากการเต้นของชีพจรบริเวณคอ ถ้าหัวใจหยุดเต้น ต้องท าการนวดหัวใจไปพร้อม ๆ 
กับการผายปอด 

 ถ้าผู้ปุวยหมดสติ ให้ช่วยหายใจก่อนน าส่งแพทย์ 
 

ข้อห้ามที่ส าคัญที่ไม่ควรท าเม่ือถูกไฟฟ้าช๊อต 
๑. ห้ามเข้าไปช่วยผู้ถูกไฟฟูาช๊อต จนกว่าจะแน่ใจได้ว่าผู้บาดเจ็บมิได้สัมผัสกับสายไฟฟูาหรือตัวน าไฟฟูาใด ๆ

จากนั้นจึงตัดวงจรไฟฟูาท่ีลัดวงจรก่อนเข้าไปช่วยเหลือ 
๒. ห้ามเข้าไปช่วยผู้ถูกไฟฟูาช๊อต ถ้าผิวหนังผู้ท่ีจะช่วยนั้นเปียกช้ืน  เพราะอาจเป็นตัวน ากระแสไฟฟูา

และถูกไฟฟูาดูดได้   
๓. ถ้าไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่ในการเข้าไปช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีความรู้ในการตัดกระแส

วงจรไฟฟูาหรือวิธีการช่วยเหลือท่ีถูกต้อง  ให้รีบตามคนมาช่วย 
บาดแผล/แผลไฟไหม้ 

 ใช้นิ้วหัวแม่มือกดปากแผลนาน ๑๐ นาที เพื่อให้เลือดแข็งตัว 
 กรณีแผลใหญ่ ให้ใช้ผ้าสะอาดปิดปากแผล 
 กรณีแผลไฟไหม้ ให้แช่น้ าเย็นจัดหรือใช้น้ าแข็งห่อผ้าปิดบริเวณแผลซึ่งจะช่วยลดการท าลายเนื้อเยื่อ 
 น าส่งพยาบาล/แพทย์ 

เศษวัสดุกระเด็นเข้าตา 
 ฝุุนละอองท่ัวไปเข้าตา ให้ล้างตาหรือลืมตาในน้ าสะอาด 
 ฝุุนละอองท่ีมีความคมฝังอยู่ในตา ห้ามเขี่ยออกเอง เพราะอาจท าให้เกิดการฉีกขาดของกระจกตา 

ใช้ผ้าสะอาดปิดตาเบา ๆ หลับตา เพื่อลดการเคล่ือนไหว แล้วรีบน าส่งแพทย์ 
 น าผู้ปุวยส่งพยาบาล/แพทย์ 

แผลจากการฟกซ้ า 
๑. หยุดพักการใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นทันที 
๒. ยกบริเวณท่ีฟกช้ าให้สูงและประคบด้วยความเย็น ในระยะ ๒๔ ชม.แรก จะช่วยบรรเทาความ

เจ็บปวด และท าให้เส้นเลือดตีบ เลือดออกน้อยลง ไม่บวมมาก หรืออาจใช้ผ้าพันให้แน่น ช่วยให้เลือดหยุดและ
จ ากัดการเคล่ือนไหวด้วย 

๓. ประคบความร้อนหลัง ๒๔ ชม. ให้ใช้ร่วมกับการนวดเบาๆ เพื่อให้มีการดูดซึมของเลือดดีขึ้น 
กระดูกหัก 

  ให้ผู้ปุวยนอนนิ่งๆ 
 เข้าเฝือกช่ัวคราว เพื่อปูองกันกระดูกเคล่ือน 
 น าส่งแพทย์/พยาบาล 
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การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ไฟไหม้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

องค์ประกอบของไฟ (Fire Tetrahedron) คือ เชื้อเพลิง(Fuel) ความร้อน (Heat) อากาศ (Oxigen) 
และกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain Reaction) 

หลักการปูองกันไฟไหม้ท่ีไม่พึงประสงค์ท าได้โดยหลีกเล่ียงไม่ให้องค์ประกอบของไฟคือ เช้ือเพลิง ความร้อน
อากาศ รวมตัวกันจนเกิดกระบวนการทางเคมีต่อเนื่อง(Chain Reaction)เป็นไฟไหม้ 

หากเกิดไฟไหม้เราสามารถควบคุมและดับได้โดยแยกหรือก าจัดองค์ประกอบของไฟออกไปอย่างน้อย 
๑ ส่วนจาก ๔ ส่วนคือ 

๑. เช้ือเพลิง ๒. ความร้อน  ๓. อากาศ ๔. ปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain Reaction) 
 

ประเภทของไฟและเครื่องดับเพลิง 
๑. อัคคีภัยประเภท A ได้แก่ อัคคีภัยท่ีเกิดขึ้นจาก เช่น ไม้ กระดาษ เศษผ้า 
  และขยะอัคคีภัยเหล่านี้ ใช้น้ าธรรมดาหรือผงเคมีแห้ง Dry Chemical กไ็ด้ 
๒. อัคคีภัยประเภท B ได้แก่ อัคคีภัยท่ีเกิดขึ้นจากน้ ามันเช้ือเพลิงต่างๆ เช่น 
 น้ ามัน สามารถดับได้โดยใช้เครื่องดับเพลิงแบบท่ีฉีดเป็นฟองหรือ 
 ถังดับเพลิงแบบน้ ายาโฟม หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ CO๒ 
 หรือผงเคมีแห้ง Dry Chemical 
๓. อัคคีภัยประเภท C ได้แก่ อัคคีภัยท่ีเกิดขึ้นจากเครื่องอุปกรณ์ไฟฟูา  

สารดับเพลิงท่ีใช้ได้มีเฉพาะน้ ายาชนิดท่ีไม่เป็นส่ือไฟฟูาเท่านั้น เช่น  
เครื่องดับเพลิงแบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ CO๒ หรือแบบฮาโลตรอน 

๔. อัคคีภัยประเภท D ได้แก่ อัคคีภัยท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงท่ีเป็นโลหะ เช่น 
แมกนีเซียม ลิเทียม และโซเดียม เช้ือเพลิงจะมีความร้อนสูงและลุกไหม้ 
ตลอดเวลา ต้องใช้เครื่องดับเพลิงและวิธีการชนิดพิเศษเท่านั้น 

 
การป้องกันและระงับอัคคีภัย 

การป้องกันอัคคีภัยเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 สถานท่ีท างาน สถานท่ีเก็บวัสดุหรืออุปกรณ์ ต้องสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ห้ามสูบบุหรี่ หรือท าให้เกิดประกายไฟในบริเวณท่ีอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ 
 ห้ามท้ิงก้นบุหรี่ หรือวัตถุท่ีมีความร้อนลงในตะกร้า ถังขยะ หรือส่ิงรองรับอื่นๆ ท่ีอาจก่อให้เกิด
อัคคีภัย 
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 เช้ือเพลิง สารไวไฟ หรือสารเคมี ต้องจัดเก็บและขนย้ายให้ถูกวิธีและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
 หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ปูองกันและระงับอัคคีภัย ห้ามมีส่ิงของวางกีดขวางเด็ดขาด 
 เส้นทางหนีไฟ ทางเดินต่างๆ จะต้องรักษาความสะอาด และไม่วางส่ิงของกีดขวางทางเด็ดขาด 
 เศษผ้า เศษวัสดุท่ีเป้ือนน้ ามัน เศษวัสดุอื่นๆ ท่ีติดไฟได้จะต้องแยกประเภทให้ชัดเจน 
 ต้องฝึกซ้อมการดับเพลิงเบ้ืองต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
 ผู้รับเหมาช่วง ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ควบคุมงาน 
 

แผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ 
๑. ให้พนักงานท่ีพบเหตุเพลิงไหม้ตะโกนเสียงดังว่า "ไฟไหม้" และช้ีไปท่ีจุดเกิดเหตุพร้อมกับประเมิน

สถานการณ์ พร้อมปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
ถ้าดับได้ 

 ใหด้ าเนินการระงับเหตุในทันทีด้วยถังดับเพลิงท่ีอยู่ใกล้ตามชนิดของเช้ือเพลิง 
 รายงานหัวหน้างาน ๆ รายงานผู้จัดการฝุายต้นสังกัดและแจ้ง จป.วิชาชีพ 
 จป.วิชาชีพ / หัวหน้างาน /ฝุายช่าง เข้าส ารวจความเสียหาย 

และผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และส่ิงแวดล้อม 
 จป.วิชาชีพ รายงานผู้อ านวยการดับเพลิง 

ถ้าดับไม่ได้ 
 ให้แจ้งเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน แจ้งให้ผู้อ านวยการดับเพลิง 
ตัดสินใจใช้แผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 

 เมื่อ ผู้อ านวยการดับเพลิงรับทราบและแจ้งให้ประชาสัมพันธ์ประกาศพร้อมกดสัญญาณ 
แจ้งเหตุเพลิงไหม้เพื่อให้ทุกคนออกนอกอาคาร 

 ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของบริษัทฯท่ีก าหนดไว้  
 
 
 
 
 

แผนการอพยพหนีไฟ 
๒. เมื่อสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังขึ้น และมีค าส่ังให้อพยพหนีไฟได้ ให้พนักงานปฏิบัติตามล าดับ 

ขั้นต่างๆ ดังนี้ 
 หยุดท างานทันที หรือหากอยู่ในห้องน้ าก็ให้รีบออกจากห้องน้ าโดยเร็ว 
 เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารส าคัญเตรียมอพยพ 
 ถอดปล๊ักไฟ เครื่องใช้ไฟฟูาและเครื่องจักรท้ังหมด 
 ผู้น าอพยพ ถือธงและรายช่ือ พาพนักงานอพยพออกจากพื้นท่ี โดยใช้ทางออกฉุกเฉิน หรือตามเส้นทาง

หนีไฟท่ีก าหนด โดยวิธีเดินเร็ว ห้าม วิ่งโดยเด็ดขาด  
 เมื่อออกจากอาคารได้แล้วให้พนักงานทุกคนไปรวมกัน ณ จุดรวมพลโดยแยกออกเป็นส่วนงาน 

ไม่ปะปน เพื่อตรวจสอบ ไม่ให้มีพนักงานติดค้างอยูใ่นอาคาร 
 ผู้น าอพยพตรวจเช็คจ านวนพนักงานและรายงานต่อผู้อ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
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 ถ้ายอดครบ ผู้อ านวยการดับเพลิงแจ้งพนักงานอยู่ในจุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์สงบ 
ถ้ายอดไม่ครบ  ผู้อ านวยการดับเพลิงส่ังทีมค้นหาเข้าท าการค้นหาและช่วยเหลือ 
 ทีมฉุกเฉินต่างๆ ออกมายังจุดรวมพลและรายงานตัวต่อ ผู้อ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน เพื่อรอรับค าส่ัง 
หากมีผู้บาดเจ็บหรือสูญหาย ผู้อ านวยการดับเพลิงส่ังการให้ทีมค้นหาช่วยเหลือและทีมปฐมพยาบาล

ท าการช่วยเหลือ 
 ทีมปฐมพยาบาลเข้าท าการปฐมพยาบาลหากไม่ดีขึ้นให้เคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด 
 ห้ามพูดหรือรายงานข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินให้กับบุคคลภายนอกหรือนักข่าวก่อนได้รับ

อนุญาต ซึ่งอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อบริษัทฯ 
 ห้ามบุคคลภายนอก หรือ นักข่าว เข้า-ออก ขณะเกิดเหตุ 
ผู้อ านวยการดับเพลิงส่ังการจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ 
 หากมีความรุนแรง และกระจายไปยังชุมชน หรือบริษัทใกล้เคียง ทีมแจ้งข่าวสาร ต้องท าการแจ้ง

หัวหน้าชุมชนและบริษัทข้างเคียงรับทราบและอพยพออกจากเส้นทางของกลุ่มควันไหลผ่าน 
 
 

 
 
 
 
 

แผนที่แสดงจุดรวมพล 
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แผนฉุกเฉินกรณีก๊าซแอลพีจี (LPG) รั่วไหล 
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

 ถ้าสูดดม หรือหายใจเข้าไปมากๆ อาจท าให้ขาดอากาศหายใจ ให้รีบน าผู้ปุวยออกไปยังพื้นท่ีมีอากาศ
บริสุทธิ์ 

 กรณีก๊าซเข้าตาอาจท าให้เยื่อหุ้มตาอักเสบ ให้รีบล้างตาด้วยน้ าสะอาดแล้วน าส่งแพทย์ทันที 
 ถ้าถูกผิวหนัง เนื่องจากก๊าซมีความเย็น อาจท าผิวหนังไหม้ 
 ภาชนะโลหะท่ีใช้เก็บ LPG ต้องมีการต่อสายดิน  และเก็บในท่ีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 ในการขนย้ายและจัดเก็บ จะต้องหลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีประกายไฟ 
 กรณีเกิดก๊าซรั่วไหล ถ้าไม่สามารถหยุดได้ให้เคล่ือนย้ายถังใบนั้นไปยังบริเวณท่ีโล่ง แล้วปล่อยก๊าซ

ออกให้หมด บริเวณท่ีอับอากาศหากมีก๊าซสะสมอาจท าใหเ้กิดการระเบิด 
 สารที่ใช้ในการดับเพลิง  เช่น  ผงเคมีแห้ง, น้ า, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม 

กรณีก๊าซ LPG ร่ัวไหล  
 ผู้ควบคุมการท างานจัดการแก้ไขเพื่อหยุดการรั่วไหลทันที 

ถ้าควบคุมได้ 
 รายงานหัวหน้างาน และแจ้ง จป.วิชาชีพ 
 หัวหน้างาน/ฝุายช่าง/จป.วิชาชีพ เข้าท าการสอบสวนและส ารวจความเสียหายและผลกระทบต่อ

ผลิตภัณฑ์และส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น 
 จป.วิชาชีพรายงานผู้อ านวยการ 

ถ้าควบคุมไม่ได้และอาจเกิดไฟลุกไหม้ได้ 
 ผู้อ านวยการดับเพลิงให้ทีมฉุกเฉินต่างๆเข้าระงับเหตุตามแผนฉุกเฉิน 
 ผู้อ านวยการดับเพลิง ตัดสินใจใช้แผนอพยพ และให้ทีมแจ้งข่าวสารประกาศพร้อมกดสัญญาณแจ้ง

เหตุฉุกเฉินเพื่อให้ทุกคนออกนอกอาคาร 
 แผนอพยพ ให้ใช้แผนขั้นตอนปฏิบัติเช่นเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ ไปยัง ณ จุดรวมพลหากทิศทาง

ลมพัดไปยังจุดรวมพลให้เคล่ือนย้ายไปจุดส ารอง เช่น ลานจอดรถหรือ พื้นท่ีอื่น ตามความเหมาะสม 
 หากมีความรุนแรงและกระจายไปยังชุมชน หรือบริษัทใกล้เคียง ทีมแจ้งข่าวสาร ต้องท าการแจ้ง

หัวหน้าชุมชนและบริษัทข้างเคียงรับทราบและอพยพออกจากเส้นทางของก๊าซ LPG ไหลผ่านและแจ้ง
หน่วยงานภายนอกและภาครัฐ เพื่อระงับเหตุจป.วิชาชีพ / หัวหน้างาน /ฝุายช่าง เข้าท าการสอบสวนและ
ส ารวจความเสียหายและผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น 

 จป.วิชาชีพ รายงานผู้อ านวยการ 
 

แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล 
 พนักงานท่ีพบเหตุสารเคมีหกรั่วไหลแจ้งเพื่อนร่วมงาน/หัวหน้างานและเข้าระงับเหตุในเบื้องต้นด้วย

อุปกรณ์ PPE  ท่ีจัดไว้ให้และปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ถ้าระงับได้ให้รายงานหัวหน้างาน, จป.วิชาชีพ และผู้จัดการแผนกความปลอดภัย 
 หากไม่สามารถระงับเหตุได้ให้แจ้งหัวหน้างาน และ จป. เพื่อแจ้งทีมฉุกเฉินเข้าระงับเหตุและ 

แจ้งผู้อ านวยการดับเพลิง 
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ระวังสารเคมีอันตราย, ระวังไฟฟ้าแรงสูง เตือน/ระวังมีอันตราย 

บังคับให้ต้องปฏิบัติ 

แสดงสภาวะปลอดภัย 

หยุด/ห้าม 

ระวังอันตรายจากเคร่ืองจักร,  ระวังของมีคม 

บังคับให้ต้องสวมเคร่ืองป้องกันส่วนบุคคล 
เคร่ืองหมายบังคับ/แนะน า 

ทางหนีไฟ, ทางออกฉุกเฉิน, โทรศัพท์ฉุกเฉิน, 
ห้องพยาบาล, อ่างล้างตา/ฝักบัวช าระฉุกเฉิน 

