
จดัท ำโดยส่วนซ่อมบ ำรุง วนัท่ี 21 เมษำยน 2564

AFS



นโยบายบริษัท อมตะ ฟาซิลติี ้เซอร์วสิ จ ากดั ปี 2564

1. ความปลอดภยัและสุขภาพคือพืน้ฐานของทุกส่ิง
ส่ิงแรกขอใหพ้นกังำนทุกท่ำนปฏิบติั และท ำงำนภำยใตก้ำรค ำนึงถึงควำมปลอดภยัอยำ่ง

ละเอียดถ่ีถว้น ใน AFS ไม่มีส่ิงใดมีควำมส ำคญัเหนือไปกวำ่ควำมปลอดภยั  เพ่ือควำมปลอดภยั
ของตวัท่ำนและเพ่ือนร่วมงำน โปรดมีสติ ตระหนกัถึงและใส่ใจทุกวนัเวลำ นอกจำกน้ีขอใหทุ้ก
คนสนใจในสุขภำพของตนเองและครอบครัวของท่ำน เพ่ือกำรท ำงำนท่ีแจ่มใสเบิกบำน

2. เตรียมพร้อมอย่างเตม็ที่และถีถ้่วนส าหรับการบริการ
ขอใหทุ้กภำคส่วนตลอดจนพนกังำนทุกท่ำนเตรียมควำมพร้อมอยำ่งเตม็ท่ี เพ่ือกำร

ด ำเนินงำนอนัเป็นรูปธรรมท่ีส ำคญัใหลุ้ล่วง และวำงแผนงำนของท่ำนเพ่ือมุ่งสู่ควำมส ำเร็จ

ผมขอเนน้ย  ้ำประเดน็ส ำคญัดงัน้ี
1) กำรจดักำรงำน กำรจดัตั้งระบบมำตรฐำน ทกัษะท่ีจ ำเป็นในกำรท ำงำน ตลอดจนกำร
ควบคุมงำน และกำรบริกำรท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรไดโ้ดยเร็ว
2) ปฏิบติักำร วำงแผน และจดัตั้งระบบมำตรฐำนกำรท ำงำน โดยใหส้อดคลอ้งกบั
กฏหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำงๆ
3) ขอใหทุ้กๆท่ำนหมัน่ศึกษำหำควำมรู้ เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนในกำรจดักำรขอ้ 1 และ 2

A

นโยบำยน้ีเพ่ือควำมสุขของตวัท่ำนและครอบครัวของท่ำนเอง

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริษทั อมตะ ฟำซิลิต้ี เซอร์วิส จ ำกดั 

ซ่อมบ ำรุง



B

: Policy of Safety, Occupational Health and Environment in Workplace

เร่ือง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน
(Occupational Health and Safety Policy)

บริษทัในกลุ่มอมตะ และ บริษทั อมตะ ฟำซิลิต้ี เซอร์วสิ จ ำกดั ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัดำ้นควำมปลอดภยั
อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ของพนกังำน คู่ธุรกิจ ผูรั้บเหมำ และผูม้ำติดต่อ บริษทัในกลุ่มอมตะ และบริษทั อมตะ 
ฟำซิลิต้ี เซอร์วสิ จ ำกดั จึงก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี
1. บริษทัในกลุ่มอมตะ และ บริษทั อมตะ ฟำซิลิต้ี เซอร์วสิ จ ำกดั จะพฒันำระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำย มำตรฐำนสำกล และขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ ท่ีบริษทัน ำมำประยกุตใ์ชเ้พื่อสร้ำง
วฒันธรรมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนใหก้บัพนกังำน คู่ธุรกิจ ผูรั้บเหมำ และผูม้ำติดต่อหรือมำปฏิบติังำนภำยในบริษทัฯ ใหเ้กิดข้ึน
อยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื
2. บริษทัในกลุ่มอมตะ และ บริษทั อมตะ ฟำซิลิต้ี เซอร์วสิ จ ำกดั ถือวำ่ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเป็นหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ
ในกำรปฏิบติังำนของพนกังำนทุกคน ผูบ้งัคบับญัชำทุกระดบัตอ้งเป็นแบบอยำ่งท่ีดี เป็นผูน้ ำ สนบัสนุน ส่งเสริมใหพ้นกังำนตระหนกั
รู้ถึงกำรท ำ งำนดว้ยควำมปลอดภยั รวมทั้งก ำกบัดูแลใหก้ำรปฏิบติังำนของพนกังำน คู่ธุรกิจ ผูรั้บเหมำและผูม้ำติดต่อหรือมำ
ปฏิบติังำนภำยในบริษทัฯ ปฏิบติัตำมกฎระเบียบควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัท่ีก ำหนดข้ึนโดยเคร่งครัด ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดควำม
ปลอดภยัสูงสุดในทุกขั้นตอนกำรปฏิบติังำน
3. บริษทัในกลุ่มอมตะ และ บริษทั อมตะ ฟำซิลิต้ี เซอร์วสิ จ ำกดั จะส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วมของพนกังำนคูธุ่รกิจ 
ผูรั้บเหมำ และผูม้ำติดต่อหรือมำปฏิบติังำนภำยในบริษทัฯ ในกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยั 

อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน
4. บริษทัในกลุ่มอมตะ และ บริษทั อมตะ ฟำซิลิต้ี เซอร์วสิ จ ำกดั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรป้องกนัและประเมินควำมเส่ียงของ
อนัตรำยและผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่ำงๆโดยจะด ำเนินกำรทุกวถีิทำงเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ระบบกำรป้องกนัและแกไ้ขควำมเส่ียงจะถูก
น ำไปใชอ้ยำ่งมีประสิทธิผล
5. บริษทัในกลุ่มอมตะ และ บริษทั อมตะ ฟำซิลิต้ี เซอร์วสิ จ ำกดั จะพฒันำพนกังำนใหมี้ควำมรู้ และสร้ำงจิตส ำนึกใหพ้นกังำนทุก
ระดบัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของงำนดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน
6. บริษทัในกลุ่มอมตะ และ บริษทั อมตะ ฟำซิลิต้ี เซอร์วสิ จ ำกดั จะติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยควำมปลอดภยั 
อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน และท่ีก ำหนดไวใ้นแผนงำนประจ ำปี เพ่ือใหเ้กิดกำรปฏิบติัอยำ่งจริงจงัและเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด
7. บริษทัในกลุ่มอมตะ และ บริษทั อมตะ ฟำซิลิต้ี เซอร์วสิ จ ำกดั จะใหก้ำรสนบัสนุนทรัพยำกร ทั้งงบประมำณ เวลำ
บุคลำกร และทรัพยำกรท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเหมำะสมในกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน

ประกำศ ณ วนัท่ี 21 เมษำยน พ.ศ. 2564

(นำยอคัรเรศร์ ชู่ช่วย)
กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั อมตะ ฟำซิลิต้ี เซอร์วสิ จ ำกดั 

ซ่อมบ ำรุง



C

: Policy of Environment

เร่ือง นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของบริษทัในกลุ่มอมตะ (Environment Policy)

บริษทัในกลุ่มอมตะ ด ำเนินธุรกิจพฒันำท่ีดินเพื่อกำรอุตสำหกรรม สำธำรณูปโภคและใหบ้ริกำรแก่
นกัลงทุนจำกต่ำงประเทศ และในประเทศท่ีมำลงทุนประกอบธุรกิจอุตสำหกรรมอยำ่งมีคุณภำพ ขณะเดียวกนัก็
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติ ตลอดจนผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและกำรรักษำ
สภำพแวดลอ้มของชุมชนอยำ่งจริงจงั โดยบริษทัในกลุ่มอมตะ มีเจตจ ำนงคท่ี์จะด ำเนินกำรต่ำงๆ ภำยใตค้วำมมุ่งมัน่ 
ดงัน้ี

1. บริษทัในกลุ่มอมตะ ไดจ้ดัท ำและทบทวนวตัถุประสงคด์ำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมำะสมกบัจุดประสงคแ์ละบริบท
องคก์ร ลกัษณะปัญหำและผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของกิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละบริกำรของบริษทัในกลุ่มอมตะ
2. บริษทัในกลุ่มอมตะ มุ่งมัน่ในกำรปกป้องส่ิงแวดลอ้มและป้องกนัมลพิษ เพื่อใหส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย
ท่ีสุด รวมถึงกำรลดของเสียใหน้อ้ยท่ีสุด (Zero Waste Discharge) พร้อมทั้งน ำน ้ำท่ีผำ่นกำรบ ำบดัแลว้มำใชป้ระโยชน์
ใหม้ำกท่ีสุด และน ำขยะอุตสำหกรรมไม่อนัตรำยไปเป็นพลงังำนทดแทนเพื่อลดกำรน ำไปฝังกลบ (Zero to Landfill) 
ใหม้ำกท่ีสุด  
3. บริษทัในกลุ่มอมตะ มุ่งมัน่ปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และพนัธกรณีต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด
4. บริษทัในกลุ่มอมตะ ส่งเสริม สนบัสนุนกำรอนุรักษพ์ลงังำนและกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพและย ัง่ยนื
5. บริษทัในกลุ่มอมตะ มุ่งมัน่ในกำรปรับปรุงระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มสมรรถนะดำ้น
ส่ิงแวดลอ้ม จะพฒันำประสิทธิภำพของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย ระบบผลิตน ้ำประปำ ระบบกำรจดักำรขยะมูลฝอย ขยะ
ทัว่ไป และระบบกำรน ำน ้ำกลบัมำใชใ้หม่ ใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ
6. นโยบำยน้ีไดน้ ำไปปฏิบติัอยำ่งจริงจงัและสม ่ำเสมอตลอดจนส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจใหก้บัพนกังำนภำยในบริษทัใน
กลุ่มอมตะ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งคงไวซ่ึ้งกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชนทัว่ไป

ทั้งน้ีผูบ้ริหำรของบริษทัในกลุ่มอมตะ จะผลกัดนัและสนบัสนุนใหก้ำรด ำเนินกำรต่ำงๆ บรรลุตำมแผนท่ีวำงไว้
อยำ่งสม ่ำเสมอและต่อเน่ืองต่อไป

ประกำศ ณ วนัท่ี 5 มกรำคม พ.ศ. 2564

(นำยวบูิลย์ กรมดิษฐ)์
กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรตลำด

บริษทัในกลุ่มอมตะ

ซ่อมบ ำรุง



Dซ่อมบ ำรุง



Eซ่อมบ ำรุง

Organization - Maintenance (Chonburi Office)

K.Wittawat Boonveeratham

Section Manager
[092 689 0007]

K.Tossapol Khampa

Maintenance Officer
[061 557 1274]

Organization - Maintenance (Rayong Office)

K.Prasit Sangsakul

Section Manager
[081 153 0007]

K.Chalit Konkhuntod

Maintenance Officer
[097 039 1743]

K.Watcharapon Pamelai

Maintenance Officer
[088 601 3761]

K.Chakkaphan Tongcam

Maintenance Officer
[091 749 3110]



 

F

บริษทั อมตะ ฟำซิลิต้ี เซอร์วิส จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจ โดยยดึหลกัควำมส ำคญัของเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี

1. ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม
2. คุณภำพสินคำ้และบริกำร
3. ค่ำใชจ่้ำย
ดงันั้น ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำนจึงเป็นปัจจยัส ำคญัอนัดบัแรกใน

กำรกำ้วสู่ควำมส ำเร็จดำ้นอ่ืนๆ บริษทัฯ จึงสนบัสนุนใหมี้กิจกรรมดำ้นควำมปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบต่ำงๆ และยิง่ไปกวำ่นั้นควำมปลอดภยั ยงัช่วยลดควำมสูญเสีย  เพ่ิม
ประสิทธิภำพงำนบริกำร  และเสริมสร้ำงสวสัดิภำพอนัดีแด่ทุกคน

ดว้ยเหตุน้ีบริษทัฯ โดยแผนกซ่อมบ ำรุงจึงจดัท ำคู่มือควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และ
ส่ิงแวดลอ้มข้ึนเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้และแนะน ำแนวทำงในกำรปฏิบติังำนอยำ่งปลอดภยั บริษทั
ฯ หวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่คู่มือควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเล่มน้ีจะมีส่วนเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและ
ควำมรู้ ดำ้นควำมปลอดภยัใหเ้กิดข้ึนกบัพนกังำนและผูรั้บเหมำของ บริษทั อมตะ ฟำซิลิต้ี 
เซอร์วิส จ ำกดั ทุกคน

ดว้ยควำมปรำรถนำดี
ส่วนซ่อมบ ำรุง

ซ่อมบ ำรุง



l สาส์นจากผูบ้ริหาร (Message from Management) 
นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน: 
(Policy of Safety, Occupational Health and Environment in Workplace)

l นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Policy of  Environment)
โครงสร้างคณะกรรมการมาตรฐานระบบบริหารจดัการแบบบูรณาการ
 (Organization of Integrated Management Syatem Committee)

l โครงสร้างพนกังานแผนกซ่อมบ ารุง (Organization of Maintenance Department)
l ค าน า (Preface)
l สารบญั (Index)
1. หมายเลขโทรศพัท ์(Telephone number)
2. การปฏิบติัตวัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน (Practice in Emergency case)
3. การป้องกนัอคัคีภยั (Fire prevention)
4. บทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
5. กฎพ้ืนฐานดา้นความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม (Basic Safety and Environment Rules)
6. อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)
7. การรายงานอุบติัการณ์และการสอบสวนอุบติัการณ์ (Incident report and investigation)
8. การปฐมพยาบาล (First aid)
9. การยศาสตร์ (Ergonomics)
10. ความปลอดภยัในส านกังาน (Safety in office)
11. ขอ้บงัคบัส าหรับผูรั้บเหมา (Regulations for contractors)

ขั้นตอนการขออนุญาตปฏิบติังานในนิคมอุตสาหกรรมแบบออนไลน์
(Construction Work Permit Online)

13. การขออนุญาตปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงสูง (Work permission of high risk)
14. ความปลอดภยัในการท างานท่ีก่อใหเ้กิดประกายไฟ (Safety in ignition and hot work)
15. ความปลอดภยัในการท างานในท่ีอบัอากาศ (Safety in confined space work)
16. ความปลอดภยัเก่ียวกบัการปฏิบติังานบนท่ีสูง (Safety in work at high)
17. ความปลอดภยัเก่ียวกบังานไฟฟ้า (Safety in electrical work)

ความปลอดภยัในการใชง้านเคร่ืองมือและเคร่ืองกล 
(Safety for handtool and machine tool)

19. ความปลอดภยัเก่ียวกบัป้ันจัน่ (Safety in crane operation)
20. ความปลอดภยัในงานท่ีเป็นช่องเปิด (Safety in open hole work)

หนา้

"ท ำงำนดว้ยควำมปลอดภัย ตอ้งมั่นใจกอ่นลงมอืท ำ"

A
l B

C
l D

E
F
G
1
2
4
6
10

32
12. 36

13
16
18
23
27

18. 66
77
62

38
43
47
54
62

G1

ารบญั (Index)

ซ่อมบ ำรุง



ความปลอดภยัในการตดัแยกระบบไฟฟ้าและระบบท่อ
(Safety in cut of electrical system and piping system)

22. ความปลอดภยัในการใชส้ารเคมี (Safety in chemical work)

23. ความปลอดภยัในงานท่ีมีความร้อน (Safety in heat work)

24. กฎจราจรในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิต้ี  (Traffic rules in Amata Road)

25. การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment management)

หนา้

"มคีวำมรู ้คูค่วำมปลอดภัย ใสใ่จในกำรท ำงำน"

21. 82

83

86

88

89

G2

ารบญั (Index)

ซ่อมบ ำรุง



1

มายเลขโทรศพัทก์รณีฉกุเฉิน

1

ซ่อมบ ำรุง

ชือ่หน่วยงำน ชือ่หน่วยงำนเบอรต์ดิตอ่ เบอรต์ดิตอ่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ล ำดบั ล ำดบั

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ส ำนักงำนนคิมอตุสำหกรรม
อมตะซติี ้ชลบรุี

ส ำนักงำนนคิมอตุสำหกรรม
อมตะซติี ้ระยอง

038 457 002-4

038 346 442-

ศนูยป้์องกนัและตอบโต ้
เหตฉุุกเฉนิ

038 213-191

ไฟฟ้ำชลบรุี

ไฟฟ้ำพำนทอง

038 282-041

ไฟฟ้ำปลวกแดง

038 740-284

038 659 070

องคก์ำรโทรศัพทช์ลบรุี 038 272-889

สถำนตี ำรวจภธูรเมอืง

สถำนตี ำรวจภธูรพำนทอง

สถำนตี ำรวจภธูรดอนหัว

038 280-191 

038 451-112 

038 440-191 

สถำนตี ำรวจภธูรปลวกแดง 038 659 201

สถำนตี ำรวจภธูรบอ่วนิ 038 067 313

โรงพยำบำลชลบรุี

โรงพยำบำลพำนทอง

โรงพยำบำลเอกชล 1

โรงพยำบำลเอกชล 2

โรงพยำบำลพญำไท 
ศรรีำชำ

โรงพยำบำลสมติเิวช 
ศรรีำชำ

โรงพยำบำลสมติเิวช ชลบรุี

โรงพยำบำลวภิำรำม อมตะ
ชลบรุี

ส ำนักงำนสำธำรณสขุ
จังหวัดชลบรุี

โรงพยำบำลปลวกแดง 033 650 413

โรงพยำบำลระยอง 038 611 104

โรงพยำบำลอมตะเวชกรรม 038 173 736

โรงพยำบำลพญำไท บอ่วนิ 038 337 928

โรงพยำบำลสมเด็จพระบรม
รำชเทว ีณ ศรรีำชำ

โรงพยำบำล บอ่วนิเวชกำร 038 345 707

038 320 200

038 931-000 

038 451-118 

038 273 840-

038 939 888 

038 770 200-8 

038 320 300 

038 320 300

038 316 999

03827-4932

ส ำนักงำนสำธำรณสขุ
จังหวัดระยอง 038 967 415

ป้องกนัภยั นคิมฯอมตะซติี ้
ชลบรุี

ป้องกนัภยั นคิมฯอมตะซติี ้
ระยอง

038 213-009

038 650-500

งำนซอ่มบ ำรงุ นคิมฯ อมตะ

ซติี ้ชลบรุี

งำนซอ่มบ ำรงุ นคิมฯ อมตะ

ซติี ้ระยอง

งำนพืน้ทีส่เีขยีว นคิมฯ

อมตะซติี ้ชลบรุี

งำนพืน้ทีส่เีขยีว นคิมฯ

อมตะซติี ้ระยอง

งำนจรำจรและควำม
ปลอดภยั ชลบรุี

งำนจรำจรและควำม
ปลอดภยัระยอง

081 153 0007

092 689 0007

087 138 0007

081 723 7053

084 865 0007

087 602 4907



ทีมดบัเพลิงจำก PERT หน่วยงำนทอ้งถ่ินท่ี
ใกลเ้คียง และทีมดบัเพลิงของจงัหวดัภำวะฉุกเฉิน ระดบั 2

2

2

แจง้เหตุ

ตะโกน/ Paging
หน่วยงำนระงบัเหตุเบ้ืองตน้

เกิดไฟไหม้ หรือสำรเคมีร่ัวไหลภำยในบริษทัฯ

กรณีไฟไหม้ กด
Fire Alarm

ระงบัเหตุ

โทร แจง้เหตุ

ผจก. แจง้ MD และ จป.
กรณี ไม่สามารถระงบัเหตุได้

ทีมสนบัสนุนจำกพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียง ช่วยระงบัเหตุ

เจำ้หนำ้ท่ีแจง้ ผจก.

ประกำศแจง้เหตุทั้งบริษทัเขำ้สู่
แผนตอบโตภ้ำวะฉุกเฉิน

เหตุกำรณ์ผดิปกติ ระดบั 1

ภำวะฉุกเฉิน ระดบั 1

แจง้ OC: On scene Commander (ผูส้ัง่กำร ณ จุดเกิดเหตุ)

ผูเ้ก่ียวขอ้งในผงัองคก์ร
ตอบโตภ้ำวะฉุกเฉิน Standby

เหตุกำรณ์ผดิปกติ

กรณีไม่สำมำรถระงบัเหตุได้

กรณีไม่สำมำรถระงบัเหตุได้

กรณีไม่สำมำรถระงบัเหตุได้

ทีมดบัเพลิงจำก PERT

ทีมดบัเพลิงจำก PERT และจำก
หน่วยงำนทอ้งถ่ินท่ีใกลเ้คียง

ผูไ้ม่เก่ียวขอ้งหยดุกำรท ำงำน
และอพยพไปจุดรวมพล

ซ่อมบ ำรุง



     

      
ควบคุมเพลิงไหมท้ำงเหนือลม โดยห่ำงจำกฐำนของไฟประมำณ  3-6 ฟุต

ผู้พบเห็นเหตุเพลงิไหม้

ผูท่ี้ท ำหนำ้ท่ีน้ีคือ พนกังำนบริษทัฯ หรือผูรั้บเหมำทุกคนท่ีพบเหตุเพลิงไหม้
1. เม่ือพบเหตุเพลิงไหม้ ใหต้ะโกนแจง้เพื่อนร่วมงำน
2. กดสญัญำณแจง้เหตุเพลิงไหมท่ี้ตูส้ำยน ้ำดบัเพลิง (Hydrant Box) ท่ีใกลท่ี้สุด
3. แจง้ หวัหนำ้งำนพื้นท่ีเกิดเหตุทนัที ดว้ยวธีิท่ีเร็วท่ีสุด

4. เขำ้ช่วยเหลือผูบ้ำดเจบ็ (ถำ้มี)
5. เขำ้ท ำกำรดบัเพลิงเบ้ืองตน้ ดว้ยถงัดบัเพลิงชนิดมือถือ
6. แจง้ผลกำรดบัเพลิงเบ้ืองตน้ใหห้วัหนำ้งำนพื้นท่ีเกิด

เหตุทรำบ

3

2

วธิกีารใชถ้งั

1. เหตุเพลิงไหม้

ซ่อมบ ำรุง
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ซ่อมบ ำรุง
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สิทธิและหน้าทีข่องนายจ้างและลูกจ้าง

1. นำยจำ้งและลูกจำ้งมีหนำ้ท่ีในกำรปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติั
ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
พ.ศ. 2554

2. นำยจำ้งมีหนำ้ท่ีจดัและดูแลสถำนประกอบกิจกำรและ
ลูกจำ้งใหมี้สภำพกำรท ำงำนและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ี
ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนกำร
ปฏิบติังำนของลูกจำ้ง มิใหลู้กจำ้งไดรั้บอนัตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำย 
จิตใจ และสุขภำพอนำมยั

3. นำยจำ้งมีหนำ้ท่ีจดัและดูแลใหลู้กจำ้งสวมใส่อุปกรณ์
คุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีไดม้ำตรฐำนถำ้ลูกจำ้งไม่
สวมใส่อุปกรณ์ดงักล่ำว ใหน้ำยจำ้งสัง่ใหห้ยดุกำรท ำงำนจนกวำ่
ลูกจำ้งจะสวมใส่อุปกรณ์นั้น

4. นำยจำ้งมีหนำ้ท่ีจดัใหผู้บ้ริหำร หวัหนำ้งำน
และลูกจำ้งทุกคนไดรั้บกำรฝึกอบรมใหส้ำมำรถ
บริหำรจดักำรและด ำเนินกำรดำ้นควำมปลอดภยั
อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนได้
อยำ่งปลอดภยัก่อนกำรเขำ้ท ำงำน เปล่ียนงำน
เปล่ียนสถำนท่ีท ำงำน หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร
หรืออุปกรณ์

ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน

ซ่อมบ ำรุง



8. ลูกจำ้งมีหนำ้ท่ีใหค้วำมร่วมมือกบันำยจำ้งใน
กำรด ำเนินกำรและส่งเสริมดำ้นควำมปลอดภยั
อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
โดยค ำนึงถึงสภำพของงำนและหนำ้ท่ีรับผิดชอบ

7. นำยจำ้งเป็นผูอ้อกค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนดำ้นควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน

7
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สิทธิและหน้าทีข่องนายจ้างและลูกจ้าง

5. นำยจำ้งมีหนำ้ท่ีแจง้ใหลู้กจำ้งทรำบถึงอนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท ำงำน
และแจกคู่มือปฏิบติังำนใหลู้กจำ้งทุกคนก่อนท่ีลูกจำ้งจะเขำ้ท ำงำน เปล่ียนงำน 
หรือเปล่ียนสถำนท่ีท ำงำน

6. นำยจำ้งมีหนำ้ท่ีติดประกำศ ค ำเตือน 
ค ำสัง่ หรือค ำวนิิจฉยัของอธิบดีกรม
สวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน 
พนกังำนตรวจควำมปลอดภยั หรือ
คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั 
อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำน แลว้แต่กรณี

ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน

ซ่อมบ ำรุง
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สิทธิและหน้าทีข่องนายจ้างและลูกจ้าง
ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน

9. ลูกจำ้งมีหนำ้ท่ีแจง้ขอ้บกพร่อง
ของสภำพกำรท ำงำนหรือกำรช ำรุด
เสียหำยของอำคำร สถำนท่ี เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ ท่ีไม่สำมำรถ
แกไ้ขไดด้ว้ยตนเองต่อเจำ้หนำ้ท่ีควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำนหวัหนำ้งำน 
หรือผูบ้ริหำร 

10. ลูกจำ้งมีหนำ้ท่ีสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยั
ส่วนบุคคลท่ีนำยจำ้งจดัใหแ้ละดูแลใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำม
สภำพและลกัษณะของงำนตลอดระยะเวลำท ำงำน

11. ในสถำนท่ีท่ีมีสถำนประกอบกิจกำรหลำยแห่ง 
ลูกจำ้งมีหนำ้ท่ีปฏิบติัตำมหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัควำมปลอดภยั 
อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของนำยจำ้ง
และสถำนประกอบกิจกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่ของนำยจำ้งดว้ย

ซ่อมบ ำรุง
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สิทธิและหน้าทีข่องนายจ้างและลูกจ้าง
ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน

12. ลูกจำ้งมีสิทธิไดรั้บควำมคุม้ครองจำกกำรเลิกจำ้ง 
หรือถูกโยกยำ้ยหนำ้ท่ีกำรงำนเพรำะเหตุท่ีฟ้องร้อง เป็นพยำน 
ใหห้ลกัฐำน หรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัควำมปลอดภยั อำชีวอนำ
มยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนต่อพนกังำนตรวจควำม
ปลอดภยั คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน หรือศำล

13. ลูกจำ้งมีสิทธิไดรั้บค่ำจำ้งหรือสิทธิประโยชน์
อ่ืนใด ในระหวำ่งหยดุกำรท ำงำนหรือหยดุ
กระบวนกำรผลิตตำมค ำสัง่ของพนกังำนตรวจ
ควำมปลอดภยั เวน้แต่ลูกจำ้งท่ีจงใจกระท ำกำรอนั
เป็นเหตุใหมี้กำรหยดุกำรท ำงำนหรือหยดุ
กระบวนกำรผลิต

ซ่อมบ ำรุง
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1. หำ้มเขำ้ไปในพ้ืนท่ีก่อสร้ำงโดยไม่สวมใส่ PPE พ้ืนฐำน 
ดงัน้ี เส้ือกัก๊สะทอ้นแสง หมวกนิรภยัพร้อมสำยรัดคำง 
รองเทำ้นิรภยั และแต่งกำยใหเ้รียบร้อยรัดกมุ

2. หำ้มปฏิบติังำนโดยไม่ไดส้วมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำย
เฉพำะดำ้นตำมท่ีก ำหนด

3. หำ้มจบัวสัดุ หรือเคร่ืองจกัรดว้ยมือเปล่ำ ตอ้งสวมถุงมือท่ี
เหมำะสมกบักำรปฏิบติังำนทุกคร้ัง ยกเวน้งำนท่ีหำ้มสวม
ถุงมือ เช่น กำรท ำงำนกบัสวำ่นเจำะ

7. หำ้มปฏิบติังำนท่ีเก่ียวกบั
กรด หรือด่ำง โดยไม่สวม
อุปกรณ์ป้องกนัสำรเคมี
เช่น เส้ือคลุม, แวน่ครอบ
ตำ, หนำ้กำก และถุงมือ

4. หำ้มเขำ้ไปในบริเวณท่ีมีป้ำยหำ้มเขำ้ติดอยู ่โดยไม่ไดรั้บ
อนุญำตจำกเจำ้ของพ้ืนท่ี

5. หำ้มเขำ้ไปในท่ีอบัอำกำศ โดยไม่ไดรั้บอนุญำต และตอ้ง
ตรวจวดัปริมำณออกซิเจนไม่นอ้ยกวำ่ 19.5 % แต่ไม่เกิน 
23.5 % และมีค่ำควำมเขม้ขน้ของสำรติดไฟไม่เกิน 10 %
LEL ตลอดเวลำท่ีปฏิบติังำน

6. ตอ้งปฏิบติัตำมป้ำยเตือน ป้ำยบงัคบั หรือสญัลกัษณ์ทำง
ควำมปลอดภยัอยำ่งเคร่งครัด

หมวด A: หมวดป้องกนัอนัตรายทัว่ไป

ซ่อมบ ำรุง



5

11. หำ้มยกวสัดุส่ิงของหนกัเกินอตัรำน ้ ำหนกั
ก ำหนดโดยล ำพงั คือ หญิง 25 กิโลกรัม 
ชำย 55 กิโลกรัม หำกตอ้งยกเกินน ้ ำหนกัท่ี
ก ำหนดตอ้งมีผูช่้วยเหลือ หรือใชอุ้ปกรณ์
ในกำรช่วยยก

12. ในพ้ืนท่ีนิคมอตุสำหกรรม หำ้มขบัรถทุกชนิด
เกิน 60 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

11

8. หำ้มยนื หรือพิงรำวกนัตก หรือรำวกั้นเคร่ืองจกัร (Hand rail)

