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คาํน ํา 
 

ตามกฏกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน พ.ศ. 2549 หมวด 1 บททั�วไป ขอ้ 4 ใหน้ายจา้งซึ�งมีผูร้บัเหมาชั6นตน้หรอืผูร้บัเหมาช่วงเขา้มาปฏิบตัิงานในสถาน
ประกแบกิจการ จดัใหม้ีขอ้บงัคบัและคูม่ือวา่ดว้ยความปลอดภยัในการทาํงานสาํหรบัผูร้บัเหมาดงักลา่ว เพื�อกาํกบัดแูลการ
ดาํเนินงานของผูร้บัเหมาใหเ้ป็นไปตามกฏกระทรวงนี 6 

แผนกความปลอดภยัและอาชีวอนามยั HSE ไดจ้ดัทาํขอ้บงัคบัและคูม่ือวา่ดว้ยความปลอดภยัในการทาํงานสาํหรบั
ผูร้บัเหมา เพื�อควบคมุการปฏิบตังิานที�มคีวามเสี�ยงของผูร้บัเหมาที�เขา้มาทาํงานในพื 6นที� CCL ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการ
ดาํเนินการเกี�ยวกบัความปลอดภยัในการทาํงานและปฏิบตัใิหถ้กูตอ้งครบถว้นตามที�กฏหมายกาํหนด 
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ข ้อบังคับและคู่มือว่าดว้ยความปลอดภยัในการทาํงานสาํหร ับผู้ร ับเหมา 
(เพ ื4อควบคุมการปฏิบตั ิงานที4มีความเสี4ยง) 

 
1. วตัถปุระสงค ์

ขอ้บงัคบัและคูม่ือวา่ดว้ยความปลอดภยัในการทาํงานสาํหรบัผูร้บัเหมา เพื�อควบคมุการปฏิบตัิงานที�มีความ
เสี�ยงฉบบันี 6 จดัทาํขึ 6นเพื�อใหผู้ร้บัเหมาชั6นตน้และผูร้บัเหมาช่วงที�เขา้มาทาํงานในพื 6นที� CCL ไดใ้ชเ้ป็น
แนวทางในการดาํเนินการเกี�ยวกบัความปลอดภยัในการทาํงานและปฏิบตัิไดถ้กูตอ้ง ครบถว้น ตามที�
กฏหมายกาํหนด โดยมีรายละเอียดที�สาํคญัคือ ขอ้ปฏิบตัิดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของงานที�มีดวาม
เสี�ยงตอ่อนัตรายตา่งๆและเสี�ยงตอ่การเกิดอคัคีภยั ขอ้หา้ม และขอ้แนะนาํในการปฏิบตัิงานที�ปลอดภยั 
รวมถงึการรายงานการเกิดอบุตัเิหตขุองผูร้บัเหมาให ้CCL ทราบ 

2. เอกสารอา้งอิง 

1. กฏกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พศ.2549 

2. กฏกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรกิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพ 

แวดลอ้มในการทาํงาน พศ.2551 

3. กฏกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรกิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพ 

แวดลอ้มในการทาํงาน เกี�ยวกบัเครื�องจกัร ปั6นจั�นและหมอ้นํ6า พศ.2552 

4. กฏกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรกิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพ 

แวดลอ้มในการทาํงานเกี�ยวกบัไฟฟา้ พศ.2558 

5. พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พศ.2554 

3. การดาํเนินการดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน 

3.1 การดาํเนินการของบร ิษัทผู้ร ับเหมา 
 3.11 บรษัิทผูร้บัเหมาตอ้งปฏิบตัติามกฏหมายความปลอดภยัในการทาํงานที�เกี�ยวขอ้งทกุฉบบั

อยา่งเครง่ครดั ทั6งนี 6เพื�อใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานและผูเ้กี�ยวขอ้ง 
 3.12 บรษัิทผูร้บัเหมาตอ้งจดัใหม้เีจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานระดบัตา่งๆและทาํหนา้ที�

ตามที�กฏกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรกิารและการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานพศ.2549 กาํหนดไว ้

 3.13 บรษัิทผูร้บัเหมาตอ้งจดัใหม้พีนกังานหรอืผูป้ฏิบตัิหนา้ที� ควบคมุเครื�องจกัร ปั6นจั�น หมอ้นํ6า 

การทาํงานบนที�สงูและผูที้�ตอ้งลงไปทาํงานในที�อบัอากาศ หรอืลกัษณะงานอื�นๆที�มีความเสี�ยงตอ่การ

เกิดอนัตราย ตอ้งผา่นการฝึกอบรมตามหลกัเกณฑ ์วิธีการที�กฏหมายกาํหนด 
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  3.14 บรษัิทผูร้บัเหมาตอ้งจดัอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคลใหพ้นกังานของตนไดส้วม
ใส ่อยา่งนอ้ยตอ้งไดม้าตรฐานไมต่ํ�ากวา่ที�กฏหมายความปลอดภยัในการทาํงานกาํหนดไว ้
  3.15 บรษัิทผูร้บัเหมาตอ้งจดัเฉพาะบคุลากรที�มีความสามารถและประสพการณที์�เหมาะสมและมี
ทศันคติที�ใหค้วามสาํคญัต่อความปลอดภยัอย่างจริงจังมาทาํงานนี 6 โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ผูม้รหนา้ที�ควบคุมงานใน
สนาม ไดแ้ก่ หวัหนา้งาน, เจา้หนา้ที�ความปลอดภยั เป็นตน้ 
  3.16 บริษัทผูร้บัเหมาตอ้งประกาศเป้าหมายในเรื�องความปลอดภยัในการทาํงานใหช้ดัเจนและ
ประกาศหรอืแจง้ใหพ้นกังานทกุคนทราบ 
 

3.2 การดาํเนินการของหัวหน้างาน 
 3.2.1 กาํกับดูแลและควบคุมการปฏิบตัิงานของพนกังานอย่างใกลชิ้ด ไม่ใหพ้นกังานปฏิบตัิงาน

ดว้ยวิธีที�เสี�ยงตอ่การเกิดอนัตรายหรอืการเกิดอบุตัิเหต ุ
 3.2.2 ใหค้าํแนะนาํตอ่พนกังานในเรื�อง วิธีการปอ้งกนัอบุตัิเหต ุและวิธีการทาํงานที�ปลอดภยั 
 3.2.3 ควบคมุดแูลใหพ้นกังานสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลตลอดเวลาที�ปฏิบตัิงานที�

มีความเสี�ยง 
 3.2.4 พิจารณาหามาตรการต่างๆ หรือทางเลือกอื�นๆ อยู่เสมอ ในการทาํใหง้านนั6นๆ มีความ

ปลอดภยักว่าเดิม หรือมีความเสี�ยงนอ้ยลงกวา่เดิม หากมีความเห็นว่ามาตรการที�มีอยู่ไมเ่พียงพอ หรือไม่แน่ใจวา่จะ
ปลอดภยั ใหห้ยุดการทาํงานนั6นและหาทางปรบัปรุงวิธีการทาํงานหรือสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพื�อใหม้ีความ
ปลอดภยัมากขึ 6น 

 3.2.5 ไม่ปล่อยใหผู้ป้ฏิบัติงานที�มีประสพการณ์นอ้ยในกิจกรรมใดๆ ทาํกิจกรรมนั6นตามลาํพงั 
เพราะอาจเกิดอบุตัิเหตจุากการขาดความรูห้รอืขาดประสพการณไ์ด ้

 3.2.6 เอาใจใส่สงัเกตุสภาพร่างกายและสุขภาพพนักงานทุกคน ทุกวัน ทุกเวลา ถ้าร่างกายไม่
พรอ้ม ควรใหเ้ปลี�ยนงาน หรอืไปพกั เช่น มีอาการมนึเมา หรอืยงัไมส่รา่งเมา มาสบาย หนา้มืด เวียนหวั ฤทธิhยาแกห้วดั 
ยาแกไ้ข ้ทอ้งเสยี อดนอนมาและตอ้งทาํตวัใหล้กูนอ้งไมก่ลวัที�จะแจง้วา่ไมส่บาย หรอืไมพ่รอ้ม 

 3.2.7 ตรวจสภาพการทาํงานจรงิที�หนา้งานอยา่งสมํ�าเมสอ แสดงใหท้กุคนประจกัษ์วา่หวัหนา้งาน
มีความตั6งใจเอาใจใสอ่ยา่งจรงิจงัในการดาํเนินการใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงานกบัทกุคน  

 3.2.8 หมั�นเอาใจใส่ในรายละเอียดความปลอดภยั ของอุปกรณเ์ครื�องมือ เครื�องจักร ที�ใชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ประเด็นตอ่ไปนี 6 

- ระวงัอปุกรณ ์สิ�งก่อสรา้งชั�วคราวทั6งหลาย เช่น ไมข้อนหนนุ อปุกรณอื์�นๆ ที�นาํสิ�งใกลม้ือ

มาใชท้ดแทน 

- เอาใจใส่เครื�องมือ อุปกรณที์�ถูกดดัแปลงแกไ้ขมา เช่น สว่านหรือหินเจียรที�ถอดการด์

ครอบเพื�อปอ้งกนัสะเก็ดออก 

- เนน้ปอ้งกนัการบาดเจ็บที�มือ ซึ�งมกัเป็นจดุบาดเจ็บสงูสดุของการทาํงาน 

- เอาใจใสก่ารทาํงานของพาหนะเฉพาะกิจทั6งหลาย เช่น รถสง่ของ รถสง่เครื�องมือ รถฟอร์

คลฟิ รถบมูลฟิ รถx Lift ซึ�งมกัถกูมองขา้ม 
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- เตรยีมอปุกรณช์่วยใหเ้พียงพอที�หนา้งาน เช่น เชือก รอก ภาชนะช่วยขนของเครื�องมือขึ 6น 