ห้ามถ่ายรูป, ห้ามทานอาหาร, ห้ามสูบบุหร่ี 
ห้ามตรงไป, หยุดตรวจ, จ ากัดความเร็ว 
 

ตัวอย่างการใช้งาน ความหมาย สี/ลักษณะ 

 ผู้อ านวยการดับเพลิง/จป./ทีมฉุกเฉิน เข้าตรวจสอบพื้นท่ี และส่ังการให้ทีมฉุกเฉินท าการปิดกั้นพื้นท่ี
กันผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ผู้อ านวยการดับเพลิงแจ้งทีมแจ้งข่าวสารประกาศเสียงตามสาย และกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
(กรณีสารเคมีท่ีรั่วไหล เป็นชนิดท่ีมีความเป็นพิษ หรือมีอันตรายร้ายแรง) 

 ทีมแจ้งข่าวสาร ประกาศเรียกทีมฉุกเฉินและระบุสถานท่ีเกิดเหตุ 
 ทีมฉุกเฉินท าการควบคุมสถานการณ์และระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหล 

ถ้าควบคุมได้ 
 รายงานผู้อ านวยการดับเพลิงประชาสัมพันธ์ประกาศเหตุสงบ 

ถ้าควบคุมไม่ได้ 
 จป.วิชาชีพ แจ้งหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือ 
 รายงานผู้อ านวยการดับเพลิงประชาสัมพันธ์ประกาศเหตุสงบ 
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เครื่องหมายความปลอดภัยท่ีควรรู้ (Safety Sign) 
 ปฎิบัติกับเครื่องหมายความปลอดภัย ข้อควร

๑. ต้องท าความเข้าใจเครื่องหมายความปลอดภัยทุกเครื่องหมายอย่างถ่องแท้ 
๒. ห้าม เคล่ือนย้ายต าแหน่งหรือน าเอาแผ่นปูายเครื่องหมายความปลอดภัยออก 
๓. เครื่องหมายความปลอดภัยต้องสมบูรณ์ ชัดเจนและสะอาด 
๔. พนักงานจะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

ขยะคือ ส่ิงของท่ีถูกท้ิงหรือไม่ต้องการ หรือเศษวัสดุท่ีสามารถน ามา Recycle และเพื่อขายแบ่งออกเป็น
๓ ประเภทคือ 

๑. ขยะท่ัวไป คือ ส่ิงของท่ีถูกท้ิง และไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์อีก ได้แก่ ภาชนะบรรจุอาหาร 
๒. ขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ คือ กระดาษ เศษโลหะ กระป๋องเครื่องด่ืม ขวดพลาสติก น้ ามันหล่อล่ืน

เครื่องจักรท่ีถ่ายออก (ขาย) 
๓. ขยะอันตราย คือ ส่ิงของท่ีถูกท้ิงหรือไม่ต้องการซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของส่ิงมีชีวิต

และก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย ได้แก่ น้ ามันเก่า กระป๋องสี กากสี เศษผ้าเปื้อน
น้ ามันหลอดไฟ เป็นต้น 
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บทลงโทษ 
การลงโทษ 

พนักงานบริษัทฯ และหรือพนักงานของผู้รับเหมา ท่ีฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและคู่มือความ
ปลอดภัยฯ ถือว่ามีความผิด ซึ่งจะต้องได้รับโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือหน่วยงาน และกฎหมาย
แรงงาน  
ผู้มีอ านาจในการลงโทษผู้กระท าผิด มีดังนี้ 
 ๑. ผู้บริหารหรือผู้จัดการทุกท่านในต าแหน่ง จป.บริหาร 
 ๒. หัวหน้างานทุกท่านในต าแหน่ง จป.หัวหน้างาน 
 ๓. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานทุกท่าน ผู้รับผิดชอบในการดูแลด้านความปลอดภัยฯ ในการท างาน 

เมื่อผู้มีอ านาจพบหรือตรวจพบผู้กระท าความผิดตามกฎระเบียบของบริษัทของบริษัทหรือหน่วยงาน 
และกฎระเบียบด้านความปลอดภัย รวมถึงไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยฯ ให้ด าเนินการ
ดังนี้ 
 ๑. พบความผิดคร้ังที่ ๑ ให้ผู้มีอ านาจตักเตือนด้วยวาจา และออกเอกสารใบสีเหลืองให้ผู้กระท าผิด
และแจ้งหัวหน้างาน ผู้ควบคุม พื้นท่ีให้ทราบ 
 ๒. พบความผิดคร้ังที่ ๒ ในเรื่องเดียวกัน ให้ผู้มีอ านาจตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและออกเอกสาร
เตือนใบสีเหลืองให้ผู้กระท าผิดลงช่ือรับทราบ แล้วแจ้งหัวหน้างาน ผู้ควบคุม พื้นท่ีได้รับทราบ 
 ๓. พบความผิดคร้ังที่ ๓ ในเรื่องเดียวกัน ให้ผู้มีอ านาจตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าเป็น
ความผิดในขั้นร้ายแรง ให้ส่งเรื่องให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อพิจารณาลงโทษผู้กระท าผิด การลงโทษอาจเป็นการ
พักงานช่ัวคราว โดยไม่จ่ายค่าจ้างไม่เกิน ๗ วันหรือยกเลิกสัญญาจ้างก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหาร 
 

ขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่  ถังสีเหลือง 
ขยะเปียก    ถังสีเขียว 
ขยะท่ัวไป    ถังสีน้ าเงิน 
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หากพบผู้กระท าผิดซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทหรือหน่วยงาน ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือท าให้
เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต ผู้บริหารมีอ านาจในการพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม 
ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัทหรือหน่วยงาน 

 
เบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน 

ส านักงานธุรกิจ สัตหีบ 
หน่วยงานภายใน 
 ส านักงานบริการสนับสนุนเอกชนฯ   ๗๗๐๒๘  
 นายทหารเวร อรม.อร.    ๐๖-๑๔๘๐-๗๙๓๐ 
 แผนกนิรภัยการช่างฯ    ๗๗๐๑๗ 
 ดับเพลิง (จุกเสม็ด)    ๗๓๗๔๒ 
 ดับเพลิง (ขส.ฐท.สส.)    ๗๒๐๔๕ 
 ห้องพยาบาล อรม.อร.    ๗๗๐๖๔–๗ 
 
หน่วยงานภายนอก 

แจ้งเหตุเพลิงไหม้     ๐-๓๘๔๓-๗๒๑๒ 
 หน่วยดับเพลิงการท่าเรือสัตหีบ   ๐-๓๘๔๓-๑๓๕๙ 
 สถานีต ารวจอ าเภอสัตหีบ    ๐-๓๘๔๓-๗๗๑๒, ๐-๓๘๔๓-๗๑๑๓ 
 เหตุด่วนทางน้ า ศูนย์ปลอดภัยทางน้ า  ๑๑๙๙ 

หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน    ๑๖๖๙ 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  ๐-๓๘๒๔-๕๗๓๕-๖ 
 โรงพยาบาลสัตหีบ    ๐-๓๘๒๔-๕๕๐๘ 
 มูลนธิโรจนธรรม     ๐-๓๘๔๓-๘๔๗๓ 



 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ อรม.อร.  หน้า ๔๗ 

Mahidol Adulyadech Naval Dockyard 
 

 

ผนวก ก 
แบบฟอร์มอนุญาตท างาน (Work Permit) 

 
ประเภทของใบอนุญาตท างานมี ๙ ชนิด ได้แก่ 

๑. ใบอนุญาตท างานท่ัวไปไม่มีความร้อน (Cold Work Permit) 
๒. ใบอนุญาตท างานร้อน (Hot Work Permit) 
๓. ใบอนุญาตท างานในท่ีอับอากาศ (Confined Space Entry Permit) 
๔. ใบอนุญาตท างานพ่นทราย (Sand Blasting Permit) 
๕. ใบอนุญาตท างานพ่นสี (Spraying Permit) 
๖. ใบอนุญาตท างานฉายรังสี (Radio Isotopes Permit) 
๗. ใบอนุญาตท างานท่ีสูง (Work at Height Permit) 
๘. ใบอนุญาตติดต้ัง/รื้อถอนนั่งร้าน (Scaffolding Permit) 
๙. ใบอนุญาตตัดแยก/ล็อคแหล่งพลังงานก่อนท างานและปลดล็อคหลังท างานเสร็จส้ิน (Log Out/Tag 

Out/Try Out Permit) 

แบบฟอร์มอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับใบอนุญาตท างาน 
๑. ตารางบันทึกการตรวจวัดก๊าซ (Gas Monitoring Table) 
๒. แบบฟอร์มการวิเคราะห์การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis, JSA) 

ระยะเวลาอนุญาต การขอล่วงหน้า การต่ออายุ ของใบอนุญาตแต่ละประเภท แสดงตามรายละเอียดในตาราง
ด้านล่าง 

ประเภทใบอนุญาต การขอล่วงหน้า ระยะเวลา
อนุญาต 

ระยะเวลาต่ออายุ เงื่อนไขการส้ินสุด 

๑. Cold Work ๓ วัน ๑๒ ชม. ๖ ชม. *  หมดเวลาท่ี
อนุญาต 
*  ส าหรับงาน Hot 
Work และ 
Confined Space 
ไม่เริ่มงานภายใน 
๒ ชม. หลังจาก
เวลาท่ีได้รับ
อนุญาต 

๒. Hot Work 

๑ วัน 

๘ ชม. ๔ ชม. 

๓. Confined Space 
๔. Sand Blasting  
๕. Spraying  
๖. Radio Isotopes  
๗. Work at Height  
๘. Scaffolding  ๗ วัน - 
๙. Log Out/Tag Out/Try 

Out  
๘ ชม. ๔ ชม. 

 
** ผู้ขออนุญาตจะต้องเขียนขออนุญาตก่อนวันและเวลาท่ีจะขออนุญาตท างานไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง ในกรณี 
เร่งด่วน ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้อนุญาตในเขตพื้นท่ีนั้นๆ 
** การอนุมัติใบอนุญาตท างานให้อนุมัติวันต่อวัน ไม่ควรอนุมัติล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีท่ีมีข้อจ ากัด ในการ
เดินทางให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้อนุญาตในเขตพื้นท่ีนั้นๆ 
** ส าหรับ Hot Work และ Confined Space ไม่เริ่มงานภายใน ๒ ชม. หลังจากเวลาท่ีได้รับอนุญาตทาง
คณะกรรมการความปลอดภัยในการสร้างเรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งระงับการท างาน 
 



 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ อรม.อร.  หน้า ๔๘ 

Mahidol Adulyadech Naval Dockyard 
 

 

Permit No.   
เขียนวันที่      เดือน        พ.ศ.           เวลา  
พื้นที่ขออนุญาตท างาน      

๑. วัน/ระยะเวลาที่ขออนุญาต วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา.................. วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ..........เวลา.............. 
สถานท่ี (ระบุให้ชัดเจน) :............................................................................................................................................................................................................ ..  
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีจะปฏิบัติงาน : ...................................................................................................................................................................................... 
ประเภทของเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ : .......................................................................................................................     [   ] แนบใบตรวจสภาพ..........ฉบับ 
รายละเอียดของงาน : ............................................................................................................................. ....................................................................................... 
                            ............................................................................................................................. ..................................   จ านวนผู้ปฏิบัติงาน............คน 
๒. ใบอนุญาตประเภทอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงาน (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ท างานร้อน #.................... [   ] ท างานในที่อับอากาศ #................... [   ] ตัด/ล็อคแหล่งพลงังาน #.............. [   ] ท างานพ่นสี # ............. 
[   ] ท างานพ่นทราย #................. [   ] ติดต้ัง/ร้ือถอน นั่งร้าน #................... [   ] ท างานที่สงู #.................      [   ] ฉายรังสี # ................... 
[   ] อ่ืนๆ #.............................................................................. 
๓. การบ่งชี้หรือระบุอันตราย (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ชีวภาพ [   ] ไฟฟ้า [   ] การเคลื่อนที่/ทางกล [   ] ความดัน [   ] ฝุ่นผง/สารเคม ี [   ] เสียง [   ] การยศาสตร์ 
[   ] แรงโน้มถ่วง [   ] รังส ี [   ] อุณหภูม ิ [   ] ก๊าซพิษ [   ] สารไวไฟ [   ] แสง [   ] อ่ืนๆ............... 
รายละเอียดอันตรายและการควบคุมเพิ่มเติม:     [   ] แบบประเมนิความเสี่ยง     [   ] กรอก JSA   [   ] ประชุมชี้แจงอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนเร่ิมงาน 
๔. ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (ผู้อนุญาตท าเคร่ืองหมาย *หน้าหัวข้อที่ต้องปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบท าเคร่ืองหมาย x ในข้อที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
[   ] ๑. ตัด/ล็อคอุปกรณ์ทางกล  [   ] ๕.กั้นบริเวณ   [   ] ๘.ตรวจสอบการต่อสายกราวน์/GFCI  
[   ] ๒. ตัด/ล็อคอุปกรณ์ไฟฟ้า  [   ] ๖.ติดต้ังป้ายเตือน   [   ] ๙.ตรวจสอบ Gas Control  
[   ] ๓. แขวนป้ายห้ามที่อุปกรณ์ตัด/ล็อค [   ] ๗.ติดต้ังระบบระบายอากาศ  [   ] ๑๐.ตรวจสอบก๊าซติดไฟ (ต้องน้อยกว่า ๕%LEL) 
[   ] ๔. เตรียมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง  [   ] ๘.ตรวจสอบสภาพรถยนต์/อุปกรณ์ไฟฟ้า [   ] คร้ังคราว [   ] ต่อเน่ือง 
[   ] ข้อก าหนดเพิ่มเติม :      
        
        
        
 
                   [   ] หมายเหตุ: ให้ใช้ตารางเพิ่มเติมกรณีที่ต้องการ 
๕. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ดังน้ี (กรอกโดยผู้อนุญาต และผู้ตรวจสอบ เช่นเดียวกับข้อ ๔.) 

[   ] หมวกนิรภัย  [   ] แว่นตานิรภัย  [   ] ที่ครอบหู/อุดห ู  [   ] อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ  
[   ] ชุดป้องกันสารเคม ี [   ] ถุงมือนิรภัย  [   ] รองเท้านิรภัย  [   ] ที่ครอบตา 
[   ] กระบังหน้า  [   ] เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต [   ] อ่ืนๆ................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................................................... 

๖. ลงนามใบอนุญาตท างาน/ขอต่ออายุ/ปิดงาน 
ข้าพเจ้าเข้าใจงานทีป่ฏิบัติเป็นอย่างดี 
   ๖.๑ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๒ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ขอต่ออายุ 
   ต้ังแต่ วันที่......เดือน...............พ.ศ............เวลา............ 
   ถึง วันที่......เดือน...............พ.ศ............เวลา............ 
 
   ๖.๕ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๖ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
   ๖.๗ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 

ข้าพเจ้าไดตรวจสอบรายการข้างต้นด้วยตนเองและพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานได้ 
   ๖.๓ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบ 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๔ ลงชื่อ................................................ผู้อนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ก่อนเลิกงาน  ข้าพเจ้าได้จัดท าสถานที่ท างานให้มสีภาพปลอดภัยแล้ว 
สถานะงาน   [   ] แล้วเสร็จ  [   ] ยังไม่แล้วเสร็จ  [   ] ยกเลิก 
หมายเหตุ ................................................................................................. 
 ................................................................................................. 
 ................................................................................................. 
   ๖.๘ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๙ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 
วันที่.........เดือน..................พ.ศ..............เวลา................. 