9. หำ้มท ำงำนบนท่ีสูงเกินกวำ่ 2 เมตร โดยไม่ใชเ้ขม็ขดันิรภยั
แบบเตม็ตวั

10. ตอ้งปิดกั้นพ้ืนท่ีหรือลอ้มเชือกขำวแดงบริเวณโดยรอบ หลุม
เปิด หรือเม่ือมีกำรเปิดฝำท่อ ขนำดตั้งแต่ 50x50 ซม. ข้ึนไป

ซ่อมบ ำรุง
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17. ใหค้ดัแยกและท้ิงขยะลงในถงัขยะ
ใหถู้กประเภท เช่น 
- สีเขียว (ขยะยอ่ยสลำย) 
- สีน ้ ำเงิน (ขยะทัว่ไป) 
- สีเหลือง (ขยะรีไซเคิล) 

13. หำ้มท ำงำนท่ีก่อใหเ้กิดควำมร้อนหรือประกำยไฟ
โดยไม่ไดรั้บอนุญำต

14. หำ้มจดัเกบ็วสัดุ หรือสำรไวไฟไวใ้นบริเวณท่ีอำจ
เกิดประกำยไฟ เช่น สวิตซ์ไฟฟ้ำ งำนท่ีก่อใหเ้กิด
ควำมร้อนหรือประกำยไฟ

15. หำ้มสูบบุหร่ีในพ้ืนท่ีปฏิบติังำน ใหสู้บบุหร่ี
ในพ้ืนท่ีท่ีก ำหนดเท่ำนั้น

16. หำ้มท้ิงส่ิงของทุกชนิดลงในคลอง
หรือรำงระบำยน ้ ำฝน

ปลัก๊ไฟ

น า้มัน

สีผสมทินเนอร์

หมวด B: หมวดป้องกนัอคัคภีัย

หมวด C: หมวดป้องกนัผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

ซ่อมบ ำรุง
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หมวกนิรภัย
พร้อมสายรัดคาง

รองเท้านิรภัย

เส้ือกัก๊สะท้อนแสง

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพืน้ฐาน

ซ่อมบ ำรุง

เส้ือแขนยาว

กางเกงขายาว



1 ปลัก๊อุดหู, ท่ีครอบหูลดเสียง งานในพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดงั

2 ผา้ปิดจมูก งานฝุ่ นละออง

3 หนา้กากคร่ึงหนา้ งานสารเคมี หรืออพยพกรณี
และตลบักรอง แก๊สร่ัวไหล

4 แวน่ครอบตานิรภยั การท างานกบัสารเคมี

5 หนา้กากเช่ือม งานเช่ือมโลหะ

6 กระบงัหนา้นิรภยั งานเจียร/ งานสารเคมี 
งานหลอมโลหะ

7 ถุงมือผา้ งานทัว่ไป

8 ถุงมือกนับาด งานจบัแผน่เหล็ก หรือของมีคม

9 ถุงมือกนัสารเคมีทัว่ไป งานลา้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดว้ย
(ถุงมือไนไตร) สารท าละลาย/ งานท่ีสมัผสักบัน ้ามนั

ล ำดบั รำยกำร ประเภทงำนที่ใช้

6

14

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเฉพาะด้าน

ซ่อมบ ำรุง



ถุงมือกนัสารเคมีประเภทกรด - ด่าง งานเติมสารเคมีเขา้ถงัเก็บสารเคมี
(ถุงมือนีโอพรีน) งานในหอ้งปฏิบติัการทดสอบ

ถุงมือกนัความร้อนทัว่ไป งานเช่ือม
(ถุงมือหนงั)

เขม็ขดันิรภยัแบบเตม็ตวั งานบนท่ีสูงเกิน 2 เมตรข้ึนไป

ชุด PVC กนัสารเคมี งานเติมสารเคมีเขา้ถงัเก็บสารเคมี

ล ำดบั รำยกำร ประเภทงำนที่ใช้
10

11

12

13

6

15

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเฉพาะด้าน (ต่อ)

  ระวงัสารกดักร่อน / ระวงัอนัตรายจากไฟฟ้า
  ระวงัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร / ระวงัของมีคม

  บงัคบัใหต้อ้งสวมเคร่ืองป้องกนัส่วนบุคคล
  เคร่ืองหมายบงัคบั / แนะน า / ตอ้งจบัราว

  ทางหนีไฟ / ทางออกฉุกเฉิน / เปล
  หอ้งพยาบาล / อ่างล้างตา / ฝักบวัช าระฉุกเฉิน

  หา้มถ่ายรูป / หา้มใช้น ้าดบัไฟ / หา้มสูบบุหร่ี
  หา้มตรงไป / หยดุตรวจ / จ ากดัความเร็ว

หยดุ / หา้ม

สี / ลกัษณะ ความหมาย ตัวอย่างการใช้งาน

เตือน / ระวงัมีอนัตราย

บงัคบัใหต้อ้งปฏิบติั

แสดงความปลอดภยั

ซ่อมบ ำรุง



กำรรำยงำนและกำรสอบสวนอุบัติกำรณ์ ด้ำนควำมปลอดภยั
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ด ำเนินกำรทนัทีโดยหวัหนำ้
งำนหรือผูไ้ดรั้บมอบหมำย

แผนกควำมปลอดควำมปลอดภยั
1. ทบทวนและจดัท ำขอ้มูลรำยงำนฉบบั
สมบูรณ์และกระจำยเอกสำรถึงหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง
2. รวบรวมสถิติอุบติักำรณ์เทียบกบัเป้ำหมำย

กำรแจง้เหตุ กำรสอบสวนอุบติักำรณ์

กรณีเกิดอุบติักำรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั

ผูป้ระสบเหตุ / ผูเ้ห็นเหตุกำรณ์ (Witness)

หวัหนำ้งำน/ หวัหนำ้ผูรั้บเหมำ

แจง้ จป.*
แจง้เจำ้หนำ้ท่ี

(AFS)

แจง้ผูจ้ดักำรทนัที

แต่ละหน่วยงำน
กระจำยรำยงำนกำรสอบสวน

อุบติักำรณ์เบ้ืองตน้

คณะกรรมกำร IMS
ติดตำมมำตรกำรกำร
แกไ้ขและป้องกนั

1.สั่งกำรใหพ้นกังำนอยำ่งนอ้ย 1 คน ดูแลผูบ้ำดเจบ็ 
(กรณีมีผูบ้ำดเจบ็)
2.โทรแจง้พยำบำล (กรณีมีผูบ้ำดเจบ็)
3.กั้นเขตและดูแลจุดเกิดเหตุป้องกนัผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง

หวัหนำ้งำนท่ีเกิดเหตุ
รวบรวมขอ้มูล (พร้อมถ่ำยรูปจุดเกิดเหตุ) และจดัประชุม

ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสอบสวนวเิครำะห์อุบติักำรณ์
รวมถึงจดัท ำรำยงำนและกำรสอบสวนอุบติักำรณ์เบ้ืองตน้

ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรแกไ้ขป้องกนั

หน่วยงำนท่ีเกิดเหตุจดัส่งรำยงำนอุบติักำรณ์ให้ ผจก. ทรำบ
ภำยใน 3 วนั

หมำยเหตุ * จป.= เจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนระดบัวชิำชีพหรือขั้นเทคนิค

แจง้กรรมกำรผูจ้ดักำร

ซ่อมบ ำรุง



กำรรำยงำนและกำรสอบสวนอุบัติกำรณ์ ด้ำนส่ิงแวดล้อม

หวัหนำ้งำนท่ีเกิดเหตุรวบรวมขอ้มูล (พร้อมทั้งถ่ำยรูปจุด
เกิดเหตุ) และจดัประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือสอบสวน

วิเครำะห์อุบติักำรณ์ รวมถึงจดัท ำรำยงำนและสอบสวน
อุบติักำรณ์เบ้ืองตน้

ผูป้ระสบเหตุ / ผูเ้ห็นเหตุกำรณ์ (Witness) ด ำเนินกำรทนัทีโดยหวัหนำ้
งำนหรือผูไ้ดรั้บมอบหมำย
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กำรสอบสวนอุบติักำรณ์

กรณีเกิดอุบติักำรณ์ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม

1. จ ำกดัพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ
2. กั้นเขตพ้ืนท่ีและดูแลจุดเกิดเหตุป้องกนั
ผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง

กรณีอุบติัเหตุดำ้นส่ิงแวดลอ้ม
กระทบโรงงำน หรือชุมชน

กำรแจง้เหตุ
แจง้เจำ้หนำ้ท่ี (AFS)

แจง้ผูจ้ดักำรทนัที

หน่วยงำนท่ีเกิดเหตุจดัส่งรำยงำนอุบติักำรณ์ให ้
ผจก. ทรำบ ภำยใน 3 วนั

ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรแกไ้ขป้องกนั

หวัหนำ้งำน/ หวัหนำ้งำนผูรั้บเหมำ

แจง้ผูจ้ดักำรฝ่ำยตำมสำยบงัคบับญัชำ

แจง้กรรมกำรผูจ้ดักำร
คณะกรรมกำร IMS
ติดตำมมำตรกำรกำร
แกไ้ขและป้องกนั

ซ่อมบ ำรุง
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การปฐมพยาบาลที่ด ี ผูช่้วยเหลือควรใหก้ำรปฐมพยำบำลอยำ่งถูกตอ้ง รวดเร็ว นุ่มนวล และ
ตอ้งค ำนึงถึงสภำพจิตใจของผูบ้ำดเจบ็ ควรไดรั้บกำรปลอบประโลม และใหก้ ำลงัใจเพ่ือ
สร้ำงควำมมัน่ใจวำ่จะไดรั้บกำรช่วยเหลือและปลอดภยั

การเป็นลมแดด สำเหตุ เกิดจำกสมองมีเลือดไปเล้ียงมำกเกินไป ซ่ึงอำจเน่ืองมำจำกอยูก่ลำง
แดดนำนเกินไปหรือด่ืมสุรำขณะท่ีอำกำศร้อนจดั เป็นตน้
อาการ ใบหนำ้และนยัน์ตำแดง เวียนศีรษะ คล่ืนไส ้อำเจียน กระหำยน ้ ำ หำยใจถ่ี ชีพจรเตน้
เร็วและเบำ ผวิหนงัและใบหนำ้แหง้ ตวัร้อน ถำ้เป็นมำกอำจจะมีอำกำรชกัและหมดสติได้

วธีิการปฐมพยาบาล
1. รีบน ำผูป่้วยเขำ้ในร่มท่ีใกลท่ี้สุด
2. ใหผู้ป่้วยนอนหงำยแลว้ยกศีรษะใหสู้งกวำ่ล ำตวั
3. อยำ่ใหแ้อมโมเนียหรือยำกระตุน้หวัใจ เพรำะจะกระตุน้ใหเ้ลือดไปเล้ียงสมองมำกข้ึน
4. ขยำยเส้ือผำ้ของผูป่้วยใหห้ลวม เพ่ือใหเ้ลือดหมุนเวียนไดส้ะดวก
5. เม่ือผูป่้วยรู้สึกตวัแลว้และร่ำงกำยเยน็มำก ใหเ้อำผำ้ห่อคลุมตวัใหอ้บอุ่นและหำเคร่ืองด่ืม
ร้อนๆ ใหด่ื้มเพ่ือใหค้วำมอบอุ่นร่ำงกำย
6. ถำ้ผูป่้วยยงัไม่รู้สึกตวัใหรี้บน ำส่งโรงพยำบำลโดยเร็ว

กำรปฐมพยำบำลผูป่้วยเป็นลม

การเป็นลมธรรมดา สำเหตุ เกิดจำกผูป่้วยจะมีอำกำรวิงเวียนศีรษะ หนำ้มืด หนำ้ซีด ปำกซีด
ชีพจรเบำเร็ว ตวัเยน็ เป็นตน้
การปฐมพยาบาล
หำ้มคนมุงดูผูป่้วย พำเขำ้ท่ีร่มท่ีอำกำศถ่ำยเท คลำยเส้ือผำ้ใหห้ลวม และใหด้มแอมโมเนีย
หอม จดัท่ำนอนผูป่้วยใหศี้รษะต ่ำ ยกเทำ้สูงและใชผ้ำ้ชุบน ้ ำเยน็เช็ดตำมหนำ้ผำก มือ และ เทำ้
แต่ถำ้ผูป่้วยมีอำกำรหำยใจผดิปกติ ใหผู้ป่้วยนอนตะแคงไปขำ้งใดขำ้งหน่ึง

ซ่อมบ ำรุง
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การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดแผล
เม่ือส่วนหน่ึงส่วนใดของร่ำงกำยถูกของมีคมหรือถูกกระแทกอำจจะท ำใหผ้วิหนงัหรือ
เน้ือเยือ่บริเวณนั้นๆ ช ้ำหรือฉีกขำดเป็นบำดแผลข้ึนกบัต ำแหน่งบำดแผล และควำมรุนแรง
ของแรงกระแทกท่ีมีถึงอวยัวะภำยใน รวมทั้งชนิดของเช้ือโรคท่ีเขำ้สู่บำดแผล ดงันั้นเม่ือเกิด
บำดแผลข้ึนตอ้งรีบปฐมพยำบำล เพ่ือลดอำกำรเจบ็ปวดและป้องกนัไม่ใหแ้ผลติดเช้ือ
กำรปฐมพยำบำลผูไ้ดรั้บบำดแผลหรือกำรท ำแผลข้ึนอยูก่บัลกัษณะของบำดแผล ซ่ึงแบ่งได้
เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ บำดแผลฟกช ้ำและบำดแผลแยก
1. แผลฟกช ้า
บำดแผลฟกช ้ำหรือบำดแผลเปิด เป็นบำดแผลท่ีไม่มีร่องรอยของผวิหนงั แต่มีกำรฉีกขำด
ของเน้ือเยือ่และหลอดเลือดบริเวณท่ีอยูใ่ตผ้วิหนงัส่วนนั้น มกัเกิดจำกแรงกระแทกของแขง็
ท่ีไม่มีคม เช่น ถูกชน หกลม้ เป็นตน้ ท ำใหเ้ห็นเป็นรอยฟกช ้ำ บวมแดงหรือเขียว

วธีิการปฐมพยาบาลแผลฟกช ้า
1. ใหป้ระคบบริเวณนั้นดว้ยควำมเยน็ เพรำะควำมเยน็จะ
ช่วยใหเ้ลือดใตผ้วิหนงับริเวณนั้นออกนอ้ยลง โดยใชผ้ำ้
ชุบน ้ ำเยน็ประคบหรือใชผ้ำ้ห่อน ้ำแขง็ประคบเบำๆ กไ็ด้
2. ถำ้บำดแผลฟกช ้ำเกิดข้ึนกบัอวยัวะท่ีตอ้งมีกำร
เคล่ือนไหวอยูเ่สมอ เช่น ขอ้มือ ขอ้เทำ้ ขอ้ศอก เป็นตน้ 
ใหใ้ชผ้ำ้พนัแผลชนิดเป็นมว้นท่ียดืหยุน่ไดพ้นัรอบขอ้
เหล่ำนั้นใหแ้น่นพอสมควร เพ่ือช่วยใหอ้วยัวะท่ีมี
บำดแผลอยูน่ิ่งๆ และพยำยำมอยำ่งเคล่ือนไหวผำ่น
บริเวณนั้น เพรำะจะท ำใหร้อยช ้ำค่อยๆ จำงหำยไป

กำรปฐมพยำบำลผูไ้ดรั้บบำดแผล

ซ่อมบ ำรุง
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2. แผลถลอก
เกิดจำกผวิหนงัถูกของแขง็หรือของมีคม ขดู ขีด ข่วน หรือครูด มกั
เป็นบำดแผลต้ืน มีเลือดไหลซึมๆ เช่น หกลม้หวัเข่ำถลอก ถูกเลบ็
ข่วน เป็นตน้
กำรปฐมพยำบำลแผลถลอก
1. ใหช้ ำระลำ้งบำดแผลดว้ยน ้ำสบู่และน ้ำสะอำด ถำ้มีเศษหิน ข้ีผง 
ทรำย อยูใ่นบำดแผลใหใ้ชน้ ้ำสะอำดลำ้งออกใหห้มด
2. ใชป้ำกคีบส ำลีชุบแอลกอฮอล ์70% พอหมำดๆ เช็ดรอบๆ 
บำดแผลเพื่อฆ่ำเช้ือโรครอบๆ (ไม่ควรเช็ดลงบำดแผลโดยตรง
เพรำะจะท ำใหเ้จบ็แสบมำก เน่ืองจำกยงัเป็นแผลสด)
3. ใชส้ ำลีชุบยำแดงหรือทิงเจอร์ใส่แผลสด (สีส้มๆ) ทำลงบำดแผล 
แลว้ปล่อยท้ิงไวโ้ดยไม่ตอ้งปิดบำดแผล ยกเวน้บำดแผลท่ีเทำ้ซ่ึง
ควรปิดดว้ยผำ้กอซสะอำด เพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองและระวงัอยำ่ให้
บำดแผลถูกน ้ำ
4. ไม่ควรแกะหรือเกำบำดแผลท่ีแหง้ตกสะเกด็แลว้ เพรำะท ำให้
เลือดไหลอีก สะเกด็แผลเหล่ำนั้นจะแหง้และหลุดออกเอง

กำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ผูถู้กกระแสไฟฟ้ำดูด

* เม่ือพบผูถู้กกระแสไฟฟ้ำดูด *  - กำรช่วยเหลือเบ้ืองตน้ : ควรแยกผูป้ระสบเหตุออกจำกวงจรไฟฟ้ำ โดย

1. ปลดสวติชท่ี์จ่ำยไฟ เช่น คทัเอำท ์เตำ้เสียบออก หรือ   ใชไ้มแ้หง้ เชือก แยกผูป่้วยออกจำกวงจรไฟฟ้ำ

ซ่อมบ ำรุง
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2. จำกนั้น เรียกและเขยำ่ตวัผูป่้วยเพื่อดูวำ่หมด สติ
หรือไม่และจดัผูป่้วยใหน้อนรำบหงำยบนพื้นแขง็

3. * ถำ้หวัใจหยดุเตน้ ตอ้งนวดหวัใจ *
ตรวจกำรเตน้ของหวัใจผูป่้วย โดยกำรคล ำ
ชีพจรท่ีคอหรือขอ้มือประมำณ 5 วนิำที

4. ใช ้2 น้ิววำงเหนือต ำแหน่งล้ินป่ี วำงส้นมือ ถดั
จำกต ำแหน่งน้ิวทั้งสอง

5. ประสำนมือซอ้นกนั แลว้โนม้ตวัเขำ้หำผูป่้วย 
เหยยีดแขนทั้งสองขำ้งใหต้รง แลว้กดใหต้รง ต ำแหน่ง 
อตัรำกำรนวดหวัใจ 30 คร้ัง ต่อ กำรเป่ำปำก 2 คร้ัง

7. ใหเ้อำน้ิวช้ีกบัน้ิวหวัแม่มือบีบจมูกผูป่้วยใหแ้น่น แลว้เป่ำลม หำยใจเขำ้ปอดผูป่้วยเตม็ท่ี 2 คร้ังแลว้
ปล่อยใหล้มออก

6. * ถำ้หยดุหำยใจ ตอ้งเป่ำปำก * ตรวจดูวำ่ผูป่้วยยงัหำยใจอยูห่รือไม่
หำกไม่หำยใจ ใชมื้อกดหนำ้ผำกใหแ้หงนข้ึน มืออีกขำ้งหน่ึงดนัคำงข้ึน

ซ่อมบ ำรุง
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8. * ถำ้ไม่หำยใจและหวัใจหยดุเตน้ * หำกผูป่้วยไม่
หำยใจและหวัใจหยดุเตน้ ใหเ้ป่ำปำก 2 คร้ัง สลบั
กบักำรนวดหวัใจ 30 คร้ัง เท่ำกบั 1 ชุด เป่ำปำกสลบั
กบักำรนวดหวัใจครบ 4 ชุด ใหป้ระเมินอำกำรของ
ผูป่้วย 1 คร้ัง โดยกำรจบัชีพจร

* กรณีท่ีมีผูช่้วยเหลือมำกกวำ่ 1 คน *
เป่ำปำกสลบักบักำรนวดหวัใจ 4 ชุด ใหป้ระเมินอำกำรของผูป่้วย 1 คร้ัง โดยกำรจบัชีพจร

รายละเอยีดที่จ าเป็นต้องแจ้งเม่ือขอความช่วยเหลือ
1. สถำนท่ีเกิดเหตุ 5. สภำพของผูป่้วยขณะนั้น
2. หมำยเลขโทรศพัท์ 6. ผูป่้วยก ำลงัไดรั้บกำรช่วยเหลืออยำ่งไรในขณะนั้น
3. เกิดเหตุอะไร 7.รำยละเอียดอ่ืนๆท่ีหน่วยฉุกเฉินตอ้งกำรทรำบ
4. มีผูต้อ้งกำรควำมช่วยเหลือก่ีคน

*** กำรปฐมพยำบำลตอ้งท ำทนัทีท่ีช่วยผูถู้กกระแสไฟฟ้ำดูดออกมำและควรน ำผูป่้วยส่งโรงพยำบำล 
ขณะน ำผูป่้วยส่งโรงพยำบำล จะตอ้งท ำกำรปฐมพยำบำลตำมขั้นตอนดงักล่ำวตลอดเวลำ จนกระทัง่
ถึงมือแพทย ์***

ซ่อมบ ำรุง
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ท่าทางการท างานที่เหมาะสม (Neutral posture) 
คือ ท่ำทำงท่ีไม่ใชก้ลำ้มเน้ือมดัใดเกินจ ำเป็น เม่ือท่ำทำงเหมำะสม มดักลำ้มเน้ือจะท ำงำน

เตม็ท่ีโดยเกิดควำมเครียดนอ้ยสุด เช่น กำรท ำงำนของมือ ขอ้มือ แขน จะเป็นเสน้ตรง ท ำใหมื้อ
มีแรงมำกสุด รวมถึงตอ้งท ำงำนดว้ยเวลำท่ีเหมำะสม ไม่อยูใ่นท่ำหน่ึงท่ำใดนำนเกินไป

การยศาสตร์ (Ergonomic) คือกำรจดัสภำพงำนใหเ้หมำะกบัคน โดย
ออกแบบเคร่ืองมืออุปกรณ์ จดัระบบงำนใหเ้หมำะกบัควำมสำมำรถและ
สมรรถนะของแต่ละบุคคล เพ่ือใหมี้ท่ำทำงกำรท ำงำนท่ีเหมำะสม

ปกตริา่งกายตอ้งอยูใ่นลกัษณะมัน่คงสบายไม่ขดั หรอืฝืน 
โดยเฉพาะขณะออกแรง ดงัน้ันหากรกัษาท่าทางการเคลือ่นไหวใหถ้กู 

1.1 ยนืท ำงำนบนพ้ืนท่ีมีควำมมัน่คง ท ำใหก้ำรออก
แรง สะดวก มีประสิทธิภำพ

1.2 ใชน้ ้ ำหนกัร่ำงกำยเป็นหลกัในกำรออกแรง คือ
กำรท่ีร่ำงกำยมีท่ีพิงในขณะออกแรง

1.3 ท่ำทำงไม่ขดัขวำงกระบวนกำรท ำงำนของ
อวยัวะต่ำงๆ ของร่ำงกำย เช่น ระบบไหลเวียน
โลหิต ระบบหำยใจ หรือระบบกำรยอ่ยอำหำร 1.5 ลกัษณะท่ำทำงกำรท ำงำนของ

ร่ำงกำยท่ีดีและเหมำะสมนั้น จะตอ้งช่วย
ใหมี้กำรแลกเปล่ียนควำมร้อนระหวำ่ง
ร่ำงกำยและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกำรขบั
เหง่ือท่ีเหมำะสม

1.4 ลกัษณะท่ำทำงตอ้งสมัพนัธ์กบักำรมองเห็น
ของสำยตำในระดบัรำบ เพ่ือลดกำรเม่ือยลำ้ของ
กลำ้มเน้ือคอและหลงั 

1. ควำมส ำคญัของลกัษณะท่ำทำงท่ีเหมำะสมกบักำรท ำงำนในแต่ละลกัษณะงำน ไดแ้ก่

ซ่อมบ ำรุง
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2.1 ควรปรบัระดบัความสูงของพืน้ทีก่ารท างานให ้
เหมาะสมกบัผูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามสูงแตกตา่งกนั 

2.2 จดัใหม้ทีีว่างพกั ท าใหส้ามารถปรบัเปลีย่น
อิรยิาบถได ้หรอืสบัเปลีย่นน ้าหนักในการยนืเป็น
คร ัง้คราวเพือ่ชว่ยลดความเครยีดทีบ่รเิวณหลงั

2.3 มแีผ่นปูรองพืน้ทีเ่ป็นวสัดทุีม่คีวาม
ยดืหยุ่น ไม่ลืน่ สะอาดและไดร้ะดบั หรอื
จดัท าแทน่รองรบัชิน้งานหรอืยกพืน้ส าหรบั
ผูท้ีม่คีวามสูงมาก หรอืเตีย้ใหส้ามารถยนื
ท างานไดอ้ย่างเหมาะสม

2.4 ควรใหม้บีรเิวณส าหรบัการเคลือ่นเทา้
ไปขา้งๆ ไปขา้งหนา้และถอยหลงัในแนวราบ
ไดโ้ดยไม่มสีิง่ของกดีขวาง 

2.5 ไม่ควรเอนตวัไปขา้งหนา้ หรอืขา้งหลงั 
หรอืตอ้งหมุนล าตวั หรอืเอยีงไปขา้ง

2.6 ไม่ควรเอือ้มมอืสูงกว่าระดบัความสูง
ของไหล่ หรอืต ่ากว่าระดบัทีม่อืจะหยบิได ้
ในขณะยนื และไม่ควรใหม้กีารแหงนศรีษะ 
หรอืกม้ศรีษะมากเกนิไปดว้ยเชน่กนั 2.7 ควรจดัใหม้เีกา้อี ้หรอืทีน่ั่งพกั

เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานน่ังพกัในระหว่าง
ชว่งพกัไดด้ว้ย 

2.8 ควรใหผู้ป้ฏบิตังิานสวมรองเทา้ทีม่ี
ความเหมาะสมพอดเีพือ่รองรบัและ
พยุงบรเิวณทีเ่ป็นส่วนโคง้ของเทา้ 

2. หลกัการจดัลกัษณะท่าทางในการท างานส าหรับบุคคลที่ยืนท างาน

ซ่อมบ ำรุง



3.15 ดา้นหนา้ของขอบเกา้อีค้วร
ใหม้นโคง้เล็กนอ้ย 

3. หลกัการจัดลกัษณะท่าทางการท างานส าหรับบุคคลทีน่ั่งเก้าอีท้ างาน กำรจดัเกำ้อ้ีนัง่ท่ีมี
ควำมเหมำะสมเป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับผูป้ฏิบติังำนจะท ำใหส้ำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ
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3.1 ศรีษะสมดลุ สายตามองราบ

3.2 ไหล่ทัง้สองขา้งเป็น

3.3 ล าตวัตัง้ตรง หรอืเอนหลงั
เล็กนอ้ย มพีนักรองรบัระดบัเอว

3.5 ตน้แขนและขาท่อนล่างท า
มุมกบัแนวดิง่ประมาณ 0 และ 45 

3.6 ควรมทีีว่่างส าหรบัสอดเขา่

3.7 ควรมทีีว่างเทา้เหมาะสม 

3.8 ไม่เอือ้มหรอืบดิโดยไม่จ าเป็น 

3.9 ควรปรบัความสูงทีน่ั่งไดร้ะหว่าง 40-
53 เซนตเิมตร

3.10 พนักพงิควรปรบัไดใ้นแนวดิง่
จาก 15-24 เซนตเิมตร จากระดบัที่

3.11 พนักพงิ
ควรปรบัระดบั
ในแนวลกึจาก
ขอบดา้นหนา้
ระหว่าง 34-
44 ซม.

3.13 ทีน่ั่งควรมั่นคงแข็งแรง ไม่โยก

หรอืเลือ่นไปมา เคลือ่นไหวไดอ้สิระ 

3.4 ตน้ขาและแขนส่วนล่างอยู่
ระดบัราบ 

3.12 ทีน่ั่งควรมขีนาดความลกึ 35 ซม.

