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หัวข้อวิชาที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 
 

ประกอบด้วยหัวขอ้ 
1. คําจํากัดความที่เกี่ยวขอ้ง  
2. อุบัติเหตุจากการทํางาน 

3. การเจ็บป่วยจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
4. การป้องกนัอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทํางาน 

แนวคิด 
 การประสบอันตรายจากการทํางาน อาจมีผลทําให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ เจ็บป่วย เกิดโรค
จากการทํางานหรือเสียชีวิต และอาจทําให้ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการ
ทํางานเหล่านี้  เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ การดําเนินงานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน จึงเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ
และการเจ็บป่วยจากการทํางาน สถานประกอบกิจการต้องดําเนินการค้นหาอันตรายและลดความ
เสี่ยงต่ออันตรายนั้น ตลอดจนหาสาเหตุของอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนกับลูกจ้างและ
ผู้เกี่ยวข้อง และกําหนดมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยลูกจ้างจะต้องมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย 
 การดําเนินงานเพ่ือการป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานนั้น ลูกจ้างจึงต้องมีความเข้าใจ 
ถึงปัญหา สาเหตุของการประสบอันตรายจากการทํางาน ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานประกอบกิจการให้เกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจน 

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อเขา้รับการฝึกอบรมในหัวขอ้วิชานีแ้ล้ว ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมต้องสามารถอธิบาย 

1. ความหมายของคําที่เกี่ยวขอ้งกับความปลอดภัยในการทํางานได้  
2. สาเหตุของอุบัติเหตุจากการทํางานได ้
3. สาเหตุของการเจ็บป่วยจากสภาพแวดล้อมในการทํางานได้ 
4. การป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทํางานได ้
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1. คำจำกัดความที่เกี่ยวข้อง 
 

 (1) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554  ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า  

 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง การกระทํา
หรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ 
หรือสุขภาพอนามัยอันเน่ืองจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน 

 โดยทั่วไปคําว่า ความปลอดภัยในการทํางาน  หรือความปลอดภัยและสุขภาพ

อนามัยในการทํ างาน  (Safety and Health at Work) หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(Occupational Health and Safety) หรือความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Safety 

and Health) หรือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ล้วนมีความหมาย
เหมือนกันคือ หมายถึง ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานของลูกจ้าง 
  นายจ้าง หมายถึง นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้
หมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทําผลประโยชน์
ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการ ไม่ว่าการทํางานหรือการทําผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่ง 
ส่วนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้น
หรือไมก็่ตาม 

  ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทํางานหรือทําผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของ
นายจ้างไมว่่าจะเรียกช่ืออย่างไรกต็าม  

  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  หมายถึง ลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หนา้ทีด่้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

 (2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537  ได้ให้คําจํากัดความ 

ของคําว่า 

 ประสบอันตราย หมายถึง การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแกก่ายหรือผลกระทบแกจิ่ตใจ 
หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทํางาน หรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือตามคําสั่ง
ของนายจ้าง 
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 เจ็บป่วย หมายถึง การที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือถึงแกค่วามตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตาม
ลักษณะ หรือสภาพของงาน หรือเนื่องจากการทํางาน 

 โดยทั่วไป การประสบอันตรายจากการทํางาน มีความหมายครอบคลุมถึงการเกิด
อุบัติเหตุจากการทํางาน  การเจ็บป่วย การเกิดโรคจากการทํางาน และการเกิดโรคอันเกีย่วเนื่องจาก
การทํางาน ทัง้น้ี การเจ็บป่วยจากการทํางานมสีาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมการทํางานและท่าทางการ
ทํางาน เช่น ปวดหลังจากการยกของผิดวิธี อาการตาล้าจากการทํางาน เป็นต้น ส่วนโรคจากการ
ทํางาน หรือโรคจากการประกอบอาชีพ หมายถึง โรคที่เกิดจากปัจจัยจากการทํางานโดยตรง  
เช่น หูตึงจากเสียงดังในโรงงานป๊ัมโลหะ  โรคปอดฝุ่ นทรายในโรงงานโมบ่ดหิน เป็นต้น  

 

 (3) มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  (สสปท.1-4-01-00-2562) ได้ให้คําจํากัดความของ

คําว่า 

  อันตราย หมายถึง สภาวการณท์ี่มีเหตุอันจะทําให้เกดิความสูญเสีย 

  อุบัติเหตุ  หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มีผู้ใดตั้งใจให้เกิด เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการ
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย 

  เหตุการณ์ เกือบเกิดเป็นอุบัติ เหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่ ไม่มีผู้ใดตั้งใจให้เกิด  
เมื่อเกิดขึ้นแล้วไมมี่ผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย 

  ความสูญเสีย หมายถึง การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย หรือเจ็บป่วย
หรือเป็นโรค 

  ความเสี่ยง หมายถึง ระดับของอันตรายที่บ่งบอกว่ายอมรับได้หรือยอมรับไมไ่ด้ 

  ระเบียบการปฏิบัติงาน  หมายถึง การอธิบายภาพรวมของการทํางานในกระบวนการ
ทํางานว่าเกี่ยวขอ้งกับอะไร ใคร เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร มีเอกสารอะไรบา้งที่เกี่ยวขอ้ง 

  ขัน้ตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  หมายถึง การอธิบายว่าแต่ละขั้นตอนงานมีรายละเอียด
การปฏบิติังานอย่างไร 
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2. อุบัติเหตุจากการทำงาน 
 
 จากนิยามคําว่าอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มีผู้ใดตั้งใจให้เกิด เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้
เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย ในที่นี้จะกล่าวถึงอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากการ
ทํางานเท่านั้น เช่น ลูกจ้างตกจากที่สูงขณะทํางานบนหลังคา ลูกจ้างถูกใบเลื่อยบาดขณะเลื่อยไม ้
ลูกจ้างถูกสารเคมีกระเด็นเขา้ตาขณะผสมสารเคม ีเป็นต้น  

2.1 สาเหตุของอุบัติเหตุ 
  การเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหายต่าง ๆ เป็นผลที่สืบเนื่อง

โดยตรงมาจากการกระทําที่ไมป่ลอดภยั และ/หรือสภาพการณ์ที่ไมป่ลอดภัย ไดแ้ก ่

  (1) การกระทําที่ไม่ปลอดภัย เป็นการกระทําของผู้ปฏิบัติงานในขณะทํางาน ซึ่งอาจ 
จะกอ่ให้เกิดอุบัติเหตุได ้ตัวอยา่งเช่น 

  1) ใช้เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยพลการหรือโดยไม่ได้
รับมอบหมาย 

  2) ทํางานเร็วเกินสมควรและใช้เครื่องจักรในอัตราที่เร็วเกินกําหนด 

  3) ซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาในขณะที่เครื่องยนต์กําลังหมุน 

  4) ถอดอุปกรณค์วามปลอดภัยจากเครื่องจักรโดยไมมี่เหตุอันสมควร 

  5) หยอกล้อกันในขณะทํางาน 

  6) ทํางานในที่ที่ไมป่ลอดภัย 

  7) ใช้เครื่องมือที่ชํารุดหรือไมถู่กวิธี 
  8) ยกหรือเคล่ือนยา้ยวัสดุด้วยท่าทางหรือวิธีการที่ไม่ปลอดภัย 

  9) ไมส่วมใส่อุปกรณคุ์ม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จัดให้ 
  10) ไมป่ฏิบัตติามขอ้บังคับ ขอ้ห้าม ป้ายหรือสัญลักษณเ์ตือนต่าง ๆ 
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(2) สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวผู้ปฏิบัติงานในขณะ
ทํางาน     ซึ่งอาจเป็นสาเหตุกอ่ให้เกิดอุบัติเหตุได ้ตัวอย่างเช่น 

  1) ไมมี่ที่ครอบหรือการ์ดปิดคลุมส่วนที่หมุนได้และสว่นส่งถ่ายกําลังของเครื่องจักร 

  2) ที่ครอบหรือการ์ดของเครื่องจักรไมป่ลอดภัยหรือไมเ่หมาะสม 

  3) เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ มีการออกแบบทีไ่มเ่หมาะสม 
  4) บริเวณพื้นที่ทํางานลื่น ขรุขระ หรอืสกปรก 

  5) บริเวณที่ทํางานมกีารวางของไมเ่ป็นระเบียบ กีดขวางทางเดิน  
  6) การกองวัสดุสูงเกนิไป หรือการซ้อนวัสดุไมถู่กวิธี 
  7) การจัดเก็บสารเคมี สารไวไฟต่าง ๆ ไมเ่หมาะสม 

  8) แสงสว่างไมเ่หมาะสม เช่น แสงอาจสว่างไมเ่พียงพอ หรือแสงจ้าเกินไป เป็นต้น 
  9) ไมมี่ระบบการระบายและถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม 

 

ต่อมาได้มีการอธิบายเชิงลึกถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดการกระทําที่ไม่ปลอดภัยและ
สภาพการณ์ที่ไมป่ลอดภัย ว่ามาจากความบกพร่องของฝ่ายบริหารที่ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ หรือละเลยที่จะดําเนินการให้เกิดความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทําให้สถานประกอบกิจการ
ขาดโครงการ/กิจกรรมความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกงานอันตราย ขาดการนํามาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างครบถ้วนในกิจกรรมที่จําเป็น รวมถึงขาดการดําเนินงานด้านความ
ปลอดภยัที่สอดคล้องกับขอ้กําหนดของกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้แนะต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด ดงันั้น 
ความบกพร่องในการจัดการของฝ่ายบริหารของสถานประกอบกิจการ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้
เกิดการประสบอันตรายและความสูญเสียในสถานประกอบกิจการ 

 

2.2 ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหต ุ
 ความสูญเสียหรือคา่ใช้จ่ายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการทํางาน อาจแบ่งออกได้เป็น           
2 ประเภทใหญ ่ๆ ดังนี้ 
 (1) ความสูญเสียทางตรง  หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสบอุบัติเหตุโดยตรง 
ได้แก ่

 1) คา่รักษาพยาบาล 

 2) คา่ทดแทน 

 3) คา่ทําขวัญ คา่ทําศพ 

 4) คา่ประกันชีวิต 
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 (2) ความสูญเสียทางอ้อม หมายถึง คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ (ซึง่ส่วนใหญ่จะคํานวณเป็นตัวเงิน
ไดย้าก) นอกเหนือจากคา่ใช้จ่ายจากความสูญเสียทางตรง ได้แก ่

 1) การสูญเสียเวลาทํางานของ 
                             ก. ผู้ปฏบิติังานที่ไดร้ับบาดเจ็บ เพ่ือรักษาพยาบาล 

                             ข. ผู้ปฏบิติังานอื่นที่ตอ้งหยุดงานชัว่คราว เนื่องจาก 

- การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยการปฐมพยาบาล หรือนําส่งโรงพยาบาล 

 - ความอยากรู้อยากเห็น 

 - การวิพากษ์วิจารณ ์

 - ความตื่นตระหนก ตกใจ และเสียขวัญ 

 ค. หัวหนา้งานหรือผู้บังคับบัญชา เนื่องจาก 

 - การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 

 - การสอบสวนหาสาเหตุของการเกดิอุบัติเหต ุ

- การบนัทึกและจัดทํารายงานการเกิดอุบัตเิหต ุ

- การจัดหาและฝึกสอนผูป้ฏิบัตงิานอื่นให้เขา้ทํางานแทนผูบ้าดเจ็บ 

 - การแกไ้ขและป้องกันอุบัติเหตุไมใ่ห้เกิดข้ึนซาอีก 
2) คา่ใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณท์ี่ได้รับความเสียหาย 

 3) วัตถดิุบหรือสินคา้ที่ได้รับความเสียหายต้องทิ้ง ทําลาย หรือขายทิ้ง 
 4) ผลผลิตลดลง เน่ืองจากกระบวนการผลิตขัดขอ้ง ต้องหยุดชะงัก 

 5) คา่สวัสดิการต่าง ๆ ของผูบ้าดเจ็บ 

 6) สถานประกอบกจิการต้องจ่ายคา่จ้างให้แกผู่้บาดเจ็บตามปกติ แม้จะทํางานได้
ไมเ่ต็มที่ หรือต้องหยุดทํางาน 

 7) การสูญเสียโอกาสทางการค้า เช่น ผลผลิตลดลง ทํางานไม่ได้ตามเป้าหมาย 
เป็นต้น 

 8) การเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของสถานประกอบกิจการ 
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 9) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เช่น ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่านาประปา และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่สถานประกอบกิจการยังคงต้องจ่ายตามปกติ แม้ว่าจะต้องหยุด หรือ
ปิดกิจการในกรณีเกดิอุบตัเิหตุร้ายแรง 

 นอกจากนี้ ผู้ประสบอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการหรือทุพพลภาพไม่สามารถ
กลับเข้าสู่กระบวนการทํางานดังเดิมได้ ทําให้ไม่สามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติ กลายเป็นภาระของ
สังคมที่ต้องรับผิดชอบดูแลร่วมกัน ดังนั้นความสูญเสียทางอ้อมนั้นมีมูลค่ามากกว่าความสูญเสีย
ทางตรง ซึ่งปกติเรามักจะไมค่ํานึงถึงความสูญเสียดังกล่าว  

 

 