       ค าเตือน: ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับน้ีให้เห็นเด่นชัดในจุดที่ท างาน 

 
 

 
ใบอนุญาตท างานท่ัวไป ไม่มีความร้อน 

(COLD WORK PERMIT) 

ก๊าซ 
ติดไฟ 

ก่อนเร่ิม
ท างาน 

ระหวา่ง
ท างาน 

ขอต่อ
อายุ 

หลงัเลกิ
ท างาน 

%LEL     
เวลา     

ผู้ตรวจ     



 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ อรม.อร.  หน้า ๔๙ 

Mahidol Adulyadech Naval Dockyard 
 

 

Permit No.   
เขียนวันที่      เดือน        พ.ศ.           เวลา  
พื้นที่ขออนุญาตท างาน      

๑. วัน/ระยะเวลาที่ขออนุญาต วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา.................. วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา.......... 
สถานท่ี (ระบุให้ชัดเจน) :....................................................................................................................... ........................................................................................  
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีจะปฏิบัติงาน : ............................................................................................................................. .......................................................... 
ประเภทของเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ : .......................................................................................................................      [   ] แนบใบตรวจสภาพ..........ฉบับ 
รายละเอียดของงาน : ............................................................................................................................. ....................................................................................... 
                            ............................................................................................................................. ....................................  จ านวนผู้ปฏิบัติงาน............คน 
๒. ใบอนุญาตประเภทอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงาน (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ท างานร้อน #.................... [   ] ท างานในที่อับอากาศ #................... [   ] ตัด/ล็อคแหล่งพลงังาน #.............. [   ] ท างานพ่นสี # ............. 
[   ] ท างานพ่นทราย #................. [   ] ติดต้ัง/ร้ือถอน นั่งร้าน #................... [   ] ท างานที่สงู #.................      [   ] ฉายรังสี # ................... 
[   ] อ่ืนๆ #.............................................................................. 
๓. การบ่งชี้หรือระบุอันตราย (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ชีวภาพ [   ] ไฟฟ้า [   ] การเคลื่อนที่/ทางกล [   ] ความดัน [   ] ฝุ่นผง/สารเคม ี [   ] เสียง [   ] การยศาสตร์ 
[   ] แรงโน้มถ่วง [   ] รังส ี [   ] อุณหภูม ิ [   ] ก๊าซพิษ [   ] สารไวไฟ [   ] แสง [   ] อ่ืนๆ............... 
รายละเอียดอันตรายและการควบคุมเพิ่มเติม:      [   ] แบบประเมินความเสี่ยง       [   ] กรอก JSA     [   ] ประชุมชี้แจงอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนเร่ิม
งาน 
๔. ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (ผู้อนุญาตท าเคร่ืองหมาย *หน้าหัวข้อที่ต้องปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบท าเคร่ืองหมาย x ในข้อที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
[   ] ๑. ตัด/ล็อคอุปกรณ์ทางกล  [   ] ๕.กั้นบริเวณ   [   ] ๘.ตรวจสอบการต่อสายกราวน์/GFCI  
[   ] ๒. ตัด/ล็อคอุปกรณ์ไฟฟ้า  [   ] ๖.ติดต้ังป้ายเตือน   [   ] ๙.ตรวจสอบ Gas Control  
[   ] ๓. แขวนป้ายห้ามที่อุปกรณ์ตัด/ล็อค [   ] ๗.ติดต้ังระบบระบายอากาศ  [   ] ๑๐.ตรวจสอบก๊าซติดไฟ (ต้องน้อยกว่า ๕%LEL) 
[   ] ๔. เตรียมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง  [   ] ๘.ตรวจสอบสภาพรถยนต์/อุปกรณ์ไฟฟ้า [   ] คร้ังคราว [   ] ต่อเน่ือง 
[   ] ข้อก าหนดเพิ่มเติม :       
        
        
        
 
                   [   ] หมายเหตุ: ให้ใช้ตารางเพิ่มเติมกรณีที่ต้องการ 
๕. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ดังน้ี (กรอกโดยผู้อนุญาต และผู้ตรวจสอบ เช่นเดียวกับข้อ ๔.) 

[   ] หมวกนิรภัย  [   ] แว่นตานิรภัย  [   ] ที่ครอบหู/อุดห ู  [   ] อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ  
[   ] ชุดป้องกันสารเคม ี [   ] ถุงมือนิรภัย  [   ] รองเท้านิรภัย  [   ] ที่ครอบตา 
[   ] กระบังหน้า  [   ] เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต [   ] อ่ืนๆ................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................................................... 

๖. ลงนามใบอนุญาตท างาน/ขอต่ออายุ/ปิดงาน 
ข้าพเจ้าเข้าใจงานทีป่ฏิบัติเป็นอย่างดี 
   ๖.๑ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๒ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ขอต่ออายุ 
   ต้ังแต่ วันที่......เดือน...............พ.ศ............เวลา............ 
   ถึง วันที่......เดือน...............พ.ศ............เวลา............ 
 
   ๖.๕ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๖ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
   ๖.๗ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 

ข้าพเจ้าไดตรวจสอบรายการข้างต้นด้วยตนเองและพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานได้ 
   ๖.๓ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบ 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๔ ลงชื่อ................................................ผู้อนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ก่อนเลิกงาน  ข้าพเจ้าได้จัดท าสถานที่ท างานให้มสีภาพปลอดภัยแล้ว 
สถานะงาน   [   ] แล้วเสร็จ  [   ] ยังไม่แล้วเสร็จ  [   ] ยกเลิก 
หมายเหตุ ................................................................................................. 
 ................................................................................................. 
 ................................................................................................. 
   ๖.๘ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๙ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 
วันที่.........เดือน..................พ.ศ..............เวลา................. 
 

       ค าเตือน: ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับน้ีให้เห็นเด่นชัดในจุดที่ท างาน 

 

 
ใบอนุญาตท างานมีความร้อน 

(HOT WORK PERMIT) 

ก๊าซ 
ติดไฟ 

ก่อนเร่ิม
ท างาน 

ระหวา่ง
ท างาน 

ขอต่อ
อายุ 

หลงัเลกิ
ท างาน 

%LEL     

เวลา     

ผู้ตรวจ     



 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ อรม.อร.  หน้า ๕๐ 

Mahidol Adulyadech Naval Dockyard 
 

 

Permit No.   
เขียนวันที่      เดือน        พ.ศ.           เวลา  
พื้นที่ขออนุญาตท างาน      

๑. วัน/ระยะเวลาที่ขออนุญาต วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา.................. วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา......... 
สถานท่ี (ระบุให้ชัดเจน) :.......................................................................................รายละเอียดสถานที่อับอากาศ: .....................................................................  
ประเภทของเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ : .......................................................................................................................    [   ] แนบใบตรวจสภาพ..........ฉบบั 
รายละเอียดของงาน : ............................................................................................................................................................................................................. ....... 
จ านวนผู้ปฏิบัติงาน............คน รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ๑. ........................................ ๒. ............................................. ๓. ............................. 
๔. .......................................... ๕. ............................................ ๖. .................................................. ๗. ...................................................... 
๘. .......................................... ๙. ............................................ ๑๐. .................................................. 
ผู้ช่วยเหลือ (ต้องประจ าที่ทางเข้า-ออกตลอดเวลา) : ..........................................................................................[   ] ผ่านการอบรมท างานในที่อับอากาศ 
๒. ใบอนุญาตประเภทอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงาน (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ท างานร้อน #.................... [   ] ท างานในที่อับอากาศ #................... [   ] ตัด/ล็อคแหล่งพลงังาน #.............. [   ] ท างานพ่นสี # ............. 
[   ] ท างานพ่นทราย #................. [   ] ติดต้ัง/ร้ือถอน นั่งร้าน #................... [   ] ท างานที่สงู #.................      [   ] ฉายรังสี # ................... 
[   ] อ่ืนๆ #.............................................................................. 
๓. การบ่งชี้หรือระบุอันตราย (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ชีวภาพ [   ] ไฟฟ้า [   ] การเคลื่อนที่/ทางกล [   ] ความดัน [   ] ฝุ่นผง/สารเคม ี [   ] เสียง [   ] การยศาสตร์ 
[   ] แรงโน้มถ่วง [   ] รังส ี [   ] อุณหภูม ิ [   ] ก๊าซพิษ [   ] สารไวไฟ [   ] แสง [   ] อ่ืนๆ............... 
รายละเอียดอันตรายและการควบคุมเพิ่มเติม:      [   ] แบบประเมินความเสี่ยง       [   ] กรอก JSA     [   ] ประชุมชี้แจงอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนเร่ิม
งาน 
๔. ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (ผู้อนุญาตท าเคร่ืองหมาย *หน้าหัวข้อที่ต้องปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบท าเคร่ืองหมาย x ในข้อที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
[   ] ๑. ตัด/ล็อคอุปกรณ์ทางกล  [   ] ๕.กั้นบริเวณ   [   ] ๘.ตรวจสอบการต่อสายกราวน์/GFCI  
[   ] ๒. ตัด/ล็อคอุปกรณ์ไฟฟ้า  [   ] ๖.ติดต้ังป้ายเตือน   [   ] ๙.ตรวจสอบ Gas Control  
[   ] ๓. แขวนป้ายห้ามที่อุปกรณ์ตัด/ล็อค [   ] ๗.ติดต้ังระบบระบายอากาศ  [   ] ๑๐.ตรวจสอบก๊าซติดไฟ (ต้องน้อยกว่า ๕%LEL) 
[   ] ๔. เตรียมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง [   ] ๘.ตรวจสอบสภาพรถยนต์/อุปกรณ์ไฟฟ้า           ก๊าซออกซิเจนต้องอยู่ระหว่าง ๑๙.๕ – ๒๓.๕ % 
[   ] ข้อก าหนดเพิ่มเติม :       [   ] คร้ังคราว [   ] ต่อเน่ือง 
        
        
        
[   ] หมายเหตุ: ต้องการท าการตรวจวัดค่าปริมาณก๊าซทุกคร้ังก่อนปฏิบัติงาน 
 
๕. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ดังน้ี (กรอกโดยผู้อนุญาต และผู้ตรวจสอบ เช่นเดียวกับข้อ ๔.) 

[   ] หมวกนิรภัย  [   ] แว่นตานิรภัย  [   ] ที่ครอบหู/อุดห ู  [   ] อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ  
[   ] ชุดป้องกันสารเคม ี [   ] ถุงมือนิรภัย  [   ] รองเท้านิรภัย  [   ] ที่ครอบตา 
[   ] กระบังหน้า  [   ] เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต [   ] อ่ืนๆ................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................................................... 

๖. ลงนามใบอนุญาตท างาน/ขอต่ออายุ/ปิดงาน 
ข้าพเจ้าเข้าใจงานทีป่ฏิบัติเป็นอย่างดี 
   ๖.๑ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๒ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ขอต่ออายุ 
   ต้ังแต่ วันที่......เดือน...............พ.ศ............เวลา............ 
   ถึง วันที่......เดือน...............พ.ศ............เวลา............ 
 
   ๖.๕ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๖ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
   ๖.๗ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 

ข้าพเจ้าไดตรวจสอบรายการข้างต้นด้วยตนเองและพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานได้ 
   ๖.๓ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบ 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๔ ลงชื่อ................................................ผู้อนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ก่อนเลิกงาน  ข้าพเจ้าได้จัดท าสถานที่ท างานให้มสีภาพปลอดภัยแล้ว 
สถานะงาน   [   ] แล้วเสร็จ  [   ] ยังไม่แล้วเสร็จ  [   ] ยกเลิก 
หมายเหตุ ................................................................................................. 
 ................................................................................................. 
 ................................................................................................. 
   ๖.๘ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๙ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 
วันที่.........เดือน..................พ.ศ..............เวลา................. 

       ค าเตือน: ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับน้ีให้เห็นเด่นชัดในจุดที่ท างาน 

 
ใบอนุญาตท างานท่ีอับอากาศ 

(CONFINED SPACE ENTRY PERMIT) 

ก๊าซ 
ติดไฟ 

ก่อนเร่ิม
ท างาน 

ระหวา่ง
ท างาน 

ขอต่อ
อายุ 

หลงัเลกิ
ท างาน 

%LEL     

เวลา     
ผู้ตรวจ     



 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ อรม.อร.  หน้า ๕๑ 

Mahidol Adulyadech Naval Dockyard 
 

 

Permit No.   
เขียนวันที่      เดือน        พ.ศ.           เวลา  
พื้นที่ขออนุญาตท างาน      

๑. วัน/ระยะเวลาที่ขออนุญาต วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา.................. วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา........... 
สถานท่ี (ระบุให้ชัดเจน) :.................................................................................รายละเอียดสถานที่อับอากาศ : ............................................................................  
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่จะปฏิบัติงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประเภทของเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ : .......................................................................................................................     [    ] แนบใบตรวจสภาพ..........ฉบับ 
รายละเอียดของงาน : 
............................................................................................................................. ............................................................................................... 
                         …………………………………………………………………………………………………………………………………จ านวนผู้ปฏิบัติงาน............คน  
๒. ใบอนุญาตประเภทอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงาน (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ท างานร้อน #.................... [   ] ท างานในที่อับอากาศ #................... [   ] ตัด/ล็อคแหล่งพลงังาน #.............. [   ] ท างานพ่นสี # ............. 
[   ] ท างานพ่นทราย #................. [   ] ติดต้ัง/ร้ือถอน นั่งร้าน #................... [   ] ท างานที่สงู #.................      [   ] ฉายรังสี # ................... 
[   ] อ่ืนๆ #.............................................................................. 
๓. การบ่งชี้หรือระบุอันตราย (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ชีวภาพ [   ] ไฟฟ้า [   ] การเคลื่อนที่/ทางกล [   ] ความดัน [   ] ฝุ่นผง/สารเคม ี [   ] เสียง [   ] การยศาสตร์ 
[   ] แรงโน้มถ่วง [   ] รังส ี [   ] อุณหภูม ิ [   ] ก๊าซพิษ [   ] สารไวไฟ [   ] แสง [   ] อ่ืนๆ............... 
รายละเอียดอันตรายและการควบคุมเพิ่มเติม:    [   ] แบบประเมนิความเสี่ยง    [   ] กรอก JSA     [   ] ประชุมชี้แจงอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนเร่ิมงาน 
๔. ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (ผู้อนุญาตท าเคร่ืองหมาย *หน้าหัวข้อที่ต้องปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบท าเคร่ืองหมาย x ในข้อที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
[   ] ๑. อุปกรณ์เคร่ืองมือฉายรังสีได้รับอนุญาตให้ใชง้านถูกต้องตามกฎหมาย ใบอนุญาตเลขที่ : .............................................................. 
[   ] ๒. อุปกรณ์ฉายรังสีมีสภาพปลอดภัย 
[   ] ๓. มีอุปกรณ์ตรวจสอบวัดความเข้มของรังสีทีใ่ช้งานได้ปกติ 
[   ] ๔. ผู้ปฏิบัติงานมีอุปกรณ์วัดการได้รับรังสีติดตัว 
[   ] ๕. ได้ตรวจค้นแล้ว ไม่มีบคุคลอื่นอยู่ในบริเวณ 
[   ] ๖. ได้ปิดกั้นพื้นที่หรือเส้นทางสัญจรที่จะเข้าสู่บริเวณฉายรังสแีล้ว โดยสั่งปิดกั้นมีอุปกรณ์เคร่ืองมือเตือนถูกต้องตามกฎหมายและขัดเจน 
[   ] ๗. ข้อก าหนดเพิ่มเติม : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๕. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ดังน้ี (กรอกโดยผู้อนุญาต และผู้ตรวจสอบ เช่นเดียวกับข้อ ๔.) 

[   ] หมวกนิรภัย  [   ] แว่นตานิรภัย  [   ] ที่ครอบหู/อุดห ู  [   ] อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ  
[   ] ชุดป้องกันสารเคม ี [   ] ถุงมือนิรภัย  [   ] รองเท้านิรภัย  [   ] ที่ครอบตา 
[   ] กระบังหน้า  [   ] เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต [   ] อ่ืนๆ................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. ................................................................................................................... 

๖. ลงนามใบอนุญาตท างาน/ขอต่ออายุ/ปิดงาน 
ข้าพเจ้าเข้าใจงานทีป่ฏิบัติเป็นอย่างดี 
   ๖.๑ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๒ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ขอต่ออายุ 
   ต้ังแต่ วันที่......เดือน...............พ.ศ............เวลา............ 
   ถึง วันที่......เดือน...............พ.ศ............เวลา............ 
 
   ๖.๕ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๖ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
   ๖.๗ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 

ข้าพเจ้าไดตรวจสอบรายการข้างต้นด้วยตนเองและพิจารณาเห็นว่าปลอดภัย
เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ 
   ๖.๓ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบ 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๔ ลงชื่อ................................................ผู้อนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ก่อนเลิกงาน  ข้าพเจ้าได้จัดท าสถานที่ท างานให้มสีภาพปลอดภัยแล้ว 
สถานะงาน   [   ] แล้วเสร็จ  [   ] ยังไม่แล้วเสร็จ  [   ] ยกเลิก 
หมายเหตุ ................................................................................................. 
 ................................................................................................. 
 ................................................................................................. 
   ๖.๘ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๙ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 
วันที่.........เดือน..................พ.ศ..............เวลา................. 
 

       ค าเตือน: ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับน้ีให้เห็นเด่นชัดในจุดที่ท างาน 

 
 
 

 
ใบอนุญาตท างานฉายรังสี 

(RADIO ISOTOPES PERMIT) 



 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ อรม.อร.  หน้า ๕๒ 

Mahidol Adulyadech Naval Dockyard 
 

 

Permit No.   
เขียนวันที่      เดือน        พ.ศ.           เวลา  
พื้นที่ขออนุญาตท างาน      

๑. วัน/ระยะเวลาที่ขออนุญาต วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา.................. วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา
................. 