3.14 ควรวางเทา้ราบบน

พืน้ หรอืควรจดัใหม้ทีีว่าง

พกัเทา้ไดด้ว้ย 

ซ่อมบ ำรุง



9. มกีารดแูลบ ารงุรกัษาเคร ือ่งมอือปุกรณ์
อย่างถกูตอ้งเหมาะสม 
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การป้องกนัปัญหาด้านสุขภาพร่างกายผู้ปฏิบัตงิาน และประสิทธิภาพการท างานเพ่ือให้
ได้ผลผลติตามต้องการ จงึควรเลือกใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมตามหลกัการยศาสตร์ ดงันี ้

1. หลกีเลีย่งการใชเ้คร ือ่งมอือปุกรณท์ีไ่ม่มคีณุภาพ 

2. เลอืกใชเ้คร ือ่งมอือปุกรณท์ีเ่หมาะสมกบัการออก
แรงของกลา้มเนือ้มดัใหญ่ เชน่ บรเิวณหวัไหล่ แขน 
ขา มากกวา่กลา้มเนือ้มดัเล็กบรเิวณขอ้มอื และนิว้

3. หลกีเลีย่งการหยบิจบัเคร ือ่งมอือปุกรณใ์นท่าทางที่

ตอ้งเอีย้ว บดิ หรอืงอขอ้มอื รวมทัง้การถอืยกเป็น

5. หลกีเลีย่งการใชเ้คร ือ่งมอือปุกรณท์ีม่ชีอ่งวา่งระหว่างดา้มจบั ซ ึง่อาจท าให ้
เกดิอบุตัเิหตบุรเิวณนิว้มอืขึน้ระหวา่งการท างานได ้

6. เลอืกใชเ้คร ือ่งมอือปุกรณท์ีส่ามารถใชไ้ดถ้นัดทัง้
มอืซา้ยและมอืขวา 

7. ดา้มจบัควรมฉีนวนกนัไฟฟ้าไดเ้ป็นอย่างด ีไม่มี
แง่มุมทีแ่หลมคมและมวีสัดกุนัลืน่หุม้ดา้มจบัดว้ย 

8. เลอืกใชเ้คร ือ่งมอือปุกรณท์ีม่นี า้หนักสมดลุ
เสมอกนัและใชใ้นต าแหน่งทีเ่หมาะสม

4. เลอืกใชเ้คร ือ่งมอือปุกรณท์ีม่ดีา้มจบัยาวพอเหมาะกบั
การใชง้าน เพือ่ชว่ยลดแรงกดทบัของฝ่ามอืและนิว้มอื 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ควบคุม

ซ่อมบ ำรุง
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อนัตรายทีพ่บบ่อยในส านักงาน

อนัตรายจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร
สารเคมี อนัตรายท่ีเกิดข้ึน

1.สารคาร์ซิโนเจนในหมึกพิมพ์ 1.สารก่อมะเร็ง

2.ปฏิกิริยาของผงคาร์บอน 2.อาการปวดศรีษะอ่อนเพลีย ง่วงซึมและรู้สึกมึนชา

3.รังสีอุตราไวโอเลต 3.ต่อผิวหนังและสายตา ท าให้สายตา ท าให้เยือ่บตุา 

อกัเสบ ตาแดง ผิวหนังไหมเ้กรียม เกิดมะเร็งผิวหนัง

4.โอโซน 4.ต่อระบบประสาท มีอาการง่วง มึนศรีษะ ปากคอแห้ง 

ระคายระบบทางเดินหายใจ ตาและผิวหนัง

5.สารจากน ้ายาอาบกระดาษ 5.ระคายเคืองผิวหนัง เป็นโรคผิวหนังอกัเสบ

อันตรายจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร
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การป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร
1. ติดตั้งเคร่ืองถ่ำยเอกสำรในหอ้งท่ีอำกำศถ่ำยเทสะดวก 2. ไม่ควรตั้งติดผนงั
3. แยกเคร่ืองถ่ำยจำกหอ้งหรือใกลโ้ต๊ะผูป้ฏิบติังำน 4. ใชแ้ผน่ปิดทุกคร้ังเม่ือถ่ำยเอกสำร
5. ไดก้ล่ินฉุนหรือไหม ้เลิกใชช้ัว่ครำว และแจง้ซ่อม 6. บ ำรุงรักษำเคร่ืองอยูเ่สมอ
7. ใส่ PPE ทุกคร้ังเม่ือเปล่ียนสำรเคมีหรือผงคำร์บอน

อนัตรายและโรคทีเ่กดิจากการท างานกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
อนัตรายและโรคท่ีเกิด สาเหตุ การป้องกนั

1.อาการตาลา้ จอคอมพิวเตอร์มีแสงจา้เกินไป

(ไมค่วรเกิน 500 ลกัซ)์

ระยะการมอง

จดัวางต าแหน่งของแสงใหม่

ใช้แผน่กรองแสง

การบริหารตาและกระพริบตา

2.ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือตาม

ส่วนต่างๆของร่างกาย

ขนาดของโตะ๊และเกา้อ้ีไมเ่หมาะสมกบั

ผูป้ฏิบติังาน

ทา่ทางการท างาน

เปล่ียนขนาดโตะ๊และเกา้อ้ีให้เหมาะสม

จดัทา่ทางการนัง่ท่ีเหมาะสมกบัสภาพงาน

3.อาการลา้ ระยะเวลาการท างานนาน ก าหนดเวลาการพกัผอ่นให้เหมาะสม

ซ่อมบ ำรุง
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ความเหน่ือยล้า

➢ ควำมรู้สึกเหน็ดเหน่ือยทัว่ไป บำงคร้ังท ำใหผ้ลผลิตลดลง บำงคร้ังสภำพทำงสรีระท่ี
เกิดข้ึนจำกกำรท ำงำนเป็นระยะเวลำนำน

➢ เกิดจำกภำวะควำมเบ่ือ กำรใชพ้ลงังำนโดยไม่จ ำเป็น

เก้าอีล้้ม

สาเหตุ   : เอนเกำ้อ้ีกม้หยบิของท่ีหล่น
: เล่ือนเกำ้อ้ีท่ีมีลอ้เล่ือนขณะนัง่
: ใชมื้อเล่ือนเกำ้อ้ีเขำ้มำนัง่โดยไม่มอง
: เอนเกำ้อ้ีเพ่ือเอำขำวำงพำดโต๊ะ

ข้อปฏิบัตเิพ่ือความปลอดภยั
- ปรับสถำนท่ีท ำงำนใหมี้ควำมสูงท่ีเหมำะสม

- ใชเ้กำ้อ้ีดว้ยท่ำทำงท่ีสุภำพไม่เอำขำวำงพำดโต๊ะ
- ใชเ้กำ้อ้ีซ้ึงปรับควำมสูงของของท่ีนั้งได้
- ใชท่ี้พกัเทำ้ท่ีมีควำมสูง 40-50 เซนติเมตร
- เลือกเกำ้อ้ีท่ีมีพนกัพิง ซ่ึงสำมำรถรับน ้ ำหนกัไดท้ั้งแนวนอนและแนวตั้ง

การตกจากที่สูง

สาเหตุ   : ใชเ้กำ้อ้ีนัง่มำรองยนืเพ่ือหยบิหรือวำงส่ิงของ
: ยนืบนบนัไดเพ่ือหยบิหรือวำงส่ิงของ
: ขำดควำมระมดัระวงั มกัง่ำยขณะหยบิของ

ข้อปฏิบัตเิพ่ือความปลอดภยั
« มีคนช่วยในกำรจบับนัได « ยดึบนัไดไม่ใหเ้กิดกำรเคล่ือนท่ี
« ใชบ้นัไดท่ีไดม้ำตรฐำน « ใชน้ัง่ร้ำนท่ีไดม้ำตรฐำน
« อยำ่ใชเ้กำ้อ้ีนัง่เพ่ือหยบิส่ิงของ

ซ่อมบ ำรุง
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หกล้มขณะลงบันได

สาเหตุ   : ยกของมำกเกินไป มองไม่เห็นทำง
: สุภำพสตรีใส่ถุงน่องและสวมรองเทำ้แตะท ำใหล่ื้น และหลุดง่ำย

ข้อปฏิบัตเิพ่ือความปลอดภยั
« ยกของอยำ่บงัทำงเดิน
« สวมรองเทำ้ใหรั้ดกมุ
« ใชมื้อขำ้งหน่ึงจบัรำวบนัได
« เดินแถวเรียงหน่ึงชิดดำ้นซำ้ย
« ไม่ดนักนับนบนัได
« ไม่คุยกนัหรือหยอกลอ้กนั
« ไม่ยนืออกนัท่ีบนัได

ถูกหนีบ

สาเหตุ   : ใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือผดิวิธี
: โดนประตูหนีบ
: โดนล้ินชกัตูเ้อกสำรหนีบ

ข้อปฏิบัตเิพ่ือความปลอดภยั
-ใชเ้คร่ืองมือใหถู้กวิธี
- จดัท ำท่ีลอ็กประตู
- ไม่เอำน้ิวไปวำงไวบ้นล้ินชกัขณะเปิดปิดตู้

ล่ืน 

สาเหตุ : พ้ืนเปียกน ้ ำ สกปรก
ข้อปฏิบัตเิพ่ือความปลอดภยั
- ท ำควำมสะอำดพ้ืนอยูเ่สมอ                    - น ้ำหกควรเช็ดทนัที
- ร่มท่ีเปียกน ้ ำอยำ่น ำเขำ้มำท่ีท ำงำน          - มีผำ้เช็ดน ้ ำตรงประตูเขำ้ 

ซ่อมบ ำรุง
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อนัตรายจากของมีคม

สาเหตุ   : กำรจดัเกบ็ไม่ป็นท่ี
: ของมีคมไม่มีกำร์ดครอบ
: ใชอุ้ปกรณ์ไม่ปลอดภยั

ข้อปฏิบัตเิพ่ือความปลอดภยั
« แกว้ท่ีแตกควรเกบ็กวำดทนัที
« ระมดัระวงัเป็นพิเศษเม่ือท ำงำนกบัของมีคม
« จดัเกบ็ไวใ้นท่ีเฉพำะ
« สวมกำร์ดป้องกนัทุกคร้ัง เม่ือเลิกใชง้ำน
« อยำ่วำงมีดกรรไกรหนัดำ้นปลำยไปหำ

สะดุด

สาเหตุ : สำยไฟ สำยโทรศพัทท่ี์แกะกะทำงเดิน
: พ้ืนร่องเปิดออก
: วำงของเกะกะทำงเดิน วำงของผดิจุดท่ีเคยวำง

ข้อปฏิบัตเิพ่ือความปลอดภยั
- เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำวำงไกลป้ลัก๊ใหม้ำกท่ีสุด      - ตรวจบริเวณช่องทำงเดินใหป้ลอดภยัอยู่
- สำยไฟฟ้ำท่ีวำงบนพ่ืนควรมีท่อยำงหุม้               เสมอ
- ของตกหล่นขวำงทำงรีบเกบ็ใหเ้รียบร้อย         - สำยไฟฟ้ำ สำยโทรศพัทค์วรติดเทป
- พ้ืนหอ้งระดบัต่ำงกนัตอ้งท ำเคร่ืองหมำยให ้      ชดัเจน
ชดัเจน                                                             - ไม่ควรมีสำยไฟชัว่ครำววำงเกะกะบนพ้ืน

- จดัวสัดุส่ิงของใหเ้ป็นระเบียบ                          - พ่ืนร่องท่ีเปิดออกควรซ่อมทนัที

ซ่อมบ ำรุง
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การชน
สาเหตุ : เดินชนกนัเองในขณะเดิน                   : มุมอบั 

: เดินชนมุมโต๊ะหรือล้ินชกัท่ีเปิดท้ิงไว ้ : เผลอเรอ ใจลอย ขำดควำมระมดัระวงั
ข้อปฏบิัติเพ่ือความปลอดภัย
: ไม่ควรวิง่ในส ำนกังำน                        : ยนืใหพ้น้รัศมีประตูท่ีเปิด
: จดัช่องเดินใหเ้หมำะสมไม่นอ้ยกวำ่ 80 ซม.  : เกบ็หรือปิดล้ินชกัทุกคร้ังเม่ือเสร็จธุระ
: อยำ่ยกของมำกเกินไปจนมองไม่เห็นทำง : เดินชิดซำ้ย

ของตกใส่

สาเหตุ - วำงส่ิงของบนตู้ - จดัหรือเรียงไม่เรียบร้อย
- วำงส่ิงของท่ีหนกับนตู้

ข้อปฏิบัตเิพ่ือความปลอดภยั
-ไม่ควรวำงส่ิงของบนตูโ้ดยเฉพำะส่ิงของท่ีหนกัหรืออนัตรำย
-เอกสำรหรือหนงัสือควรจดัวำงใส่ในกล่องหรือช่องท่ีไม่สูงมำก

ถูกทับ

สาเหตุ - เกิดจำกอุปกรณ์ท่ีไม่มัน่คง - ดึงล้ินชกัออกมำมำกเกินไป
- ดึงล้ินชกัออกมำหลำยๆชั้นพร้อมกนั - ตวัลอ็กล้ินชกัช ำรุด
- โหนตูห้รือโนม้ตูแ้รงและเร็วเกินไป  

ข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย
- วำงหรือยดึตูใ้หม้ัน่คง - เปิดล้ินชกัคร้ังละช่อง
- ตรวจเชกตวัลอ็คล้ินชกัอยูเ่สมอ - อยำ่โหนหรือโนม้ตู้
- ใส่ของหนกัไวล้ิ้นชกัขำ้งล่ำง - อยำ่หยบิหรือจบัของท่ีสูงเกินตวั

ซ่อมบ ำรุง

AFS



1. ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย
1.1 หำ้มน ำวตัถุระเบิด อำวธุปืนและอำวธุอ่ืนใด เขำ้มำในพ้ืนท่ีนิคมอุตสำหกรรมฯ
1.2 หำ้มน ำสุรำและของมึนเมำ รวมทั้งยำเสพติดทุกชนิด เขำ้มำในพ้ืนท่ีปฏิบติังำน
1.3 หำ้มเล่นกำรพนนัในพ้ืนท่ีปฏิบติัโดยเดด็ขำด
1.4 หำ้มทะเลำะวิวำทหรือท ำร้ำยร่ำงกำย
1.5 หำ้มสูบบุหร่ีในพ้ืนท่ีปฏิบติั โดยสำมำรถสูบไดใ้นพ้ืนท่ีท่ีก ำหนดเท่ำนั้น
1.6 หำ้มใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองจกัร ท่ีอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของตน
1.7 หำ้มหยอกลอ้ หรือกระท ำกำรใดๆ ท่ีไม่ปลอดภยั ระหวำ่งปฏิบติังำน
1.8 ตอ้งปฏิบติัตำมกฎระเบียบเร่ืองควำมปลอดภยัของงำนแต่ละประเภทอยำ่งเคร่งครัด
1.9 ตอ้งปฏิบติัตำมป้ำย สญัลกัษณ์ต่ำงๆ ในนิคมอุตสำหกรรมฯ อยำ่งเคร่งครัด
1.10 ผูรั้บเหมำตอ้งจดัและควบคุมใหลู้กจำ้งซ่ึงท ำงำนในนิคมอุตสำหกรรมฯ ไดแ้ก่ สวมเส้ือ
แขนยำว กำงเกงขำยำว รองเทำ้นิรภยั หมวกนิรภยัและสำยรัดคำง รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรำยส่วนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีป้องกนัอนัตรำยตำมลกัษณะของงำนนั้นๆ ใหเ้หมำะสมและเพียงพอ
1.11 ในกรณีท่ีตอ้งมีกำรใชน้ัง่ร้ำน ผูรั้บเหมำตอ้งจดัท ำนัง่ร้ำนใหม้ัน่คงแขง็แรงและเป็นไปตำม
ประกำศกระทรวงมหำดไทยเร่ืองควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเก่ียวกบังำนก่อสร้ำงวำ่ดว้ย
นัง่ร้ำน, ในกรณีท่ีนอกเหนือกวำ่น้ีใหป้ฏิบติัตำม “มำตรฐำนควำมปลอดภยัส ำหรับก่อสร้ำง
อำคำร” ของ วสท.
1.12 ผูรั้บเหมำจะตอ้งใหลู้กจำ้งท่ีท ำงำนโครงสร้ำงอำคำร, ผนงัอำคำร, บนท่อท่ีอยูท่ี่สูงหรือ
บริเวณท่ีมีควำมสูงจำกพ้ืนต่ำงระดบัตั้งแต่ 2 เมตรข้ึนไป จะตอ้งสวมใส่เขม็ขดันิรภยัแบบเตม็ตวั
และในกรณีท่ีไม่มีท่ีส ำหรับคลอ้งสลิง จะตอ้งจดัท ำรำวสลิงหรือรำวเชือกท่ีรับน ้ ำหนกัของ
พนกังำนไดอ้ยำ่งนอ้ย 2 เท่ำ ควำมยำวใหข้อลอ็คของเขม็ขดันิรภยัคลอ้งไดอ้ยำ่งสะดวก 

32

11

ซ่อมบ ำรุง



33

1.13 บนัไดไม ้หรือโลหะเคล่ือนท่ีจะตอ้งมีควำมแขง็แรงเพียงพอและอยูใ่นสภำพท่ีปลอดภยั 
ตอ้งติดตั้งอยำ่งมัน่คงป้องกนักำรล่ืนไถลหรือพลิกคว ่ำ
1.14 ส ำหรับเคร่ืองมือไฟฟ้ำท่ีสำมำรถเคล่ือนยำ้ยได ้ตอ้งมีกำรต่อสำยกรำวด ์(GROUND) หรือมี
ฉนวนหุม้ 2 ชั้น โดยจะตอ้งอยูใ่นสภำพท่ีดีและปลอดภยั
1.15 ผูรั้บเหมำตอ้งใชส้ำยไฟฟ้ำท่ีอยูใ่นสภำพท่ีดี ทนต่อสภำพพ้ืนท่ีของกำรน ำไปใชง้ำนใน
บริเวณปฏิบติังำนรวมทั้งตอ้งทนต่อแรงดนั อุณหภูมิ และกระแสตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค 
1.16 ผูรั้บเหมำตอ้งจดัเกบ็กองวสัดุและอุปกรณ์ใหเ้ป็นระเบียบรวมทั้งกวำดเกบ็ขยะเศษวสัดุ
ออกไปท้ิงนอกท่ีงำนและท ำควำมสะอำดบริเวณปฏิบติังำนทุกคร้ังหลงัเลิกงำน หรือปฏิบติังำน
แลว้เสร็จ
1.17 เคร่ืองจกัร ยำนพำหนะ หรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำนตอ้งอยูใ่นสภำพท่ีไม่ช ำรุด
บกพร่องและมีกำร์ดครอบป้องกนัอนัตรำย
1.18 กำรขบัข่ียำนพำหนะภำยในพ้ืนท่ีนิคมอุตสำหกรรมฯ ตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัและมี
ควำมเร็วไม่เกิน 60 กม./ ชม. และปฏิบติัตำมกฎจรำจร "และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง" อยำ่งเคร่งครัด
1.19 ผูรั้บเหมำจะตอ้งส่งรำยงำนกำรประสบอนัตรำย กำรบำดเจบ็ และเหตุกำรณ์ท่ีอำจท ำใหเ้กิด
อนัตรำยหรือกำรบำดเจบ็ซ่ึงเก่ียวกบัคน เคร่ืองจกัรตลอดจนพำหนะในพ้ืนท่ีนิคมอุตสำหกรรม
ทุกคร้ังภำยใน 2 วนั ในกรณีอุบติัเหตุท่ีร้ำยแรงตอ้งแจง้ดว้ยวำจำไปท่ีผูค้วบคุมงำน หรือ
เจำ้หนำ้ท่ีซ่อมบ ำรุงทนัที
1.20 ผูรั้บเหมำท่ีจะเขำ้มำปฏิบติังำนในนิคมอุตสำหกรรมฯ จะตอ้งท ำกำรลงทะเบียน “กำรขอ
อนุญำตเขำ้ท ำงำนในนิคมอุตสำหกรรมฯ แบบออนไลน์” เพื่อขออนุญำตเขำ้ปฏิบติังำนในนิคมฯ
โดยจะตอ้งระบุมำตรกำรควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนใหช้ดัเจน (กำรประเมินควำมเส่ียงก่อนเร่ิม
งำน) ตำมขั้นตอนท่ี AFS ก ำหนด
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2. ข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อม 
2.1 ผูรั้บเหมำ ทุกคนตอ้งท ำกำรคดัแยกและท้ิงขยะใหถู้กตอ้งตำมท่ี AFS ก ำหนดโดยคดั
แยกขยะ 3 ประเภท ดงัน้ี
(1) ขยะยอ่ยสลำยได้ ท้ิงในถงัขยะสีเขียว เช่น  เศษอำหำร ผลไม ้เป็นตน้
(2) ขยะทัว่ไป ท้ิงในถงัขยะสีน ้ ำงิน เช่น กล่องโฟม ภำชนะบรรจุอำหำร ถุงพลำสติก
(3) ขยะรีไซเคิล  ท้ิงในถงัขยะสีเหลือง  เช่น  เศษสำยไฟ ทองแดง กระดำษ ขวดพลำสติก 

ขวดแกว้ เป็นตน้
2.2 ส ำหรับขยะอนัตรำยใหผู้รั้บเหมำน ำส่งก ำจดัยงัหน่วยงำนท่ีไดรั้บอนุญำตตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด เช่น  ถุงมือ/ เศษผำ้ท่ีเป้ือนน ้ ำมนัหรือสำรเคมีหรือจำรบี หลอดไฟใชแ้ลว้
ถ่ำนไฟฉำย กระป๋องสี เป็นตน้
2.3 หำ้มผูรั้บเหมำ  ท้ิงขยะ รวมทั้งสำรเคมีทุกชนิดลงในรำงระบำยน ้ ำฝนของนิคมฯโดย
เดด็ขำด เพรำะจะท ำใหข้ยะ รวมทั้งสำรเคมีเหล่ำนั้น ไหลไปตำมรำงระบำยน ้ ำฝนและลงสู่
แหล่งน ้ ำของชุมชน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่หำ้มรถปูนท ำควำมสะอำดเศษปูนบนพ้ืนท่ี
ส่วนกลำงของนิคมฯ

3. ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบยีบด้านความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม
และข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของ AFS อย่างเคร่งครัด 
หาก AFS พบเห็นว่าสภาพการณ์ใดหรือการกระท าใดไม่ปลอดภัยต่อการ
ปฏิบตัิงานหรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม AFS มอี านาจส่ังให้ผู้รับเหมา
แก้ไขหรือหยุดงานเพยีงบางส่วนและ/หรือทั้งหมดทางวาจาได้ในทนัที และ
จะแจ้งให้ผู้รับเหมาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อไปในภายหลงั
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4. ผู้รับเหมาจะต้องผ่านการอบรมช้ีแจงกฎระเบยีบด้านความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล้อมจากหน่วยงานความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าทีผู้่คุมงานของ AFS ก่อน

5. ในกรณทีี ่AFS พบว่าผู้รับเหมาไม่ปฏิบตัติาม
กฎระเบยีบด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในนิคม
อุตสาหกรรมฯ ข้างต้นนี ้และ AFS ได้ยืนยนัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรว่าตามความเห็นของตนน้ันผู้รับเหมาได้
ปฏิบตัิงานขดัต่อกฎระเบยีบด้านความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดล้อมข้างต้น ไม่ว่าการไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบ
ด้านความปลอดภัยดงักล่าว จะส่งผลให้ให้เกดิความ
เสียหายขึน้แล้วหรือไม่  ผู้รับเหมาต้องช าระหรือชดใช้
5.1 ค่ำปรับต่อกำรปฏิบติังำนขดัต่อกฎและระเบียบดำ้นควำมปลอดภยัขำ้งตน้ตำมสญัญำ  และ/
หรือ

5.2 ค่ำชดใชค้วำมเสียหำยใดๆ ซ่ึงเกิดข้ึนกบั AFS หรือ AFS เกิดควำมรับผดิชอบท่ีจะตอ้งจ่ำยเงิน
ใหแ้ก่ ผูรั้บเหมำ ลูกจำ้งของผูรั้บเหมำ ผูรั้บเหมำช่วง หน่วยงำนของรัฐ หรือ บุคคลใด เน่ืองจำก
กำรปฏิบติังำนของผูรั้บเหมำ ลูกจำ้งของผูรั้บเหมำ หรือผูรั้บเหมำช่วง  ผูรั้บเหมำจะชดใชเ้งิน
จ ำนวนดงักล่ำวพร้อมกบัค่ำเสียหำยใหแ้ก่  AFS เตม็จ ำนวนโดยผูรั้บเหมำจะไม่ยกขอ้โตแ้ยง้ใดๆ 
ข้ึนกล่ำวอำ้งใชค้ำ้นกบั AFS และยนิยอมให ้AFS หกัเงินจ ำนวนดงักล่ำวจำกหน้ีท่ี AFS ยงัคำ้ง
ช ำระแก่ผูรั้บเหมำไดทันัทีจนครบถว้น

11

ซ่อมบ ำรุง



36

1. ผูรั้บเหมำส่งหนงัสือขอเขำ้พ้ืนท่ีก่อสร้ำงโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมฯ ถึงฝ่ำยวิศวกรรมตำม
คู่มือกำรเขำ้ด ำเนินกำรในโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมฯ และประสำนแผนกบริกำรหลงักำรขำย 
(After Sale) แจง้รำยละเอียดเพ่ือขอเขำ้ประชุมช้ีแจงโครงกำร
2. แผนกบริกำรหลงักำรขำย (After Sale) ประสำนนดัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แผนกซ่อมบ ำรุง ฝ่ำย
วิศวกรรม บริษทั อมตะ วอเตอร์ อมตะ เอน็ จี ดี เป็นตน้ เพ่ือเชิญประชุมโครงกำร (Kick Off 
Meeting)
3. ผูรั้บเหมำช้ีแจงรำยละเอียดโครงกำรใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทรำบ และผูเ้ก่ียวขอ้งใหร้ำยละเอียด
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเป็นประโยชน์แก่ ผรม. เพ่ิม
4. แผนกซ่อมบ ำรุงช้ีแจงขั้นตอนกำรขออนุญำตปฏิบติังำนแบบออนไลน์ ในนิคมฯ อมตะซิต้ี 
ระยอง โดย ผรม. ตอ้งปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัดจึงจะออกใบอนุญำตกำรเขำ้ปฏิบติังำน ไดแ้ก่
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4.1 กำรลงทะเบียนขอเขำ้ปฏิบติังำน
4.2 กำรเปิด Work ขอเขำ้ปฏิบติังำน
4.3 กำรปิด Work ของกำรปฏิบติังำน

5. ผูรั้บเหมำท ำหนงัสือขอคืนค่ำค ้ำประกนักำรก่อสร้ำงตำมคู่มือกำรเขำ้ด ำเนินกำรใน
โครงกำรฯ ถึงแผนก After Sale พร้อมแนบหลกัฐำนกำรปิด Work ประกอบ
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(1) จดัหำอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดลอ้รถท่ีจะเขำ้-ออก พ้ืนท่ีก่อสร้ำง เพ่ือรักษำควำมสะอำดของ
ถนน และพ้ืนท่ีส่วนกลำง รักษำควำมสะอำด ลำ้งลอ้ กวำดเศษดินบนถนน
(2) ติดตั้งป้ำยโครงกำร พร้อมระบุผูป้ระสำนงำนใหช้ดัเจน ระหวำ่งกำรก่อสร้ำง/ขยำยต่อเติม 
(3) ติดตั้งร้ัวกั้นบริเวณโดยรอบของพ้ืนท่ีก่อสร้ำง/ขยำยต่อเติม โดยเป็นร้ัวสงักะสี หรือร้ัว 
Mental sheet เท่ำนั้น
(4) หำ้มสร้ำงหรือมีท่ีพกัคนงำนในไซตง์ำน หำ้มมีสถำนท่ีประกอบอำหำร และหำ้มกำรจุดไฟ
เผำเศษวสัดุทุกชนิดในพ้ืนท่ีโครงกำร
(5) จดัหำผูดู้แลรักษำทรัพยสิ์นของโครงกำร
(6) หำ้มจอดรถบนถนน และพ้ืนท่ีส่วนกลำงของนิคมฯ
(7) หำ้มรถปูนลำ้งท ำควำมสะอำดเศษปูนบนพ้ืนท่ีส่วนกลำงของนิคมฯ
(8) หำ้มเล้ียง และใหอ้ำหำรสุนขัในพ้ืนท่ีนิคมฯ
(9) หำ้มจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์หรือด่ืมสุรำในพ้ืนท่ีนิคมฯ
(10) หำ้มรถใหญ่ รถขนเคร่ืองจกัรเขำ้นิคม ช่วงเวลำเร่งด่วน เวลำ 07.00 – 08.00 น.
(11) หำ้มกิจกรรมเสียงดงัช่วงกลำงคืน
(12) หำกมีกำรเช่ือมต่อ ขดุ เจำะพ้ืนท่ีส่วนกลำงของนิคมฯ ตอ้งแจง้อมตะก่อนทุกคร้ัง
(13) หำ้มตดั ขดุ หรือเคล่ือนยำ้ยตน้ไม ้หำกมีกำรตดั ขดุ หรือเคล่ือนยำ้ยตน้ไม ้ตอ้งแจง้อมตะ
ก่อนติดต่อกบัโรงงำนรอบขำ้งก่อนเขำ้ท ำกำรก่อสร้ำง โดยเฉพำะช่วงตอกเสำเขม็
(14) วำงเงินค ้ำประกนักำรก่อสร้ำงก่อนเขำ้พ้ืนท่ี ตำมคู่มือกำรเขำ้ด ำเนินกำรในโครงกำรนิคม

12

ซ่อมบ ำรุง

6. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งลงนำมในเอกสำรตรวจสอบกำรคืนค่ำค ้ำประกนักำรก่อสร้ำง จำกนั้นแผนก 
After Sale น ำส่งเอกสำรใหผู้มี้อ  ำนำจลงนำมเพ่ือคืนค่ำค ้ำประกนักำรก่อสร้ำงตำมตำมคู่มือกำร
เขำ้ด ำเนินกำรในโครงกำรฯ ต่อไป
7. ส ำหรับผูรั้บเหมำปฏิบติังำนซ่อมบ ำรุงทัว่ไปใหด้ ำเนินกำรเฉพำะ ขอ้ 4 เท่ำนั้น
8. ผูรั้บเหมำ งำนก่อสร้ำงโรงงำนต่อเติมอำคำรหรือปรับปรุงทำงเขำ้ออก และเช่ือมท่อระบำย
น ้ ำฝน จะตอ้งปฏิบติัตำมระเบียบขอ้บงัคบัทัว่ไป ดงัน้ี



ผูข้ออนญุาต/ผูค้วบคมุงาน แจง้ปิด Work 
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ผูข้ออนุญำต/ผูค้วบคุมงำน กรอกขอ้มูลในฟอร์มใบประเมินควำมเส่ียงก่อนกำรปฏิบติังำน

ผูค้วบคุมงำนและเจำ้ของพ้ืนท่ี ตรวจสอบขั้นตอนกำร
ปฏิบติังำนและตรวจสอบสถำนท่ีปฏิบติังำนก่อนปฏิบติังำน

เจำ้ของพ้ืนท่ี ส่งแบบฟอร์มฯ ใหผู้มี้อ  ำนำจอนุมติั

ผูข้ออนุญำต/ผูค้วบคุมงำน แจง้เปิด Work ผำ่นระบบ WPO พร้อมน ำขอ้มูลกำร
ประเมินควำมเส่ียงช้ีแจงผูป้ฏิบติังำนรับทรำบโดยทัว่กนั

ทีมควบคุมกำรปฏิบติังำน ตรวจสอบกำรปฏิบติังำน

ผูป้ฏิบติังำนน ำแบบฟอร์มท่ีอนุมติัไปติด ณ สถำนท่ี
ปฏิบติังำนในต ำแหน่งท่ีเห็นเด่นชดั ตลอดเวลำท่ี

