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ที่ปรึกษา

 นายปกรณ์  อมรชีวิน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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 นางสาวสุวดี  ทวีสุข นักวิชาการแรงงานช�านาญการพิเศษ

 นายสมนึก  ภาคพานิชย์ นักวิชาการแรงงานช�านาญการ

 นายอรรณพ  เหลยีงพานชิ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 นางสาวสุปราณี  ปองไป นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
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ค�าน�า

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง 

และผู้เกี่ยวข้องได้รับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยได้ก�าหนดให้มีพนักงานตรวจ

ความปลอดภัยข้ึนเพือ่ท�าหน้าท่ีดแูลสถานประกอบกจิการ นายจ้าง ลกูจ้าง และผูเ้กีย่วข้อง ให้ด�าเนนิการตามมาตรฐานและ

กฎหมายทีก่�าหนด ประกอบกบัได้มรีะเบยีบกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการ 

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจความปลอดภัย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงจัดท�าคู่มือการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเพื่อให้พนักงาน 

ตรวจความปลอดภยัและผูเ้กีย่วข้อง น�าไปใช้ประกอบการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีพ่ระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ก�าหนด เพื่อให้การตรวจความปลอดภัยในการท�างานมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

             

      

                        

         (นายปกรณ์  อมรชีวิน)

        อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

             เมษายน  ๒๕๕๖
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สารบัญ

                    หน้า

บทที่ ๑ บททั่วไป          ๑

 ๑. ความหมายการตรวจความปลอดภัย       ๑

 ๒. ภารกิจหลักในการตรวจความปลอดภัย       ๑

 ๓. วัตถุประสงค์การตรวจความปลอดภัย       ๒

 ๔. ประเภทการตรวจความปลอดภัย        ๒

บทที่ ๒ พนักงานตรวจความปลอดภัย         ๓

 ๑. ความหมายของพนักงานตรวจความปลอดภัย      ๓

 ๒. อ�านาจของพนักงานตรวจความปลอดภัย         ๓

 ๓. บทบาทและหน้าที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย       ๔

 ๔. หลักปฏิบัติและข้อเตือนใจส�าหรับพนักงานตรวจความปลอดภัย    ๔

บทที่ ๓ การตรวจความปลอดภัย           ๖

 ๑. ขั้นตอนการเตรียมการ          ๖

 ๒. ขั้นตอนการด�าเนินการตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔    ๘

     และระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจ

     สถานประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๕        

 ๓. ขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยตามประเภทการตรวจ     ๙

 ๔. ขั้นตอนการด�าเนินการหลังการตรวจ       ๑๑

  ๔.๑ การติดตามผลหลังการตรวจความปลอดภัย     ๑๑

  ๔.๒ การด�าเนินคดี        ๑๒

 ๕. ขั้นตอนอื่นๆ ที่พนักงานตรวจความปลอดภัยควรทราบ     ๑๒

  ๕.๑ กรณีนายจ้าง/ลูกจ้าง/ผู้ที่เกี่ยวข้องอุทธรณ์ค�าสั่ง      ๑๒

  ๕.๒ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ     ๑๒

  ๕.๓ การด�าเนินการกรณีไม่พบนายจ้างในวันที่เข้าตรวจ    ๑๓

  ๕.๔ การด�าเนินการกรณีผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ�านวยความสะดวก   ๑๔

        ในการเข้าตรวจสถานประกอบกิจการ      

  ๕.๕ การด�าเนินการให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างระหว่างหยุดการท�างาน   ๑๔

        หรือหยุดกระบวนการผลิต ตามมาตรา ๓๙      

  ๕.๖ การด�าเนินการกรณีเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้าง    ๑๔

        เหตุเพราะลูกจ้างฟ้องร้อง หรือเป็นพยาน หรือให้ข้อมูลต่อ

        พนักงานตรวจความปลอดภัย ตามมาตรา ๔๒      

 ๖. วิธีการเขียนค�าสั่ง หนังสือ และเอกสารของพนักตรวจความปลอดภัย    ๑๔

  ๖.๑ แบบ สปร. ๑ สปร. ๒ สปร. ๓ สปร. ๔      ๑๔

  ๖.๒ แบบบันทึกค�าให้การ         ๑๕
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                               หน้า

บทที่ ๔ แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานตามกฎหมาย      ๑๖

 ๑. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานตามข้อบัญญัติโดยตรง    ๑๗

     ในรายมาตราตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

     และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔       

 ๒. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน    ๑๙

 ๓. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานในที่อับอากาศ      ๒๑

 ๔. แนวการตรวจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง    ๒๓

 ๕. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับงานประดาน�้า     ๒๕

 ๖. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง   ๒๗

 ๗. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ    ๒๙

     ด้านความปลอดภัย         

 ๘. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง     ๓๓

 ๙. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน�้า   ๓๗

 ๑๐. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับการป้องกัน     ๔๔

       และระงับอัคคีภัย          

 ๑๑. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย    ๔๘

 ๑๒. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า      ๕๑

 ๑๓. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานในสถานที่ที่มีอันตราย     ๕๔

       จากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่นและพังทลาย     

 

 ภาคผนวก           

 - ค�าสั่งแต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัย       ๕๙  

 - ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการ  ๖๒

    ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  

    ในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 - ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการด�าเนินคดีอาญา   ๖๕

    และการเปรียบเทียบผู้กระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

    และความปลอดภัยในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔        

 - แบบเอกสารต่างๆ         

   แบบ สปร. ๑-๔         ๘๒

   แบบสรุปผลรายงานการตรวจความปลอดภัยในการท�างาน     ๙๔

   แบบบันทึกค�าให้การ         ๙๘

   ค�าร้องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามค�าสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย   ๙๙
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บทที่ ๑

บททั่วไป

บททั่วไปจะกล่าวถึงประเด็นที่ส�าคัญ ดังนี้

 ๑. ความหมายการตรวจความปลอดภัย

 ๒. ภารกิจหลักในการตรวจความปลอดภัย

 ๓. วัตถุประสงค์การตรวจความปลอดภัย

 ๔. ประเภทการตรวจความปลอดภัย

การตรวจความปลอดภัยเป็นเครื่องมือส�าคัญของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการก�ากับดูแล

ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ก�าหนดกลยุทธ์ในการตรวจความปลอดภัย 

ในแต่ละช่วงให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้การตรวจ 

ความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานซึ่งเป็นประโยชน์ 

ต่อแรงงานและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งลดสถิติการประสบอันตรายจากการท�างาน

๑. ความหมายการตรวจความปลอดภัย

การตรวจความปลอดภัย หมายความว่า การที่พนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าไปตรวจใน

สถานประกอบกิจการของนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป เพื่อก�ากับดูแลให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการท�างาน และที่ส�าคัญเพื่อให้ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัย  

ไม่เกิดอุบัติเหตุหรือโรคจากการท�างาน

๒. ภารกิจหลักในการตรวจความปลอดภัย

๒.๑ การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อตรวจสอบนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติถูกต้อง 

ตามกฎหมายความปลอดภัยในการท�างาน หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ จะมีมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย

ตามความเหมาะสม

๒.๒ การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ค�าแนะน�า เผยแพร่กฎหมายความปลอดภัยในการท�างานแก่นายจ้าง  

ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตามบทบัญญัติได้อย่างถูกต้อง

๒.๓ การศึกษาข้อเท็จจริง วิเคราะห์อุบัติเหตุและโรคจากการท�างาน เพ่ือศึกษาสภาพการท�างาน  

การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค�าสั่ง หรือมาตรฐานต่างๆ ตามกฎหมายความปลอดภัยในการท�างาน เพื่อเป็นแนวทาง

ในการป้องกันแก้ไขสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท�างาน รวมถึงเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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๓. วัตถุประสงค์การตรวจความปลอดภัย

๓.๑ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ค�าแนะน�าแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในสาระของกฎหมาย

ความปลอดภัยในการท�างาน ซึ่งน�าไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการท�างาน

๓.๒ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติได้ถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมายความ

ปลอดภัยในการท�างาน

๓.๓ เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับใช้ในการประเมิน วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติตาม

กฎหมายความปลอดภัยในการท�างาน และน�ามาพัฒนางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน

๔. ประเภทการตรวจความปลอดภัย

การตรวจความปลอดภัย แบ่งการตรวจออกเป็น ๕ ประเภท คือ

๔.๑ การตรวจปกติ เป็นการตรวจความปลอดภัยครั้งแรกหรือเป็นการตรวจสถานประกอบกิจการที่ยัง

ไม่เคยผ่านการตรวจ หรือสถานประกอบกิจการที่เปิดด�าเนินการใหม่ หรือการตรวจสถานประกอบกิจการตามแผน 

ที่ก�าหนดไว้ เพื่อก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการท�างาน

๔.๒ การตรวจตามค�าร้อง เป็นการตรวจสถานประกอบกิจการที่มีการร้องเรียนว่านายจ้างปฏิบัต ิ

ไม่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการท�างาน หากพบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีค�าสั่ง 