สถานท่ี (ระบุให้ชัดเจน) :................................................................................................................. ..............................................................................................  
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีจะปฏิบัติงาน : ........................................................................................................................ .............................................................. 
ประเภทของเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ : .......................................................................................................................      [   ] แนบใบตรวจสภาพ..........ฉบับ 
รายละเอียดของงาน : ............................................................................................................................. ....................................................................................... 
                            ............................................................................................................................. ...................................   จ านวนผู้ปฏิบัติงาน............คน 
๒. ใบอนุญาตประเภทอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงาน (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ท างานร้อน #.................... [   ] ท างานในที่อับอากาศ #................... [   ] ตัด/ล็อคแหล่งพลงังาน #.............. [   ] ท างานพ่นสี # ............. 
[   ] ท างานพ่นทราย #................. [   ] ติดต้ัง/ร้ือถอน นั่งร้าน #................... [   ] ท างานที่สงู #.................      [   ] ฉายรังสี # ................... 
[   ] อ่ืนๆ #.............................................................................. 
๓. การบ่งชี้หรือระบุอันตราย (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ชีวภาพ [   ] ไฟฟ้า [   ] การเคลื่อนที่/ทางกล [   ] ความดัน [   ] ฝุ่นผง/สารเคม ี [   ] เสียง [   ] การยศาสตร์ 
[   ] แรงโน้มถ่วง [   ] รังส ี [   ] อุณหภูม ิ [   ] ก๊าซพิษ [   ] สารไวไฟ [   ] แสง [   ] อ่ืนๆ............... 
รายละเอียดอันตรายและการควบคุมเพิ่มเติม:  [   ] แบบประเมินความเสี่ยง     [   ] กรอก JSA     [   ] ประชุมชี้แจงอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนเร่ิมงาน 
๔. ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (ผู้อนุญาตท าเคร่ืองหมาย *หน้าหัวข้อที่ต้องปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบท าเคร่ืองหมาย x ในข้อที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
[   ] ๑.ติดต้ังน่ังร้าน   [   ] ๖.มีทางขึ้นลงเป็นกิจจะลักษณะ และปลอดภัย [   ] ๑๑.ให้มกีารทดสอบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ก่อนใช้งาน 
[   ] ๒.ติดต้ังราวกันตก สูง ๙๐-๑๑๐ ซ.ม. [   ] ๗.ให้จัดท าจุดยึด หรือสายยึดเข็มขัดนิรภัย [   ] ๑๒.กั้นพื้นที่ท างาน  
[   ] ๓.ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันริมร้ัวขอบอันตราย [   ] ๘.พื้นที่บริเวณท างานไม่มีน้ าหรือลื่น [   ] ๑๓.ติดต้ังป้ายเตือนระวังอันตรายมีการท างาน
ด้านบน 
[   ] ๔.จัดให้มทีางเดินบนหลังคา หรือที่สูง [   ] ๙.ตรวจสอบพื้นที่ท างานมีความแข็งแรง [   ] ๑๔.จัดให้มผีู้เฝ้าระวังการท างานตลอดเวลา  
[   ] ๕.ติดต้ังตาข่ายป้องกันของตกจากด้านบน [   ] ๑๐.ตรวจสอบมีพื้นที่ท างานเพียงพอ [   ] ๑๕.แจง้ .......................................................... 
[   ] ข้อก าหนดเพิ่มเติม :       
๕. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ดังน้ี (กรอกโดยผู้อนุญาต และผู้ตรวจสอบ เช่นเดียวกับข้อ ๔.) 

[   ] หมวกนิรภัย  [   ] แว่นตานิรภัย  [   ] ที่ครอบหู/อุดห ู  [   ] อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ  
[   ] ชุดป้องกันสารเคม ี [   ] ถุงมือนิรภัย  [   ] รองเท้านิรภัย  [   ] ที่ครอบตา 
[   ] กระบังหน้า  [   ] เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต [   ] อ่ืนๆ................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................................................... 

๖. ลงนามใบอนุญาตท างาน/ขอต่ออายุ/ปิดงาน 
ข้าพเจ้าเข้าใจงานทีป่ฏิบัติเป็นอย่างดี 
   ๖.๑ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๒ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ขอต่ออายุ 
   ต้ังแต่ วันที่......เดือน...............พ.ศ............เวลา............ 
   ถึง วันที่......เดือน...............พ.ศ............เวลา............ 
 
   ๖.๕ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๖ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
   ๖.๗ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 

ข้าพเจ้าไดตรวจสอบรายการข้างต้นด้วยตนเองและพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานได้ 
   ๖.๓ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบ 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๔ ลงชื่อ................................................ผู้อนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ก่อนเลิกงาน  ข้าพเจ้าได้จัดท าสถานที่ท างานให้มสีภาพปลอดภัยแล้ว 
สถานะงาน   [   ] แล้วเสร็จ  [   ] ยังไม่แล้วเสร็จ  [   ] ยกเลิก 
หมายเหตุ ................................................................................................. 
 ................................................................................................. 
 ............................................................................................. .... 
   ๖.๘ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๙ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 
วันที่.........เดือน..................พ.ศ..............เวลา................. 
 
 

       ค าเตือน: ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับน้ีให้เห็นเด่นชัดในจุดที่ท างาน 

 
 

 
ใบอนุญาตท างานท่ีสูง 

(WORK AT HEIGHT PERMIT) 



 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ อรม.อร.  หน้า ๕๓ 

Mahidol Adulyadech Naval Dockyard 
 

 

Permit No.   
เขียนวันที่      เดือน        พ.ศ.           เวลา  
พื้นที่ขออนุญาตท างาน      

๑. วัน/ระยะเวลาที่ขออนุญาต วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา.................. วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา.......... 
สถานท่ี (ระบุให้ชัดเจน) :..................................................................................รายละเอียดสถานที่อับอากาศ: ............................................................................  
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่จะปฏิบัติงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประเภทของเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ : ......................................................................................................................      [   ] แนบใบตรวจสภาพ..........ฉบับ 
รายละเอียดของงาน : .................................................................................... ............................................................................................................................. ... 
                         …………………………………………………………………………………………………………………………………จ านวนผู้ปฏิบัติงาน............คน  
๒. ใบอนุญาตประเภทอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงาน (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ท างานร้อน #.................... [   ] ท างานในที่อับอากาศ #................... [   ] ตัด/ล็อคแหล่งพลงังาน #.............. [   ] ท างานพ่นสี # ............. 
[   ] ท างานพ่นทราย #................. [   ] ติดต้ัง/ร้ือถอน นั่งร้าน #................... [   ] ท างานที่สงู #.................      [   ] ฉายรังสี # ................... 
[   ] อ่ืนๆ #.............................................................................. 
๓. การบ่งชี้หรือระบุอันตราย (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ชีวภาพ [   ] ไฟฟ้า [   ] การเคลื่อนที่/ทางกล [   ] ความดัน [   ] ฝุ่นผง/สารเคม ี [   ] เสียง [   ] การยศาสตร์ 
[   ] แรงโน้มถ่วง [   ] รังส ี [   ] อุณหภูม ิ [   ] ก๊าซพิษ [   ] สารไวไฟ [   ] แสง [   ] อ่ืนๆ............... 
รายละเอียดอันตรายและการควบคุมเพิ่มเติม:      [   ] แบบประเมินความเสี่ยง       [   ] กรอก JSA     [   ] ประชุมชี้แจงอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนเร่ิม
งาน 
๔. ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (ผู้อนุญาตท าเคร่ืองหมาย *หน้าหัวข้อที่ต้องปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบท าเคร่ืองหมาย x ในข้อที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
[   ] ๑. น่ังร้านมีสภาพดี เหมาะสมกับงาน (น่ังร้านต้องรับน้ าหนักได้มากกว่า ๒ เท่าของน้ าหนักที่ใช้งาน) 
[   ] ๒. ฐานน่ังร้านมีแผ่นรองอย่างเหมาะสม และมั่นคง 
[   ] ๓. มีทางขึ้นลงเป็นกิจจะลักษณะและถูกจัดไว้อย่างปลอดภัย ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
[   ] ๔. ติดต้ังราวกันตกตามมาตรฐาน มีความสูงระหว่าง ๙๐-๑๑๐ ซม. จากพื้นน่ังร้านแต่ละชั้น 
[   ] ๕. โครงน่ังร้านต้องมีการยึดค้ ายัน หรือตรึงกับพื้นดินหรือส่วนของอุปกรณ์ที่แขง็แรงพอ 
[   ] ๖. แผ่นปูพื้นแต่ละชั้นต้องจัดให้เพียงพอ มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม. และผูกลวดยึดอย่างแน่นหนา 
[   ] ๗. ท่อน่ังร้านจะต้องไม่ย่ืนเกะกะออกจากส่วนโครงตัวหลักของน่ังร้าน 
[   ] ๘. น่ังร้านชนิดเสาเรียงเดียวที่สูงเกิน ๗ เมตร หรือน่ังร้านชนิดอ่ืนที่สูงเกิน ๒๑ เมตร ได้รับการออกแบบโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา 
[   ] ๗. ข้อก าหนดเพิ่มเติม : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๕. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ดังน้ี (กรอกโดยผู้อนุญาต และผู้ตรวจสอบ เช่นเดียวกับข้อ ๔.) 

[   ] หมวกนิรภัย  [   ] แว่นตานิรภัย  [   ] ที่ครอบหู/อุดห ู  [   ] อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ  
[   ] ชุดป้องกันสารเคม ี [   ] ถุงมือนิรภัย  [   ] รองเท้านิรภัย  [   ] ที่ครอบตา 
[   ] กระบังหน้า  [   ] เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต [   ] อ่ืนๆ................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................................................... 

๖. ลงนามใบอนุญาตท างาน/ขอต่ออายุ/ปิดงาน 
ข้าพเจ้าเข้าใจงานทีป่ฏิบัติเป็นอย่างดี 
   ๖.๑ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๒ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ขอต่ออายุการใช้งานน่ังร้าน 
[   ] ขอต่ออายุน่ังร้านตามใบอนุญาตติดต้ัง/ร้ือถอนน่ังร้านเดิม 
 
   ๖.๕ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๖ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
   ๖.๗ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 
   วันที่.........เดือน..................พ.ศ..............เวลา................. 

ข้าพเจ้าไดตรวจสอบรายการข้างต้นด้วยตนเองและพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานได้ 
   ๖.๓ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบ 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๔ ลงชื่อ................................................ผู้อนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ก่อนเลิกงาน  ข้าพเจ้าได้จัดท าสถานที่ท างานให้มสีภาพปลอดภัยแล้ว 
สถานะงาน   [   ] แล้วเสร็จ  [   ] ยังไม่แล้วเสร็จ  [   ] ยกเลิก 
หมายเหตุ ................................................................................................. 
 ................................................................................................. 
 ............................................................................................. .... 
   ๖.๘ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๙ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 
วันที่.........เดือน..................พ.ศ..............เวลา................. 
 

       ค าเตือน: ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับน้ีให้เห็นเด่นชัดในจุดที่ท างาน 

 

 
ใบอนุญาตตดิตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน 

(SCAFFOLDING PERMIT) 



 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ อรม.อร.  หน้า ๕๔ 

Mahidol Adulyadech Naval Dockyard 
 

 

 
Permit No.   

เขียนวันที่      เดือน        พ.ศ.           เวลา  
พื้นที่ขออนุญาตท างาน      

๑. วัน/ระยะเวลาที่ขออนุญาต วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา.................. วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา................. 
สถานที่ (ระบุให้ชัดเจน) :.......................................................................................................................................................................... ......................................  
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่จะท าการล็อค/ปลดล็อค : .................................................................................................................................จ านวน.........................
ตัว 
ประเภทของเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ : ..........................................................................................................................   [   ] แนบใบตรวจสภาพ..........ฉบับ 
วัตถุประสงค์: ............................................................................................................................. ................................................   จ านวนผู้ปฏิบัติงาน............คน 
๒. ใบอนุญาตประเภทอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงาน (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ท างานร้อน #.................... [   ] ท างานในที่อับอากาศ #................... [   ] ตัด/ล็อคแหล่งพลงังาน #.............. [   ] ท างานพ่นสี # ............. 
[   ] ท างานพ่นทราย #................. [   ] ติดต้ัง/ร้ือถอน นั่งร้าน #................... [   ] ท างานที่สงู #.................      [   ] ฉายรังสี # ................... 
[   ] อ่ืนๆ #.............................................................................. 
๓. การบ่งชี้หรือระบุอันตราย (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ชีวภาพ [   ] ไฟฟ้า [   ] การเคลื่อนที่/ทางกล [   ] ความดัน [   ] ฝุ่นผง/สารเคม ี [   ] เสียง [   ] การยศาสตร์ 
[   ] แรงโน้มถ่วง [   ] รังส ี [   ] อุณหภูม ิ [   ] ก๊าซพิษ [   ] สารไวไฟ [   ] แสง [   ] อ่ืนๆ............... 
รายละเอียดอันตรายและการควบคุมเพิ่มเติม:   [   ] แบบประเมินความเสี่ยง    [   ] กรอก JSA   [   ] ประชุมชี้แจงอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนเร่ิมงาน 
๔. ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (ผู้อนุญาตท าเคร่ืองหมาย *หน้าหัวข้อที่ต้องปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบท าเคร่ืองหมาย x ในข้อที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
[   ] ๑.ก่อนล็อคระบบได้แจ้งพนักงาน/หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบแล้ว [   ] ๒.ทดสอบแล้วว่าไม่มีพลังงานเข้าสู่ระบบหลงัจากการตัด/ล็อคอุปกรณ์ 
 

รายการอุปกรณ์ที่ท าการตัด
ระบบ 

ตามที่พบ เปลี่ยนเป็น ป้าย กุญแจ เวลาที่ติดต้ัง ลงชื่อ เวลาที่ปลด ลงชื่อ 

         
         
         
         
         

[   ] ๕.ติดต้ังตาข่ายป้องกันของตกจากด้านบน  [   ] ๑๕.แจง้ .......................................................... 
[   ] ข้อก าหนดเพิ่มเติม :       
๕. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ดังน้ี (กรอกโดยผู้อนุญาต และผู้ตรวจสอบ เช่นเดียวกับข้อ ๔.) 

[   ] หมวกนิรภัย  [   ] แว่นตานิรภัย  [   ] ที่ครอบหู/อุดห ู  [   ] อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ  
[   ] ชุดป้องกันสารเคม ี [   ] ถุงมือนิรภัย  [   ] รองเท้านิรภัย  [   ] ที่ครอบตา 
[   ] กระบังหน้า  [   ] เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต [   ] อ่ืนๆ................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................................................... 

๖. ลงนามใบอนุญาตท างาน/ขอต่ออายุ/ปิดงาน 
ข้าพเจ้าเข้าใจงานทีป่ฏิบัติเป็นอย่างดี 
   ๖.๑ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๒ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ขอต่ออายุ 
   ต้ังแต่ วันที่......เดือน...............พ.ศ............เวลา............ 
   ถึง วันที่......เดือน...............พ.ศ............เวลา............ 
 
   ๖.๕ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๖ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
   ๖.๗ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 

ข้าพเจ้าไดตรวจสอบรายการข้างต้นด้วยตนเองและพิจารณาเห็นว่าปลอดภัย
เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ 
   ๖.๓ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบ 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๔ ลงชื่อ................................................ผู้อนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ก่อนเลิกงาน  ข้าพเจ้าได้จัดท าสถานที่ท างานให้มสีภาพปลอดภัยแล้ว 
สถานะงาน   [   ] แล้วเสร็จ  [   ] ยังไม่แล้วเสร็จ  [   ] ยกเลิก 
หมายเหตุ ................................................................................................. 
 ................................................................................................. 
 ................................................................................................. 
   ๖.๘ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๙ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 
วันที่.........เดือน..................พ.ศ..............เวลา................. 