3. การเจ็บป่วยจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
3.1 สภาพแวดล้อมในการทํางานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 สภาพแวดล้อมในการทํางานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง สิ่งหรือสภาพต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัวผู้ปฏิบัติงาน เช่น ความร้อน ความเย็น แสงสว่าง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน รังสี กา๊ซ ไอสาร 
ฝุ่ น ฟูม ละออง สารเคมี เชื้อโรค และสัตว์ต่าง ๆ นอกจากน้ียังรวมถึงสภาพการทํางานที่ซาซาก การ
เร่งรีบทํางาน การทํางานล่วงเวลา สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ค่าตอบแทน และชั่วโมงการ
ทํางาน เป็นต้น ความไม่เหมาะสมของสภาพแวดล้อมในการทํางาน นับว่าเป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
ในการกอ่ให้เกิดการเจ็บป่วยจากการทํางานได้ 
 
 

 สภาพแวดล้อมในการทํางานที่อยูร่อบตัวผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทําให้เกิดการเจ็บป่วย หรือโรค
จากการทํางาน  แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก ่สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ทางการย
ศาสตร์ และทางจิตวิทยาสังคม ดังภาพที ่1 
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ภาพที ่1 : สภาพแวดล้อมในการทํางานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

 (1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ความร้อน ความเย็น แสงสว่าง เสียงดัง 
ความสัน่สะเทือน รังสี และความกดดันบรรยากาศ เป็นต้น 

 (2) สภาพแวดล้อมทางเคมี เช่น สารเคมีชนิดต่าง ๆ ที่ เป็นวัตถุดิบ หรือผลผลิต 
หรือของเสียที่ต้องกําจัด โดยทัว่ไปสารเคมีดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูป กา๊ซ ไอสาร ฝุ่ น ฟูม ควัน ละออง 
หรืออยู่ในรูปของเหลว ตัวอย่างสารเคมี เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ตะกั่ว แมงกานีส ปรอท 
เบนซีน คาร์บอนเตตระคลอไรด์ แอสเบสตอส (ใยหิน) เป็นต้น  สารเคมีเหล่าน้ีอาจเข้าสู่ร่างกาย
โดยการหายใจ การกิน หรือการดูดซึมผ่านทางผิวหนังของผู้ปฏิบัติงาน ปริมาณของสารเคม ี
นับว่ามีบทบาทอย่างมากที่ส่งผลให้ เกิดโรคจากการทํางานช้าหรือเร็ว ถ้าหากผู้ปฏิบัติงาน 
ได้รับสารเคมีในปริมาณที่สูงมาก การเกิดโรคจะเห็นได้ชัดในระยะเวลาอันสัน้ แต่ถา้ได้รับในปริมาณ
ไมม่ากนัก การเกดิโรคก็จะใช้เวลานาน 

 (3) สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เช้ือรา ไรฝุ่ น พยาธิ และสัตว์อื่น ๆ 
เช่น ยุง หนู งู เป็นต้น 

 (4) สภาพแวดล้อมทางการยศาสตร์ เช่น การทํางานที่มีท่าทางการทํางานที่ไมเ่หมาะสม 
การก้มยกย้ายของผิดวิธี การบิดเอ้ียวตัว การทํางานซาซาก การทํางานหนักเกินขีดความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติงาน การทํางานที่สถานีงานมีระดับความสูงไม่เหมาะสมกับความสูงของผู้ปฏิบัติงาน  
เป็นต้น 
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 (5) สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม เช่น งานที่ก่อให้เกิดความเครียดต่อจิตใจ 
ที่ เกิดจากการทํางานแข่งกับเวลาต้องทํางานด้วยความเร่งรีบ การทํางานกะ การได้รับค่าจ้าง 
ที่ไมเ่หมาะสม สัมพันธภาพระหว่างผูป้ฏิบตังิาน เป็นต้น 

 จากการที่ผู้ปฏิบัติงานต้องทํางานในสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ไม่เหมาะสม  
อาจเป็นผลทําให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากการทํางานขึ้น เมื่อเกิดการเจ็บป่วย ผู้ปฏิบัติงาน
นั้นอาจได้รับการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสภาพให้หายได้ แต่เมื่อผู้ปฏิบัติงานนั้น 
กลับเข้าทํางานในสภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่เหมาะสมเช่นเดิมอีก ผู้ปฏิบัติงานนั้นก็อาจได้รับ
อันตรายทํานองเดียวกับที่เกดิข้ึนแล้วไมมี่ที่สิ้นสุดดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2 : วงจรสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทํางานและผู้ปฏิบัติงาน 

 

3.2 องคป์ระกอบที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วย/โรคจากการทํางาน 
 องคป์ระกอบหลักที่ทําให้เกดิอาการเจ็บป่วย และ/หรือโรคจากการทํางาน มี 3 ปัจจัย ได้แก ่

 (1) ผูป้ฏิบัติงาน ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผู้ปฏิบตัิงานที่นับว่ามีอิทธิพลต่อการเจ็บป่วย และ/
หรือโรคจากการทํางานมีหลายประการ เช่น อายุ เพศ กรรมพันธุ์  เชื้อชาติ ภาวะโภชนาการ 
ของแต่ละบุคคล โรคประจําตัว ความไวต่อการเกิดโรค พื้ นฐานการศึกษาของผู้ปฏิบัติงาน 
องคป์ระกอบดา้นจิตใจ และองคป์ระกอบด้านพฤติกรรม เป็นต้น 
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 (2) สภาพแวดล้อมในการทํางานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คือสาเหตุที่สําคัญของการ
เกิดการเจ็บป่วยและ/หรือโรคจากการทํางาน ซึ่งแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ ่ๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ทางการยศาสตร ์และทางจิตวิทยาสังคม 

  (3) สิ่งแวดล้อมทัว่ไป เป็นปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นและส่งเสริม ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ที่จะทําให้โรคเกิดเร็วข้ึน เช่น สภาพที่พักอาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ สภาพภูมิอากาศ และสภาพ
เศรษฐกจิ เป็นต้น 

3.3 โรคจากการทํางาน  
 โรคจากการทํางาน หรืออาจเรียกว่าโรคจากการประกอบอาชีพ ซึ่งบางครั้งอาจปรากฏ
อาการขึ้นอย่างเฉียบพลัน เนื่องจากได้รับสิ่งที่ทําให้เกิดโรคในปริมาณความเข้มข้นสูงในระยะเวลา
สัน้ ๆ เช่น กรณีหายใจเอากา๊ซแอมโมเนียที่เกดิการรัว่ไหลจากกระบวนการผลิต จะทําให้เกิดผลต่อ
ระบบทางเดินหายใจ เกิดการเจ็บป่วยขึ้น แต่บางครั้งโรคจากการทํางานอาจปรากฏอาการแบบ
เรื้อรังเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานได้รับสิ่งที่ทําให้เกิดโรคนั้นทีละเล็กทีละน้อย สะสมเป็นเวลานานหลาย
เดือนหรือหลายปี เช่น หูตึงจากเสียงดัง โรคปอดฝุ่ นฝ้าย โรคปอดฝุ่ นทราย เป็นต้น 
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4. การป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน 
ลําดับมาตรการป้องกันอันตราย หรือควบคุมความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 
 มาตรการป้องกันอันตราย หรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางาน  
เป็นการดําเนินการเพ่ือขจัดหรือลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานให้หมดไปหรืออยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ ซึ่งควรดําเนินการตามลําดับ โดยเริ่มจากมาตรการลําดับที่ 1 จนถึงมาตรการลําดับที่ 5 
แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้มาตรการควบคุมมากกว่า 1 มาตรการ เพื่อให้การควบคุมอันตรายและลด
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างได้ผล ลําดับมาตรการควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
ทํางาน มีดังนี ้

 

มาตรการลําดับที ่1   การขจัดอันตราย 
                 ในการควบคุมความเส่ียง มาตรการที่ต้องพิจารณาเป็นลําดับแรกคือการขจัดอันตราย 
ซึ่งถือเป็นมาตรการคุ้มครองดูแลที่ดีที่สุด เพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสอันตรายได้ ทําให้
ลูกจ้างมีโอกาสได้รับอันตรายน้อยที่สุด และเป็นการควบคุมที่ถาวร เช่น การใช้หุ่นยนต์ทํางานแทน
มนุษย์ การแยกเส้นทางคนเดินกับเส้นทางยานพาหนะ เป็นต้น 
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                 หากสามารถควบคุมความเสี่ยงด้วยมาตรการลําดับที่ 1 ได้ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นก็จะ
หมดไป ดังนั้นอาจไม่จําเป็นต้องควบคุมความเสี่ยงด้วยมาตรการลําดับถัดไป แต่หากไม่สามารถ
ควบคุมอันตรายด้วยมาตรการลําดับที่ 1 ได้ กจ็ะต้องควบคุมอันตรายด้วยมาตรการลําดับถัดไป  

 

มาตรการลําดับที ่2   การทดแทนด้วยสิง่ทีม่ีอันตรายนอ้ยกว่า 
 มาตรการควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงที่ตอ้งพิจารณาเป็นลําดับที่ 2 คือ การทดแทน
ด้วยวัสดุ วิธีการทํางาน หรืออุปกรณ์ที่มีอันตรายน้อยกว่า ถือเป็นมาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อ
การสัมผัสอันตราย ทําให้มีโอกาสได้รับอันตรายจากการทํางานน้อยลง เช่น การเลือกใช้สารเคมีที่มี
อันตรายน้อยกว่าแทนการใช้สารเคมีที่มีอันตรายมาก หรือการใช้สีที่ใช้นาเป็นตัวทําละลายแทนการใช้
สีที่ใช้สารประเภทนามันเป็นตัวทําละลาย การนําขั้นตอนการทํางานที่มีความเส่ียงบนที่สูงลงมาทําใน
ระดับพ้ืนดิน เป็นต้น 

 

มาตรการลําดับที ่3   การควบคุมทางวิศวกรรม 
 หากไม่สามารถควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงด้วยการขจัดอันตราย (มาตรการลําดับ
ที่  1) และการทดแทนด้วยสิ่งที่มีอันตรายน้อยกว่า (มาตรการลําดับที่  2) ได้ ก็ให้พิจารณา
ดําเนินการควบคุมด้วยการควบคุมทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นการดําเนินการควบคุมเพื่อให้สถานที่
ทํางานปลอดภัย เช่น การติดตั้งการ์ดส่วนที่เป็นอันตรายของเครื่องจักร การติดตั้งระบบระบาย
อากาศ การลดความดังของเสียง การยกย้ายวัสดุโดยใช้อุปกรณ์เครื่องกล การป้องกันการตกจากที่
สูงโดยการติดตั้งราวกันตก เป็นต้น 

 

มาตรการลําดับที ่4   การควบคุมเชิงบริหารจัดการ 
 การควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงมาตรการที่ 4 เป็นการควบคุมเชิงบริหารจัดการ
โดยการให้ขอ้มูลความรู้และการอบรมที่เหมาะสม การตรวจสอบอุปกรณค์วามปลอดภัย มีระบบการ
อนุญาตเข้าปฏิบัติงาน การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน การจัดให้มีโครงการเฝ้าระวัง
สุขภาพสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่ได้มีการชี้บ่งว่ามีความเสี่ยง เช่น ผู้ที่สัมผัสกบัเสียงดัง ผู้ที่ใช้เครื่องมือที่
มีความสัน่สะเทือน ผูท้ี่มีความผดิปกติของระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น 
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มาตรการลาํดบัที ่5   การใช้อุปกรณค์ุม้ครองความปลอดภยั 
 ส่วนบคุคล 

                ในกรณีที่สถานประกอบกิจการไม่สามารถควบคุมอันตรายด้วยมาตรการลําดับที่ 1 - 4 

อย่างได้ผล จึงเลือกใช้มาตรการลําดับที่ 5 เป็นมาตรการสุดท้าย คือ การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล  เช่น การใช้หน้ากากกันฝุ่ น  ชุดกันความร้อน  ครอบหูหรือที่อุดหูลดเสียง  เป็นต้น  
มาตรการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนี้ไม่ควรนํามาใช้เป็นมาตรการหลักในการ
ป้องกันอันตราย เนื่องจากมาตรการลําดับที่ 5 เป็นมาตรการควบคุมเพื่อลดความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุ ไม่ใช่เป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ หากจําเป็นต้องใช้ ให้เลือกใช้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน เนื่องจากลูกจ้างมักมีปัญหากับการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์มีขนาดไม่พอดีกับผู้สวมใส่ ผู้ใช้ไม่บํารุงรักษาความสะอาด
อุปกรณ์ทําให้ไม่ถูกสุขอนามัย ผู้ใช้ไม่เคยชินกับการใช้อุปกรณ์ การสวมใส่เป็นเวลานานทําให้รู้สึก
ร้อน อึดอัด รําคาญ ไม่สะดวกสบาย เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทําให้อาจไม่ได้รับความร่วมมือ
ที่ดีในการใช้อุปกรณ์จากผู้ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามควรให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเลือกใช้อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ การบํารุงรักษา
อุปกรณอ์ย่างถูกต้อง 
 
 โดยสรุปการขจัดอันตรายเป็นมาตรการแรกที่ต้องพิจารณา หากไม่สามารถดําเนินการ
ไดใ้ห้ใช้มาตรการลําดับถดัมา คือการทดแทนด้วยสิ่งที่มีอันตรายน้อยกว่า การควบคุมทางวิศวกรรม
ร่วมกับการควบคุมเชิงบริหารจัดการ เช่น กําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การจัดรูปแบบการ
ทํางาน การให้ข้อมูลความรู้ และการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ก็เพ่ือเป็นการคุ้มครองดูแลผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ส่วนการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ควรเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะ
นํามาใช้ ซึ่งเป็นเพียงมาตรการสนับสนุนมาตรการควบคุมอันตราย และในหลายกรณีอาจ
จําเป็นต้องมีการใช้มากกว่าหนึ่งมาตรการเพื่อควบคุมอันตรายที่เกิดข้ึนจากการทํางาน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี ้

  - กรณีผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับสายไฟฟ้าเปลือยอาจทําให้ถูกไฟฟ้าช็อคถึงขั้นเสียชีวิต  
แต่หากมีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น การหุ้มฉนวน การใช้อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 
จะสามารถลดความเส่ียงต่อการเกดิอันตรายต่อผูป้ฏิบัติงานได้ 

  - กรณีเลื่อยวงเดือน หากมีอุปกรณ์ป้องกันและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และใช้งาน
โดยผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรม ก็สามารถป้องกันหรือควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทํางานได้ 
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  - กรณีปฏิบัติงานกับเครื่องเจีย กอ่นได้รับอนุญาตให้ทํางาน ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการ
ฝึกอบรมขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และก่อนจะทํางานทุกครั้งต้องทําการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย รวมทั้งใช้อุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม จึงจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากงานเจียได้ 
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5. ความร่วมมือและการส่งเสริมสุขภาพของลูกจ้าง 
 

หากนายจ้างได้ดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวขา้งต้นแล้ว แต่ลูกจ้างไม่ให้ความร่วมมือที่
ดใีนการดําเนินการร่วมกบันายจ้าง ก็จะทําให้การดําเนินมาตรการป้องกันอันตรายหรือควบคุมความ
เสี่ยงไม่ประสบความสําเร็จ ดังนั้นลูกจ้างจึงต้องมีความตระหนักถึงปัญหาความไม่ปลอดภัยในการ
ทํางานที่มีผลกระทบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน และมีจิตสํานึกในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจาก
การทํางาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนที่จะต้องปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 5.1 การให้ความร่วมมอืกับนายจ้างในการดําเนินการ 
ตามกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น 

  (1) การปฏิบัติตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภัยของสถานประกอบกจิการอย่างเคร่งครัด 

(2) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอยา่งถูกต้อง 

(3) หากพบสภาพการทํางาน หรือการกระทําที่ไมป่ลอดภัยต่าง ๆ ต้องแจ้งให้ 
หัวหนา้งานทราบโดยเร็ว 

(4) การเขา้รับการอบรมในหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานต่าง ๆ  

(5) การเขา้รับการตรวจสุขภาพเป็นระยะ ๆ เพ่ือการเฝ้าระวังโรคจากการทํางาน 

(6) เขา้ร่วมกจิกรรมและโครงการดา้นความปลอดภัยฯ ที่นายจ้างจัดขึ้น  

 5.2 การเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรความปลอดภัย 
ในการทาํงานตา่ง ๆ 
 การทํางานในสถานประกอบกิจการ อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
จากสภาพแวดล้อมในการทํางานที่อันตรายและไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้นการอบรมหลักสูตรความ
ปลอดภัยต่างๆ จึงมีความสําคัญที่ทําให้ลูกจ้างได้ทราบสาเหตุของอันตรายและวิธีการป้องกัน 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามมาตรการ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่สถานประกอบ
กิจการจัดข้ึน ทัง้นี้ในการเขา้รับการอบรม ลูกจ้างควรปฏิบัตดิังนี ้
 (1) ตั้งใจเรียน เนื่องจากสิ่งที่เรียนเป็นแนวทางในการป้องกันการบาดเจ็บและ
การเจ็บป่วยที่อาจเกิดข้ึนในงานประจําวัน ดังนั้น ถ้าสงสัยให้สอบถามจนเข้าใจ หากไม่เข้าใจ 
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อาจทําให้มีการปฏิบัติผิด หรือละเลยการปฏิบัติที่ถูกต้อง และอาจก่อผลเสียหายต่อผลผลิต  
หรือทําให้เกดิการบาดเจ็บเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยส่วนรวมได้  
 (2) จดจําสิ่งที่เรียนรู้ เพราะการทํางานในสถานประกอบกิจการตอ้งปฏิบัติตาม
ระเบียบและขอ้บังคับที่ได้เรียนรู้มา จึงต้องรู้ขอ้ควรระมัดระวังและขัน้ตอนการทํางาน เมื่อฝึกปฏิบัติ
ให้สอบถามผูส้อนหรือหัวหนา้งานจนสามารถปฏบิติัได้อย่างถกูต้อง 
 (3) หมัน่ฝึกฝน ถึงแมว้่าได้เรียนรู้และฝึกปฏบิัติจนเขา้ใจแล้ว ยังต้องนํามา
ฝึกฝนให้เกดิความชํานาญ ทําซาๆจนสามารถปฏิบัติไดไ้มผิ่ดขัน้ตอนและผลงานเป็นที่พอใจ 

 

  5.3 การเริ่มทํางานวันใหมด่้วยอารมณส์ดใส   

 การมีอารมณ์ที่ ดีย่อมส่งผลให้มีสมาธิในการทํ างาน สามารถสร้างผลงานที่ มี
ประสิทธิภาพ หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องตัดสินใจก็จะมีสติในการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานก่อนเริ่มทํางาน  หากลูกจ้างพักผ่อนไม่เพียงพอ  
หรือยังคงอ่อนเพลีย หรือเร่งรีบมาทํางานให้ทันเวลา จะทําให้มีอารมณ์ที่ขุน่มัวหงุดหงิด เมื่อร่างกาย
และจิตใจไม่มีความพร้อมในการทํางาน  ย่อมเป็นสาเหตุนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น ลูกจ้าง
จึงต้องมีการวางแผนในการปฏบิติักจิกรรมนอกงานต่าง ๆ เพื่อไมใ่ห้ส่งผลกระทบต่อการทํางาน  

 

  5.4 การเจบ็ป่วยบอ่ย ๆ ทําให้ขาดงาน 
และประสทิธภิาพการทาํงานลดลง 
 รวมทั้งยังพบว่าการประสบอันตรายจากการทํางานที่เกิดข้ึน ส่วนหนึ่งมีสาเหตุ
พื้นฐานมาจากปัญหาสุขภาพของลูกจ้าง การเจ็บป่วยของแต่ละคนขึ้นกับสภาพแวดล้อม โภชนาการ 
และพฤติกรรม จึงเป็นสาเหตุให้สุขภาพลูกจ้างไม่แข็งแรง ยกเว้นผู้เจ็บป่วยจากพันธุกรรมหรือเป็น
ตั้งแต่กําเนิด การเป็นหวัดบ่อย ๆ ก็เป็นสัญญาณเตือนความบกพร่องในการดูแลสุขภาพตนเองได้
เช่นกัน ดังนัน้ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยลูกจ้างควรส่งเสริมสุขภาพกายและใจตนเอง ดังนี้ 
  (1) การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชนต่์อร่างกาย ครบทัง้ 5 หมู ่ได้แก ่

    - หมู ่1  โปรตีน (เนื้อสัตว์ ไข ่นม)  

    - หมู ่2  คาร์โบไฮเดรต (ขา้ว แป้ง นาตาล เผอืก มัน) 

    - หมู ่3  เกลือแรห่รือแร่ธาตุ (พืชผัก)  

    - หมู ่4  วิตามิน (ผลไม)้  

    - หมู ่5  ไขมัน (ไขมันจากพืชและสัตว์)  
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  (2) การพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายได้รับการฟ้ืนฟูก่อนเริ่มการทํางานใน
แต่ละวัน เนื่องจากความอ่อนเพลียเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการ
เกิดอุบัติเหต ุ

  (3) การผ่อนคลายความเครียด ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฝึกสมาธิ ทําจิตใจให้
ร่าเริงแจ่มใส เป็นต้น เนื่องจากความเครียดทําให้ขาดสมาธิในการทํางาน 
ซึ่งอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุจากการทํางานได้ 

  (4) การงดสิ่งเสพติด เช่น เหล้า บุหรี่ ยาบ้า เป็นต้น เพราะผู้ติดสิ่งเสพติดจะมี
ร่างกายทรุดโทรม ความต้านทานโรคตา ทําให้เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
และโรคจากการทํางานมากกว่าคนทัว่ไป 

  (5) หมั่นออกกําลังกายอย่างสมาเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีการยืดเหยียด
กล้ามเน้ือเพ่ือลดการบาดเจ็บและเพ่ิมความตื่นตัวในการทํางาน 

  (6) ทําความสะอาดที่พักอาศัยและสถานที่ทํางานให้ถูกสุขลักษณะอย่าง
สมาเสมอ พร้อมทั้งดูแลความสะอาดของร่างกายตนเอง เพื่อลดความเสี่ยง
จากการได้รับสิ่งสกปรกและเชื้อโรคเขา้สู่ร่างกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สแกน QR-CODE
เพ�่อรับชมว�ดีโอบรรยาย

หัวขอว�ชาที่ 2

หัวขอว�ชาที่ 2
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
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หัวข้อวิชาที่ 2 : กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

 

ประกอบด้วยหัวขอ้ 

1. พระราชบญัญติัความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 

2. กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัความปลอดภัยในการทํางาน 

แนวคิด 
 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นมาตรฐานขั้น
ตาที่นายจ้างต้องใช้ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการ 
เพื่อให้ลูกจ้างปฏบิติังานอย่างปลอดภัย  

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อวิชานี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถอธิบาย
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 
2554 ได ้
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1. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 

 

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. 2554  ประกอบด้วย 8 หมวด 74 มาตรา ดังนี ้

 หมวด 1 บททัว่ไป ประกอบด้วยมาตรา 6 และมาตรา 7 

 หมวด 2 การบริหาร การจัดการ และการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ประกอบด้วยมาตรา 8 ถึงมาตรา 23 

 หมวด 3 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ประกอบด้วยมาตรา 24 ถงึมาตรา 31 

 หมวด 4 การควบคุม กํากับ ดูแล ประกอบด้วยมาตรา 32 ถึงมาตรา 34 
 หมวด 5 พนักงานตรวจความปลอดภัย ประกอบด้วยมาตรา 35 ถึงมาตรา 43 

 หมวด 6 กองทนุความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ประกอบด้วยมาตรา 44 ถึงมาตรา 51 

 หมวด 7 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางา น
ประกอบด้วยมาตรา 52  
 หมวด 8 บทกําหนดโทษ ประกอบด้วยมาตรา 53 ถงึมาตรา 72 

 บทเฉพาะกาล ประกอบด้วยมาตรา 73 และมาตรา 74 

 

 มาตราสําคัญที่ลูกจ้างควรทราบและต้องปฏิบัต ิมีดังนี ้
 มาตรา 6 ให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการ
ทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

 ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดําเนินการและส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและ
สถานประกอบกิจการ 
 มาตรา 8 ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง  
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ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลกูจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม ่

 การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดทําเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการ 
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

 กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2554 มีดังต่อไปน้ี 
 1. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
พ.ศ. 2555 

 2. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมอีันตราย พ.ศ. 2556 

 3. กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงาน
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 

 4. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกบัไฟฟ้า พ.ศ. 2557 

 5.. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 
2559 

6.กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2561 

7. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดํ าเนินการด้ าน 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกบัท่ีอับอากาศ พ.ศ. 2562 

8.  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดําเนิ นการด้าน 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานประดานา พ.ศ. 2563 

มาตรา 14 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานที่อาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย  
ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการทํางานและแจกคู่มือปฏิบัติงาน 
ให้ลูกจ้างทุกคนกอ่นที่ลูกจ้างจะเขา้ทํางาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน 

มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือให้บริหาร จัดการ  
และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย  
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ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลกูจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม ่

ใน กรณี ที่ น ายจ้ างรับ ลู กจ้ าง เข้ าทํ างาน  เป ลี่ ยน งาน  เป ลี่ ยน สถาน ที่ ทํ า งาน  
หรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ 
หรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนกอ่นการเริ่มทํางาน  

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ที่อธิบดปีระกาศกาํหนด 

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีสาระสําคัญคือ 

 (1) นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํ างานเพื่ อให้ บริหาร จัดการ และดํ าเนิ นการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัยให้แกลู่กจ้างระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง
ทุกคน 

 กรณีลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ เปลี่ยนงาน เปล่ียนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างไดร้ับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย 
ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนกอ่นการเริ่มทํางาน 

 (2) หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สําหรบัลูกจ้างระดับบริหาร ให้มรีะยะเวลาการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง 
 (3) หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สําหรับลูกจ้างระดับหัวหนา้งาน มีระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง 
 (4) หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สําหรับลูกจ้างทัว่ไปและลูกจ้างเขา้ทํางานใหม่ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง 
 (5) หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สําหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปล่ียนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง
แตกต่างไปจากเดิม มีระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ชั่วโมง 

มาตรา 17  ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทั้งขอ้ความแสดงสิทธิและหนา้ที่
ของนายจ้างและลูกจ้างตามที่อธิบดปีระกาศกําหนดในที่ที่เห็นได้งา่ย ณ สถานประกอบกจิการ 
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ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลกูจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม ่

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง  
มีสาระสําคัญคือ 
 (1) ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพการ
ทํางานในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกจิการ 

 (2) ให้นายจ้างติดประกาศข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างในที ่
ที่เห็นได้งา่ย ณ สถานประกอบกิจการ ซึ่งต้องประกอบดว้ยขอ้ความดังต่อไปนี้ 
 1) นายจ้างและลูกจ้างมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
 2) นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการ
ทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

(มาตรา 6) 
 3) นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน ถ้าลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้หยุดการทํางาน
จนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณน์ัน้ (มาตรา 22) 
 4) นายจ้างมีหน้าที่จัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการ
ฝึกอบรมให้สามารถบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานได้อยา่งปลอดภัยกอ่นการเขา้ทํางาน เปล่ียนงาน เปล่ียนสถานที่ทํางาน 
หรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ ์(มาตรา 16) 
 5) นายจ้างมีหน้าที่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน 
และแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนกอ่นที่ลูกจ้างจะเข้าทํางาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่
ทํางาน (มาตรา 14) 
 6) นายจ้างมีหน้าที่ติดประกาศ คําเตือน คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของอธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน แล้วแต่กรณี (มาตรา 15) 
 7) นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (มาตรา 7) 
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ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลกูจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม ่