ปฏิบติังำน

เม่ือปฏิบติังำนเสร็จเรียบร้อย  ทีมควบคุมกำรปฏิบติังำน เขำ้
ตรวจสอบสภำพควำมเรียบร้อยของสถำนท่ีปฏิบติังำนร่วมกนั 

ซ่อมบ ำรุง

** WPO คือ ระบบการขออนุญาตปฏิบติังานแบบออนไลน์ (Work Permit Online)



ผูค้วบคุมงำนตรวจวดัสภำพบรรยำกำศในท่ีอบัอำกำศตำมท่ีก ำหนดและบนัทึกผลกำรวดั กรณีท่ีมีผล
กำรตรวจวดัมำกกวำ่ 5 คร้ังใหบ้นัทึกลงในเอกสำรแนบดำ้นหลงัแบบฟอร์มขออนุญำตฯ
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ผูข้ออนุญำต/ผูค้วบคุมงำน กรอกขอ้มูลในฟอร์มใบประเมินควำมเส่ียงก่อนกำรปฏิบติังำน

ผูอ้นุญำตและผูค้วบคุมงำน ร่วมกนัหำวธีิกำรท ำงำน/มำตรกำรป้องกนัอนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึน 
พิจำรณำแนะน ำควำมเส่ียงและขอ้ควรระวงัในกำรเขำ้ไปปฏิบติังำนในท่ีอบัอำกำศ

ผูค้วบคุมงำน ตรวจกำรตดัแยกระบบ วดับรรยำกำศก่อนเขำ้ท่ีอบัอำกำศ เตรียมระบำยอำกำศ
ตำมควำมเหมำะสมและบนัทึกผลตรวจสอบลงฟอร์ม และส่งใหผู้อ้นุญำตตรวจสอบ

ผูค้วบคุมงำนแจง้เปิด Work ผำ่นระบบกำรขออนุญำตปฏิบติังำนแบบออนไลน์
(Work Permit Online) 

ผูอ้นุญำตจดัเตรียมพื้นท่ีท ำงำน ตดัแยกระบบ จดัเตรียมอุปกรณ์ระบำยอำกำศ

ผูอ้นุญำตพิจำรณำวธีิกำรท ำงำน มำตรกำรป้องกนัอนัตรำย ตรวจสอบผลกำรวดัสภำพ
บรรยำกำศ ตรวจสอบพื้นท่ีท ำงำน อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งและลงนำมอนุญำต

ผูค้วบคุมงำน/ ผูป้ฏิบติังำนแกไ้ขใหส้ภำพ
บรรยำกำศไม่เป็นอนัตรำย/ หรือใส่

อุปกรณ์ช่วยหำยใจ เช่น SCBA เป็นตน้
ผูค้วบคุมงำนมอบป้ำยอนุญำตฯ ให้
ผูป้ฏิบติังำนติดบริเวณทำงเขำ้-ออก

ผูค้วบคุมงำน ตรวจสอบสภำพร่ำงกำยผูป้ฏิบติังำนและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรท ำงำนก่อนเร่ิมงำน

ผูป้ฏิบติังำนบนัทึกช่ือและเวลำเขำ้-ออกในพื้นท่ีอบัอำกำศ ลงในแบบฟอร์มบนัทึกกบัผูค้วบคุมงำน

ผูค้วบคุมงำนอธิบำยวธีิกำรปฏิบติังำน, ขอ้ควรระวงัใหผู้ป้ฏิบติังำนและผูช่้วยเหลือรับทรำบ และท ำ
กำรตรวจวดัปริมำณออกซิเจน วำ่มีปริมำณไม่นอ้ยกวำ่ 19.5 % แต่ไม่เกิน 23.5% และค่ำสำรติดไฟ

นอ้ยกวำ่ 10%LEL ก่อนอนุญำตใหผู้ป้ฏิบติังำนเขำ้ท ำงำน

ใช่ (19.5 % ≤O2≤ 23.5% หรือLEL< 10%LEL) ไม่ใช่ (O2 < 19.5 % หรือ O2 > 23.5% หรือ LEL > 10% LEL)

ซ่อมบ ำรุง
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ผูอ้นุญำตด ำเนินกำรตรวจสอบรำยละเอียดของงำน อนัตรำยท่ี
อำจจะเกิดและมำตรกำรป้องกนั และลงช่ืออนุญำต

ผูค้วบคุมงำน จดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกำรปฏิบติังำนบนท่ีสูงก่อนวนัท่ีเร่ิมท ำงำน

ผูค้วบคุมงำน กรอกขอ้มูลในฟอร์มใบประเมินควำมเส่ียงก่อนกำรปฏิบติังำน

แจง้เปิด Work ผำ่นระบบกำรขออนุญำตปฏิบติังำนแบบออนไลน์
(Work Permit Online)  ผูค้วบคุมงำนน ำเอกสำรแบบฟอร์มขอ
อนุญำตปฏิบติังำนบนท่ีสูงท่ีผำ่นกำรอนุญำตติดท่ีหนำ้งำน

แผนกซ่อมบ ำรุงเกบ็ใบประเมิน
ควำมเส่ียงก่อนกำรปฏิบติังำน

ส าเนา

ต้นฉบับ

ผูค้วบคุมงำน ตรวจสอบพ้ืนท่ี อุปกรณ์ สภำพร่ำงกำย และกำรแต่งกำยของผูป้ฏิบติังำน

ผูค้วบคุมงำนอธิบำยขั้นตอนกำรท ำงำนและขอ้ควรระวงัแก่ผูป้ฏิบติังำน

หลกัปฏิบติังำนเสร็จ ผูค้วบคุมงำนตรวจสอบพ้ืนท่ีกำรท ำงำน ตรวจสอบควำมสะอำดของพ้ืนท่ี

ปฏิบติังำนตำมขั้นตอน โดยตรวจสอบจำกผูค้วบคุมงำนและ
พนกังำนซ่อมบ ำรุง

ผูอ้นุญำตตรวจสอบพ้ืนท่ีกำรท ำงำน ตรวจสอบควำมสะอำดของพ้ืนท่ี 
ก่อนแจง้ผูข้ออนุญำตใหปิ้ด Work กำรปฏิบติังำนบนท่ีสูง

ซ่อมบ ำรุง



เม่ือจะท าการร้ือถอนน่ังร้าน
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ผูค้วบคุมงำน จดัประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกำรติดตั้งนัง่ร้ำนก่อนวนัท่ีเร่ิมท ำงำน

ผูค้วบคุมงำน กรอกขอ้มูลในฟอร์มใบประเมินควำมเส่ียงก่อนกำรปฏิบติังำน

ผูข้ออนุญำตท ำกำร
ปรับปรุง/แกไ้ข

เจำ้ของพ้ืนท่ีและผูค้วบคุมงำนแจง้เปิด Work ผำ่นระบบกำรขอ
อนุญำตปฏิบติังำนแบบออนไลน์ (Work Permit Online)  

ไม่ผ่านผ่าน

ผูข้ออนุญำตท ำกำรติดตั้งนัง่ร้ำนพร้อมแบบฟอร์มขออนุญำต ท่ีทำงข้ึน - ลงของนัง่ร้ำน 
และเม่ือติดตั้งแลว้เสร็จ  แขวนป้ำย "ห้ามใช้น่ังร้านก่อน อยู่ระหว่างการตดิตั้ง"

ลงช่ืออนุญำต ผูค้วบคุมงำนติดป้ำย “อนุญาตให้ใช้น่ังร้าน” และเกบ็
คืนป้ำย “ห้ามใช้น่ังร้านก่อน อยู่ระหว่างการตดิตั้ง”

ไม่ผ่านผ่าน

หลงัร้ือถอนนัง่ร้ำนแลว้เสร็จ ผูค้วบคุมงำนตรวจพ้ืนท่ีท ำงำน ควำมสะอำดของพ้ืนท่ี

ผูข้อนุญำตติดตั้งนัง่ร้ำน แจง้ผูค้วบคุมงำนวำ่จะท ำกำรร้ือถอนนัง่ร้ำนพร้อมส่งคืนป้ำย 
“อนุญาตให้ใช้น่ังร้าน” ใหก้บัผูค้วบคุมงำน

ผูอ้นุญำตตรวจพ้ืนท่ีท ำงำน ควำมสะอำดของพ้ืนท่ี 
ก่อนแจง้ผูข้ออนุญำตใหปิ้ด Work ใบขออนุญำตติดตั้งนัง่ร้ำน

ผูค้วบคุมงำนติดตั้งนัง่ร้ำน ตรวจสอบสถำนท่ีติดตั้งนัง่ร้ำนและอุปกรณ์ พร้อมเจำ้ของพ้ืนท่ี

ผูค้วบคุมงำนติดตั้งนัง่ร้ำน ตรวจสอบนัง่ร้ำนท่ีแลว้เสร็จ

ปรับปรุง/แกไ้ข

ซ่อมบ ำรุง
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ผูป้ฏิบติังำน/ ผูค้วบคุมงำน กรอกรำยละเอียดลงใน 
"แบบฟอร์มใบประเมินควำมเส่ียงก่อนกำรปฏิบติังำน"

ผูค้วบคุมงำนและเจำ้ของพ้ืนท่ี ตรวจสอบขั้นตอนกำรปฏิบติังำน

เจำ้ของพ้ืนท่ีส่งแบบฟอร์มขออนุญำตใหผู้มี้อ  ำนำจอนุมติั

แจง้เปิด Work ผำ่นระบบกำรขออนุญำตปฏิบติังำนแบบออนไลน์ 
(Work Permit Online)  

ผูป้ฏิบติังำน น ำป้ำยอนุญำตไปติด ณ สถำนท่ีปฏิบติังำนในต ำแหน่งท่ีเห็น
เด่นชดัตลอดเวลำท่ีปฏิบติังำน

เม่ือปฏิบติังำนเสร็จเรียบร้อย  ผูป้ฏิบติังำน/ ผูค้วบคุมงำนและพนกังำนท่ีเป็นเจำ้ของพ้ืนท่ีเขำ้
ตรวจสอบสภำพควำมเรียบร้อยของสถำนท่ีปฏิบติังำนร่วมกนั และลงขอ้มูลในแบบฟอร์ม

ผูค้วบคุมงำน/ เจำ้ของพ้ืนท่ีลงช่ือบนัทึกเวลำท่ีออกให้
เรียบร้อย

ผูอ้นุญำตตรวจพ้ืนท่ีท ำงำน ควำมสะอำดของพ้ืนท่ี 
ก่อนแจง้ผูข้ออนุญำตใหปิ้ด Work ใบขออนุญำต

ติดตั้งนัง่ร้ำน

ซ่อมบ ำรุง
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ก่อนเร่ิมงาน ผูอ้นุญำต ตอ้งตรวจสอบ ดงัน้ี
1. ระบบ/อุปกรณ์มีกำรไล่สำรเคมี วสัดุอ่ืนท่ีติดไฟและมีกำรท ำควำมสะอำดภำยในจนอยูใ่น
ระดบัท่ีปลอดภยั
2. บริเวณรอบ ๆ รวมทั้งบรรยำกำศและทิศทำงลมอยูใ่นสภำพท่ีจะท ำงำนไดอ้ยำ่งปลอดภยั
3. วสัดุท่ีไหมไ้ฟได ้หรือวสัดุไวไฟท่ีสำมำรถเคล่ือนยำ้ยได ้ไดถู้กเคล่ือนยำ้ยออกไปไวใ้น
ระยะห่ำง 15 เมตรจำกบริเวณท่ีจะปฏิบติังำน ยกเวน้ วตัถุ/วสัดุท่ีไม่สำมำรถขนยำ้ยได ้ใหใ้ช้
แผน่วสัดุทนไฟคลุมไว ้ท่ีอยูบ่ริเวณปฏิบติังำนทั้งหมด
4. บริเวณงำนตอ้งกั้นดว้ยผำ้กนัไฟ เพ่ือป้องกนัไม่ใหป้ระกำยไฟออกนอกบริเวณงำน กรณีมี
งำนเช่ือมบนท่ีสูง ตอ้งเตรียมวสัดุท่ีสำมำรถรองรับ เช่น ถำดโลหะ เพ่ือไม่ใหลู้กไฟหรือ
สะเกด็จำกงำนเช่ือมตกลงมำดำ้นล่ำงและควรพิจำรณำฉีดน ้ำท่ีพ้ืนดำ้นล่ำง เพ่ือป้องกนักำร
ลุกลำมของลูกไฟท่ีอำจหลุดตกลง
5. ถงัก๊ำซท่ีใช ้เช่น ถงัก๊ำซออกซิเจนและอะเซทิลีน มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัไฟยอ้นกลบั
6. ไฟฟ้ำท่ีน ำมำใชง้ำนมีกำรติดตั้งสำยดิน หรือมีฉนวนหุม้ตำมมำตรฐำนอยำ่งถูกตอ้งแน่น
หนำ สำยไฟอยูใ่นสภำพดี
7. พ้ืนท่ีท ำงำนมีกำรติดป้ำย และ/หรือสญัลกัษณ์เตือนอนัตรำย พร้อมปิดกั้นบริเวณ
8. จะตอ้งจดัใหมี้ผูเ้ฝ้ำระวงัไฟ ท ำหนำ้ท่ี ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้ำระวงักำรเกิดไฟโดยก ำหนด
ช่ือ สกลุ ผูเ้ฝ้ำระวงัไฟ และระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวงัไฟ

งานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ ไดแ้ก่ งำนเช่ือม งำนเจียร์ งำนตดั ท่ีมีควำมร้อน หรือ
ประกำยไฟ งำนท่ีมีกำรกระทบกนัของวตัถุแลว้ท ำใหเ้กิดประกำยไฟ หรือกำรท ำงำนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสำรติดไฟ รวมถึงกำรท ำงำนท่ีตอ้งใชเ้ปลวไฟ เป็นตน้

ข้อควรระวงัเกีย่วกบัความปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม

ซ่อมบ ำรุง
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ข้อควรระวงัเกีย่วกบัความปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม (ต่อ)

9. ตอ้งจดัใหมี้คนเฝ้ำสงัเกตกำรณ์ 
10. กำรตรวจวดับรรยำกำศเก่ียวกบัไอสำรติด
ไฟ บริเวณจุดปฏิบติังำน และบริเวณโดยรอบ
ก่อนเร่ิมงำน ตอ้งไม่พบไอสำรติดไฟ
11. มีกำรเตรียมระบบ/ อุปกรณ์ดบัเพลิงให้
พร้อมใชง้ำนอยำ่งเหมำะสมเพียงพอ และ
สำมำรถหยบิใชไ้ดส้ะดวก

12. กำรจดัเตรียมถงัดบัเพลิง ตอ้งจดัวำงถงัดบัเพลิงไว้
ในระยะไม่เกิน 3 เมตร อยำ่งนอ้ย 2 ถงั จำกจุด
ปฏิบติังำนและตอ้งทรำบต ำแหน่งของสำยฉีดน ้ ำ
ดบัเพลิง สญัญำณแจง้เหตุเพลิงไหมท่ี้พร้อมใชง้ำนใน
ต ำแหน่งท่ีใกลแ้ละสะดวกท่ีสุด จำกจุดปฏิบติังำน 

13. กรณีท่ีจะใชเ้คร่ืองตดัโลหะดว้ยแก๊ส ตอ้งตรวจเช็ควำ่มีแก๊สร่ัวท่ีอุปกรณ์และสำยน ำแก๊ส
หรือไม่ ก่อนลงมือปฏิบติังำนทุกคร้ัง
14. กรณีท่ีจะใชเ้คร่ืองเช่ือมไฟฟ้ำ ตอ้งต่อสำยดินเขำ้กบัช้ินงำนโดยตรงและถำ้ไม่สำมำรถต่อให้
ใกลก้บัช้ินงำนช้ินนั้นไดใ้หพิ้จำรณำต่อท่ีบริเวณใกลเ้คียงและตอ้งเป็นบริเวณท่ีปลอดภยัจำก
กำรเกิดอคัคีภยัมำกท่ีสุด

ซ่อมบ ำรุง



ระหว่างท างาน
1. สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 
ใหถู้กตอ้งและเหมำะสมกบัอนัตรำยในกำรท ำงำนนั้นๆ เช่น ถุงมือหนงักนัสะเกด็/ประกำยไฟ, 
หนำ้กำกเช่ือม, หนำ้กำกป้องกนัไอฟูม ละออง เป็นตน้
2. ด ำเนินกำรกั้นเขตพ้ืนท่ีท่ีปฏิบติังำนท่ีมีควำมร้อนหรือประกำยไฟใหช้ดัเจน และตอ้งมีป้ำย
แสดงใหเ้ห็นชดัเจนวำ่ก ำลงัท ำงำนท่ีมีควำมร้อนหรือประกำยไฟตลอดเวลำ
3. หำ้มผูข้ออนุญำตน ำถงัดบัเพลิงท่ีติดตั้งภำยในเขตโรงงำนมำใชง้ำน เวน้แต่เม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเท่ำนั้น
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15. ตอ้งติดหรือแขวนป้ำยอนุญำต ใหเ้ห็นชดัวำ่เป็นบริเวณท่ีมีกำร
ปฏิบติังำนท่ีก่อใหเ้กิดควำมร้อนหรือประกำยไฟ และจะตอ้งติดหรือ
แสดงแบบฟอร์มท่ีไดรั้บอนุญำตใหป้ฏิบติังำน ไวท่ี้บริเวณ
ปฏิบติังำนดว้ย
16. เม่ือปฏิบติังำนแลว้เสร็จ ทีมควบคุมกำรปฏิบติังำน (คนเฝ้ำระวงั
ไฟ, ผูค้วบคุมงำน และเจำ้ของพ้ืนท่ี) ตอ้งตรวจตรำวำ่ไม่มีวตัถุไวไฟ
ตกคำ้งอยู ่เช่น ผำ้เป้ือนน ้ ำมนั หรือสะเกด็ไฟท่ีอำจจะหลงเหลืออยู ่
และตอ้งตรวจตรำคน้หำซ ้ ำอีกคร้ังหลงัจำกปฏิบติังำนแลว้เสร็จ 
30-60 นำที

4. ผูอ้นุญำตตอ้งตอ้งท ำกำรปกปิด และตรวจสอบมิให้
ประกำยไฟ สะเกด็ไฟ ท่ีเกิดจำกกำรปฏิบติังำนกระเดน็ไปถูก
อุปกรณ์หรือส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิงได้
5. ผูเ้ฝ้ำระวงัไฟ ตรวจวดัปริมำณไอสำรติดไฟบริเวณจุด
ปฏิบติังำน ด ำเนินกำรตำมควำมถ่ีท่ีระบุในใบขออนุญำต
ท ำงำนหำกพบไอสำรติดไฟตอ้งหยดุงำนทนัที และตอ้ง
แกไ้ขไม่ใหมี้ไอของสำรติดไฟต ่ำ

ซ่อมบ ำรุง
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หลงัจากเสร็จงาน
1. ผูข้ออนุญำตด ำเนินกำรตรวจสอบเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ และพ้ืนท่ีปฏิบติังำนใหอ้ยูใ่น
สภำพท่ีปลอดภยั เป็นระเบียบเรียบร้อย หลงัปฏิบติังำนเสร็จเรียบร้อย และรำยงำนผลกำร
ปฏิบติังำนใหผู้ค้วบคุมงำนทรำบเพื่อกำรตรวจสอบ
2. ทีมควบคุมกำรปฏิบติังำน (คนเฝ้ำระวงัไฟ ผูค้วบคุมงำนและเจำ้ของพ้ืนท่ี) จะตอ้งเขำ้ไป
ตรวจสอบสภำพของสถำนท่ีปฏิบติังำนวำ่อยูใ่นสภำพท่ีเรียบร้อยและปลอดภยั

6. ถงัดบัเพลิง ตอ้งมีอยูท่ี่จุดปฏิบติังำนอยำ่งนอ้ย 2 
ถงัตลอดเวลำเพื่อสำมำรถใชง้ำนไดท้นัทีเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน
7. ดูแลตรวจสอบใหผู้ป้ฏิบติังำนปฏิบติัตำม
ขอ้ก ำหนดดำ้นควำมปลอดภยัอยำ่งเคร่งครัด และ
จะตอ้งไม่มีแหล่งก ำเนิดจุดติดไฟอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจำกท่ีขอไวใ้นใบขออนุญำตท ำงำน
8. ผูเ้ฝ้ำระวงัไฟตอ้งประจ ำอยูท่ี่จุดปฏิบติังำน และ
คอยตรวจสอบ ดูแล และเฝ้ำระวงักำรเกิดประกำยไฟ
ตลอดเวลำ

ซ่อมบ ำรุง
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พืน้ที่อบัอากาศ หมำยถึง ท่ีซ่ึงมีทำงเขำ้ออกจ ำกดัและมีกำรระบำยอำกำศไม่เพียงพอท่ีจะท ำ
ใหอ้ำกำศภำยในอยูใ่นสภำพท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั เช่น อุโมงค ์ถ ้ำ บ่อ หลุม หอ้งใต้
ดิน หอ้งนิรภยั ถงัน ้ ำมนั ถงัหมกั ถงั ไซโล ท่อ เตำ ภำชนะหรือส่ิงอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลำ้ยกนั 
ซ่ึงพ้ืนท่ีอบัอำกำศสำมำรถพิจำรณำลกัษณะไดด้งัน้ี
«  มีช่องทำงเขำ้-ออก จ ำกดั
« ไม่ไดอ้อกแบบไวเ้ป็นสถำนท่ีท ำงำนอยำ่งต่อเน่ืองเป็นประจ ำ
«  อำจมีไอระเหย สำรไวไฟ  หรือสำรพิษท่ีปนอยูใ่นอำกำศ
«  มีออกซิเจนไม่เพียงพอต่อกำรหำยใจ O2 < 19.5% อนัตรำยต่อกำรติดไฟไดง่้ำย
(O2 > 23.5% หรือ LEL > 10% LEL และ อำจมีก๊ำซเฉ่ือยอยูห่นำแน่นไม่เหมำะต่อกำร
หำยใจ

ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนในท่ีอบัอำกำศ

พืน้ที่ควบคุม หมำยถึง พ้ืนท่ีท่ีมีควำมเส่ียงและควำมรุนแรงในกำรเกิดอุบติัเหตุสูง และเป็น
พ้ืนท่ีท่ีสภำวะปกติมีออกซิเจนเพียงพอ มีปริมำณออกซิเจนมำกกวำ่ 19.5 % โดยปริมำตร แต่
ถำ้มีกำรปฏิบติังำนท่ีก่อใหเ้กิดควนั ฝุ่ น ก๊ำซ/ไอสำรเคมี หรือหำกเกิดกำรร่ัวไหลของก๊ำซ 
รวมทั้งมีกำรปฏิบติังำนท่ีก่อใหเ้กิดควำมร้อนหรือประกำยไฟ ซ่ึงอำจท ำใหป้ริมำณออกซิเจน
ลดลงนอ้ยกวำ่ 19.5% ท ำใหมี้ควำมรุนแรงในกำรเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นเสียชีวิตได ้

พ้ืนท่ีอบัอำกำศ และพ้ืนท่ีควบคุมภำยในนิคมฯ มีดงัน้ี

ซ่อมบ ำรุง

บ่อพกัน ้ำฝน

อุโมงระบำยน ้ำฝน (Box Culvert)



48

15
ทางเข้า - ออกจ ากดั หมำยถึง ช่องทำงท่ีมีควำมกวำ้งขนำดใหญ่พอท่ีลูกจำ้งสำมำรถน ำร่ำงกำย
เขำ้ - ออก ท่ีอบัอำกำศได ้ซ่ึงสถำนท่ีนั้นไม่ไดอ้อกแบบมำเพ่ือเป็นท่ีท ำงำนปกติ หรือท ำงำน
อยำ่งต่อเน่ืองของลูกจำ้ง (OSHA)
LEL หรือ LFL (Lower Explosive Limit หรือ Lower Flammable Limit) หมำยควำม
วำ่ ค่ำควำมเขม้ขน้ขั้นต ่ำของสำรเคมีแต่ละชนิดในอำกำศท่ีอำจติดไฟหรือระเบิดได ้โดย
ใชเ้คร่ืองตรวจวดัแก๊สในกำรตรวจสอบ
IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health Concentrations) หมำยถึง ค่ำควำม
เขม้ขน้ของสำรเคมีท่ีสำมำรถท ำใหเ้กิดอนัตรำยอยำ่งรุนแรงต่อชีวิตอยำ่งเฉียบพลนั

ขอ้ควรระวงัในกำรปฏิบติังำนในพ้ืนท่ีอบัอำกำศ

ก่อนเร่ิมปฏิบัตงิาน
1) ผู้อนุญาต ตอ้งตรวจสอบ ดงัน้ี
1.1) ตรวจสอบช่ือผูค้วบคุมงำน ผูช่้วยเหลือและช่ือผูป้ฏิบติังำนท่ีจะเขำ้ท ำงำน

ในท่ีอบัอำกำศโดยตอ้งผำ่นกำรฝึกอบรม ตำมหลกัสูตรท่ีกฎหมำยก ำหนดบริเวณรอบ ๆ 
รวมทั้งบรรยำกำศและทิศทำงลมอยูใ่นสภำพท่ีจะท ำงำนน้ีอยำ่งปลอดภยั

1.2) ตรวจสอบไม่ใหผู้ท่ี้เป็นโรคเก่ียวกบัทำงเดินหำยใจ โรคหวัใจ หรือโรค
อ่ืนๆ ท่ีเห็นวำ่หำกเขำ้ไปท ำงำนในท่ีอบัอำกำศอำจเป็นอนัตรำย

1.3) ระบบ/อุปกรณ์มีกำรไล่ก๊ำซไวไฟ และ/หรือสำรอนัตรำยออก และมีกำรท ำ
ควำมสะอำดภำยในจนอยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยั

ขอ้ก ำหนดในกำรปฏิบติังำนในพ้ืนท่ีอบัอำกำศ

1. ผูข้ออนุญำต ผูค้วบคุมงำน ผูป้ฏิบติังำน และผูช่้วยเหลือ ตอ้งผำ่นกำรอบรมหลกัสูตรตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด
2. ผูอ้นุญำต และผูค้วบคุมงำน ตอ้งไดรั้บกำรแต่งตั้งจำก NSGT เป็นลำยลกัษณ์อกัษร
3. ผูป้ฏิบติังำนตอ้งมีใบรับรองแพทยว์ำ่สำมำรถปฏิบติังำนในท่ีอบัอำกำศได้ โดยตอ้งมีอำยไุม่
เกิน 1 ปี

ซ่อมบ ำรุง
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1.4) ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตใหไ้ดม้ำตรฐำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น 
หนำ้กำกระบบมีถงัอำกำศ (SCBA) Air Line สำยช่วยชีวิตหรือสำยรัดตวันิรภยั และอยูใ่นท่ีท่ีสำมำรถ
หยบิมำใชง้ำนไดส้ะดวก (เช่น เก็บไวท่ี้ปำกทำงเขำ้ท่ีอบัอำกำศ)

1.5) อุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีใชใ้นท่ีอบัอำกำศตอ้งมีแรงดนัไฟฟ้ำไม่เกิน 50 โวลท์ หรือกรณีใช้
อุปกรณ์ท่ีมีแรงดนัไฟฟ้ำมำกกกวำ่ 50 โวลท ์ตอ้งมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนักำรลดัวงจรลงดิน

1.6) อุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีน ำมำใชง้ำนตอ้งเป็นชนิดท่ีสำมำรถป้องกนัมิให้ติดไฟหรือระเบิดได ้
ถำ้ภำยในท่ีอบัอำกำศมีบรรยำกำศท่ีไวไฟ หรือติดไฟได้

1.7) อุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังำนจำกลมภำยในท่ีอบัอำกำศนั้นตอ้งไม่ใชพ้ลงังำนจำกก๊ำซเฉ่ือย 
(เช่น ไนโตรเจน) และตอ้งใชล้มจำกแหล่งลม (เช่น เคร่ืองอดัอำกำศเคล่ือนท่ี หรือระบบอำกำศ
Utility Air System ท่ีปลอดกำรปนเป้ือน)

1.8) ภำยในท่ีอบัอำกำศตอ้งไม่มีกำรใชถ้งัก๊ำซท่ีมีกำรอดัควำมดนั ยกเวน้ถงัอำกำศส ำหรับ
ใชห้ำยใจ 

1.9) มีกำรปิดกั้นมิใหเ้ขำ้หรือตกลงไปในท่ีอบัอำกำศท่ีเป็นช่อง โพรง หลุม ถงัเปิด
1.10) เคร่ืองดบัเพลิงมีประสิทธิภำพและจ ำนวนเพียงพอ เม่ือมีกำรท ำงำนก่อใหเ้กิดกำรลุก

ไหม้
1.11) มีกำรติดป้ำย “ท่ีอบัอำกำศ อนัตรำย หำ้มเขำ้” ท่ีหนำ้ทำงเขำ้-ออกท่ีอบัอำกำศทุกแห่ง
1.12) ปิดประกำศหำ้มลูกจำ้งสูบบุหร่ีหรือพกพำอุปกรณ์ส ำหรับจุดไฟหรือติดไฟ ไวบ้ริเวณ

ทำงเขำ้ออกท่ีอบัอำกำศทุกแห่ง
1.13) จะตอ้งจดัใหมี้ผูช่้วยเหลือท ำหนำ้ท่ี ตรวจสอบ เฝ้ำดูแลบริเวณทำงเขำ้ออกท่ีอบัอำกำศ

โดยก ำหนด ช่ือ สกลุ ผูช่้วยเหลือ และระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร
1.14) มีกำรด ำเนินกำรตรวจวดัปริมำณออกซิเจน ปริมำณสำรติดไฟและสำรเคมีต่ำงๆ

บนัทึกผลกำรตรวจวดัและประเมินสภำพอำกำศ วำ่มีบรรยำกำศอนัตรำยก่อนเร่ิมงำนหรือไม่ ดงัน้ี
1.14.1)  ปริมำณออกซิเจนตอ้งไม่ต ่ำกวำ่ 19.5 % หรือมำกกวำ่ 23.5 % โดยปริมำตร
1.14.2)  มีก๊ำซ ไอ ละอองท่ีติดไฟหรือระเบิดไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของค่ำควำมเขม้ขน้