       ค าเตือน: ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับน้ีให้เห็นเด่นชัดในจุดที่ท างาน 

 

ใบอนุญาตตดัแยก/ล็อคแหล่งพลังงานกอ่นท างาน 
และปลดล็อคหลังท างานเสร็จสิ้น 

(LOG OUT/TAG OUT/TRY OUT PERMIT) 



 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ อรม.อร.  หน้า ๕๕ 

Mahidol Adulyadech Naval Dockyard 
 

 

Permit No.   
เขียนวันที่      เดือน        พ.ศ.           เวลา  
พื้นที่ขออนุญาตท างาน      

๑. วัน/ระยะเวลาที่ขออนุญาต วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา.................. วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา.......... 
สถานท่ี (ระบุให้ชัดเจน) :.................................................................................รายละเอียดสถานที่อับอากาศ : ............................................................................  
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่จะปฏิบัติงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประเภทของเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ : ......................................................................................................................      [   ] แนบใบตรวจสภาพ..........ฉบับ 
รายละเอียดของงาน : ............................................................................................................................. ....................................................................................... 
                         …………………………………………………………………………………………………………………………………จ านวนผู้ปฏิบัติงาน............คน  
๒. ใบอนุญาตประเภทอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงาน (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ท างานร้อน #.................... [   ] ท างานในที่อับอากาศ #................... [   ] ตัด/ล็อคแหล่งพลงังาน #.............. [   ] ท างานพ่นสี # ............. 
[   ] ท างานพ่นทราย #................. [   ] ติดต้ัง/ร้ือถอน นั่งร้าน #................... [   ] ท างานที่สงู #.................      [   ] ฉายรังสี # ................... 
[   ] อ่ืนๆ #.............................................................................. 
๓. การบ่งชี้หรือระบุอันตราย (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ชีวภาพ [   ] ไฟฟ้า [   ] การเคลื่อนที่/ทางกล [   ] ความดัน [   ] ฝุ่นผง/สารเคม ี [   ] เสียง [   ] การยศาสตร์ 
[   ] แรงโน้มถ่วง [   ] รังส ี [   ] อุณหภูม ิ [   ] ก๊าซพิษ [   ] สารไวไฟ [   ] แสง [   ] อ่ืนๆ............... 
รายละเอียดอันตรายและการควบคุมเพิ่มเติม:    [   ] แบบประเมนิความเสี่ยง    [   ] กรอก JSA   [   ] ประชุมชี้แจงอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนเร่ิมงาน 
๔. ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (ผู้อนุญาตท าเคร่ืองหมาย *หน้าหัวข้อที่ต้องปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบท าเคร่ืองหมาย x ในข้อที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
[   ] ๑. ช่างสวมใส่อุปกรณป์้องกันอันตรายถูกต้อง ครบถ้วน 
[   ] ๒. มีการระบายอากาศ 
[   ] ๓. ท่อทีถ่อดมีการปิดชั่วคราว 
[   ] ๔. ประสานงานวิศวกรงานใชค้วามร้อนและผู้บังคบัการเรือเพื่อยืนยันเวลาในการพ่นสี ระบุเวลา............... 
จัดเจ้าหน้าที่ประจ า ๑ คน เฝ้าเคร่ืองพ่นทราย ระบุชื่อ............................................................................... 
[   ] ๕. ป้ายเคร่ืองหมายความปลอดภัย และไฟกระพริบติดต้ังไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสม 
[   ] ๖ การปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย: การพ่นทราย 
[   ] ๗. ให้ติดใบอนุญาตในบริเวณที่เหมาะสม สามารถเห็นได้ชัดเจน สะดวกในการตรวจสอบ และปลอดภัยจากการช ารุดสูญหาย 
[   ] ๘. ข้อก าหนดเพิ่มเติม : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๕. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ดังน้ี (กรอกโดยผู้อนุญาต และผู้ตรวจสอบ เช่นเดียวกับข้อ ๔.) 

[   ] หมวกนิรภัย  [   ] แว่นตานิรภัย  [   ] ที่ครอบหู/อุดห ู  [   ] อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ  
[   ] ชุดป้องกันสารเคม ี [   ] ถุงมือนิรภัย  [   ] รองเท้านิรภัย  [   ] ที่ครอบตา 
[   ] กระบังหน้า  [   ] เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต [   ] อ่ืนๆ................................................................................................................ 
....................................................................................................... ............................................................................................................................. ............ 

๖. ลงนามใบอนุญาตท างาน/ขอต่ออายุ/ปิดงาน 
ข้าพเจ้าเข้าใจงานทีป่ฏิบัติเป็นอย่างดี 
   ๖.๑ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๒ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ขอต่ออายุการใช้งานน่ังร้าน 
[   ] ขอต่ออายุน่ังร้านตามใบอนุญาตติดต้ัง/ร้ือถอนน่ังร้านเดิม 
 
   ๖.๕ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๖ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
   ๖.๗ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 
   วันที่.........เดือน..................พ.ศ..............เวลา................. 

ข้าพเจ้าไดตรวจสอบรายการข้างต้นด้วยตนเองและพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานได้ 
   ๖.๓ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบ 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๔ ลงชื่อ................................................ผู้อนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ก่อนเลิกงาน  ข้าพเจ้าได้จัดท าสถานที่ท างานให้มสีภาพปลอดภัยแล้ว 
สถานะงาน   [   ] แล้วเสร็จ  [   ] ยังไม่แล้วเสร็จ  [   ] ยกเลิก 
หมายเหตุ ................................................................................................. 
 ................................................................................................. 
 ................................................................................................. 
   ๖.๘ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๙ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 
วันที่.........เดือน..................พ.ศ..............เวลา................. 
 

       ค าเตือน: ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับน้ีให้เห็นเด่นชัดในจุดที่ท างาน 

 
 

 
ใบอนุญาตท างานพ่นทราย 

(SAND BLASTING PERMIT) 



 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ อรม.อร.  หน้า ๕๖ 

Mahidol Adulyadech Naval Dockyard 
 

 

 
Permit No.   

เขียนวันที่      เดือน        พ.ศ.           เวลา  
พื้นที่ขออนุญาตท างาน      

๑. วัน/ระยะเวลาที่ขออนุญาต วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา.................. วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา.......... 
สถานท่ี (ระบุให้ชัดเจน) :..................................................................................รายละเอียดสถานที่อับอากาศ : ............................................................................  
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่จะปฏิบัติงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประเภทของเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ : ......................................................................................................................  [   ]  แนบใบตรวจสภาพ..........ฉบับ 
รายละเอียดของงาน : ....................................................................................................................................... .............................................................................. 
                         …………………………………………………………………………………………………………………………………จ านวนผู้ปฏิบัติงาน............คน  
๒. ใบอนุญาตประเภทอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงาน (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ท างานร้อน #.................... [   ] ท างานในที่อับอากาศ #................... [   ] ตัด/ล็อคแหล่งพลงังาน #.............. [   ] ท างานพ่นสี # ............. 
[   ] ท างานพ่นทราย #................. [   ] ติดต้ัง/ร้ือถอน นั่งร้าน #................... [   ] ท างานที่สงู #.................      [   ] ฉายรังสี # ................... 
[   ] อ่ืนๆ #.............................................................................. 
๓. การบ่งชี้หรือระบุอันตราย (กรอกโดยผู้ขออนุญาต) 
[   ] ชีวภาพ [   ] ไฟฟ้า [   ] การเคลื่อนที่/ทางกล [   ] ความดัน [   ] ฝุ่นผง/สารเคม ี [   ] เสียง [   ] การยศาสตร์ 
[   ] แรงโน้มถ่วง [   ] รังส ี [   ] อุณหภูม ิ [   ] ก๊าซพิษ [   ] สารไวไฟ [   ] แสง [   ] อ่ืนๆ............... 
รายละเอียดอันตรายและการควบคุมเพิ่มเติม:   [   ] แบบประเมินความเสี่ยง     [   ] กรอก JSA     [   ] ประชุมชี้แจงอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนเร่ิมงาน 
๔. ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (ผู้อนุญาตท าเคร่ืองหมาย *หน้าหัวข้อที่ต้องปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบท าเคร่ืองหมาย x ในข้อที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
[   ] ๑. ไม่มงีานใชค้วามร้อน (กรณีพ่นสี) 
[   ] ๒. พื้นทีป่ฏิบัติงานและข้างเคียงปราศจากการท างานใช้ความร้อน (กรณีพ่นสี) 
[   ] ๓. ช่างสวมใส่อุปกรณป์้องกันอันตรายถูกต้อง ครบถ้วน และมีการระบายอากาศ 
[   ] ๔. ใช้หลอดไฟป้องกันระเบิด (กรณีพ่นสีในพื้นที่อับอากาศ) 
[   ] ๕. ป้ายเคร่ืองหมายความปลอดภัย และไฟกระพริบติดต้ังไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสม 
[   ] ๖. ท่อทีถ่อดมีการปิดชั่วคราว 
[   ] ๗. ประสานงานวิศวกรงานใชค้วามร้อนและผู้บังคบัการเรือเพื่อยืนยันเวลาในการพ่นสี ระบุเวลา............... 
[   ] ๘. ทราบข้อมูลชนิดของส.ี..........................................และจุดวาบไฟ............................................................ 
[   ] ๙. ผสมทินเนอร์ในอัตราส่วนที่ถูกต้อง อัตราส่วน (ตามมาตรฐานผู้ผลิตสี) ................................................. 
[   ] ๑๐. การปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย: การท าสีตัวเรือ (SI-PW-๐๑) 
[   ] ๑๑. ให้ติดใบอนุญาตในบริเวณที่เหมาะสม สามารถเห็นได้ชัดเจน สะดวกในการตรวจสอบ และปลอดภัยจากการช ารุดสูญหาย 
[   ] ๑๒. ข้อก าหนดเพิ่มเติม : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๕. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ดังน้ี (กรอกโดยผู้อนุญาต และผู้ตรวจสอบ เช่นเดียวกับข้อ ๔.) 

[   ] หมวกนิรภัย  [   ] แว่นตานิรภัย  [   ] ที่ครอบหู/อุดห ู  [   ] อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ  
[   ] ชุดป้องกันสารเคม ี [   ] ถุงมือนิรภัย  [   ] รองเท้านิรภัย  [   ] ที่ครอบตา 
[   ] กระบังหน้า  [   ] เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต [   ] อ่ืนๆ................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................................................... 

๖. ลงนามใบอนุญาตท างาน/ขอต่ออายุ/ปิดงาน 
ข้าพเจ้าเข้าใจงานทีป่ฏิบัติเป็นอย่างดี 
   ๖.๑ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๒ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ขอต่ออายุการใช้งานน่ังร้าน 
[   ] ขอต่ออายุน่ังร้านตามใบอนุญาตติดต้ัง/ร้ือถอนน่ังร้านเดิม 
 
   ๖.๕ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๖ ลงชื่อ................................................ผู้ควบคุมงาน 
   ๖.๗ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 
   วันที่.........เดือน..................พ.ศ..............เวลา................. 

ข้าพเจ้าไดตรวจสอบรายการข้างต้นด้วยตนเองและพิจารณาเห็นว่าปลอดภัย
เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้ 
   ๖.๓ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบ 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 
   ๖.๔ ลงชื่อ................................................ผู้อนุญาต 
 (...............................................)โทร. ............................ 
  หน่วยงาน.................................................................... 

ก่อนเลิกงาน  ข้าพเจ้าได้จัดท าสถานที่ท างานให้มสีภาพปลอดภัยแล้ว 
สถานะงาน   [   ] แล้วเสร็จ  [   ] ยังไม่แล้วเสร็จ  [   ] ยกเลิก 
หมายเหตุ ................................................................................................. 
 ................................................................................................. 
 ................................................................................................. 
   ๖.๘ ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
   ๖.๙ ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบหรือผู้อนุญาต 
วันที่.........เดือน..................พ.ศ..............เวลา................. 

                                                                                                   ค าเตือน: ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับน้ีให้เห็นเด่นชัดในจุดที่ท างาน 

 
ใบอนุญาตท างานพ่นสี 

(SPRAYING PERMIT) 
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แบบฟอร์มการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน (Safety Check Sheet) 
อับอากาศ 

๑. ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุมงาน  ได้ผ่านการฝึกอบรม  (ต้องมีการประชุมอบรมก่อน  
การปฏิบัติงาน) 

๒. มีการขอใบอนุญาตท างานถูกต้อง (ต้องขออนุญาตและแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ) 
๓. มีการตรวจวัดค่าปริมาณออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  (ถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องมีระบบพัดลม 

ดูดอากาศและระบายอากาศ) 
๔. มีการระบายอากาศท่ีดี (ลมเข้า-ออก) เหมาะสมปลอดภัย (ถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องมีระบบพัดลม 

ดูดอากาศและระบายอากาศ) 
๕. มีป้ายแจ้งข้อความ"ท่ีอับอากาศ อันตรายห้ามเข้า" ตรงบริเวณทางเข้า (ต้องติดป้ายเตือนการ

ปฏิบัติงาน) 
๖. มีแสงสว่างท่ีท างานเพียงพอ (ความเข็มแสงสว่างอย่างน้อย ๘๐ ลักซ์) ค่าท่ีวัดได้....................... ...

(ต้องหาไฟแสงสว่างมาเพิ่ม) 
๗. อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ต้องมีระบบตัดไฟแบบอัตโนมัติ และเป็นแบบไม่ติดไฟ (ต้องแก้ไขให้มีระบบตัดไฟ) 
๘. ผู้ช่วยเหลือต้องเฝ้าอยู่ทาง เข้า - ออก ตลอดเวลา ต้องมีไฟฉาย นกหวีด และสวมปลอกแขนสีเขียว

เป็นสัญลักษณ์ ระบุช่ือผู้ปฏิบัติ (ให้จัดจากผู้ปฏิบัติงานมาเป็นผู้ช่วยเหลือ) 
๙. ห้ามพนักงานท่ีเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ  ท างานท่ีอับอากาศ (ให้เปล่ียนหน้าท่ี 

การปฏิบัติงาน) 
 

Hot Work 
๑. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายครบถ้วนหรือไม่ (ถ้าไม่ให้จัดหาในส่ิงท่ีจ าเป็นต้องมีเป็นอย่างน้อย เพื่อไม่ให้

เกิดอันตราย) 
๒. หลอดไฟแสงสว่างเป็นชนิดป้องกันระเบิดหรือไม่ (ถ้าไม่ต้องไม่ใช้และหาชนิดท่ีป้องกันระเบิดมาใช้แทน) 
๓. พัดลม ท่อระบายอากาศ พร้อมหรือไม่ (ถ้าไม่พร้อมต้องแก้ไขให้พร้อม) 
๔. ตู้เช่ือม/ตัด สายไฟ สายแก๊ส หัวเช่ือม อยู่ในสภาพพร้อมใช้และปลอดภัย หรือไม่ (ถ้าไม่ต้องแก้ไข 

ให้ใช้งานได้ปรกติ) 
๕. สายไฟ, สายแก๊ส, Regulater อยู่ในสภาพพร้อมใช้และปลอดภัยหรือไม่  (ถ้าไม่ต้องแก้ไขให้ใช้งานได้

เป็นปกติ) 
๖. ตู้เช่ือมมีการต่อสายดินปลอดภัยหรือไม่ (ถ้าไม่ต้องต่อสายดินให้เรียบร้อย) 
๗. มีการติดสัญลักษณ์เตือนความปลอดภัย เช่น Safety for Hot Work อยู่หรือไม่ (ถ้าไม่ต้องติดป้าย

แสดงเตือนขณะท างาน Hot Work) 
๘. น าอุปกรณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดประกายไฟ การลุกไหม้ ออกจากพื้นท่ีเรียบร้อยหรือไม่ (ถ้าไม่ต้องส ารวจ

พื้นท่ีท่ีปฏิบัติงานว่ามีส่ิงท าให้เกิดการลุกไหม้ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน) 
๙. หากมีอุปกรณ์ท่ีติดไฟได้ มีผ้าคลุมกันไฟ และอยู่ห่างจากจุดเช่ือมเกิน ๑๑ เมตร หรือไม่ (ถ้าไม่ต้องหา

ผ้าคลุมไฟมาปิด) 
๑๐. มีการท างานหรือส่ิงท่ีก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นท่ีข้างเคียงหรือไม่  (ถ้ามีให้หาทางป้องกันก่อนการ

ปฏิบัติงาน) 
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๑๑. มีการส่ือสารและส่งงานต่อระหว่างกะการท างานหรือไม่ (ต้องมีการบันทึกส่งต่องานกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน) 

๑๒. อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง สายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมใช้งานหรือไม่ (ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์
ป้องกันเพลิงไหม้ไว้บริเวณท่ีท างาน) 

๑๓. หากมีการถอดท่อ วาล์วได้ขอใบอนุญาตใหม่และทดสอบแก๊สหรือไม่ (จะต้องมีการขออนุญาตและ
ทดสอบก่อน) 

๑๔. มีข้อมูลเจ้าหน้าท่ี/สถานท่ี ท่ีสามารถติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่ (ต้องมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ี
สามารถติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้) 

๑๕. ระหว่างพัก มีการเก็บสายแก๊สออกมาจากท่ีท างานหรือถอดสายออกจากถังและปิดววาล์วแก๊ส/ 
ลมหรือไม่ (ต้องเก็บอุปกรณ์ตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนท างานและหลังเลิกงาน) 

 
ในการพ่นสใีนทีอ่ับอากาศ (ห้องเคร่ือง) 

๑. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายครบถ้วนหรือไม่ (ถ้าไม่ให้จัดหาในส่ิงท่ีจ าเป็นต้องมีเป็นอย่างน้อย  
เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย) 

๒. หลอดไฟแสงสว่างเป็นชนิดป้องกันระเบิดหรือไม่  (ถ้าไม่มีต้องไม่ใช้และหาชนิดท่ีป้องกันระเบิด 
มาใช้แทน) 

๓. ระบบระบายอากาศเป็นชนิดป้องกันระเบิดหรือไม่ (ถ้าไม่เป็นให้ใช้ติดต้ังภายนอกแล้ววางระบบ 
ท่ออากาศเข้าไปในพื้นท่ีแทน) 

๔. มีการพูดคุย/ประสานงานในการประชุมโครงการหรือไม่ (ต้องมีการประชุมประสานงานก่อน 
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน) 