 8) ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดําเนินการและส่งเสริมด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยคํานึงถึงสภาพของงานและ
หนา้ที่รับผิดชอบ (มาตรา 6 และมาตรา 8) 
 9) ลูกจ้างมีหน้าที่แจ้งข้อบกพร่องของสภาพการทํางาน หรือการชํารุดเสียหาย 
ของอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ที่ไมส่ามารถแกไ้ขได้ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทํางาน หัวหนา้งาน หรือผูบ้ริหาร (มาตรา 21) 
 10) ลูกจ้างมีหนา้ที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่นายจ้างจัด
ให้ และดูแลให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน (มาตรา 22) 
 11) ในสถานที่ที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของนายจ้าง 
และสถานประกอบกิจการอื่นที่ไมใ่ช่ของนายจ้างด้วย (มาตรา 18) 
 12) ลูกจ้างมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการเลิกจ้าง หรือถูกโยกย้ายหน้าที่การ
งานเพราะเหตุที่ฟ้องร้อง เป็นพยาน ให้หลักฐาน หรือให้ขอ้มูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย คณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือศาล (มาตรา 42) 
 13) ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดในระหว่างหยุดการทํางาน 
หรือหยุดกระบวนการผลิตตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย เว้นแต่ลูกจ้างที่จงใจกระทํา
การอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิต (มาตรา 39) 

  มาตรา 18 ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ให้นายจ้างทุกราย 
ของสถานประกอบกจิการในสถานที่นั้น มีหน้าที่ร่วมกนัดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี  
 ลูกจ้างซึ่งทํางานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งลูกจ้างซึ่งทํางาน 
ในสถานประกอบกิจการอื่นที่ไม่ใช่ของนายจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานซึ่งใช้ในสถานประกอบกจิการนัน้ด้วย 

  มาตรา 21 ลูกจ้างมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพ
อนามัยโดยคํานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
 ในกรณีที่ลูกจ้างทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหาย และไม่สามารถแก้ไข
ได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร และให้
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหารแจ้งเป็นหนังสือต่อนายจ้างโดย 
ไมช่ักช้า  
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 ในกรณีที่หัวหน้างานทราบถึงข้อบกพร่องหรือการชํารุดเสียหายซึ่งอาจทําให้
ลูกจ้างได้รับอันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ต้องดําเนินการป้องกนัอันตรายนั้น
ภายในขอบเขตที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายทันทีที่ทราบ กรณีไม่อาจดําเนินการได้ให้แจ้ง
ผูบ้ริหารหรือนายจ้าง ดําเนินการแกไ้ขโดยไมชั่กช้า 

  มาตรา 22 ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธบิดีประกาศกําหนด  
 ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษา
อุปกรณ ์ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน  
 ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทํางาน
นัน้จนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณดั์งกล่าว 

  มาตรา 74 ในระหว่างที่ยังมิไดอ้อกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพ่ือปฏิบัตกิารตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้นํากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานพ.ศ. 2541 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 กฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวดที่  8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยูต่ามมาตรา 74 ได้แก ่

 (1) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เกี่ยวกบัรังสีชนิดกอ่ไอออน พ.ศ. 2547 

 (2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการ
ตรวจแกพ่นักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

 (3) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 

 (4) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอ่สร้าง พ.ศ. 2551 

 (6) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ป้ันจัน่ และหมอ้นา พ.ศ.2552 

 (7) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
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2.  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 
ในการทำงาน 

 

 นอกจากพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
พ.ศ. 2554 แล้ว ยังมีกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ซึ่งมีความเกี่ยวขอ้งกบัความปลอดภัยในการทํางาน ได้แก ่
 (1) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) เรื่อง งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ 
ความปลอดภัยของลูกจ้าง  
 (2) กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541) เรื่อง งานที่ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก

อายุตากว่า 18 ปีทํางาน  
 (3) กฎกระทรวงฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2541) เรื่อง งานขนส่งทางบก 
 (4) กฎกระทรวงกําหนดอัตรานาหนักท่ีนายจ้างให้ลูกจ้างทํางานได้ (พ.ศ. 2547) 
 (5) กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (พ.ศ. 2547) 

 
 รายละเอียดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของกองความปลอดภัยแรงงาน www.osh.labour.go.th หรือสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) 

www.tosh.or.th 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สแกน QR-CODE
เพ�่อรับชมว�ดีโอบรรยาย

หัวขอว�ชาที่ 3

หัวขอว�ชาที่ 3
ขอบังคับวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
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หัวข้อวิชาที่ 3 : ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

 

ประกอบด้วยหัวขอ้ 
1. ที่มาและความสําคัญ 
2. กฎความปลอดภัยทัว่ไป 

3. กฎความปลอดภัยในการทํางานเฉพาะเรื่อง 

4. ขอ้บังคับว่าด้วยความปลอดภัย 

แนวคิด 
 นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานไว้ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยฯ เป็นเอกสารที่อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อควบคุมมิให้มีการกระทําที่อาจ
กอ่ให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งนายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติตาม
ขอ้บังคับจนกว่าลูกจ้างจะสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ดังนั้น ลูกจ้างจะต้องรู้ และปฏิบัติ
ตามข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยฯ รวมถึงกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่สถานประกอบกิจการ
กําหนดไว ้  

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อวิชานี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
ของสถานประกอบกิจการที่ตนเองปฏิบัติงานอยูไ่ดอ้ย่างถกูต้องปลอดภัย 
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1. ที่มาและความสำคัญ 
 

ลูกจ้างเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญย่ิงในการทํางานให้แกส่ถานประกอบกจิการ และยังเป็น
พลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การดูแลให้ลูกจ้างสามารถทํางานได้อย่าง
ปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี นอกจากจะช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของสถานประกอบกิจการ ตลอดจนไม่เป็นเหตุให้ถูกกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ  
ทําให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี  การที่ลูกจ้างมีงานทํา หมายถึงการมีรายได้เป็น
คา่ตอบแทนเพื่อการดําเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว ตลอดจนเป็นการสร้างคุณคา่ให้แกต่นเอง
ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการดํารงชีวิต แต่การที่ลูกจ้างทํางานท่ามกลางเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์
และสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ทําให้มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน
ในสถานประกอบกิจการ ดังนั้น ภาครัฐจึงออกกฎหมายให้นายจ้างจัดให้มีการบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัยในการทํางานข้ึน โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน คณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ บุคลากรและหน่วยงานความปลอดภัย ร่วมกนัรับผิดชอบกับนายจ้างในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมความปลอดภัยฯ ภายในสถานประกอบกิจการให้ เป็นไปตามกฎหมาย  
และสามารถลดการประสบอันตรายได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุและโรค
จากการทํางานในสถานประกอบกิจการอย่างได้ผลนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่ลูกจ้างทุกคนจะต้องมี
จิตสํานึกรับผิดชอบร่วมกับสถานประกอบกจิการในการดูแลความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมงาน 
และการจะสร้างความร่วมมือที่ดีนั้น สถานประกอบกิจการต้องให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
อันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับลูกจ้างขณะทํางานในทุกขั้นตอน และให้นําข้อปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตราย
ต่าง ๆ มาฝึกปฏิบติัจนกว่าลูกจ้างจะทํางานได้อยา่งถูกต้องปลอดภัย ซึ่งหากลูกจ้างทุกคนปฏิบัติตาม
ข้อบังคับและกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการอย่างเคร่งครัด 
แล้วจะทําให้ลูกจ้างปลอดภัยฯ มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีคณุภาพชีวิตที่ดีตลอดเวลาการทํางาน 

  ข้อบั งคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานมีที่มาจากบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติและกฎกระทรวง ดังนี้ 

(1) พระราชบัญญตัิความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2544 
 มาตรา 14 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานที่อาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ  หรือสุขภาพอนามัย  
ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการทํางานและแจกคู่มือปฏิบัติงาน 
ให้ลูกจ้างทุกคนกอ่นที่ลูกจ้างจะเขา้ทํางานเปล่ียนงาน หรือเปล่ียนสถานที่ทํางาน  
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(2) กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร และการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 
 ข้อ 3 ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานไว้ในสถาน
ประกอบกิจการ 

 ขอ้บังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องกําหนดขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพ่ือควบคุมมิให้มีการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยใน
การทํางาน ทั้งนี้ นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติจนกว่าลูกจ้างจะสามารถทํางานได้
อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งจัดวางระบบควบคุม กํากับ ดูแล โดยกําหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการงานทุกระดับ 

 คู่มือปฏิบัติงานตามมาตรา 14  ของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 และข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางาน 
ตาม ข้อ 3 ของกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 จึงเป็นเรื่องเดียวกันที่กําหนดให้นายจ้าง
ต้องจัดทําขัน้ตอนและวิธีการปฏิบตังิานที่ปลอดภัยให้แกลู่กจ้าง 

 เมื่อนายจ้างมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยแล้ว จะต้องจัดให้มีการอบรมและ 
ฝึกปฏิบัติจนกว่าลูกจ้างจะสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย หากยังไม่มี นายจ้างต้องจัดทํา
ขัน้ตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย โดยเริ่มจากการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย แล้วนําผล
ที่ได้จากการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยมาจัดทําเป็นขัน้ตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย  

ดังนั้น ลูกจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานที่
กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากการจัดทําขอ้บังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางาน
ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยมาอย่างละเอียดแล้ว แต่หากมีขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานใดมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่กําหนดไว้ในขอ้บังคับและคู่มือว่าด้วยความ
ปลอดภัยในการทํางาน ลูกจ้างควรแจ้งให้หัวหน้างานทําการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย  
และนําไปกําหนดเป็นขอ้บังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานที่เป็นปัจจุบันของสถาน
ประกอบกิจการต่อไป  
 การอบรมตามหัวขอ้วิชาที่ 3 นี้ นายจ้างจะต้องจัดอบรมให้แกลู่กจ้างโดยใช้ขอ้บังคับว่าด้วย
ความปลอดภัยฯ ที่มีอยู่ หรือจัดทําข้ึนสําหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในแต่ละงาน เช่น งานเจีย งานกลึง 
งานเช่ือม งานยกยา้ยสิ่งของ เป็นต้น 
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2. กฎความปลอดภัยทั่วไป 
 
 กฎระเบียบเป็นแบบแผนหรือกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ภาครัฐ
กําหนดกฎระเบียบในรูปของกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติ เป็นกฎดูแลให้เกดิความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ หากผู้ใดละเมิดมีโทษจําคุก ปรับ เป็นต้น  ในด้านความปลอดภัย 
ในการทํางานภาครัฐได้ใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2554 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอื่น ๆ เพ่ือควบคุมให้สถาน
ประกอบกิจการมีการดําเนินการเพื่อความปลอดภัยให้แกลู่กจ้าง โดยนายจ้างจะต้องนําขอ้กฎหมาย
ต่าง ๆ มาปฏิบัติโดยการกําหนดเป็นกฎความปลอดภัย เพื่ อการป้องกันและควบคุมอันตราย 
ในกิจกรรมที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน  
  

ตวัอยา่งกฎความปลอดภยัในการทํางานทัว่ไป 
1. พนักงานต้องตระหนักถงึความปลอดภัยอยูเ่สมอ 
2. พนักงานต้องศึกษาคู่มือปฏิบัติงานให้เข้าใจก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง และปฏิบัติตาม

ขอ้กําหนดอยา่งเคร่งครัด 
3. เชื่อฟังและปฏิบัติตามป้ายเตือนและสัญลักษณ์ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
4. แต่งกายให้เรียบร้อยและสวมใส่อุปกรณคุ์ม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับงาน 
5. พนักงานต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมความปลอดภัยฯ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงาน 
6. ห้ามทํางานกับเครื่องจักรหรือสารเคมีอันตรายโดยไมมี่หน้าทีเ่กี่ยวขอ้ง 

7. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เครื่องจักรถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร ห้ามถอดออกโดย
เด็ดขาด ยกเว้นเพื่อทําการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษา 

8. เมื่อพบเห็นสภาพการทํางานที่ไมป่ลอดภัย ต้องรายงานหัวหนา้งานทันท ี

9. เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานหรือเจ็บป่วย ต้องแจ้งหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานทราบโดยเร็ว 

10. ห้ามรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ในที่ปฏิบัติงาน ยกเว้นในบริเวณที่จัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ 

11. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณฉกุเฉนิ ให้พนักงานรีบไปยังจุดรวมพลหรือสถานที่ปลอดภยัโดยด่วน 

12. พนักงานต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณใ์ห้ถูกตอ้งตามลักษณะการใช้งาน ไมใ่ช้งานผิดประเภท 

13. ต้องแขวนป้าย “อันตราย” เครื่องจักรหรืออุปกรณก์อ่นที่จะทํางานซ่อมบาํรุง 

14. พนักงานไมม่สีิทธิ์ทีจ่ะถอดป้าย “อันตราย” ของผู้อ่ืนออก 
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15. กรณีหยุดพักการซ่อมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ผู้ที่รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้นต้องแขวนป้าย “อุปกรณ์ชํารุด” ณ จุดตามความเหมาะสม พร้อม
กับรายงานให้หัวหนา้ทราบทันที 

16. ห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาตขับหรือบังคับควบคุมเครื่องจักร 
เครื่องยนต์ รถยก  ป้ันจัน่ หรืออุปกรณใ์นการยกต่าง ๆ 

