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เพ่ือสร้างความมัน่คงของตนเองและครอบครัว ตลอดจนเพ่ือสงัคมและประเทศชาติ

ไม่ใช่เพียงสมาชิกในครอบครัวของทา่นเทา่นั้น ท่ีตั้งความหวงัอยา่งมากในตวัทา่น

ผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน และเพ่ือนร่วมงาน กห็วงัดว้ย ว่าทา่นจะเป็นผูท้  างานท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งเตม็ท่ี

ไม่มีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ ปราศจากอุบติัเหตุ มีผลงานพึงพอใจเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ทั้งยงัเกิดผลดีต่อผูป้ฏิบติังานเอง

บริษทัฯถือว่า พนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าทางบริษทฯ โดยตระหนกัถึงอนัตรายต่างๆ

ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูป้ฎิบติังาน  ถา้หากเกิดอุบติัเหตุจะส่งผลกระทบต่อครอบครัว  โดยจะขาดรายไดห้รืออาจจะช่วย

เหลือตวัเองไม่ได ้ตอ้งเป็นภาระใหแ้ก่ญาติพ่ีนอ้งและสงัคมดงันั้นความปลอดภยัของพนกังานจึงถือว่าเป็นนโยบาย

ท่ีส าคญัของบริษทัฯการท างานกบัทางบริษทัฯบางคร้ังอาจถูกขอร้องใหท้  างานแมแ้ต่ในวนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุประจ าปี

เวลา ต่ืนนอนและเขา้นอนอาจไม่เป็นเวลา เม่ือวิถีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนไปควรรู้จกัรักษาสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรง

เพราะการท่ีสุขภาพร่างกายอ่อนแอเป็นสาเหตุหน่ึงของการท างานท่ีไม่ปลอดภยั

การจดัท าหนงัสือเล่มน้ีข้ึน มีจุดมุ่งหมายใหผู้ท่ี้เป็นพนกังานไดเ้รียนรู้และตระหนกัถึงสาเหตุพ้ืนฐานของการ

ประสบอนัตรายจากการท างานตลอดจนมาตรการความปลอดภยัและสุขอนามยั การแกไ้ขป้องกนัไม่ใหเ้กิดซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีสามารถท าได ้จากสถิติอุบติัเหตุเกิดจากการกระท าของคนถึง 98เปอร์เซนตอุ์บติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีท างาน

มกัเกิดจากความไม่สนใจหรือมองขา้ม ความปลอดภยัของตวัเราเองท าไมตอ้งใหใ้ครมาบงัคบั การรู้จกัเตรียมการคือ การ

ป้องกนั เพ่ือในช่วงเวลาท่ีเร่ิมเขา้ท างานจนถึงเกษียนจากการท างานในอนาคต ใหป้ระสบแต่ความสุขในชีวิตประจ าวนั

โดยปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย

คู่มือความปลอดภยัฉบบัน้ีถือว่า   เป็นส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัว่าดว้ยการท างาน  ขอใหพ้นกังานทกุคน

ไดต้ระหนกัและเรียนรู้ท าความเขา้ใจใหถ่้องแท ้   หากมีขอ้สงสยัขอใหส้อบถามหวัหนา้งาน   ผูบ้งัคบับญัชา   เพ่ือ

ความกระจ่างชดัเจนยิง่ข้ึนและสามารถน าไปปฏิบติัไดถู้กตอ้ง    อนัจะน ามาซ่ึงความปลอดภยัของตวัพนกังานเอง

โดยถว้นหนา้กนั 
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ความปลอดภยัในการท างานจะเกิดขึน้ ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจตามหน้าที่ความรับผดิชอบของ

ทุกคนในองค์กร นับตั้งแต่คณะผู้บริหาร ผู้บังคบับังชา ผู้ใต้บังคบับัญชาทุกระดบั และเพ่ือให้บริหารงานความปลอดภยั

มกีารด าเนินงานไปได้สะดวก ราบร่ืน บริษทัจึงก าหนดนโยบายดงัต่อไปนี้

1.1     บริษทัฯ  จะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตงิานท างานด้วยความปลอดภยั

1.2     บริษทัฯ  ถือว่าผู้ปฏิบัตงิานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มคุีณค่าของบริษทั ดงัน้ันความปลอดภยั

อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน ของผู้ปฏิบัตงิานจึงถือเป็นนโยบายส าคญัของบริษทั

1.3    บริษทัฯ จะสนับสนุน เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน โดยจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ความ

ปลอดภยัให้เพียงพอกับสภาพหน้างาน จูงใจให้ผู้ปฏิบัตงิานได้ตระหนักถึงอันตรายต่างๆที่จะเกิด

ขึน้ในขณะท างานตลอดจนแนะน า ช้ีแจงให้ทราบถึงสาเหตุและวธีิป้องกัน

1.4     บริษทัฯ ได้จัดให้มคีณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน

เพ่ือวางแผนและโครงการเกี่ยวกับความปลอดภยั ตลอดจนบริหารพัฒนาแผนงาน

1.5     บริษทัฯ  ก าหนดเป็นนโยบาย ให้ผู้บังคบับัญชาทุกคนต้องมหีน้าที่ ดูแลรับผดิชอบในเร่ือง

ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ใต้บังคบับัญชาให้เป็นไปตาม

กฏข้อบังคบัที่บริษทัได้ก าหนดโดยถือปฏิบัตอิย่างเคร่งครัด

1.6     บริษทัฯ ก าหดเป็นนโยบายให้ผู้ปิบัตงินทุกคนนต้องมหีน้าที่รับผดิชอบในการปฏิบัตงิานให้เกิด

ความปลอดภยัแก่ตนเองและเพ่ือนร่วมงาน โดยปฏิบัตติามกฏและข้อบังคบัความปลอดภยั อาชัวอนามยั

และสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่ยบริษทัได้ก าหนด และถือปฏิบัตอิย่างเคร่งครัด

1.7    พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัตตามกฏระเบียบที่ว่าด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพ

แวดล้อมในการท างานอย่างเคร่งครัด หากมกีารฝ่าฝืนหรือหรือละเลยอาจถูกพิจารณาตามระเบียบของบริษทั

1.8     บริษทัฯ  จะถือว่าผลงานเกี่ยวกับความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดในการท างานเป็นหลักเกณฑ์

หน่ึงในการประเมนิผล
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  แผนผงัขั้นตอนการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินเกดิอุบัติเหตุจากการท างาน

  ความหมายของ สีเส้น

แบ่งตามความรับผดิชอบ

SIAM DENKI ENGINEERING CO.,LTD.

SIAM DENKI  ENGINEERING CO.,LTD. (PROJECT)

ถา้ปฐมพยาบาลเองได้

โรงพยาบาล
(ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ) เบอร์โทรศพัท์

รายงานบริษทัลูกคา้ (OWNER)
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยเพื่อมาปฐมพยาบาล

ณ.ส านกังานโครงการ

ขอความช่วยเหลือจากหน่วย
บริการทางการแพทยแ์ละหน่วย
บริการเหตุฉุกเฉินท่ีอยูใ่กลเ้คียง

แจง้เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัSDE. หรือผูจ้ดัการโครงการSDE 
ใหท้ราบโดยด่วนท่ีสุด

รายงานผูอ้  านวยโครงการ/ผูจ้ดัการ
โครงการ SDE. รายงานให ้
SDE. ส านกังานใหญ่ทราบ

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั SDE.
ผูจ้ดัการโครงการ หรือเจา้หนา้ท่ี SDE
ท่ีอยูป่ระจ าท่ีหนา้งานผูไ้ดรั้บรายงาน

ผูอ้  านวยการ/ผูจ้ดัการโครงการ SDE.
นาย………….(08……………..)

เม่ือเกดิอุบัติเหตุขึน้ต่อคนงาน

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ค่าชดเชย
และค่ารักษาพยาบาล

เพ่ือนร่วมงานผูพ้บประสบอุบติัเหตุ

จดัท ารายงานการสอบสวนอุบติัเหตุ การวเิคราะห์สาเหตุอุบติัเหตุและก าหนด                 
วธีิการป้องกนัการเกิดเหตุซ ้ าและส่งใหส้ านกังานใหญ่ SDE.

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั SDE.นาย……..(08………………...)
ผูจ้ดัการโครงการ SDE.นาย………….(08…………….)                

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั SDE
นาย…..(08…………...) ผูจ้ดัการโครงการ 

SDE.      นาย….(08…………...)

เจา้หนา้ท่ี SDE./ ท่ีผา่นการอบรมการ                 
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้

1. แจง้สถานีต ารวจทอ้งท่ี
2. แจง้ผูรั้บเหมา
3. แจง้ญาติผูเ้สียชีวติ

Siam Denki Engineering Co.,ltd.      

ถา้ปฐมพยาบาลเองไม่ได้

สถานีดบัเพลิง
(ในพ้ืนท่ีเกิดเหต)ุ เบอร์โทรศพัท์

สถานีต ารวจ
(ในพ้ืนท่ีเกิดเหต)ุ เบอร์โทรศพัท์

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั SDE.

ประเมินสถานการณ์เบ้ืองตน้วา่จะ
สามารถท าการปฐมพยาบาลผูบ้าดเจ็บ
ไดเ้องหรือไม่ หรือสามารถเคล่ือนยา้ย 

หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทัว่ไป

หนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตามความ
รับผิดชอบ(ช่องล่าง)

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั SDE
นาย…..(08…………...) ผูจ้ดัการโครงการ 

SDE.      นาย….(08…………...)
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4.กฏข้อบังคบัความปลอดภัยในการท างาน

กฏข้อบังคบัทั่วไปเกี่ยวกบัความปลอดภัย 

1.     จงปฏิบติัตามกฏ ขอ้บงัคบั เคร่ืองหมาย และค าสอนโดยเคร่งครัด อยา่เส่ียง ถา้ไม่รู้จงถามผูรู้้

2.     จงแจง้หรือรายงานสภาพท่ีไม่ปลอดภยัในโรงงานทนัทีท่ีพบ

3.     จงช่วยกนัระวงัรักษาทกุส่ิงทกุอยา่งใหส้ะอาดเรียบร้อย และปลอดภยั

4.     จงใชเ้คร่ืองมือท่ีถูกตอ้งในวิธีท่ีปลอดภยั

5.     รายงานความบาดเจ็บทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน และมีการรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมทนัที

6.     จงสวมเคร่ืองป้องกนัภยั และรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชไ้ดเ้สมอ

7.     จงดูแลรักษาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย

8.     ในการยกของหนกั ตอ้งมีคนช่วย และยกใหถู้กวิธี

9.     หา้มหยอกลอ้ หรือกวนใจผูอ่ื้น ขณะปฏิบติังาน

10.   จงเช่ือฟังกฏ ขอ้บงัคบั เคร่ืองหมาย และค าแนะน าเก่ียวกบัความปลอดภยัในโรงงาน

กฏข้อบังคบัความปลอดภัยในหน่วยงานเขตก่อสร้าง

1. ผูป้ฏิบติังานทกุคน  ตอ้งสวมใส่หมวกนิรภยัและสายรัดคางพร้อมแว่นตานิรภยัตลอดเวลาเม่ือเขา้เขต

พ้ืนท่ีการท างาน

2. ผูป้ฏิบติังานตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบความปลอดภยั  ป้ายเตือน  ป้ายบงัคบัต่าง ๆ   ในเขตงานอยา่ง

เคร่งครัดพร้อมทั้งติดบตัรพนกังานท่ีหนา้อกเส้ือดา้นซา้ยเม่ือเขา้ท างานตามหน่วยงาน

3. ผูป้ฏิบติังานตอ้งไม่ด่ืมสุรา  หรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลส่ิงมึนเมาขณะปฏิบติังาน

4. หา้มหยอกลอ้เล่นกนั  ขณะท างานโดยเด็ดขาด

5. การสูบบหุร่ี  กระท าไดใ้นสถานท่ีจดัไวใ้หแ้ละเป็นสถานท่ีไดรั้บอนุญาตใหสู้บเทา่นั้น

6. เคร่ืองแต่งกายของผูป้ฏิบติังานตอ้งเรียบร้อยรัดกมุ  หา้มถอดเส้ือหรือ สวมกางเกงขาสั้น สวมรองเทา้

แตะ หรือ ไม่สวมรองเทา้เขา้บริเวณงาน

7. ผูป้ฏิบติังาน ตดัโลหะ เช่ือม เจียรโลหะ จะตอ้งสวมอุปกรณ์ หนา้กากหรือแว่นตาป้องกนัสะเกด็ลูกไฟ

ทกุคร้ัง  ส าหรับงานเช่ือมบนท่ีสูง   จะตอ้งมีถาดรองลูกไฟท่ีเกิดจากการเช่ือมและตอ้งมีถงัดบัเพลิง  -

STANDBY  ขณะท างานเช่ือมทกุคร้ัง
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8. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น  สว่านไฟฟ้า  หินเจียร  อุปกรณ์เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า  ตลอดจนสายต่อ

สายพว่ง ปลัก๊ จะตอ้งมีการตรวจสภาพเป็นประจ าทกุสปัดาห์  เพ่ือตรวจการร่ัวของกระแสไฟฟ้า  ซ่ึง

จะช่วยป้องกนัอนัตรายกบัผูป้ฏิบติังาน

9. การท างานบนท่ีสูงเกินกว่า  3  เมตร จะตอ้งใชเ้ขม็ขดั  SAFETY BELT  คลอ้งยึดกบัโครงสร้างท่ีแขง็

แรงทกุคร้ัง

10. หา้มเขา้ไปท างานในพ้ืนท่ีเขตหวงหา้มก่อนไดรั้บอนุญาต  เช่น   สถานกกัเกบ็แกส๊ไวไฟหรือเกบ็สาร

เคมีอนัตราย สถานท่ีผลิตและกกัเกบ็น ้ามนัเช้ือเพลิง ตลอดจนสถานท่ีอบัอากาศ  ซ่ึงมีปริมาณออก -

ซิเจนต ่ากว่า  21  เปอร์เซ็นต์

11. การปฏิบติังานในบริเวณท่ีมีฝุ่ นมากจะตอ้งสวมหนา้กากกนัฝุ่ น

12. เม่ือเกิดการบาดเจ็บ ( ไม่ว่าเลก็นอย้หรือรุนแรง )  ใหรี้บปฐมพยาบาล พร้อมทั้งจดัใหมี้การสอบสวน

อุบติัเหตุโดย จป. หรือผูค้วบคุมงานแลว้รายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบภายใน  24  ชัว่โมง

13. ขณะปฏิบติังาน  ในบริเวณท่ีมีเสียงดงัเกินกว่า 90 เดซิเบล จะตอ้งสวมเคร่ืองป้องกนัหู  เช่น  EAR -

PLUG , EAR MUFFS

14. การขบัข่ียานพาหนะ ในพ้ืนท่ีของหน่วยงานความเร็วจะตอ้งไม่เกิน  20  กม./ชม.