๕. อุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างทุกชนิดผ่านการตรวจสอบและติดป้ายผ่านการตรวจสอบว่า  
มีความปลอดภัย ในการใช้งาน โดยเจ้าหน้าท่ีประจ าวันหรือไม่  (ต้องประสานให้ช่างไฟฟ้ามาตรวจสอบ 
ก่อนการท างาน) 

๖. มีป้ายแสดงว่ามีการเตรียมพื้นผิว/พ่นสี ท่ีหน้าทางเข้าพื้นท่ีปฏิบัติงานหรือไม่ (ต้องติดป้ายและ 
แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานข้างเคียงทราบ) 

๗. มีการส่ือสารและส่งงานต่อระหว่างกะการท างานหรือไม่  (ต้องมีการบันทึกส่งต่องานกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน) 

๘. ไม่มีการท างานท่ีก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นท่ีปฏิบัติงานหรือห้องข้างเคียง  (ถ้ามีต้องงดการพ่นสี
หรือไม่ก็ประสานให้หยุดท างานท่ีก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นท่ี) 

๙. มีการอนุมัติหรือแผนให้พ่นสีเรือตามก าหนดการท่ีร้องขอหรือไม่ (ถ้าไม่ก็ต้องขออนุมัติ เพื่อจะให้ 
มีการงดงานประเภทท่ีท าให้เกิดประกายไฟ) 

 
การพ่นสีในทีอ่ับอากาศ 

๑. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายครบถ้วนหรือไม่ (ถ้าไม่ให้จัดหาในส่ิงท่ีจ าเป็นต้องมีเป็นอย่างน้อย  
เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย) 

๒. หลอดไฟแสงสว่างเป็นชนิดป้องกันระเบิดหรือไม่  (ถ้าไม่มีต้องไม่ใช้และหาชนิดท่ีป้องกันระเบิดมาใช้แทน 
๓. ระบบระบายอากาศเป็นชนิดป้องกันระเบิดหรือไม่ (ถ้าไม่เป็นให้ใช้ติดต้ังภายนอกแล้ววางระบบ 

ท่ออากาศเข้าไปในพื้นท่ีแทน) 
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๔. มีการพูดคุย/ประสานงานในการประชุมโครงการหรือไม่  (ต้องมีการประชุมประสานงานก่อน 
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน) 

๕. อุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างทุกชนิดผ่านการตรวจสอบและติดป้ายผ่านการตรวจสอบว่า  
มีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยเจ้าหน้าท่ีประจ าวันหรือไม่  (ต้องประสานให้ช่างไฟฟ้ามาตรวจสอบ 
ก่อนการท างาน) 

๖. มีป้ายแสดงว่ามีการเตรียมพื้นผิว/พ่นสี ท่ีหน้าทางเข้าพื้นท่ีปฏิบัติงานหรือไม่ (ต้องติดป้ายแสดง 
การปฏิบัติงานและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานข้างเคียงทราบ) 

๗. มีการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองท่ีบริเวณทางเข้าพื้นท่ีปฏิบัติงานหรือไม่  (ต้องติดต้ัง
ไฟสัญญาณเพื่อเตือนว่ามีการปฏิบัติงานท่ีมีอันตราย) 

๘. มีผู้ท่ีผ่านการอบรมความปลอดภัยในการท าสีตัวเรือประจ าการอยู่ภายนอกพื้นท่ีปฏิบัติงานหรือไม่  
(ถ้าไม่มีให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้ดูแล) 

๙. มีการส่ือสารและส่งงานต่อระหว่างกะการท างานหรือไม่ (ต้องมีการบันทึกส่งต่องานกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน) 

๑๐. น าอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ออกนอกพื้นท่ีหมดแล้วหรือไม่ (ต้องเก็บอุปกรณ์ส่ือสาร
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการระเบิด) 

๑๑. ไม่มีการท างานท่ีก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นท่ีปฏิบัติงานหรือห้องข้างเคียง  (ถ้ามีต้องงดการพ่นสี
หรือไม่ต้องประสานให้หยุดท างานท่ีก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นท่ี) 

๑๒. มีการเก็บคืนใบอนุญาตในการท างานใช้ความร้อนก่อนการออกใบอนุญาตพ่นสีเรือหรือไม่ (ต้องแจ้ง
ให้งดการท างานท่ีใช้ความร้อนท้ังหมดก่อน) 

๑๓. มีการอนุมัติหรือแผนให้พ่นสีเรือตามก าหนดการท่ีร้องขอหรือไม่ (ถ้าไม่เป็นตามแผนให้ขออนุญาตใหม่) 
 

การพ่นทรายในที่อบัอากาศ 
๑. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายครบถ้วนหรือไม่ (ถ้าไม่ให้จัดหาในส่ิงท่ีจ าเป็นต้องมีเป็นอย่างน้อย 

เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย) 
๒. ระบบระบายอากาศเป็นชนิดป้องกันระเบิดหรือไม่ (ถ้าไม่เป็นให้ใช้ติดต้ังภายนอกแล้ววางระบบ 

ท่ออากาศเข้าไปในพื้นท่ีแทน) 
๓. มีการพูดคุย/ประสานงานในการประชุมโครงการหรือไม่  (ต้องมีการประชุมประสานงานก่อน 

เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน) 
๔. อุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างทุกชนิดผ่านการตรวจสอบและติดป้ายผ่านการตรวจสอบว่า  

มีความปลอดภัย ในการใช้งาน โดยเจ้าหน้าท่ีประจ าวันหรือไม่  (ต้องประสานให้ช่างไฟฟ้ามาตรวจสอบ 
ก่อนการท างาน) 

๕. มีป้ายแสดงว่ามีการเตรียมพื้นผิวท่ีหน้าทางเข้าพื้นท่ีปฏิบัติงานหรือไม่  (ต้องติดป้ายแสดงและ 
แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานข้างเคียงทราบ) 

๖. มีการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองท่ีบริเวณทางเข้าพื้นท่ีปฏิบัติงานหรือไม่  (ต้องติดต้ัง
ไฟสัญญาณ เพื่อเตือนว่ามีการปฏิบัติงานท่ีมีอันตราย) 

๗. มีผู้ท่ีผ่านการอบรมความปลอดภัยในการท าสีตัวเรือประจ าการอยู่ภายนอกพื้นท่ีปฏิบัติงานหรือไม่   
(ถ้าไม่มีให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้ดูแล) 

๘. มีการส่ือสารและส่งงานต่อระหว่างกะการท างานหรือไม่ (ต้องมีการบันทึกส่งต่องานกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน) 
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๙. มีการเก็บคืนใบอนุญาตในการท างานใช้ความร้อนก่อนการออกใบอนุญาตพ่นสีเรือหรือไม่ (ต้องแจ้ง
ให้งดการปฏิบัติงานท่ีใช้ความร้อนท้ังหมดก่อน) 

๑๐. มีการอนุญาตหรือไม่มีแผนให้พ่นทรายเรือตามก าหนดการท่ีร้องขอหรือไม่  (ถ้าไม่เป็นตามแผน 
ให้ขออนุญาตใหม่) 

 
การปฏิบัติงานในที่สูง 

๑. มีแผ่นรองฐานท่อเสาและท่ออยู่ในแนวดิ่ง 
๒. ระยะห่างระหว่างท่อเสาและระหว่างท่อนอนถูกต้อง (ระยะไม่เกิน ๒ เมตร) 
๓. นั่งร้านถูกยึดกับโครงสร้างหลักแข็งแรง มีมากจุดเพียงพอ 
๔. แคลมป์ยึดนั่งร้านไม่หลวมคลอน 
๕. ปลอกสวมต่อท่อ ในระนาบเดียวกัน-ติดกันต้องเย้ืองเหล่ือมกัน ท้ังท่อด่ิงและท่อนอน 
๖. ติดต้ังนั่งร้านโดยเลือกใช้แคลมป์ถูกชนิด 
๗. มีค้ ายันด้านหน้าและด้านข้างถูกต้อง 
๘. ความกว้างของพื้นทางเดินและพื้นท างานเหมาะสม 
๙. พื้นนั่งร้านไม่เกยกัน ไม่มีช่องโหว่ท่ีวัสดุจะร่วงหล่นได้ 
๑๐. มีการใช้ลวดเหล็กผูกมัดแผ่นพื้น 
๑๑. ราวกันตกประกอบได้ระยะและแข็งแรง 
๑๒. บันไดถูกยึดตรึงมั่นคง ปลายบนเลย พื้น – สูง เพียงพอ ทางขึ้นลงบันไดแต่ละช้ันเหล่ือมกันและ 

มีมุมลาดเอียงถูกต้อง 
๑๓. ติดต้ังแผ่นกันของตกโดยรอบ 
๑๔. ส่วนประกอบของนั่งร้านไม่กีดขวางทางเดินหรือทางขึ้นลง 
๑๕. กรณีเป็นนั่งร้านเคล่ือนท่ี ล้อต้องล็อคได้ และรับน้ าหนักได้ 
๑๖. ติดป้ายอนุญาตให้ใช้งานหลังผ่านการตรวจสอบ 
 

การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 
๑. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายครบถ้วนหรือไม่ (ถ้าไม่ให้จัดหาในส่ิงท่ีจ าเป็นต้องมีเป็นอย่างน้อย 

เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย) 
๒. มีการพูดคุย/ประสานงานในการประชุมโครงการหรือไม่  (ต้องมีการประชุมประสานงานก่อน 

เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน) 
๓. ก่อนล็อคระบบได้แจ้งพนักงาน/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบแล้ว (ต้องมีการประชุมช้ีแจ้งก่อนท่ีจะมี

การล็อคระบบ)  
๔. ก่อนปฏิบัติงานทดสอบแล้วว่าไม่มีไฟฟ้าในระบบหลังจากการตัด/ล็อคอุปกรณ์  (ถ้าไม่ก็ต้องท าการ

ทดสอบก่อน) 
๕. ติดป้ายแจ้งการล็อคระบบไฟฟ้า (ต้องมีการติดป้ายเตือนก่อนท าการล็อคระบบ) 
๖. ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานแล้ว ก่อนท าการปลดล็อค (ต้องมีการตรวจสอบก่อนท าการ 

ปลดล็อคระบบเพื่อป้องกันความผิดพลาดของอุปกรณ์) 
๗. ก่อนปลดล็อคระบบได้แจ้งพนักงาน/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบแล้ว (ต้องแจ้งก่อนท าการปลดล๊อค

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ) 
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การปฏิบัติงานด้านปั้นจั่น/เครน/รถยก 
๑. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายครบถ้วนหรือไม่ (ถ้าไม่ให้จัดหาในส่ิงท่ีจ าเป็นต้องมีเป็นอย่างน้อย 

เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย) 
๒. มีการพูดคุย/ประสานงานในการประชุมโครงการหรือไม่  (ต้องมีการประชุมประสานงานก่อน 

เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน) 
๓. มีการตรวจสอบป้ันจ่ัน/เครน/รถยก ให้พร้อมก่อนการปฏิบัติงาน (ต้องตรวจสอบก่อนใช้งาน)                       
๔. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมด้านการใช้ ปั้นจั่น/เครน/รถยก (ถ้าไม่ห้ามใช้เป็นอันขาด) 
๕. ตรวจสอบพื้นท่ีปฏิบัติงานว่ารับน้ าหนัก ป้ันจ่ัน/เครน ได้หรือไม่ (ส าหรับป้ันจ่ัน / เครน เคล่ือนท่ีต้อง

ตรวจสอบพื้นท่ีปฏิบัติงานก่อนการท างาน) 
๖. มีการกันพื้นท่ีและมีป้ายหรือสัญญาณเตือนว่ามีการท างาน  ปั้นจ่ัน/เครน (ต้องมีป้ายเตือนว่า 

มีการท างานของปั้นจั่น/เครน) 
๗. เมื่อปฏิบัติงานมีผู้ควบคุมน้ าหนักและทิศทางในการยก ปั้นจั่น/เครน (ต้องมีผู้ควบคุมคอยให้สัญญาณ

การท างานร่วม) 
๘. มีการตรวจสอบส่ิงของท่ีท าการยกและผูกรัดเรียบร้อย (ก่อนท าการยกต้องให้ผู้ควบคุมตรวจส่ิงของ 

ท่ีจะยกให้เรียบร้อยก่อน) 
๙. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จมีการตรวจสอบเครื่องมือ และปั้นจ่ัน/เครน/รถยก ให้พร้อมใช้งาน (เมื่อท างาน

เสร็จต้องตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งาน) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน (Safety Check Sheet) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือหน่วยงาน
................................................
................................................
................................................

วนัที.่........./............../................. เวลา..........................................
มี                   ไม่มี

๑. มีอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายครบถว้นหรือไม่        (      )               (      )
๒. ผู้ปฏิบติังาน ผู้ชว่ยเหลือ ผู้ควบคุมงาน ได้ผ่านการฝึกอบรม        (      )               (      )
๓. มีการขอใบอนุญาตท างานถกูต้อง        (      )               (      )
๔. มีการตรวจวัดค่าปริมาณออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ ๑๙.๕ - ๒๒ %        (      )               (      )
๕. มีการระบายอากาศท่ีดี (ลมเขา้-ออก) เหมาะสมปลอดภัย        (      )               (      )
๖. มีปา้ยแจ้งขอ้ความ"ท่ีอบัอากาศ อนัตรายหา้มเขา้" ตรงบริเวณทางเขา้        (      )               (      )
๗. มีแสงสว่างท่ีท างานเพยีงพอ (ความเขม้แสงสว่างอย่างน้อย ๘๐ ลักซ์) ค่าที่วัดได้.......................        (      )               (      )
๘. อปุกรณ์ไฟฟา้ท่ีใชต้้องมีระบบตัดไฟแบบอตัโนมัติ และเปน็แบบไม่ติดไฟ        (      )               (      )
๙. ผู้ชว่ยเหลือต้องเฝ้าอยู่ทางเขา้-ออกตลอดเวลา ต้องมีไฟฉาย นกหวีด และสวมปลอกแขนสีเขยีว        (      )               (      )
เปน็สัญลักษณ์ ระบชุื่อผู้ปฏิบติั
๑๐. หา้มพนักงานท่ีเปน็โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหวัใจ ท างานท่ีอบัอากาศ        (      )               (      )
รายช่ือผู้ปฏิบัติงาน
๑. ............................................................................................ ๕. ............................................................................................
๒. ............................................................................................ ๖. ............................................................................................
๓. ............................................................................................ ๗. ............................................................................................
๔. ............................................................................................ ๘. ............................................................................................

ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง .........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
หากมีค าตอบ " ไม่ " ในข้อใดใหแ้ก้ไขใหเ้รยีบรอ้ยก่อนการอนุญาตใหป้ฎิบัติงานได้

ลงนามโดยผู้ควบคุมงาน
             ยศ. ชื่อ-สกลุ              ยศ. ชื่อ-สกลุ

อนุผนวก ๑ ของผนวก ก
Safety Check Sheet

(แบบฟอรม์ตรวจสอบความปลอดภัย)

การปฏิบัติงานในทีอั่บอากาศ

ช่ืองาน……………………………….................................................................. หมายเลขใบสั่งงาน Job No. ………………………………........................

(                                ) (                                )

สถานที.่......................................................................................................

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

.............../............../............. .............../............../.............
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน (Safety Check Sheet) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือหน่วยงาน
................................................
................................................
................................................

วนัที.่........./............../................. เวลา..........................................
มี                   ไม่มี

๑. มีอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายครบถว้นหรือไม่        (      )               (      )
๒. หลอดไฟแสงสว่างเปน็ชนิดปอ้งกนัระเบดิหรือไม่        (      )               (      )
๓. พดัลม ท่อระบายอากาศ พร้อมหรือไม่        (      )               (      )
๔. ตู้เชื่อม/ตัด สายไฟ สายแกส๊ หวัเชื่อม อยู่ในสภาพพร้อมใชแ้ละปลอดภัย หรือไม่        (      )               (      )
๕. สายไฟ, สายแกส๊, Regulater อยู่ในสภาพพร้อมใชแ้ละปลอดภัยหรือไม่        (      )               (      )
๖. ตู้เชื่อมมีการต่อสายดินปลอดภัยหรือไม่        (      )               (      )
๗. มีการติดสัญลักษณ์เตือนความปลอดภัย เชน่ Safety for Hot Work อยู่หรือไม่        (      )               (      )
๘. น าอปุกรณ์ท่ีอาจกอ่ใหเ้กดิประกายไฟ การลุกไหม้ ออกจากพืน้ท่ีเรียบร้อยหรือไม่        (      )               (      )
๙. หากมีอปุกรณ์ท่ีติดไฟได้ มีผ้าคลุมกนัไฟ และอยู่หา่งจากจุดเชื่อมเกนิ ๑๑ เมตร หรือไม่        (      )               (      )
๑๐. มีการท างานหรือส่ิงท่ีกอ่ใหเ้กดิประกายไฟในพืน้ท่ีขา้งเคียงหรือไม่        (      )               (      )
๑๑. มีการส่ือสารและส่งงานต่อระหว่างกะการท างานหรือไม่        (      )               (      )
๑๒. อปุกรณ์ดับเพลิง ถงัดับเพลิง สายฉดีน้ าดับเพลิงพร้อมใชง้านหรือไม่        (      )               (      )
๑๓. หากมีการถอดท่อ วาล์วได้ขอใบอนุญาตใหม่และทดสอบแกส๊หรือไม่        (      )               (      )
๑๔. มีขอ้มูลเจ้าหน้าท่ี/สถานท่ี ท่ีสามารถติดต่อกรณีเกดิเหตุฉกุเฉนิหรือไม่        (      )               (      )
๑๕. ระหว่างพกั มีการเกบ็สายแกส๊ออกมาจากท่ีท างานหรือถอดสายออกจากถงัและปดิววาล์วแกส๊/ลมหรือไม่        (      )               (      )

ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง .........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

หากมีค าตอบ " ไม่ " ในข้อใดใหแ้ก้ไขใหเ้รยีบรอ้ยก่อนการอนุญาตใหป้ฎิบัติงานได้

หมายเลขใบสั่งงาน Job No. ………………………………........................
สถานที.่......................................................................................................