ขั้นต ่ำของสำรเคมีแต่ละชนิดในอำกำศท่ีอำจติดไฟหรือระเบิดได ้(Lower Flammable Limit หรือ 
Lower Explosive Limit)

ขอ้ควรระวงัในกำรปฏิบติังำนในพ้ืนท่ีอบัอำกำศ (ต่อ)

ซ่อมบ ำรุง



1.14.3) มีฝุ่ นท่ีติดไฟหรือระเบิดได ้ซ่ึงมีค่ำควำมเขม้ขน้นอ้ยกวำ่ ค่ำควำมเขม้ขน้
ขั้นต ่ำของสำรเคมี แต่ละชนิดในอำกำศท่ีอำจติดไฟหรือระเบิดได ้(Lower Flammable Limit หรือ 
Lower Explosive Limit)

1.14.4) มีค่ำควำมเขม้ขน้ของสำรเคมี (IDLH) แต่ละชนิดไม่เกินมำตรฐำนท่ี
ก ำหนดตำมกฎกระทรวงวำ่ดว้ยกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจดักำรดำ้นควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และ สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเก่ียวกบัสำรเคมีอนัตรำย

2) ผู้ควบคุมงาน ตอ้งด ำเนินกำร ดงัน้ี
2.1) จดัเตรียมและก ำหนดรำยช่ือผูป้ฏิบติังำนท่ีจะเขำ้ท ำงำนในท่ีอบัอำกำศโดยตอ้งผำ่น

กำรฝึกอบรม ตำมหลกัสูตรท่ีกฎหมำยก ำหนด
2.2) จดัเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตใหไ้ดม้ำตรฐำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

เช่น หนำ้กำกระบบมีถงัอำกำศ (SCBA) Air Line สำยช่วยชีวิตหรือสำยรัดตวันิรภยั 
2.3) ตอ้งจดัเตรียมใหมี้แผนฉุกเฉิน และกูภ้ยักำรท ำงำนในสถำนท่ีอบัอำกำศเม่ือเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน
2.4) วำงแผนกำรปฏิบติังำนและกำรป้องกนัอนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึน พร้อมปิดประกำศ

หรือแจง้ใหท้รำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
2.5) ช้ีแจง ซกัซอ้มหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ วิธีกำรปฏิบติังำนและวิธีกำรป้องกนัอนัตรำย

ใหเ้ป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด
3) ผู้ช่วยเหลือ ตอ้งด ำเนินกำร ดงัน้ี

3.1) ตอ้งอ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจขั้นตอนกำรท ำงำนและขอ้ก ำหนดดำ้นควำมปลอดภยัท่ี
ไดร้ะบุในใบอนุญำตท ำงำนท่ีอบัอำกำศ

3.2) ตรวจวดัปริมำณออกซิเจน ปริมำณสำรติดไฟและสำรเคมีต่ำงๆ บนัทึกผลกำร
ตรวจวดัและประเมินสภำพอำกำศ วำ่มีบรรยำกำศอนัตรำยก่อนเร่ิมงำนหรือไม่ กรณีพบวำ่ผลกำร
ตรวจวดัมีค่ำไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้หแ้จง้ผูข้ออนุญำต เพ่ือทบทวนมำตรกำรควำมปลอดภยั

3.3)  ติดต่อผูอ้นุญำตเพ่ือท ำกำรตรวจเช็ค Clearance และขอ้ปฏิบติัดำ้นควำมปลอดภยั
ทั้งหมดอีกคร้ัง ก่อนใหผู้ป้ฏิบติังำนเขำ้ท ำงำนในท่ีอบัอำกำศ
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3.5) ตกลงกบัผูท่ี้จะเขำ้ไปปฏิบติังำนในท่ีอบัอำกำศ วำ่จะใชก้ำรส่ือสำร เป็นสญัญำณติดต่อ
แบบใด เช่น สญัญำณเชือก หรือสญัญำณมือ เป็นตน้
ระหว่างปฏิบัตงิาน

1) ผู้อนุญาต ตอ้งด ำเนินกำร ดงัน้ี
1.1) ตรวจสอบวำ่ในเวลำเดียวกนั ผูค้วบคุมงำน ผูช่้วยเหลือและผูป้ฏิบติังำน จะตอ้งท ำหนำ้ท่ี
เพียงหนำ้ท่ีเดียวในเวลำเดียวกนัแต่ละคนจะท ำหลำยหนำ้ท่ีไม่ได้
1.2) มีกำรปิดกั้นหรือใชวิ้ธีกำรอ่ืนใดเพ่ือไม่ใหพ้ลงังำนสำรหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตรำย เขำ้สู่ท่ีอบั
อำกำศ ระหวำ่งผูป้ฏิบติังำนท ำงำนอยู่
1.3) มีกำรระบำยอำกำศภำยในท่ีอบัอำกำศอยำ่งต่อเน่ือง
2) ผู้ควบคุมงาน ตอ้งด ำเนินกำร ดงัน้ี
2.1) ผูข้ออนุญำตซ่ึงอำจท ำหนำ้ท่ีเป็นผูค้วบคุมงำน ตอ้งควบคุม ดูแลตลอดระยะเวลำท่ีมีกำร
ท ำงำนในท่ีอบัอำกำศ
2.2) ผูค้วบคุมงำนจะตอ้งระบุถอ้ยค ำเพื่อเตือนอนัตรำย ผลกำรตรวจปริมำณออกซิเจน และ
ระบุชนิดของสำรเคมีท่ีเป็นอนัตรำยลงในแบบฟอร์มกำรขออนุญำตเขำ้ปฏิบติังำนในพ้ืนท่ีอบั
อำกำศทุกคร้ัง
2.3) ส ำเนำใบขออนุญำตท ำงำน ส ำหรับผูอ้นุญำตตอ้งแสดงไวบ้ริเวณทำงเขำ้ท่ีอบัอำกำศให้
เห็นชดัเจนตลอดเวลำ
2.4) จดัใหมี้อุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีเหมำะสมในกำรใชง้ำนในท่ีอบัอำกำศและตรวจสอบให้อุปกรณ์
ไฟฟ้ำนั้นมีสภำพสมบูรณ์และปลอดภยัพร้อมใชง้ำน ถำ้ท่ีอบัอำกำศนั้นมีบรรยำกำศท่ีไวไฟ
หรือระเบิดได ้ตอ้งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ำชนิดท่ีสำมำรถป้องกนัมิใหติ้ดไฟหรือระเบิดได้
2.5) จดัใหมี้เคร่ืองดบัเพลิงท่ีเหมำะสมมีประสิทธิภำพและจ ำนวนเพียงพอท่ีจะใชไ้ดท้นัทีเม่ือมี
กำรท ำงำนท่ีอำจก่อใหเ้กิดกำรลุกไหม ้หำ้มใชถ้งัดบัเพลิงชนิดคำร์บอนไดออกไซดโ์ดยเดด็ขำด
2.6) หำ้มท ำงำน ทำสี หรือพ่นสีท่ีใชส้ำรน ้ ำมนัชนิดระเหยไดใ้นท่ีอบัอำกำศจนกวำ่จะได้
ปฏิบติัเร่ืองกำรตรวจวดับรรยำกำศใหป้ลอดภยั

ขอ้ควรระวงัในกำรปฏิบติังำนในพ้ืนท่ีอบัอำกำศ (ต่อ)
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2.7)  ตอ้งมีกำรปิดช่องทำงเขำ้-ออกท่ีอบัอำกำศ และมีป้ำยหรือเคร่ืองหมำยแสดง “ท่ีอบัอำกำศ 
อนัตรำย หำ้มเขำ้” ติดไวใ้หเ้ห็นเด่นชดัระหวำ่งท ำงำนตลอดเวลำ รวมถึงหำกตอ้งกำรพกั หรือ
หยดุปฏิบติังำนชัว่ครำว
2.8)  ควบคุมและตรวจตรำใหผู้ป้ฏิบติังำนมีกำรใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต และ
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคลตำมท่ีก ำหนดไว้
2.9) ขณะท ำงำนพบวำ่ปริมำณสำรไวไฟมำกกวำ่ 10% LEL หรือปริมำณออกซิเจนต ่ำกวำ่ 
19.5 % หรือสูงเกิน กวำ่ 23.5% หรือมีปริมำณสำรเคมีในท่ีอบัอำกำศเกินค่ำมำตรฐำนตอ้งสัง่
ใหห้ยดุงำนทนัที เพ่ือทบทวนมำตรกำรควำมปลอดภยั และ PPE ท่ีก ำหนดไวใ้นใบขออนุญำต
ท ำงำนพอเพียงหรือไม่
2.10) สัง่ใหห้ยดุกำรท ำงำนชัว่ครำว ในกรณีท่ีมีเหตุซ่ึงอำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อผูป้ฏิบติังำน
จนกวำ่เหตุนั้นจะหมดไป และหำกจ ำเป็นอำจขอยกเลิกกำรท ำงำนต่อผูอ้นุญำต
3) ผู้ช่วยเหลือ ตอ้งด ำเนินกำร ดงัน้ี
3.1) ตรวจสอบไม่ใหผู้ท่ี้เป็นโรคเก่ียวกบัระบบทำงเดินหำยใจ โรคหวัใจ หรือโรคอ่ืนๆตำม
กฎหมำยก ำหนดเขำ้ไปท ำงำนในท่ีอบัอำกำศ
3.2) ปฏิบติังำนอยูใ่นต ำแหน่งท่ีสำมำรถมองเห็นหรือติดต่อกบัผูท่ี้เขำ้ไปปฏิบติังำนในท่ีอบั
อำกำศไดโ้ดยง่ำย
3.3) หำ้มมิใหเ้ขำ้ไปในท่ีอบัอำกำศอยำ่งเดด็ขำด ถึงแมจ้ะเป็นกำรเขำ้ไปช่วยชีวิต โดยตอ้งรีบ
ติดต่อผูค้วบคุมงำน หรือผูอ้นุญำตทนัที เพ่ือแจง้ทีมกูภ้ยัเขำ้ช่วยเหลือ ในกรณีท่ีผูป้ฏิบติังำนมี
ปัญหำหรือตกอยูใ่นภำวะฉุกเฉิน
3.4) เกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึนภำยนอก ผูช่้วยเหลือจะตอ้งแจง้ต่อผูป้ฏิบติังำนในท่ีอบั
อำกำศทรำบทนัที และดูแลใหทุ้กคนออกจำกพ้ืนท่ีนั้นๆ อยำ่งปลอดภยั หำ้มมิใหล้ะท้ิงหนำ้ท่ี
ในขณะท่ีผูป้ฏิบติังำนยงัออกจำกท่ีอบัอำกำศไม่หมดโดยเดด็ขำด
3.5) หำกผูช่้วยเหลือ จ ำเป็นตอ้งเลิกหรือหยดุงำนจะตอ้งแจง้ใหผู้ป้ฏิบติังำนในท่ีอบัอำกำศ 
ข้ึนออกมำเสียก่อน และใหแ้จง้ต่อผูอ้นุญำตทุกคร้ัง ท่ีส ำคญัคือหำ้มมิใหผู้อ่ื้นปฏิบติัหนำ้ท่ี
แทนผูช่้วยเหลือ โดยไม่เรียกผูป้ฏิบติังำนข้ึนมำก่อนเดด็ขำด

ขอ้ควรระวงัในกำรปฏิบติังำนในพ้ืนท่ีอบัอำกำศ (ต่อ)
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3.6)  ตอ้งดูแลบริเวณทำงเดินหรือทำงเขำ้ออกท่ีอบัอำกำศ ตอ้งมีควำมสะดวกและปลอดภยั
3.7)  ตอ้งคอยตรวจสอบและบนัทึกรำยช่ือ จ ำนวนผูท่ี้เขำ้-ออกในท่ีอบัอำกำศทุกคร้ังและคอย
เฝ้ำระวงัท่ีบริเวณทำงเขำ้ออกตลอดระยะเวลำท่ีมีกำรท ำงำนในท่ีอบัอำกำศ
3.8) ตรวจวดัสำรเคมีเป็นพิษ สำรไวไฟ และปริมำณออกซิเจน บนัทึกผลกำรตรวจวดัและ
ประเมินสภำพอำกำศ ในระหวำ่งปฏิบติังำนเป็นระยะ ๆวำ่มีบรรยำกำศอนัตรำยระหวำ่งท ำงำน

ขอ้ควรระวงัในกำรปฏิบติังำนในพ้ืนท่ีอบัอำกำศ (ต่อ)

1. กำรปฏิบติังำนท่ีก่อใหเ้กิดควำมร้อนหรือประกำยไฟ ตอ้งระวงัมิใหค้วำมร้อน หรือประกำย
ไฟท่ีเกิดข้ึนนั้นสมัผสักบัแหล่งเช้ือเพลิง เพรำะจะท ำใหเ้กิดเพลิงไหมไ้ด ้และปฏิบติัตำมคู่มือ
กำรปฏิบติังำนท่ีก่อใหเ้กิดควำมร้อนหรือประกำยไฟ

ขอ้ควรระวงัอ่ืนๆ

ซ่อมบ ำรุง

2. สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 
ใหถู้กตอ้งและเหมำะสมกบัอนัตรำยในกำรท ำงำนนั้นๆ
3. กำรตรวจวดัปริมำณออกซิเจนก่อนเขำ้ไปในท่ีอบัอำกำศ ใหใ้ชเ้คร่ืองวดัออกซิเจนผกูยดึ
กบัวสัดุท่ีมีควำมยำวประมำณ 1 เมตร แลว้ยืน่เคร่ืองวดัออกซิเจนเขำ้ไปภำยในท่ีอบัอำกำศ 
โดยสุ่มวดักระจำยหลำยๆ จุด โดยเฉพำะช่วงมุมต่ำงๆ เพ่ือวดัปริมำณออกซิเจนใหท้ัว่ทั้ง
บริเวณท่ีมีกำรปฏิบติังำนทั้งหมด 
4. ในกรณีท่ีท่ีอบัอำกำศมีพ้ืนท่ีค่อนขำ้งกวำ้ง ใหย้นืยนัปริมำณออกซิเจน ณ ต ำแหน่งท่ีจะไป
ยนืตรวจวดัต ำแหน่งถดัไป วำ่มีปริมำณออกซิเจนไม่นอ้ยกวำ่ 19.5% แต่ไม่เกิน 23.5% โดย
ปริมำตร แลว้จึงค่อยๆ ขยบัวดัออกซิเจนกระจำยไปตำมจุดต่ำงๆ ทัว่บริเวณท่ีจะปฏิบติังำน
5. ในกรณีท่ีสวมใส่หนำ้กำกป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจท ำงำนในพ้ืนท่ีอบัอำกำศ มีขอ้ควร
ระวงัดงัน้ี

1) เลือกขนำดหนำ้กำกใหเ้หมำะสมกบัรูปหนำ้ เพื่อไม่ใหมี้ช่องวำ่งระหวำ่งหนำ้ และขอบหนำ้กำก 
2) เลือกวสัดุกรองอนุภำค หรือตลบักรองสำรเคมี (Cartridges) ใหเ้หมำะสมกบัชนิดสำรเคมีท่ี

ตอ้งกำรป้องกนั
3) ตรวจสอบรอยร่ัว หรือช่องวำ่ง กำรเส่ือมสภำพของหนำ้กำกท่ีท ำใหอ้ำกำศเขำ้ไปในหนำ้กำก 
4) ขณะสวมหนำ้กำก หำกไดก้ล่ินก๊ำซหรือไอระเหย ควรเปล่ียนตลบักรอง หรือกระป๋องกรอง

มลพิษทนัที



➢ ผู้ควบคุมงาน
1) ร่วมกบัผูอ้นุญำตก ำหนดวิธีกำรท ำงำนบนท่ีสูง
2) ตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำนรวมถึงอุปกรณ์คุม้ครองควำม
ปลอดภยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังำน ใหอ้ยูใ่นสภำพท่ีปลอดภยัก่อนเร่ิมงำนทุกคร้ัง
3) ตรวจสอบร่ำงกำยของผูป้ฏิบติังำนก่อนเร่ิมงำนทุกคร้ังใหม้ัน่ใจวำ่ผูป้ฏิบติังำนมีสภำพ
ร่ำงกำยพร้อมท่ีจะปฏิบติังำน
4) ตรวจสอบกำรตดัแยกระบบและท ำกำรแขวนป้ำยหำ้มแตะทุกจุด
5) ส่ือสำรใหผู้ป้ฏิบติังำนเขำ้ใจวิธีกำรปฏิบติังำนอยำ่งปลอดภยัก่อนเร่ิมงำนทุกคร้ัง
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กำรท ำงำนบนท่ีสูงมีอนัตรำย เส่ียงต่อกำรพลดัตกของผูป้ฏิบติังำน และอำจจะ
ไดรั้บอนัตรำยจำกเคร่ืองมือและอุปกรณ์อ่ืนท่ีใชป้ระกอบกำรท ำงำนซ่ึงอำจตกสู่เบ้ืองล่ำง 
ถูกผูอ่ื้นท่ีก ำลงัท ำงำนหรือเดินผำ่นไปผำ่นมำไดรั้บบำดเจบ็หรือท ำใหท้รัพยสิ์นเสียหำย
ได้ จึงมีขอ้ปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดควำมปลอดภยัดงัน้ี

ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนบนท่ีสูง

บทบาท หน้าที่ของผู้เกีย่วข้องในการปฏิบัตงิานบนที่สูง

➢ ผู้อนุญาต
1) ร่วมกบัผูค้วบคุมงำนก ำหนดวิธีกำรท ำงำนบนท่ีสูงและงำนนัง่ร้ำน
2) ตรวจสอบใบรับรองแพทยข์องผูป้ฏิบติังำนใหแ้น่ใจวำ่ไม่เป็นโรคท่ีมีผลต่อกำรท ำงำน
บนท่ีสูง
3) จดัเตรียมพ้ืนท่ีใหเ้กิดควำมปลอดภยัและเตรียมกำรตดัแยกพลงังำนต่ำงๆ ท่ีอำจท ำให้
ผูป้ฏิบติังำนไดรั้บอนัตรำย และท ำกำรแขวนป้ำยหำ้มแตะทุกจุด
4) ตรวจสอบกำรท ำงำนของผูป้ฏิบติังำนใหเ้กิดควำมปลอดภยั
5) ส่ือสำรไปยงัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งใหท้รำบวำ่มีกำรท ำงำนบนท่ีสูงในพ้ืนท่ี
6) สัง่ใหห้ยดุงำนชัว่ครำวหรือยกเลิกใบอนุญำตท ำงำนกรณีท่ีพบวำ่มีกำรปฏิบติังำน

ซ่อมบ ำรุง



➢ ผู้ควบคุมงานน่ังร้านของบริษทัรับเหมา
1) ร่วมประชุมกบัผูค้วบคุมงำนเก่ียวกบัรำยละเอียดกำร
ปฏิบติังำน
2) รวบรวมรำยช่ือผูป้ฏิบติังำนพร้อมใบรับรองแพทยส่์งใหผู้ ้
ควบคุมงำน
3) จดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำนรวมถึง
อุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคลใหแ้ก่ผูป้ฏิบติัให้
เหมำะสมและพร้อมใชง้ำน
4) ควบคุมและดูแลผูป้ฏิบติังำนใหป้ฏิบติัตำมวิธีกำรท ำงำนท่ี
ก ำหนดไวต้ำมแผนงำน
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5) ส่ือสำรใหผู้ป้ฏิบติังำนเขำ้ใจวิธีกำรปฏิบติังำนอยำ่งปลอดภยัก่อนเร่ิมงำนทุกคร้ัง
6) ตรวจสอบกำรท ำงำนของผูป้ฏิบติังำน และรำยงำนต่อผูอ้นุญำตทุกคร้ังเม่ือพบกำรกระท ำ
หรือสภำพกำรท่ีไม่ปลอดภยั
7) สัง่ใหห้ยดุงำนชัว่ครำวหรือยกเลิกใบอนุญำตท ำงำนกรณีท่ีพบวำ่มีกำรปฏิบติังำนท่ี
ก่อใหเ้กิดอนัตรำย
➢ ผู้ปฏิบัตงิานบนที่สูง
1) รับทรำบแผนงำน วิธีกำรปฏิบติังำน และวิธีกำรป้องกนัอนัตรำยจำกผูค้วบคุมงำนและท่ี
ก ำหนดในใบอนุญำตท ำงำนบนท่ีสูง
2) ปฏิบติังำนตำมแผนงำน วิธีกำรปฏิบติังำน และวิธีกำรป้องกนัอนัตรำยตำมท่ีไดท้ ำควำม
เขำ้ใจกบัผูค้วบคุมงำน และท่ีก ำหนดในใบอนุญำตท ำงำน
3) ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรำย หรืออุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคลตำมท่ี
ก ำหนดในใบอนุญำตท ำงำนหรือตำมตำมค ำแนะน ำของผูค้วบคุมงำน
4) ปฏิบติัตำมค ำสัง่ของผูค้วบคุมงำน เช่น กำรหยดุงำนชัว่ครำว กำรยกเลิกงำน
5) หยดุกำรท ำงำนและลงจำกท่ีสูงทนัทีท่ีไดรั้บแจง้จำกผูค้วบคุมงำน หรือสญัญำณแจง้เหตุ
ฉุกเฉินหรือเกิดเหตุท่ีไม่ปลอดภยัหรือเหตุฉุกเฉิน

ซ่อมบ ำรุง
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หลกัการปฏิบัตเิม่ือท างานกบัน่ังร้าน
1) กำรประกอบติดตั้งนัง่ร้ำนใหเ้ป็นไปตำมกำรออกแบบจำกวิศวกรผูอ้อกแบบ หรือผูท่ี้
ไดรั้บอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมท่ี กว. ก ำหนดใหเ้ป็นผูอ้อกแบบ หรือ
ตำมท่ีบริษทัผูผ้ลิตแนะน ำ
2) หำ้มท ำกำรแกไ้ขแบบนัง่ร้ำนโดยเดด็ขำด ยกเวน้ กรณีท่ีไดรั้บกำรยนืยนัจำกวิศวกร
ผูอ้อกแบบและตอ้งท ำกำรแกไ้ข Calculation Sheet และส่งใหผู้ค้วบคุมงำนภำยใน 24 ชม.
3) ท ำกำรขนยำ้ยวสัดุอุปกรณ์ในกำรติดตั้งนัง่ร้ำนตำมกฎควำมปลอดภยัของบริษทัฯ โดยท ำ
กำรยกวสัดุส่ิงของดว้ยท่ำทำงและวิธีกำรท่ีถูกตอ้งไม่ยกวสัดุส่ิงของท่ีมีน ้ ำหนกัเกินเกณฑท่ี์
ก ำหนด โดยล ำพงัตอ้งมีผูช่้วยเหลือหรือใชอุ้ปกรณ์ในกำรช่วยยก ดงัน้ี
3.1) ผูช้ำย ยกไม่เกิน 55 กิโลกรัม
3.2) ผูห้ญิง ยกไดไ้ม่เกิน 25 กิโลกรัม
4) กั้นบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบติังำนใหช้ดัเจน เช่น กำรลอ้มร้ัวหรือลอ้มเชือกขำวแดง เป็นตน้
5) จดัวำงวสัดุ/อุปกรณ์ในกำรติดตั้งนัง่ร้ำนใหเ้ป็นระเบียบตลอดเวลำ
6) สถำนท่ีติดตั้งนัง่ร้ำนตอ้งมีแสงสวำ่งท่ีเพียงพอ
7) ตรวจสอบช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นงำนติดตั้งนัง่ร้ำน ใหพ้ร้อมใชง้ำน ไม่ช ำรุด
8) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนักำรตกจำกท่ีสูง เช่น เขม็ขดันิรภยัแบบเตม็ตวั (Full Body Safety
Harness) พร้อมเชือกช่วยชีวิต (Life Line) ตลอดเวลำท่ีปฏิบติังำนติดตั้ง และคลอ้งอุปกรณ์
ป้องกนักำรตกจำกท่ีสูงในจุดท่ีมัน่คงและปลอดภยั

นัง่ร้ำน หมำยถึง ท่ีท ำงำนซ่ึงจดัไวสู้งจำกพ้ืนดินหรือจำกพ้ืนของอำคำรหรือส่วนของงำน
ก่อสร้ำง ส ำหรับเป็นท่ีรองรับผูท้  ำงำน หรือวสัดุในงำนก่อสร้ำงเป็นกำรชัว่ครำว โดย
ก ำหนดไว ้6 ประเภท ดงัน้ี
(1) นัง่ร้ำนไมไ้ผ่ (4) นัง่ร้ำนแบบใชท่้อเหลก็
(2) นัง่ร้ำนเสำเรียงเด่ียว (5) นัง่ร้ำนแบบแขวน
(3) นัง่ร้ำนเสำเรียงคู่ (6) นัง่ร้ำนชนิดเคล่ือนท่ีได้

ซ่อมบ ำรุง



14) นัง่ร้ำนชนิดเคล่ือนท่ีได ้ตอ้งท ำกำรลอ็คลอ้ทุกคร้ัง ก่อนข้ึนไปปฏิบติังำน
15) หำ้มข้ึนไปปฏิบติังำนบนนัง่ร้ำนท่ีติดตั้งแลว้เสร็จ ก่อนไดรั้บอนุญำตหรือ นัง่ร้ำนท่ีมีป้ำย
“หำ้มใชน้ัง่ร้ำนก่อนไดรั้บอนุญำต” แขวนอยูโ่ดยเดด็ขำด
16) หำ้มพนกังำนท่ีเป็นผูห้ญิงท ำงำนบนนัง่ร้ำนท่ีสูงกวำ่พ้ืนดินตั้งแต่ 10  เมตรข้ึนไป 
17) ปฏิบติัตำมขอ้เสนอแนะหรือค ำแนะน ำอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บแจง้จำกหวัหนำ้งำนหรือผูค้วบคุม
งำนนัง่ร้ำน หรือตำมขั้นตอนกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนนั้นๆ อยำ่งเคร่งครัด
18) หำกเกิดเหตุฉุกเฉินใหห้ยดุกำรท ำงำนนัง่ร้ำนทนัที   ตั้งสติและลงจำกนัง่ร้ำนดว้ยควำม
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13) กรณีตอ้งติดตั้งนัง่ร้ำนใกลก้บัสำยไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีไม่มีฉนวนหุม้ ตอ้งไม่ใหใ้กล้
เกินระยะท่ีก ำหนดไวส้ ำหรับแรงดนัแต่ละระดบัดงัน้ี ทั้งในแนวระดบัและแนวด่ิง เวน้แต่ได้
จดัใหมี้มำตรกำรป้องกนัอนัตรำยจำกไฟฟ้ำนั้น ระยะห่ำงระหวำ่งนัง่ร้ำนกบัสำยไฟ หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำตำมขนำดแรงดนัไฟฟ้ำสำมำรถสรุปเป็นตำรำงไดด้งัน้ี

ระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ (เมตร) แรงดันไฟฟ้ำ (โวลท์)

2.4 50-12,000
3 12,000 – 33,000

3.3 33,000 – 69,000
3.9 69,000 – 115,000
5.3 115,000 – 230,000

9) จดัท ำรำวกนัตก เพ่ือป้องกนักำรพลดัตกของผูป้ฏิบติังำนหรือส่ิงของ โดยใหมี้ควำมสูงไม่
นอ้ยกวำ่ 90 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.10 เมตร  
10) ในกรณีท่ีมีกำรท ำงำนบนนัง่ร้ำนหลำยชั้นพร้อมกนั   ตอ้งจดัใหมี้ส่ิงป้องกนัไม่ใหเ้กิด
อนัตรำยต่อผูท่ี้ท ำงำนอยูช่ั้นล่ำง เช่น ผำ้ใบหรือตำข่ำยป้องกนัของตก เป็นตน้  
11) หำ้มท ำกำรติดตั้งนัง่ร้ำน หรือปฏิบติังำนบนนัง่ร้ำน ขณะมีพำย ุฝนตกหนกั หรือลมพดัแรง
โดยเดด็ขำด หรือหยดุกำรท ำงำนทนัทีเม่ือมีเหตุกำรณ์ดงักล่ำว
12) ถำ้นัง่ร้ำนส่วนใดช ำรุด ตอ้งท ำกำรซ่อมแซมส่วนนั้นทนัทีและหำ้มไม่ใหท้ ำงำนบนนัง่ร้ำน
ส่วนนั้นจนกวำ่จะซ่อมแซมแลว้เสร็จ

ซ่อมบ ำรุง



3) กำรเคล่ือนยำ้ยและกำรยก บนัไดท่ีพบัไดค้วรพบัใหส้ั้นท่ีสุดก่อนกำรยกหรือเคล่ือนยำ้ยทุก
คร้ัง บนัไดท่ีมีควำมยำวขนำด 5 เมตรหรือนอ้ยกวำ่ สำมำรถใชค้นยกคนเดียวโดยพำดบนัได
กบัไหล่ตำมแนวนอน โดยปรับใหป้ลำยดำ้นหนำ้เอียงสูงจำกพ้ืนประมำณ 2 เมตร ส่วนแขน
อีกขำ้งหน่ึงคอยพยงุและควบคุมทิศทำง และช่วยปรับบนัไดใหมี้ควำมสมดุลย ์หำกตอ้ง
เคล่ือนยำ้ยบนัไดท่ียำวเกินกวำ่ 5 เมตร ตอ้งใชค้นงำน 2 คน โดยยกปลำยแต่ละดำ้น คนสูงควร
เดินน ำหนำ้และอยำ่วำงเคร่ืองมือต่ำงๆ บนบนัไดท่ีก ำลงัเคล่ือนยำ้ย
4) มุมและควำมชนัในกำรวำงบนัได ควรวำงบนัไดบนฐำนท่ีมัน่คง ไม่ล่ืน และวำงใหท้ ำมุม 
68-75 องศำ หรือใหมี้ควำมชนัของกำรพำด โดยวดัจำกระยะแนวรำบระหวำ่งบนัไดกบัก ำแพง
ท่ีพำดใหอ้ยูใ่นช่วงหน่ึงในส่ีถึงสำมในแปดของควำมยำวของบนัไดท่ีใชง้ำนอยูข่ณะนั้น และ
หำกพำดบนัไดกบัหลงัคำหรือยกพ้ืนต่ำงๆ ใหป้ลำยอยูสู่งจำกขอบหลงัคำหรือยกพ้ืนนั้นอยำ่ง
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หลกัการปฏิบัตเิม่ือท างานกบับันไดพาด
1) กำรเลือกประเภทของบนัได ตอ้งเลือกบนัไดท่ีสำมำรถรับ
น ้ ำหนกัของคนและงำนท่ีน ำข้ึนไปดว้ย มีขนำดควำมยำว
พอเหมำะ สำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งสบำย หำกท ำงำนเก่ียวกบั
ไฟฟ้ำ ตอ้งเลือกบนัไดท่ีท ำดว้ยวสัดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้ำ
2) กำรตรวจสภำพก่อนกำรใชง้ำน บนัไดท่ีน ำไปใชต้อ้งมีสภำพ
แขง็แรง รำวจบั ขั้นบนัได และอ่ืน ๆ ตอ้งอยูใ่นสภำพดี ส่วนยดึ
ลอ็คเม่ือขยำยบนัไดใหย้ำวข้ึนสำมำรถยดึไดม้ัน่คง ขั้นบนัไดไม่
ล่ืน เป็นตน้