17. ห้ามพนักงานใช้อุปกรณจ์กัรกลโดยไมผ่่านการฝึกอบรมมากอ่น  

18. ห้ามใช้ลมจากเครื่องอัดอากาศมาทําความสะอาดเสื้อผา้หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย  

19. ห้ามหิ้วหรือแบกสารเคมีอันตรายที่บรรจุในถังหรือภาชนะที่ไมไ่ด้ปิดหรือปิดไมเ่รียบร้อย และ
ในการขนย้ายต้องใช้อุปกรณค์ุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม 

20. ห้ามปีนหรือเกาะไปกับป้ันจั่นเครื่องจักรหรือยานพาหนะที่กําลังเคลื่อนที่โดยเด็ดขาด เช่น 
รถยก, ลิฟต์ขนของ ฯลฯ 

21. ห้ามขับรถเกินความเร็วที่กําหนดในบริเวณโรงงานและปฏิบัติตามกฎจราจรอื่น ๆ อย่าง
เคร่งครัด 

22. ห้ามนําสุรา ยาเสพติด อาวุธ วัตถุระเบิดเข้ามาภายในพ้ืนที่ของโรงงานเป็นอันขาด รวมถึง
ห้ามเล่นการพนันและทะเลาะวิวาทกันในโรงงาน 

23. ห้ามผู้มีสภาพมึนเมาเขา้ปฏิบตังิาน รวมทัง้เขา้มาในบริเวณโรงงาน 
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3. กฎความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะเร่ือง 
  

3.1 กฎความปลอดภัยเกี่ยวกบัอุปกรณค์วามปลอดภัย  
 1) อย่าถอดถอน เคลื่อนยา้ยอุปกรณค์วามปลอดภัยต่าง ๆ โดยไมไ่ด้รับอนุญาต 

 2) เมื่อพบเครื่องจักรไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัย ให้หยุดเครื่องจักร และรายงานให้หัวหน้างาน 
ทราบทันที 
 3) การถอดถอน หรือการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ฉุกเฉิน จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต 
จากผูบั้งคับบญัชา และอยูภ่ายใต้การกํากับดูแลของหัวหน้างานเท่านั้น 
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3.2 กฎความปลอดภัยเกี่ยวกบัไฟฟ้า  
 1) อย่าเขา้ใกล้หรือจับต้องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีป้ายห้ามใช้ 
โดยไมจํ่าเป็น  
 2) ผูไ้มมี่หนา้ที่เกี่ยวขอ้ง ห้ามเขา้บริเวณติดตัง้หมอ้แปลง
ไฟฟ้าหรืออุปกรณไ์ฟฟ้าแรงดันสูง  
 3) หากตัวเปียกช้ืน ห้ามจับต้องอุปกรณเ์ครื่องใช้ไฟฟ้า 
 4) ห้ามวางวัตถุไวไฟใกล้กับเต้ารับ หรืออุปกรณไ์ฟฟ้า 
 5) ต้องปิดสวิทช์กอ่นทําความสะอาดอุปกรณไ์ฟฟ้าทุกครั้ง 

 6) การซ่อมบํารุงต้องทําโดยช่างไฟฟ้าเท่านั้น 

 7) การเสียบหรือถอดเต้าเสียบต้องจับที่ตัวเต้าเสียบ ห้ามใช้วิธีดึงหรือจับที่สายไฟ 
 8) ห้ามคลุมหลอดไฟฟ้าด้วยกระดาษหรือผา้ เพราะอาจทําให้เกิดอัคคีภัยได ้ 

 9) การติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้สายและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและติดตั้งอย่าง
ถูกตอ้ง  
 10) ควรระวังอย่าวางสายไฟฟ้าสอดไว้ใต้พรมปูพ้ืน ใต้บานประตูหน้าต่างหรือขวางทางเดิน 
เพราะเมื่อถูกเหยียบยาหรือกดทับนานเขา้  ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าจะชํารุดฉีกขาดอันตรายย่อมเกิดข้ึน 
ได้งา่ย 

 11) อย่าให้หลอดไฟฟ้าซึ่งมีความร้อนสูงอยู่ติดกับวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงติดไฟง่าย เช่น ผ้า 
หรือกระดาษ 

 12)  หลอดไฟฟ้าที่ขาดแล้ว ควรใส่ไว้กับกระจุ๊บตลอดเวลาจนกว่าจะเปลี่ยนหลอดใหม ่ 
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเผอเรอเอานิ้วแหย่เข้าไป หากหลอดไฟฟ้ากระพริบติด ๆ  
ดบั ๆ ควรแจ้งให้มีการเปล่ียนหรือซ่อมบํารุง 

 13) เมื่ อจะใช้โคมไฟฟ้านอกชายคา หรือใช้งานสมบุกสมบันแม้จะเป็นการชั่วคราว  
เช่น อู่ซ่อมรถ ควรเลือกใช้โคมไฟฟ้าที่ดีได้มาตรฐาน มีตะแกรงครอบหลอดและมีสายชนิดที่มีฉนวน
หุ้มหนา 

14) อย่าเข้าใกล้บริเวณที่มีการใช้กระแสไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลง หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
อื่ น  ๆ เพราะเมื่ อ เข้าใกล้ก็อาจเกิดอันตรายได้ โดยไม่สัมผัส หากจุดที่ปฏิบัติ งานอยู่ใกล้ 
สายไฟฟ้าแรงสูงต้องทราบอันตรายและแนวทางป้องกัน และอยูห่่างในระยะที่ปลอดภัย 

 15) เมื่อประสบเหตุไฟไหมอุ้ปกรณไ์ฟฟ้า หรือมีลูกจ้างถูกไฟฟ้าช็อค ให้ดําเนินการดังนี้ 
  ก. ปิดสวิทช์ไฟ ถา้ไมส่ามารถทําได้ ให้แจ้งช่างไฟฟ้าทันท ี

  ข. กรณี ไม่สามารถปิดสวิทช์ไฟได้ทันที  เมื่ อพบเห็นเหตุพบผู้ถูกไฟฟ้าช็อค 
 ให้พยายามช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายออกจากกระแสไฟฟ้า โดยใช้วัตถุที่ ไม่เป็นส่ือไฟฟ้า 
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เช่น ผ้าแห้ง ไม้แห้งเชือกแห้ง สายยางแห้ง เป็นต้น เขี่ยสายไฟออกจากร่างกายผู้ประสบภัย  

อย่าช่วยเหลือด้วยการจับตอ้งตัวผู้กาํลังถูกไฟฟ้าช็อคโดยตรง เพราะจะถูกไฟฟ้าช็อคด้วย 
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3.3 กฎความปลอดภัยในการการใช้ระบบดักจับฝุ่ น สารเคมี  
การปิดครอบป้องกันเสียง ความร้อน และการระบายอากาศ 

 1) ไมเ่ปิดประตู หรือฝาครอบส่ิงที่เป็นอันตราย เช่น กา๊ซ ฝุ่ น เสียงดัง และแหล่งกําเนิดความร้อน 

 2) ตรวจสอบรอยรั่ว และรอยแตกของระบบ ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการรั่วและฟุ้งกระจาย 
หากพบว่ารั่ว หรือแตกให้แจ้งหัวหนา้งานเพื่อการซ่อมแซม   
 3) ตรวจสอบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ว่าสามารถใช้งานได้เป็นปกติหรือไม่ และห้าม
ดัดแปลงโดยไมไ่ด้รบัอนุญาตจากหัวหนา้งาน 

 4) ห้ามกองวัสดุไว้ใกล้ปากท่อดูดอากาศ เพราะจะทําให้ประสิทธิภาพการระบายอากาศลดลง 
 

3.4 กฎความปลอดภัยในสํานักงาน 

1) ทําความสะอาดพื้นที่ทํางานให้แห้งอยูเ่สมอ 

2) เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติรีบแจ้งให้ผูรั้บผิดชอบทราบ 

3) หากต้องการยกของ ไม่ควรยกของสูงเกินไปจนมองไมเ่ห็นทาง 

4) สวมรองเท้าให้รัดกุม ไมคั่บหรือหลวมจนเกินไป 

5) เครื่องใช้ไฟฟ้าควรวางใกล้ปลั๊กไฟฟ้าให้มากที่สุด 

6) สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์เดินบนพื้นต้องติดเทปกาวให้เรียบรอ้ย 

7) ไมใ่ช้เกา้อ้ีนั่งมารองยืนเพ่ือหยิบ หรือวางสิ่งของ 

8) กรณีที่หยิบส่ิงของที่สูงๆ ให้ใช้แท่น หรือบันไดวางให้มั่นคงและมีคนช่วยจับด้วย 

9) บริเวณมุมอับ หรือหัวมุมตอ้งเดินให้มุมกว้าง ชิดขวามือตนเอง อย่าเดินชิดหัวมุม 

10) หาตู้เก็บเอกสารใส่แฟ้มเอกสาร เอกสารที่มีนาหนักมากควรเก็บไว้ในลิ้นชักล่าง 

11) วางหรือยึดตู้เอกสารให้มัน่คง 

12) ไมเ่ปิดตู้เอกสารทีละหลาย ๆ ชัน้พร้อมกนั ควรเปิดทีละชั้นเสมอ 

13) ไมค่วรวางของเกะกะทางเดิน 

14) ตรวจบริเวณทางเดินให้อยูใ่นสภาพที่ปลอดภัย และสะอาดอยูเ่สมอ 

15) ต้องใช้อุปกรณเ์ครื่องใช้สํานักงานให้ปลอดภัยด้วยความระมัดระวัง 

16) ถอดปลั๊กไฟฟ้า และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง 

17) พนักงานต้องรู้จักวิธีการใช้ถังดับเพลิง และวิธีการอพยพหนีไฟตามแผนที่กําหนดไว ้
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3.5 กฎความปลอดภัยเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์  

1) ไมป่ฏิบัตงิานคอมพิวเตอร์อย่างตอ่เน่ืองนานเกิน ๑ ชั่วโมง  

2) ควรปฏบิติังานประเภทอื่นสลับกบังานคอมพิวเตอร ์เช่น ตรวจหรือเขียนเอกสาร  
พูดโทรศัพท์ เขา้ประชุม เป็นต้น  

3) ขณะพูดโทรศัพท์ ไม่ควรปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ เช่น ไม่ใช้แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น  

แต่ถ้าจําเป็นต้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ดว้ย ก็ควรใช้อุปกรณ์หูฟังและไมโครโฟนในการ
พูดโทรศัพท์  

4) ถ้าต้องมองเอกสารขณะปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ์ควรวางเอกสารบนที่วางเอกสาร  

5) ควรวางเอกสารตรงหน้าระหว่างแป้นพิมพ์และจอภาพ หรือวางขา้งจอภาพ  

6) ไม่ควรนั่งปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ  ควรลุกขึ้นแล้วเดินไป-มา  

และบริหารส่วนของร่างกายที่มีอาการปวดเมื่อย  

7) ให้ปรับเบาะนั่งให้อยูร่ะดับที่เหมาะสม โดยให้ขาท่อนบนขนานกับพ้ืน ขาท่อนล่างตั้งฉาก
กับพ้ืน และเท้าทั้งสองข้างวางราบบนพื้นหรือบนที่พักเท้า  

8) ขณะนั่งปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ์ไมน่ัง่ไขว่ห้าง ขัดสมาธ ิคุกเขา่ พับเพียบ หรือพับขาบน
เบาะนั่ง  

9) ให้ปรับพนักพิงหลังให้ตั้งฉากหรือเอนไปด้านหลังเล็กน้อย นัง่พิงพนักพิงหลังอย่างเตม็
แผน่หลัง  

10) ขณะปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ไมค่วรวางแขนทั้งสองขา้งบนที่พักแขน นอกจากจะ
สามารถปรับระดับ และระยะชิด – ห่างจากลําตัวให้เหมาะสมกับร่างกายได้ 

 
(ขอ้มูลจาก “มาตรฐานการปฏบิติังานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์” ของ สสปท.) 
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3.6 กฎความปลอดภัยในการทํางานกับเสียงดัง 

1) สวมใส่ปลัก๊ลดเสียงขณะปฏิบตังิานในสถานที่ที่กําหนด 

2) ตรวจสอบอุปกรณค์วบคุมเสียง และอุปกรณ์ลดเสียงเป็นประจํา เพื่อดูแลให้มีสมรรถนะ
ในการลดเสียงอย่างสมาเสมอ 

3) ห้ามมิให้ถอดถอนอุปกรณค์วบคุมเสียงและอุปกรณ์ลดเสียง และห้ามมิให้ดําเนินการใด ๆ 
ที่จะทําให้สมรรถนะของอุปกรณล์ดลง 

4) พนักงานที่ทํางานอยูใ่นที่ที่มีเสียงดัง จะต้องได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเป็นประจํา 
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3.7 กฎความปลอดภัยเกี่ยวกบัสารเคม ี

1) ศึกษาเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยของสารเคมทีี่ใช้ทุกชนิด เพ่ือทราบอันตรายและ
วิธีการปฏิบัติเพื่อความปลอดภยัต่าง ๆ 

2) สวมใส่อุปกรณคุ์้มครองความปลอดภัยตามความเหมาะสมกับงาน มีการดูแลทําความ
สะอาด บํารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพดี 

3) ทําความสะอาดทุกครั้งที่มีสารเคมีหก รัว่ไหล 

4) ให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจําปี 

5) ไมป่ฏิบัติงานตามลําพังหรือไมมี่หน้าที่เกี่ยวขอ้ง 

6) ไมใ่ช้ปากดูดสารเคม ีแทนลูกยาง 

7) ไมท่ดสอบสารเคมี โดยการสูดดม หรือกนิสารเคมี 
8) สวมใส่อุปกรณคุ์้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติงานกับสารเคมี  