ลงที�สงู เพื�อลดโอกาสแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

3.3 การดาํเนินการก่อนเร ิ4มงาน 
 3.3.1 บริษัทผูร้บัเหมาจะตอ้งแจง้กาํหนดเวลาที�จะมาทาํงาน ระยะเวลาในการเตรียมงาน รวมทั6ง

กาํหนดเสร็จของงาน ก่อนการเริ�มงานตามสญัญา โดยบริษัทผูร้บัเหมาจะตอ้งแจง้ชื�อพนกังานที�จะเขา้มาทาํงานให้
ทราบ เพื�อจดัทาํใบอนญุาต และเพื�อใหเ้จา้หนา้ที�รกัษาความปลอดภยัสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลาที�อยูใ่นพื 6นที� 

 3.3.2 บรษัิทผูร้บัเหมาจะตอ้งคดัสรรบคุลากรที�มีความรู ้ทกัษะ ประสบการณก์ารทาํงานที�เกี�ยวขอ้ง 
มีความรูแ้ละทศันคติในเรื�องความปลอดภยัในการทาํงาน เพื�อใหส้ามารปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 3.3.3 บริษัทผูร้บัเหมางาน ในงานที�มีความเสี�ยงเฉพาะ พนกังานจะตอ้งไดร้บัการอบรมในเรื�อง
ความปลอดภยัในการทาํงานเกี�ยวกบังานเสี�ยงนั6นๆ โดยเฉพาะงานที�กฏหมายความปลอดภยัระบไุวใ้หผู้ป้ฏิบตัิงาน
จะตอ้งผา่นการฝึกอบรม เช่น การทาํงานที�ทาํใหเ้กิดความรอ้ยและประกายไฟ ตดั เชื�อม เจียร การทาํงานบนที�สงู การ
ทาํงานในที�อบัอากาศ การทาํงานที�ตอ้งใชส้ารเคมีอนัตราย การทาํงานที�ตอ้งใชเ้ครื�องจกัร ปั6นจั�น รถ forklift. 

 3.3.4 บริษัทผูร้บัเหมาจะตอ้งจดัใหที้เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงาน(จป.)โดยใหม้ีจาํนวน 
และประเภทของ จป. ไม่นอ้ยกว่ามาตรฐานตามที�กฏกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ.2549 กาํหนด 

 3.3.5 ผูร้บัเหมาที�มีลกัษณะงานที�มีความเสี�ยงต่อการเกิดอบุตัิเหตหุรืออนัตราย ละไม่เป็นประเภท
กิจการตามขอ้กาํหนดของ กม. (ขอ้ 3.3.4) ตอ้งจดัใหม้ีเจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานดงันี 6 

  ลกูจา้ง 2-19 คน  จป.หวัหนา้งาน 
  ลกูจา้ง 20-49 คน  จป.หวัหนา้งาน จป. บรหิาร 

   ลกูจา้ง 50-99 คน  จป.เทคนิคขั6นสงู/เทคนิค จป. หวัหนา้งาน จป. บรหิาร 
   ลกูจา้งตั6งแต ่100 คนขึ 6นไป   จป.วิชาชีพ/เทคนิคขั6นสงู จป. หวัหนา้งาน จป. บรหิาร 
 
 3.4 การเข ้าออก พ ืAนท ี4 
  3.4.1 การเขา้ออกเพื�อปฏิบตังานใน พื 6นที� บริษัทผูร้บัเหมาตอ้งใชป้ระตูและเสน้ทางที�กาํหนดให้
เทา่นั6น ไมอ่นญุาติใหเ้ขา้ไปในพื 6นที� ที�ไมไ่ดเ้ป็นพื 6นที�ในการทาํงานโดยเด็ดขาด 
  3.4.2 ใหค้วามร่วมมือกับเจา้หนา้ที�รกัษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการรกัษาความ
ปลอดภยัอยา่งเครง่ครดั 
   
 3.5 บัตรร ักษาความปลอดภยั 
เสน้ทางและประตผู่าน เขา้ ออก จะมีมาตรการรกัษาความปลอดภยัอยา่งเครง่ครดั ควบคมุโดยเจา้หนา้ที�รกัษาความ
ปลอดภยั บคุคลที�จะเขา้มาในพื 6นที�ไดจ้ะตอ้งติดบตัรรกัษาความปลอดภยัไวที้�เสื 6อในจุดที�มองเห็นไดง้่ายและชดัเจน
ตลอดเวลา พรอ้มใหเ้จา้หนา้ที�รกัษาความปลอดภยัตรวจสอบไดต้ลอดเวลาที�เขา้มาปฏิบตังานในพื 6นที� 
 
 
 3.6 การผ่าน เข ้า ออกของรถยนต ์
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 การผา่น เขา้ ออกของยานพาหนะตอ้งปฏิบตัิดงันี 6 
  3.6.1 ยานพาหนะที�จะผ่าน เขา้ ออก ทุกคนัจะตอ้งผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานการรกัษา
ความปลอดภยั 
  3.6.2 ผูข้บัขี�ตอ้งมีใบอนญุาติขบัขี�รถยนตถ์กูตอ้งตามประเภทรถที�กฏหมายกาํหนดและหา้มขบัรถ
ดว้ยความเรว็เกินกวา่ที� ปา้ยจราจรกาํหนด 
  3.6.3 ผูโ้ดยสารในรถกระบะสว่นทา้ย ตอ้งลงจากรถก่อนการผา่น เขา้ ออก ทกุครั6ง 
 
 3.7 พ ืAนท ี4ห ้ามทาํให ้เกิดประกายไฟและเขตห้ามสูบบุหร ี4 
บริเวณหรือพื 6นที�ที�กาํหนดวา่หา้มทาํใหเ้กิดประกายไฟและหา้มทาํใหเ้กิดความรอ้น เช่น บริเวณที�ทิ 6งขยะ สถานที�เก็บ
เชื 6อเพลิง สารไวไฟ เป็นบริเวณที�ตอ้งหา้มทาํใหเ้กิดประกายไฟและหา้มทาํใหเ้กิดความรอ้น โดยเด็ดขาด ขอ้ปฏิบตัินี 6
จะตอ้งทาํอยา่งเครง่ครดั 
  3.7.1 ไมขี้ด ไฟแชค หรอือปุกรณที์�อาจก่อใหเ้กิดความรอ้น ประกายไฟ โทรศพัทม์ือถือ หา้มนาํเขา้
พื 6นที�ดงักลา่วขา้งตน้อยา่งเด็ดขาด หากติดตวัมาจะตอ้งนาํไปฝากไวก้บัเจา้หนา้ที�รกัษาความปลอดภยัที�ประตทูางเขา้ 
  3.7.2 อนญุาติใสส่บูบหุรี�ไดใ้นพื 6นที�ที�กาํหนดไวเ้ทา่นั6น 
   
 3.8 ข ้อบังคับเพ ื4อความปลอดภยัในการทาํงาน 
  3.8.1 ผูร้บัเหมาทกุคนจะตอ้งคาํนงึถึงเรื�องความปลอดภยัในการทาํงาน และใชค้วามระมดัระวงัใน
การทาํงานที�มีความเสี�ยงอนัตราย 
  3.8.2 หากไม่แน่ใจว่างานที�จะทาํ มีความปลอดภยัเพียงพอหรือไม่ ตอ้งหยุดการทาํงานดงักลา่ว
ทนัที และปรบัปรุง ซ่อมแซมเครื�องมือ อปุกรณก์ารทาํงาน หรือเปลี�ยนวิธีการทาํงานใหม่ ใหแ้น่ใจวา่มีความปลอดภยั
เพียงพอแลว้ จึงจะเริ�มทาํงานตอ่ไปได ้
  3.8.3 ต้องมีความเขา้ใจในงานที�ทาํอย่างแท้จริง โดยเฉพาะงานที�ได้รับมอบหมายใหม่ หาก
ผูร้บัเหมาไมเ่ขา้ใจขั6นตอนการทาํงาน จะตอ้งหยดุทาํงานและสอบถามใหเ่ขา้ใจวิธีการทาํงานนั6น 
  3.8.4 ผูร้บัเหมาจะตอ้งคุน้เคยกบัสถานที�เก็บอปุกรณด์า้นความปลอดภยัและอปุกรณด์บัเพลงิใน
บรเิวณที�ตนเองทาํงาน 
  3.8.5 ผูร้บัเหมาจะตอ้งทราบตาํแหนง่ของทางออกฉกุเฉินในบรเิวณที�ทาํงาน 
  3.8.6 ผูร้บัเหมาจะตอ้งสวมใส่อุปกรณป์้องกันอนัตรายส่วนบุคคล ตามความจาํเป็นของงานให้
ครบถว้นตลอดเวลาที�ทาํงาน 
  3.8.7 อปุกรณป์้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลที�นาํมาใชต้อ้งมีมาตรฐานตามที�กฏหมายกาํหนดหรอืมี
มาตรฐานสากลรบัรอง 
  3.8.8 การทาํงานบนที�สูงต้องใช้ safety harness (double lanyard) ในกรณีทาํงานบนที�สูงที�มี
พื 6นที�มั�นคงถาวรและมีราวกนัตกที�มั�นคง ใหพิ้จารณาใช ้safety belt ตามความเหมาะสม 
  3.8.9 การทาํงานเกี�ยวกบัเครื�องเชื�อมไฟฟา้ เครื�องเชื�อมแกส เครื�องเชื�อมอารก์อน เครื�องตดัพาสมา 
ผูใ้ชง้านตอ้งผา่นการอบรมตามหลกัเกณฑที์�กาํหนด 
  3.8.10 การติดตั6ง การซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเครื�องจักรหรือเครื�องป้องกันอันตรายของ
เครื�องจกัร ตอ้งติดปา้ยการดาํเนินการใหเ้ขา้ใจง่ายและเห็นชดัเจน 
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  3.8.11 แต่งกายใหร้ดักมุ เหมาะสมในการปฏิบตัิงานแต่ละประเภท ไม่อนญุาติใหใ้สก่างเกงขาสั6น 
รองเทา้ ใหเ้ป็นรองเทา้นิรภยั หรอืตามตามเหมาะสมของงานแตล่ะประเภท 
 