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ ลงนามโดยผู้ควบคุมงาน
             ยศ. ชื่อ-สกลุ              ยศ. ชื่อ-สกลุ

อนุผนวก ๒ ของผนวก ก
Safety Check Sheet

(แบบฟอรม์ตรวจสอบความปลอดภัย)

การปฏิบัติงาน Hot Work

ช่ืองาน………………………………..................................................................

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



 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ อรม.อร.  หน้า ๗๒ 

Mahidol Adulyadech Naval Dockyard 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน (Safety Check Sheet) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือหน่วยงาน
................................................
................................................
................................................

วนัที.่........./............../................. เวลา..........................................
มี                   ไม่มี

๑. มีอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายครบถว้นหรือไม่        (      )               (      )
๒. มีแผ่นรองฐานท่อเสาและท่ออยู่ในแนวด่ิง        (      )               (      )
๓. ระยะหา่งระหว่างท่อเสาและระหว่างท่อนอนถกูต้อง (ระยะไม่เกนิ ๒ เมตร)        (      )               (      )
๔. นั่งร้านถกูยึดกบัโครงสร้างหลักแขง็แรง มีมากจุดเพยีงพอ        (      )               (      )
๕. แคลมปยึ์ดนั่งร้านไม่หลวมคลอน        (      )               (      )
๖. ปลอกสวมต่อท่อ ในระนาบเดียวกนั-ติดกนัต้องเย้ืองเหล่ือมกนั ท้ังท่อด่ิงและท่อนอน        (      )               (      )
๗. ติดต้ังนั่งร้านโดยเลือกใชแ้คลมปถ์กูชนิด        (      )               (      )
๘. มีค้ ายันด้านหน้าและด้านขา้งถกูต้อง        (      )               (      )
๙. ความกว้างของพืน้ทางเดินและพืน้ท างานเหมาะสม        (      )               (      )
๑๐. พืน้นั่งร้านไม่เกยกนั ไม่มีชอ่งโหว่ท่ีวัสดุจะร่วงหล่นได้        (      )               (      )
๑๑. มีการใชล้วดเหล็กผูกมัดแผ่นพืน้        (      )               (      )
๑๒. ราวกนัตกประกอบได้ระยะและแขง็แรง        (      )               (      )
๑๓. บนัไดถกูยึดตรึงมั่นคง ปลายบนเลยพืน้-สูงเพยีงพอ ทางขึ้นลงบนัไดแต่ละชั้นเหล่ือม        (      )               (      )
กนัและมีมุมลาดเอยีงถกูต้อง
๑๔. ติดต้ังแผ่นกนัของตกโดยรอบ        (      )               (      )
๑๕. ส่วนประกอบของนั่งร้านไม่กดีขวางทางเดินหรือทางขึ้นลง        (      )               (      )
๑๖. กรณีเปน็นั่งร้านเคล่ือนท่ี ล้อต้องล็อคได้ และรับน้ าหนักได้        (      )               (      )
๑๗. ติดปา้ยอนุญาตใหใ้ชง้านหลังผ่านการตรวจสอบ        (      )               (      )

ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง .........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

หากมีค าตอบ " ไม่ " ในข้อใดใหแ้ก้ไขใหเ้รยีบรอ้ยก่อนการอนุญาตใหป้ฎิบัติงานได้

อนุผนวก ๓ ของผนวก ก

ช่ืองาน……………………………….................................................................. หมายเลขใบสั่งงาน Job No. ………………………………........................
สถานที.่......................................................................................................

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

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ ลงนามโดยผู้ควบคุมงาน
             ยศ. ชื่อ-สกลุ              ยศ. ชื่อ-สกลุ

Safety Check Sheet
(แบบฟอรม์ตรวจสอบความปลอดภัย)

การปฏิบัติงานในทีสู่ง

(                                ) (                                )



 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ อรม.อร.  หน้า ๗๓ 

Mahidol Adulyadech Naval Dockyard 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน (Safety Check Sheet) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือหน่วยงาน
................................................
................................................
................................................

วนัที.่........./............../................. เวลา..........................................
มี                   ไม่มี

๑. มีอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายครบถว้นหรือไม่        (      )               (      )
๒. มีการพดูคุย/ประสานงานในการประชมุโครงการหรือไม่        (      )               (      )
๓. มีการตรวจสอบปั้นจั่น/เครน/รถยก ใหพ้ร้อมกอ่นการปฏิบติังาน                                 (      )               (      )
๔. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบติังานต้องผ่านการอบรมด้านการใช ้ปั้นจั่น/เครน/รถยก        (      )               (      )
๕. ตรวจสอบพืน้ท่ีปฏิบติังานว่ารับน้ าหนัก ปั้นจั่น/เครน ได้หรือไม่        (      )               (      )
๖. มีการกนัพืน้ท่ีและมีปา้ยหรือสัญญาณเตือนว่ามีการท างาน ปั้นจั่น/เครน        (      )               (      )
๗. เมื่อปฏิบติังานมีผู้ควบคุมน้ าหนักและทิศทางในการยก ปั้นจั่น/เครน        (      )               (      )
๘. มีการตรวจสอบส่ิงของท่ีท าการยกและผูกรัดเรียบร้อย        (      )               (      )
๙. เมื่อปฏิบติังานเสร็จมีการตรวจสอบเคร่ืองมือและ ปั้นจั่น/เครน/รถยก ใหพ้ร้อมใชง้าน        (      )               (      )

ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง .........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

หากมีค าตอบ " ไม่ " ในข้อใดใหแ้ก้ไขใหเ้รยีบรอ้ยก่อนการอนุญาตใหป้ฎิบัติงานได้

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

อนุผนวก ๔ ของผนวก ก
Safety Check Sheet

(แบบฟอรม์ตรวจสอบความปลอดภัย)

การปฏิบัติงานด้านป้ันจ่ัน/เครน/รถยก

ช่ืองาน……………………………….................................................................. หมายเลขใบสั่งงาน Job No. ………………………………........................
สถานที.่......................................................................................................

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ ลงนามโดยผู้ควบคุมงาน
             ยศ. ชื่อ-สกลุ              ยศ. ชื่อ-สกลุ



 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ อรม.อร.  หน้า ๗๔ 

Mahidol Adulyadech Naval Dockyard 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน (Safety Check Sheet) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือหน่วยงาน
................................................
................................................
................................................

วนัที.่........./............../................. เวลา..........................................
มี                   ไม่มี

๑. มีอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายครบถว้นหรือไม่        (      )               (      )
๒. ระบบระบายอากาศเปน็ชนิดปอ้งกนัระเบดิหรือไม่        (      )               (      )
๓. มีการพดูคุย/ประสานงานในการประชมุโครงการหรือไม่        (      )               (      )
๔. อปุกรณ์ไฟฟา้และแสงสว่างทุกชนิดผ่านการตรวจสอบและติดปา้ยผ่านการตรวจสอบว่ามีความปลอดภัย        (      )               (      )
ในการใชง้าน โดยเจ้าหน้าท่ีประจ าวันหรือไม่
๕. มีปา้ยแสดงว่ามีการเตรียมพืน้ผิวท่ีหน้าทางเขา้พืน้ท่ีปฏิบติังานหรือไม่        (      )               (      )
๖. มีการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองท่ีบริเวณทางเขา้พืน้ท่ีปฏิบติังานหรือไม่        (      )               (      )
๗. มีการส่ือสารและส่งงานต่อระหว่างกะการท างานหรือไม่        (      )               (      )
๘. มีการเกบ็คืนใบอนุญาตในการท างานใชค้วามร้อนกอ่นการออกใบอนุญาตพน่ทรายเรือหรือไม่        (      )               (      )
๙. มีการอนุญาตหรือมีแผนใหพ้น่ทรายเรือตามก าหนดการท่ีร้องขอหรือไม่        (      )               (      )

รายช่ือผู้ปฏิบัติงาน
๑. ............................................................................................ ๕. ............................................................................................
๒. ............................................................................................ ๖. ............................................................................................
๓. ............................................................................................ ๗. ............................................................................................
๔. ............................................................................................ ๘. ............................................................................................

ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง .........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

หากมีค าตอบ " ไม่ " ในข้อใดใหแ้ก้ไขใหเ้รยีบรอ้ยก่อนการอนุญาตใหป้ฎิบัติงานได้

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ ลงนามโดยผู้ควบคุมงาน
             ยศ. ชื่อ-สกลุ              ยศ. ชื่อ-สกลุ

อนุผนวก ๕ ของผนวก ก
Safety Check Sheet

(แบบฟอรม์ตรวจสอบความปลอดภัย)

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

ช่ืองาน……………………………….................................................................. หมายเลขใบสั่งงาน Job No. ………………………………........................
สถานที.่......................................................................................................

การพ่นทรายในทีอั่บอากาศ



 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ อรม.อร.  หน้า ๗๕ 

Mahidol Adulyadech Naval Dockyard 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน (Safety Check Sheet) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือหน่วยงาน
................................................
................................................
................................................

วนัที.่........./............../................. เวลา..........................................
มี                   ไม่มี

๑. มีอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายครบถว้นหรือไม่        (      )               (      )
๒. หลอดไฟแสงสว่างเปน็ชนิดปอ้งกนัระเบดิหรือไม่        (      )               (      )
๓. ระบบระบายอากาศเปน็ชนิดปอ้งกนัระเบดิหรือไม่        (      )               (      )
๔. มีการพดูคุย/ประสานงานในการประชมุโครงการหรือไม่        (      )               (      )
๕. อปุกรณ์ไฟฟา้และแสงสว่างทุกชนิดผ่านการตรวจสอบและติดปา้ยผ่านการตรวจสอบว่ามีความปลอดภัย        (      )               (      )
ในการใชง้าน โดยเจ้าหน้าท่ีประจ าวันหรือไม่
๖. มีปา้ยแสดงว่ามีการเตรียมพืน้ผิว/พน่สี ท่ีหน้าทางเขา้พืน้ท่ีปฏิบติังานหรือไม่        (      )               (      )
๗. มีการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองท่ีบริเวณทางเขา้พืน้ท่ีปฏิบติังานหรือไม่        (      )               (      )
๘. มีผู้ท่ีผ่านการอบรมความปลอดภัยในการท าสีตัวเรือประจ าการอยู่ภายนอกพืน้ท่ีปฏิบติังานหรือไม่        (      )               (      )
๙. มีการส่ือสารและส่งงานต่อระหว่างกะการท างานหรือไม่        (      )               (      )
๑๐. น าอปุกรณ์ส่ือสารอเิล็กทรอนิกส์ออกนอกพืน้ท่ีหมดแล้วหรือไม่        (      )               (      )
๑๑. ไม่มีการท างานท่ีกอ่ใหเ้กดิประกายไฟในพืน้ท่ีปฏิบติังานหรือหอ้งขา้งเคียง        (      )               (      )
๑๒. มีการเกบ็คืนใบอนุญาตในการท างานใชค้วามร้อนกอ่นการออกใบอนุญาตพน่สีเรือหรือไม่        (      )               (      )
๑๓. มีการอนุมัติหรือแผนใหพ้น่สีเรือตามก าหนดการท่ีร้องขอหรือไม่        (      )               (      )
รายช่ือผู้ปฏิบัติงาน
๑. ............................................................................................ ๕. ............................................................................................
๒. ............................................................................................ ๖. ............................................................................................
๓. ............................................................................................ ๗. ............................................................................................
๔. ............................................................................................ ๘. ............................................................................................

ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง .........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
หากมีค าตอบ " ไม่ " ในข้อใดใหแ้ก้ไขใหเ้รยีบรอ้ยก่อนการอนุญาตใหป้ฎิบัติงานได้

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ ลงนามโดยผู้ควบคุมงาน
             ยศ. ชื่อ-สกลุ              ยศ. ชื่อ-สกลุ

อนุผนวก ๖ ของผนวก ก
Safety Check Sheet

(แบบฟอรม์ตรวจสอบความปลอดภัย)

การพ่นสี(ทีโ่ล่งแจ้ง/ทีอั่บอากาศ)

ช่ืองาน……………………………….................................................................. หมายเลขใบสั่งงาน Job No. ………………………………........................
สถานที.่......................................................................................................

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



 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ อรม.อร.  หน้า ๗๖ 

Mahidol Adulyadech Naval Dockyard 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน (Safety Check Sheet) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือหน่วยงาน
................................................
................................................
................................................

วนัที.่........./............../................. เวลา..........................................
มี                   ไม่มี

๑. มีอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายครบถว้นหรือไม่        (      )               (      )
๒. มีการพดูคุย/ประสานงานในการประชมุโครงการหรือไม่        (      )               (      )
๓. กอ่นล็อคระบบได้แจ้งพนักงาน/หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งทราบแล้ว                                    (      )               (      )
๔. กอ่นปฏิบติังานทดสอบแล้วว่าไม่มีไฟฟา้ในระบบหลังจากการตัด/ล็อคอปุกรณ์        (      )               (      )
๕. ติดปา้ยแจ้งการล็อคระบบไฟฟา้        (      )               (      )
๖. ตรวจสอบอปุกรณ์ใหพ้ร้อมใชง้านแล้ว กอ่นท าการปลดล็อค        (      )               (      )
๗. กอ่นปลดล็อคระบบได้แจ้งพนักงาน/หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งทราบแล้ว        (      )               (      )

ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง .........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

หากมีค าตอบ " ไม่ " ในข้อใดใหแ้ก้ไขใหเ้รยีบรอ้ยก่อนการอนุญาตใหป้ฎิบัติงานได้

อนุผนวก ๗ ของผนวก ก

ลงนามโดยผู้ควบคุมงาน
             ยศ. ชื่อ-สกลุ              ยศ. ชื่อ-สกลุ

ช่ืองาน……………………………….................................................................. หมายเลขใบสั่งงาน Job No. ………………………………........................

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

Safety Check Sheet
(แบบฟอรม์ตรวจสอบความปลอดภัย)

การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า

สถานที.่......................................................................................................

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ



 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ อรม.อร.  หน้า ๗๗ 

Mahidol Adulyadech Naval Dockyard 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน (Safety Check Sheet) 
 

 
                            
 

การสัมผัสสารเคมีอันตราย อันตรายทางกายภาพ มาตรการควบคุมทางวศิวกรรม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
สารไวไฟ/ติดไฟ เสียงดัง ราวกนัตก หมวกนิรภัย

สารกดักร่อน/ออ๊กซิไดเซอร์/สารพษิ ความร้อน/ความเย็น การ์ดป้องกนัท่ีเคร่ืองจักร หน้ากากป้องกนัฝุ่น

ระคายเคืองระบบหายใจ ตา ผิวหนัง งานกอ่ให้เกดิความร้อน ประกายไฟ การปิดกัน้พืน้ท่ี หน้ากากป้องกนัสารเคมี

ยาฆ่าแมลง งานในท่ีอบัอากาศ ระบบดับเพลิง/ถังดับเพลิง หน้ากากชนิดเติมอากาศ (SCBA)

สารไวไฟ/ติดไฟ งานบนท่ีสูง GFCI/การต่อสายกราวน์ ชุดป้องกนัสารเคมี

ใยหิน/ตะกัว่/สารกอ่มะเร็ง งานปรับปรุงเกีย่วกบัไฟฟา้ ติดอปุกรณ์ป้องกนัล่ืน เอีย้มป้องกนัสารเคมี

สี อนัตรายจากเคร่ืองจักร อืน่ๆ............................................ หน้ากากเชือ่ม

อืน่ๆ ................................. อนัตรายจากรถยก/รถลาก มาตรการทางการจัดการ ท่ีอดุหู

การสัมผัสอันตรายทางชีวภาพ การยกเคล่ือนย้าย ผู้ปฎิบัติงานมคุีณสมบัติเหมาะสม ท่ีครอบหู

แมลง/สัตว์/พชืมพีษิ การใช้บันได/นั่งร้าน/ลิฟท์ ผู้ปฎิบัติงานผ่านการอบรม แว่นตานิรภัยชนิดป้องกนัด้านข้าง

เชือ้รา กา๊ซอดัแรงดัน วางแผนการท างาน ท่ีครอบตา

ไวรัส/แบคทีเรีย เคร่ืองมอืไฟฟา้ ท า Hot work permit* กระบังหน้า

แสงยูวี,แสงแดด แสงสว่างไมเ่พยีงพอ ท า Confine space entry permit* รองเท้านิรภัย

สารกมัมนัตรังสี การดึง เจาะ กระแทก ท า Work at height permit* ถุงมอืกนับาด

อืน่ๆ ................................. อนัตรายจากไฟฟา้ ท า Lockout/Tagout permit* ถุงมอืงานเชือ่ม

อันตรายทางการยศาสตร์ อนัตรายจากสายพาน การตรวจอปุกรณ์ ถุงมอืสัมผัสอาหาร

การเคล่ือนไหวร่างกายซ้ าๆ นานๆ พืน้ล่ืน Material safety data sheet เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต

การออกแรงมาก ฝุ่นจากการท างาน ติดป้ายเตือนอนัตราย อืน่ๆ........................................