ซ่อมบ ำรุง



7) กำรท ำงำนบนบนัได งำนท่ีท ำไม่ควรอยูห่่ำงจำกขั้นบนัไดขั้นสูงสุดเกินกวำ่ 1 เมตร บนัได
ตอ้งอยูใ่นต ำแหน่งท่ีผูป้ฏิบติังำนสำมำรถท ำงำนไดโ้ดยสะดวก ท ำใหไ้ม่ตอ้งยืน่ตวัไปท ำงำนท่ี
อยูไ่กล เพรำะอำจเกิดอนัตรำยได้ ผูท้  ำงำนในท่ีสูงใหค้ำดเขม็ขดันิรภยัดว้ย และ ตอ้งเวน้
ขั้นบนัได 3 ขั้นสุดทำ้ยขณะใชง้ำน
8) ขอ้หำ้มในกำรใชบ้นัไดพำด
8.1) หำ้มใชบ้นัไดในขณะเดียวกนัมำกกวำ่ 1 คน ถำ้บนัไดนั้นไม่ไดอ้อกแบบพิเศษในกำรรับ

น ้ำหนกัเพ่ิม
8.2) หำ้มดดัแปลงน ำบนัไดไปใชง้ำนลกัษณะอ่ืนๆ เช่น ใชบ้นัไดพำดเป็นทำงเดินระหวำ่งตึก
8.3) หำ้มนัง่ท ำงำนบนขั้นบนัได
8.4) ไม่ควรหนัหลงัใหก้บับนัไดขณะข้ึนลง
8.5) หำ้มน ำบนัไดช ำรุดมำใชง้ำน 
8.6) หำ้มใชบ้นัไดโลหะในงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัไฟฟ้ำ
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5) กำรตั้งบนัได พ้ืนท่ีโดยรอบของฐำนบนัไดตอ้งมัน่คง ปรำศจำกส่ิงกีดขวำงต่ำงๆ ถำ้เป็น
ทำงผำ่นทำงสญัจร ควรกั้นอำณำเขตและติดป้ำยบอก "หำ้มชน" ถำ้พำดบนัไดท่ีหนำ้ประตูให้
ลอ็คประตู หำ้มเปิด ขณะท่ีตอ้งท ำงำนในอุโมงคห์รือในเน้ือท่ีจ ำกดั ควรมีเน้ือท่ีเหลือตำม
แนวขนำนกบับนัไดอยำ่งนอ้ย 1 เมตร และจุดท่ีรองรับกำรพำดของบนัไดตอ้งแนบสนิท มีท่ี
ลอ็คมัน่คง ไม่ท ำใหบ้นัไดเคล่ือนท่ี หรือตอ้งมีพนกังำนอยำ่งนอ้ย 1 คน คอยจบัท่ีบนัได เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหล้ม้
6) กำรปีนบนัได ขณะข้ึนหรือลงบนัได ควรหนัหนำ้เขำ้หำบนัไดและระหวำ่งกำรปีนมือควรจบั
อยูท่ี่ขั้นบนัได ถำ้เทำ้ซำ้ยปีนข้ึนมือซำ้ยกต็อ้งเล่ือนข้ึนพร้อมกนั และหำกเทำ้ขวำปีนข้ึนมือขวำก็
ขยบัจบัขั้นบนัไดท่ีสูงข้ึนพร้อมกนัเช่นกนั อุปกรณ์เคร่ืองมือต่ำง ๆ ควรมีท่ีใส่ เช่น กระเป๋ำ
สะพำย หรือกระเป๋ำดำ้นหนำ้ของเส้ือ (คลำ้ยจิงโจมี้ถุงหนำ้ทอ้ง) ขณะปีนมือทั้ง 2 ขำ้งตอ้งวำ่ง
ไม่ถืออะไรเลยใหใ้ชมื้อเฉพำะในกำรเกำะ ขณะปีนบนัไดเท่ำนั้น อุปกรณ์เคร่ืองมือหนกัๆ ควร
ใชว้ิธีกำรชกัรอก

ซ่อมบ ำรุง
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หลกัการปฏิบัตเิม่ือท างานกบับันไดตวัเอ
1) กำรเลือกประเภทของบนัได ตอ้งเลือกบนัไดท่ีสำมำรถรับน ้ ำหนกัของคนและงำนท่ีน ำข้ึน
ไปดว้ย มีขนำดควำมยำวพอเหมำะ สำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งสบำย หำกท ำงำนเก่ียวกบัไฟฟ้ำ 
ตอ้งเลือกบนัไดท่ีท ำดว้ยวสัดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้ำ 
2) กำรตรวจสภำพก่อนกำรใชง้ำนบนัไดท่ีน ำไปใชต้อ้งมีสภำพแขง็แรง รำวจบั ขัน้บนัได 
และอ่ืนๆ ตอ้งอยูใ่นสภำพดี ส่วนยดืลอ็คสำมำรถยดืไดม้ัน่คง ขั้นบนัไดไม่ล่ืน เป็นตน้
3) กำรเคล่ือนยำ้ยและกำรยก ควรพบับนัไดก่อนกำรยกหรือเคล่ือนยำ้ยทุกคร้ัง บนัไดท่ีมีควำม
ยำวขนำด 5 เมตรหรือนอ้ยกวำ่ สำมำรถใชค้นยกคนเดียวโดยพำดบนัไดกบัไหล่ตำมแนวนอน 
โดยปรับใหป้ลำยดำ้นหนำ้เอียงสูงจำกพ้ืนประมำณ 2 เมตร ส่วนแขนอีกขำ้งหน่ึงคอยพยงุและ
ควบคุมทิศทำง และช่วยปรับบนัไดใหมี้ควำมสมดุลย ์หำกตอ้งเคล่ือนยำ้ยบนัไดท่ียำวเกินกวำ่ 
5 เมตร ตอ้งใชค้นงำน 2 คน โดยยกปลำยแต่ละดำ้น คนสูงควรเดินน ำหนำ้และอยำ่วำง
เคร่ืองมือต่ำงๆ บนบนัไดท่ีก ำลงัเคล่ือนยำ้ย
4) กำรวำงบนัได หำกงำนสูงจำกพ้ืนเกินกวำ่ 1 เมตร ตอ้งมดับนัไดหรือยดึบนัไดให้มัน่คง 
หรือตอ้งมีพนกังำนอยำ่งนอ้ย 1 คน คอยจบัท่ีบนัได เพ่ือป้องกนัไม่ใหล้ม้

5) บริเวณท่ีตั้งบนัได มีดงัน้ี
5.1) สภำพของพ้ืนผวิท่ีจะใชบ้นัได ตอ้งไม่ขรุขระ เปียกล่ืน สำมำรถยดึพ้ืนไดแ้น่น พ้ืนดิน

แน่น มัน่คง สำมำรถกระจำยน ้ ำหนกัไดดี้
5.2)  พ้ืนสะอำด ผวิหนำ้แขง็ ไม่เลอะน ้ ำมนั ไม่มีเศษวสัดุ
5.3)  เป็นบริเวณท่ีไม่มียำนพำหนะผำ่น ไม่โดนผลกั เช่น ประตู หรือหนำ้ต่ำง ไม่มีคนเดิน

ผำ่น

ซ่อมบ ำรุง
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6) หลกักำรท ำงำนบนบนัได
6.1) กำรยนืบนบนัได ตอ้งใหร่้ำงกำยสมัผสับนัไดอยำ่งมัน่คง 3 จุดเสมอ คือ 2 เทำ้ 1 มือ
6.2) บนัไดทรง เอ ตอ้งเวน้ 2 ขั้นสุดทำ้ย นอกจำกมีรำวจบัดำ้นบนสุด                                                                    
6.3) พิจำรณำถึงงำนท่ีจะตอ้งท ำและระยะเวลำท่ีจะตอ้งอยูบ่นบนัได คือ ตอ้งเป็นงำนท่ี

อยูใ่นต ำแหน่งเดียว ในระยะเวลำไม่เกิน 30 นำที ตอ้งเป็นงำนท่ีไม่หนกัจนเกินไป โดย
หลีกเล่ียงกำรถือของขณะปีนบนัได หำกตอ้งยกของหนกั น ้ ำหนกัตอ้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม 
และคนหรือส่ิงของท่ีน ำข้ึนไป รวมกนัตอ้งไม่เกินพิกดัสูงสุดท่ีบนัไดรับได้
6.4) ไม่เอ้ือมเกินไป เทำ้ทั้งสองขำ้งตอ้งวำงบนข้ึนบนัไดเดียวกนัเสมอ
6.5) หลีกเล่ียงกำรท ำงำนท่ีตอ้งเอ้ียวตวั 

ซ่อมบ ำรุง
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พลงังานไฟฟ้า คือพลงังำนรูปแบบหน่ึงซ่ึงสำมำรถเปล่ียนรูปไดห้ลำยอยำ่ง 
เช่น ควำมร้อน แสงสวำ่ง และกำรขบัเคล่ือนทำงกล ท ำใหพ้ลงังำนไฟฟ้ำมี
ประโยชน์อยำ่งมำกทั้งในครัวเรือนและ อุตสำหกรรม

ตวัอย่างการใช้พลงังานไฟฟ้าในงานซ่อมบ ารุง
1. เคร่ืองสูบน ้ ำ
2. ไฟถนน
3. เสำส่งสญัญำณ

ลกัษณะที่เกดิอนัตรายจากการสัมผสั
1. สัมผสัโดยตรง  =  สมัผสักบัส่วนท่ีมีกระแสไฟฟ้ำไหลอยู ่ เช่น  สมัผสักบัสำยไฟท่ีฉนวน
แตกร้ำว
2. สัมผสัโดยอ้อม =  สมัผสักบัเปลือกของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ท่ีเป็นตวัน ำไฟฟ้ำ เช่น  ตูส้วิทซ์
บอร์ดโลหะ, ทำงเดินสำยไฟโลหะ, ท่อน ้ ำ,  เปลือกนอกของมอเตอร์

1. การช็อค (กระตุก) เม่ือกระแสไฟฟ้ำไหลผำ่นร่ำงกำย จะท ำใหส่้วนท่ีสมัผสัโดนนั้น รู้สึก
เจบ็ปวดมำก ซ่ึงจะท ำใหก้ลำ้มเน้ืออ่อนเพลีย สลบ หรือถึงตำยได้
2. แผลไหม้ ส่วนของร่ำงกำยท่ีถูกกบัไฟฟ้ำนั้นจะท ำใหเ้กิดรอยไหม ้ซ่ึงจะต่ำงจำกแผลไฟไหม ้
คือ รอยไหมจ้ะแหง้และลึก ผวิหนงัจะขำวและเห่ียวเม่ือถูกไหมใ้หม่ๆ ใน 3~4 วนัต่อมำจะ
ขยำยลึกลงไปมำกกวำ่เดิม

ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อมนุษย์

ความรุนแรงจากการโดนไฟฟ้าดูดขึน้กบัอะไรบ้าง
1.  ขนาดของแรงดนัไฟฟ้า  และปริมาณกระแสไฟฟ้าที่สัมผสั  ยิง่มากยิง่รุนแรง
2.  ระยะเวลาที่สัมผสักบักระแสไฟฟ้า  ยิง่นานยิง่อนัตราย
3.  ความต้านทานของร่างกาย  ยิง่มากยิง่ดี
4.  สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ  ขณะที่สัมผสั เช่น พืน้เปียกจะท าให้ความรุนแรงเพิม่ขึน้

ซ่อมบ ำรุง



นอ้ยกวา่ 1 mA ไม่มีผลต่อความรู้สึก
1 -16 mA

16 - 100 mA

100 - 250 mA

มากกวา่ 250 mA

ระดบักระแส ผลที่ได้รับจำกกระแสไฟฟ้ำที่ไหลผ่ำนร่ำงกำย

รู้สึกวา่ถูกไฟฟ้าดูด บางทีอาจจะรู้สึกเจบ็ปวด 
และอาจเกิดการสูญเสียระบบควบคุมกลา้มเน้ือ
เจบ็ปวดเน่ืองจากถูกไฟฟ้าดูด กลา้มเน้ือหดตวั
การหายใจติดขดั การเตน้ของหวัใจผิดปกติ
กลา้มเน้ือหวัใจกระตุกอยา่งแรง หวัใจหยดุเตน้
อาจเสียชีวิตได ้ถา้ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ
เกิดแผลไหมบ้ริเวณท่ีสมัผสั และจุดท่ีกระแส
ไหลออกอยา่งแรง และหวัใจจะหยดุเตน้ทนัที

63

17
การบาดเจบ็เน่ืองจากไฟฟ้าดูด

อนัตรายจากกระแสไฟฟ้าร่ัว มีสำเหตุมำจำก

1.  อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เกดิช ารุด (MACHINE)
2.  เกดิจากผู้ปฏิบัตงิานหรือผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า (MAN)

2.1 ขำดควำมรู้,  ควำมรอบคอบ
2.2 ประมำท  คึกคะนอง
2.3 ขดัค ำสัง่, ฝ่ำฝืนกฎ ขอ้บงัคบั
2.4  สภำพร่ำงกำยไม่สมบูรณ์,  สภำพจิตไม่ปกติ

3. เกดิจากสภาพแวดล้อม (MATERIAL)  หรือเทคนิคในการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(METHOD)

3.1  สภำพแวดลอ้มเปียก หรือช้ืนแฉะ
3.2  กำรต่อสำยเขำ้ท่ีขั้วต่อไม่แน่น
3.3 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำผดิลกัษณะ

ข้อสังเกตของอนัตรายจากไฟฟ้า
- มกัเป็นสำเหตุของเพลิงไหม้
- เกิดจำกควำมไม่รู้ของคน (MAN)
- เกิดจำกกำรปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง 
(METHOD)
- เกิดจำกทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่ดี

ซ่อมบ ำรุง
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การป้องกนัอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า

1.  การเรียนรู้ทฤษฎทีางไฟฟ้า (มีความเข้าใจเร่ืองไฟฟ้า)
2.  การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
3.  การตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
4.  การซ่อมบ ารุง  และตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า
5.  การใช้ป้ายเตือน
6.  การใช้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยถูกวธีิ
7.  การปฏิบัตติามมาตรฐานทางไฟฟ้า ดงันี้

1. สวมใส่อุปกรณ์ Safety โดยเฉพาะ รองเท้า Safety และถุงมือ
ทุกคร้ัง
2.  ตรวจ  หรือวดัด้วยเคร่ืองมือ 
3.  ควรต่อสาย  หรืออุปกรณ์ลงดนิ
4.  การต่อสายดนิ  ให้ต่อปลายด้านดนิก่อนเสมอ
5. ไขควงทดสอบวดัไฟก่อนใช้มือสัมผสัอุปกรณ์ 
6. อย่าเช่ือว่า  ถุงมือยางจะให้ความปลอดภยั  100%
7. ในกรณไีฟบ้าน 220V หากต้องสัมผสัอุปกรณ์ที่ไม่แน่ใจให้ใช้
หลงัมือสัมผสั และห้ามจบัอุปกรณ์พร้อมกนั 2 มือเดด็ขาด
8.  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ส าหรับงานไฟฟ้าต้องมีฉนวนหุ้มอย่างดี
9.  ต้องแน่ใจว่า  ส่วนใด ๆ ของร่างกายไม่ไปสัมผสักบัแผงสวทิซ์
ที่มีไฟ
10.  การขึน้ที่สูง  ต้องใช้เขม็ขดันิรภยัแบบเตม็ตวั (Full Body 
Safety Harness)
11.  การลอ็คกญุแจสวทิซ์ไฟฟ้าและการแขวนป้าย / ปลดป้าย
12.ไม่ควรปฏิบัตงิานตามล าพงั

ซ่อมบ ำรุง



65

17

อุปกรณ์ Safety ป้องกนัไฟฟ้าช็อตได้อย่างไร?

ร่ำงกำยคนเรำเม่ือเทำ้เปล่ำจะอยูป่ระมำณ 500 โอห์ม

ท่ีแรงดนั 400V จะมีกระแสไหล = 800 mA เสียชีวิต

+

รองเทำ้ Safety กระแสท่ีไหล = 0.13 mA

ไม่มีผลต่อความรู้สึก

ถุงมือ

2,000,000 โอห์ม 1,000,000 โอห์ม500 โอห์ม

+ =

ไฟฟ้าร ัว่ที่

ตูเ้ย็น 220V

R=0 
ohm

220V

กระแสไฟจะไมไ่หลผ่าน

รา่งกายเรา

ซ่อมบ ำรุง

R=2,000,500 ohm

แตก่ระแสไฟจะเลอืกไป

ทางทีค่วามตา้นทาน

น้อยทีสุ่ด
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ความหมายของเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกล

ปัจจยัการเกดิอุบัตเิหตุจากการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ปกติแลว้กำรเกิดอุบติัเหตุใด ๆ กม็กัจะขอ้งเก่ียวกบัปัจจยั 3 ประกำรใหญ่ ๆ นัน่กคื็อ คน 
(Man) เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ (Equipment) และสภำพแวดลอ้ม (Environment) ดงัน้ี
➢ คน (Man) มีกำรท ำงำนอยำ่งไม่ปลอดภยั เช่น 

ใชเ้คร่ืองมือไม่ถูกกบังำนท่ีท ำ
- ทั้ง ๆ ท่ีรู้วำ่เคร่ืองมือนั้นไม่ปลอดภยั เช่น ไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำย (Machine 
Guarding) หรือช ำรุด กย็งัฝืนใชง้ำนไปแบบนั้น
- ไม่ยอมใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล หรือใชไ้ม่ถูกประเภท 
- ปฏิบติังำนขณะท่ีร่ำงกำยไม่พร้อม เช่น อ่อนเพลีย ง่วง หรือเมำ 
- ประมำทเลินเล่อ หยอกลอ้กนัขณะปฏิบติังำน เป็นตน้

➢ เคร่ืองมือ (Equipment) มีกำรออกแบบมำอยำ่งไม่เหมำะสมกบังำน เช่น มีขนำดและ
น ้ ำหนกัไม่เหมำะมือ ใชว้สัดุท่ีไม่เหมำะสม เป็นตน้

➢ สภาพแวดล้อม (Environment) มีควำมไม่ปลอดภยัในกำรท ำงำน เช่น
- มีมลภำวะสูง ท ำใหเ้ส่ียงต่อกำรเกิดอุบติัเหตุและโรคจำกกำรท ำงำน เช่น เสียงดงั มี
ควำมร้อนสูง มีฝุ่ นหรือสำรเคมีมีพิษเจือปนในบรรยำกำศสูงเกินมำตรฐำน
- พ้ืนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน ้ ำขงั
- กำรจดัวำงเคร่ืองมือไม่เป็นระเบียบ หรือแน่นเกินไป เป็นตน้

เคร่ืองมือ หรือ Hand Tools หมำยถึง อุปกรณ์ในกำรท ำงำนท่ีเรำใชง้ำนโดยอำศยัก ำลงัจำกมือ
และแขน โดยทัว่ไปจะเป็นอุปกรณ์ขนำดเลก็พอเหมำะพอเจำะกบัมือของเรำ และมีน ้ ำหนกั
เบำ เพ่ือท่ีจะไดใ้ชง้ำนไดอ้ยำ่งสะดวกและ เหมำะมือนัน่เอง เช่น สกดั ตะไบ ไขควง คอ้น 
เคร่ืองมือกล หรือ Machine Tools หมำยถึง เคร่ืองมือท่ีท ำงำนโดยอำศยัพลงังำนจำกไฟฟ้ำ 
เคร่ืองยนต ์หรือตน้ก ำลงัอ่ืน ๆ  เช่น สวำ่นมือไฟฟ้ำ เล่ือยมือไฟฟ้ำ เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้ำ เคร่ือง
เช่ือมแก๊ส เป็นตน้

ซ่อมบ ำรุง

AFS
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ข้อควรปฏิบัตใินการใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น

1. เลือกใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองมือกลใหถู้กกบังำนท่ีท ำ
2. เลือกใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองมือกลท่ีมีสภำพสมบูรณ์เท่ำนั้น โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ตอ้งมีอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรำย (Machine Guarding) ท่ีเหมำะสม และใชง้ำนไดดี้ตลอดเวลำ 
3. มีกำรใชง้ำนเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้ง 
4. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคลทุกคร้ังท่ีใชง้ำน
5. หำ้มท ำงำนกบัเคร่ืองมือหรือเคร่ืองมือกลท่ีไม่ไดรั้บกำรมอบหมำย
6. หำกตอ้งท ำงำนกบัเคร่ืองมือกลท่ีมีส่วนท่ีหมุนได ้หำ้มสวมถุงมือ เส้ือผำ้ท่ีรุงรัง หรือ
เคร่ืองประดบัเดด็ขำด
7. ขณะควบคุมเคร่ืองมือกล เม่ือปิดสวิตชแ์ลว้ ไม่ควรจะเดินจำกไปเลยในทนัที ควรรอจนกวำ่
เคร่ืองจะปิดสนิทเสียก่อน เพรำะอำจมีคนอ่ืน ๆ เดินเขำ้มำ โดยไม่รู้วำ่เคร่ืองมือกลยงัเคล่ือนท่ีอยู ่
และอำจเกิดอนัตรำยได้ 8. หำ้มปรับแต่งช้ินงำน หรือวดัช้ินงำนขณะท่ียงัเคล่ือนไหว

9. อยำ่พยำยำมหยดุเคร่ืองมือกลดว้ยมือหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของ
ร่ำงกำย
10. อยำ่ชะโงกหรือยืน่ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่ำงกำยเขำ้ไปใกลส่้วนท่ี
เคล่ือนไหวของเคร่ืองมือกลและช้ินงำน
11. กำรท ำควำมสะอำดเศษเหลก็ท่ีคำ้งบนช้ินงำนท่ีติดตั้งอยูก่บั
เคร่ืองมือกล ควรใชแ้ปรงหรือเคร่ืองมือพิเศษเฉพำะงำนเท่ำนั้น
12. ถำ้มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชล้มเป่ำในกำรท ำควำมสะอำดช้ินงำนจริง ๆ 
ตอ้งจ ำกดัควำมดนัลมไม่ใหเ้กิน 15 ปอนดต่์อตำรำงน้ิว และ
ผูป้ฏิบติังำนตอ้งสวมแวน่ตำนิรภยัทุกคร้ัง
13. หำ้มผูป้ฏิบติังำนใชล้มเป่ำท ำควำมสะอำดเส้ือผำ้ ผม และส่วนต่ำง 
ๆ ของร่ำงกำย เพรำะเศษโลหะอำจกระเดน็เขำ้ตำหรือหูและผวิหนงัได้
14. ไม่ประมำท และปฏิบติังำนอยำ่งมีสติเสมอ
15. จดัเก็บและบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลอยำ่งถูกตอ้ง ตำม
กติกำหรือวิธีกำรท่ีไดก้ ำหนดไวอ้ยำ่งเคร่งครัด

ซ่อมบ ำรุง



8. อนุญำตใหใ้ชห้มวกชนิดท่ีท ำดว้ยพลำสติกแขง็เท่ำนั้น ส ำหรับหมวกชนิดท่ีท ำดว้ย
อะลูมิเนียม หรือโลหะชนิดอ่ืน หำ้มใชอ้ยำ่งเดด็ขำด
9. จบัดึงเตำ้เสียบ ไม่ดึงท่ีสำยไฟฟ้ำ หำ้มดึงเตำ้เสียบ โดยวิธีดึงหรือกระตุกท่ีสำยไฟฟ้ำ
เพรำะกำรดึงท่ีสำยไฟฟ้ำอำจเป็นสำเหตุใหเ้กิดไฟฟ้ำลดัวงจรได ้และดึงเตำ้เสียบออก
ทุกคร้ังหลงัใชง้ำน
10. หำกตอ้งท ำงำนกบัเคร่ืองมือไฟฟ้ำท่ีมีส่วนท่ีหมุนได ้หำ้มสวมถุงมือ เส้ือผำ้ท่ีรุงรัง 
หรือเคร่ืองประดบัเดด็ขำด
11. ปิดสวิตชเ์คร่ืองมือไฟฟ้ำทุกคร้ังก่อนท่ีจะเสียบปลัก๊สำยไฟ หำ้มเปิด-ปิดเคร่ืองมือ
ไฟฟ้ำโดยวิธีเสียบปลัก๊เขำ้หรือดึงปลัก๊ออก
12. อยำ่พำดหรือปล่อยสำยไฟฟ้ำเกะกะช่องทำงเดิน เพ่ือป้องกนักำรสะดุดหกลม้ 

68

18

1. ผูมี้คุณวฒิุเหมำะสม และไดรั้บอนุญำตเท่ำนั้น ท่ีมีสิทธิท ำงำนเก่ียวกบัไฟฟ้ำได ้
ก่อนหรือหลงัท ำงำนจะตอ้งปฏิบติัตำมวิธีกำรตดั ระบบไฟฟ้ำและขั้นตอนกำรติดป้ำย
เตือน(LOCK OUT- TAG OUT)
2. พึงระลึกไวเ้สมอวำ่ สำยไฟทุกเสน้ท่ีมีไฟฟ้ำเป็นอนัตรำยและระวงัอยำ่ใหมี้ส่ิงใด
ไปแตะสำยไฟ ก่อนท ำงำนตอ้งตรวจดูสำยไฟวำ่ มีไฟฟ้ำหรือไม่ และตอ้งค ำนึงถึง
วงจรขำ้งเคียง ซ่ึงอำจจะส่งกระแสเขำ้มำกไ็ด้
3. ตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมำะสม และแหง้ หรือถุงมือส ำหรับงำนไฟฟ้ำเม่ือท ำกำรตดั
ต่อวงจร
4. เคร่ืองมือไฟฟ้ำชนิดท่ีมีกำรป้องกำรระเบิด จะเปิดกต่็อเม่ือผูน้ั้นมีควำมรู้เพียงพอ
เท่ำนั้นและอุปกรณ์นั้นตอ้งอยูใ่นสภำพในสภำพท่ีตดัไฟฟ้ำออกเรียบร้อย ถำ้จ ำเป็นท่ี
จะตอ้งเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทน้ีในขณะท่ีอยูใ่นสภำพมีไฟฟ้ำจะตอ้งปฏิบติัตำม
กฎควำมปลอดภยั 
5. เคร่ืองมือไฟฟ้ำทุกชนิดตอ้งต่อสำยดินและตรวจสอบเคร่ืองมือก่อนใชง้ำน
6. หำ้มน ำไฟฉำย ประเภทท่ีไม่ไดรั้บอนุญำต มำใชใ้นเขตอนัตรำยท่ีมีสำรไวไฟ
7. หำ้มน ำหรือใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้ำ หรือไฟฟ้ำแสงสวำ่งท่ีสำมำรถท ำใหเ้กิดประกำยไฟ
ได ้ในบริเวณท่ีคำดวำ่อำจมีไอระเหยของน ้ ำมนั หรือแก๊สไวไฟอยำ่งเดด็ขำด

ข้อปฏิบัตทิั่วไปในการใช้เคร่ืองมือที่อาศัยพลงังานจากไฟฟ้า

ซ่อมบ ำรุง



5) กำรยนืใหเ้ทำ้ซำ้ยอยูใ่กลก้บัช้ินงำน  ส่วนเทำ้ขวำอยูห่่ำงจำกเทำ้ซำ้ยประมำณ 12 น้ิว  โดย
ท่ีปลำยเทำ้ทั้ง  2 เปิดหรือบำนออกจำกกนัเลก็นอ้ย

6) กำรจบัตะไบ  ใชมื้อขวำจบัดำ้ม  ส่วนมือซำ้ยจบัท่ีปลำยของตะไบ ถำ้ตอ้งกำรตะไบใหก้บั
ช้ินงำนมำกกใ็ชอุ้ง้มือกดท่ีปลำย  แต่ถำ้ตอ้งกำรตะไบไม่แรงกใ็ชน้ิ้วแม่มือกดแทน

7) กำรตะไบ ใหก้ดทั้งมือซำ้ยและมือขวำ  พร้อมผลกัตะไบไปขำ้งหนำ้  ฟันของตะไบจะ
เฉือนหรือตดัช้ินงำน  เม่ือสุดระยะของตะไบใหย้กข้ึนแลว้ดึงถอยหลงัมำเร่ิมตน้ใหม่  ท ำเช่นน้ี
จนกระทัง่ช้ินงำนถูกตะไบถูกตะไบตดัหรือเฉือนจนไดข้นำดตำมตอ้งกำร
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ตะไบ ตะไบเป็นเคร่ืองมือตดัหรือเฉือนชนิดหน่ึง มีฟันขนำดเลก็ๆ  จ ำนวนมำก    
ฟันจะท ำจำกโลหะท่ีแขง็มำก จึงสำมำรถตดัหรือเฉือนวสัดุท่ีอ่อนกวำ่ได้
ความปลอดภยัในการใช้ตะไบ

1) เลือกใชต้ะไบใหเ้หมำะสมกบังำน  โดยพิจำรณำช้ินงำนท่ีจะตะไบ
วำ่ออกมำมำกหรือนอ้ย  ตอ้งกำรพ้ืนผวิท่ีตะไบเรียบขนำดไหน ขนำด
ของพ้ืนท่ีท่ีตอ้งตะไบมำกหรือนอ้ย