ให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

๔.๓ การตรวจพิเศษ เป็นการตรวจความปลอดภัยกรณีพิเศษที่มีลักษณะแตกต่างจากการตรวจ

ปกติ ซึ่งจะมุ่งตรวจสถานประกอบกิจการที่มีสถานการณ์ หรือเหตุการณ์เป็นการเฉพาะ เช่น การตรวจตามโครงการ  

การตรวจตามนโยบายเร่งด่วน หรือการตรวจกรณีลูกจ้างนัดชุมนุมเรียกร้อง เป็นต้น

๔.๔ การตรวจอุบัติเหตุหรือโรคจากการท�างาน เป็นการตรวจสถานประกอบกิจการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

หรือกรณีลูกจ้างเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน

๔.๕ การตรวจติดตามผล เป็นการตรวจสถานประกอบกิจการที่เคยผ่านการตรวจตามข้อ ๔.๑  

ถึงข้อ ๔.๔ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้าง
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บทที่ ๒

พนักงานตรวจความปลอดภัย

ประเด็นที่ส�าคัญของพนักงานตรวจความปลอดภัยที่จะกล่าวถึงมีดังนี้

 ๑. ความหมายของพนักงานตรวจความปลอดภัย

 ๒. อ�านาจของพนักงานตรวจความปลอดภัย

 ๓. บทบาทและหน้าที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย

 ๔. หลักปฏิบัติและข้อเตือนใจส�าหรับพนักงานตรวจความปลอดภัย

๑. ความหมายของพนักงานตรวจความปลอดภัย

พนักงานตรวจความปลอดภัย หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งตามมาตรา ๕  

แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งได้มีการแต่งตั้งตามค�าสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๒๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจ

ความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๒. อ�านาจของพนักงานตรวจความปลอดภัย

พนักงานตรวจความปลอดภยั ซึง่กระทรวงแรงงานแต่งตัง้ให้เป็นพนกังานตรวจความปลอดภยัในท้องท่ีใด  

ย่อมมีอ�านาจในการปฏิบัติงานตรวจความปลอดภัยในท้องที่นั้น พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ก�าหนดอ�านาจพนักงานตรวจความปลอดภัยไว้ ดังนี้

๒.๑ เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือส�านักงานของนายจ้างในเวลาท�าการหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

ด�าเนินการตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  

โดยใช้เครื่องมือในการตรวจวัด หรือตรวจสอบอาคาร สถานที่ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ในสถานประกอบกิจการ  

ซึ่งอาจเก็บตัวอย่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ มาเพื่อการวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัย สอบถามข้อเท็จจริง 

หรือสอบสวนเรื่องใดๆ ภายในขอบเขตอ�านาจและเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง รวมทั้งตรวจสอบหรือให้ส่งเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะมาตรการป้องกันอันตรายต่ออธิบดีโดยเร็ว (มาตรา ๓๕)

๒.๒ สั่งให้นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

กรณพีบว่าสภาพแวดล้อมในการท�างาน อาคาร สถานที ่เครือ่งจกัร หรอือปุกรณ์ทีล่กูจ้างใช้จะก่อให้เกดิความไม่ปลอดภัย 

แก่ลูกจ้าง โดยให้หยุดการกระท�าที่ฝ่าฝืน แก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมแล้วแต่กรณี (มาตรา 

๓๖ วรรคหนึ่ง)

๒.๓ สั่งให้หยุดการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจก่อให้เกิด

อันตรายร้ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือ 

ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย (มาตรา ๓๖ วรรคสอง)
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๓. บทบาทและหน้าที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย

สถานประกอบกจิการทีม่สีภาพการท�างานทีไ่ม่ปลอดภยั นอกจากจะท�าให้ลกูจ้างประสบอนัตรายจากการ 

ท�างานแล้ว นายจ้างยงัต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ถกูด�าเนนิคดีตามกฎหมาย รวมทัง้อาจประสบปัญหาการผลิต 

เนือ่งจากขาดบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถอกีด้วย ดงันัน้พนกังานตรวจความปลอดภยัจงึมบีทบาทและหน้าท่ีท่ีส�าคัญ 

ทีช่่วยป้องกนัการสญูเสยีท่ีเกดิข้ึน ได้แก่ บงัคบัใช้กฎหมายความปลอดภยัในการท�างานอย่างเคร่งครดั รวมถงึการส่งเสรมิ 

ความปลอดภัยในการท�างาน อันจะส่งผลให้ลูกจ้างมีความปลอดภัย ไม่ประสบอันตรายจากอุบัติเหตุหรือโรคจากการ

ท�างาน

บทบาทและหน้าที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย ที่ส�าคัญได้แก่

๓.๑ บังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการท�างานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒ แนะน�า เชิญพบ หรือออกค�าสั่งนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

กฎหมายความปลอดภยัในการท�างาน

๓.๓ เข้าตรวจความปลอดภยัในสถานประกอบกจิการ พร้อมทัง้สอบถามนายจ้าง ลกูจ้าง และผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการท�างาน และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

๓.๔ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีต้่องด�าเนนิการตามกฎหมายความปลอดภยัในการท�างาน เช่น  

การแต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานประจ�าสถานประกอบกิจการ 

แผนงานด้านความปลอดภยัในการท�างาน รายงานการทดสอบส่วนประกอบและอปุกรณ์ของป้ันจัน่ รายการออกแบบ 

และการค�านวณนั่งร้าน แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รายงานผลการตรวจสุขภาพ รายงานผลการตรวจวัด 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นต้น

๓.๕ รวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าที่ฝ่าฝืนกฎหมายความปลอดภัย 

ในการท�างาน กฎ ระเบียบ หรือค�าสั่ง เพื่อการสอบสวนหรือด�าเนินคดี

๓.๖ สรปุผลการตรวจความปลอดภัยในการท�างาน และบันทึกผลการตรวจความปลอดภยัในระบบ 

คอมพวิเตอร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๓.๗ รายงานผลการตรวจความปลอดภัยในกรณีการตรวจตามค�าร้อง การตรวจอุบัติเหตุหรือโรค 

จากการท�างานการตรวจพิเศษ ต่อผู้บังคับบัญชา

๓.๘ รายงานผลการตรวจความปลอดภัยและข้อเสนอแนะต่ออธิบดีในกรณีพบว่าการฝ่าฝืนหรือ 

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อลูกจ้าง

๓.๙ ตดิตามข่าวสารเกีย่วกบัอบุตัเิหตจุากการท�างาน สถติกิารประสบอนัตรายและข้อมลูอืน่ๆ เพือ่แนะน�า 

ให้นายจ้างมีมาตรการในการป้องกันหรือปรับปรุงแก้ไขสภาพการท�างานที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการ

วางแผนการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

๓.๑๐ ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัย 

ในการท�างาน โดยการให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ และบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายภายใต้กฎหมาย

๔. หลักปฏิบัติและข้อเตือนใจส�าหรับพนักงานตรวจความปลอดภัย

พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความโปร่งใส ความซื่อตรง ยุติธรรม อุทิศ

เวลาให้แก่งานในหน้าที่ เข้าใจปัญหาพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาของผู้ใช้แรงงาน และมีอัธยาศัยดี เพื่อให้งานก้าวหน้าและ

บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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๔.๑ ข้อควรปฏิบัติส�าหรับพนักงานตรวจความปลอดภัย

 ๔.๑.๑ วางแผนการตรวจความปลอดภัยก่อนเข้าตรวจ

 ๔.๑.๒ บันทึกผลการตรวจ เดินตรวจสภาพการท�างานจริง ตรวจให้ครบตามข้อกฎหมาย และ 

ปัจจัยเสี่ยง

 ๔.๑.๓ ใช้เอกสาร หรือหลักฐาน (ถ้ามี) ประกอบการชี้มูลความผิด

 ๔.๑.๔ กรณีพบเอกสารหลักฐานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ต้องชี้แจงให้นายจ้างทราบ

 ๔.๑.๕ ชมเชยกรณีนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการท�างาน

๔.๒ ข้อไม่ควรปฏิบัติส�าหรับพนักงานตรวจความปลอดภัย

 ๔.๒.๑ วิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นขัดแย้งเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับ

ต่อหน้านายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ๔.๒.๒ ให้ลูกจ้างยืนยันการกระท�าความผิดของนายจ้างต่อหน้านายจ้าง เพราะอาจเป็นผลเสียต่อ

ลูกจ้างในภายหลังได้

 ๔.๒.๓ ตรวจความปลอดภัยโดยมีอคติ ปราศจากความเป็นธรรม เอนเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดย

ไม่ค�านึงถึงความถูกต้อง

 ๔.๒.๔ แสดงการคอยจับผิดนายจ้าง หรือกล่าวซ�้าเติมให้นายจ้างหมดก�าลังใจ

 ๔.๒.๕ เข้าตรวจความปลอดภัยด้วยอาการมึนเมา โอ้อวด ข่มขู่ บังคับ เคี่ยวเข็ญ และการกระท�า

อื่นใดที่ไม่เหมาะสม

 ๔.๒.๖ น�าบุคคลภายนอกที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในการตรวจความปลอดภัย

 ๔.๒.๗ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การค้าหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับของนายจ้าง 

ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ๔.๒.๘ เปิดเผยที่มาของการร้องเรียนหรือชี้ตัวผู ้ร้องเรียน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้

นายจ้างทราบว่า พนักงานตรวจความปลอดภัยมาตรวจเนื่องจากมีการร้องเรียน

 ๔.๒.๙ ให้ข่าวหรือข้อมูลโดยขาดวิจารณญาณ

 ๔.๒.๑๐ รับของก�านัล บริการ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ ข้อเตือนใจส�าหรับพนักงานตรวจความปลอดภัย

 ๔.๓.๑ ต้องศึกษาและทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

 ๔.๓.๒ บทบัญญัติของกฎหมายความปลอดภัยในการท�างานเป็นมาตรฐานขั้นต�่าที่ผู้เกี่ยวข้องต้อง

ปฏิบัติ

 ๔.๓.๓ ต้องรู้จักพูดให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ เช่น อธิบายให้เข้าใจได้ พูดอย่างเห็นอกเห็นใจ 

พูดโน้มน้าวจิตใจ เน้นจุดส�าคัญให้เห็นได้ ชี้อันตรายให้เห็นและชี้ประโยชน์เข้าใจได้

 ๔.๓.๔ จัดล�าดับปัญหาความปลอดภัยในการท�างานเพื่อชี้แจงแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่

เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

 ๔.๓.๕ การเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนอาจเป็นสาเหตุให้นายจ้างกลั่นแกล้งหรือลงโทษผู้ร้องเรียนนั้นๆ 

นอกจากว่าการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ร้องเอง หรือพนักงานตรวจความปลอดภัยพิจารณา

แล้วเห็นว่าจ�าเป็นต้องเปิดเผยชื่อผู้ร้อง กรณีนี้ต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ร้องเรียนเสียก่อน 

จึงจะกระท�าได้ ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
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บทที่ ๓ 

การตรวจความปลอดภัย

 การตรวจความปลอดภัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส�าคัญ ดังนี้

๑. ขั้นตอนการเตรียมการ

๒. ขั้นตอนการด�าเนินการตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๕

๓. ขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยตามประเภทการตรวจ

๔. การด�าเนินการหลังการตรวจ

๕. ขั้นตอนอื่นๆ ที่พนักงานตรวจความปลอดภัยควรทราบ

๖. วิธีการเขียนค�าสั่ง หนังสือ และเอกสารของพนักงานตรวจความปลอดภัย

๑. ขั้นตอนการเตรียมการ

เพื่อให้การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนเข้าตรวจ

พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องมีการจัดท�าแผนการตรวจความปลอดภัย และการเตรียมการตรวจความปลอดภัย

ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑.๑ การจัดท�าแผนตรวจความปลอดภัย

 พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องจัดท�าแผนการตรวจความปลอดภัย โดยวางแผนการตรวจ

ความปลอดภัยล่วงหน้าตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อจะได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลทั่วไป ข้อเท็จจริง รวบรวมพยาน

หลักฐานเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการ ตลอดจนสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขของสถานประกอบกิจการดังกล่าว 

ทั้งนี้ ข้อมูลที่จ�าเป็นต้องทราบส�าหรับการจัดท�าแผนตรวจความปลอดภัย ได้แก่

 (๑) กลุ่มเป้าหมายในการตรวจ

 พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องก�าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจ โดยพิจารณาจากนโยบาย

ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในการท�างาน และสถานประกอบกิจการที่ม ี

อุบัติเหตุท�าให้ลูกจ้างเสียชีวิตหรือบาดเจ็บถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ สถานประกอบกิจการที่มีอัตราการประสบอันตรายสูง  

หรือสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงสูง

 (๒) ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบกิจการ

 ข้อมลูทัว่ไปของสถานประกอบกจิการ ควรประกอบด้วย สถานทีต่ัง้ ประเภทกจิการ จ�านวนลูกจ้าง  

กระบวนการผลิต วัตถุดิบ ปัจจัยเสี่ยงในการท�างาน และประวัติการตรวจความปลอดภัยที่ผ่านมา ซึ่งพนักงานตรวจ

ความปลอดภัยสามารถสืบค้นข้อมูลของสถานประกอบกิจการได้จาก

 - ข้อมลูการส�ารวจ หรอืทะเบยีนสถานประกอบกจิการของกลุม่งานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

พื้นที่ ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 - นายจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนลูกจ้าง กลุ่มสหภาพแรงงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นบุคคล

ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งสถานประกอบกิจการ ตลอดจนกลุ่มเครือข่ายแรงงานอื่นๆ
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 - หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ส�านักงานทะเบียนราษฎร กรมสรรพากร กรมการจัดหางาน ส�านักงานประกันสังคม การนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย สถานีต�ารวจ หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์

ต่อการตรวจความปลอดภัย

 - สื่อต่างๆ เช่น สมุดโทรศัพท์ เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ของส�านักข่าว ฯลฯ

๑.๒ การเตรียมการ

      พนักงานตรวจความปลอดภัย ต้องมีการเตรียมการก่อนตรวจความปลอดภัย ดังนี้

 (๑) เตรียมเอกสาร

 พนักงานตรวจความปลอดภยัต้องเตรยีมเอกสาร และศกึษารายละเอยีดของเอกสารท้ังหมด 

ให้เกิดความเข้าใจในการน�าไปใช้ เอกสารที่ส�าคัญ ได้แก่ กฎหมายความปลอดภัยในการท�างาน หนังสือเชิญพบ 

ค�าสั่ง บันทึกค�าให้การ แบบตรวจความปลอดภัยในการท�างาน แบบรายงานตามกฎหมายความปลอดภัยในการ

ท�างานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดของกฎหมายแต่ละฉบับ และแฟ้มประวัติสถานประกอบกิจการ เป็นต้น

 (๒) เตรียมอุปกรณ์

 พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องเตรียมอุปกรณ์ ที่จ�าเป็นส�าหรับการเข้าตรวจสถาน 

ประกอบกิจการให้ครบถ้วน และศกึษารายละเอยีดของอปุกรณ์ให้เกดิความเข้าใจในการน�าไปใช้ เช่น กล้องถ่ายรูป  

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เป็นต้น

 (๓) เตรียมเครื่องมือ

 พนักงานตรวจความปลอดภัยควรเตรียมเครื่องมือการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

และวศิวกรรมขัน้พืน้ฐานทีเ่หมาะสมกบัปัจจยัเสีย่งและประเภทสถานประกอบกิจการ รวมทั้งศึกษารายละเอียด 

ของเครือ่งมอืให้เกดิความเข้าใจในการน�าไปใช้ ทัง้นี ้ อาจต้องด�าเนนิการสอบเทยีบเครือ่งมอืก่อนใช้งาน (Calibration)  

หรือตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ

 (๔) เตรียมทีมบุคลากร

 เตรียมทีมบุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับการตรวจสถาน

ประกอบกิจการแต่ละประเภท เช่น การตรวจสถานประกอบกิจการที่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องสารเคมี หรือการตรวจ

ความปลอดภัยในการท�างานในที่อับอากาศ เป็นต้น

 (๕) การเตรียมการอื่นๆ

 แตง่กายให้รดักมุเหมาะสม เตรยีมพาหนะในการเดนิทาง ศกึษาเส้นทางและระยะเวลาในการ 

เดินทาง รวมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
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๒. ขั้นตอนการด�าเนินการตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน ว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๕

 ๙ 

๒. ขั้นตอนการด าเนินการตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

กรณีอาจกอ่ให้เกิด 
ความไม่ปลอดภัย 

กรณีอาจกอ่ให้เกิด
ความไม่ปลอดภัย 
เห็นควรแนะน า
เพื่อปรับปรุง 

เข้าตรวจสถานประกอบกิจการ 

กรณีจ าเป็น (อาจกอ่ให้เกิด
อันตรายร้ายแรง ) 

ติดตามผล 

เตรียมเครื่องมือ, อุปกรณ์การตรวจ 

แผนการตรวจ 

ไม่ปฏิบัติ
ตาม 

 

ปฏิบัติ
ตาม 

ออกค าสั่ง สปร.๒ 
ให้ปฏิบัติภายใน ๓๐ วัน 

ติดตามผล 

แก้ไข 
 

ไม่แก้ไข 

สรุปผล 
การตรวจ 

ไม่ปฏิบัติตาม 
 

ขออนุมัติอธบิด ี

ออกค าสั่ง 
หยุดการใช้

เครื่องจักร อุปกรณ์ 
สถานที่ (สปร.๔) 

ด าเนินคด ี

ปฏิบัติตาม 

อาจขยายเวลา ๓๐ วัน 
(ถ้านายจ้างมีหนังสือชี้แจงเหตุจ าเป็น 

และเห็นควรขยายเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง) 
 

กรณีเป็นเหตุที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง 
 

เสนออธิบดีลงนามหนังสือเตือน (สปร.๓) 
ให้นายจา้งปฏิบัติตามค าสั่ง สปร.๒ โดยมีก าหนดระยะเวลา  
 

ไม่ปฏิบัติ
ตาม 

 