3.9 อ ุปกรณด์ับเพลิง 
 ผูร้บัเหมาที�ทาํงานเชื�อม งานเจียร งานที�เกิดประกายไฟ ในทุกพื 6นที� งานที�ใชเ้ครื�องยนต ์และงานอื�นๆที�ใช ้
หรือทาํใหเ้กิดความรอ้นตอ้งจัดเตรียมอุปกรณด์บัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ (dry chemical fire extinguisher) ขนาดไม่
นอ้ยกว่า 15 ปอนด ์และตอ้งมีผ่านการตรวจสอบจากเจา้หนา้ที�เจ้าของพื 6นที� หากเจา้ของพื 6นที�ตรวจสอบอุปกรณ์
ดบัเพลิงแลว้ พบว่าอปุกรณด์บัเพลิงดงักลา่วอยู่ในสภาพไม่ดีหรือมีปริมาณนอ้ยกว่ากาํหนด บริษัทจะไม่อนญุาติให้
เริ�มงาน 
 ขอ้กาํหนดอื�นๆในการใชอ้ปุกรณด์บัเพลงิ 

 อปุกรณด์บัเพลงิจะตอ้งตั6งไวที้�บรเิวณที�ปฏิบตังาน ซึ�งสามารถนาํมาใชไ้ดท้นัทีเมื�อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

 หา้มผูร้บัเหมานาํหรอืยืมอปุกรณด์บัเพลงิของ ccl ไปใช ้(ยกเวน้กรณีฉกุเฉิน) และตอ้งแจง้พนกังาน

ของ ccl โดยทนัทีหลงัการนาํไปใช ้

3.10 อ ุปกรณป้์องกันอ ันตรายส่วนบุคคล (personal protective equipment:PPE) 
 การเลอืกใช ้การดแูล และการบาํรุงรกัษาอปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล (PPE)ใหป้ฏิบตัิดงันี 6 
 3.10.1 ผูป้ฏิบตัิงานตอ้งสวมใสอ่ปุกรณป์้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลตลอดเวลาในการทาํงานและเมื�ออยู่ใน
บรเิวณที�ปฏิบตัิงาน 
 3.10.2 เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ใหเ้หมาะสมกับความเสี�ยง หรือตามที�กาํหนดไวใ้น
ใบอนญุาตการทาํงานที�มีความเสี�ยงอนัตราย 
 3.10.3 อุปกรณป์้องกันอนัตรายส่วนบุคคลที�ใชต้อ้งไดม้าตรฐานรบัรองอย่างนอ้ยตามที�กฏหมายกาํหนด 
หรอืจากหนว่ยงานราชการใหก้ารยอมรบั 
 3.10.4 ตรวจสอบสภาพและดแูลรกัษาอปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลใหพ้รอ้มใชง้านไดด้ีอยูเ่สมอ 
 3.10.5 หา้มใชแ้วน่ตานิรภยัแบบเลนสส์ดีาํปฏิบตัิงานในเวลากลางคืน 
 3.10.6 การทาํงานบนที�สงูเกิน 2.00 M ตอ้งใช ้safety harness แบบเต็มตวั 
 3.10.7 การใช้ตลบักรองสารเคมีตอ้งใชใ้หเ้หมาะสมกับความเสี�ยงของสารเคมีที�ใช้ในการทาํงานแต่ละ
ประเภท 
 

3.11 ข ้อปฏิบัต ิด ้านความปลอดภยัในการทาํงานที4มีความเสี4ยงอ ันตราย 
 การทาํงานที�มีความเสี�ยงต่อการเกิดอบุตัิเหตหุรือมีอนัตรายสงู เช่น การทาํงานบนที�สงู การทาํงานในที�อบั
อากาศ ก่อนเริ�มปฏิบตัิงานในแต่ละวนัจะตอ้งขออนญุาติก่อนเริ�มงาน เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ควบคมุงานไดต้รวจสอบความ
ปลอดภยัก่อนเริ�มงาน โดยมีขั6นตอนการทาํงานดงันี 6 
 
 
 3.11.1 การทาํงานที�เกิดความรอ้นและประกายไฟ (hot work permit) 

 ผูค้วลคมุงานตอ้งผา่นการอบรมหรอืมีความรูใ้นเรื�องการทาํงานที�เกิดความรอ้นและประกายนไฟ 
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 ในพื 6นที�ที�มีสารไวไฟต้องทาํการตรวจวัด % LEL และผลการตรวจวัดต้องเป็น 0% LEL ถึงจะ

อนญุาต ใหท้าํงาน และตอ้งทาํการตรวจวดัเป็นระยะ 

 ผูร้บัเหมาตอ้งจดัเตรยีมพนกังานเฝา้ในบรเิวณการทาํงานดงักลา่ว อยา่งนอ้ย 1 คน ตอ่ 1 งาน เพื�อ

ปอ้งกนั การเกิดเหตเุพลงิไหม ้

 เตรยีมถงัดบัเพลงิ fire rating ไมน่อ้ยกวา่ 6A 20B ขนาดไมต่ํ�ากวา่ 15 ปอนด ์ใหเ้พียงพอ 

 งานเชื�อม ตดั เจียร จะตอ้งติดตั6งผา้กนัไฟ ซึ�งทนไฟ และตอ้งอยูใ่นสภาพดี ไมม่ีวสัดทีุ�เป็นพลาสติก

หรอืไมม่ีวสัดทีุ�ทาํจาก Asbestos โดยเก็บใบรบัรองไวใ้หส้ามารถตรวจสอบได ้

3.11.2 ความปลอดภยัสาํหรบังานที�อบัอากาศ (Confined space) 
 ผูที้�เขา้ทาํงานในที�อบัอากาศทกุคน (รวมถึงพรกังาน ccl)  จะตอ้งมีขั6นตอนการขอทาํงานในที�อบั

อากาศ 

 ผู้ช่วยเหลือในที�อับอากาศ (Confined spae standby man) จะต้องใช้ผู้ช่วยเหลือที�ผ่านการ

อบรมตามกฏหมาย  

 ที�อบัอากาศตอ้งกาํหนดใหม้ีการวดับรรยากาศที�เป็นอนัตรายนั6นๆ รวมถึงการวดัปรมิาณออกซิเจน

เพื�อใหเ้กิดความปลอดภยัก่อนเขา้ไปปฏิบตัิงาน  

 ผูร้บัเหมาตอ้งเตรียมไฟแสงสว่างที�ใชใ้นที�อบัอากาศที�มีแรงดนัไฟฟ้าไม่เกิน 24 V (AC/DC) โดย

ตอ้งจัดเตรียมหมอ้แปลงแรงดนัไฟฟ้าใหพ้รอ้ม และตอ้งเตรียม Air blower หรือ Exhaust Fan 

หรอื Air Ejector ที�ใชใ้นการระบายอากาศ (Ventilation) 

 หา้มผูร้บัเหมาใชร้ะบบ utility เช่น ไฟฟา้ ลม ของ ccl โดยผูร้บัเหมาจะตอ้งจดัเตรยีมระบบ utility 

ตา่งๆเอง หรอืหากจาํเป็นตอ้งใชข้อง ccl จะตอ้งไดร้บัการอนญุาติก่อนทกุครั6ง 

 ผูร้บัเหมาตอ้งมีใบรายชื�อของผูที้�จะเขา้ทาํงานในที�อบัอากาศที�ผ่านการอบรมอยา่งถกูตอ้งแสดงที�

ทางเขา้ที�อบัอากาศพรอ้มกบัแขวนบตัรประจาํตวัที�ทางเขา้ที�อบัอากาศใหส้ามารถตรวจสอบได ้

 ผูเ้ขา้ปฏิบตัิงานในที�อบัอากาศที�เป็นพนกังานของ ccl และผูร้บัเหมาตอ้งผ่านการอบรมและการ

ตรวจสขุภาพตามที�กาํหนด 

 กรณีจาํเป็นที�ตอ้งใชเ้ครื�องช่วยหายใจแบบอดัอากาศ (Breathing apparatus : BA)ในการเขา้ที�

อบัอากาศใหใ้ชก้ารสง่ผ่านอากาศจากถงัอากาศเท่านั6น หา้มใชอ้ากาศจากเครื�องอดัอากาศ (Air 

compressor) 

3.11.3 ความปลอดภยัในการทาํงานบนที�สงู 
 งานบนที�สูง หมายถึง การทาํงานบนที�สูงจากพื 6นตั6งแต่ 2 เมตร ขึ 6นไป โดยจะตอ้งปฏิบัติตามขอ้กาํหนด
ดงัตอ่ไปนี 6 