15. หา้มเล่นการพนนั  หรือท าร้ายร่างกายผูอ่ื้นในหน่วยงาน

16. หา้มน าอาวุธ หรือยาเสพติดผิดกฏหมาย  เขา้มาในหน่วยงานหรือบา้นพกับริษทัฯ  ท่ีจดัไวใ้หพ้กัโดย

เด็ดขาด

17. การลกัทรัพยสิ์นบริษทัฯ   ผูว้่าจา้ง   รวมถึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯ    ตลอดจนทรัพยสิ์นของผูร่้วมงาน

ถา้หากถูกจบักมุหรือมีหลกัฐานชดัเจนว่าเป็นผูล้กัทรัพย ์ จะตอ้งถูกด าเนินคดีตามกฏหมาย และตอ้ง

พน้จากสภาพการเป็นพนกังานของบริษทัฯ

18. หลงัเลิกงานทกุคร้ังใหจ้ดัเกบ็อุปกรณ์ และท าความสะอาด ใหเ้รียบร้อย ทั้งท่ีหนา้งาน รวมถึงท่ีท างาน

และท่ีพกั

19. การจดัทิง้เศษขยะ รวมถึงของเหลวต่างๆ ควรแยกชนิด และใส่ภาชนะปิดใหมิ้ดชิดก่อนน าไปทิง้ 

เพ่ือช่วยลดภาวะส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ โรคต่างๆท่ีจะตามมา
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ป้ายสญัลกัษณ์เตือนเพ่ือความปลอดภยั   คือสญัลกัษณ์แสดงถึงอนัตรายท่ีอาจมีข้ึนได ้  ผูท้  างานตอ้ง

อ่านตวัอกัษรบนป้าย   เขา้ใจและท าตามอยา่งเคร่งครัด ป้ายสญัลกัษณ์ในท่ีท างาน เช่น“ห้ามสูบบุหร่ี”หรือ

“ห้ามเขา้”  เหล่าน้ีแสดงถึงสภาวะท่ีเป็นอนัตราย  หรือห้ามปฏิบติัในส่ิงนั้นเป็นอนัขาด  ค  าง่ายๆ เป็นตน้ว่า

“ระวงัสารไวไฟ”  เป็นการเตือนให้ผูป้ฏิบติังานมีการระวงัป้องกนัอนัตราย

ความมุ่งหมายของป้ายสญัลกัษณ์เตือนเพ่ือความปลอดภยั  เป็นท่ีเขา้ใจและยอมรับกนัโดยทัว่ไป  

จึงไม่ควรละเลย  เราะสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุอาจมิไดเ้น่ืองจากมองไม่เห็นสญัลกัษณ์เตือน   โดยทัว่ไปป้าย

สญัลกัษณ์เตือนจะถูกติดหรือวางไวใ้นต าแหน่งท่ีเห็นชดัเจน  จึงไม่ควรแกต้วัว่าไม่เห็นป้ายสญัลกัษณ์เตือน  

ซ่ึงอาจสายเกินไปหากเกิดอุบติัเหตุ

ในการท างานปัจจุบนัไดมี้การเพ่ิมความปลอดภยัในการท างานและลดอุบติัเหตุให้เกิดนอ้ยท่ีสุด 

นอกจากวิธีการท างานท่ีปลอดภยัแลว้ การติดป้ายแจง้เตือนก็สามารถท าให้เกิดความระมดัระวงัของผู ้

ปฏิบติังานท าให้อุบติัเหตุต่างเกิดนอ้ยลงได ้

ซ่ึงต่อไปนีจ้ะกล่าวถึงการติดป้ายแจ้งเตือนในงานระบบไฟฟ้าตามพื้นทีอ่นัตรายต่างๆดังต่อไปนี้

1.สถานท่ี work shop

    -มีอุปกรณ์ท่ีเสียงดงัขณะท างานเช่นเคร่ือง ตดั , เจียร

    -มีการเช่ือมช้ินงาน

    -เป็นพ้ืนท่ีเก็บสารไวไฟ เช่น สี , ก๊าซ

    -ในพ้ืนท่ีมีการขนยา้ยของหนกัหรือมีช้ินส่วนร่วงหล่นได้

    -มีพ้ืนท่ีจ  ากดัและตอ้งการ การจดัเก็บของท่ีเป็นระเบียบ

    -การทิง้เศษวสัดุตอ้งจดัทิง้ให้ถูกท่ี ตามชนิดและเป็นไปตามกฎของพ้ืนท่ีนั้นๆ

จากภาพดา้นล่างเป็นการน าป้าย safety มาติดรวมกนับนบอร์ดไมท้าสีขาว การติดตั้งควรติดในท่ี

ท่ีเห็นไดง่้ายและสามารถติดไดค้งทนไม่โดนน ้าหรือกีดขวางการท างานโดยอาจจะติดตั้งยึดติดกบัผนงัหรือ 

ท าขาตั้งท่ีแขง็แรง
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2.พ้ืนท่ีดา้นบนมีการท างาน เช่นพ้ืนท่ีดา้นบนมีงานติดตั้งโครงเหล็ก เพ่ือป้องกนั

อนัตรายจากวสัดุท่ีหล่นทบัคนท่ีท างานหรือเดินผา่นดา้นล่าง ควรติดป้ายเตือนและขึงธง

ขาว-แดงแสดงพ้ืนท่ีอนัตราย การติดตั้งอาจจะท าขาตั้งความสูงพอประมาณน ้าหนกัไม่มากนกั

เพ่ือการเคล่ือนยา้ยท่ีสะดวก ดงัภาพตวัอยา่งดา้นล่าง

3.พ้ืนท่ีบริเวณบ่อหรือหลุม เช่น man-hole ควรติดป้ายและธงขาวแดงลอ้มรอบ

4.การท างานในท่ีสูงบริเวณทางข้ึนควรติดป้ายเตือนให้ใช ้safety belt โดยท าป้ายติดห้อยกบันัง่ร้าน

5.การท างานเก่ียวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีจ่ายไฟแลว้ควรมีการติดป้ายแจง้เตือน ระวงัไฟฟ้าเพราะขณะอยู่

ในช่วงงานก าลงัก่อสร้างคนท่ีเขา้มาท างานอาจจะคิดว่ายงัไม่ไดจ่้ายไฟ หรือเพ่ือเป็นการเตือนให้ระมดัวงัอนัตราย

เน่ืองจากไฟฟ้าการติดตั้งป้ายดงักล่าวอาจจะติดท่ีหนา้ตูไ้ฟฟ้า หรือถา้เป็นกรณีแรงสูงติดท่ีริมร้ัวท่ีเห็นไดง่้าย

SIAM DENKI ENGINEERING CO.,LTD.
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6.การท างานลกัษณะปรับปรุงพ้ืนท่ีซ่ึงตอ้งท างานทั้งบริเวณควรติดป้าย เขตก่อสร้างห้ามเขา้

เพ่ือป้องกนับุคคลภายนอกท่ีเขา้มาโดยไม่ตั้งใจ การติดตั้งป้ายควรติดท่ีประตูทางเขา้หรือบริเวณท่ีสงัเกตเห็นไดง่้าย

ข้อเสนอแนะ

1.ในการติดป้ายแจง้เตือนความปลอดภยัควรติดในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของบริษทันั้นๆ เพราะบางคร้ังการ

ท างานโครงงานจะมีหลายบริษทัท างานร่วมกนั

2.การติดป้ายควรดูความเหมาะสม เช่น การติดป้ายเตือนท่ีปากบ่อ man hole ขณะท่ีมีการท างานดินบริเวณ

ขา้งเคียงจะท าให้กีดขวางการท างานได ้แต่ในกรณีท่ีมีการเปิดฝาบ่อไว ้และมีพนกังานของโรงงานเดินไปมากรณีน้ี

ควรน ามาติดอยา่งยิง่

3.ไม่ควรติดป้ายเตือนมากเกินไป ควรติดในจุดท่ีเห็นแลว้ว่าจ  าเป็นการติดมากเกินไปจะท าให้ผูป้ฏิบติังาน

ไม่ให้ความสนใจในค าเตือน

4.หลงัจากติดแลว้ควรดูแลความเรียบร้อยและตรวจสอบเป็นระยะ เช่น ป้ายเตือนสวมท่ีครอบหูเม่ือเคร่ือง

จกัรท างาน ถา้เคร่ืองจกัรยา้ยออกไปแลว้หรือมีการยา้ยต าแหน่งกค็วรยา้ยตามไปดว้ย

5.วสัดุท่ีใชย้ึดติดระหว่างป้ายและวสัดุควรพิจารณาว่าร้ือถอนและท าความสะอาดไดห้รือไม่ เช่น กรณีติดป้าย
เตือนระวงัไฟฟ้ากบัตูไ้ฟ เม่ือเสร็จงานตอ้งน าป้ายออกเพ่ือส่งงานลูกคา้อาจจะมีตอ้งเสียเวลากบัการท าความสะอาดกาวท่ีใชติ้ดป้าย

6.การเบิกป้ายเตือนจากส่วนกลางควรท ารายการเบิกไวแ้ละเม่ือเสร็จงานแลว้ควรเกบ็กลบัมาคืนเพ่ือประหยดั

งบประมาณในการสัง่ท  าป้ายเตือนใหม่

1.ป้ายห้าม (Prohibit Signs) ใชห้้ามการกระท าใดๆ เช่น ห้ามถ่ายรูป ห้ามสวมรองเทา้แตะ 
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2.ป้ายมาตราการบงัคบั (Mandatory Signs) ใชบ้อกถึงการมีมาตราการบงัคบัใดๆ ในพ้ืนท่ี 
นั้นๆเช่น ให้ใส่หมวกนิรภยั ให้สวมใส่เคร่ืองป้องกนัตา เป็นตน้

3.ป้ายเตือน (Warning Signs) ใชเ้ตือนให้ระวงัสภาพการท างาน ,วสัดุอนัตราย ,เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ระหว่างการท างานในพ้ืนท่ีนั้นๆ

4.ป้ายกิจกรรม (Safe Condition Signs) ใชบ้อกขอ้มูลดา้นความปลอดภยัในพ้ืนท่ีนั้นๆ

5.ป้ายอุปกรณ์ดบัเพลิง (Fire-Fighting Signs) ใชบ้อกขอ้มูลอุปกรณ์ดบัเพลิง

SIAM DENKI ENGINEERING CO.,LTD.
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1.ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งไดรั้บการอบรมเร่ือง “ความปลอดภยัในการท างาน”จากบริษทัผูว้า่จา้งเสียก่อน

2.ผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บการอบรมแลว้จะไดรั้บบตัรประจ าตวั ใชเ้ป็นบตัรอนุญาตใหผ้่านเขา้ไปในเขต

โรงงานหรือเขตก่อสร้าง  และตอ้งติดบตัรท่ีหนา้อกตลอดเวลาขณะปฏิบติังาน

3. ตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลโดยเฉพาะหมวกนิรภภยัและสายรัดคาง  ตามความ

เหมาะสมกบัสภาพของงาน  หรือปฏิบติัตามป้ายเตือนเพ่ือความปลอดภยั  ผูฝ่้าฝืนจะถูกตกัเตือน, ถูกยดึบตัร

และใหอ้อกจากพ้ืนท่ีงาน หรือถูกสัง่พกังาน

4.เคร่ืองแต่งกายของผูป้ฏิบติังานตอ้งเรียบร้อยรัดกุม หา้มถอดเส้ือ หรือสวมกางเกงขาสั้น  สวม

รองเทา้แตะ  หรือไม่สวมรองเทา้เขา้บริเวณงาน

5.การสูบบุหร่ี กระท าได ้ในสถานท่ีๆ จดัไวใ้ห ้หรือเป็นสถานท่ีไดรั้บอนุญาตใหสู้บเท่านั้น   

6.เม่ือเขา้ไปยงัเขตงานผูป้ฏิบติังานตอ้งไม่หลบเล่ียงหรือหนีออกนอกเขตงาน  กรณีมีความจ าเป็น

ใหข้ออนุญาตหวัหนา้งานก่อน  ซ่ึงคนงานท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์  อาจไดรั้บอนัตรายจากเคร่ืองจกัรกล  และอ่ืนๆ

7.หา้มเขา้ไปท างานในพ้ืนท่ีเขตหวงหา้มก่อนไดรั้บอนุญาต เช่น สถานกกัเก็บแก็สไวไฟ หรือเก็บ

สารเคมีอนัตราย สถานท่ีผลิตและกกัเก็บน ้ามนัเช้ือเพลิง ตลอดจนสถานท่ีอบัอากาศ

SIAM DENKI ENGINEERING CO.,LTD.

6. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าท างานในโรงงานหรือเขตก่อสร้าง
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8.หา้มผูท่ี้ไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งไปปิด/เปิดอุปกรณ์ เช่น สวิตช ์วาลว์ ของโรงงานโดยพลการ  ซ่ึงจะ
ท าใหเ้กิดปัญหาต่อระบบการผลิตของโรงงาน

9.ยานพาหนะท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง  ก่อนน าเขา้ไปในเขตงาน  จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่จา้ง  

และจะตอ้งจอดในบริเวณท่ีก าหนดให ้ ประการส าคญัตอ้งไม่จอดกีดขวางหรือใกลก้บัหวัก๊อก  ส าหรับต่อฉีด

น ้าดบัเพลิง  หรือกีดขวางประตูทางเขา้-ออก

10.การพกัผ่อนและรับประทานอาหารช่วงพกักลางวนั  หา้มพกัผ่อนและรับประทานอาหารในเขต

พ้ืนท่ีส่วนก่อสร้าง  ซ่ึงอาจไดรั้บอนัตรายจากอุปกรณ์ก่อสร้าง

11.การขบัข่ียานพาหนะในหน่วยงาน  จะตอ้งใชค้วามเร็วไม่เกินท่ีก าหนด ( 20 กม./ชม.)