ปฏิบัติ
ตาม 

เมื่อพ้นระยะเวลาตามที่ก าหนดใน สปร.๓ นายจ้างไม่ปฏิบัติตาม 
เสนออธิบดีมีค าสั่งให้พนักงานตรวจฯ /บุคคลด าเนินการแก้ไข 

 
ยื่นรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ 

ด าเนินการแก้ไข 
 

(หรือ) 

นายจา้งแจ้งอธิบดี
เพื่อพิจารณาเพกิ
ถอนค าสั่ง สปร.๔ 

 

บันทึกค าให้การ
เพื่อแนะน าให้

ปฏิบัต ิ ด�าเนินคดี

สรุปผล

การตรวจ
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๓. ขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยตามประเภทการตรวจ

 การเข้าตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการเป็นสิ่งที่ส�าคัญ เพราะพนักงานตรวจความปลอดภัย

จะได้เห็นสภาพการท�างานและสภาพแวดล้อมในการท�างานที่แท้จริงว่านายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม

กฎหมายความปลอดภัยในการท�างานถูกต้องและเหมาะสมเพียงใด การเข้าไปตรวจสถานประกอบกิจการ พนักงาน

ตรวจความปลอดภัยต้องด�าเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ตลอดจนตรวจสอบเอกสารที่นายจ้างต้องจัดท�าขึ้นตาม 

กฎหมายก�าหนด ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ตารางแสดงขั้นตอนการตรวจสถานประกอบกิจการตามประเภทการตรวจ

 ๑๐ 

๓. ขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยตามประเภทการตรวจ 
  การเข้าตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยจะได้เห็นสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานที่แท้จริงว่านายจ้าง ลูกจ้าง 
และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการท างานถูกต้องและเหมาะสมเพียงใด การเข้าไป
ตรวจสถานประกอบกิจการ พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องด าเนินการเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง ตลอดจน
ตรวจสอบเอกสารที่นายจ้างต้องจัดท าขึ้นตามกฎหมายก าหนด ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 

ตารางแสดงขั้นตอนการตรวจสถานประกอบกิจการตามประเภทการตรวจ 
 
                                             ประเภทการตรวจ 
              ขั้นตอน 

การตรวจปกต ิ
/การตรวจพิเศษ 

การตรวจ 
ตามค าร้อง 

การตรวจอุบัติเหตุ
หรือโรคจากการ

ท างาน 
ขั้นตอนก่อนการตรวจ    
๑. ค้นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการ  
    

๒. ตรวจสอบและวิเคราะห์ประเด็นข้อร้องเรียน หรือประเด็น
การเกิดอุบัติเหตุหรือโรคจากการท างาน    

๓. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน  
หรือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือโรคจากการท างาน     

๔. วิเคราะห์ประเด็นข้อกฎหมายความปลอดภัย 
ในการท างานที่เกี่ยวข้อง    

๕. สอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานตรวจสอบ รับรอง ฝึกอบรม ฝึกซ้อม    

๖. ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานประกอบกิจการ 
ตามความจ าเป็น    

๗. ก าหนดนัดหมายสถานประกอบกิจการ 
 

 
(ตรวจพิเศษ)   

๘. จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เอกสาร อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือตรวจวัดที่จ าเป็น อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล 

   

ขั้นตอนการเข้าตรวจความปลอดภัย    

๑. แสดงบัตรประจ าตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย และแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเข้าตรวจกับนายจ้าง หรือผู้แทน 

 
 

 
 

 
 

๒. ขอเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสถาน
ประกอบกิจการ เช่น หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล  
ทะเบียนลูกจ้าง 
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 ๑๑ 

 
                                             ประเภทการตรวจ 
              ขั้นตอน 

การตรวจปกต ิ
/การตรวจพิเศษ 

การตรวจ 
ตามค าร้อง 

การตรวจอุบัติเหตุ
หรือโรคจากการ

ท างาน 
๓. ขอเอกสาร หรือหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายความ
ปลอดภัยฯ ของนายจ้าง เช่น เอกสารการตรวจสอบ รับรอง 
การฝึ กอบรม การฝึ กซ้ อม รายงานผลการตรวจวั ด
สภาพแวดล้อมในการท างาน รายงานการตรวจสุขภาพตาม
ปัจจัยเสี่ยง หลักฐานการแต่งตั้ง จป. คปอ. หน่วยงานด้าน
ความปลอดภัย คู่มือและข้อบังคับด้านความปลอดภัยฯ พร้อม
ทั้งสอบถามรายละเอียดของกระบวนการผลิตและมาตรการการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

๔. ตรวจสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานของ
ลูกจ้าง พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐาน และบันทึกผลการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการท างาน (ถ้ามี) 

 
 

 
 

 
 

๕. ตรวจสอบสภาพหรือลักษณะการเกิดอุบัติเหตุหรือโรคจาก
การท างาน พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐาน    

 

๖. บันทึกผลการตรวจในแบบตรวจความปลอดภัยฯ 
 

 
 

 
 

 
 

๗. บันทึกค าให้การของนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับสภาพการท างาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ทีเ่กี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหรือมาตรฐานความปลอดภัยฯ  

 
 

 
 

 
 

๘. สรุปการด าเนินการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย 
     ๘.๑ กรณีแนะน า 
           - บันทึกค าให้การนายจ้างหรือผู้แทนเกี่ยวกับสภาพ
การท างาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อเป็นการ
แนะน าให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายหรือมาตรฐาน
ความปลอดภัยฯ   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     ๘.๒ กรณีออกค าสั่ง 
            - ออกค าสั่งตามแบบ สปร.๒ เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายความปลอดภัยฯ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
            - ออกค าสั่งหยุดการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ สถานท่ี
ตามแบบ สปร.๔  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     ๘.๓ กรณีเชิญพบ 
            - ออกหนังสือให้ไปพบพนกังานตรวจความปลอดภัย 
ตามแบบ สปร.๑  
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๔. ขั้นตอนการด�าเนินการหลังการตรวจ

เมื่อพนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการใดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องด�าเนินการ 

ติดตามผลหลังการตรวจความปลอดภัย ดังนี้

๔.๑ การติดตามผลหลังการตรวจความปลอดภัย

 หลังจากตรวจสถานประกอบกิจการจะพบว่า สถานประกอบกิจการบางแห่งปฏิบัติถูกต้อง

ตามกฎหมายความปลอดภัย และบางแห่งยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องบันทึกปากค�า

เพื่อแนะน�า/ออกค�าสั่ง แล้วแต่กรณี เพื่อให้นายจ้างด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายในระยะเวลา 

ทีก่�าหนด เมือ่ครบระยะเวลาท่ีก�าหนดแล้ว พนกังานตรวจความปลอดภยัต้องด�าเนนิการเข้าตรวจติดตามผลการด�าเนนิการ 

ของสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

 (๑) กรณีพนักงานตรวจความปลอดภัยให้ค�าแนะน�า

 เมื่อครบก�าหนดเวลาตามที่พนักงานตรวจความปลอดภัยได้ให้โอกาสสถานประกอบกิจการ

ด�าเนินการปรบัปรงุแก้ไข พนกังานตรวจความปลอดภยัต้องด�าเนนิการตรวจติดตามผลการปฏบิตัติามค�าแนะน�า ดังนี้

 -  หากนายจ้างด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขตามค�าแนะน�าของพนกังานตรวจความปลอดภยัแล้ว  

ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยด�าเนินการขอส�าเนาเอกสารหลักฐานการด�าเนินการตามค�าแนะน�า เพื่อสรุปผล

การตรวจของสถานประกอบกจิการ เกบ็รวบรวมหลกัฐานต่างๆ เข้าแฟ้มสถานประกอบกจิการแต่ละแห่ง และบนัทกึผล 

การตรวจความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 - หากนายจ้างยังไม่ปรับปรุงแก้ไขหรือยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง พนักงานตรวจความปลอดภัย 

จะต้องบนัทกึปากค�านายจ้างหรอืผูร้บัผดิชอบทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เป็นหลกัฐานในการออกค�าสัง่นายจ้างปฏบิตัใิห้ถกูต้อง 

ตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่ก�าหนดต่อไป

 (๒) กรณีพนักงานตรวจความปลอดภัยออกค�าสั่ง

 เมือ่ครบก�าหนดเวลาตามทีพ่นกังานตรวจความปลอดภยัออกค�าสัง่ พนกังานตรวจความปลอดภัย 

ต้องตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามค�าสั่ง ดังนี้

 - หากนายจ้างด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค�าสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยแล้ว  

ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยด�าเนินการขอส�าเนาเอกสารหลักฐานการด�าเนินการตามค�าสั่ง เพื่อสรุปผลการ

ตรวจของสถานประกอบกิจการ เก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ เข้าแฟ้มสถานประกอบกิจการแต่ละแห่ง และบันทึก

ผลการตรวจความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 - หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย ให้พนักงานตรวจความ

ปลอดภัยด�าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  ขั้นตอนที่ ๑ บันทึกปากค�านายจ้างหรือผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการตามที่พนักงาน

ตรวจความปลอดภัยได้ออกค�าสั่ง โดยการบันทึกจะต้องบันทึกผลการปฏิบัติของนายจ้างแต่ละข้อตามค�าสั่งเพื่อใช้