1. การทาํงานบนที�สงูที�มีผูป้ฏิบตัิงานเกิน 2 คน ตอ้งจดัใหม้ีนั�งรา้น 



ฉบบัแรก เมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม 2565 10 

 

2. การทาํงานบนที�สงูที�ใชผู้ป้ฏิบตัิงาน ณ จุดนั6นไม่เกิน2 คน อาจไม่จาํเป็นตอ้งจดัใหม้ีนั�งรา้น โดยอาจใช้

อปุกรณค์วามปลอดภยัอื�นๆ ได ้เช่น บนัได รถกระเชา้  รถซิสเซอรล์ฟิ เป็นตน้ ยกเวน้การทาํงานบนที�สงู

มากกว่า 4 เมตร และไม่ไดใ้ชน้ั�งรา้นตามที�กาํหนด จะตอ้งใชเ้ข็มขดันิรภยัแบบเต็มตวั (Full boday 

Harness double lanyard) หรือสายช่วยชีวิตที�ตรึงกับส่วนของโครงสรา้งที�มีความมั�นคงแข็งแรง

เพิ�มขึ 6นอีกดว้ย 

3. หา้มแรงงานหญิงปฏิบตัิงานบนที�สงู 

4. กรณีดา้นลา่งเป็นทางสญัจรตอ้งจดัทาํตาข่ายนิรภยัป้องกนัวสัดเุครื�องมือตา่งๆที�อาจจะตกหลน่ไปโดน

ผูป้ฏิบตัิงานที�ทาํงานหรอืผูที้�สญัจรดา้นลา่ง 

5. จดัทาํปา้ยเตือนหรอืลอ้มเชือกปง้กนัไมใ่หค้นเขา้ไปในที�ซึ�งเสี�ยงตอ่การถกูวสัดสุิ�งของหลน่ใส ่

6. ผูป้ฏิบตัิงานที�ทาํงานอยูด่า้นบนพงึระลกึไวเ้สมอวา่อาจมีคนกาํลงัทาํงานอยูข่า้งลา่งตลอดเวลา 

7. วสัด ุอปุกรณแ์ละเครื�องมือต่างๆ ที�ใชใ้นการปฏิบคัิงานอยู่ดา้นบน ตอ้งจดัวาง ในที� ที�ไม่ลว่งหลน่สูพื่ 6น

ดา้นลา่งได ้

8. การขนยา้ยวสัด ุอปุกรณ ์ใหใ้ชเ้ชือกผกูแลว้ดงึหรอืหยอ่นลงมา หา้มโยนหรอืขวา้ง ลงมาจากดา้นบน 

9. ขณะที�มีฝนตก ลมแรง หรอืพายฝุนฟา้คะนอง ใหห้ยดุการปฏิบตัิงานบนที�สงูทนัที 

3.11.4 ความปลอดภยัในการติดตั6ง การใช ้และการรื 6อถอนนั�งรา้น (Scaffolding) 
นั�งรา้นที�มีความสงูตั6งแต่ ๔ เมตรขึ 6นไป หรือนั�งรา้นเสาเรียงเดี�ยวสาํหรบังานทาสี ที�มีความสงูเกิน ๗.๒๐ 

เมตร และไมม่ีรายละเอียดคณุลกัษณะและคูม่ือการใชง้านที�ผูผ้ลติกาํหนด ผูร้บัเหมาตอ้งจดัใหม้ีการคาํนวณออกแบบ
โดยวิศวกร ตามประกาศนี 6 

1. เมื�อผูร้บัเหมานาํนั�งรา้นมาใชส้าํหรบัการทาํงาน อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการขอ้มลูการใชง้าน ดงัตอ่ไปนี 6  
(๑) ขอ้มลู และสถานที�หรอืหนว่ยงานที�นาํไปใชง้าน  
(๒) วตัถปุระสงค ์หรอืลกัษณะของการทาํงาน  
(๓) ความสงูที�ตอ้งการใชง้านนั�งรา้น  
(๔) วนัที�เริ�มและสิ 6นสดุสาํหรบัใชง้านนั�งรา้น 
(๕) ชนิด หรอืประเภทของนั�งรา้น  
(๖) ชนิดของวสัดใุชส้รา้ง  
(๗) จาํนวนผูป้ฏิบตัิงานสงูสดุ  
(๘) ขนาดและนํ6าหนกัของวสัดอุปุกรณที์�จะนาํขึ 6นไปใชบ้นนั�งรา้น  
(๙) วตัถปุระสงคข์องการนาํไปใชก้บัลกัษณะงาน หรอืการใชง้านที�เหมาะสมกบัประเภท ของนั�งรา้น  
(๑๐) ระบโุอกาสไดร้บัผลกระทบและขอ้ควรระวงัเมื�อมีการใชน้ั�งรา้น  
2. นั�งรา้นที�ผูร้บัเหมาใชส้าํหรบัทาํงานที�มีความสงูตั6งแต ่๔ เมตรขึ 6นไป หรอื นั�งรา้นเสาเรยีงเดี�ยวสาํหรบังาน

ทาสทีี�สงูเกิน ๗.๒๐ เมตร อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดขอ้มลู ประกอบการคาํนวณและออกแบบ ดงัตอ่ไปนี 6  
(๑) ชนิด หรอืประเภทของนั�งรา้น  
(๒) ขอ้มลูของผูส้รา้ง ผูผ้ลติ หรอืผูค้าํนวณออกแบบ  
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(๓) ชนิด และกาํลงัของวสัดทีุ�ใชส้รา้งนั�งรา้น 
 (๔) นํ6าหนกับรรทกุใชง้าน ซึ�งอยา่งนอ้ยตอ้งมีนํ6าหนกับรรทกุคงที�และนํ6าหนกับรรทกุจร  
(๕) นํ6าหนกับรรทกุจากสภาพแวดลอ้ม (ถา้มี) เช่น แรงลม แรงดนัใตด้ิน กระแสนํ6า  
(๖) นํ6าหนกับรรทกุใชง้านสงูสดุเพื�อการออกแบบ  
(๗) นํ6าหนกับรรทกุสงูสดุสาํหรบัใชง้านจรงิ  
(๘) ความสามารถใชส้าํหรบัการทาํงานสงูสดุของนั�งรา้นที�ออกแบบ ทั6งนี 6 ตอ้งจดัทาํแบบแปลน และรายการ

ประกอบแบบแปลน รวมถึงกาํหนดทางขึ 6น - ลง และเขา้ - ออก ของผูป้ฏิบตัิงาน ระบวุสัดแุละอปุกรณส์าํหรบัการยดึ
หรือติดโครงสรา้งและส่วนประกอบ ของนั�งรา้น หรืออาจจัดทาํลาํดับขั6นตอนสาํหรับการสรา้ง ประกอบ ติดตั6ง 
ตรวจสอบ ใช ้เคลื�อนยา้ย และการรื 6อถอนนั�งรา้นประเภทนั6น ๆ  

3. ผูร้บัเหมาที�มีการใช้นั�งรา้นตอ้งดาํเนินการจัดใหม้ีรายการข้อมูลการใช้ตามขอ้ 1 รายละเอียดขอ้มูล
ประกอบการออกแบบตามขอ้ 2 โดยติดไวบ้ริเวณที�มีการใชน้ั�งรา้นอย่างนอ้ย ตอ้งมีรายการขอ้มูลการใชง้านและ
รายละเอียดขอ้มูลประกอบการออกแบบตามแนบทา้ยประกาศ เพื�อเป็นหลกัฐานใหพ้นกังานตรวจความปลอดภยั
สามารถตรวจสอบได ้
  4. ผูร้บัเหมาตอ้งจดัใหม้ีปา้ยนํ6าหนกับรรทกุใชง้านสงูสดุ และจาํนวนผูป้ฏิบตัิงานสงูสดุ แตล่ะชั6นของนั�งรา้น 
พรอ้มติดหมายเลขแตล่ะชั6นของนั�งรา้นใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน  

5. ผูร้บัเหมาตอ้งจัดใหม้ีมาตรการป้องกันมิใหผู้ที้�ไม่มีหนา้ที�เกี�ยวขอ้ง เขา้ไปใกลห้รือ ใชน้ั�งรา้น พรอ้มทั6ง
จดัทาํปา้ย หรอืสญัลกัษณใ์หเ้ห็นอยา่งชดัเจน เพื�อความปลอดภยั กรณีดงัตอ่ไปนี 6  

(๑) มีการทดสอบ หรอืตรวจสอบนั�งรา้น  
(๒) อนญุาตใหใ้ชน้ั�งรา้นสาํหรบัทาํงานได ้
6. ผูร้บัเหมาตอ้งดาํเนินการสรา้ง ติดตั6ง หรอืวางฐานนั�งรา้นบนพื 6นที�ที�มั�นคงแข็งแรง และปลอดภยั  
7. กรณีผูร้บัเหมาสรา้งนั�งรา้นที�มีขอบพื 6นนั�งรา้นดา้นในหา่งจากแนวผนงัของอาคาร มากกวา่ ๔๕ เซนติเมตร 

ตอ้งจดัทาํราวกนัตก หรอืสิ�งกั6นอื�นในดา้นที�ติดกบัแนวผนงัของอาคาร ใหม้ีความมั�นคงแข็งแรงเพื�อเกิดความปลอดภยั
ตอ่ลกูจา้งที�ปฏิบตัิงาน ยกเวน้นั�งรา้นเสาเรยีงเดี�ยวสาํหรบั งานทาส ี 