การออกแรงผลัก/ดึง อืน่ๆ............................................... มผู้ีเฝ้าระวังไฟ (fire wash) …………………………………………………..
อืน่ๆ ................................. ………………………………………………………… เคร่ืองมอื/อปุกรณ์เหมาะสม …………………………………………………..
การสัมผัสอันตรายจากสิ่งแวดล้อม ………………………………………………………… ส่ือสารผู้ปฎิบัติงาน …………………………………………………..
การเกบ็รวบรวมกากของเสียอนัตราย ………………………………………………………… ยกอย่างถูกวิธี

การท้ิงกากของเสียอนัตราย อบรมพนักงาน

ของเสียจากห้องพยาบาล อืน่ๆ............................................

สารเคมหีกร่ัวไหล *ต้องจัดท า Permit To Work 

อืน่ๆ ................................. ส าหรับงานเส่ียงอนัตราย

แผนกฉุกเฉิน
แผนกฉุกเฉินและอพยพ

ฝักบัวและอา่งล้างตาฉุกเฉิน

เตรียมอปุกรณ์ปฐมพยาบาล

เตรียมวัสดุดูดซับสารเคมี

อืน่ๆ............................................

รายการประเมินก่อนการปฎิบัติงาน
การประเมินอันตราย จัดเตรยีมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและมาตราการควบคุมทีจ่ าเป็น ดังน้ี

             ยศ. ชื่อ-สกลุ              ยศ. ชื่อ-สกลุ

ระบุงานดังต่อไปน้ีทีอั่นตรายทีอ่าจก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บหรอือุบัติเหตุ ระบุมาตราการควบคุมเพ่ือลดหรอืจ ากัดความเสี่ยงขณะปฎิบัติงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ ลงนามโดยผู้ควบคุมงาน

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



 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ อรม.อร.  หน้า ๗๘ 
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เกณฑ์มาตรฐาน อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลฃ (Criteria for PPE Wear) 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน อุปกรณค์ุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล/Criteria for PPE Wear

ลักษณะการท างาน (Activites)

อุปกรณ ์PPE เฉพาะ
อุปกรณ ์PPE พื้นฐาน

อุปกรณ ์PPE 

เส้ือแขนยาว (Unitform Company)

กางเกงยาว (Trousers)

รองเทา้นริภัย (Safey Shoes)

แว่นตานริภัย (Safety Glasses)

หมวกนริภัย (Helmets)

แว่นครอบตา (Safety Goggle)

หนา้กากเชื่อม (Welding Helmest)

กระบงัหนา้แบบใส (Face Shield)

ทีอุ่ดห ู(Ear Plug)
ทีค่ลอบห ู(Ear Muff)
ถุงมือผ้า (Cotton Gloves)

ถุงมือยางเชื่อม (Welding Glovss)

ถุงมือกันสารเคมี (Camical Resistant Gloves)

ถุงมือหนงั (Leather Gloves)

ถุงมือปอ้งกันไฟฟ้า (Electrical Gloves)

ถุงมือยาง (Natural Gloves)

หนา้กากกันสารเคมี (Chemical Respirator)

หนา้กากกันฝุ่น (Dust Respirator)

ผ้าปดิจมูก (Dust Mask)

ผ้ากันเปือ้นหนงั (Leather  Apron)

เอี้ยมกันสารเคมี (Chemical PVC Apron)

ปลอกแขนหนงั (Leather Sleeve)

รองเทา้บูท๊กันสารเคมี (Chemical Safety Boot)

ชุดปอ้งกันสารเคมี (Chemical Protective Clothing )

เข็มขัดนริภัยชนดิเต็มตัว (Safety Harness)

เคร่ืองช่วยหายใจ (Air Line)

เส้ือกั๊กสะทอ้นแสง (Reflective Waistcoat)

เส้ือชูชีพ(Life Jacket)

ลักษณะการท างาน (Activites)

งานส านักงาน (Office)
งานตัด,งานเจยีรโลหะ (Cutting Grinding)
งานประกอบชิ้นงานโลหะ (Fit - up)
งานเชื่อมโลหะ  (Welding)
งานทาส ี (Painting)
งานพ่นส ี(Paintblast)
งานพ่นทราย  (Sandblast)
งานยกยา้ยชิ้นงาน (Lifting & Transport)
งานติดตั้ง / รื้อถอนนั่งร้าน (Scaffolding Install)
การท างานบนทีส่งู (Work at High)
งานทีอ่ับอากาศ (Confine Space)
งานฉีดพ่นใช้น้ าแรงดันสงู (Water Inject Cleaning)
งานทดสอบแรงดัน (Prcssure Test)
งานขับรถ (Driver)
งานซ่อมบ ารุง  (Mantenance)
งานไฟฟ้า (Electrician)
งานตรวจสอบ (Inspector)
งานก่อสร้าง  (Civil)
งานริมน้ า/ในทะเล (Near Water/on board vessel)

ใส่เฉพาะตามลักษณะงาน
ใส่ตลอดเวลาที่อยู่ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ใส่เฉพาะเวลาปฏิบัติงาน



แบบฟอร์มรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ 
 

Case No.                 Month                        Years
 

รายงานการสอบสวนวิิเคราะห ิอุบิ ติเหติุ/อุบิ ติการณ  (Accident Incident Investigation Report) 
 
 

 
 
 
 

 
ข ้นตอนการเขียนการสอบสวนอุบิ ติเหตุ 

Accident Report Flow 

ภายใน 24 ชม.ิ(Within 24 hrs.) 

ผู้เขยีนรายงาน 
(Recorder) 

ห วหน้างาน 
(Head of Work) 

ห วหน้าฝา่ย 
(Head of Division) 

ห วหน้ากลุ่มงาน 
(Head of Staff) 

ผู้อำนวยการ 
(Director) 

     

① ② ③ ④ ⑤ 
 

 

ชื่อผู้เขียนรายงานิ(Name of Recorder)                                 ต าแหน่ง (Position)                                วิ นที่เขียนรายงาน (Date of Record) 

Section : 1 ข ้อมูลส่วนต้ัวผู ได้ ร้ับบาดเจ็บ (Injured person Details) 
 

                 ประเภทของผู้ริ บบาดเจ็บิ(Position)           พน กงาน (Staff)                              น กศิึกษา (Student)           อาจารย ิ(Faculty) 

        ผู้ช่วยวิิจ ย (Research Assistance )      อ่ืน ๆ (Others) 

ชื่อ-สกุล (Name-Surname)                               ิิต าแหน่งิ(Position)                              ส่วนงาน/ฝ่ายิ(Sect./Dept.) 

อายิุงาน (Years of Service)                  เดิือน/ป ี(M/Yrs.) 

หน้าที่ (Job)                                                                                ระยะเวลาปฏิิบ ติงาน (Service time)                        เดิือน/ป ี(M/Yrs.) 

Section: 2 ข ้อมูลการเกดิอุ้บ ิต้ิเหติิ (Accident /Incident Detail) 

วิ นที่เกิิดอุบิ ติเหตุ (Date of accident)                                                    เวลาที่เกิิด (Time of accident) 

สถานที่เกิิดเหตุ (Location of accident) 

ภารกิจในขณะเกิดเหตุิ(Task being performed)                                   เคร่ืองมือ/อิุปกรณิ ที่เกิี่ยวขิ้อง (M/C,Equipment concern) 

อว ิยวะที่ได้ริ บบาดเจ็บ (Part of body  injured)                                     รายละเอิียดการร ิกษา (Detail of treatment) 

จำนวนวิ นที่หยิุดงานจริง (Lost-workday)                 วิ น (Day) พยานผู้พบเห็นเหตุการณ (Name of witness) 
 

ประเม้ินความรุนแรงของอุบ้ัต้ิเหตุ้ (Accident/Incident Evaluation) 

 

  อุบิ ติเหตุในงาน (Accident at work) 

  อุบิ ติเหตุนอกงานิ(Accident not at work) 

 

 อุบิ ติเหตุที่ทำให้ทร พยิ สินเสยีหาย (Property Lost) 

 Level 1 มีมูลคิ่าน้อยกวา 50,000 บาท (Less than 50,000 

Baht) ไม่หยิุดการด าเนินงาน (No operation stop) 

 Level 2 มีมูลคิ่า 50,000-100,000บาท (Between 50,000-100,000 baht) 
หยิุดการดาเนินงานไม่เกิน 4 ช ่วโมง (Less than 4 hrs. operation stop) 

 Level 3 มีมูลคิ่ามากกวา 100,000 บาท (More than 100,000 baht) หยิุด
การดาเนินงานมากกวิ่า 4 ช ่วโมง (More than 4 hrs. operation stop) 

 เหตุการณิ เกือบเกิดอิุบ ติเหตุ (Near miss) 

 Level 1 เหตุการณิ เกือบเกิดอุบิ ติเหตุกิ บพน กงาน (Near miss with employee) 

 Level 2 เหตุการณิ เกือบเกิดอุบิ ติเหตุทาให้ทร พยิ สินเสยีหาย (Near miss with property) 

 

  Level 1 ไม่หยิุดงาน (No work stop) 

  Level 2 หยิุดงานไม่เกิน 3 วิ น (Work stop 1-3 day) 

  Level 3 หยิุดงานเกิน 3 วิ น (Work stop over 3 day) 

  Level 4 สูญเสิียอว ิยวะ ทิุพพลภาพ (Organ Loss /Crippled) 

  Level 5 เสิียชีวิิต (Death) 

 

Section: 3 รายละเอ ้ยดของอุบตัเหตุท ่เกิดข้ ้นพร อมภาพประกอบ (ถ าม ) (Description of Accident/Incident)



Section: 4 การวิเคราะห์สาเหตุ้การเกิดอุ้บ้ัต้ิการณ ิ 
 

โดยิ ห วหนิ้างานพื้นที่ที่บาดเจ็บ/พน กงานที่บาดเจ็บ 

 

 
 แผนที่เก่ียวขิ้อง/บุคคลที่เกิี่ยวขิ้อง  จปิวิิชาชีพ 

 

 
 คปอ. 

 

 
 อ่ืนๆ

(Supervisor/Leader/Injured person) (Section/Person Concern) (Safety Officer) (Safety Committee) (Others)
 
 

1.    การกระทำท ่ไมปลอดภ ิย้(Unsafe Act) 
วิเคราะห์สาเหตุ้ (Accident Analysis)

 

 ปฏิิบ ติงานโดยไม่ได้ริ บอนุญาต (Operating without authorization) 

 การจ ดวางท่าทางการปฏิิบ ติงานไมิ่ปลอดภิ ย (Taking unsafe posture) 

 ปฏิิบ ติงานผิดข ้นตอน (Working on wrong procedure) 

 ยกเคลื่อนยายิจ บยิึดิไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภิ ย (Unsafe lift, move, hold) 

 ไม่สวมอุปกรณิ ป้องกิ นอ นตรายสว่นบุคคล (No Personal Protective Equipment, PPE, used) 

 ใช้อุปกรณิ ป้องกิ นอ นตรายส่วนบุคคลไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม (Improper used of PPE) 

 ไม่ใช้เคร่ืองมือ หรืออุปกรณิ ที่ก าหนด (No required tools or equipment used) 

 ใชิ้เคร่ืองมือไมถู่กวิิธ ี(Improper use of tools) 

 เลิ่น หยอกล้อ ในขณะปฏิิบ ติงานิ(Playing during operation) 

 ความไม่เอาใจใสใ่นงาน (Lack of attention) 

 ความพล ้งเผลอเหม่อลอย (Unconsciousness) 

 การไม่ปฏิิบ ติตามกฎระเบียบความปลอดภิ ย (Not follow safety rule) 

 การแต่งกายไม่เหมาะสมิ(Improper dress) 

 การท างานโดยที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ (Not readiness of mentality or physical) 

 การมีท ศนคติที่ไม่ถูกต้องติ่อการทางาน (Wrong attitude toward task) 

 อ่ืนๆ (Others) 

2.    สภาพการทางานท ่ไมปลอดภ้ัย(Unsafe Condition) 
 

 อุปกรณ  เคร่ืองจ กริเคร่ืองมือชำรุด (Defective equipment/machine/tools) 

 ระบบไฟฟิ้าหรืออุปกรณ ิไฟฟ้าชำรุดิหรือบกร่อง (Defective electrical system/tools) 

 วิ สดุอุปกรณ ิวางไม่เป็นระเบียบ (Poor Housekeeping) 

  วิิธการทางานไม่ปลอดภิ ย (Unsafe Procedures) 

 สถานที่ทางานคิ บแคบหรือจำกิ ด (Inadequate or limited working area) 

 ขาดการอบรม (Insufficient Training) 

 ขาดอุปกรณิ ป้องกิ นอ นตรายส่วนบิุคคล (Lack of Personal Protective Equipment (PPE)) 

 ขาดอุปกรณิ ป้องกิ นอ นตรายส่วนที่อ นตรายิหรือส่วนที่เคลื่อนไหว (Inadequate guarding of hazards) 

 สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภิ ยิเชิ่น แสงิเสิียงิความร้อนหรืออิื่นๆ (Unsafe ambient lighting/noise/heat/etc.) 

 ระบบระบายอากาศไม่ปลอดภิ ย (Unsafe exhaust air system) 

 ระบบส ญญาณเตือนอิ นตรายชารุด หรือไม่เพยีงพอ (Defective Emergency system/tools) 

 อ่ืนๆ (Others) 

Section 5 : แนวทางการแก ไขและป้องกันไม่ให เกิดซ้้า (Corrective and Preventive Action) 
 

แนวทางการแก ไข (Corrective Action) 
มาตรการที่จะดำเนินการ (Details) ก าหนดเสริ็จ (Target Date) ผู้ริ บผิดชอบ (Responsible Person) ลายเซิ็นห วหนิ้างาน (Signature) 

    

    

แนวทางป ้องกันไม่ให เกิดซ้้า (Preventive Action) 
มาตรการที่จะดำเนินการ (Details) ก าหนดเสริ็จ (Target Date) ผู้ริ บผิดชอบ (Responsible Person) ลายเซิ็นห วหนิ้างาน (Signature) 

    

    



Section 6 : ข ้อเสนอแนะหรือข ้อคิดเห็น้ของห้ัวหน าฝ่าย/หัวหน ้ากลุ่มงาน (Suggestion/comment from Supervisor/Group Manager) 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Section 7 : การตดิตามมาตรการแก ไขและป ้องกัน้โดย หัวหน างาน้(Follow up Corrective and Preventive action by Leader) 
 

  เสร็จเริียบร้อยตามมาตรการที่กำหนด (Completed) 

 อยิู่ในระหวิ่างการดำเนินการหรือปร บปรุงเพิ่มเติิมให้เป็นไปตามที่กาหนด (On process) 

 อ่ืนๆ (ถิ้ามี) โปรดระบุ (Others) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ (Signature) 

วิ นที่ (Date)                  /                 / 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toolbox Talk Record 
แบบบันท กการสนทนาความปลอดภัย 

 

สาขา้-้แผนก 
Site - section 

 
 

วันท ่สนทนา 
Date 

 เวลา 
Time 

 
 

ชื่อผู สนทนา 
Presenter Name 

 
 

หัวข อเร่ือง 
Topic 

 

รายละเอ ยดหัวข อสนทนา Detail of Talk 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู เข าร่วม Participants Name 

1. 2. 
3. 4. 
5. 6. 
7. 8. 
9. 10. 
11. 12. 
13. 14. 

15. 16. 
17. 18. 
19. 20. 
21. 22. 
23. 24. 
25. 26. 

27. 28. 
29. 30. 
 

ข อแนะน้า้Suggestion 
   

 

 

 

 