เป็นหลักฐานในการแจ้งข้อกล่าวหานายจ้าง

  ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารให้นิติกรด�าเนินคดีอาญานายจ้าง 

ตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการด�าเนินคดีอาญาและเปรียบเทียบผู้กระท�าความผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป
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  ขัน้ตอนที ่๓  สรปุผลการตรวจของสถานประกอบกจิการ เกบ็รวบรวมหลกัฐานต่างๆ เข้าแฟ้ม 

ประวัติสถานประกอบกิจการแต่ละแห่ง และบันทึกผลการตรวจความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์กรมสวัสดิการ 

และคุ้มครองแรงงาน

๔.๒ การด�าเนินคดี

 ขั้นตอนการด�าเนินคดเีปรยีบเทยีบ ให้ด�าเนนิการตามระเบยีบกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน  

ว่าด้วยการด�าเนินคดีอาญาและเปรียบเทียบผู้กระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความ

ปลอดภัยในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก

๕. ขั้นตอนอื่นๆ ที่พนักงานตรวจความปลอดภัยควรทราบ

๕.๑ กรณีนายจ้าง/ลูกจ้าง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง อุทธรณ์ค�าสั่ง

 การอุทธรณ์ค�าสั่งให้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

(มาตรา ๔๔ ถึงมาตรา ๔๘)

 ผู้อุทธรณ์สามารถอุทธรณ์ค�าสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ โดย

 - ให้อุทธรณ์ต่ออธิบดี กรณีอุทธรณ์ค�าสั่งที่ออกตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง

 - ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

กรณีอุทธรณ์ค�าสั่งที่ออกตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง

 เมือ่พนักงานตรวจความปลอดภยัได้รบัเรือ่งอทุธรณ์แล้ว ให้พจิารณาค�าอทุธรณ์และแจ้งให้ผูอ้ทุธรณ์ 

ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ดังต่อไปนี้

  (๑) กรณีเห็นด้วยกับค�าอุทธรณ์

  ไม่ว่าพนักงานตรวจความปลอดภัยจะเห็นด้วยกับค�าอุทธรณ์ท้ังหมดหรือเห็นด้วยแต่เพียง

บางส่วน ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยด�าเนินการเปลี่ยนแปลงค�าสั่ง

    (๒) กรณีไม่เห็นด้วยกับค�าอุทธรณ์

  ไม่ว่าพนักงานตรวจความปลอดภัยจะไม่เห็นด้วยกับค�าอุทธรณ์ท้ังหมดหรือไม่เห็นด้วยแต่

เพียงบางส่วน ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยรายงานความเห็นและเหตุผลต่อผู้มีอ�านาจพิจารณา ค�าอุทธรณ์ เพื่อ

ให้ผู้มีอ�านาจพิจารณาค�าอุทธรณ์นั้น พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์

    หากผู้มีอ�านาจพิจารณาค�าอุทธรณ์ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ให้แจ้งนายจ้าง 

ทราบก่อนครบก�าหนดเวลาดังกล่าว กรณีนี้จะเป็นการขยายระยะเวลาการพิจารณาค�าอุทธรณ์ออกไปอีกไม่เกิน ๓๐ 

วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเวลาดังกล่าว

๕.๒ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 (๑) ข้อมูลข่าวสารแยกเป็น ๒ กรณี คือ

 - ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล ได้แก่ 

การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการท�างาน เลข รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่น

ที่ท�าให้รู้ตัวผู้นั้น เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย ซึ่งจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุม

ดูแลของตนโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้
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 - ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือ 

ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับเอกชน 

 (๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่อาจเปิดเผยได้

 เมื่อพนักงานตรวจความปลอดภัยได้รับค�าขอให้เปิดเผยข้อเท็จจริงใดๆ ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการ พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องพิจารณาว่าค�าขอนั้นมีเหตุอันสมควรหรือไม่ เป็นข้อมูลที่อยู่ใน 

การควบคุมของหน่วยงานตนเองหรือไม่ ถ้าเป็นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานอื่นก็แนะน�าให้ยื่น 

ค�าขอต่อหน่วยงานของรฐัทีค่วบคมุดแูลข้อมลูนัน้ หากเป็นข้อมลูในความครอบครองของพนกังานตรวจความปลอดภัย  

ให้พิจารณาลักษณะข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน ที่ไม่ต้องเปิดเผย ได้แก่

 - การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจท�าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ส�าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดีหรือการรู้ที่มาของข้อมูลข่าวสาร

 - การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

 กรณีข ้อมูลข่าวสารของหน่วยงานหรือของพนักงานตรวจความปลอดภัยที่อยู ่ภายใต้  

การครอบครอง สามารถเปิดเผยได้โดยอาจเปิดเผยเป็นการทั่วไปหรอืเปิดเผยเฉพาะแก่บคุคล หรอือาจสัง่  มิให้เปิดเผย 

ก็ได้ หากพนักงานตรวจความปลอดภัยมีค�าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ จะต้องระบุเหตุผลไว้เสมอว่า 

สาเหตุที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด และเพราะสาเหตุใด แต่การสั่งเปิดเผยข้อเท็จจริงใดๆ 

อันเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการถือเป็นดุลยพินิจของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามล�าดับสายการ 

บังคับบัญชา กรณีไม่เปิดเผย ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ อย่างไรก็ตาม 

พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องจัดระบบคุ้มครองข่าวสารส่วนบุคคลไม่ให้มีการน�าข้อเท็จจริงซ่ึงได้เปิดเผยแล้ว 

ไปใช้ในทางไม่เหมาะสม หรือในทางที่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล รวมทั้งจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

ในความควบคุมดูแลของตนเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลไม่ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายก�าหนดไว ้

เป็นการเฉพาะ และพนกังานตรวจความปลอดภยัต้องยอมให้เจ้าของข้อมลูตรวจสอบข้อมลูเกี่ยวกับตนเองได้เสมอ 

ทั้งนี้ พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจอาศัยระเบียบคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการเป็น

แนวทางในการพิจารณาด้วยก็ได้

๕.๓ การด�าเนินการกรณีไม่พบนายจ้างในวันที่เข้าตรวจ

 กรณีเข้าตรวจสถานประกอบกิจการแล้วไม่พบนายจ้าง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่มีอ�านาจ

กระท�าการแทนของสถานประกอบกิจการ หรือไม่มีผู้ที่สามารถให้ข้อเท็จจริงได้  ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย

ออกหนังสือเชิญขอให้มาพบพนักงานตรวจความปลอดภัย ตามแบบ สปร. ๑ โดยก�าหนดให้นายจ้างมาพบ ณ 

ส�านักงานของพนักงานตรวจความปลอดภัย โดยให้พนักงานของสถานประกอบกิจการลงลายมือชื่อรับหนังสือ

 หากนายจ้างไม่มาพบพนักงานตรวจความปลอดภัยตามท่ีได้ออกหนังสือเชิญขอให้มาพบ

พนักงานตรวจความปลอดภัย (สปร.๑) แล้ว ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน

สอบสวนฐานขัดค�าสั่งเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ “ผู้ใดทราบค�าสั่งของเจ้าพนักงาน

ซึ่งสั่งการตามอ�านาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวาง

โทษจ�าคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”



ส�ำนักควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
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๕.๔ การด�าเนินการกรณีผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ�านวยความสะดวกในการเข้าตรวจสถานประกอบ

กิจการ

 นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องขัดขวางหรือไม่อ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของ

พนกังานตรวจความปลอดภยัตามมาตรา ๓๕ หรอืมาตรา ๓๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดอืนหรอืปรบั

ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยรวบรวมหลักฐานส่งนิติกร เพื่อด�าเนินคด ี

ตามมาตรา ๖๔

๕.๕  การด�าเนินการให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างระหว่างหยุดการท�างานหรือหยุดกระบวนการผลิตตาม

มาตรา ๓๙

 เมื่อพนักงานตรวจความปลอดภัยมีค�าสั่งให้สถานประกอบกิจการหยุดการท�างานหรือหยุด

กระบวนการผลิตตามมาตรา ๓๖ นายจ้างยังคงต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการหยุดการท�างานหรือ

การหยุดกระบวนการผลิตนั้นเท่ากับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างต้องได้รับ เว้นแต่ลูกจ้างรายนั้นจงใจ

กระท�าการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการท�างานหรือหยุดกระบวนการผลิต หากนายจ้างผู้ใด   ไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับ 

ครั้งละไม่เกินห้าหมื่นบาท

 ส�าหรับลูกจ้างที่ไม่ได้รับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีลูกจ้างต้องได้รับในระหว่างการหยุด 

การท�างานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา ๓๖ ให้ลูกจ้างเขียนค�าร้องเพื่อขอรับสิทธิ์      ตามพระราชบัญญัติ 

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

๕.๖ การด�าเนินการกรณีเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างเหตุเพราะลูกจ้างฟ้องร้อง  

หรือเป็นพยาน หรือให้ข้อมูลต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๔๒

 ห้ามนายจ้างเลิกจ้างหรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้าง เพราะเหตุที่ลูกจ้างด�าเนินการ