12.การลกัทรัพยสิ์นบริษทัผูว้า่จา้ง รวมถึงทรัพยสิ์นของหา้งฯ ตลอดจนทรัพยสิ์นของผูร่้วมงาน 

ถา้หากถูกจบักุมหรือมีหลกัฐานชดัเจนวา่เป็นผูล้กัทรัพย ์ จะตอ้ง ถูกส่ง ด าเนินคดี ตามกฎหมาย  และ

ตอ้งพน้จาก สภาพการเป็นพนกังานของหา้งฯ      

SIAM DENKI ENGINEERING CO.,LTD.
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1.หา้มสูบบุหร่ีในขณะเดินหรือขณะท างาน และบริเวณท่ีมีป้ายหา้มสูบ  ใหสู้บไดใ้นท่ีก าหนด

ใหเ้ฉพาะ  แลว้ทิ้งกน้บุหร่ีลงในภาชนะบรรจุทรายท่ีจดัไวเ้ท่านั้น

2.เก็บขยะต่างๆ เช่น เศษผา้  เศษกระดาษ  หรือขยะอ่ืนๆ ท่ีติดไฟไดง่้าย  ลงในท่ีๆจดัไวใ้หเ้รียบร้อย

3.ของเหลวหรือวตัถุไวไฟต่างๆ  ตอ้งจดัเก็บไวใ้นสถานท่ีๆจดัไวเ้ฉพาะเท่านั้น

4.หา้มเทน ้ามนัเช้ือเพลิงหรือของเหลวไวไฟลงในท่อน ้า  หรือท่อระบายส่ิงโสโครกอ่ืนๆ

5.เม่ือพบสารไวไฟตกลงบนพ้ืนใหรี้บท าความสะอาดโดยเร็ว

6.หา้มท าใหเ้กิดประกายไฟในบริเวณท่ีเก็บวตัถุไวไฟ

7.ก่อนใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า  ตอ้งตรวจบริเวณขอ้ต่อหรือรอยต่อสายไฟต่างๆวา่แน่นหนาดีหรือไม่  

ถา้หลวมอาจท าใหเ้กิดประกายไฟหรือความร้อน  ซ่ึงอาจเกิดไฟไหมข้ึ้นไดห้ากมีสารไวไฟอยูใ่กล้

8.หา้มเพ่ิมเติมปลัก๊เสียบไฟ  นอกเหนือไปจากท่ีติดตั้งไวแ้ลว้

9.หา้มใชน้ ้ามนัเบนซินลา้งหรือท าความสะอาดเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  หรือช้ินส่วนใดๆ ของเคร่ือง

จกัรกล  ควรใชส้ารเคมี ( SOLVENT) ท่ีผลิตข้ึนเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ

10.หา้มมิใหใ้ชไ้ฟในสถานท่ีท างาน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตโดยเด็ดขาด

11.ถา้จ าเป็นตอ้งใชไ้ฟในงาน ตอ้งมีการขออนุญาตจากหวัหนา้งานก่อน และใหใ้ชไ้ฟดงักล่าว

ภายใตก้ารควบคุมและตามค าสัง่ ของหวัหนา้งาน

12.เม่ือมีการใชไ้ฟ  ใหมี้อุปกรณ์ดบัเพลิง และถงัน ้าพร้อมใชง้านวางอยูใ่กล้ๆ

13.หา้มวางส่ิงของวตัถุ  กีดขวางทางเขา้-ออก ทางฉุกเฉิน ทางเดิน ทางหนีไฟ อุปกรณ์ดบัเพลิง

14.หา้มน าไฟฉายประเภทท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตมาใชใ้นเขตอนัตรายท่ีมีสารไวไฟ

15.หลอดไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดท่ีท าใหเ้กิดความร้อนไดต้อ้งไม่ใหอ้ยูติ่ดผา้และเช้ือเพลิงอ่ืนๆ

16.เม่ือมีการตรวจพบ  อุปกรณ์ดบัเพลิงช ารุด หรือใชง้านแลว้  ใหรี้บรายงานต่อหวัหนา้งาน  

เพ่ือด าเนินการแกไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านได้

SIAM DENKI ENGINEERING CO.,LTD.

7. การป้องกนัอคัคภีัย
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เราสามารถลดการบาดเจ็บ  และการสูญเสียชีวิตถา้มีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอยา่งถูกตอ้ง
8.1   กฏทีต้่องปฏบัิติ

8.1.1     หมวกและแว่นนิรภยั  ใชป้้องกนัศรีษะและดวงตา    ตอ้งสวมใส่อุปกรณ์เหล่าน้ีตลอดเวลาท่ี

              ปฏิบติังานซ่ึงตามสภาพท่ีจ าเป็นตอ้งใชอ้ยู่

8.1.2     ช่างเช่ือมตอ้งสวมใส่ " หนา้กากเช่ือม " ในขณะเช่ือมตลอดเวลาท่ีท างาน

8.1.3     งานเจาะ  ตกแต่ง  ( เจียร )  ตดั , การเคล่ือนยา้ยสารเคมี , น ้ากรดตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั

               ใบหนา้และดวงตาทกุคร้ัง

8.1.4     เม่ือท างานในท่ี ๆ   เป็นอนัตรายจากสารพิษ , แกส๊พิษ   หรือในบริเวณท่ีมีอากาศไม่บริสุทธ์ิ 

               ตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ หรือเคร่ืองกรองอากาศ เคร่ืองดูดควนั หรือใชพ้ดัลมถ่ายเทอากาศ

8.1.5     เขม็ขดันิรภยัจะตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีดี  และจะตอ้งใชเ้ม่ือท างานบนท่ีสูง

8.1.6     งานยกงานขนยา้ย หรือซ่อมแซมเคร่ืองจกัรจะตอ้งสวมถุงมือหนงั หมวกแขง็ รองเทา้หวัหุม้เหลก็

8.2   ข้อแนะน ำ

8.2.1     ควรใชถุ้งมือท่ีเหมาะสมกบังานแต่ละชนิด

8.2.2     ควรสวมรองเทา้ท่ีเหมาะสมกบังานแต่ละชนิด

8.2.3     สวมเส้ือผา้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของงาน

8.2.4     อุปกรณ์ป้องกนัอยา่งอ่ืนท่ีเห็นว่าสมควรตอ้งใช ้ควรแจง้ใหห้วัหนา้งานทราบทนัที

8.2.5     ตอ้งใชเ้คร่ืองมือป้องกนัหู  หรือท่ีอุดหู    ถา้จ  าเป็นตอ้งท างานในสภาพท่ีซ่ึงมีเสียงรบกวนดงั

              มากกว่าปกติ

SIAM DENKI ENGINEERING CO.,LTD.

8.  อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล
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9.1      การแต่งกาย  ตอ้งแต่งกายรัดกมุ สวมเส้ือ กางเกงขายาว รองเทา้หนงัหรือผา้ใบหุม้ส้น

9.2      การท างานของผูรั้บเหมา  จะตอ้งมีหวัหนา้ควบคุมดูแลทกุคร้ัง

9.3      สถานท่ีท างานของผูรั้บเหมา  ตอ้งมีป้ายบอกหา้มผา่นเพ่ือป้องกนัอนัตราย

9.4      ผูรั้บเหมาจะตอ้งสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคลทกุคร้ัง

9.5      การต่อสายไฟฟ้า  ทอ่น ้า  ทอ่น ้ามนั  ทอ่ลม  ทอ่สตีม   ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูรั้บผิดชอบเสีย

              ก่อนทกุคร้ัง

9.6      การท างานในท่ีสูง  ตั้งแต่  3  เมตรข้ึนไป  ตอ้งมีนัง่ร้านและราวกนัตก  ตลอดจนตอ้งมีตาข่าย

              คลุมกนัคนและของตกจากท่ีสูง

9.7      การยกของข้ึนท่ีสูง  โดยใชร้ถยกหรืออ่ืน ๆ   ตอ้งท าการยกในทิศทางท่ีปลอดภยั  ปราศจาก

              คนและเคร่ืองจกัรพร้อมทั้งมีป้ายบอกอนัตราย และตอ้งมีคนคุมงานอยูด่ว้ยทกุคร้ัง

9.8      การทดลองเดินเคร่ือง  ตอ้งติดต่อผูท่ี้รับผิดชอบดูแลก่อนทกุคร้ัง

9.9      ตอ้งปฏิบติัตามกฏความปลอดภยัของบริษทัฯ  อยา่งเคร่งครัด

9.10    เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัของโรงงาน    มีสิทธิในการตกัเตือนว่ากล่าวไดใ้นกรณีท่ีพบ

               เห็นเหตุการณ์ไม่ปลอดภยั และการฝ่าฝืนกฏความปลอดภยัของโรงงาน

SIAM DENKI ENGINEERING CO.,LTD.

9.  ความปลอดภัยส าหรับผู้ปฎบัิติงาน
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10.1   กฏทีต้่องปฏบัิติ

10.1.1     อยา่ใชเ้กา้อ้ีมีลอ้เล่ือนแทนบนัได  ในการท่ีตอ้งหยิบวสัดุหรือเอกสารในท่ีสูง ๆ

10.1.2     อยา่ว่ิงภายในส านกังาน  เพราะตรงมุมอาจมีเพ่ือนร่วมงานเดินสวนออกมา  หรือมีพนกังาน

                 ก  าลงัเคล่ือนยา้ยวสัดุต่าง ๆ

10.1.3     ล้ินชกัของตูเ้กบ็เอกสารหรือโตะ๊ท างาน  เม่ือเปิดใชแ้ลว้ตอ้งปิดใหเ้รียบร้อยเพราะทา่นหรือ

                 ผูอ่ื้นอาจเดินชนไดรั้บบาดเจ็บ

10.2   ข้อแนะน ำ

10.2.1     เม่ือข้ึนหรือลงบนัได  ใหเ้ดินดว้ยความระมดัระวงัอยา่ว่ิง    และจบัราวบนัไดไวเ้พ่ือช่วยให้

                 ปลอดภยัยิง่ข้ึน

10.2.2     เม่ือนัง่เกา้อ้ีอยา่เอนหลงัจนเสียการทรงตวั    เพราะจะท าใหล้ม้และไดรั้บบาดเจ็บหรือเป็น

                 อนัตรายถึงแก่ชีวิตได้

10.2.3     เม่ือน ้าหรือของเหลวอ่ืน ๆ  หกเร่ียราดบนพ้ืนตอ้งรีบเช็ดถูทนัที  เพ่ือป้องกนัการล่ืนหกลม้

                 ไดง่้าย

10.2.4      สายไฟ สายโทรศพัท ์จะตอ้งวางใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย  เพ่ือป้องกนัการสะดุดซ่ึงอาจท า

                  ใหห้กลม้ไดง่้าย

10.2.5     ในกรณีท่ีไม่สามารถจะเคล่ือนยา้ย    หรือยกของท่ีหนกัเกินก าลงัใหข้อความช่วยเหลือจาก

                 เพ่ือนร่วมงาน

10.2.6     มือและน้ิวมือ  เป็นส่วนท่ีไดรั้บบาดเจ็บไดง่้ายท่ีสุดไม่ควรใชมื้อหรือน้ิวแทนเคร่ืองมือต่าง ๆ

                 เช่น  อยา่ใชมื้อถอนเขม็เยบ็กระดาษ

10.2.7     เคร่ืองมือเคร่ืองใชภ้ายในส านกังาน    โดยเฉพาะเคร่ืองไฟฟ้าตอ้งไดรั้บการตรวจสอบใหอ้ยู่

                 ในสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ

10.2.8     อคัคีภยั  เกิดข้ึนเพราะความประมาท   ดงันั้นตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ  เช่น   จดัใหมี้ถงัขยะ

                 รองรับขยะต่าง ๆ  มีท่ีเข่ียบหุร่ี  ฯลฯ

10.2.9     มีแผนผงัหนีภยัในกรณีฉุกเฉิน และมีอุปกรณ์ดบัเพลิง ซ่ึงควรจะติดไวใ้นสถานท่ี ๆ สามารถ

                 หยิบฉวยไดง่้าย

SIAM DENKI ENGINEERING CO.,LTD.