8. กรณีผูร้บัเหมาสรา้งนั�งรา้นหรอืช่องทางเดิน ใหปิ้ดคลมุเหนือช่องที�กาํหนด ใหเ้ป็นทางเดินดว้ยแผงไม ้หรอื
วสัดอืุ�นที�มีความมั�นคงแข็งแรงเพียงพอเพื�อป้องกนัมิใหเ้กิดอนัตราย ปัญหาสขุภาพอนามยั และความปลอดภยัของ
ผูใ้ชท้างเดินนั6น  

9. กรณีผูร้บัเหมาสรา้งนั�งรา้นหลายชั6น และมีการปฏิบตัิงานบนนั�งรา้นหลายชั6นพรอ้มกนั ใหจ้ัดใหม้ีผา้ใบ
หรอืวสัดอืุ�นที�คลา้ยกนัที�เหมาะสม เพื�อปอ้งกนัอนัตรายที�อาจเกิดขึ 6นแก่ผูที้�ทาํงาน อยูช่ั6นลา่งได ้ 

10. กรณีผูร้บัเหมาสรา้งนั�งรา้นใหพิ้จารณาถึงแรงสั�นสะเทือน แรงลม และนํ6าหนกั ของผา้ใบ แผน่ไม ้หรอืสิ�ง
ปิดกั6นอื�นที�อาจมีผลตอ่ความมั�นคงแข็งแรงของนั�งรา้นดว้ย  

11. กรณีผูร้บัเหมาสรา้งนั�งรา้นแตล่ะชั6นสงูเกิน ๒ เมตร ตอ้งไดร้บัการออกแบบ โดยวิศวกร  
12. กรณีผูร้บัเหมาสรา้งนั�งรา้นใกลห้อลฟิต ์ตอ้งใหม้ีระยะหา่งพอที�ตวัลฟิตไ์มก่ระแทก นั�งรา้นในขณะขึ 6นลง  
13. ผูร้บัเหมาตอ้งมิใหม้ีการยดึโยงนั�งรา้นกบัหอลฟิต ์หรอืยดึโยงกบัโครงสรา้ง ของเครื�องจกัรที�ติดตั6ง เพื�อใช้

ในการก่อสรา้ง  
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14. กรณีผู้ร ับเหมาสรา้งนั�งรา้นแบบห้อยแขวน ต้องจัดให้มีการใช้เชือก ลวดสลิง หรือ วัสดุอื�นใดตอ้ง
เหมาะสมกบัรอ่งรอก หรอืประเภทของรอก ทั6งนี 6 ตอ้งเป็นไปตามที�ผูผ้ลติหรอืวิศวกร กาํหนด  

15. ผูร้บัเหมาตอ้งติดตั6งนั�งรา้นใหอ้ยู่ในแนวระดบั และมีอุปกรณ ์หรือวิธีการอื�นใด สาํหรบัการตรวจเช็ค
ระดบั 
  16. ผูร้บัเหมาซึ�งใหล้กูจา้งทาํงานบนนั�งรา้น หรือทาํงานประกอบ ติดตั6ง ตรวจสอบ ทดสอบ และเคลื�อนยา้ย
นั�งรา้น ตอ้งจดัและควบคมุดแูลใหล้กูจา้งสวมใสเ่ข็มขดันิรภยั และเชือกนิรภยั หรือสายช่วยชีวิตพรอ้มอปุกรณ ์หรือ
อปุกรณอื์�นใดที�เหมาะสมกบัลกัษณะงาน ทั6งนี 6 ตอ้งเป็นไป ตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ 
และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ในสถานที�ที�อนัตรายจากการตก
จากที�สงูและที�ลาดชนั จากวสัดกุระเด็น ตกหลน่ และพงัทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรอืรองรบัวสัด ุ

17. กรณีผูร้บัเหมาจดัใหม้ีวิศวกรเป็นผูค้าํนวณและออกแบบนั�งรา้น หรือนั�งรา้นที�มาจาก ผูผ้ลิต อย่างนอ้ย
ตอ้งมีกาํลงัของวสัดเุป็นไปตามเงื�อนไข ดงัตอ่ไปนี 6  

(๑) ไมที้�ใชส้รา้งนั�งรา้นตอ้งไม่ผ ุเปื�อย หรือชาํรุดจนทาํใหข้าดความแข็งแรงทนทาน มีหน่วยแรงดดัประลยั 
(ultimate bending stress) ไมน่อ้ยกวา่ ๓๐๐ กิโลกรมัตอ่ตารางเซนติเมตร และมีคา่ความปลอดภยัไมน่อ้ยกวา่ ๔  

(๒) เหล็กที�ใชส้รา้งนั�งรา้นตอ้งมีจุดคราก ไม่นอ้ยกว่า ๒,๔๐๐ กิโลกรมัต่อตารางเซนติเมตร และมีค่าความ
ปลอดภยัไมน่อ้ยกวา่ ๒  

(๓) เชือกหรือลวดสลิงตอ้งสามารถรบันํ6าหนกัปลอดภยัไดไ้ม่นอ้ยกว่านํ6าหนกับรรทกุใชง้านสงูสดุ ที�ผูผ้ลิต
กาํหนดไว ้ 

(๔) ฐานหรือที�รองรบันั�งรา้น ตอ้งแข็งแรง สามารถรบันํ6าหนกับรรทกุใชง้านไม่นอ้ยกว่า ๒ เท่า ของนํ6าหนกั
บรรทกุใชง้าน  

(๕) นั�งรา้นที�สรา้งดว้ยเหล็กตอ้งสามารถรบันํ6าหนกับรรทกุใชง้านไม่นอ้ยกว่า ๒ เท่า ของนํ6าหนกับรรทกุใช้
งาน กรณีสรา้งดว้ยวสัดอืุ�นที�ไมใ่ช่เหลก็ตอ้งมีเอกสารแสดงผลกํ6าลงัวสัดปุระกอบดว้ย  

(๖) นั�งรา้นที�สรา้งดว้ยไมต้อ้งสามารถรบันํ6าหนกับรรทกุใชง้านไมน่อ้ยกวา่ ๔ เท่า ของนํ6าหนกับรรทกุใชง้าน 
กรณีสรา้งดว้ยไมไ้ผต่อ้งมีเอกสารแสดงผลกาํลงัวสัดจุากสถาบนัที�เชื�อถือได ้ประกอบ  

18. กรณีมีการคาํนวณนํ6าหนักบรรทุกใช้งานซึ�งกระทาํบนโครงสรา้งนั�งรา้น อย่างนอ้ย ตอ้งสามารถรบั
นํ6าหนกัซึ�งเป็นผลรวมของนํ6าหนกับรรทกุ ดงัตอ่ไปนี 6  

(๑) นํ6าหนกับรรทกุในแนวดิ�ง ดงันี (ก) นํ6าหนกับรรทกุคงที� (ข) นํ6าหนกับรรทกุจรของผูป้ฏิบตัิงานและวสัดบุน
แผน่พื 6 นนั�งรา้นสาํหรบัการทาํงานจรงิ แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ ๑๕๐ กิโลกรมัตอ่ตารางเมตร  

(๒) นํ6าหนกับรรทกุจากสภาพแวดลอ้ม เช่น แรงสั�นสะเทือน แรงลม แรงดนัดิน แรงดนั ของกระแสนํ6า นํ6าหนกั
ผา้ใบ แผน่ไม ้หรอืสิ�งปิดกั6นอื�นที�อาจมีผลตอ่ความมั�นคงแข็งแรงของนั�งรา้นดว้ย เป็นตน้  

19. กรณีที�ผูร้บัเหมาสรา้งนั�งรา้น วสัดทีุ�ใชส้รา้งตอ้งไมม่ีคณุลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี 6  
(๑) ชาํรุด ผ ุเปื�อย มีรอยแตกรา้ว จนอาจทาํใหข้าดความแข็งแรงและปลอดภยั  
(๒) วสัดทีุ�ใชท้าํโครงสรา้งนั�งรา้นตา่งชนิดกนั  
(๓) ใชต้ะปเูหลก็หลอ่ยดึติดโครงสรา้งนั�งรา้นไม ้
(๔) เชือกหรอืลวดสลงิสาํหรบันั�งรา้นแบบหอ้ยแขวน ตอ้งไมม่ีลกัษณะ ดงันี 6  

(ก) ผ ุเปื�อย ถกูกดักรอ่น ชาํรุด หรอืเป็นสนิม  
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(ข) มีรอ่งรอยเนื�องจากถกูความรอ้นหรอืสารเคมีทาํลาย  
(ค) เสน้ผา่นศนูยก์ลางเลก็ลงเกินรอ้ยละหา้ของเสน้ผา่นศนูยก์ลางเดิม  
(ง) กรณีลวดสลงิขมวด (kink) หรอืแตกเกลยีว (bird caging)  
(จ) กรณีลวดสลิง เสน้ลวดในหนึ�งช่วงเกลียว (lay) ขาดตั6งแต่สามเสน้ขึ 6นไปในเกลียว (strand) 

เดียวกนั หรอืขาดตั6งแตห่กเสน้ขึ 6นไปในหลายเกลยีว (strands) รวมกนั  
20. กรณีผูร้บัเหมาใชน้ั�งรา้นสาํหรบัการทาํงาน ตอ้งจดัใหม้ีการออกแบบนั�งรา้น อย่างนอ้ยประกอบไปดว้ย

ลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี  
(๑) พื 6นนั�งรา้นตอ้งกวา้งไมน่อ้ยกวา่ ๓๕ เซนติเมตร และยดึติดใหม้ั�นคงแข็งแรงและ ปลอดภยั  
(๒) กรณีตอ้งมีการใชบ้นัได บนัไดภายในนั�งรา้น บนัไดไต่ หรือที�มีทางขึ 6น - ลงนั�งรา้น ตอ้งมีโครงสรา้งที�

แข็งแรง ทนทาน ไมช่าํรุดเสื�อมสภาพ มีสภาพที�ปลอดภยัตอ่การใชง้าน ตามลกัษณะ ดงันี 6  
(ก) กรณีบนัไดภายในนั�งรา้น ขนาดของลกูนอนบนัไดตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกว่า ๑๕ เซนติเมตร และ

ระยะหา่งของขั6นบนัไดตอ้งเทา่กนัโดยหา่งกนัไมเ่กิน ๓๐ เซนติเมตร  
(ข) กรณีบนัไดไต่ ตอ้งมีระยะห่างของข ันบนัไดเท่ากนั โดยห่างกนัไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และติด

ตรงึกบันั�งรา้นใหม้ีความมั�นคงแข็งแรงและปลอดภยั  
(๓) ราวกนัตกมีความสงูอยา่งนอ้ย ๙๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๑๐ เมตร และ อย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย

ราวบน ราวกลาง หรือสิ�งอื�นใดที�มั�นคงแข็งแรงเหมาะสมกบันั�งรา้นนั6น ๆ และสามารถปอ้งกนัการตกของผูป้ฏิบตัิงาน
ได ้ 

(๔) ขอบกนัวสัด ุหรอืเครื�องมือและอปุกรณต์กหลน่ ตอ้งมีความสงูไมน่อ้ยกวา่ ๑๕ เซนติเมตร จากพื 6นนั�งรา้น 
หรอืสิ�งอื�นใดที�มั�นคงแข็งแรงเหมาะสมกบันั�งรา้นนั6น ๆ และสามารถ ปอ้งกนัการตกหลน่  

(๕) กรณีสรา้งนั�งรา้นสงูตั6งแต่ ๔ เมตรขึ 6นไป ตอ้งออกแบบและสรา้งคํ6ายนัดว้ยวิธีการ ยึดตรงึกบัอาคารหรอื
โครงสรา้งที�มั�นคงแข็งแรง หรอืวิธีการอื�นใดเพื�อปอ้งกนัการโยห้รอืเซ  

21. กรณีผูร้บัเหมาติดตั6งนั�งรา้นแบบหอ้ยแขวน ตอ้งไม่นาํนั�งรา้นไปเกาะหรือยึดติดกบั กาํแพงวสัดกุ่อ สว่น
ของอาคารที�มีโครงสรา้งไมม่ั�นคงแข็งแรง หรอืโครงสรา้งที�มิไดก้าํหนดหรอืออกแบบไว ้
  22. กรณีนั�งรา้นแบบหอ้ยแขวน ซึ�งมีดา้นที�ชิดกบัตวัอาคารหรอืบรเิวณที�ปฏิบตัิงาน ผูร้บัเหมาตอ้งดาํเนินการ
ยึดโยงกบัตวัอาคารมิใหน้ั�งรา้นกระแทกกบัตวัอาคาร มีการติดตั6งวสัดหุรืออปุกรณ ์ป้องกนัการกระแทก หรือป้องกนั
การสมัผสัโดยตรงระหวา่งอปุกรณส์ว่นประกอบของนั�งรา้นกบัสว่นของ อาคารหรอืโครงสรา้ง เช่น ยางนิ�ม ยางลม หรอื
สิ�งอื�นใดที�มีความเหมาะสม เป็นตน้ 

23. ผูร้บัเหมาตอ้งจดัใหม้ีสว่นประกอบและอปุกรณร์ายการประกอบแบบที�มีอยูใ่น รายละเอียดคณุลกัษณะ
และคูม่ือการใชง้านที�ผูผ้ลติกาํหนด หรอืรายละเอียดที�วิศวกรกาํหนดทกุครั6ง ก่อนการติดตั6ง  

24. ผูร้บัเหมาตอ้งจดัใหม้ีการควบคมุการใชง้านนั�งรา้นโดยวิศวกรอย่างนอ้ยเดือนละ หนึ�งครั6ง เมื�อมีการใช้
นั�งรา้นในเงื�อนไข ดงัตอ่ไปนี 6  

(๑) กรณีที�มีการใชน้ั�งรา้นสาํหรบัการทาํงานก่อสรา้งที�มีความสงูตั6งแต ่๔ เมตรขึ 6นไป  
(๒) กรณีที�มีการใชน้ั�งรา้นหอ้ยแขวน การควบคมุตามวรรคแรก ในขั6นตอนก่อนการใชง้าน ระหวา่งการใชง้าน 

และหลงัการใชง้าน เพื�อใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน หรือใหล้กูจา้งสามารถทาํงานไดอ้ย่างปลอดภยั อย่างนอ้ยตอ้ง
ควบคมุ ใหม้ีการใชน้ั�งรา้นเป็นไปตามลกัษณะและเงื�อนไข ดงัตอ่ไปนี 6 
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(๑) โครงสรา้งและสว่นประกอบของนั�งรา้นมีเสถียรภาพ มั�นคงแข็งแรงและปลอดภยั  
(๒) พื 6นหรอืฐาน สาํหรบัรองรบันั�งรา้นตอ้งมีความมั�นคงแข็งแรงและปลอดภยัตอ่การใชง้าน  
(๓) มีการใชง้านเป็นไปตามวตัถปุระสงค ์หรอืตามลกัษณะงาน  
(๔) ระบบปอ้งกนัอนัตรายที�ติดตั6งไวต้อ้งมีสภาพแข็งแรงสมบรูณเ์หมาะสมกบัปัจจยัเสี�ยง ของการทาํงาน  
(๕) มีปา้ยหรอืสญัลกัษณต์า่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชน้ั�งรา้นติดไวใ้หเ้ห็นชดัเจน  
(๖) ผูป้ฏิบตัิงานบนนั�งรา้นตอ้งปฏิบตัิตามคู่มือความปลอดภยัในการทาํงาน เมื�อพบว่ามีการใชง้านนั�งรา้น

ไม่เป็นไปตามรายละเอียดคณุลกัษณะและคูม่ือการใชง้านที�ผูผ้ลิต หรือวิศวกรกาํหนด หรือพบขอ้บกพรอ่งของนั�งรา้น
ที�ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรบันํ6าหนกั การใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั หรืออาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อการ
ทาํงานของลกูจา้ง นายจา้งตอ้งมิให ้ลกูจา้งทาํงานจนกวา่จะไดร้บัการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง ซอ่มแซมใหถ้กูตอ้ง หรอือยูใ่น
สภาพพรอ้มใชง้าน ไดอ้ยา่งปลอดภยั  

25. กรณีนั�งรา้นไดร้บัผลกระทบจากอบุตัิเหตหุรอืสภาพแวดลอ้มที�อาจสง่ผลกระทบ กบัความมั�นคงแข็งแรง
ของนั�งรา้นจนอาจเป็นเหตใุหเ้กิดความไมป่ลอดภยัแก่ลกูจา้ง ผูร้บัเหมาตอ้งจดัใหม้ี วิศวกรดาํเนินการตรวจสอบ และ
ทดสอบก่อนการใชง้าน 

 
3.11.5 ความปลอดภยัในการทาํงานยกอปุกรณด์ว้ยรอก (Hoist)  
 ในการใชร้อกโยก รอกมือสาว  รอกไฟฟ้าหรือรอกที�ใชพ้ลงังานอื�น หรือรอกชนิดอื�นที�มีการใชง้านลกัษณะ

เดียวกนั ผูร้บัเหมาตอ้งปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี 6  
1. ติดตั6งรอกไวใ้นที�มั�นคงแข็งแรงและปลอดภยั  
2. จดัใหม้ีการตรวจสอบความพรอ้มของรอกทกุวนั หากสว่นใดชาํรุดเสยีหายตอ้งซอ่มแซม ใหเ้รยีบรอ้ยก่อน

ใชง้าน และตอ้งมีสาํเนาเอกสารดงักลา่วไวใ้หพ้นกังานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบได ้ 
3. จดัใหม้ีมาตรการปอ้งกนัอนัตรายและติดปา้ยหา้มใชร้อกใหผู้ซ้ึ�งเกี�ยวขอ้งเห็นไดช้ดัเจน ในระหวา่งที�มีการ

ทดสอบ การซอ่มบาํรุง และการตรวจสอบรอก  
4. จดัใหม้ีปา้ยบอกขนาดพิกดันํ6าหนกัยกอยา่งปลอดภยัตามที�กาํหนด 
5. อปุกรณส์าํหรบัการผกูมดัหรอืยดึโยงวสัดสุิ�งของตอ้งมีความปลอดภยั  
6. รอกที�มีขนาดพิกัดนํ6าหนักยกตั6งแต่ ๑ ตันขึ 6นไป นายจ้างตอ้งจัดใหม้ีการทดสอบ ส่วนประกอบและ

อุปกรณข์องรอกเพื�อใหใ้ชง้านไดอ้ย่างปลอดภยัอย่างนอ้ยปีละหนึ�งครั6ง และตอ้งมี สาํเนาเอกสารการทดสอบไวใ้ห้
พนกังานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบได ้

 
  3.11.6 ความปลอดภยัในการใชถ้งัก๊าซแรงดนั 

 1. ถงับรรจกุ๊าซที�ใชต้อ้งมคีณุสมบตัิตามมาตรฐานของกระทรวงอตุสาหกรรม หรอืที�เราเรยีกกนัวา่ มอก. และ
มีสญัลกัษณส์ตีามมาตรฐาน เพื�อบอกชนิดของก๊าซที�บรรจภุายในถงั และตอ้งติดฉลาก หรอืมีรายละเอียดของก๊าซที�
บรรจใุนถงั 