ฟ้องร้อง หรือเป็นพยาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานต่อ

พนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

หรือต่อศาล หากนายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒ แสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 ส�าหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างงานตามมาตรา ๔๒ ให้ลูกจ้างเขียนค�าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน 

ในพื้นที่นั้นเพื่อขอรับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๖. วิธีการเขียนค�าสั่ง หนังสือ และเอกสารของพนักงานตรวจความปลอดภัย

๖.๑ แบบ สปร.๑ สปร.๒ สปร.๓ และ สปร.๔

 (๑) หนังสือขอเชิญนายจ้างให้ไปพบพนักงานตรวจความปลอดภัย (แบบ สปร.๑) 

 (๒) ค�าสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย (แบบ สปร.๒)

 (๓) หนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามค�าสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย (แบบ สปร.๓)

 (๔) ค�าสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัยสั่งให้หยุดการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ หรืออาคารสถานที่  

(แบบ สปร.๔)

 ทั้งนี้ รายละเอียดและวิธีการเขียนเพิ่มเติมตามภาคผนวก
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๖.๒  แบบบันทึกค�าให้การ

 แบบบนัทกึค�าให้การเป็นแบบบันทกึการตรวจสภาพทัว่ๆ ไปในสถานประกอบกจิการ โดยจะใช้ 

บันทึกค�าให้การของนายจ้างหรือลูกจ้างที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้ให้ถ้อยค�าต้องให้ถ้อยค�าด้วย ความสัตย์จริง ในกรณีมี

ข้อความท่ีต้องบันทึกมากไม่อาจบันทึกให้หมดในแบบพิมพ์แผ่นเดียวให้ใช้บันทึกแผ่นต่อหรือแผ่นอื่นเขียนเพิ่มเติม 

และให้ผู้บันทึกและผู้ให้ถ้อยค�าลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในแบบบันทึกทุกแผ่น หากการบันทึกมีการแก้ไขข้อความให้

ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความที่ต้องการแก้ไข และลงข้อความที่ต้องการบันทึกเหนือข้อความที่ขีดฆ่า และให้ผู้บันทึกและ 

ผู้ให้ถ้อยค�าลงลายมือชื่อก�ากับที่มีการแก้ไข

 การบันทึกค�าให้การนายจ้าง ต้องมีรายละเอียดตามประเด็นที่กฎหมายก�าหนดเป็นเรื่องๆ ไป 

ซึ่งผู้บันทึกต้องทราบว่าในแต่ละเรื่องกฎหมายก�าหนดให้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง นายจ้างปฏิบัติครบตามองค์

ประกอบของกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีการตรวจตามค�าร้อง การตรวจอุบัติเหตุหรือโรคจากการท�างาน 

พนกังานตรวจความปลอดภยัต้องบนัทกึในประเดน็ทีม่กีารร้องเรยีน หรอืล�าดบัเหตกุารณ์การเกดิอบุตัเิหตใุห้ครบถ้วน 

ทุกเรื่อง เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยว่านายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายก�าหนดหรือไม่

 การบนัทกึค�าให้การลกูจ้าง พนกังานตรวจความปลอดภยัต้องตัง้ค�าถามซึง่มหีลกัในการถามว่า 

 ใคร ท�าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ท�าไม โดยให้ลูกจ้างตอบเป็นประเด็นที่กฎหมายก�าหนดให้ชัดเจน เพื่อเป็น

หลักฐานประกอบการพิจารณาว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายเรื่องใด ตั้งแต่เมื่อใด การบันทึกค�าให้การ

ลูกจ้างควรบันทึกอย่างน้อย ๒ คน โดยเลือกผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์นั้นซึ่งจะได้ข้อเท็จจริงมากที่สุด



ส�ำนักควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

16

บทที่ ๔

แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานตามกฎหมาย

ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานตามข้อบญัญติัโดยตรงในรายมาตราตามพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน

๓. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานในที่อับอากาศ

๔. แนวการตรวจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง

๕. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับงานประดาน�้า

๖. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

๗. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

๘. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

๙. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน�้า

๑๐. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

๑๑. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

๑๒. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า

๑๓.  แนวการตรวจความปลอดภยัในการท�างานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น 

และพังทลาย
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๑. แนวการตรวจความปลอดภยัในการท�างานตามข้อบญัญตัโิดยตรงในรายมาตราตามพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั 

 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔

 เจตนารมณ์ของกฎหมาย

 ๑. เพื่อก�ากับดูแลให้นายจ้างและผู้ประกอบกจิการ บรหิารกจิการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั  

และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดีได้มาตรฐาน

 ๒.  เพื่อให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการท�างาน

 ของเขตของกฎหมายและการใช้บังคับ

 ใช้บังคับสถานประกอบกิจการทุกประเภทที่มีลูกจ้างท�างานตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป 

 แนวการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย

 ๑. ตรวจสอบการจัดให้มีการแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท�างาน และมี

การแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่จะเข้าท�างาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ท�างาน ในกรณีที่ให้ลูกจ้าง

ท�างานในสภาพการท�างานหรือสภาพแวดล้อมในการท�างานที่อาจท�าให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย จิตใจ หรือ

สุขภาพอนามัย (มาตรา ๑๔)

 ๒. ตรวจสอบการจัดให้มีการแจ้งหรือปิดประกาศค�าเตือน ค�าสั่ง หรือค�าวินิจฉัย บริเวณสถานที ่

ที่เห็นได้ง่ายในสถานประกอบกจิการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั  นบัแต่วนัทีไ่ด้รบั ค�าเตอืน ค�าสัง่ หรอืค�าวนิจิฉยัของอธบิดี  

ค�าสัง่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย หรอืค�าวนิจิฉัยของคณะกรรมการความปลอดภยัฯ ตามพระราชบญัญติันี ้(มาตรา ๑๕) 

 ๓. ตรวจสอบหลักฐานการจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มท�างาน   ในกรณีที ่

รับลูกจ้างเข้าท�างานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ท�างานหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งอาจท�าให้ลูกจ้าง 

ได้รบัอันตรายต่อชวีติ ร่างกาย จติใจ หรอืสขุภาพอนามยั    ตามประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง หลกัเกณฑ์  

วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ (มาตรา ๑๖)

 ๔. ตรวจสอบการจัดให้มีการติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมทั้งข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและ

ลูกจ้างในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์

เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และข้อความแสดง

สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง (มาตรา ๑๗)

 ๕. ตรวจสอบมาตรการการด�าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานร่วมกันของนายจ้างทุกราย ในกรณีมีสถานประกอบกิจการหลายแห่งอยู่ร่วมกัน (มาตรา ๑๘)

 ๖. ตรวจสอบบทบาทหน้าที่ของลูกจ้าง หัวหน้างาน ในการป้องกันอันตราย การรายงานหรือแจ้ง

ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขและปรับปรุงเกี่ยวกับการดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างานตามมาตรฐานที่ก�าหนด ในกรณีที่ทราบ

ถึงข้อบกพร่องหรอืการช�ารดุเสยีหายซึง่อาจท�าให้ลกูจ้างได้รบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย จิตใจ หรอืสขุภาพอนามยั (มาตรา ๒๑)
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 ๗. ตรวจสอบมาตรการการจดัและดแูลให้ลูกจ้างสวมใส่อปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคล  

รวมถงึมาตรการดแูลรกัษาอุปกรณ์ฯ   ให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลกัษณะของงานตลอดระยะเวลาการท�างาน ตลอดจน 

มาตรการการด�าเนินการควบคุมหรือหยุดการท�างานเมื่อลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ฯ ดังกล่าว ซ่ึงอุปกรณ์คุ้มครอง 

ความปลอดภัยส่วนบุคคลต้องได้มาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง ก�าหนดมาตรฐานอปุกรณ ์

คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (มาตรา ๒๒) 

 ๘. ตรวจสอบมาตรการการด�าเนนิการร่วมกนัของผูร้บัเหมาชัน้ต้น และผูร้บัเหมาช่วงตลอดสายงาน  

ในการจัดสถานที่ท�างานให้มีสภาพการท�างานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้

เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคน (มาตรา ๒๓)

 ๙. ตรวจสอบเอกสารสถิติการประสบอันตราย การแจ้งเมื่อมีลูกจ้างที่เสียชีวิต การแจ้งในกรณี

สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิตหรือมีบุคคลในสถานประกอบกิจการประสบอันตราย

หรือได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ การระเบิด สารเคมีรั่วไหล หรืออุบัติภัยร้ายแรงอื่น โดยแจ้งเป็น

หนังสือตามแบบ สปร.๕ ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก�าหนดแบบแจ้งการเกิด

อบุตัภิยัร้ายแรง หรอืการประสบอนัตรายจากการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวนัที ่๑๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใน ๗ วนั 

นับแต่วันที่เกิดเหตุหรือลูกจ้างเสียชีวิต และการแจ้งการประสบอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน (กท.๑๖) 

ซึ่งต้องส�าเนาให้ส�านักความปลอดภัยแรงงานด้วย (มาตรา ๓๔)
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๒. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน

ตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ.๒๕๔๗

เจตนารมณ์ของกฎหมาย

เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากรังสีชนิดก่อไอออนในสถานที่ท�างาน

ขอบเขตของกฎหมายและการใช้บังคับ

สถานประกอบกิจการทุกประเภทที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงต้นก�าเนิดรังสีที่สามารถแผ่รังสีชนิด 

ก่อไอออนได้  กล่าวคือ มีการแตกตัวเป็นไอออนได้ทั้งโดยตรงหรอืโดยทางอ้อมในตวักลางทีผ่่านไป ได้แก่ รงัสแีอลฟา รงัสี 

เบต้า รังสีแกมม่า รังสีเอกซ์ อนุภาคนิวตรอน อิเล็กตรอนหรือโปรตอนที่มีความเร็วสูง

แนวการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย

เมือ่เข้าไปในสถานประกอบกจิการ ให้พจิารณาและตรวจสอบเมือ่พบว่าสถานประกอบกจิการผลิตหรอืมีไว ้

ในครอบครอง ซึ่งต้นก�าเนิดรังสีที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนได้ ให้ด�าเนินการดังนี้

๑.  ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้

 ๑.๑  การแจ ้งจ�านวนและปริมาณความแรงรั งสีของต ้นก�า เนิดรั งสีตามแบบที่ก� าหนด  

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒)

 ๑.๒  การแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบด�าเนินการทางด้านเทคนิคในเร่ืองรังสีตลอดระยะเวลาที่มีการท�างาน

เกี่ยวกับรังสีตามที่ก�าหนด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘)

 ๑.๓  การจัดท�าข้อมูลปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจ้างได้รับเป็นประจ�าทุกเดือนตามแบบที่ก�าหนด  

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๗)

 ๑.๔  การแจ้งปริมาณรังสีสะสมให้ลูกจ้างทราบทุกครั้ง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๗)

 ๑.๕  การจัดท�าแผนป้องกันและระงับอันตรายจากรังสีในภาวะการท�างานปกติและเหตุฉุกเฉินทาง

รังสี หรืออุบัติเหตุร้ายแรง และส่งแผนดังกล่าวต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๓)

 ๑.๖  การจัดท�าแนวปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎหรือระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับ

รังสี ที่มีข้อความเป็นภาษาไทย ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ท�างานของลูกจ้าง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๘)

๒. ตรวจสอบบริเวณที่มีการใช้รังสี ดังนี้

 ๒.๑  ให้มีการก�าหนดพืน้ทีค่วบคมุ โดยจัดท�ารัว้ คอกกัน้ หรือเส้นแสดงแนวเขต (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓)

 ๒.๒  ให้มีป้ายข้อความ “ระวังอันตรายจากรังสี ห้ามเข้า” (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓)

 ๒.๓  การจัดอุปกรณ์ช่วยลดปริมาณรังสีที่ต้นก�าเนิดรังสี ที่ทางผ่านรังสี ไม่ให้ลูกจ้างได้รับปริมาณ

รังสีสะสมเกินกว่าที่ก�าหนด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕)

 ๒.๔  การก�าหนดวิธีการและเวลาการท�างานส�าหรับลูกจ ้างซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุม  

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕)

 ๒.๕  การจัดให้มีเครื่องหมายเตือนภัยติดไว้ให้เห็นชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๖)
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     ตัวอย่างรูปแสดงเครื่องหมายเตือน

 ๒.๖  การจัดให้มีสัญญาณไฟกะพริบสีแดงเพื่อเตือนภัยบริเวณรังสีสูง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙)

 ๒.๗  การจัดให้มีระบบสัญญาณฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีเพ่ือให้ลูกจ้างออกไปยังสถานที่

ปลอดภัย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๐)

๓. ตรวจสอบการควบคุมลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี

 ๓.๑  การให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ�าตัวบุคคลตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน  

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๖)

 ๓.๒  การจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่ก�าหนด (กฎกระทรวงฯ 

ข้อ ๒๖)

 ๓.๓  การจัดให้ลูกจ้างได้รับการอบรมให้เข้าใจและทราบถึงอันตราย และวิธีป้องกันอันตรายจาก

รังสี ก่อนเข้ารับหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๗)

๔. กรณมีอีบุตัเิหตกุารรัว่ไหลของรงัสใีห้แจ้งเหตดุงักล่าวต่อกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ตามทีก่�าหนด  

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๑) 

 ๒๒ 

  ๒.๒ ให้มปี้ายข้อความ “ระวังอันตรายจากรังสี ห้ามเข้า” (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓) 
  ๒.๓ การจัดอุปกรณ์ช่วยลดปริมาณรังสีที่ต้นก าเนิดรังสี ที่ทางผ่านรังสี  ไม่ให้ลูกจ้างได้รับ
ปริมาณรังสีสะสมเกินกว่าที่ก าหนด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕) 
  ๒.๔ การก าหนดวิธีการและเวลาการท างานส าหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควบคุม (กฎกระทรวงฯ 
ข้อ ๕) 
  ๒.๕ การจัดให้มีเครื่องหมายเตือนภัยติดไว้ให้เห็นชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๖) 
   
 
 
 
 
 

ตัวอย่างรูปแสดงเครื่องหมายเตือน 
 

  ๒.๖ การจัดให้มีสัญญาณไฟกะพริบสีแดงเพ่ือเตือนภัยบริเวณรังสีสูง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙) 
  ๒.๗ การจัดให้มีระบบสัญญาณฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีเพ่ือให้ลูกจ้างออกไปยัง
สถานที่ปลอดภัย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๐) 
 ๓. ตรวจสอบการควบคุมลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี 
  ๓.๑ การให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน  
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๖) 
  ๓.๒ การจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่ก าหนด (กฎกระทรวงฯ 
ข้อ ๒๖) 
  ๓.๓ การจัดให้ลูกจ้างได้รับการอบรมให้เข้าใจและทราบถึงอันตราย และวิธีป้องกันอันตราย
จากรังสี ก่อนเข้ารับหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๗) 
 ๔. กรณีมีอุบัติเหตุการรั่วไหลของรังสีให้แจ้งเหตุดังกล่าวต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ตามท่ีก าหนด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๑)  
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๓. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานในที่อับอากาศ

ตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท�างานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗

เจตนารมณ์ของกฎหมาย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับที่อับอากาศ

ขอบเขตของกฎหมายและการใช้บังคับ

ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการทุกประเภทที่มีลูกจ้างท�างานตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป และมีที่อับอากาศ

แนวการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย

เมือ่เข้าไปในสถานประกอบกจิการ ให้พจิารณาและตรวจสอบว่าสถานประกอบกจิการมสีถานทีท่ีเ่ข้าข่ายนยิาม 

เป็นทีอั่บอากาศหรอืไม่ กล่าวคอื มทีางเข้าออกจ�ากดัและมกีารระบายอากาศไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้อากาศภายในอยูใ่นสภาพ 

ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ�้า บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน�้ามัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือ 

สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน หากตรวจสอบพบว่ามีสถานที่ดังกล่าวให้ด�าเนินการ ดังนี้

๑.  ตรวจสอบที่อับอากาศ ดังนี้

 ๑.๑  ให้มีป้ายแสดงข้อความ “ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า” ให้มีขนาดมองเห็นได้ชัดเจน  

ติดตั้งไว้โดยเปิดเผยบริเวณทางเข้าออกที่อับอากาศทุกแห่ง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓)

 ๑.๒  ท่ีท่ีมีลักษณะเป็นช่อง โพรง หลุม ถังเปิด หรือที่มีลักษณะคล้ายกัน ต้องมีสิ่งปิดกั้นเพื่อ

ป้องกันไม่ให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดตกลงไป (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐)

         

     ตัวอย่างแสดงการท�างานในที่อับอากาศ

๒. กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ให้ตรวจสอบเพิ่มเติม ดังน้ี

 ๒.๑  หนงัสอือนญุาตให้ลกูจ้างท�างานในทีอ่บัอากาศ โดยต้องตรวจสอบให้มรีายละเอยีด ของหนงัสอืฯ 

ตามที่กฎหมายก�าหนด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙)

 ๒.๒  ปิดประกาศหนังสืออนุญาตให้ลูกจ้างท�างานในที่อับอากาศไว้ที่บริเวณทางเข้าท่ีอับอากาศ

ในขณะท�างาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๐)

 ๒๓ 

๓. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ 
 ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับที่อับอากาศ 
 
 ขอบเขตของกฎหมายและการใช้บังคับ 
 ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการทุกประเภทที่มีลูกจ้างท างานตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป และมีที่อับอากาศ 
 
 แนวการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย 
 เมื่อเข้าไปในสถานประกอบกิจการ ให้พิจารณาและตรวจสอบว่าสถานประกอบกิจการมีสถานที่ที่
เข้าข่ายนิยามเป็นที่อับอากาศหรือไม่ กล่าวคือ มีทางเข้าออกจ ากัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะ
ท าให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ้ า บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย 
ถังน้ ามัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน หากตรวจสอบพบว่ามีสถานที่
ดังกล่าวให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบทีอั่บอากาศ ดังนี้ 
๑.๑ ให้มีป้ายแสดงข้อความ “ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า” ให้มีขนาดมองเห็นได้ชัดเจน 