2) ตะไบเหมำะท่ีจะน ำไปใชง้ำนอยำ่งกวำ้งขวำง  แต่กมี็ตะไบบำงชนิด
ท่ีออกแบบมำใชส้ ำหรับไม ้ เหลก็  สแตนเลท  อะลูมิเนียม  และ
ทองแดงโดยเฉพำะ

3) เลือกใชต้ะไบท่ีสมบูรณ์  ดำ้มไม่หกัหรือแตกร้ำวและยดึแน่นกบั
ตะไบ  ฟันยงัคม

4) ยดึช้ินงำนใหแ้น่นกบัปำกกำ  โดยใหส่้วนท่ีตอ้งกำรตะไบอยูใ่น

เคร่ืองมือท่ีใชแ้รงกระแทก  หมำยถึง  เคร่ืองมือท่ีมีลกัษณะกำรท ำงำนจะใช้แรงกระแทก
จำกเคร่ืองมือส่งไปยงัช้ินงำน  เพ่ือใชทุ้บ  ตี  ตอก  หรือเคำะข้ึนรูป  เช่น คอ้น ซ่ึงคอ้น
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ  คือ  คอ้นส ำหรับงำนช่ำงกล  คอ้นส ำหรับงำนช่ำงไม้
หรือคอ้นหงอน  และคอ้นปอนดห์รือคอ้นใหญ่

เคร่ืองมือที่ใช้แรงกระแทก

ซ่อมบ ำรุง
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เคร่ืองมือที่ใช้แรงกระแทก (ต่อ)

ความปลอดภยัในการใช้ค้อนส าหรับงานช่างกล
1) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคล  เช่น  แวน่ตำนิรภยัป้องกนัเศษโลหะหรือวสัดุ
2) เลือกใชห้วัคอ้น  (หนำ้คอ้นและปลำย)  ใหเ้หมำะสมกบังำน  เช่น  หวัคอ้นหนำ้กลม
ส ำหรับตอกหรือตีสกดั  ใชค้อ้นหนำ้ส่ีเหล่ียมส ำหรับงำนหมุดย  ้ำ  ใชห้นำ้คอ้น  และปลำย
แบบอ่ืนๆ  ส ำหรับงำนข้ึนรูปโลหะ  และใชค้อ้นหวัอ่อนกบังำนท่ีเป็นพลำสติกหรือโลหะ
อ่อน
3) ควำมยำวของดำ้มคอ้นตอ้งเหมำะสมกบัน ้ ำหนกัของหวัคอ้น  และดำ้มมีขนำดเหมำะสม
กบัมือผูใ้ช้
4) หวัคอ้นและดำ้มคอ้นตอ้งยดึกนัแน่น  ควรทดสอบดว้ยวิธีกำรโยกหวัคอ้นไปมำ
5) ก่อนใชง้ำนดำ้มคอ้น  หนำ้คอ้น  และช้ินงำนตอ้ง  ไม่เปียก  มีน ้ ำมนัหรือจำระบี
6) ตรวจดำ้มคอ้นตอ้งไม่มีรอยร้ำว  กำรตีคอ้นตอ้งระมดัระวงั  เพรำะดำ้มคอ้นอำจหกัไดจึ้ง
ควรค ำนึงถึงทิศทำงท่ีหวัคอ้นกระเดน็ไปดว้ย
7) งำนช่ำงทัว่ๆ  ไปใชห้วัคอ้นขนำด 4 – 16 ออนซ์หนำ้คอ้นเม่ือสมัผสักบัช้ินงำนตอ้งตั้งฉำก  
และมือตอ้งจบัปลำยดำ้มคอ้น
8) ลกัษณะงำนท่ีตอ้งใชค้อ้นตีแรงๆ  ผูป้ฏิบติังำนท่ีไม่เคยท ำงำนมำก่อนควรฝึกหดัวงสวิง
ก่อนท่ีจะท ำงำนจริง  โดยฝึกหดักำรเหว่ียงคอ้นชำ้ๆ  เพ่ือตรวจแนวคอ้นจนไดท่ี้แลว้จึงเพ่ิม
ควำมเร็วและควำมแรงมำกข้ึน
9) ภำยหลงัจำกกำรเลิกใชง้ำนประจ ำวนัตอ้งท ำควำมสะอำดหวัคอ้นและดำ้มพร้อมทั้งเกบ็ไว้

คีมเป็นเคร่ืองมือท่ีใชแ้รงบิดส ำหรับจบั  ยดึ  ดดัและตดั  ส่ิงต่ำงๆ  เช่น โลหะแผน่บำง  
สำยไฟ  ท่อขนำดเลก็  และเสน้ลวด  เป็นตน้  ใชม้ำกในงำนโลหะ แผน่งำนซ่อมวิทยหุรือ
อิเลก็ทรอนิกส์  และรถยนต์

คมี

ซ่อมบ ำรุง
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ความปลอดภัยในการใช้คมี
1) เลือกใชคี้มใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องคีมชนิดนั้นๆ  เช่น  คีมตดัไม่

เหมำะสมกบักำรใชจ้บั   คีมตดัสำยไฟไม่เหมำะสมท่ีจะใชต้ดัแผน่โลหะ
2) ฟันท่ีปำกของคีมจบัตอ้งไม่สึกหรอ  ส่วนปำกของคีมตดัตอ้งไม่ท่ือ
3) กำรจบัคีม  ควรใหด้ำ้มคีมอยูท่ี่ปลำยน้ิวทั้ง  4 แลว้ใชอุ้ม้มือและ

น้ิวหวัแม่มือกดดำ้มคีมอีกดำ้น  จะท ำใหมี้ก ำลงัในกำรจบัหรือตดั
4) กำรปลอกสำยไฟควรใชคี้มปลอกสำยไฟโดยเฉพำะเพรำะจะมีขนำด

ของสำยไฟ
พอดี  ส่วนกำรตดัสำยไฟหรือเส้นลวดท่ีไม่ตอ้งกำรใหโ้ผล่จำกช้ินงำน
ควรใชคี้มตดัปำกทะแยง

ชนิดของคมี

คีมปำกแบนหรือปำกจ้ิงจก  (Flat  Nose  Pliers)

คีมปำกขยำย  (Slip  Joint Pliers)

คีมลอ็ค  (Vise  Grip  Pliers)

คีมตดั  (Cutting  Pliers)

คีมตดัปำกทะแยง  (Diagonal  Cutting  Pliers  or  
Slide  Cutters)

คีมปลอกสำยไฟ ( Cable stripper )

ซ่อมบ ำรุง
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การตรวจสอบอุปกรณ์
1. หวัเช่ือม  (Torch )

1) ไม่มีกำรบิดงอหรือบิดตวั,กำรร่ัวหรือกำรแตกของช้ินส่วนทองเหลือง
2) ไม่มีกำรอุดตนัของเศษฝุ่ นต่ำง ๆ และเกลียวอยูใ่นสภำพดี
3) ท่อของอะเซทิลีน ( เอทธิลีน หรือ  P – COG ) และออกซิเจนอยูใ่นสภำพดี
4) ตรวจสอบกำรร่ัวของวำลว์,ขอ้ต่อต่ำง ๆ ของเรกกเูรเตอร์หำกช ำรุดใหซ่้อมแซม

(โดยกำรจุ่มในถงัน ้ ำเพ่ือตรวจสอบกำรร่ัว) 
2. เรกกเูรเตอร์ ( Regulator )

1) เรกเูรเตอร์ตอ้งไม่เคยผำ่นกำรซ่อมแซมมำก่อน
2) ทุกช้ินส่วนไม่มีครำบน ้ ำมนัหรือจำรบี
3) มำตรวดัอยูใ่นสภำพดีและมีควำมน่ำเช่ือถือ
4) มีสญัลกัษณ์ "หำ้มใชน้ ้ ำมนั" แสดงท่ีเกจควำมดนัของออกซิเจน
5) ขอ้ต่อสกลูท่ีตวัถงัอยูใ่นสภำพดีไม่เสียหำย
6) ตรวจสอบสภำพหีบห่อ

3. สำยอ่อน ( Hose )
1)ไม่มีรอยขีดข่วน ,บำดแผลหรือบิดงอ
2) จุดเช่ือมต่อระหวำ่งสำยอ่อนกบัขอ้ต่อควรใชส้ำยรัด

เพ่ือป้องกนักำรร่ัว
3) จุ่มสำยอ่อนในถงัน ้ ำเพ่ือตรวจสอบกำรร่ัว
4) ควรตดัสำยอ่อนปีละคร้ังระยะประมำณ 100 มม. 

การตดัและเช่ือมด้วยแก๊ส

ซ่อมบ ำรุง
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5. อุปกรณ์ป้องกนั
1) แวน่ครอบตำขนำดกรองแสงเบอร์ 4~ 7 ข้ึนอยูก่บัลกัษณะงำน
2) ใชถุ้งมือหนงัแบบ 5 น้ิว
3) หำกท ำงำนในท่ีมีฝุ่ นหรือสำรเคมีใหใ้ชท่ี้กรองฝุ่ นหรือหนำ้กำรป้องกนัก๊ำซ  ฯลฯ

วธีิการใช้
1. ขอบเขตการท างาน

1) ในกำรเช่ือมแก๊สพนกังำนตอ้งมี
ควำมรู้และมีใบอนุญำต

2) พนกังำนท่ีท ำกำรเช่ือมตอ้งผำ่น
กำรฝึกอบรมจำกผูเ้ช่ียวชำญเร่ืองกำร
เช่ือมแก๊ส
2. หัวเช่ือม

1) หำ้มยกหวัเช่ือมไปมำโดยไม่ได้
ปิดแก๊สหรือดบัไฟแลว้

2) หำกเปลวไฟไม่ดีใหต้รวจสอบ
สำเหตุก่อนท่ีจะจุดไฟอีกคร้ัง

3) ตรวจสอบกำรร่ัวของท่อดว้ยกำร
จุ่มน ้ ำ

การตดัและเช่ือมด้วยแก๊ส

 ข มข ด  ด า 
  แ ง     ้ น า   ดป  มา  
            ม  

Regulator

   ม้วน า     อมแ   
  ว    อม

น ต  อค  ว    อม

 า     อมแ   

4. หวัทิพ (Tip)
1) ไม่มีรอยไหมห้รือกำรเปล่ียนรูปร่ำงหรือบิดงอ
2) รอยต่อระหวำ่งหวัทิพกบัหวัเช่ือมตอ้งไม่มีรอยขีดข่วน

และฝุ่ น
3) ซีลของน็อตของหวัทิพอยูใ่นสภำพดี

ซ่อมบ ำรุง



5) เม่ือมีกำรหยดุพกัหรือเสร็จงำนหำ้มลืมปิดวำลว์และระบำยควำมดนัในท่อและในเกจ
ควำมดนัออกใหห้มดและเกบ็สำยใหเ้รียบร้อย

6) หลงัถอดเกจควำมดนัออกแลว้ใหต้รวจสอบหำรอยร่ัวของถงัโดยใชน้ ้ ำสบู่
7) เลือกขนำดเรกกเูรเตอร์ส ำหรับก๊ำซเอทธิลีนตำมอตัรำกำรใหลท่ีใช้
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การตดัและเช่ือมด้วยแก๊ส (ต่อ)

3. เรกกเูรเตอร์
1) ใชเ้รกกเูรเตอร์สภำพดีหลงัจำกไดต้รวจสอบซีลแลว้
2) ใชเ้รกกเูรเตอร์กบัก๊ำซท่ีระบุเท่ำนั้นหำ้มใชก้บัก๊ำซชนิดอ่ืน ๆ 
3) ตอ้งปิดวำลว์ท่ีเรกกเูรเตอร์ก่อนท่ีจะปิดวำลว์จำกถงัเพ่ือ

ป้องกนัควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนกบัเกจควำมดนัหรือกำรติดไฟ
เน่ืองจำกควำมดนัจะเพ่ิมข้ึนอยำ่งรวดเร็ว

4) กำรเปิด / ปิดวำลว์ท่ีถงัหรือเรกกเูรเตอร์หำ้มยนืหนำ้ตวัเรก
กเูรเตอร์

4.หัวทิพ
1) ติดตั้งหวัทิพใหแ้น่นและไม่มีกำรร่ัว
2) เปล่ียนหวัทิพหลงัจำกถอดสำยแลว้
3) หลีกเล่ียงกำรท ำงำนขณะท่ีหวัทิพร้อนมำก ๆ ท ำใหเ้ยน็ดว้ยน ้ ำหรือเป่ำดว้ยออกซิเจน
4) รักษำควำมสะอำดของหวัทิพอยูเ่สมอโดยใชเ้ขม็แยงหวัทิพและระวงัควำมเสียหำยท่ีเกิด

กบัหวัทิพ
5. การเคล่ือนย้ายถงั

1) กำรยกถงัไม่ควรยกโดยใชส้ลิงโดยตรงใหใ้ชถุ้งในกำรขนยำ้ย
2) หำ้มขนยำ้ยถงัขณะท่ีมีเรกกเูรเตอร์ติดอยู ่(ยกเวน้กำรขนยำ้ยดว้ยรถส ำหรับกำรขนยำ้ย

โดยเฉพำะ)
3) กำรขนยำ้ยดว้ยรถบรรทุกใหรั้ดถงัดว้ยเชือกเพ่ือป้องกนักำรลม้
4) หำ้มเคล่ือนยำ้ยโดยกำรกล้ิงกบัพ้ืน

ซ่อมบ ำรุง
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1. จะตอ้งติดตั้งเคร่ืองขดัหรือหินเจียรใหย้ดึแน่นกบัโต๊ะหรือฐำนอ่ืนๆ ท่ีมัน่คงแขง็แรง
2. จะตอ้งมีฝำครอบเคร่ืองขดัเพ่ือป้องไม่ใหผู้ป้ฏิบติังำนไดรั้บอนัตรำยจำกเศษโลหะท่ีกระเดน็
ออกมำ
3. จะตอ้งไม่ตั้งอตัรำรอบหมุนของจำนขดัเกินอตัรำรอบหมุนเร็วท่ีบริษทัผูผ้ลิตก ำหนดไว้
4. จะตอ้งปรับแผน่รองขดั (Work Rest) ใหพ้อเหมำะโดยใหห่้ำงจำกจำนขดัไม่เกิน 1/8 น้ิว
5. จำนขดัท่ีสึกมำกจนใชก้ำรไดไ้ม่ดี จะตอ้งเปล่ียนใหม่ทนัทีเพรำะจำนขดัอำจแตกหกัได้
6. จำนขดัท่ีช ำรุดจะตอ้งท้ิงไป อยำ่น ำกลบัมำใชอี้ก
7. ผูป้ฏิบติังำนท่ีปฏิบติังำนกบัเคร่ืองขดัจะตอ้งสวมแวน่นิรภยัเพ่ือป้องกนัอนัตรำยท่ีอำจจะ
เกิดข้ึนกบัดวงตำและสวมเคร่ืองกรองอำกำศหำยใจป้องกนัอนัตรำยจำกฝุ่ นท่ีอำจจะเกิดกบั
ระบบหำยใจ และสวมถุงมือเพ่ือป้องกนัเศษโลหะ

การใช้เคร่ืองขดัหรือหินเจยีร

1. ในกำรท ำงำนกบัเคร่ืองตดั ผูป้ฏิบติังำนจะตอ้งสวมเคร่ืองป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคล เช่น 
เคร่ืองป้องกนักบัดวงตำ ถุงมือ รองเทำ้ ผำ้หรือหนงักนัเศษโลหะ
2. เคร่ืองตดัจะตอ้งมีเคร่ืองป้องกนัอนัตรำยประจ ำเคร่ือง เช่น แผน่ใสนิรภยัป้องกนัเศษ
ช้ินงำนกระเดน็เขำ้ตำหรือมีฝำครอบวงลอ้
3. ในหอ้งปฏิบติังำนจะตอ้งมีระบบระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ เพ่ือก ำจดัฝุ่ นควนัโลหะท่ีเกิด
ถำ้ไม่มีระบบระบำยอำกำศ จะตอ้งใหผู้ป้ฏิบติังำนสวมอุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นตลอดเวลำท่ี
ปฏิบติังำนกบัเคร่ืองตดั

การใช้เคร่ืองตดั

ซ่อมบ ำรุง
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1. สาย Ground ตอ้งท าการยดึใหแ้น่น
2. เคร่ืองเช่ือมจะตอ้งไดรั้บการตรวจเช็คประจ าปีและตอ้งมีผลการตรวจสอบแสดงไวท่ี้
ตวัเคร่ือง
3. แสดงช่ือบุคคลท่ีรับผดิชอบเคร่ืองใหช้ดัเจนท่ีดา้นหนา้เคร่ืองหรือดา้นบนของตวัเคร่ือง

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า

 า      ขา ข้า

 า ดิน  ค   อง    อม   ้า

 วิ   ป  บแ งด น

ป้า    อแ ดง า    อบุคค    ดูแ 

ปุ ม ตา   

ปา ค บ วด    อม

ปุ ม ด อบแ งด น

  า 
ต วจ อบ

จุดต อ า 

 า   ด้านขาออ 

จุดต อ า 

ปา ค บ

วธีิการใช้เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า
1. ในสภำพปกติกำรวำงเคร่ืองเช่ือมตอ้งวำง
ในท่ีแหง้และใกลผู้ค้วบคุม  หำกน ำไปเคร่ือง
เช่ือมไปใชง้ำนกลำงแจง้จะตอ้งมีกำรป้องกนั
ใหเ้คร่ืองเช่ือมไม่ใหถู้กฝน
( ปิดคลุมดว้ยผำ้ใบกนัน ้ ำ )
2. ในสภำพปกติเคร่ืองเช่ือมจะต่ออยูก่บัตู้
ไฟฟ้ำ  กำรเช่ือมต่อตอ้งท ำโดยช่ำงไฟฟ้ำ
หรือบุคคลท่ีมีควำมช ำนำญ
3. ตอ้งแน่ใจวำ่เคร่ืองเช่ือมมีกำรต่อสำยดิน

5. ต่อสำยดินท่ีเคร่ืองเช่ือมใหเ้รียบร้อยแลว้จึงต่อไฟฟ้ำเขำ้เคร่ืองเช่ือม
6. โดยปกติเคร่ืองเช่ือมหน่ึงเคร่ืองควรต่อสำยดินหน่ึงชุดไม่ควรใชส้ำยดินร่วมกนั
7. ในระหวำ่งกำรใชง้ำนควรติดป้ำย “ ก ำลงัใชง้ำน “ ท่ีจุดจ่ำยไฟฟ้ำ

ป้อง  น
 า  ู 
   ้าดูด

  า  ง

4. ก่อนต่อสำยไฟดำ้นขำเขำ้ ( Primary Side ) ตอ้งแน่ใจวำ่สวิตซ์อยูใ่นต ำแหน่งปิด (หำกเบรก
เกอร์ท่ีใชเ้ป็นแบบป้องกนัไฟร่ัว ( Earth leakage circuit breaker ) ใหผู้รั้บผดิชอบเป็นผูปิ้ด
สวิตซ์ และใหปิ้ดสวิตซ์หลกัหลงัจำกปิดสวิตซ์ยอ่ยแลว้ )

ซ่อมบ ำรุง
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ความปลอดภยัในการใช้ป้ันจัน่
1. ผูท่ี้ท ำงำนเก่ียวกบัป่ันจัน่ในแต่ละต ำแหน่งตอ้งผำ่นกำรอบรมตำมกฎหมำยและมีหนำ้ท่ีดงัน้ี

1.1 ผู้ควบคุม  ส่ือสำรใหผู้บ้งัคบัป้ันจัน่ปฏิบติัตำมตลอดจนพิจำรณำพิกดัน ้ ำหนกัท่ีจะท ำกำร
ยก

1.2 ผู้บังคบั ควบคุมป้ันจัน่ใหท้ ำกำรยกตำมควำมตอ้งกำร
1.3 ผู้ยดึเกาะวสัดุ  ใชอุ้ปกรณ์ช่วยยก เช่น สลิงผำ้ใบ เกำะติดระหวำ่งวสัดุท่ีจะยกกบัป้ันจัน่
1.4 ผู้ให้สัญญาณ ส่ือสำรระหวำ่งผูบ้งัคบัป้ันจัน่ใหย้กวสัดุไปในทิศทำงท่ีตอ้งกำร

2. ผูค้วบคุมป้ันจัน่ตอ้งมีควำมรู้ในกำรควบคุมกฎควำมปลอดภยัและสญัญำณมือท่ีใชใ้นกำร
เคล่ือนยำ้ยวสัดุ
3. กรณีท่ีหอ้งควบคุมป้ันจัน่อยูสู่งจำกพ้ืน บนัไดข้ึนจะตอ้งมีครอบป้องกนัโดยตลอด ขั้นบนัได
ตอ้งมีควำมแขง็แรง
4. ผูบ้งัคบัป้ันจัน่ตอ้งมีสุขภำพแขง็แรง ขณะปฏิบติังำนตอ้งสวมชุดปฏิบติังำนอยำ่งรัดกมุ ใส่
อุปกรณ์ควำมปลอดภยัส่วนบุคคลตำมควำมเหมำะสม เช่น ปลัก๊อุดหู หรือ หมวกนิรภยั เป็นตน้

ป้ันจัน่ เป็นเคร่ืองจกัรท่ีเหมำะส ำหรับเคล่ือนยำ้ยวสัดุท่ีมีน ้ ำหนกัมำก แต่วสัดุควรมีรูปร่ำง
แขง็แรง ถำ้เป็นวสัดุท่ีอ่อนตวัง่ำยหรือเป็นของเหลว ตอ้งบรรจุอยูใ่นภำชนะท่ีแขง็แรง ป้ันจัน่ใช้
เคล่ือนยำ้ยวสัดุข้ึนลงในแนวด่ิง แลว้เคล่ือนท่ีไปมำโดยรอบ หรือตำมทิศทำงท่ีก ำหนดไว ้ทั้งน้ี
กำรท ำงำนของป้ันจัน่จะผำ่นทำงสลิง ซ่ึงท ำดว้ยเสน้เหลก็บำงๆ ถกัสำนเป็นโครงตวัป้ันจัน่จะมี
โครงสร้ำงเป็นเหลก็ถกั เพ่ือใหส้ำมำรถรับน ้ ำหนกั หรือภำระไดต้ำมออกแบบและท่ีส ำคญัคือมี
น ้ ำหนกัเบำ

5. ก่อนเปิดสวิตซ์ใหญ่ควบคุมกำรท ำงำน ควรตรวจปุ่มควบคุมกำรท ำงำนวำ่
อยูใ่นต ำแหน่งปิด จำกนั้นจึงเปิดสวิตซ์ใหญ่แลว้ทดสอบระบบกำรท ำงำน
ต่ำงๆ เช่น กำรเคล่ือนท่ีเดินหนำ้ ถอยหลงั ข้ึน ลง เบรก สญัญำณ เสียง และ 
แสง เป็นตน้
6. ผูใ้หส้ญัญำณซ่ึงอยูข่ำ้งล่ำงจะตอ้งรู้จกัวิธีกำรส่งสญัญำณมือท่ีใชใ้นกำร
เคล่ือนยำ้ยอยำ่งถูกตอ้ง และตอ้งสวมหมวกอุปกรณ์ คุม้ครองควำมปลอดภยั
ส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภยั รองเทำ้นิรภยั ถุงมือหนงั

ความปลอดภยัในการใช้ป้ันจั่น

ซ่อมบ ำรุง
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11. กำรใชป้ั้นจัน่ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป ยกของร่วมกนัใหส้ญัญำณมือควบคุมกำรเคล่ือนยำ้ย
เพียงคนเดียว
12. กำรใชป้ั้นจัน่ใกลก้บัเสำไฟฟ้ำแรงสูง ช้ินส่วนต่ำงๆ ของ ป้ันจัน่ต้องห่างจากสายไฟฟ้าไม่
น้อยกว่า 3 เมตร หรือตำมขนำดของแรงดนัไฟฟ้ำ ถำ้ไม่สำมำรถท ำตำมระยะท่ีก ำหนดได ้ตอ้งมี
ผูค้อยสงัเกตและใหส้ญัญำณเตือน

ความปลอดภยัในการใช้ป้ันจัน่ (ต่อ)

7. รู้น ้ ำหนกัของท่ีจะยก และไม่ยกเกินท่ีเคร่ืองจกัรสำมำรถยกระยะนั้น ตำมมำตรฐำนท่ี
ก ำหนด
8. กรณีท่ีใชป้ั้นจัน่ชนิดเคล่ือนท่ี ก่อนยกเคล่ือนยำ้ยวสัดุตอ้งใชตี้นชำ้ง (Outrigger) ยนักบั
พ้ืนท่ีมัน่คงแขง็แรง
9. กำรเร่ิมยกข้ึนคร้ังแรกควรด ำเนินกำรอยำ่งชำ้ๆ และยกข้ึนเพียงเลก็นอ้ยเพ่ือตรวจสอบ
ควำมสมดุลและควำมสำมำรถในกำรยก กรณีท่ีวสัดุท่ียกหนกัใกลเ้คียงกบัพิกดัก ำหนด ควร
ทดสอบกำรท ำงำนของเบรกดว้ย

10. ขณะวสัดุท่ีเคล่ือนยำ้ยลอยสูงจำกพ้ืน จะตอ้งปฎิบติั ดงัน้ี
10.1. ไม่สมัผสัส่ิงกีดขวำง หรือหำ้มขำ้มศรีษะผูป้ฎิบติังำนอ่ืน
10.2. หำ้มผูป้ฎิบติังำนเกำะบนส่ิงของท่ียก
10.3. กรณีท่ีเป็นป้ันจัน่ท่ีอยูก่บัท่ี ควรมีสญัญำณเสียงและแสง
10.4. หลีกเล่ียงกำรแขวนส่ิงของไวก้ลำงอำกำศ แต่ถำ้จ ำเป็น ตอ้ง

ลอ็กเคร่ืองดว้ย หำ้มใชเ้บรกแต่อยำ่งเดียว

ซ่อมบ ำรุง



1. ตอ้งรู้จกัสญัญำณต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกบักำรท ำงำนของป้ันจัน่
2. ตอ้งไม่เขำ้ไปอยูใ่ตส่ิ้งของท่ีก ำลงัยกและตอ้งอยูห่่ำงอยำ่งนอ้ย 3 เมตร
3. ตอ้งมีควำมช ำนำญในกำรผกูมดัในลกัษณะต่ำงๆดูแลเคร่ืองมือใหส้ะอำดเรียบร้อยและพร้อม
ใชง้ำนตลอดเวลำ
5. ตอ้งดูแลควำมเรียบร้อยในขณะมีกำรท ำงำนอยู ่และขณะท่ีเคล่ือนท่ีท ำกำรเคล่ือนยำ้ยตวัรถ
จำกจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง
6. ตรวจสอบอุปกรณ์ในกำรยกต่ำงๆ เช่น SLING, SHACKLE, LIFTING LUG ใหอ้ยูใ่นสภำพ
ท่ีดีพร้อมใชง้ำนพร้อมกบัตอ้งมีควำมรู้เก่ียวกบั SLING, SHACKLE เก่ียวกบัขนำดและ
ควำมสำมำรถในกำรรับน ้ ำหนกั
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14. กำรปฎิบติังำนตอนกลำงคืน ควรมีแสงสวำ่งใหเ้พียงพอทัว่บริเวณท่ีปฎิบติังำน แต่แสงไฟ
ตอ้งไม่ไปรบกวนกำรปฎิบติังำนของผูค้วบคุมงำนป้ันจัน่

ความปลอดภยัในการใช้ป้ันจัน่ (ต่อ)

17. ปรับใหต้วัป้ันจัน่มีเสถียรภำพมำกท่ีสุด และไดด่ิ้ง
18. เม่ือหยดุหรือเลิกใชง้ำนป้ันจัน่ ผูค้วบคุมควรปฎิบติั ดงัน้ี
18.1. วำงส่ิงของท่ียกคำ้งอยูล่งกบัพ้ืน
18.2. กวำ้นหรือมว้นลวดสลิงและตะขอเกบ็เขำ้ท่ี
18.3. ใส่เบรคและอุปกรณ์ลอ็คช้ินส่วนท่ีเคล่ือนไหวได้
18.4. ปลดสวิตซ์ใหญ่ท่ีจ่ำยไฟใหป้ั้นจัน่

19. หำ้มผูไ้ม่มีส่วนเก่ียวขอ้งอยูใ่นหอ้งควบคุมป้ันจัน่
20. ภำยในหอ้งควบคุมป้ันจัน่ ไม่ควรมีเคร่ืองมือท่ีไม่เก่ียวขอ้งเกบ็ไวแ้ต่ตอ้งมีถงัดบัเพลิง
21. ตอ้งบ ำรุงรักษำเป็นระยะๆ โดยเฉพำะบริเวณท่ีมีกำรเคล่ือนไหวหรือเสียดสี

15. กรณีท่ีป้ันจัน่อยูบ่นตึกสูง ตอ้งมีสญัญำณไฟหรือ
สญัญำณบอกต ำแหน่งใหเ้คร่ืองบินทรำบ
16. กำรยกของตอ้งยกข้ึนในแนวด่ิง ใหต้ะขอตรงกบั
ศูนยก์ลำงของน ้ ำหนกัท่ียก และตรงก่ึงกลำงแขนของ

มาตรฐานและข้อปฏิบัตสิ าหรับพนักงานผู้ให้สัญญาณและผู้ยดึเกาะวตัถุ

ซ่อมบ ำรุง
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กำรปฏิบติังำนท่ีเป็นช่องเปิดต่ำงๆ เช่น หลุมเคร่ืองจกัร อำจเป็นกำรเขำ้
ไปซ่อมบ ำรุง (Maintenance) ในช่วง P/M ซ่อมบ ำรุงฉุกเฉิน หรือตรวจสอบ
เคร่ืองจกัร (Inspection) ตลอดจนกำรเปิดฝำ ท่อ บ่อ หลุมต่ำงๆ ปฏิบติั ดงัน้ี