2. การเก็บ และขนสง่ถงัก๊าซฯ ตอ้งดาํเนินการในลกัษณะที�ถงัอยูใ่นแนวตั6งตรง โดยมีฝาครอบทอ่อยูป่ระจาํที�
ตลอดเวลา มีการยดึหรอืผกูมดัถงัก๊าซกบัราวตั6ง หรอืกบัตวัรถลากใหม้ั�นคง หรอืวางบนชั6นวาง (Racks) แลว้ผกูมดัดว้ย
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โซ ่เพื�อปอ้งกนัไมใ่หถ้งัก๊าซลม้ลงกระแทกพื 6น และหา้มกลิ 6งถงับรรจกุ๊าซขณะเคลื�อนยา้ยโดยเด็ดขาด เนื�องจากที�
บรเิวณวาลว์อาจกระแทก แลว้เกิดการระเบิดที�วาลว์ได ้

3. หา้มยกถงัก๊าซโดยใชล้วดสลงิ เชือก โซ ่หรอืใชแ้มเ่หลก็ดดู ถา้มีความจาํเป็นตอ้งยกหรอืสง่ถงัก๊าซใหใ้ช้
แคร ่ที�เหมาะสมเทา่นั6น และตอ้งไดร้บัอนญุาตจากเจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานก่อนเทา่นั6น 

4. ถงัก๊าซออกซิเจนตอ้งเก็บรกัษาแยกจากถงัก๊าซอะเซทิลนี หรอืก๊าซอื�นๆ ดว้ยระยะทางอยา่งนอ้ย 6.5 เมตร 
ควรจดัถงัก๊าซวางในที�ที�มีการถา่ยเทอากาศที�ดี และปอ้งกนัไมใ่หส้มัผสักบัแสงแดดโดยตรง ทั6งนี 6ตอ้งเตือนสตติวัเอง
เสมอวา่ หา้มวางถงัก๊าซในลกัษณะแนวนอนโดยเด็ดขาด 

5. หลงัเสรจ็สิ 6นการปฏิบตัิงานในแตล่ะช่วงหรอืแตล่ะวนั จะตอ้งนาํถงัก๊าซจากพื 6นที�ปฏิบตัิงานไปเก็บรกัษาไว้
ในสถานที�เก็บที�ปลอดภยั หา้มวางขวางหรอืติดกบัทางเขา้-ออก  

6. จะตอ้งปิดวาลว์ถงัก๊าซในชว่งเวลาที�ไมไ่ดใ้ชก๊้าซนั6นและจะตอ้งปิดฝาครอบวาลว์ถงัก๊าซตลอดเวลา 
7. หา้มนาํถงัก๊าซไปไวใ้นทอ่ หรอืสถานที�อบัอากาศ ยกเวน้กรณีที�นาํไปใชใ้นงานในถงัที�มีขนาดใหญ่ และมี

การระบายอากาศที�ด ี
8. หา้มตั6งถงัก๊าซไวใ้นบรเิวณที�อาจมีประกายไฟ หรอืลกูไฟกระเดน็มากระทบอปุกรณป์รบัความดนัก๊าซ 

(Regulator Assembly) หรอืวาลว์ของถงัก๊าซ (Cylinders Valves) และหา้มไมใ่หถ้งัก๊าซออกซิเจนสมัผสักบัสาร
ไฮโดรคารบ์อนโดยเด็ดขาด อปุกรณป์รบัความดนัของทอ่ก๊าซตอ้งมีมาตรวดัที�อา่นคา่ไดช้ดัเจน และมีสภาพที�ปลอดภยั
ในการใชง้าน 

9. สายที�ตอ่จากถงัก๊าซนั6น ตอ้งมสีภาพดี ไมม่ีรูรั�ว หรอืแตกหกั และการตอ่เขา้กบัถงัก๊าซนั6นจะตอ้งใหส้นิท
แนน่โดยใชเ้ข็มขดัรดั (Clamps) หา้มใชล้วดผกู 

10. ตรวจหารอยรั�วโดยใชน้ํ6าสบูพ่รมลงบนที�บรเิวณตวัปรบัแรงดนั (regulator) ขอ้ตอ่ตา่งๆวา่ไมร่ั�วทกุครั6ง
เมื�อเริ�มใชง้าน แลว้จึงใหใ้ชง้านได ้

11. หา้มใชน้ํ6ามนั หรอืสารหลอ่ลื�นทกุชนิดกบัตวัปรบัแรงดนั (regulator) โดยเด็ดขาด 
12. จะตอ้งตดิตั6งตวักนัไฟยอ้นกลบั (Flash back arrestor) ของถงัก๊าชและถงัลมตลอดเวลา 
13. เมื�อตอ้งวางสายออกซเิจน หรอืสายก๊าซ ขา้มทางผา่น ตอ้งแขวนหอ้ยไวส้งูเกนือศรษีะหรอืตอ้งใชไ้มว้าง

กั6นทั6งสองขา้งเพื�อกนัรถทบั 
 
3.11.7 ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานทางไฟฟา้  
เพื�อความปลอดภยัและไมป่ระมาทควรยดึหลกัปฏิบตัิดงันี 6  
1. กฎแหง่ความปลอดภยั หนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัความปลอดภยั ในการปฏิบตังิาน ไดก้าํหนดกฎ แนว

ปฏิบตัิเพื�อความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานทางไฟฟา้ เพื�อใหผู้ร้บัเหมายดึถือปฏิบตัิ ดงันี 6  
1.1) ควรคาํนงึถงึกฎแหง่ความปลอดภยัขณะทาํงานหรอืซอ่มบาํรุง เครื�องใชไ้ฟฟา้อปุกรณไ์ฟฟา้

และอิเลก็ทรอนิกสท์กุครั6งและอยา่ทาํงานดว้ยความประมาท  
1.2) ก่อนการปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์ตอ้งถือวา่อปุกรณ ์ไฟฟา้เหลา่นั6นมีไฟฟา้

จ่ายอยู ่ตอ้งตรวจสอบจนแนใ่จวา่ไมม่ีไฟฟา้จา่ยใหอ้ปุกรณไ์ฟฟา้แลว้  
1.3) การจะปฏิบตังิานเกี�ยวกบัไฟฟา้เรื�องใด ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน เรื�องนั6นก่อนการ

ปฏิบตัิงาน หรอืถา้ไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจควรสอบถามผูรู้ ้และใหผู้รู้เ้ป็นผูก้ระทาํ  
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1.4) อปุกรณแ์ละเครื�องมือที�ใชใ้นการปฏิบตัิงาน หากมีสว่นชาํรุดหรอืไม ่สมบรูณไ์มค่วรนาํมาใช้
งาน 
2.  ความพรอ้มของผูป้ฏิบตังิาน การปฏิบตัิงานทางไฟฟา้ ผูป้ฏิบตัิจะตอ้งมีความพรอ้มทางรา่งกายและ 
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบตังิาน ผูป้ฏิบตัิงานควรยดึถือปฏิบตัิ ดงันี 6  
1) อยา่ปฏิบตัิงานเมื�อรูส้กึออ่นเพลยี เหนื�อย หรอืรบัประทานยาทาํใหง้ว่ง นอน  
2) อยา่ปฏิบตัิงานในขณะมือเปียก หรอืยืนอยูบ่นพื 6นที�เปียกนํ6า 
3) ถา้จาํเป็นตอ้งปฏิบตัิงานในที�มีคนพลกุพลา่น หรอืมีการปฏิบตังิานอื�นๆ รว่มดว้ยตอ้งแขวนปา้ยหรอืเขียน
ปา้ยแสดงการงดใชไ้ฟฟา้ไวใ้หม้องเห็นชดัเจนทกุครั6งก่อนเริ�มการ ปฏิบตัิงาน  
4) การปฏิบตัิงานถา้มีการละงานไปชั�วคราว เช่น พกัเที�ยง เมื�อกลบัมา ปฏิบตัิงานตอ่ตอ้งตรวจสอบสวิตซต์ดั
ตอน สะพานไฟ ตลอดจนเครื�องหมายตา่งๆ ที�ทาํไวต้อ้งอยูใ่น สภาพเดมิ ก่อนปฏิบตัิงานตอ่ไป  
5) การปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัไฟฟา้ ตอ้งมีผูป้ฏิบตัิงานรว่มกนัอยา่งนอ้ย 2 คน เมื�อเกิดอบุตัิเหตจุะชว่ยเหลอืกนั
ได ้ 
6) ผูป้ฏิบตัิงานกบัเครื�องเชื�อมจะตอ้งแตง่กายกะทดัรดั สวมเครื�องปอ้งกนั เช่น หนา้กาก ถงุมือหนงั แผน่ปิด
อก ทกุครั6ง 
 