เช่น ถุงมือ รองเท้า ชุดป้องกันสารเคมี หน้ากาก แว่นป้องกนัสารเคมี 
9) เมื่อต้องการขนถ่ายสารเคมจีํานวนมาก ควรใช้รถเข็นในจํานวนที่ไมม่ากจนเกินกําลังบรรทุก 

10) หลังปฏิบัติงานต้องทําความสะอาดรา่งกายตนเอง และพื้นที่ที่ปฏิบัติงานให้สะอาดทุกครั้ง 

11) จัดเกบ็สารเคมีให้เขา้ที่ (ชั้นจัดเกบ็) อยา่งเป็นระเบียบและเกบ็ในพื้นที่หรือบริเวณให้
เก็บอย่างถูกต้อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลกูจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม ่

 ป้ายสัญลักษณแ์สดงความเป็นอันตรายของสารเคมี 

สารเคมีที่ใช้ในสารประกอบกิจการโดยทั่วไป เช่น เป็นสารประเภทกรด ด่าง สารฆ่าเช้ือ  
สารตัวทําละลาย สารทําสี โลหะหนัก เป็นต้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว ไอ ฟูม ฝุ่ น ก๊าซ  
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความดัน สารเคมีสามารถทําอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทําให้เกิด
โรคจาการทํางาน หรืออาจกอ่ให้เกิดอันตรายร้ายแรง เช่น การระเบิดและอัคคีภัย การเก็บสารเคมีมี
ทั้งบรรจุอยู่ในถุง ในถังพลาสติก หรือถังความดันต่าง ๆ และรถบรรทุกสารเคมี โดยที่ภาชนะบรรจุ
จะติดฉลากเคมีภัณฑ์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีและวิธีป้องกัน รวมทั้งมีภาพ
สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายซึ่งจําแนกไว้ ๙ แบบติดไว้ การเรียนรู้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ จะช่วยให้พนักงานตระหนักภัยที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ระมัดระวังในการเข้าไป
เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ: สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี 
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3.8 กฎความปลอดภัยเกี่ยวกบัอัคคีภัย 

1) ในบริเวณที่มีป้าย "ระวังสารไวไฟ” ห้ามจุดไฟ สูบบุหรี่หรือมีแหล่งกาํเนิดความร้อน 
ใกล้บริเวณดงักล่าว 

2) ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น เผาหญ้า ขยะ ในบริเวณที่มีนามันเชื้อเพลิงเด็ดขาด  
หากจําเป็นให้เลือกสถานที่ปลอดภัยและทําในวันที่ลมสงบเท่านั้น และหลังจากภารกิจ
เสร็จสิ้นแล้วต้องตรวจดสูภาพทันท ี 

3) สูบบุหรี่ในสถานที่กําหนดหรืออนุญาตให้สูบเท่านัน้ และหลังจากภารกิจเสร็จส้ินแล้ว
ตรวจดูให้แนใ่จว่าไฟดับจริง ๆ 

4) ไมท่ิ้งเศษนามัน ข้ีเลื่อย หรือวัสดุเป็นเช้ือเพลิงได้งา่ยไว้กลางแจ้ง ให้ทิ้งในภาชนะที่
จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และปิดฝาให้เรียบร้อย 

5) เมื่อได้กล่ินเหม็นไหม ้หรือพบควันไฟผิดปกติ ให้แจ้งเหตุทันที 
6) เครื่องดับเพลิงและอุปกรณดั์บเพลิงอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน ห้ามโยกย้ายหรือเปลี่ยน

ตําแหนง่ที่ตดิตัง้ โดยไมไ่ด้รับอนุญาต 

7) ดูแลรักษาเครื่องดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และไมว่างสิ่งของกดีขวางทางเขา้ถึง
เครื่องดับเพลิง  

8) ไมว่างสิ่งของ กีดขวางเส้นทางหนีไฟ  ประตู บันได และทางออกฉุกเฉิน 
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9) เมื่อพบเหตุเพลิงไหม ้

 - รีบรายงานผู้รับผิดชอบโดยเร็ว 

 - ปิดสวิทช์ไฟฟ้าทัง้หมด 

 - ดับเพลิงภายใต้การควบคมุของหัวหนา้งานจนกว่าพนักงานดับเพลิงมาถึง 

 - หากเพลิงเกิดจากวัสดุอันตราย หรือมีวัสดุอันตรายอยู่ใกล้ เคียง ให้ยก
เคลื่อนย้ายวัสดุเหล่านั้นตามคําแนะนําของผู้มีความรู้ และรีบดาํเนินการดับเพลิงทันที 
 - ถ้าไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการตัดกระแสไฟฟ้าหรือยัง ห้ามใช้นาในการ
ดับเพลิง 

 - หากนามันเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้เครื่องดับเพลิงที่กําหนดไว้  
แต่หากไมม่ใีห้ใช้แผน่ใยสังเคราะห์ปิดคลุมกองไฟ แล้วจึงดับไฟด้วยนา 

 - เมื่อนามันในภาชนะเกิดการลุกไหม้ ให้ปิดภาชนะด้วยแผ่นเหล็ก หรือแผ่น 
ใยสังเคราะห์ ห้ามใช้ทรายเทลงในภาชนะ เพราะจะทําให้นามันไหลออกมาและเพลิงจะขยายไปทั่วได ้

10) แจ้งให้พนักงานทุกคนรู้ถึงขอ้ควรปฏิบัติเวลาเกิดเพลิงไหม ้

11) พนักงานทุกคนทราบว่าอุปกรณดั์บเพลิงอยูท่ี่ใด สายฉีดนาดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด  
อยูท่ี่จุดใดในสํานักงาน ตลอดจนเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงอยา่งถูกต้อง 

12) มีการตรวจสภาพเครื่องมือดับเพลิงให้อยูใ่นสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้เสมอ   
13) ติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมใ้นที่มองเห็นได้งา่ย สะดวกแกก่ารใช้ 

14) แจ้งพนักงานทุกคนให้รู้เส้นทางหนีไฟที่พึงใช้เมื่อเวลาเกิดเพลิงไหม ้

15) มีป้ายเตือนที่เห็นได้ชัดเจน ห้ามใช้ลิฟต์ในขณะเกิดเพลิงไหม้ การละเลยในสิ่งที่เห็นว่า
ยากที่จะเกิดข้ึนหรือไม่เคยเกิดขึ้นเลยในสถานที่ทํางาน อาจทําให้เกิดความสูญเสีย
อย่างสูง เมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน แม้ว่าในปัจจุบันสํานักงานส่วนใหญ่จะได้รับการ
ออกแบบให้ปลอดภัยจากการเกิดเพลิงไหม้ แต่สิ่งที่อยู่ภายในสํานักงาน เช่น กระดาษ 
โต๊ะไม้ เฟอร์นิเจอร์ และสารเคมีต่าง ๆ ฯลฯ เป็นสิ่งที่ติดไฟได้ง่าย ดังนั้น จึงไม่ควร 
ละเลยในจุดนี้ 

16) กําหนดระเบียบปฏิบัติสําหรับผูสู้บบุหรี่ เช่น ห้ามทิ้งไมข้ีดไฟ เถ้าบุหรี่หรือกน้บุหรี่ลงใน
ตะกร้าทิ้งขยะบนพ้ืนใกล้กับเครื่องจักรหรือใกล้สารเคมีซึ่งไวไฟ ควรจัดที่เขี่ยบุหรี่ไว้
สําหรับผู้สูบบุหรี่ นอกจากนัน้ควรห้ามสูบบุหรี่บริเวณห้องเก็บของหรือห้องเก็บสารเคมี 
ทั้งนี้สารเคมีที่เก็บควรบรรจุในภาชนะของบริษัทผู้ผลิตจนกว่าจะมีการเปิดออกใช้  
หากพบว่าภาชนะที่บรรจุเกิดรอยรั่วกต้็องเปล่ียนภาชนะที่บรรจุเสียใหม่ทันท ี

17) เศษผ้าหรือกระดาษที่ ใช้ เช็ดทํ าความสะอาด ถ้าเป้ือนน ามันหรือสารติดไฟ  
ควรทิ้งในภาชนะทีปิ่ดมิดชิด อย่าทิ้งไว้ใต้เครื่องจักรหรือในถังขยะ 
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18) เก็บกระดาษ กล่องกระดาษหรือสิ่งที่ติดไฟได้ไว้ให้ห่างจากเครื่องจักรและอุปกรณไ์ฟฟ้า 
เพราะอาจะเป็นได้ที่อุปกรณไ์ฟฟ้าจะเกดิการลัดวงจรหรือเครื่องจักรเกิดความร้อนมาก
จะทําให้เกดิเพลิงไหม้ขึ้น 

19) ตรวจสายไฟหมอ้ต้มนาร้อนหรือหมอ้ต้มกาแฟว่ามชีํารุดหรือไม่ ถ้าชํารุดควรรีบซ่อม
อย่าใช้ต่อไป 

20) กําหนดกฎขอ้บังคับในการดูแลและทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ดับเพลิง การดําเนินการอาจทํา
โดยตั้งกลุ่มผู้รับผิดชอบขึ้นในแต่ละหน่วยงานให้มีหน้าที่ตรวจตราอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รับผิดชอบในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้แก่พนักงานและผู้มาติดต่องาน รวมทั้งแจ้งสถานี
ดับเพลิงด้วย ดูแลการอพยพคนออกจากอาคาร ช่วยเหลือคนพิการและทําหน้าที่
ดับเพลิงในระยะแรก 
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3.9 ป้ายหรือสัญลักษณค์วามปลอดภัย 

 สถานประกอบกิจการจะมีการใช้ป้ายหรือสัญลักษณ์ความปลอดภัย เพื่อสื่อสารหรือเตือน
เรื่องความปลอดภัยกับลูกจ้าง เช่น พื้นที่นั้นมีอันตรายอะไรที่ควรระมัดระวัง มีข้อบังคับหรือ
คําแนะนําให้ปฏิบัติตนอย่างไรหรือมีข้อห้ามปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น ทั้งนี้ป้ายหรือสัญลักษณ์ความ
ปลอดภัย ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่สื่อความหมายแตกต่างกันดังนี ้
 
(1) เครื่องหมายห้าม 
   

เครื่องหมายห้าม ความหมาย 

 

 
ห้ามทัว่ไป 

(general prohibition) 

 

 
ห้ามสูบบุหรี่ 
(no smoking) 

 

ห้ามจุดไฟและกอ่ประกายไฟ ห้ามทําให้เกิดประกายไฟ ห้ามสูบ
บุหรี่ 

(no open flame; fire, open ignition source and  
smoking prohibited) 

 

 
ห้ามผา่น 

(no thoroughfare) 

 

 
ห้ามใช้ดื่ม 

(not drinking water) 
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เครื่องหมายห้าม ความหมาย 

 

 
รถยกและยานพาหนะงานอุตสาหกรรม ห้ามเขา้ 

(no access for fork lift trucks and other industrial vehicles) 

 

 
บุคคลที่ติดอุปกรณค์วบคุมการเต้นของหัวใจ ห้ามเข้า 

(no access for persons with pacemakers) 

 

 
ห้ามวัสดุโลหะหรือนาฬิกา 

(no metallic articles or watches) 

 
 
 

 
ห้ามใช้นาดับไฟ 

(do not extinguish with water) 

 

 
ห้ามสัมผัส 

(do not touch) 

  
ห้ามใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่ 

(no activated mobile phones) 

 
 

 

 
บุคคลที่มีโลหะฝังใน ห้ามเขา้ 

(no access for persons with metallic implants) 

 

 
ห้ามย่ืนสิ่งใดเขา้ไป 

(no reaching in) 
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เครื่องหมายห้าม ความหมาย 

 

 
ห้ามผลัก 

(no pushing) 

 

 
ห้ามนัง่ 

(no sitting) 

 

 
ห้ามเหยียบ 

(no stepping on surface) 

  
ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม ้

(do not use lift in the event of fire) 

  
ห้ามนําสุนัขเข้า 

(no dogs) 

 

 
ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม 

(no eating or drinking) 

 

 
ห้ามวางสิ่งกดีขวาง 
(do not obstruct) 

 

 
ห้ามเดินหรือยืนบริเวณน้ี 

(do not walk or stand here) 
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(2) เครื่องหมายเตือน 
 

เครื่องหมายเตือน ความหมาย 

 

 
เครื่องหมายเตือนทัว่ไป 
(general warning sign) 

 

 
ระวังวัตถุระเบดิ 

(warning: explosive material) 

 

 
ระวังวัตถุกมัมันตรังสี หรือรังสีชนิดกอ่ไอออน 

(warning: radioactive material or ionizing radiation) 

 

 
ระวังลําแสงเลเซอร์ 

(warning: laser beam) 

 

 
ระวังรังสีชนิดไม่กอ่ไอออน 

(warning: non-ionizing radiation) 

 

 
ระวังสนามแมเ่หล็ก 

(warning: magnetic field) 

 

 
ระวังสิ่งกีดขวาง 

(warning: obstacles) 
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เครื่องหมายเตือน ความหมาย 

 

 
ระวังตก 

(warning: drop (fall)) 

 

 
ระวังอันตรายจากสารชีวภาพ 
(warning: biological hazard) 

 

 
ระวังอุณหภูมิตา/ภาวะเยือกแข็ง 

(warning: low temperature/freezing conditions) 

 

 
ระวังพื้นลื่น 

(warning: slippery surface) 

 

 
ระวังอันตรายจากไฟฟ้า 

(warning: electricity) 

 

 
ระวังสุนัข 

(warning: guard dog) 

 

 
ระวังรถยกและยานพาหนะงานอุตสาหกรรม 

(warning: fork lift trucks and other industrial vehicles) 
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เครื่องหมายเตือน ความหมาย 