10.  ความปลอดภัยในส านักงาน



17

11.1   กฏทีต้่องปฏบัิติ

11.1.1     เม่ือเลิกงานใหด้บัสวิทซ์ไฟฟ้าท่ีจ่ายไปยงัตูเ้ช่ือม

11.1.2     การท างานเช่ือมในท่ีสูง ตอ้งใชเ้ขม็ขดันิรภยัรัดเอว และเก่ียวยึดกบัส่ิงท่ีมัน่คงตลอดเวลา

11.1.3     ถา้จ าเป็นตอ้งเช่ือมภาชนะท่ีมีสารไวไฟอยูภ่ายใน   เช่น    ถงัน ้ามนั จะตอ้งลา้งและท าความ

              สะอาดเสียก่อนและก่อนเช่ือมจะตอ้งแน่ใจว่าไม่มีไอระเหยของสารไวไฟตกคา้งอยู่

11.1.4     ก่อนท่ีจะเช่ือมจะตอ้งแน่ใจว่าไม่มีวสัดุติดไฟอยูใ่กลก้บับริเวณท่ีจะท าการเช่ือม

11.1.5     ถา้จ าเป็นตอ้งเช่ือมวสัดุหรือภาชนะท่ีเป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ตะกัว่ โลหะอาบสงักะสี จะตอ้ง

              มีเคร่ืองดูดควนั หรือสวมเคร่ืองกรองอากาศ หรือจดัใหมี้การระบายอากาศท่ีเหมาะสม

11.1.6     อยา่มองแสงไฟเช่ือมดว้ยตาเปล่า

11.1.7     เคร่ืองเช่ือมทกุชนิดตอ้งต่อสายดินอยา่งถูกตอ้งและแน่นหนา

11.1.8     สายไฟเช่ือมตอ้งอยูใ่นสภาพดี ขอ้ต่อตอ้งแน่นหนาและหุม้ฉนวนใหเ้รียบร้อย

11.1.9     สายไฟเช่ือมตอ้งไม่แช่น ้าในขณะท่ีก าลงัท างานอยู่

11.1.10   ในกรณีท่ีตอ้งเช่ือมในท่ีเปียกช้ืนตอ้งสวมรองเทา้ยาง และหาวสัดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้ารองพ้ืน

               ตรงจุดท่ีจะท าการเช่ือม

11.1.11   ใชห้นา้กากและกระจกป้องกนัแสงใหเ้หมาะสมกบัสภาพของงาน

11.2   ข้อแนะน ำ

11.2.1     สายไฟเช่ือมและสายดิน  ( GROUND )  ตอ้งไม่วางขวางทาง เพราะจะท าใหเ้กิดการสะดุด

              หรือหกลม้แก่บคุคลอ่ืน ๆ  ได ้ เม่ือเลิกใชง้านแลว้ตอ้งมว้นเกบ็ไวใ้หเ้รียบร้อย

11.2.2     บริเวณท่ีจะท าการเช่ือม  ควรมีอากาศถ่ายเทไดดี้

11.2.3     บริเวณท่ีท าการเช่ือมควรมีส่ิงปิดกั้นเพ่ือป้องกนัแสง หรือสะเกด็ไฟกระเด็นไปถูกบคุคลอ่ืน

11.2.4     ตอ้งแต่งตวัใหรั้ดกมุเรียบร้อย

11.2.5     การต่อสายดินตอ้งต่อใหแ้น่น ขอ้ต่อตอ้งอยูใ่นสภาพดี และพยายามใหใ้กลช้ิ้นงานเช่ือมมาก

              ท่ีสุด

SIAM DENKI ENGINEERING CO.,LTD.
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12.1   กฏทีต้่องปฏบัิติ

12.1.1     ก่อนเคล่ือนยา้ยถงัแกส๊ / ลม ตอ้งถอดหวัปรับความดนัออก  และขณะเคล่ือนยา้ยตอ้งปิดฝา

              ครอบหวัถงัดว้ยทกุคร้ัง หา้ม แบก-กล้ิง

12.1.2     เม่ือตอ้งวางสายลม สายแกส๊ ขา้มทางผา่นตอ้งแขวนไวสู้งเหนือศรีษะ หรือตอ้งใชไ้มว้างกั้น

               ทั้งสองขา้งเพ่ือกนัคน หรือกนัรถทบั

12.1.3     ตรวจสายของถงัแกส๊ / ลม / เสมอ ๆ   และทกุคร้ังก่อนน าออกใช ้ สายตอ้งไม่ร่ัวแตก  ขอ้ต่อ

              ตอ้งไม่หลวม  และหา้มใชส้ายท่ีมีรอยไหม้

12.1.4     หวัตดัตอ้งมีวาลว์กนัไฟกลบั  ( CHECK VALVE )

12.1.5     หวัตดัแกส๊, หวัปรับความดนั ถา้เกิดบกพร่องตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือรับการซ่อมแซมทนัที

12.1.6     ก่อนตดัแกส๊ตอ้งแน่ใจว่าไม่มีวสัดุติดไฟอยูใ่กลบ้ริเวณท่ีจะท าการตดั

12.1.7     หลงัจากเลิกใชแ้กส๊  จะตอ้งปิดแกส๊ในถงัเสียก่อนแลว้ปล่อยแกส๊ท่ีคา้งอยูใ่นทอ่ทิง้

12.2   ข้อแนะน ำ

12.2.1     หวัปรับความดนัของแกส๊  และลมตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีดี

12.2.2     ขณะตดัโลหะดว้ยแกส๊  ควรใส่ถุงมือเพ่ือป้องกนัความร้อน และสะเกด็ไฟ ระวงัไม่ใหส้ายลม

              แกส๊  พาดอยูห่รือใกลก้บัสายไฟฟ้า

12.2.3     ทอ่แกส๊ / ลม  ท่ีตั้งอยู ่ ตอ้งผกูโซ่หรือเชือกกนัลม้ไวท้กุคร้ัง  และไม่ควรตั้งไวใ้กลส้ายไฟฟ้า

               ทอ่อะเซเทลิน  ( ACETELENE )  หรือทอ่แกส๊  ตอ้งตั้งไวไ้ม่ควรนอน  ทอ่ออ๊กซิเจน   หรือ

               ทอ่ลม  ตอ้งไม่ใหเ้ป้ือนน ้ามนัจาระบี

SIAM DENKI ENGINEERING CO.,LTD.
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13.1   กฏทีต้่องปฏบัิติ

13.1.1   เคร่ืองตดัตอ้งผา่นการตรวจสอบและติดสต๊ิกเกอร์  และตอ้งตรวจสอบก่อนใชง้านในแต่ละวนั

13.1.2   ตอ้งจดัใหมี้การ์ดครอบป้องกนัสะเกด็ไฟ  และจดัใหมี้ถงัดบัเพลิงไวป้ระจ าจุดท างาน

13.1.3   พนกังานตอ้งสวมใส่  หมวกนิรภยั , แว่นตานิรภยั , รองเทา้นิรภยั , กระบงัหนา้ , ถุงมือหนงั , 

              หนา้กากกรองฝุ่ น, ปลัก๊อุดหู

13.1.4   การปฏิบติังานในเขตพ้ืนท่ีควบคุมตอ้งขอใบอนุญาตการท างานท่ีมีความร้อนและประกายไฟ

13.1.5  พ้ืนท่ีท างานตอ้งไม่มีสารเคมีหรือ  เศษวสัดุท่ีสามารถติดไฟได้

13.1.6 ใบตดัตอ้งขนัยึดแน่น  และหา้มใชใ้บตดัท่ีช ารุด  คดงอ  หรือมีรอยแตก

13.1.7 หา้มกดใบตดักระแทกกบัช้ินงานหรือปล่อยใหใ้บตดักระทบกบัช้ินงานอยา่งรุนแรง

13.1.8 ควรยึดแทน่เคร่ืองใหม้ัน่คงกบัพ้ืนท่ี  ท่ีปฏิบติังาน  และท าครอบป้องกนัสะเกด็ไฟ

13.1.9 จดัใหมี้ภาชนะส าหรับใส่เศษวสัดุ  และท าความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบติังานทกุคร้ังหลงัเสร็จงาน

13.2   ข้อแนะน ำ

13.2.1 โครงสร้างทัว่ไตอ้งแขง็แรงน็อตยึดมอเตอร์และโครงสร้างตอ้งขนัแน่น

13.2.2   การ์ดครอบสายพานและใบตดั  ตอ้งแขง็แรง  และสายพานตอ้งไม่แตก

13.2.3  สายไฟเป็นแบบฉนวนสองชั้นและตอ้งไม่มีรอยต่อหรือฉีกขาด

13.2.4  สวิทซ์  เปิด  -  ปิด  ใชง้านไดดี้  และตอ้งต่อสายดินใหแ้น่น

13.2.5  สปริงท่ีแกนกลาง  และลอ้ท่ีฐานตอ้งท างานไดดี้ไม่แตกหกั

13.2.6  ปากกาจบัช้ินงานสามารถปรับแต่งไดดี้  และลอ็คช้ินงานไดม้ัน่คง

SIAM DENKI ENGINEERING CO.,LTD.
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14.1   กฏทีต้่องปฏบัิติ

14.1.1  ดึงปลัก๊ออกทกุคร้ังเม่ือเปล่ียนดอกสว่าน

14.1.2  รวบปลายผมท่ียาวและแต่งตวัใหรั้ดกมุ

14.2   ข้อแนะน ำ

14.2.1 โครงสว่านตอ้งไม่ช ารุดและ  สกรูยึดโครงแน่นทกุตวั

14.2.2 สว่านตอ้งต่อสายดินใหเ้รียบร้อย  ยกเวน้สว่านท่ีตวัเป็นฉนวนและใชสาย Double Insulation

14.2.3 สายไฟจะตอ้งไม่ช ารุดฉีกขาดหรือมีรอยต่อ

14.2.4 ปลัก๊ไฟตอ้งไม่ช ารุดและตอ้งกนัน ้าเขา้ปลัก๊ได้

14.2.5 จะตอ้งไม่มีปุ่ มลอ็คการท างานของสว่าน

 14.2.6 ดา้มจบัขา้งสว่านจะตอ้งแขง็แรงมัน่คง

 14.2.7 หวัจบัดอกสว่านตอ้งจบัยึดแน่นกบัดอกสว่าน

14.2.8 จดัใหมี้อุปกรณ์ส าหรับถอดดอกสว่าน

14.2.9 เลือกใชส้ว่านและดอกสว่านใหเ้หมาะสมกบังาน

SIAM DENKI ENGINEERING CO.,LTD.

14.  ความปลอดภัยในงานเจาะด้วยสว่านไฟฟ้า
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15.1   กฏทีต้่องปฏบัิติ

15.1.1     ก่อนท ำกำรเจียรทกุคร้ังตอ้งสวมแว่นตำนิรภยั  ถุงมือ

15.1.2     ตรวจสอบเคร่ืองมือเจียรใหอ้ยูใ่นสภำพท่ีปลอดภยัในขณะท ำงำน เช่น มีก ำบงัใบ (GUARD)

              ไม่มีรอยถลอกท่ีเปลือกสำยไฟ  หรือท่ีขั้วตดักบัเคร่ืองมือ

15.1.3     ก่อนท ำกำรเปล่ียนใบหินเจียรทกุคร้ัง  ในกรณีท่ีใชหิ้นเจียรไฟฟ้ำตอ้งดบัสวิทซ์เคร่ือง   และ

              ดึงปลัก๊ไฟออกในกรณีท่ีเป็นเคร่ืองลม  กใ็หปิ้ดวำลว์ตวัเคร่ืองพร้อมทั้งปลดสำยออกจำกหวั

              จ่ำยลมทกุคร้ัง

15.1.4     เวลำยกเคร่ืองเจียรใหจ้บัท่ีตวัเคร่ือง  อยำ่ห้ิวท่ีสำยลมหรือสำยไฟ โดยเด็ดขำด

15.2   ข้อแนะน ำ

15.2.1     ตอ้งระวงัไม่ใหป้ระกำยไฟจำกหินเจียรพุง่เขำ้กลุ่มคนท่ีก ำลงัท ำงำน  เม่ือจ ำเป็นตอ้งเจียรช้ิน

              งำนในบริเวณท่ีมีผูอ่ื้นท ำงำนอยูใ่กล ้ๆ  ควรหำแผงก ำบงัสะเกด็หินเจียร   เพ่ือป้องกนัไม่ให้

               กระเด็นไปถูกผูอ่ื้นดว้ย

SIAM DENKI ENGINEERING CO.,LTD.
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16.1   กฏทีต้่องปฏบัิติ

16.1.1     ตอ้งสวมหมวกแขง็  หมวกท่ีสวมจะตอ้งมีสายรัดคางกนัหมวกหล่น และศรีษะกระแทก

16.1.2     ตอ้งสวมเขม็ขดันิรภยัท่ีเอวและมีตวัลอ๊คยึดติด แลว้ใชเ้ชือกท่ีเขม็ขดัผกูติดจุดใดจุดหน่ึงของ

              โครงสร้างท่ีสามารถรับน ้าหนกัตวัได้

16.1.3     ตอ้งสวมรองเทา้นิรภยัป้องกนัความร้อน  และสารเคมีตลอดจนของแขง็หล่นในเทา้

16.1.4     ตอ้งสวมถุงมือป้องกนัการปีนป่าย  จบัถูกของมีคม  ล่ืนและความร้อน

16.2   ข้อแนะน ำ

16.2.1     ก่อนใชอุ้ปกรณ์  ควรตรวจสอบว่าช ารุดหรือไม่

16.2.2     การข้ึนไปท างานบนท่ีสูงจะตอ้งเป็นผูช้  านาญ และเป็นผูไ้ม่เป็นโรคกลวัความสูง

SIAM DENKI ENGINEERING CO.,LTD.
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17.1   กฏทีต้่องปฏบัิติ

17.1.1    เม่ือเกิดไฟฟ้าลดัวงจร  หรือเม่ือมีผูป้ระสบอนัตรายเน่ืองจากกระแสไฟฟ้า  ก่อนอ่ืนจงท าการ

                ตดักระแสไฟฟ้าดว้ยสวิทซ์ตดัตอน  ( ยกคทัเอา้ท ์)

17.1.2    ถา้พบอุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุดตอ้งเลิกใช ้ รีบแกไ้ขหรือซ่อมแซมโดยเร็ว

17.1.3    รอยต่อสายไฟฟ้าทกุแห่งตอ้งใชเ้ทปพนัสายไฟฟ้าพนัหุม้ลวดทองแดงใหมิ้ดชิดและแน่นหนา

                จนแน่ใจว่าจะไม่หลุด  เพ่ือไม่ใหล้วดทองแดงท่ีมีกระแสไฟฟ้าโผล่ออกมา ซ่ึงอาจจะเป็นอนั

                 ตรายแก่ผูท่ี้บงัเอิญไปถูกเขา้

17.1.4    ทกุคร้ังท่ีท  าการต่อสายไฟฟ้า หรือเดินสายไฟฟ้าตอ้งตดัไฟฟ้าดว้ยสวิทซ์เสียก่อน เพ่ือป้องกนั

                มิใหมี้กระแสไฟฟ้าในสายไฟฟ้าเส้นนั้น

17.1.5    หลอดไฟฟ้า   และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทกุชนิดท่ีจะท าใหเ้กิดความร้อนได ้ ไม่ควรใหอ้ยูติ่ดกบัผา้

                หรือเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ ท่ีอาจท าใหเ้กิดการลุกไหมไ้ดง่้าย

17.1.6    หา้มใชต้วัน าอ่ืน ๆ แทนฟิวส์

17.2   ข้อแนะน ำ

17.2.1    เตา้เสียบชนิดท่ีต่อแยกไดห้ลายทางนั้นไม่ควรต่อไฟแยกออกไปใชจ้นมากเกินควร  เพราะ

                ถา้สายเมนมีขนาดเลก็จะท าใหก้ระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่นเกินก าลงัรับของสาย     ซ่ึงจะท าให้

                สายเมนนั้นร้อนจดัจนอาจลุกไหมข้ึ้นได้

17.2.2    การช่วยผูป้ระสบอนัตรายใหห้ลุดพน้จากกระแสไฟฟ้า  อยา่เอามือเปล่าจบั  จงใชผ้า้ , ไม ้,