3. อปุกรณป์อ้งกนัความปลอดภยั ในการปฏิบตังิานทางไฟฟา้ แมผู้ป้ฏิบตัิงานจะมีความรูแ้ละทกัษะการ 
ปฏิบตัิงาน ก็อาจเกิดอนัตรายขึ 6นไดเ้ช่นกนั เช่น เกิดจากความประมาท พลาดพลั6ง จึงตอ้งมีอปุกรณ ์ปอ้งกนั
ความปลอดภยัและถือปฏิบตัิดงันี 6  
1) อยา่เขา้ใกลบ้รเิวณติดตั6งอปุกรณจ์่ายไฟ  
2) ก่อนลงมือทาํงานตอ้งตรวจสอบวา่อปุกรณเ์หลา่นั6นไมม่ีไฟฟา้  
3) การปฏิบตัิงานติดตั6งในและนอกอาคาร ควรสวมหมวกนิรภยั โดยเฉพาะในเขตที�กาํลงัก่อสรา้ง  
4) ผูป้ฏิบตัิงานควรยืนบนฉนวนไฟฟา้ เช่น แผน่ยาง พื 6นไมแ้หง้ อยา่ยืน ดว้ยเทา้เปลา่บนพื 6นปนูหรอืพื 6นที�
เปียกแฉะ  
5) ถา้จาํเป็นตอ้งปฏิบตัิงานในบรเิวณที�ไมส่ามารถตดัไฟออกไดจ้ะตอ้งกั6น เขตเพื�อปอ้งกนัไมใ่หผู้อื้�นเขา้ใกล ้
และมีพื 6นที�หรอืช่องทางหนีไฟไดง้า่ย  
6) ถา้จะตอ้งใชถ้งุมือยางกนัไฟฟา้ ตอ้งตรวจสอบก่อนทกุครั6งวา่มรูีรั�ว หรอืไม ่และถา้จะตอ้งปฏิบตังิานที�เสี�ยง
ตอ่การถกูไฟฟา้ดดู ควรสวมถงุมอืหนงัทบัอีกชั6นหนึ�ง  
7) เมื�อเดินสายที�ตอ้งเปิดเปลอืยสายไว ้จะตอ้งยกใหส้งูเหนือศีรษะไมน่อ้ย กวา่ 8 ฟตุ และตอ้งหารั6วกั6นไมใ่ห้
ผูใ้ดแตะตอ้งได ้ 
8) การก่อสรา้งที�จาํเป็นตอ้งติดตั6งปั6นจั�นใกลส้ายไฟแรงสงู ควรแจง้ เจา้หนา้ที�การไฟฟา้มาแกไ้ขเสยีก่อน 
 
4. ขอ้ปฏิบตัิอื�น ๆ เพื�อความปลอดภยั ผูป้ฏิบตัิงานทางไฟฟา้ หรอืผูใ้ชง้านตอ้งคาํนงึหลกัความปลอดภยั 
ปฏิบตัิ และใชง้านดว้ยความระมดัระวงัอยา่งเครง่ครดัและถือปฏิบตัิดงันี 6 
1) แผงสวิตชย์อ่ย ควรติดตั6งใหส้งูเหนือพื 6นและเขียนแรงดนัไฟฟา้ไว ้เช่น 220 โวลตห์รอื 400 โวลตที์�สวิตช์
ตา่งๆ  
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2) สวิตชแ์ละอปุกรณต์า่งๆ ที�ประกอบในตูส้วิตชบ์อรด์ ตอ้งมีประตเูปิด-ปิดไดต้ลอดเวลาและควรทาสใีหเ้ห็น
เดน่ชดั เช่น สแีดง สสีม้ และควรเขียนขอ้ความเตือนอนัตรายไว ้ 
3) ดา้นหนา้และดา้นหลงัของตูส้วิตชบ์อรด์ตอ้งมีไฟฟา้แสงสวา่ง ติดตั6งให ้สะดวกตอ่การปฏิบตัิงานของผูใ้ช ้
ดา้นหลงัตูจ้ะตอ้งวางใหห้า่งผนงัพอสมควรและไมค่วรเก็บสิ�งของไว ้ดา้นหลงัตู ้ 
4) การติดตั6งมอเตอรจ์ะตอ้งไมต่ดิตั6งบรเิวณทางเดิน มอเตอรแ์บบที� เปลอืกนอกไมไ่ดหุ้ม้ปิดตอ้งตดิตั6งใหไ้กล
จากกรด ไอ ดา่ง ฝุ่ นละออง ความชื 6น หรอืบรรยากาศที�อาจ เกิดระเบิดได ้ถา้หากสถานที�ในการตดิตั6งจาํกดั
อาจตดิตั6งไวเ้หนือศีรษะ ใตพื้ 6นหอ้ง หรอืแยกไว ้ตา่งหาก  
5) สายไฟฟา้ที�ใชก้บัเครื�องมือชนิดเคลื�อนที�ได ้ควรเป็นประเภทที�ทาํดว้ย พีวีซี (PVC) เพื�อปอ้งกนัการเสื�อม
ของฉนวนเมื�อถกูนํ6ามนั  
6) ทดสอบการรั�วของกระแสไฟฟา้ดว้ยเครื�องมือทดสอบทางไฟฟา้ อยา่ใช ้มือแตะ  
7) ใชอ้ปุกรณที์�มมีาตรฐานเชื�อถือไดเ้ช่น อปุกรณเ์ครื�องใชไ้ฟฟา้ที�มี เครื�องหมาย มอก.หมายถงึ เป็น
ผลติภณัฑที์�ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากสาํนกังานมาตรฐาน ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง
อตุสาหกรรม  
8) ผูป้ฏิบตัิงานตอ้งปฏิบตังิานตามแผนงานที�กาํหนดไวแ้ละใชอ้ปุกรณ ์ปอ้งกนัอนัตรายทกุครั6ง เชน่ ถงุมือ
ยาง ถงุมือหนงั หมวกนิรภยั เข็มขดันิรภยั ตลอดจนปา้ยเตือนภยั ตา่งๆ 
 
3.11.8 การปฏิบตัิเพื�อความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิ  

เพื�อความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิ ในการใชง้านหรอืปฏิบตังิานทางไฟฟา้ ควรยดึหลกัปฏิบตัิ
ตามกฎแหง่ความปลอดภยั ขอ้บงัคบัตา่ง ๆ โดยเครง่ครดั  

1. ตรวจสอบสภาพทางกายภาพของอปุกรณ ์อปุกรณท์างไฟฟา้ที�นาํมาใชง้าน จะตอ้งมีมาตรฐาน
รองรบั และอยูใ่น สภาพดีติดตั6งใชง้านอยา่งปลอดภยั และถือปฏิบตัิดงันี 6  

1.1) อยา่ปลอ่ยใหส้ายไฟฟา้ของเครื�องใชไ้ฟฟา้ ลอดใตเ้สื�อ หรอืพรม หรอืมี ของหนกัทบัจะทาํให้
สาย หรอืฉนวนฉีกขาดอาจเกิดอนัตรายได ้

1.2) อยา่ใชเ้ครื�องมือหรอือปุกรณไ์ฟฟา้ในขณะที�รา่งกายเปียก หรอืยืนบน พื 6นที�เปียก  
1.3) หากเห็นฟิวสบ์นสะพานไฟขาด แสดงวา่เกิดการใชไ้ฟฟา้มากกวา่ปรกต ิใหแ้จง้ผูค้วบคมุ เพื�อ

ตรวจสอบโดยดว่น  
1.4) เมื�อเห็นประกายไฟหรอืมคีวนัใหโ้ยกสะพานไฟลงและแจง้ผูค้วบคมุ ตรวจสอบทนัที  
1.5) รอยตอ่ ขอ้ตอ่ของสายไฟฟา้และเตา้รบั มกัจะเป็นสาเหตหุนึ�งที� ก่อใหเ้กิดการลดัวงจร ตอ้ง

ตรวจสอบใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยก่อนใชง้าน  
 

4. การปฏิบตัิตนเมื�อเกิดภาวะฉกุเฉิน 

เมื�อไดย้ินสญัญาณแจง้เหตฉุกุเฉินหรอืสญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหม ้ใหผู้ร้บัเหมาทั6งหมดทกุพื 6นที�ตอ้งปฏิบตัิ
ดงันี 6 

4.1 หยดุการปฏิบตัิงานทนัที เมื�อไดย้ินเสยีงสญัญาณ 
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4.2 ปิดสวิทชอ์ปุกรณไ์ฟฟา้หรอืตดัเชื 6อเพลงิที�แหลง่จ่าย เช่น ปิดวาวลห์วัถงัแกสสาํหรบังานตดัทกุจดุ และปิด
สวิทชแ์ผงจา่ยไฟทนัที 

4.3 ไปรวมกนัที�จดุรวมพลที�กาํหนด โดยกสนควบคมุดแูลของเจา้หนา้ที�ความปลอดภยัของผูร้บัเหมาและ
หวัหนา้ควบคมุงาน 

4.4 หวัหนา้งานหรอืเจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานของบรษัิทผูร้บัเหมา จะตอ้งนบัจาํนวนคนและ
ตรวจสอบรายชื�อ และแจง้ผลตอ่เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานของ ccl ทราบทนัที 

4.5 การกลบัเขา้ปฏิบตังิานภายหลงัเหตกุารณย์ตุิ จะกระทาํตอ่เมื�อควบคมุสถานการณไ์ดแ้ลว้ 
4.6 บรเิวณพื6นที�ที�เกิดความเสยีหายจาํเป็นตอ้งคงสภาพไวเ้พื�อรอการตรวจสอบ หา้มบคุคลอื�นที�ไมเ่กี�ยวขอ้ง

เขา้ไปในพื 6นที�ดงักลา่ว 
4.7 การตอบโตภ้าวะฉกุเฉินเป็นความรบัผิดชอบของพนกังาน ccl ที�จะควบคมุสถานการณที์�เกิดขึ 6นและอาจ

รอ้งขอกาํลงัสนบัสนนุจากบรษัิทผูร้บัเหมาเกี�ยวกบัวสัดอุปุกรณห์รอืกาํลงัคน 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