 

 
ระวังของตกจากที่สูง 

(warning: overhead load) 

 

 
ระวังวัตถุมีพิษ 

(warning: toxic material) 

 

 
ระวังพื้นผิวร้อน 

(warning: hot surface) 

 

 
ระวังเครื่องจักรทํางานโดยอัตโนมัติ 

(warning: automatic start-up) 

 

 
ระวังถูกหนีบ 

(warning: crushing) 

 

 
ระวังศีรษะ 

(warning: overhead obstacles) 
 

 

 
ระวังอันตรายจากไฟ/วัตถุไวไฟ 

(warning: risk of fire/ flammable materials) 
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เครื่องหมายเตือน ความหมาย 

 

 
ระวังของมีคม 

(warning: sharp elements) 

 

 
ระวังสารกัดกร่อน 

(warning: corrosive substance) 

 

 
ระวังหนีบมือ 

(warning: danger of crushing hand) 

 

 
ระวังแสงเขา้ตา 

(warning: optical radiation) 

 

 
ระวังสารออกซิไดซ์ 

(warning: oxidizing substance) 
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(3) เครื่องหมายบงัคับ 
 

เครื่องหมายบงัคบั ความหมาย 

 

 
เครื่องหมายบังคับทัว่ไป 

(general mandatory action sign) 

 

 
ต้องศึกษาคูมื่อ คําแนะนํา 

(refer to instruction manual/booklet) 

 

 
ต้องสวมอุปกรณป์กป้องหู 

(wear ear protection) 

 

 
ต้องสวมอุปกรณป์กป้องตา 

(wear eye protection) 

 

 
ต้องต่อสายดิน 

(connect an earth terminal to the ground) 

 

 
ต้องดึงเต้าเสียบออกจากเต้ารับ 

(disconnect mains plug from electrical outlet) 

 

 
ต้องสวมอุปกรณป์กป้องตาชนิดกรองแสง 

(wear opaque eye protection) 
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เครื่องหมายบงัคบั ความหมาย 

 

 
ต้องสวมรองเท้านิรภัย 
(wear safety footwear) 

 

 
ต้องสวมถงุมือ 

(wear protective gloves) 

 

 
ต้องสวมชุดปกป้องร่างกาย 
(wear protective clothing) 

 

 
ต้องล้างมือ 

(wash your hands) 

 

 
ต้องจับราว 

(use handrail) 

 

 
ต้องสวมอุปกรณป์กป้องใบหนา้ 

(wear face shield) 

 

 
ต้องสวมอุปกรณป์กป้องศีรษะ 

(wear head protection) 
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เครื่องหมายบงัคบั ความหมาย 

 

 
ต้องสวมเสื้อผ้าสะท้อนแสง 

(wear high visibility clothing) 

 

 
ต้องสวมหน้ากากอนามัย 

(wear a mask) 

 

 
ต้องสวมอุปกรณป์กป้องทางเดินหายใจ 

(wear respiratory protection) 

 

 
ต้องใส่สายรัดตัวนิรภัย 
(wear safety harness) 

 

 
ต้องสวมหน้ากากสําหรับงานเช่ือม 

(wear welding mask) 

 

 
ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย 

(wear safety belt) 

 

 
ต้องทาครีม 

(use barrier cream) 
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เครื่องหมายบงัคบั ความหมาย 

 

 
ต้องใช้สะพานเดินขา้ม 

(use footbridge) 

 

 
ต้องตัดวงจรกอ่นซ่อม 

(disconnect before carrying out maintenance or repair) 

 
 

 (4) เครื่องหมายสารนิเทศเกีย่วกับสภาวะปลอดภัย 
 

เครื่องหมายสารนเิทศ 

เกีย่วกบัสภาวะปลอดภัย 
ความหมาย 

 

 
ทางออกฉุกเฉิน ซ้ายมือ 

(emergency exit) (left hand) 

 

 
ทางออกฉุกเฉิน ขวามือ 

(emergency exit) (right hand) 

 

 
ปฐมพยาบาล 

(first aid) 

 

 
โทรศัพท์ฉุกเฉิน 

(emergency telephone) 
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เครื่องหมายสารนเิทศ 

เกีย่วกบัสภาวะปลอดภัย 
ความหมาย 

 

 
ทิศทางตรงสู่ที่ปลอดภัย 

(direction, arrow (90o increments) safe condition) 

 

 
ทิศทางเฉยีงสู่ที่ปลอดภัย 

(direction, 45 o arrow (90o increments) safe condition) 

 

 
จุดรวมพล 

(evacuation assembly point) 

 

 
ทุบให้แตกเพื่อใช้งาน 

(break to obtain access) 

 

 
หนว่ยแพทย์ 

(doctor) 
 

 

 
เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมตัิ 

 

 
ที่ล้างตาฉุกเฉนิ 

(eyewash station) 
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เครื่องหมายสารนเิทศ 

เกีย่วกบัสภาวะปลอดภัย 
ความหมาย 

 

 
ฝักบัวอาบนาฉุกเฉิน 

(safety shower) 
 

 

 
เปล 

(stretcher) 

 
 

 (5) เครื่องหมายอุปกรณเ์กีย่วกับอัคคีภัย 
 

เครื่องหมายอุปกรณ ์
เกีย่วกบัอคัคีภยั 

ความหมาย 

 

 
อุปกรณดั์บเพลิงยกห้ิว 

(fire extinguisher) 

 

 
สายดับเพลิง 

(fire hose reel) 

 

 
บันไดหนีไฟ 
(fire ladder) 

 

 
ที่จัดเก็บอุปกรณ์ผจญเพลิง 

(collection of firefighting equipment) 
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เครื่องหมายอุปกรณ ์
เกีย่วกบัอคัคีภยั 

ความหมาย 

 

 
จุดกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

(fire alarm call point) 

 

 
โทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
(fire emergency telephone) 
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3.10 กฎความปลอดภัยในการยกและเคลื่อนยา้ยวัสดุด้วยแรงกาย 

1)  ยืนหันหนา้เขา้หาวัสดทุี่จุดเริ่มต้นและจุดปลายทางของงานยก 

2)   ไมค่วรยกวัสดุข้ึนอยา่งรวดเร็ว หรือด้วยอาการกระชาก  

3)   ไมค่วรเหวี่ยงหรือโยนวัสด ุ 

4)   ขณะยกวัสดุข้ึนหรือวางลง ควรงอเขา่ หลังตรงหรือกม้เล็กน้อย  

5)   ขณะยกวัสดุข้ึนหรือวางลง ควรให้วัสดุวางอยูต่รงด้านหนา้และใกล้ชิดตัวมากที่สุด  

6)   ถ้าวัสดุมีขนาดใหญ ่อาจยกในท่าที่นั่งคุกเขา่ขา้งเดียว  

7)   ถ้าไมส่ามารถยกและเคลื่อนย้ายวัสดุเพียงคนเดียวได ้ควรเรียกเพื่อนมาช่วยยก 
และเคลื่อนย้าย หรือใช้อุปกรณ์ช่วยยกและเคล่ือนย้ายวัสดุ  

8)   กรณีที่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จะต้องใช้อุปกรณ์ 
ที่นายจ้างจัดหาให้  

9)   บริหารร่างกายในช่วงหยุดพัก เพื่อลดความเส่ียงตอ่การเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
จากการยกและเคล่ือนย้ายวัสดุด้วยแรงกาย 

10) เมื่อต้องยกของที่มีนาหนักมากให้หลีกเลี่ยงการใช้อิริยาบถท่ีออกแรงมากเกินไป  
ซึ่งจะเป็นการใช้กําลังกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียว สิ่งที่ถูกต้องคือให้ยกนาหนัก 
ไว้ที่ศูนย์กลางของความโน้มถ่วงโดยให้ย่อตวัลง 

11) เมื่อต้องยกของหนักนัน้ขึ้นเหนือหัวไหล่ให้ใช้มา้สําหรับรองเท้าและเมื่อต้องยกของ 
ตากว่าหัวเขา่ให้ย่อตัวลง 
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12) การหันหลังหรือการหมุนตัวอย่างรวดเร็วในขณะที่ยกของหนักด้วยมือเปล่าจะทําให้หลัง
ของท่านๆได้รับบาดเจ็บได้ ดังนั้น จึงต้องมีการเปล่ียนทิศทางการกา้วเดิน เมื่อมกีาร
เปล่ียนทิศทางของนาหนักสิ่งของดงักล่าว 

13) การวางนาหนักลงควรกระทําอย่างช้า ๆ ละมุนละมอ่ม การเหวี่ยงนาหนักส่ิงของนัน้เป็น
อันตรายอย่างย่ิง ซึ่งนาหนักนัน้อาจไปกระทบถกูผู้คนขา้งเคียงหรือเกิดการกระแทก 

14) ในขณะที่มีการแบกของไว้บนไหล่ ลานสายตาอาจถูกบังได้ ดังนัน้สิ่งของที่วางเกะกะบน
ทางเดินนัน้ควรจัดการนําออกไปจากบริเวณนัน้เป็นการล่วงหนา้ 

15) เมื่อมีการขนย้ายวัตถุสิ่งของที่มีความยาวด้วยมือเปล่าให้แบกวัตถุนัน้ไว้บนไหล่ โดยให้
ยกวัตถุนัน้เชิดข้ึนให้ปลายวัตถดุ้านหน้าสูง และปลายวัตถุด้านหลังตา ระมัดระวังมิให้
วัตถุนัน้ไปชนผนังในขณะเลี้ยวมมุหรือขณะที่ผ่านทางเขา้ 

16) วัตถุที่วางซ้อน ๆ กนัควรใช้เชือกมัดให้เรียบร้อย เพ่ือป้องกนัมิให้วัตถนุัน้หล่นในขณะ
ขนย้าย 

17) ในการขนย้ายวัตถุที่ต้องใช้คนยกหลายคน ควรเลือกคนยกของเหล่านั้นให้มีขนาดความ
สูงและความแข็งแรงใกล้เคียงกัน 

18) ในการยกของร่วมกับบุคคลอื่นจะต้องมีการเลือกใช้สัญญาณตา่ง ๆ เพื่อสื่อสารและ 
เป็นที่เขา้ใจตรงกันของทุกฝ่ายและใช้สัญญาณดังกล่าวเมื่อยกวัตถุขึ้นและยกวัตถุลง 

 
(ขอ้มูลจาก “มาตรฐานการยกและเคลื่อนยา้ยวัสดุด้วยแรงกายตามหลกัการยศาสตร์” ของ สสปท 
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3.11 กฎความปลอดภัยในการจัดสถานที่ทํางาน  

1) เก็บวางของในที่กําหนด หลังเลิกใช้ให้นํามาเก็บที่เดิมทุกครั้ง และมีหลักการจัดเก็บ

สิ่งของ ดังนี้ 

 (1) เก็บของที่นํามาใช้บอ่ย ไว้ในสถานที่สะดวกต่อการนํามาใช้ 

 (2) เก็บวัสดุที่มีขนาดเล็ก ๆ ไว้ในกล่อง แยกตามประเภทและขนาด 

 (3) เก็บของที่แตกหักงา่ยในกล่องที่ทําด้วยวัสดุแข็งแรง 

 (4) เก็บวัตถอุันตราย เช่นวัตถไุวไฟ และวัตถรุะเบิดแยกจากกัน 

 (5) เก็บของให้เป็นระเบียบและติดป้ายชื่อและปริมาณกํากับไว ้

2) ของไมจ่ําเป็นในการใช้งาน ควรกําจัดออกหรือจัดเกบ็ในสถานที่จัดเก็บ  
3) ทําความสะอาดพื้นที่ทํางานตลอดเวลา หากมีสารเคมี/นาหกบนพื้น ให้ทําความสะอาดทันที 
4) การจัดวางสิ่งของที่มจีํานวนมาก ให้กองซ้อนกนัให้เป็นระเบยีบ มัน่คง และปลอดภัย 

ตามลักษณะรูปร่างของมัน โดยมีหลักการ ดังนี้ 
 (1) จัดซ้อนสิ่งของที่มลีักษณะรูปร่างเหมือนกันไว้ด้วยกัน 

 (2) ของที่ต้องการใช้กอ่น อยูด้่านบน 

 (3) ของหนักอยูล่่าง ของเบาอยูบ่น 

 (4) ของชิ้นใหญอ่ยูล่่าง ของชิ้นเล็กอยูบ่น 

 (5) ของรูปร่างยาว และของที่ล้มง่ายควรวางแนวนอน หากต้องวางแนวตัง้ให้ผูกมัด
รวมกัน 

 (6) ให้วางสลักไมห้นุนของที่กลิ้งได ้

5) ไม่วางวัสดุใกล้หรือกีดขวางการทํางานเครื่องจักร แผงสวิทช์ อุปกรณ์ดับเพลิง ทางเขา้-
ออก บันได และทางออกฉกุเฉิน 

6) ไม่วางสิ่ งของ ผลผลิต หรือขยะนอกบริเวณที่กําหนด หากจําเป็นต้องติด ป้าย  
หรือเครื่องหมายให้ผู้สัญจรเห็นได้ชัด และให้มีการจัดการเพ่ือเคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่
นัน้โดยเร็วที่สุด 

7) ดูแลทางเดินให้สะอาด หากมคีราบ นา หรือนามันให้เช็ดถูให้สะอาด 

8) ทําความสะอาดหลอดไฟฟ้า กระจกหน้าต่าง เป็นประจํา 

9) เศษวัสดุและขยะควรแบง่แยกและทิ้งลงในภาชนะที่กําหนด 
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4. ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย 
 

4.1 ต้องปฏบิัติงานตามคูม่ือ/ ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภยัฯ 
ของสถานประกอบกจิการอยา่งเคร่งครัด   

 ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยฯ เป็นเอกสารที่บ่งบอกขั้นตอนวิธีการทํางานที่ปลอดภัย 
ดังนั้น เมื่อเริ่มต้นการปฏิบัติงาน ลูกจ้างทุกคนจําเป็นต้องศึกษา และฝึกปฏิบัติทําตามจนเป็นความ
เคยชิน เกิดทักษะและมีความชํานาญในการทํางาน อย่างไรก็ตามลูกจ้างอาจมีความคิดเห็นใหม ่
ในการปรับปรุงขัน้ตอนการทํางาน แต่ยังไมส่มควรเปลี่ยนแปลงตามความคิดของตนเอง ให้นําเสนอ
ความคิดใหมใ่ห้หัวหนา้งานทราบ เพราะการที่จะถูกนํามาปฏิบัตไิด้ต้องเป็นที่ยอมรับของทุกคน 

 

ตัวอยา่งขอ้บังคบัว่าด้วยความปลอดภยั  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 

ตัวอยา่งที ่1  
ขอ้บังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางาน  
งานเจียแท่งเหล็กหล่อ 

 
งานเจียแท่งเหล็กหล่อ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมงานเจีย ขั้นตอนการเจีย  
และขัน้ตอนการเก็บงาน แต่ละขัน้ตอนมีรายละเอียด ดังนี ้

 1. ขัน้ตอนการเตรียมงานเจีย 
             1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องทําการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องเจียให้อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย 

  (1) ต้องตรวจสอบสภาพของหินเจียให้เรียบร้อยก่อนการใช้งาน สภาพหินเจียต้องไม่
ชํารุดหรือแตกร้าว โดยการเคาะหินเจียด้วยไม้ หรือด้ามไขควงเบา ๆ โดยรอบเพื่อฟังเสียง (Ring 

test) ถ้ามีเสียงกอ้งแสดงว่าไม่มีรอยแตกร้าว ถ้ามีเสียงแป๊ก ๆ แสดงว่าอาจมีรอยร้าว ไม่ควรใช้งาน

หินเจียดังกล่าวโดยเด็ดขาด เพราะมีโอกาสที่หินเจียจะแตกในขณะใช้งาน 
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 (2) ต้องมีแท่นรองชิ้นงาน การ์ดครอบหินเจีย และอุปกรณ์ปิดบังชนิดใสป้องกันสะเก็ด
วัสดุกระเด็นใส่ทั้งนี้ แท่นรองชิ้นงานต้องห่างจากหินเจียไม่เกิน 1/8 นิ้ว และที่เลื่อนปิดครอบการ์ด
ต้องมีระยะห่างไมเ่กิน 1/4 นิ้ว ทุกครัง้กอ่นเริ่มงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
เครื่องเจีย 

 
 

(3) ห้ามนําใบตัดมาใช้ในงานเจีย 

(4) ตรวจสอบขนาดของหินเจียให้ตรงกับความเร็วรอบของมอเตอร ์

(5) ลักษณะการใส่หินเจียต้องพอดี ขนาดของหัวจับและรูเจาะต้องพอดีกับหัวจับที่เพลา
แท่นเท่านัน้ ห้ามนําวัสดุอื่นมาเสริมโดยเด็ดขาด 

(6) ในการเปลี่ยนหินเจียทุกครั้ง ให้ทําการปิดเครื่องและปิดสวิทซ์เบรกเกอร์เพื่อเป็น
การตัดพลังงานไฟฟ้าออกกอ่นเริ่มทําการเปลี่ยนหินเจีย 

(7) เมื่อเปลี่ยนหินเจียใหม่หลังติดตั้งแล้วเสร็จ ให้เปิดเครื่องทดสอบการหมุนก่อน
ทํางานว่ามีความผิดปกติหรือไม ่เช่น ไมส่ัน่ หรือแกว่ง เป็นต้น 

(8) ตรวจสอบเครื่องเจียว่ามีการต่อสายดินหรือไม ่

(9) หากพบว่าเครื่องเจียและอุปกรณ์มีสภาพไม่ปลอดภัย ให้แจ้งหัวหน้างานทันที 
พร้อมติดป้าย “ชํารุด” และห้ามใช้งาน หรือส่งซ่อมทันที 

(9) ตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยรอบเครื่องเจีย ต้องไม่มีวัสดุไวไฟ และวัสดุติดไฟง่าย  
ถ้ามีให้นําออกให้พ้นรัศมีสะเก็ดไฟกระเด็น หากไม่สามารถนําออกได้ ต้องมีการปิดคลุมด้วยวัสด ุ
ทนไฟให้มิดชิดกอ่นเริ่มปฏบิติังาน  

(10) ใช้ฉากกัน้บริเวณพ้ืนที่ทําการเจียโดยรอบตามความเหมาะสม 

(11) ติดตั้งแผน่รองรับเพ่ือป้องกนัแท่งเหล็กหล่อหล่นใส่เท้า 

แท่นรองชิ้นงาน 

ที่ปิดบังชนิดใส 

การ์ดครอบหินเจีย 
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(12) ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายเรียบร้อย รัดกุม ไม่รุ่งริ่ง ไม่สวมใส่เครื่องประดับที่อาจ
เกี่ยวยึดโยงกบัส่ิงใดได้ รวบผมที่ยาวเกินสมควรให้ปลอดภัย 

(13) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น กระบังหน้า
ชนิดใส ที่ปิดปากปิดจมูก ที่อุดหู ถุงมือหนังป้องกันบาด และรองเท้าตามที่กําหนด โดยหัวหน้างาน
ตรวจสอบความเรียบร้อย 
 

 2. ขัน้ตอนการเจีย 
  2.1 ห้ามเจียชิ้นงานเกนิกําลังของเครื่องเจีย 

  2.2 ต้องใช้หินเจียชนิดหยาบกอ่น แล้วจึงใช้หินเจียชนิดละเอียดอีกครัง้ 

  2.3 การถอดประกอบหินเจีย ต้องปิดสวิทซ์เบรกเกอร์ทุกครั้ง กรณีใช้ลมให้ปิดวาล์ว
ตัวเครื่องและปลดสายออกจากหัวจ่ายลมทุกครัง้ 
 

 3. ขัน้ตอนการเก็บงาน 
  3.1 เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ให้ทําการปิดสวิทซ์เบรกเกอร์ทุกครั้ง และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย  
  3.1 หัวหน้างานต้องควบคุมกํากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางาน 
อย่างเคร่งครัด 

  3.1 ช่างซ่อมบํารุงต้องทําการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องเจียเป็นประจําทุกเดือน โดยใช้แบบ
ตามที่สถานประกอบกจิการกําหนด  
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ตัวอยา่งที ่2   

ขอ้บังคับว่าด้วยความปลอดภัยในงานขนส่งและ

เคล่ือนยา้ยด้วยรถยก  (Fork Lift) 
 
  งานขนส่งและเคลื่อนย้ายด้วยรถยกแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนก่อนขับรถยก 

ขัน้ตอนขับรถยก และขัน้ตอนเกบ็รถยก แต่ละขัน้ตอนมีรายละเอียดดงันี้  
 

 1. ขัน้ตอนกอ่นขับรถยก 
1.1 ผูข้ับข่ีรถยกต้องผ่านการอบรมการขับข่ีรถยกโดยเฉพาะ 

1.2 ตรวจสอบรถยกตามแบบฟอร์มที่กําหนดกอ่นเริ่มงานทุกวัน หากพบขอ้บกพร่อง ห้ามใช้
รถยกปฏิบัติงาน และให้รายงานหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงานเพื่อแก้ไขทันที กรณีไม่
สามารถแกไ้ขได้ ให้ตดิป้ายห้ามใช้จนกว่าจะดําเนินการแกไ้ขแล้วเสร็จ 

1.4 ห้ามโดยสารไปกับรถยกโดยเด็ดขาด 
 

 2. ขัน้ตอนขับรถยก 
2.1   ห้ามใช้รถยกเพ่ือยกชัน้วาง (Pallets) ที่ชํารุด 

2.2   ห้ามใช้รถยกยกวัสดุเกนิพิกัดที่ผูผ้ลิตกําหนด 

2.3   ต้องสอดงาใต้วัสดุที่ยกให้ลึกที่สุด และต้องให้วัสดุพิงพนักพิงวัสด ุ

2.4   ห้ามขนยา้ยวัสดุที่จัดวางไมเ่ป็นระเบียบหรือไมไ่ดผู้กรัดให้เรียบร้อย 

2.5   ต้องไมมี่สิ่งกีดขวางเหนือศีรษะตลอดเส้นทางที่รถยกผา่น 

2.6   ให้ยกวัสดุในระดับตาที่สุดเท่าที่จะทําได้ในขณะเคล่ือนยา้ยวัสดุที่ยก 

2.7   กรณีวัสดุที่ยกสูงจนบังสายตาผู้ขับข่ี ให้ใช้วิธีขับรถถอยหลังแทน 

2.8   ขับรถช้า ๆ และบีบแตรให้สัญญาณเมื่อขับรถยกในจุดที่ทัศนวิสัยในการมองไม่ดี 
หรืออยูใ่นมุมอับ ใกล้ทางเดิน ประตู และทางแยกหรือทางขา้ม 

2.9   ขับรถดว้ยความเร็วที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นผิวการจราจร นาหนักบรรทุก และพื้นที่ทํางาน 

2.10 ห้ามย่ืนแขน ขา ศีรษะ ออกนอกรถขณะขับ 

2.11 เว้นระยะห่างของตัวรถกบัวัสดุรอบขา้งเส้นทางสัญจร 

2.12 ห้ามออกรถเร็ว หยุดรถกะทันหัน เล้ียวรถฉับพลัน 

2.13 เว้นระยะห่างจากพาหนะคันอื่นประมาณ 3 ช่วงคันรถนับจากปลายงา 

2.14 ห้ามขับแซงรถคนัอื่น 
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2.15 ห้ามขับทับสิ่งของที่ตกอยูบ่นพื้นผิวการจราจร 

2.16 ให้ลดงาตาสุดเมื่อขับรถเปล่า 

2.17 ให้ขับเฉพาะในเส้นทางที่กาํหนด 
 

3. ขัน้ตอนเก็บรถโฟล์คลิฟท ์
3.1 ลดงาตาสุดขณะจอด และจอดตามตําแหนง่ที่กําหนด พร้อมทัง้ดึงเบรก 

3.2 นํารถเขา้ตรวจสอบบํารุงรักษาตามกาํหนด 

3.3 หากพบหรือสงสัยว่ามีขอ้บกพร่องหรือชํารุด ให้แจ้งหัวหนา้งานหรือผู้ควบคมุทราบ 
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ตัวอยา่งที ่3 

ขอ้บังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานผลิต
เหรียญโลหะ  

 
   การผลิตเหรียญโลหะ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมงาน และการป๊ัม 
ตัดเหรียญ แต่ละขัน้ตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ขัน้ตอนการเตรียมงาน 
 ผูป้ฏิบัตงิานต้องทําการตรวจเช็คอุปกรณเ์ครื่องป๊ัมตัดให้อยูใ่นสภาพที่จะใช้งานได้อยา่งปลอดภัย 
 

2. ขัน้ตอนการป๊ัมตัดเหรียญ 
2.1 สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ที่อุดหูลดเสียง ถุงมือ แว่นตา 

รองเท้าผา้ใบหุ้มส้น 

2.2 ขณะกดสวิทซ์เพื่อให้เครื่องป๊ัมทํางาน ต้องกดสวิทซ์ทัง้สองขา้งพร้อมกัน 

2.3 เมื่อเครื่องป๊ัมตดัเหรียญเสร็จ ให้ใช้แมเ่หล็กดูดชิ้นงานขึ้นมา ห้ามใช้มือจับช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เครื่องป๊ัม 
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ตัวอยา่งที ่4 

ขอ้บังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทําเกลียว  

(ต๊าฟเกลียว หรือ Tapping) 
 
  งานทําเกลียว  แบง่เป็น 2 ขัน้ตอน ได้แก ่ขัน้ตอนการเตรียมงาน และขัน้ตอนการทําเกลียว 

 1. ขัน้ตอนการเตรยีมงาน 
  ผู้ปฏิบัติงานต้องทําการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องทําเกลียวให้อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได ้
อย่างปลอดภัย 
 

 2. ขัน้ตอนการทําเกลียว 
2.1 สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ที่อุดหูลดเสียง แว่นตา รองเท้า

ผา้ใบหุ้มส้น และถุงมือหนัง ห้ามสวมใส่ถุงมือผ้าเพราะอาจพันกับดอกสว่าน 

2.2 ขณะใช้สว่านต้องติดการ์ดครอบจุดหมุนทุกครั้ง 

2.3 กอ่นทําการทําเกลียว ต้องล็อคนอ๊ตยึดตัวจับช้ินงาน (Jig) ให้แน่นกอ่นทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เครื่องทําเกลียว 



“ มุงสรางสรรควัฒนธรรมไทยเชิงปองกัน
สูความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และความผาสุกที่ยั่งยืน ”



คณะผูจั้ดทํา 

คณะผู้จัดทําหลักสูตรการอบรม 

1. นางสาวสุดธิดา   กรุงไกรวงศ ์  

2. นางสาวกาญจนา   กานต์วิโรจน ์  

3. นายวิเลิศ    เจตยิานุวัตร  

4. นางลัดดา    ตัง้จนิตนา  

5. นายเกียรติศักดิ์   บุญสนอง  

6. นางสาวสมพิศ   พันธุเจรญิศร ี  

7. นางสาวจฑุาภรณ ์ เมืองอุดม 

 

บรรยายวิดีโอประกอบการอบรม 

1. นายพฤทธ์ฤทธิ์   เลิศลีลากิจจา 

2. นางจุฑาพนิต  บญุดกีลุ 
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