                เชือก หรือสายยางท่ีแหง้สนิทดึงผูป้ระสบอนัตรายใหห้ลุดออกมา

17.2.3    เม่ือช่วยผูเ้คราะห์ร้ายใหห้ลุดพน้จากกระแสไฟฟ้าแลว้ จะตอ้งท าการปฐมพยาบาลใหป้อด

                และหวัใจท างานโดยวิธีใหล้มหายใจทางปากและการนวดหวัใจ

17.2.4    ต่อสายดินกบัโลหะท่ีครอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทกุชนิด  เพ่ือป้องกนัอนัตรายเม่ือไฟฟ้าร่ัว
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17.  ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
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18.1   กฏทีต้่องปฏบัิติ  ( ดูรูปประกอบหน้าที ่ 24 )

18.1.1    ตอ้งสวมถุงมือขณะท ำกำรยก

18.1.2    ตอ้งสวมรองเทำ้นิรภยั

18.2   ข้อแนะน า

18.2.1    ถำ้ของหนกัเกินกว่ำจะยกได ้ ควรเรียกคนมำช่วย

18.2.2    ควรมีก ำลงัขำและกำรทรงตวัท่ีดี

18.2.3    ควรวำงเทำ้ขำ้งหน่ึงอยูข่ำ้ง ๆ  ของท่ีจะท ำกำรยกและอีกขำ้งหน่ึงอยูข่ำ้งหลงั

18.2.4    งอเข่ำและคูล้งต ่ำใกลข้อง

18.2.5    ใหล้  ำตวัเขำ้ชิดของ

18.2.6    ตอ้งจบัของใหก้ระชบัแน่น

18.2.7    หลงัตรงเกือบเป็นแนวด่ิงแลว้ยืดขำทั้งสองข้ึน

18.2.8    ควรหลีกเล่ียงกำรขอล ำตวัใชข้ยบัขำแทน

18.2.9    ควรมองเห็นทำงขำ้งหนำ้ไดช้ดัเจนขณะยกของเดินไป

18.2.10  เม่ือจะวำงของลงใหท้  ำยอ้นกลบัตำมวิธีขำ้งตน้
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18.  ความปลอดภัยในการเคล่ือนย้ายของหนักด้วยมือ



25

19.1   กฏทีต้่องปฏบัิติ

19.1.1     ก่อนใชร้ถยกจะตอ้งจดัเรียงวสัดุ หรือส่ิงของบนงาใหม้ัน่คงเสียก่อน

19.1.2     ปรับความกวา้งของงารถยกใหพ้อดีกบัปริมาณของท่ีจะยก   และของท่ีจะยกใหเ้อียงพิงมา

                 ขา้งหลงัจะท าใหม้ัน่คงยิง่ข้ึน

19.1.3     ไม่บรรทกุน ้าหนกัเกินก าลงัรถยก หรือวางของสูงเกินระดบัสายตาท่ีจะมองเห็นทางขา้งหนา้

                 หรือวางของกวา้งเกินไป

19.1.4     ไม่เล้ียวรถอยา่งกระทนัหนั  ขบัชา้ ๆ  บริเวณท่ีคนสญัจรไปมา   ลดความเร็วเม่ือถึงทางแยก

                  และใหส้ญัญาณทกุคร้ังเม่ือเล้ียว

19.1.5     ไม่ว่าจะบรรทกุของอยูห่รือไม่ในระหว่างขบัรถ  จะตอ้งยกงาสูงจากพ้ืนไม่เกิน 20 ซม. เพ่ือ

                  ใหเ้ห็นทางขา้งหนา้สะดวก

19.1.6     การยกส่ิงของในขณะลดงาลงใหท้  าอยา่งชา้ ๆ  ไม่ใหเ้กิดแรงกระตุกในขณะยกงาข้ึนสูงและ

                 บรรทกุของหนกั  จะตอ้งไม่เอนเสาไปขา้งหนา้ หรือขา้งหลงัอยา่งฉบัพลนัทนัใด เพ่ือรักษา

                 การทรงตวัของรถและไม่ใหข้องหล่นจากแทน่ไป

19.1.7     การยกของจะตอ้งขบัรถโดยเอาของเขา้ไปก่อนไม่ใช่เอาตวัเขา้ไปก่อน    เพราะของอาจจะ

                 หล่นทบัตวัติดฝาไม่มีทางออกได้

19.1.8     ขบัรถลงทางลาดตอ้งถอยหลงัลงดว้ยเกียร์ต  ่า    ถา้ขบัเดินหนา้ลงทางลาดของจะเล่ือนออก

                 จากงาท่ียกอยู่

19.1.9     ใหส้ญัญาณถอยหลงัทกุคร้ัง  เม่ือรถถอยหลงั และขณะเล้ียว

19.1.10    จอดรถทกุคร้ังจะตอ้งลดงาลง  เพ่ือป้องกนัคนเดินชนเป็นเหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุได้

19.1.11    ผูข้บัรถยกตอ้งเป็นผูมี้หนา้ท่ีโดยตรงเทา่นั้น  และตอ้งสวมใส่หมวกแขง็ทกุคร้ังท่ีขบัรถ
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19.  ความปลอดภัยในการขนย้ายส่ิงของด้วยรถยก (ฟอร์คลฟิท์)
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20.1   กฏทีต้่องปฏบัิติ

20.1.1     ก่อนใชเ้คร่ืองจกัร ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งตรวจฝาครอบการ์ดเคร่ืองนิรภยั หรือส่วนต่าง ๆ ของ

                 เคร่ืองจกัรใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อยเสียก่อน

20.1.2     การใชเ้คร่ืองจกัรจะตอ้งใชต้ามคู่มือหรือตามขั้นตอนท่ีก าหนด     ไม่ใชเ้กินก าลงัเคร่ืองจกัร

                 หรือเกินพิกดัอตัราการบรรทกุ

20.1.3     หา้มใชเ้คร่ืองจกัร  เคร่ืองมือท่ีมีสภาพช ารุด จนกว่าจะแกไ้ขใหเ้รียบร้อยเสียก่อน   ระหว่าง

                 รอการแกไ้ขจะตอ้งแขวนป้าย   " หา้มใชเ้คร่ืองจกัรช ารุด "    ใหเ้ห็นชดัเจน หรือท าเคร่ือง

                  หมายบอกถึงสภาพท่ีไม่ปลอดภยั

20.1.4     หา้มเคล่ือนยา้ยฝาครอบ  การ์ด   หรือเคร่ืองนิรภยัทกุชนิดออกจากเคร่ืองจกัร  ในกรณีท่ีจ  า

                 เป็นตอ้งถอดหรือเคล่ือนยา้ยเพ่ือการซ่อม  เม่ือเสร็จแลว้จะตอ้งใส่ใหเ้รียบร้อยก่อนใชง้าน

20.1.5     หา้มท าความสะอาด  หรือการกระท าใด ๆ     ท่ีใชมื้อเขา้ไปในบริเวณจุดหนีบ  จุดหมุน  จุด

                 เคล่ือนไหวของเคร่ืองจกัรขณะท างานอยูจ่ะท าใหเ้กิดอนัตรายได้

20.1.6     การหยดุเคร่ืองจกัรเพ่ือท าการซ่อมแซมแกไ้ขปรับแต่งท าความสะอาด หรือเพ่ือท าการใด ๆ

                 กต็ามผูป้ฏิบติังานจะตอ้งแขวนป้าย  " อนัตราย  ก าลงัท างานอยูห่า้มเปิดสวิทซ์ "  ณ  สวิทซ์ 

                 เปิด - ปิด เคร่ืองจกัร

20.1.7     หา้มพนกังานท่ีไม่มีหนา้ท่ีใชเ้คร่ืองจกัร
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20.  ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองจักร
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21.1   กฏทีต้่องปฏบัิติ

21.1.1     ใชเ้ฉพาะการขนส่งสินคา้ หรือวตัถุดิบเทา่นั้น หา้มโดยสารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน

21.1.2     จะตอ้งบรรทกุน ้าหนกัตามพิกดัท่ีก าหนดไวเ้ทา่นั้น

21.1.3     ผูป้ระสงคใ์ชลิ้ฟทต์อ้งขออนุญาตผูดู้แลรับผิดชอบทกุคร้ัง

21.1.4     ผูดู้แลรับผิดชอบตอ้งตรวจสอบการข้ึนลงของลิฟทใ์หอ้ยูใ่นสภาพปกติก่อนใชง้าน

21.1.5     ก่อนน าสินคา้หรือวตัถุดิบ  เขา้ลิฟทอ์อกจากลิฟทต์อ้งปิดสวิทซ์ควบคุมทกุคร้ัง

21.1.6     ตอ้งวางสินคา้  หรือวตัถุดิบอยา่งมัน่คง ไม่เล่ือนหรือเคล่ือนท่ีขณะลิฟทเ์คล่ือนตวั

21.1.7     ลอ๊คประตูลิฟทใ์หเ้รียบร้อยก่อนใชลิ้ฟท์

21.2   ข้อแนะน ำ

21.2.1     ตวัลิฟทต์อ้งอยูช่ั้นล่างเม่ือเลิกใช้

21.2.2     ผูดู้แลรับผิดชอบตอ้งปิดสวิทซ์และลอ๊คกญุแจเม่ือเลิกใช้
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21.  ความปลอดภัยในการใช้ลฟิท์ในโรงงาน
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22.1   กฏทีต้่องปฏบัิติ

น่ังร้าน

22.1.1  ลอ้ตอ้งมีความแขง็แรงสามารถรับน ้าหนกัทั้งหมดบนนัง่ร้านไดอ้ยา่งปลอดภยั

22.1.2  ลอ้ตอ้งมีอุปกรณ์ลอ็คลอ้และใชง้านไดดี้

22.1.3  โครงสร้างและฐานตอ้งมัน่คง โครงตอ้งตั้งฉากกบัพ้ืน.ขอ้ต่อต่าง ๆ ตอ้งมัน่คงแขง็แรง

22.1.4  จดัใหมี้บนัไดข้ึน-ลง

22.1.5  พ้ืนนัง่ร้านปดูว้ยแผน่เหลก็หรือไมเ้น้ือแขง็หนาไม่ต  ่ากว่า 1 น้ิว. กวา้งรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 50  ซม.

22.1.6  ราวกนัตกดา้นบนสูง  90-110 ซม.  และราวกลางสูง  45-55  ซม.

22.1.7  แผน่กนัเคร่ืองมือตกรอบดา้นสูง  10  ซม.

22.1.8  นัง่ร้านตอ้งท าการตรวจสอบก่อนการใชง้านทกุวนั

22.1.9  ท าร้ัวกั้นลอ้มพ้ืนท่ีท างานพร้อมติดตั้งป้ายเตือนอนัตรายท่ีถูกตอ้ง

22.1.10 ขณะเคล่ือนยา้ยนัง่ร้านตอ้งไม่มีพนกังานหรืออุปกรณ์อยูบ่นนัง่ร้าน

22.1.11 หา้มโยนวสัดุ / อุปกรณ์ทกุชนิด ข้ึน-ลง บนนัง่ร้าน

22.1.12 ลอ็คลอ้นัง่ร้านทกุคร้ังก่อนข้ึนไปท างาน

22.1.13 ผูป้ฏิบติังานตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัการตก

22.1.14 นัง่ร้านท่ีผูรั้บเหมาน ามาใชท้กุจุด จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากผูรั้บผิดดา้นความ

               ปลอดภยัก่อนถึงจะอนุญาตใหใ้ชง้านไดแ้ละถา้นัง่ร้านสูงเกินกว่า 4 เมตร จะตอ้ง

               มีใบรับรองการตรวจสอบจากวิศวกรของหน่วยงานนั้น ติดไวท่ี้นัง่ร้าน

บันไดช่ัวคราว

22.1.15 ส่วนค ้ายนัแนวขวางตอ้งมัน่คงแขง็แรง

22.1.16 ขาบนัไดจะตอ้งแขง็แรงและท ามุมเทา่กนัทั้ง  2  ขา

22.1.17 ลูกบนัไดตอ้งไม่บิดเบ้ียวหรือแตกหกั  อยูใ่นสภาพท่ีแขง็แรง
22.1.18 ดา้นขา้งของบนัไดไม่เบ้ียวงอ  , คด , แตกหรือหกั
22.1.19 ขาบนัไดตอ้งมีขนาดใหญ่กวา่ลูกบนัได
22.1.20 ขณะใชบ้นัไดท างานตอ้งมีคนจบัยดึบนัไดดา้นล่าง
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22.  การใช้น่ังร้าน และบันไดช่ัวคราว
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23.1   กฏทีต้่องปฏบัิติ

23.1.1 ตอ้งจดัใหมี้ในบริเวณงานท่ีมีความร้อนและประกายไฟ

23.1.2 ตอ้งจดัใหมี้ท่ีบริเวณพ้ืนท่ีจดัเกบ็สารเคมีลุกติดไฟและใหพ้อเพียงต่อปริมาณของสารเคมี

23.1.3 พ้ืนท่ีวางถงัดบัเพลิงหรือพ้ืนท่ีติดตั้ง  จะตอ้งหยิบฉวยไดส้ะดวกไม่มีส่ิงกีดขวางและไม่วาง

            ชิดกบัแหล่งเช้ือเพลิง

23.1.4 จุดเกบ็สารไวไฟควรเลือกใชข้นาดไม่ต  ่ากว่า  15  ปอนด ์ และมีระดบัความสามารถการดบั

            เพลิงไม่นอ้ยกว่า 15  ปอนด์

23.1.5 กรณีติดตั้งสูงจากพ้ืนควรอยูใ่นระหว่าง  1 - 1.40  เมตร

23.1.6 คว ่าถงัทกุคร้ังเม่ือท าการตรวจสอบเพ่ือใหส้ารเคมีภายในถงัคลายการอดัแน่นของสารเคมี

23.1.7 ลูกจา้งตอ้งใชถ้งัดบัเพลิงเป็นอยา่งนอ้ย  ไม่ต  ่ากว่า  40 %  ของจ านวนลูกจา้งทั้งหมด