งำนท่ีมีปล่อง หรือช่อง
เปิด ซ่ึงอำจท ำใหค้น หรือ
ส่ิงของพลดัตก จะตอ้งจดัท ำ
ฝาปิดทีแ่ขง็แรง ราวกั้น 
หรือร้ัวกนัตกทีม่คีวามสูงไม่
น้อยกว่า 90 ซม. และแผง
ทบึ หรือขอบกนัของตกมี
ความสูงไม่น้อยกว่า 7 ซม. 
พร้อมทั้งติดป้ายเตือน
อนัตราย

กรณีท่ีท ำงำนในสถำนท่ีท่ีอำจไดรั้บอนัตรำยจำกกำรพลดัตก หรือถูกวสัดุ
พงัทบั เช่น กำรท ำงำนบนหรือในเสำ ตอม่อ เสำไฟฟ้ำ ปล่อง หรือคำนท่ีมี
ควำมสูงตั้งแต่ 4 เมตร ข้ึนไป หรือท ำงำนบน หรือในถงั บ่อ กรวยส ำหรับเท
วสัดุ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนั จะตอ้งจดัท ำรำวกั้น หรือร้ัวกนัตก ตำ
ข่ำย ส่ิงปิดกั้น หรืออุปกรณ์ป้องกนัอ่ืนใด ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั เพื่อป้องกนักำร
พลดัตกของลูกหรือส่ิงของ และจดัใหมี้กำรใชส้ำยหรือเชือกช่วยชีวติและเขม็
ขดันิรภยัพร้อมอุปกรณ์ หรือเคร่ืองป้องกนัอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ให้
ลูกจำ้งใชใ้นกำรท ำงำนเพื่อใหเ้กิดควำมปลอดภยั

ซ่อมบ ำรุง
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นอกจำกน้ี หำกตอ้งมีกำร
ท ำงำนท่ีมีควำมเส่ียงสูง จะตอ้งมีกำร
ขออนุญำตปฏิบติังำนตำมระเบียบ
กำรขออนุญำตปฏิบติังำน เช่น งำนท่ี
ก่อใหเ้กิดควำมร้อน หรือประกำยไฟ 
ตอ้งตรวจสอบค่ำ LEL โดยใหค่้ำไม่
เกิน 10% LEL

ถำ้หำกช่องเปิดเป็นพื้นท่ีควบคุม หรือพื้นท่ีอบัอำกำศ จะตอ้งมีกำรขอ
อนุญำตตำมระเบียบกำรปฏิบติังำน และ/ หรือกำรปฏิบติังำนในท่ีอบัอำกำศ 
ตลอดจนกำรขออนุญำตเจำ้ของพื้นท่ีก่อนทุกคร้ัง นอกจำกน้ีตอ้งตรวจวดั
ก๊ำซออกซิเจนก่อน และขณะปฏิบติัใหมี้ค่ำไม่นอ้ยกวำ่ 19.5% และไม่เกิน 
23.5% โดยปริมำตร

จดัเตรียมแสงสวำ่งใหเ้พียงพอ

ติดป้ำยบอกช่ือผูท่ี้ลงไปปฏิบติังำนท่ีทำงเขำ้ออก

กำรระบำยอำกำศท่ีเหมำะสม

ซ่อมบ ำรุง
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วตัถุประสงค์
เพ่ือใหเ้กิดควำมปลอดภยัแก่บุคคลท่ีปฏิบติังำนเก่ียวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้ำหรือระบบ
ท่อก่อนเร่ิมปฏิบติังำนใดๆ กบัอุปกรณ์ดงักล่ำวใหต้ดักระแสไฟฟ้ำท่ีจ่ำยไปให้
อุปกรณ์ไฟฟ้ำเหล่ำนั้นออกเสียก่อน หรือปิดวำลว์หรือหนำ้แปลนเพ่ือป้องกนั
ไม่ใหก๊้ำซหรือของเหลวไหลเขำ้มำท ำอนัตรำยผูป้ฏิบติังำนได้

ข้อปฏิบัตเิพ่ือความปลอดภยัในการตดัแยกระบบไฟฟ้าและระบบท่อ 

ดงันั้นเม่ือจ ำเป็นตอ้งเขำ้ไปตรวจสอบเคร่ืองจกัรหรือซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจกัรหรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ รวมถึงระบบท่อส่งก๊ำซหรือสำรเคมีตอ้งปฏิบติัดงัน้ี
1. ช้ีบ่งเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หรือแหล่งจ่ำยกระแสไฟฟ้ำท่ีจะด ำเนินกำรตดัแยกพลงังำน
2.หยดุเดินเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์นั้น โดยดูวำ่ช้ินส่วนท่ีเคล่ือนไหวทั้งหมดไดห้ยดุน่ิงแลว้และอยูใ่น
ต ำแหน่งท่ีไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อผูป้ฏิบติังำน
3. ด ำเนินกำรตดัจ่ำยพลงังำนท่ีมำยงัเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หรือแหล่งจ่ำยกระแสไฟฟ้ำนั้นท่ีอุปกรณ์
ตดัจ่ำยพลงังำน แต่ละแหล่ง
4.  ท ำกำรติด Tag โดยใชก้ญุแจหรืออุปกรณ์ลอ็กหรือป้ำยหำ้มแตะท่ีเหมำะสมในต ำแหน่งท่ีเป็น
5. ทดสอบกำร LOCK TAG เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่มีประสิทธิผลและกำรทดสอบวำ่แหล่งจ่ำยพลงังำนทุก
แหล่งได ้ตดัแยกแลว้อยำ่งมีประสิทธิผล (กำรทดสอบตอ้งตรวจและยนืยนัวำ่ไม่มีใครอยูใ่นจุดท่ี
อนัตรำยหำกกำร LOCK TAG ไม่ไดผ้ล) ซ่ึงจะตอ้งกดปุ่มสตำร์ทเพื่อคำยพลงังำนท่ีคำ้งอยูภ่ำยใน
6. ในกรณีท่ีมีผูป้ฏิบติังำนหลำยคนแยกยำ้ยกนัเขำ้ปฏิบติังำนกบัเคร่ืองจกัรหรือกรณีท่ีมีอุปรณ์ท่ีตอ้ง 
LOCK  TAG เป็นจ ำนวนมำกอำจใชอุ้ปกรณ์ลอ็กแยกตำมผูป้ฏิบติังำน
7. ในกรณีท่ีตอ้ง LOCK TAG ต่อเน่ืองถึงกะต่อไป ตอ้งมีแนวปฏิบติัท่ีระบุถึงขอ้ปฏิบติัของบุคคลท่ี
ตอ้งโอนถ่ำยควำมรับผดิชอบกำรควบคุมดูแลและกำร LOCK TAG  ของอุปกรณ์ท่ีก ำลงัด ำเนินกำร
อยู ่ระหวำ่งผูท่ี้ออกกะ กบัผูท่ี้เขำ้มำรับกะ และเพ่ือควำมมัน่ใจอำจตอ้งท ำกำร LOCK  TAG ใหม่อีก
คร้ังถำ้จ ำเป็น
8. กำรปลด TAG เคร่ืองจกัรใหก้ลบัมำสู่สภำพปกติ ตอ้งมีกำรด ำเนินกำรโดยผู ้
LOCK TAG นั้นตำมขั้นตอนดงัน้ี
(1) เก็บของท่ีไม่จ  ำเป็นออกไปใหห้มด เช่น เคร่ืองมือ  อะไหล่ ดูวำ่ส่วนต่ำงๆของเคร่ืองจกัร/เคร่ืองมืออยูใ่นสภำพท่ี
สำมำรถท ำงำนไดต้ำมปกติ รวมถึงกำร์ดป้องกนัอนัตรำยต่ำงๆ และอุปกรณ์ Safety     (3) ตรวจหำงำนท่ีท ำไวไ้ม่
เรียบร้อย หรือ ส่ิงท่ีจะขดัขวำงกำรท ำงำนไดป้กติ (4) ปลด TAG ทีละจุดตำมล ำดบัก่อนหลงัท่ีถูกตอ้ง
(4)ท ำกำรตรวจสอบดว้ยสำยตำก่อนจ่ำยพลงังำนสู่เคร่ืองจกัร อุปกรณ์หรือแหล่งจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ เพื่อใหแ้น่ใจวำ่ไม่มี

ซ่อมบ ำรุง



ข้อปฏิบัตเิม่ือสัมผสัสารเคมี ควรปฏิบัตดิงันี้
1. กรณีสมัผสัร่ำงกำย ใหรี้บถอดเส้ือผำ้ท่ีสมัผสัสำรเคมีออก 

และลำ้งโดยใหน้ ้ ำไหลผำ่นปริมำณมำกๆ โดยทนัที
2. กรณีสูดดม ใหรี้บน ำผูบ้ำดเจบ็ออกมำยงัจุดท่ีมีอำกำศ

บริสุทธ์ิและอำกำศถ่ำยเทไดส้ะดวก
3. ท ำกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ หำกสำมำรถด ำเนินกำรได้

และมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจกำรปฐมพยำบำล
4. รีบน ำส่งโรงพยำบำล
5. รำยงำนอุบติัเหตุแก่หวัหนำ้งำนและส่วนควำมปลอดภยัฯ
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ข้อควรระวงัเกีย่วกบัสารเคมี

กำรปฏิบติังำนในสถำนท่ี หรืออุปกรณ์ท่ีมี
สำรเคมี ควรระมดัระวงัเป็นพิเศษ และควรมีอุปกรณ์
คุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคล ส ำหรับป้องกนั
สำรเคมี เช่น เส้ือคลุมกนัสำรเคมี กำงเกงกนัสำรเคมี 
ถุงมือกนัสำรเคมี ท่ีครอบตำ รองเทำ้บู๊ท หนำ้กำกกนั
สำรเคมี หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจ  ำเป็น 

ข้อปฏบิัติในการท างานเกีย่วกบัสารเคมี
1. ศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจขอ้มูลดำ้นควำมปลอดภยัของสำรเคมีนั้นๆ โดยเฉพำะอนัตรำย 

แนวทำงในกำรป้องกนัอนัตรำยและแนวทำงปฏิบติักรณีเกิดอุบติัเหตุ
2. สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคลใหถู้กตอ้งและเหมำะสมตำมขอ้ก ำหนด
3. ตรวจสอบและจดัเตรียมพื้นท่ีกำรปฏิบติัใหมี้ควำมสะอำดเรียบร้อย มีกำรระบำยอำกำศท่ีดี
4. ปฏิบติังำนกบัสำรเคมีดว้ยควำมระมดัระวงั เป็นไปตำมขั้นตอนกำรท ำงำนอยำ่งเคร่งครัด
5. กรณีเกิดสำรเคมีหกร่ัวไหล ใหด้ ำเนินกำรจดัหำวสัดุดูดซบัหรือด ำเนินกำรช ำระลำ้งท ำควำม

สะอำดใหเ้รียบร้อย และแจง้ผูบ้งัคบับญัชำรับทรำบ
6. กรณีสำรเคมีหกร่ัวไหล หรือฟุ้งกระจำยปริมำณมำก อนัจะส่งผลใหเ้กิดอนัตรำยต่อพื้นท่ีหรือ

บุคคลอ่ืน ใหแ้จง้เหตุฉุกเฉินเพื่อใหพ้ื้นท่ีอ่ืนๆ ไดรั้บทรำบเพื่อด ำเนินกำรระงบัเหตุหรืออพยพ
7. เม่ือปฏิบติังำนแลว้เสร็จตอ้งท ำควำมสะอำดร่ำงกำยและชุดท่ีสวมใส่ใหส้ะอำดเรียบร้อย

กรณีทีไ่ม่แน่ใจวา่สารเคมน้ัีนเป็นสารพษิ

หรอืไม่ ควรปฏบิตัเิหมอืนกบัสารเคมน้ัีนมพีษิ

ซ่อมบ ำรุง



เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์บ่งช้ีความเป็นอนัตรายของสารเคมี ก ำหนดโดยสมำคมป้องกนัอคัคีภยั
แห่งชำติ (National Fire Protection Association: NFPA) ของสหรัฐอเมริกำ เพื่อป้องกนัและเตือนถึงวสัดุ
อนัตรำยต่ำงๆ เคร่ืองหมำยน้ีเรียกวำ่ "เพชรไฟ" (fire diamond) เป็นกำรเตือนภยัส่วนบุคคลเพื่อง่ำยและ
รวดเร็วท่ีจะไดท้รำบ วำ่เป็นวสัดุอนัตรำยชนิดใด มีวธีิกำรปฏิบติัหรือตอ้งกำรเคร่ืองมือเฉพำะอยำ่งไรบำ้ง

84

22SAFETY IN CHEMICAL WORK 

0

ข้อมูลพเิศษ
ออกซิไดเซอร์ OXY
กรด ACID
กดักร่อน COR
ด่าง ALK

ALK

13

ความไวในปฏิกริิยา
4- ระเบิดได้
3- ความร้อนและการกระแทก
อาจเกดิการระเบิด

2- ปฏกิริิยาเคมรุีนแรง
1- ไม่เสถียรถ้าโดนความร้อน
0- เสถียร

ความไวไฟ
จุดวาบไฟ
4 - ต ่ากว่า 22 องศา C
3 - ต ่ากว่า 38 องศา C
2 - ต ่ากว่า 93 องศา C
1 - สูงกว่า 93 องศา C
0 - ไม่ติดไฟ

อนัตรายต่อสุขภาพ
4 - อนัตรายสูงสุด
3 - อนัตรายสูง
2 - อนัตรายปานกลาง
1 - อนัตรายน้อย
0 - อนัตรายน้อยที่สุด

ห้ามผสมน า้ W

ซ่อมบ ำรุง
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การเลือกใช้ตลบัไส้กรองสารเคมีเม่ือมีการปฏิบัตงิานกบัสารเคมี
โดยหน้ากากสามารถเปลีย่นตลบักรองตามวตัถุประสงค์การใช้งานได้ดงันี้

ซ่อมบ ำรุง



องค์ประกอบหรือปัจจัยที่ส าคญัของความร้อนที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ประกอบดว้ย 
1. ควำมช้ืนของอำกำศ 
2. ควำมเร็วลม 
3. กำรแผรั่งสีควำมร้อน 
4. ท่ีตวับุคคล ไดแ้ก่ 
- เพศชำย หรือหญิง - อำยุ - รูปร่ำง (อว้น หรือผอม) - โรคประจ ำตวั 
- ชนิดของเส้ือผำ้ - กำรปรับตวัของคนงำนใหเ้ขำ้กบัควำมร้อนและรวมถึงสภำพกำร

โดยปกติร่ำงกำยจะไดรั้บควำมร้อนจำก 2 ทำง  คือ
1. ระบบเมตาบอลซึิมระหว่างการท างาน เกิดจำกกำรเผำผลำญในร่ำงกำย 
2. พลงังานความร้อน เกิดจำกสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

กลไกของร่างกายในการควบคุมความร้อน 
ปกติร่ำงกำยมนุษยมี์อุณหภูมิ 37 องศำเซลเซียส หรือ 

98.6 องศำฟำเรนไฮต ์โดยศูนยค์วบคุมอุณหภูมิร่ำงกำยท่ี
สมองส่วนไฮโปธำรำมสั ท ำหนำ้ท่ีควบคุมกำรระบำย
ควำมร้อนโดยต่อมเหง่ือ 
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ควำมร้อนในกำรท ำงำน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. ความร้อนแห้ง เป็นควำมร้อนท่ีเกิดจำกอุปกรณ์ในกรรมวิธีกำร

ผลิตท่ีร้อน และมกัจะอยูร่อบๆ บริเวณท่ีท ำงำน
2. ความร้อนช้ืน เป็นสภำพท่ีมีไอน ้ ำ ควำมช้ืนในอำกำศซ่ึงเกิดจำก

กำรผลิตแบบเปียก แหล่งก ำเนิดควำมร้อนในอุตสำหกรรมมกัเกิดจำก
เตำหลอม เตำเผำ เตำอบ หมอ้ไอน ้ ำ บำงคร้ังเกิดจำกในขบวนกำรผลิต
ซ่ึงมีผลต่อผูป้ฏิบติังำน หรือคนงำนท่ีท ำงำนในบริเวณใกลเ้คียง

ร่ำงกำยมีกำรถ่ำยเทควำมร้อนโดยกำรน ำ กำรพำ และ
กำรแผรั่งสี ซ่ึงข้ึนกบัองคป์ระกอบหลำยประกำร เช่น ลม
ช่วยใหมี้กำรพำควำมร้อนไดดี้ในบรรยำกำศท่ีมีควำมช้ืน
ต ่ำ ท ำใหเ้หง่ือระเหยไดม้ำก และกำรท ำงำนในท่ีท่ีมี
อุณหภูมิสูง ควำมร้อนจำกบรรยำกำศจะถูกพำเขำ้สู่ร่ำงกำย
มำกกวำ่ท่ีร่ำงกำยจะระบำยควำมร้อนออก ท ำใหเ้กิดผล
กระทบต่อสภำพร่ำงกำย

ซ่อมบ ำรุง



หลกัการป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากความร้อนในสถานประกอบการ มีหลกัใหญ่ๆ 3 ขอ้ ดงัน้ี
1. กำรป้องกนัและควบคุมท่ีแหล่งก ำเนิดของควำมร้อน 
2. กำรป้องกนัและควบคุมควำมร้อนจำกส่ิงแวดลอ้ม 
3. กำรป้องกนัท่ีตวัคนงำน
โดยทัว่ไปกำรป้องกนัและควบคุมท่ีจุดตน้ก ำเนิดควำมร้อนในบำงคร้ังอำจท ำไดย้ำก ดงันั้น กำรป้องกนั

ท่ีตวัคนงำนจึงมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ ซ่ึงมีหลกักำร ดงัน้ี
3.1 กำรพิจำรณำคดัเลือกคนงำนท่ีท ำงำนเก่ียวกบัควำมร้อนใหเ้หมำะสม โดย
- เลือกคนท่ีเหมำะสม เช่น คนหนุ่มจะแขง็แรงกวำ่คนแก่ คนผอมจะทนต่อควำมร้อนไดดี้กวำ่คนอว้น
- ไม่เลือกคนท่ีเป็นโรคทอ้งเสียบ่อยๆ และด่ืมสุรำเป็นประจ ำเพรำะจะท ำใหร่้ำงกำยไม่สมบูรณ์แขง็แรง
มีโอกำสเป็นโรคควำมดนัโลหิตสูง เป็นตน้

- ใหค้นงำนใหม่คุน้เคยกบักำรท ำงำนท่ีมีภำวะแวดลอ้มท่ีร้อนเสียก่อน แลว้จึงใหท้ ำงำนประจ ำ
3.2 จดัหำน ้ำเกลือ ท่ีควำมเขม้ขน้ 0.1% ซ่ึงท ำไดจ้ำกกำรผสมเกลือแกง 1 กรัม ต่อน ้ำ 1 ลิตร ใหค้นงำนท่ี

ท ำงำนในสภำวะแวดลอ้มท่ีร้อน โดยใหด่ื้มบ่อยคร้ัง คร้ังละประมำณนอ้ยๆ
3.3 จดัหำน ้ำด่ืมท่ีเยน็ (อุณหภูมิประมำณ 10-15 องศำเซลเซียส) และตั้งอยูใ่นสถำนท่ีใกลจุ้ดท่ีท ำงำน
3.4 ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคลท่ีป้องกนัควำมร้อน เช่น 

เส้ือ หรือชุดเส้ือคลุมพิเศษท่ีมีคุณสมบติักนัควำมร้อนเฉพำะ
3.5 สวสัดิกำรอ่ืนๆ เช่น หอ้งปรับอำกำศส ำหรับพกัผอ่น หอ้งอำบน ้ำ เป็นตน้

อนัตรายและผลกระทบต่อสุขภาพคนงานที่ท างานในที่ร้อน 
1. การเป็นตะคริวเน่ืองจากความร้อน (Heat Cramp) ร่ำงกำยท่ีไดรั้บควำมร้อนมำกเกินไป จะสูญเสีย

น ้ำ เกลือแร่ไปกบัเหง่ือท ำใหก้ลำ้มเน้ือเสียกำรควบคุม เกิดอำกำรเป็นตะคริว กลำ้มเน้ือเกร็ง 
2. เป็นลมเน่ืองจากความร้อนในร่างกายสูง (Heat Stroke) ท ำใหอุ้ณหภูมิร่ำงกำยสูงข้ึนรวดเร็ว และ

ระบบควบคุมอุณหภูมิร่ำงกำยท่ีสมองท ำงำนผดิปกติ น ำไปสู่กำรคล่ืนไส้ ตำพร่ำ หมดสติ ประสำท
หลอน โคม่ำ และอำจเสียชีวิตได ้
3. อ่อนเพลยีเน่ืองจากความร้อน (Heat Exhaustion) เน่ืองจำกระบบหมุนเวียนเลือดไปเล้ียงสมองไม่

เตม็ท่ี เกิดอำกำรอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เป็นลม หนำ้มืด ชีพจรเตน้อ่อนลง คล่ืนไส้ อำเจียน ตวัซีด 
4. อาการผดผ่ืนขึน้ตามบริเวณผวิหนัง (Heat Rash) เกิดจำกควำมผดิปกติของระบบต่อมเหง่ือท ำให้

ผืน่ข้ึน เม่ือมีอำกำรคนัอำจมีอำกำรคนัอยำ่งรุนแรงเพรำะท่อขบัเหง่ืออุดตนั 
5. การขาดน ้า (Dehydration) เกิดอำกำรกระหำยน ้ำ ผวิหนงัแหง้ น ้ ำหนกัลด อุณหภูมิสูง ท ำใหชี้พจร

เตน้เร็วรู้สึกไม่สบำย 
6. โรคจิตประสาทจากความร้อน (Heat Neurosis) เกิดจำกสัมผสัควำมร้อนสูงจดัเป็นเวลำนำน ท ำให้

วิตกกงัวล ไม่มีสมำธิ ประสิทธิภำพกำรท ำงำนลด นอนไม่หลบัและอำจท ำใหเ้กิดอุบติัเหตุในกำรท ำงำน 
7. อาจเกดิการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ 
8. อาจเพิม่อาการเจ็บป่วยมากขึน้ ในกรณีท่ีมีอนัตรำยจำกส่ิงแวดลอ้มอ่ืนร่วมดว้ย
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เน่ืองจากถนนในนิคมอุตสาหกรรมได้ออกแบบไว้ส าหรับการเดินทาง การขนส่งของ
ผู้ประกอบการเพ่ือให้เกดิความปลอดภัย และป้องกนัอนัตรายที่อาจเกดิจากการใช้ยานพาหนะ จึงมี
ข้อก าหนดที่จะต้องปฏิบัติดังนี้

1. ตอ้งปฏิบติัตำมกฎจรำจร ป้ำยควบคุมกำรจรำจรและคู่มือหรือขอ้แนะน ำกำรใชข้อง
ยำนพำหนะชนิดท่ีขบัข่ี

2. ใชค้วำมเร็วตำมท่ีก ำหนดไวใ้ห ้ใชค้วำมเร็วสูงสุดไดไ้ม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ผูท่ี้ขบัข่ี
ตอ้งลดควำมเร็วลงเพ่ือควำมปลอดภยัตำมท่ีป้ำยก ำหนด เล่ียงกำรขนส่งเคร่ืองจกัร/เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ ขนำดใหญ่ ในชัว่โมงเร่งด่วน เวลำ 07.00 – 08.00 น.          

3. ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดน ้ำหนกัรถบรรทุกท่ีนิคมอุตสำหกรรมฯ ก ำหนดอยำ่งเคร่งครัด
4. กำรจอดยำนพำหนะ ตอ้งจอดในบริเวณท่ีอนุญำตใหจ้อด 
5. ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งปฏิบติังำน หรือจอดไวบ้นหรือขำ้งถนนจะตอ้งจดัวำงป้ำยเคร่ืองหมำย

จรำจรใหส้ัญญำณเพ่ือป้องกนัอนัตรำยซ่ึงรวมถึงไฟกำรจรำจรในเวลำค ่ำคืนดว้ย        
6. ตอ้งไม่เคล่ือนยำ้ยวสัดุในลกัษณะหอ้ย, แขวน จำกยำนพำหนะหรือเคร่ืองจกัรท่ีขบัเคล่ือนได้
โดยไม่มีอุปกรณ์ยดึเพ่ือป้องกนักำรแกวง่หรือพลดัตกของวสัดุลงบนถนน ถำ้มีวสัดุตกหล่น
จำกยวดยำนจะตอ้งเก็บหรือเคล่ือนยำ้ยออกจำกถนนทนัที

7. กำรบรรทุกส่ิงของใดๆ บนยำนพำหนะ จะตอ้งมีกำรผกูมดัยดึโยงใหม้ัน่คงแขง็แรง สภำพ
ของกระบะหรือพำหนะท่ีใชบ้รรทุกของ ตอ้งอยูใ่นสภำพดี และมีขอบกนัของตกหล่นท่ี
แขง็แรงปลอดภยั

8. วสัดุท่ียืน่ออกจำกยวดยำน ตั้งแต่ 0.30 เมตร (1ฟตุ) ทำงดำ้นขำ้งและตั้งแต่ 1 เมตรทำงดำ้น
หนำ้ หรือ/ และทำงดำ้นทำ้ย จะตอ้งมีธงหรือเคร่ืองหมำยสีแดงมดัไวก้บัปลำยของวสัดุท่ียืน่
ออกมำใหเ้ห็นไดช้ดัเจน

9. ผูรั้บเหมำตอ้งรับผดิชอบในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกกำรใชย้ำนพำหนะท ำใหค้นบำดเจบ็หรือ
ทรัพยสิ์นของพ้ืนท่ีส่วนกลำงนิคมอุตสำหกรรมเสียหำย
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แหล่งก าเนิดและการจดัการ Waste
แหล่งก าเนิดของเสียจากการด าเนินการภายในนิคม
อุตสาหกรรมฯ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทด้วยกนั คือ จาก
ขยะมูลฝอยของพนักงาน และขยะจากกจิกรรมซ่อม
บ ารุง

89

การจัดการขยะมูลฝอย และขยะจากกจิกรรมซ่อมบ ารุง

ขยะจากกจิกรรมซ่อมบ ารุง 
(Maintenance Activities) 
ขยะท่ีเกิดข้ึนจำกกระบวนกำรซ่อมบ ำรุง 
ประกอบดว้ย เศษเหลก็ สำยไฟ โคมไฟถนน
แบตเตอร่ี เศษวสัดุก่อสร้ำง เศษคอนกรีต ภำชนะ
บรรจุภณัฑต่์ำงๆ วสัดุปนเป้ือนต่ำงๆ เป็นตน้ โดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ของเสียไม่อนัตรำย  
และของเสียอนัตรำย โดย AFS ก ำหนดให ้ผูรั้บเหมำ
ท่ีเขำ้มำปฏิบติังำนในนิคมอุตสำหกรรมฯ น ำส่ง
ก ำจดั หรือตำมวิธีกำรอ่ืนๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนด

ขยะมูลฝอยจากพนักงาน (Garbage)
ขยะมูลฝอยจำกส ำนกังำนและโรงอำหำร AFS ไดจ้ดัถงัขยะ
แยกตำมประเภทวำงไวต้ำมจุดต่ำงๆ ภำยในพ้ืนท่ีส ำนกังำน 
โดยถงัขยะทัว่ไปจะรองดว้ยถุงพลำสติก ซ่ึงมีฝำปิดมิดชิดเพื่อ
รอใหร้ถขนขยะมูลฝอยของหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบมำรับไป
ก ำจดั โดยขยะมูลฝอยน้ีสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ขยะยอ่ยสลำยได ้ขยะทัว่ไป และขยะรีไซเคิล

ซ่อมบ ำรุง



3.หลกัการ Recycle การน ากลบัมาใช้ใหม่โดยผ่าน
กระบวนการแปรสภาพ

Recycle คือกำรจดักำรวสัดุเหลือใชท่ี้ก ำลงัจะเป็น
ขยะไปผำ่นกระบวนกำรแปรสภำพ เพ่ือใหเ้ป็นวสัดุ
ใหม่แลว้น ำกลบัมำใชอี้ก ซ่ึงวสัดุท่ีผำ่นกำรแปร
สภำพนั้นอำจจะเป็นผลิตภณัฑเ์ดิมหรือผลิตภณัฑ์
ใหม่กไ็ด้
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2.หลกัการ Reuse การน ากลบัมาใช้ซ ้า
Reuse คือกำรน ำกลบัมำใชใ้หม่ ดว้ยกำรใชซ้ ้ ำหลำยๆคร้ัง โดยไม่

ตอ้งผำ่นกระบวนกำรแปรสภำพใดๆทั้งส้ิน เช่น กำรน ำกระดำษท่ีใช้
แลว้ 1 หนำ้ มำใชห้นำ้ท่ีเหลือหรือน ำมำท ำเป็นกระดำษโน๊ต กำรใช้
ผลิตภณัฑท่ี์ท ำจำกแกว้มำใส่น ้ ำด่ืมแทนแกว้พลำสติกแบบใชแ้ลว้ท้ิง

1.หลกัการ Reduce (การลดปริมาณการใช้ให้น้อยลง)
Reduce คือกำรลดกำรใชท้รัพยำกรท่ีไม่จ ำเป็นใหน้อ้ยลง เช่น ปิดไฟทุกคร้ังท่ี

ไม่ใชง้ำนหรือเปิดเฉพำะจุดท่ีใชง้ำน ปิดคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปรับอำกำศเม่ือ
ไม่ใชเ้ป็นเวลำนำนๆ ก ำหนดแผนในกำรซ่อมแซมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่ำงๆ
ใหอ้ยูใ่นสภำพดีอยำ่งสม ่ำเสมอ

ท า 3Rs แล้วได้อะไร ?
❖ "ประหยดั" ตน้ทุนกำรผลิตต ่ำลง
❖ เพิ่มโอกำสในกำรแข่งขนัทำง ธุรกิจ
❖ ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ

ชุมชน
❖ สร้ำงทศันคติท่ีดีและกำรยอมรับ

ระหวำ่งบริษทัและชุมชน

ซ่อมบ ำรุง

หลักการเรื่อง 3R



ซ่อมบ ำรุง

Safety Starts

With YOU!

ด้วยความปรารถนาดจีากส่วนซ่อมบ ารุง

AFS