23.1.8 จดัใหมี้ถงัดบัเพลิงใหเ้หมาะสมกบัประเภทของเช้ือเพลิง

23.2   ข้อแนะน ำ

23.2.1 เขม็ตอ้งช้ีอยูใ่นช่องเขียวหรือค่อนมาทางขวาเลก็นอ้ย

23.2.2 ตอ้งมีสลกัซิลลอ็ค

 23.2.3 คนับีบตอ้งอยูใ่นสภาพเรียบร้อย

23.2.4 มีป้ายตรวจสอบและบนัทึกทกุเดือน

 23.2.5 ตวัถงัตอ้งไม่ผกุร่อน

23.2.6 จุดต่อตอ้งขนัแน่น

23.2.7 สายตอ้งไม่แตกหรือช ารุด

23.2.8 สายฉีดตอ้งไม่อุดตนั
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23.  การใช้ถังดบัเพลงิ
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เพ่ือความปลอดภยั และเพ่ือใหง้านด าเนินไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ  สถานท่ีท างานจะตอ้งสะอาด

เป็นระเบียบเรียบร้อยดว้ย

24.1    กฏทีต้่องปฏบัิติ

24.1.1    วสัดุและเคร่ืองมือต่าง ๆ ตอ้งเกบ็ใหเ้รียบร้อยไม่ใหเ้กะกะ

24.1.2     เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ เม่ือใชแ้ลว้ตอ้งเกบ็ไวใ้นท่ีเดิม

24.1.3     เกบ็เศษขยะทกุชนิดและส่ิงของต่าง ๆ ท่ีไม่ใชแ้ลว้ลงถงัขยะท่ีใชร้องรับใหห้มด

24.1.4     หา้มจดัวางวสัดุท่ีง่ายต่อการลุกไหมใ้กลก้บัหลอดไฟ หรือทอ่ท่ีน าความร้อนอ่ืน ๆ

24.2    ข้อแนะน ำ

24.2.1     การหกลม้เกิดข้ึนไดบ้อ่ย ๆ เน่ืองจากน ้ามนั ของเหลวอ่ืน ๆ ท่ีหกเร่ียราด ควรท าความสะอาด

              และเช็ดใหแ้หง้  เพ่ือป้องกนัการล่ืนหกลม้

24.2.2     การจดั , เกบ็และวางวสัดุนั้น ถา้พ้ืนท่ี ๆ จะวางของไม่ราบเรียบเสมอกนั ควรจะใชไ้ม ้ หรือท่ี

              รองอ่ืน ๆ ช่วย

24.2.3     ถงัหรือลงับรรจุของท่ีมีสณัฐานกลม ใหใ้ชไ้มห้นุนทา้ย เพ่ือป้องกนัไม่ใหก้ล้ิงไปมา การรักษา

              ความสะอาดนั้นไม่เพียงแต่แสดงถึงความเป็นผูมี้ระเบียบเทา่นั้น     แต่ยงัเป็นการช่วยป้องกนั

              อุบติัเหตุและอคัคีภยัไดอ้ยา่งดีดว้ย
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ข้อแนะน ำในกำรปฐมพยำบำล

1.        หากรู้สึกว่าป่วยจนไม่สามารถท างานต่อไปได ้ ใหแ้จง้หวัหนา้งานทราบทนัที

2.        ถา้หากไดรั้บบาดเจ็บในการท างาน  ตอ้งแจง้ใหห้วัหนา้งานรู้ทนัทีไม่ว่ามากหรือนอ้ย

3.       การปฐมพยาบาลจะท าไดเ้ฉพาะรายท่ีบาดเจ็บเพียงเลก็นอ้ย   ส่วนท่ีบาดเจ็บมากควรใหแ้พทย์

          เป็นผูดู้แล   พึงระลึกไวเ้สมอว่าในรายท่ีบาดเจ็บมาก ๆ     การปฐมพยาบาลจะท าเพียงเบ้ืองตน้

           ก่อนถึงมือแพทย ์การช่วยเหลืออยา่งฉบัพลนัทนัทีหลงัเกิดอุบติัเหตุอาจเป็นการช่วยชีวิตไวไ้ด้

25.1   วธีิกำรห้ำมเลือด

25.1.1   ใชผ้า้สะอาดทบับนบาดแผล  พนัแผลใหแ้น่นพอดีทบัลงบนผา้ท่ีกดทบัแผลไว้

25.1.2    ถา้บาดแผลเกิดท่ีปลายเทา้ปลายแขน  หรือส่วนอ่ืน ๆ  ท่ีต  ่าควรท าการยกข้ึนใหอ้ยูใ่นระดบั

               สูงกว่าโดยใชห้มอนรองหรือวสัดุอ่ืน ๆ  กไ็ด้

25.1.3    ถา้คนเจ็บเกิดกระหายน ้าใหด่ื้มไดแ้ต่นอ้ย ( ประมาณคร่ึงแกว้ต่อทกุ ๆ 30 นาที ) และคนเจ็บ

               จะตอ้งไม่เป็นผูมี้บาดแผลในช่องทอ้ง  หรือหนา้อกส่วนล่าง  หา้มมิใหค้นเจ็บด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ี

                ผสมแอลกอฮอลอ์ยา่งเด็ดขาด

25.1.4     น าคนเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

25.2   กำรช่วยหำยใจ

การช่วยหายใจใหผู้ป่้วยอยา่งรีบด่วนท่ีส าคญัตอ้งไม่ทอ้ถอย   เพราะเคยมีรายงานว่า  ผูป่้วยรอดชีวิต

หลงัจากการช่วยหายใจเป็นเวลาหลายชัว่โมง

25.2.1  วธีิกำรช่วยหำยใจด้วยกำรผำยปอด

( 1 )       ใหผู้ป่้วยนอนคว ่า หนัศรีษะไปขา้งใดขา้งหน่ึงใชมื้อขา้งหน่ึงหนุนแกม้ ลว้งเอาของท่ีติดคา้ง

               ภายในปากและล าคอออก

( 2 )       คุกเข่าลงทางดา้นศรีษะของผูป่้วย

( 3 )       วางมือทั้งสองขา้งโดยใหป้ลายน้ิวหวัแม่มืออยูติ่ดกนับนหลงัผูป่้วยบริเวณใตช่้วงไหล่ลงมา

( 4 )       กดลงไปชา้ ๆ  ใหข้อ้ศอกเหยียดตรง

( 5 )       แลว้ลดแรงกดโดยการงอขอ้ศอกใหน้ ้าหนกัอยูท่ี่ขอ้เทา้เล่ือนมือข้ึนไปตามแขนของผูป่้วย

( 6 )       จบัท่ีแขนของผูป่้วยตรงระหว่างขอ้ศอกและไหล่ดึงเขา้หาตวัจนรู้สึกตึง
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( 7 )       ปล่อยแขนแลว้กลบัมากดท่ีหลงัอีก  ท  าสลบัอยูเ่ช่นน้ีประมาณ  10-20  คร้ังต่อนาที

( 8 )       ท าอยา่เสียจงัหวะท าไปเร่ือย ๆ  จนกว่าผูป่้วยจะหายใจไดดี้ข้ึน หรือจนกว่าจะแน่ใจว่าผูป่้วย

              หายแลว้

( 9 )       อยา่ท าแรงหรือเร็วเกินไป   ควรใหใ้ครช่วยคลายเส้ือผา้ของผูป่้วยในส่วนท่ีรัดแน่นมาก  จดั

               หาผา้ห่มมาคลุมให้

25.2.2   วิธีช่วยหายใจโดยใชป้าก

จดัใหผู้ป่้วยนอนหงาย  ( ดูรูปประกอบหนา้ท่ี  23 )

( 1 )       เช็ดปากผูป่้วยอยา่งรวดเร็ว  หนัศรีษะไปดา้นขา้ง ใชน้ิ้วมือลว้งเศษอาหาร เสมหะ  หรือของ

               อ่ืนออกมา ( รูปท่ี 1 )

( 2 )       จบัศรีษะผูป่้วยใหห้งายไปขา้งหลงัตน้คอยกเชิดข้ึน    ( รูปท่ี 2 )    ซ่ึงในลกัษณะน้ีลมจะผา่น

               เขา้ออกสะดวก

( 3 )        ประกบริมฝีปากเขา้กบัปากของผูป่้วยใหแ้น่น และเอาน้ิวมือบีบจมูกผูป่้วยไวเ้พ่ือกนัอากาศ

                รอดออกมา ( รูปท่ี 3 )  ถา้ผูป่้วยเป็นด็กใชป้ากประกบใหแ้น่นทั้งปากและจมูก ( การเป่าลม

                 ผา่นผา้เช็ดหนา้ท่ีปากหรือจมูกของผูป่้วยไวจ้ะไม่ไดผ้ลดีเทา่ท่ีควร )

***         ในกรณีท่ีปากของผูป่้วยไม่สามารถอา้ได ้  หรือปากไดรั้บบาดเจ็บ  ใหป้ระกบริมฝีปากเขา้

กบัจมูกของผูป่้วย  แลว้แนบแกม้กดทบัปากของผูป่้วยไวใ้หส้นิท

( 4 )       เป่าลมเขา้ไปในปาก   หรือจมูกจนกระทัง่หนา้อกกระเพ่ือมข้ึน   ( ลมจะผา่นเขา้ไปได ้ แมผู้ ้

              ป่วยกดัฟันแน่น )

( 5 )       เอาปากออกแลว้ฟังเสียงลมเคล่ือนไหว    ถา้ไม่ไดย้ินใหต้รวจสอบต าแหน่งของศรีษะและขา

              กรรไกรอีกคร้ัง   ( รูปท่ี 2 และ 3 )   ถา้ยงัไม่ไดผ้ลใหห้นัผูป่้วยตะแคงขา้ง   และตบท่ีหลงัช่วง 

              ระหว่างไหล่  เพ่ือใหข้องท่ีติดท่ีคอหลุดออกแลว้เอามือลว้งเขา้ไปในปากเอาของออกอีกคร้ัง

( 6 )       เป่าปากแบบเดิมและถอนปากเป็นระยะ ๆ  ส าหรับผูใ้หญ่ใหท้  าประมาณ  12  คร้ังต่อนาที ถา้

              เป็นเด็กท าถ่ีข้ึนประมาณ  20  คร้ังต่อนาที  ใหท้  าจนกว่าผูป่้วยจะหายใจไดเ้อง
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25.3   ช๊อค

เป็นอาการท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการท างานของร่างกายทกุส่วนอ่อนก าลงัลง  โดยเฉพาะระบบการหมุน

เวียนของเลือดท าใหเ้ลือดไปเล้ียงสมองนอ้ย ช๊อคอาจจะเกิดข้ึนกบัการบาดเจ็บไดท้กุรายไม่มากกน็อ้ย แต่ถา้เป็น

โรคหวัใจอยูแ่ลว้กอ็าจถึงตายไดเ้หมือนกนั

อาการ ส่ิงท่ีสงัเกตไดคื้อ  หนา้ซีด  มีเหง่ือข้ึนทั้งตวั  ชีพจรอ่อน  คล่ืนไส้หรืออาเจียน  ในบางราย

อาจหมดสติได ้ และม่านตาอาจขยาย

การแกไ้ข ท าไดโ้ดยใหค้วามอบอุ่น  โดยใชผ้า้ห่มหรือเส้ือผา้หนา ๆ   คลุมหนา้อกไวใ้หผู้ป่้วยนอน

ราบ  ศรีษะต ่ากว่าล าตวั  โดยยกปลายเทา้ข้ึนสูง  ถา้เป็นลมหมดสติตอ้งใหน้อนคว ่าเสมอ

ตรวจดูในปากใชช้อ้นหรือไมก้ดล้ินเพ่ือใหห้ายใจสะดวก

25.4   หลกัการ 8 ประการ ท่ีทา่นควรจ าเพ่ือใชใ้นการช่วยเหลือคนเจ็บจากอุบติัเหตุมีดงัน้ี

1.       อยา่ต่ืนตกใจ

2.       ป้องกนัผูบ้าดเจ็บ  อยา่ใหไ้ดรั้บบาดเจ็บเพ่ิมข้ึน

3.       เม่ือพบว่าผูป่้วยมีชีพจรอ่อนใหท้  าการช่วยหายใจ

4.       ผูบ้าดเจ็บมีเลือดออกใหห้า้มเลือด

5.       ถา้การบาดเจ็บสาหสั  อยา่เคล่ือนไหวผูบ้าดเจ็บนอกจากจ าเป็นจริง ๆ

6.       เรียกรถพยาบาล หรือน าส่งแพทยโ์ดยเร็วท่ีสุด และแจง้รายละเอียดต่าง ๆ อยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง

7.       ป้องกนัผูบ้าดเจ็บจากสภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่น ฝน, อากาศหนาว หรือคนมุงดูท าใหอึ้ดอดั ฯลฯ และ

          ใหก้  าลงัใจแก่ผูบ้าดเจ็บตลอดเวลา

8.       อยา่ใหผู้บ้าดเจ็บด่ืมน ้า หรือรับประทานอะไรทั้งส้ิน

หลกัการพยาบาลเบ้ืองต้น

ช่วยในการหายใจ   คนท่ีหมดสติมกัหายใจไม่ออกหรือหายใจติดขดั  ฉะนั้น  ควรจะช่วยใหเ้ขาหายใจ

ไดส้ะดวก

ขั้นแรก  ควรจะผอ่นคลายส่วนท่ีรัดตรึงต่าง ๆ  บนตวัผูป่้วย  เช่น  เขม็ขดั ผา้พนัคอ เส้ือรัด ๆ  จากนั้น

ลว้งเอาฟันปลอม  ( ถา้มี )  หรือส่ิงต่าง ๆ  ในปากออก  แลว้หงายศรีษะผูป่้วยจนกระทัง่ปากเผยอ  วิธีน้ีจะท าใหลิ้น

อยูใ่นลกัษณะแบนไม่อุดทางหายใจ  และถา้สามารถเคล่ือนไหวผูบ้าดเจ็บไดอ้ยา่งเสรี  กค็วรจดัใหผู้บ้าดเจ็บนอน

ในลกัษณะดงัภาพ  ซ่ึงวิธีน้ีจะป้องกนัไม่ใหล้ิ้นอุดทางเดินอากาศ และจ ากดัใหอ้ากาศเดินตรงเขา้ปอด  นอกจากน้ี

ยงัช่วยใหเ้ลือดหรืออาเจียนไหลออกจากปากไดอ้ยา่งสะดวกดว้ย   ช่วยใหเ้กิดการหายใจท่ีปลอดโปร่ง   และอาจ

ช่วยใหผู้ป่้วยคืนสติได้
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25.5   การเคล่ือนยา้ยคนเจ็บ

25.5.1       การเคล่ือนยา้ยคนเจ็บออกจากท่ีเกิดเหตุ  ควรพิจารณาใหก้ารช่วยเหลือตามสภาพและอาการ

                  ของคนเจ็บ เช่น  อุม้ แบก หาม พยงุ  ตามความเหมาะสมแลว้กระท าดว้ยความระมดัระวงั

25.5.2       เม่ือเคล่ือนยา้ยคนเจ็บออกมาจากท่ีเกิดเหตุแลว้ควรจะจดัใหค้นเจ็บนอนคว ่าหนา้ซีกหน่ึงแนบ

                   ชิดกบัพ้ืน  ยกเข่าขา้งหน่ึงใหสู้งท่ีสุดเทา่ท่ีจะท าได ้ และแขนขา้งหน่ึงวางราบขา้งล าตวั

25.5.3       ในกรณีจ าเป็นตอ้งท าการปฐมพยาบาล เช่น  การหา้มเลือด  คนเจ็บท่ีมีโลหิตไหลมากอาจจะ

                   มีอนัตรายถึงชีวิตได ้ และโดยมากพอคนเจ็บเสียเลือดมาก ๆ กอ็าจจะเกิดช๊อคไดง่้าย  ฉะนั้น

                   จึงควรหา้มเลือดโดยเร็ว

25.5.4       ถา้คนเจ็บไม่มีอาการกระดูกแตกหรือหกั  ควรจบัคนเจ็บนัง่หรือนอนโดยใหส่้วนแผลอยูสู่ง

                  กว่าหวัใจแลว้ใชผ้า้พนัแผล หรือผา้เช็ดหนา้หรือผา้พนัคอมดัแผลของคนเจ็บใหแ้น่น  ถา้ผา้

                  ท่ีมดัไวชุ่้มเลือดเกินไปกอ็ยา่ไดแ้กะออก  แต่ใหพ้นัทบัลงไปอีกชั้นหน่ึงส่วนแผลท่ีไม่ใหญ่

                   และเลือดหยดุเอง   ควรท าความสะอาดแผลแลว้พนัผา้ไวด้ว้ย  ถา้ผา้ท่ีพนัชุ่มเลือดกค็วรจะ

                   เปล่ียนใหม่

25.5.5       การช่วยคนเจ็บท่ีกระดูกหกั  แตก  เดาะ  หรือเคล่ือน หรือเส้นเอนขาด  ตอ้งใหแ้พทยผ์ูเ้ช่ียว

                  ชาญเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือเทา่นั้น  หา้มมีการเคล่ือนยา้ยคนเจ็บเพราะการช่วยเหลือโดยรู้

                   เทา่ไม่ถึงการณ์   จะมีแต่ผลร้ายแต่ถา้ขาแพลง   แขนขดั   หรือขอ้เทา้พลิกควรช่วยดว้ยการ

                   พนัผา้ไวแ้น่น ๆ  เพ่ือป้องกนัการบวมมากข้ึน หรืออาจจะท าเฝือกชัว่คราวกไ็ด ้โดยจ าไวว้่า

                   อยา่ไดพ้ยายามดึงขาหรือแขนท่ีขดัของผูป่้วยเป็นอนัขาด

25.5.6       คนเจ็บท่ีมีอาการช๊อคเป็นลมควรใหด้มยาดม  และจบันอนหงายแต่ท่ีส าคญัตอ้งคอยดูใหผู้ ้

                  ป่วยอยูน่ิ่ง ๆ

25.5.7       ผูท่ี้ถูกไฟลวก หา้มใหค้นเจ็บถูกน ้าเป็นอนัขาด   และรีบส่งใหแ้พทยเ์ป็นผูด้  าเนินการช่วย

                   เหลือเทา่นั้น
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1. ใหผู้บ้งัคบับญัชาท่ีมีอ านาจตดัสินใจคดัเลือกเฉพาะพนกังานท่ีมีความประพฤติดี  กริยาทา่ทางสุภาพ

มาท างานกบับริษทัฯ เพ่ือเป็นการตดัไฟแต่ตน้ลมเร่ืองความไม่ปลอดภยั

2. ใหผู้บ้งัคบับญัชาจดัใหมี้กระติกน ้าใบใหญ่บรรจุน ้าเยน็  1  ใบ ต่อพนกังาน  1  ทีม

เพ่ือเป็นสวสัดิการใหพ้นกังานไวด่ื้มแกก้ระหายคลายความเครียดจากการท างาน เพราะความ

เครียดกเ็ป็นสาเหตุหน่ึงท่ีอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้ และยงัเป็นการป้องกนัไม่ใหพ้นกังานแอบ

ไปด่ืมน ้าของหน่วยงานอ่ืน  ซ่ึงจะท าใหดู้ไม่ดี

3. ใหผู้บ้งัคบับญัชาจดัใหมี้ชุดปฐมพยาบาลบาดแผล เช่น  ยาใส่แผลสด  ส าลี  พลาสเตอร์

ปิดแผล  เป็นตน้  และยาสามญัพ้ืนฐานส าหรับรับประทานบรรเทาอาการต่างๆ เช่น  พาราเซตามอน  

4. ใหผู้บ้งัคบับญัชาจดัใหมี้  อุปกรณ์ในการท าความสะอาดบริเวณสถานท่ีท างาน  1  ชุด 

ต่อพนกังานท่ีท างาน  1  จุด  เช่น  ไมก้วาด, ท่ีโกยขยะ, ถุงใส่ขยะ ไม่ควรเทขยะลงในถงัของโรงงาน

ใหใ้ส่ถุงน าไปทิง้ท่ีอ่ืน เพราะปัจจุบนัโรงงานส่วนใหญ่  ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน   ISO 14001   

เร่ืองการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม   มีการแยกประเภทขยะ พนกังานอาจไม่เขา้ใจทิง้ไม่ถูกถงั

5. วนัแรกท่ีเขา้ท างานในหน่วยงาน      ตอ้งจดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน

 Work  Shop  ก่อน  เช่น  ท  าชั้นวางทอ่  เหลก็ฉาก  จดัแยกประเภท  เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์

ใหส้ะดวกในการหยิบใช ้ กางผา้ใบกนัแดด  สร้างบรรยากาศใหน่้าท างาน  เตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิง  

ถงัขยะ  และ  ป้ายเตือนอนัตรายใหพ้ร้อม    

6. ก่อนเร่ิมท างาน  ตอ้งส ารวจบริเวณสถานท่ีท างานว่ามีส่ิงท่ีช ารุดเสียหายอยูก่่อนแลว้หรือไม่  

หากมีตอ้งแจง้ให ้ ผูจ้ดัการหน่วยงาน  หรือ Owner   ทราบทนัที

7. ก่อนพกักลางวนัและหลงัเลิกงานใหพ้นกังานท าความสะอาดบริเวณสถานท่ีท างาน

ใหเ้รียบร้อย  ส ารวจตรวจตราใหท้ัว่โดยเฉพาะเขตงานท่ีอยูก่ลางแจง้  อยา่ลืมปิดคลุมเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร

ปลัก๊ไฟ  ตูไ้ฟชัว่คราว  ถงัสี  และของเหลวท่ีเป็นเช้ือเพลิงทกุชนิด  ป้องกนัฝนตกใส่จนลน้หกลงพ้ืน  

หรือลงทอ่ระบายน ้า  ท  าใหส่้งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม

8.เม่ือมีกฎระเบียบ  ผูรั้บเหมาและหวัหนา้งานตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมท าตวัใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่

พนกังาน  และตอ้งเคร่งครัดในกฎระเบียบนั้นดว้ย  เช่น  การตอ้งสวมหมวกนิรภยัพร้อมสายรัดคาง

ตลอดเวลาในสถานท่ีท างาน เพราะถา้หากผูรั้บเหมาและหวัหนา้งานยงัละเลยการปฏิบติั  พนกังาน
กจ็ะคิดเป็นเร่ืองพดูเล่น มองไม่เห็นความส าคญั  และจะกลายเป็นเร่ืองท่ียากล าบาก  ส าหรับผูท่ี้มี
หนา้ท่ีโดยตรงในการควบคุม  (  Safety  ประจ าหน่วยงาน ) 
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26. ส่ิงที่บริษทัฯคาดหวงัจากพนักงานทุกคน
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9. ในฐานะหวัหนา้งานพึงระลึกไวเ้สมอว่า  ทา่นมีส่วนเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความปลอดภยั

ในชีวิตของพนกังาน  ดงันั้นเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเป็นอนัตราย  เส่ียงต่ออุบติัเหตุและโรคจาก

การท างาน  แมจ้ะเห็นเป็นเร่ืองเลก็นอ้ย  ตอ้งไม่เพิกเฉย ใหท้  าการตกัเตือนและช้ีแนะโดยทนัที เช่น  

การใชถุ้งมือหนงัและกระบงัหนา้  ในงานตดัหรือเจียร์โลหะ  งานเจาะโลหะดว้ยสว่านแทน่ เป็นตน้ 

เพราะถา้หากหวัหนา้งานละเลยการว่ากล่าวตกัเตือน พนกังานกจ็ะถือเป็นการยอมรับของหวัหนา้งาน

ไปโดยปริยาย  คิดว่าเป็นเร่ืองไม่ส าคญั มีทศันะคติการท างานท่ีไม่ถูกตอ้ง  และเขาจะพอกพนูความ

มกัง่ายในการท างานเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  เป็นบคุคลท่ีมีความเส่ียงสูง  จนยากต่อการแกไ้ข  ซ่ึงการปล่อย

ปละละเลยของหวัหนา้งานน้ี กเ็ทา่กบัว่า  ตนเองมีส่วนร่วมเป็นผูก้ระท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยันั้นดว้ย
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กิจกรรม 5ส คือ?
      คือการจดัการ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถารท่ีท างาน อนัเป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการเพ่ิมผลผลิต
  เพราะในกระบวนการด าเนินกิจกรรมนั้น  มุ่งเนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งต่อเน่ือง โดยเช่ือวา่  
  มนุษยจ์ะพฒันางานในองคก์ารตนเองต่อไป  ซ่ึงแนวทางน้ีเป็นแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม   
  ซ่ึงองคก์ารต่างๆ  พยายามมุ่งเนน้มาโดยตลอด

วตัถุประสงค์ส ำคญั 4 ประกำรของกิจกรรม 5 ส
  1.  พฒันาความคิดในการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง
  2.  สร้างทีมงานท่ีดี โดยการให้ทุกคนมีส่วนร่วม

  3.  พฒันาผูบ้ริหารและหวัหนา้งาน  โดยการฝึกความสามารถในการเป็นผูน้ า
  4. เตรียมความพร้อม   เพ่ือการน าเทคโนโลย ี  ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองท่ียากข้ึนมาใช้

องค์ประกอบส ำคญั 4 ประกำรเพ่ือควำมส ำเร็จของกิจกรรม 5 ส
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26.  ประโยชน์จำกกำรท ำกจิกรรม 5ส

3. ทุกคนมีส่วนร่วม

ใน การท ากิจกรรม
5ส

สร้างนิสัย

1. ความจริงจังของ
ผู้บริหารระดับสูง

สะสาง

2. กิจกรรม 5 ส       
เร่ิมต้น จากการ  
อบรมให้ความรู้

สะดวกสุขลักษ

4. การท าวงล้อ 5 ส 
อย่างต่อเน่ืองเพื่อ

มาตรฐานท่ีสูงขึน้ สะอาด
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5 ส เป็นกจิกรรมพื้นฐำนเพ่ือกำรปรับปรุงกำรเพิ่มผลผลติ
  ส. 1  :  สะสำง หมำยถึง  การแยกใหช้ดัระหว่างของท่ีจ าเป็นในการใชง้าน กบัของท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
รวมถึงของท่ีไม่เก่ียวขอ้งในการท างาน  และใหข้จดัของท่ีไม่จ  าเป็นออกไปจากสถานท่ีท างาน
  ส. 2  :  สะดวก หมำยถึง การน าของท่ีจ  าเป็นในการใชง้านมาจดัการใหเ้ป็นระเบียบ ใหง่้าย และสะดวก
ในการหยิบใช ้ และท าใหท้กุคนดูแลว้รู้ว่าคืออะไร
  ส. 3  :  สะอำด หมำยถึง การท าความสะอาดสถานท่ีท างานอยา่งดี ใหน่้าดูอยูเ่สมอ เพ่ือขจดัฝุ่ นละอองท่ีอยู่
บนพ้ืน  ส่ิงของเคร่ืองใชเ้คร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร  และอุปกรณ์ต่างๆ
  ส. 4  :  สุขลกัษณะ  หมำยถึง สภาพหมดจด  สะอาดตา  โดยการรักษา 3 ส แรก   ใหค้งอยูห่รือท าให้
ท  าใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ  เพ่ือสุขภาพอนามยั  และความปลอดภยั
  ส. 5  :  สร้ำงนิสัย   หมำยถึง การฝึกฝนใหท้กุคนปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง  และติดเป็นนิสยั ตามกฎเกณฑก์าร
จดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหน่วยงานใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรท ำ 5 ส
สถานท่ีท างานสะอาด  และเป็นระเบียบมากข้ึน
การปฏิบติังานในโรงงาน  และส านกังานง่าย  สะดวกและปลอดภยัมากยิง่ข้ึน
ทกุคนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  สามารถเห็นการปรับปรุงไดช้ดัเจน
ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการปรับปรุงอ่ืนๆ
พนกังานมีระเบียบวินยัข้ึนมาอยา่งอตัโนมติั
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ช่วยในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เพ่ิมคุณภาพสินคา้/การบริการท่ีดี
ช่วยเสริมสร้างทศันคติท่ีดีใหแ้ก่พนกังาน
พนกังานรู้สึกภาคภูมิใจในความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เสริมภาพพจน์ขององคก์ร/ส่งผลดีต่อธุรกิจ
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แนวควำมคิดของกจิกรรม 5 ส

ส่งผลต่อ

ความเป็นระเบียบ

ส่งผลต่อ

ความมีวินยั

จะเห็นวา่ 3 ส แรกนั้น  ส่งผลแก่วตัถุ อุปกรณ์   สถานท่ีท างานส าหรับ 2 ส      หลงัจากนั้นจะส่งผล
แก่คนท่ีท า 3 ส แรกอยา่งต่อเน่ือง

บนัไดเพ่ือกา้วสู่

ความมีมาตรฐานท่ีดี

  สะสำง คือ การแยกให้ชดัระหวา่งของท่ีจ าเป็นกบัของท่ีไมจ่  าเป็น  ของท่ีไมจ่  าเป็นให้ขจดัออกไป

อะไรบ้ำงที่ควรสะสำง

  1. เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ท่ีไมเ่คยน าออกมาใชว้างเกะกะในพ้ืนท่ีท างาน  ก่อให้เกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง  
  ส้ินเปลืองอุปกรณ์ในการจดัเก็บ  ใชพ้ื้นท่ีท างานไมคุ่ม้ค่า
  2.  ส่ิงของส่วนตวัท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบังานมีมากเกินไป   ไมเ่หมาะสมในการใชพ้ื้นท่ีของหน่วยงาน
เป็นสถานท่ีจดัเก็บ   หรือตั้งโชวใ์ห้น ากลบับา้น     หรือบริจาค    เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม

  3.  เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีช ารุดท่ีไมมี่ก าหนดซ่อม  หรือน ากลบัมาใช้
-  ถา้สภาพใชก้ารไมไ่ด ้ให้จ  าหน่ายออกไปจากหน่วยงาน
-  ถา้สภาพยงัสามารถซ่อมแซมไดน้ าไปซ่อม   เพ่ือให้สภาพการใชง้านมีประสิทธิภาพ   และเกิดความ
ปลอดภยัในการใชง้าน
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สะสาง

สะดวก

สะอาด

สุขลกัษณะ

สร้างนิสัย

วตัถุและสถานที่
Hardware

คน
Software

5 ส
การบริหารงาน

อย่างมปีระสิทธิภาพ
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  4.  วตัถุดิบ หรือสินคา้ท่ีมีปัญหา     หรือของท่ีเก็บไวห้ลายปี    ให้พิจารณาด าเนินการตามหลกัการ
ของหน่วยงานโดยด่วน ถา้เก็บไวก่้อให้เกิดภาพพจน์ท่ีไมดี่ แสดงถึงความไมมี่ประสิทธิภาพในการท างาน   

และการบริหารงานท่ีล่าชา้ของผูบ้ริหารระดบัสูง
  5. เอกสารท่ีไมใ่ชแ้ลว้หมดอายกุารจดัเก็บ  มีแนวโนม้ท่ีจะมีมากข้ึนทุกวนั ถา้เก็บไวม้ากหรือนานเกินไป 
อาจกลายเป็นเช้ือเพลิง ท าให้เกิดความไมแ่น่นอนได ้ ถา้ระบบความปลอดภยัไมดี่ อตัราเส่ียงสูง
  6. ของท่ีมีมากเกินความจ าเป็น สูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ ตน้ทุนสูง ก่อให้เกิดผลเสียในเชิงคุณภาพ
ท่ีแสนแพง
  7. ขยะ เศษวสัดุ เศษเหล็ก เศษไม ้เศษพลาสติก และอ่ืนๆ ท่ีใชก้ารไมไ่ด ้ ให้ด าเนินการสะสางไดท้นัที
ทุกขณะทุกเวลาท่ีสามารถท าได ้ทั้งในเวลางาน และนอกเวลางาน     เสมือนเป็นส่วนหน่ึงของการท างาน
สะดวก คือ การจดัวางของท่ีจ าเป็นให้ง่าย และสะดวกต่อการน าไปใชทุ้กคนดูแลว้ก็รู้วา่เป็นอะไร

ท ำไมต้องท ำให้สะดวก

  การปฏิบติัเพ่ือความสะดวกนั้น   จะช่วยขจดัการคน้หาต่างๆ ให้หมดส้ินไป    แน่นอนเม่ือ
ทุกส่ิงทุกอยา่งมีป้ายช่ือบอกและมีป้ายบอกวา่วางอยูท่ี่ไหนรับรองคุณจะหามนัไดใ้นเวลาไมน่านเลย  
ส าหรับหลกัการสามารถแยกเป็นหวัขอ้ดงัน้ี
  1. วางของท่ีใชง้านให้เป็นท่ีมีป้ายบอก
  2. การน าของไปใชง้าน ให้เนน้การน ามาเก็บท่ีเดิม
  3. ของท่ีตอ้งใชอ้ยูเ่ป็นประจ า  ควรวางใกลต้วั
  4. ของท่ีใชง้านให้จดัเก็บเป็นหมวดหมู่  เหมือนการจดัเก็บหนงัสือในห้องสมดุ
  สะอำด  คือ  การท าความสะอาดสถานท่ี  อุปกรณ์  ส่ิงของเคร่ืองใชใ้ห้น่าดูอยูเ่ป็นนิจ

ประเดน็ในกำรท ำเร่ืองสะอำด

นำยต้องลงมือเป็นตวัอย่ำง (ขจัดข้อสงสัยว่ำ...ท ำไมต้องท ำ)

ระลึกเสมอว่ำ  “ควำมสกปรกคือศัตรูตวัร้ำย”

สุขลักษณะ  คือ  สภาพหมดจด  สะอาดตา โดยรักษา 3 ส แรก ให้คงสภาพ  หรือท าให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ
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สุขลกัษณะท่ีดี

  จะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือเราท า 3 ส แรกอยา่งต่อเน่ือง     และพยายามปรับปรุงให้ดียิง่ๆ ข้ึนไป โดยค านึงถึง

การจดัสถานท่ีท างานให้ผูป้ฏิบติังานมีสุขภาพอนามยัท่ีดี และปลอดภยั
  1. ขจดัมลภาวะในสถานท่ีท างานท่ีมีผลต่อสุขภาพกายและใจ  และจดัท่ีท  างานให้มีสภาพ
  - แสงสวา่งเพียงพอในการท างานอยา่งเหมาะสม

  - มีการระบายอากาศท่ีดี
  2. ขจดัสภาพท่ีอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุ
  3. ปรับปรุงจดัสถานท่ีท างานให้มีบรรยากาศน่าท างาน
สร้ำงนิสัย  คือ การปฏิบติัให้ถูกตอ้ง และติดเป็นนิสยั

เม่ือทศันคติเปล่ียน    การกระท าจะเปล่ียน    เม่ือการกระท าเปล่ียน   เป้าหมายจะเปล่ียน 
เม่ือเป้าหมายเปล่ียน......ชีวิตของคุณจะเปล่ียนไปดว้ย

หลกักำร 5ส
    กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจยัพ้ืนฐานการบริหารคุณภาพ ท่ีจะช่วยสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีในท่ีท างาน 
เพ่ือให้เกิดบรรยากาศท่ีน่าท างาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในส านกังาน ถูกสุขลกัษณะ ลดความสูญเปล่าท่ี
ก่อให้เกิดตน้ทุนท่ีไมจ่  าเป็น ประการส าคญัช่วยสร้างทศันคติท่ีดีของพนกังานต่อองคก์าร ท าให้พนกังาน
สามารถใช ้ศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ

กิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมท่ีท าแลว้เห็นผลเร็วและชดัเจน นอกจากนั้นกิจกรรม 5 ส จะเป็นพ้ืนฐานในการน า
วิธีการบริหารใหม่ๆ  เขา้มาใชใ้นอนาคตต่อไป
5ส คืออะไร

   5 ส เป็นแนวคิดการจดัระเบียบเรียบร้อยในท่ีท างาน หรือสถานประกอบการ เพ่ือก่อให้เกิดสภาพการ
ท างานท่ีดี ปลอดภยั มีระเบียบเรียบร้อย น าไปสู่การเพ่ิมผลผลิต ประกอบไปดว้ย สะสาง (SEIRI) สะดวก 
(SEITON) สะอาด (SEISO) สุขลกัษณะ (SEIKETSU) สร้างนิสยั (SHITSUKE) ดงัน้ี 
  สะสำง (SEIRI) คือ การแยกของท่ีตอ้งการ ออกจากของท่ีไมต่อ้งการ และขจดัของท่ีไมต่อ้งการทิ้งไป
  สะดวก (SEITON) คือ การจดัวางส่ิงของต่างๆ ในท่ีท างานให้เป็นระเบียบ เพ่ือความสะดวกและปลอดภยั
  สะอำด (SEISO) คือ การท าความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และสถานท่ีท างาน
  สุขลักษณะ (SEIKETSU) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลกัษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป
  สร้ำงนิสัย (SHITSUKE) คือการอบรมสร้างนิสยั ในการปฏิบติังานตามระเบียบ วินยั ขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด
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  กิจกรรม 5 ส เป็นกลยทุธ์อีกวิธีหน่ึง ท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ

กจิกรรม 5ส บริษทัสยามเดนกิ
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ประโชนย์จาการท ากจิกรรม 5 ส

  1. พนกังานจะท างานไดร้วดเร็วข้ึน มีความปลอดภยัในการท างานมากข้ึน บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มดีข้ึน 

  2. ความร่วมมือ ร่วมใจ จะถูกสร้างให้เกิดข้ึน พนกังานจะรักหน่วยงานมากข้ึน 
  3. พนกังานจะมีระเบียบวินยัมากข้ึน ตระหนกัถึงผลเสียของความไมเ่ป็นระเบียบในสถานท่ีท างาน ต่อ
การเพ่ิมผลผลิต และถูกกระตุน้ให้ปรับปรุงระดบัความสะอาดของสถานท่ีท างานให้ดีข้ึน
  4. พนกังานปฏิบติัตามกฏระเบียบ คู่มือความปลอดภยั และคู่มือปฏิบติังาน ท าให้อุบติัเหตุและความ เส่ียง
ต่าง ๆ ลดลง
  5. พนกังานจะมีจิตส านึกของการปรับปรุง ซ่ึงจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน
  6. เป็นการยดือายขุองเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ เม่ือใชอ้ยา่งระมดัระวงั มีการดูแลรักษาท่ีดี และ
การจดัเก็บอยา่งถูกวิธี ในท่ีท่ีเหมาะสม 
  7. การไหลเวียนของวสัดุ และ work in process จะราบร่ืนข้ึน
  8. พ้ืนท่ีในสถานท่ีท างานมีระเบียบ โล่ง มีท่ีวา่ง สะอาด สามารถสงัเกตส่ิงผิดปกติต่าง ๆ ไดง่้ายดาย เห็น
ไดช้ดัเจน
   9. การใชว้สัดุคุม้ค่าข้ึน ตน้ทุนจะต ่าลง 
  10. สถานท่ีท างานสะอาด ช่วยให้อตัราของเสียลดลง และเห็นปัญหาเร่ืองคุณภาพไดช้ดัเจน 
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1. เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัท่ีปฏิบติังานให้ บริษทั สยามเดนกิ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั มีสิทธ์ิตรวจสอบดา้นการ
รักษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ีการท างาน รวมไป ถึงการคน้ตรวจบุคคล พ้ืนท่ี ยานพาหนะ กล่องเก็บเคร่ือง
มือ กระเป๋า หรือส่ิงอ่ืนใดเม่ือพิจารณาแลว้ว่ามีความจ าเป็น
2. ไม่อนุญาตให้บุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้มาในเขตก่อสร้าง

- มี หรือเป็นเจา้ของสุรา ยาเสพติด ไม่ว่าชนิดใด
- อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของสุราหรือยาเสพติดไม่ว่าชนิดใด(มึนเมา)
- ฝ่าฝืนกฏระเบียบว่าดว้ยความปลอดภยั
- ทะเลาะวิวาท หรือข่มขูบุ่คคลใดบุคคลหน่ึง
- มีอาวุธปืน หรืออาวุธร้ายแรง
- มีกลอ้งถ่ายรูปและไม่ไดรั้บอนุญาตให้น าเขา้ไป
- การท าธุรกิจส่วนตวั หรือโฆษณาใดๆ เพ่ือให้ไดม้าเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
- ขโมย หรือพยามขโมยทรัพยสิ์นของบริษทั หรือของลูกคา้

3. ระเบียบทัว่ๆไป
- พนกังานท่ีมีความจ าเป็นเขา้-ออก ในเขตก่อสร้างจะไดรั้บบตัรพนกังานติดไวใ้นท่ี
เปิดเผย และเห็นชดัเจนตลอดเวลา

- การอนุญาตให้รถยนตผ์า่นเขา้ออก จะตอ้งพิจารณา อนุญาจากผูมี้อ  านาจอนุญาต

- บตัรแต่ละวนัท่ีออกให้ จะใชไ้ดเ้ฉพาะวนัท่ีท่ีระบุในบตัรและตอ้งคืนเจา้หน้าท่ี

รักษาความปลอดภยัก่อนออกนอกเขตก่อสร้าง
- การน าวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ออกนอกเขตก่อสร้าง จะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตเป็นหนงัสือจากผูมี้อ  านาจอนุญาต
- ห้ามสูบบุหร่ีในพ้ืนท่ีก่อสร้าง หรือพ้ืนท่ีท างานอ่ืน จะอนุญาตให้สูบบุหร่ีได้
เฉพาะในบริเวณท่ีก าหนดเท่านั้น
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         ขา้พเจา้ยอมรับว่าไดรั้บสมดุคูมื่อพนกังาน  เก่ียวกบักฎระเบียบ  ความปลอดภยั/การรักษาความปลอดภยั
        พร้อมกบัไดอ่้าน ไดรั้บการแนะน าตามสารบญัในหนงัสือจนเขา้ใจดีแลว้ และจะยึดถือกฎระเบียบทั้งหมด
        ตลอดไปตราบท่ียงัท างานให้  บริษทั สยามเดนกิ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 
                     ขา้พเจา้เขา้ใจว่าการท างานอยา่งปลอดภยั/การรักษาความปลอดภยั  เป็นส่วนหน่ึงของ
        สภาพการท างาน กรณีท่ีขา้พเจา้ไมป่ฏิบติัตามกฎระเบียบ หรือ มาตรฐานท่ีก าหนด ขา้พเจา้ยินดีท่ีจะไดรั้บ
       การพิจารณาลงโทษทางวินยั จนถึงขั้นการเลิกจา้งได้

ช่ือ(ตวับรรจง):
ลายเซ็น          :
วนัท่ี                :
ฝ่าย                 :
พยาน             :
ต าแหน่ง        :

SIAM DENKI ENGINEERING CO.,LTD.

การรับทราบ


	Untitled
	Untitled