ติดตั้งไว้โดยเปิดเผยบริเวณทางเข้าออกท่ีอับอากาศทุกแห่ง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓) 
๑.๒ ที่ที่มีลักษณะเป็นช่อง โพรง หลุม ถังเปิด หรือที่มีลักษณะคล้ายกัน ต้องมีสิ่งปิดกั้น     

เพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดตกลงไป (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐) 
 ๒. กรณีท่ีนายจ้างให้ลูกจ้างเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ให้ตรวจสอบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

       
 

ตัวอย่างแสดงการท างานในที่อับอากาศ 
 

  ๒.๑ หนังสืออนุญาตให้ลูกจ้างท างานในที่อับอากาศ โดยต้องตรวจสอบให้มีรายละเอียด     
ของหนังสือฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙) 



ส�ำนักควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

22

 ๒.๓  หลักฐานการตรวจวัดบรรยากาศอันตรายในที่อับอากาศ การด�าเนินการเพื่อให้อากาศ    

ไม่มีบรรยากาศอันตราย เช่น การระบายอากาศ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๖)

 ๒.๔   หลกัฐานการฝึกอบรมความปลอดภยัในการท�างานในทีอ่บัอากาศของผูอ้นญุาต ผูค้วบคมุงาน  

ผู ้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรที่อธิบดีประกาศก�าหนด  

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๒)

 ๒.๕  หลักฐานหนังสือมอบหมาย กรณีนายจ้างมอบหมายให้มีบุคคลท�าหน้าที่ในการอนุญาต

แทนนายจ้าง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๘)

 ๒.๖  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตต้องเหมาะสม

กับลักษณะงาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙) 

 ๒.๗  อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้งานในที่อับอากาศจะต้องมีหลักฐานการตรวจ

สอบอย่างต่อเนื่องว่ามีสภาพสมบูรณ์และปลอดภัยพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะที่อับอากาศที่มีบรรยากาศที่ไวไฟ หรือ

ระเบิดได้ อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นชนิดที่สามารถป้องกันมิให้ติดไฟหรือระเบิดได้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๔)

 ๒.๘  กรณีมกีารใช้สารเคม ี   เช่น   สารระเหยง่าย    สารพษิ และสารไวไฟ หรอืมกีารท�างาน ท่ีก่อให้เกิด 

ความร้อนหรือประกายไฟ เช่น การเชื่อม การเผาไหม้ การย�้าหมุด การเจาะ หรือการขัด   ในที่อับอากาศ ให้ตรวจสอบ 

การจัดมาตรการความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพียงพอที่จะให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าไปท�างานในที่อับอากาศ 

ได้อย่างปลอดภยั เช่น การตรวจวดัสภาพบรรยากาศ การระบายอากาศ การจดัอปุกรณ์ดบัเพลงิ การจดัอปุกรณ์คุ้มครอง 

ความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต เป็นต้น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗)

 ๒.๙  จัดเครื่องดบัเพลงิทีม่ปีระสทิธภิาพและมจี�านวนเพยีงพอท่ีจะใช้ได้ทนัท ี(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๕)

 ๒.๑๐ หลักฐานการตรวจสุขภาพของลูกจ้างหรือบุคคลใดที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 

จะต้องไม่ป่วยเป็นโรคที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปท�างานในที่อับอากาศ เช่น โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรค

อื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตราย 

๓. กรณีที่นายจ้างเคยให้ลูกจ้างเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ แต่ในวันที่เข้าตรวจไม่มีการปฏิบัติ

งานในที่อับอากาศ ให้ขอดูหลักฐานการด�าเนินการตามข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๓ ข้อ ๒.๔ ข้อ ๒.๕  และข้อ ๒.๑๐

๔.  กรณีท่ีสถานประกอบกจิการมทีีอ่บัอากาศ แต่จ้างเหมาให้หน่วยงานภายนอกเป็นผูด้�าเนนิการปฏบิตังิาน 

ในที่อับอากาศ ให้ตรวจสอบตามข้อ ๑ และตรวจสอบ ดังนี้

 ๔.๑  ระบบการขออนุญาตเข้าท�างานในที่อับอากาศ 

 ๔.๒  สัญญาการจ้างงานควรระบุให้ผู้รับงานมีมาตรการความปลอดภัยอย่างน้อยตามที่กฎหมาย

ก�าหนด

 ๔.๓  มาตรการการควบคุมความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการท่ีมีส�าหรับการท�างานที่อับ

อากาศของผู้รับเหมา   
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๔. แนวการตรวจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง

ตามกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงาน

ตรวจงาน พ.ศ. ๒๕๔๗

เจตนารมณ์ของกฎหมาย

เพื่อคุ้มครองป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพอนามัยที่อาจเกิดขึ้นจากการท�างานของลูกจ้าง

ขอบเขตของกฎหมายและการใช้บังคับ

๑. ใช้บังคับกับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป ซึ่งมีการท�างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

๒. งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง หมายถึง งานที่ลูกจ้างท�าเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี รวมทั้งสารเคมีอันตราย 

จุลชีวันที่เป็นพิษ ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ แสง เสียง และสภาพแวดล้อมที ่

อาจเป็นอันตรายตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

แนวการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย

ตรวจสอบว่าสถานประกอบกิจการมีปัจจัยเสี่ยงที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ หรือไม่

เมือ่พบหรอืทราบว่านายจ้างไม่จดัให้มกีารตรวจสขุภาพลกูจ้างทีท่�างานกบัปัจจยัเสีย่ง หรอืมกีารด�าเนนิการ  

แต่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย (ขอตรวจสอบรายงานผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง) ให้พนักงานตรวจ

ความปลอดภัยแจ้งให้นายจ้างด�าเนินการให้ถูกต้อง ดังนี้

๑. ตรวจสขุภาพลกูจ้างตามปัจจยัเสีย่งส�าหรบัลกูจ้างต้องท�างานสัมผัสสารเคมีอันตราย จุลชีวันเป็นพิษ  

(เชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือสารชีวภาพ) กัมมันตภาพรังสี ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดัน

บรรยากาศ แสง เสยีง หรอืสภาพแวดล้อมอืน่ทีอ่าจเป็นอนัตราย โดยแพทย์อาชวีเวชศาสตร์ และให้มีการตรวจครั้งต่อไป 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓)

๒. หากมลีกูจ้างเปลีย่นงาน และเป็นงานทีม่ปัีจจยัเสีย่งแตกต่างไปจากเดมิให้ตรวจสขุภาพลูกจ้างทุกครัง้

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปลี่ยนงาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓ วรรคสาม)

๓. การตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสีย่งต้องประกอบด้วยการซกัประวตัด้ิวยแบบสอบถาม การตรวจร่างกาย

และการตรวจพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมตามปัจจัยเสี่ยง (ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดจากมาตรฐานของส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 ๓.๑  ท�างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เช่น ตะกั่ว โทลูอีน เบนซิน แคดเมียม ควรตรวจวัดปริมาณ

สารเคมีในเลือดหรือปัสสาวะหรือลมหายใจออก

 ๓.๒  ท�างานสัมผัสฝุ่นแร่ เช่น ฝุ่นหิน ฝุ่นทราย เป็นต้น ควรเอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มขนาดมาตรฐาน

และตรวจสมรรถภาพปอด 

 ๓.๓  ท�างานสัมผัสฝุ่นพืช เช่น ฝุ่นฝ้าย ป่าน ปอ เป็นต้น ควรตรวจสมรรถภาพปอด และเอกซเรย์

ปอดด้วยฟิล์มขนาดมาตรฐาน (ถ้ามีข้อบ่งชี้)

 ๓.๔  ท�างานกับผู้ป่วยติดเชื้อ งานวิเคราะห์เกี่ยวกับจุลชีวัน งานปศุสัตว์ เป็นต้น ต้องตรวจสุขภาพ

หาโรคติดเชื้อจากการท�างานแต่ละชนิดโดยเฉพาะ
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 ๓.๕  ท�างานเกีย่วกบัรงัสชีนดิก่อไอออน ต้องตรวจความสมบรูณ์ของเลอืด (Complete blood 

count) หรือตรวจหาจ�านวนสเปิร์ม (ในเพศชาย)

 ๓.๖  ท�างานสัมผัสเสียงดัง ต้องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

 ๓.๗  ท�างานที่ต้องใช้สายตาเพ่งนาน หรืองานละเอียด ต้องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

๔.  นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างที่ท�างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงมีสมุดสุขภาพประจ�าตัวตามแบบที่อธิบดี

ประกาศก�าหนด และมีการบันทึกผลการตรวจของแพทย์ทุกครั้ง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙ วรรคสอง)

๕.  เมื่อพบว่าผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างผิดปกติ ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบภายใน ๓ วัน

นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจ และจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันที พร้อมส่งผลการตรวจสุขภาพของ

ลูกจ้างที่พบความผิดปกติต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยตามแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบ 

ความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข (จผส.๑) ภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่ทราบความผิดปกติหรือเจ็บป่วย

หากผลการตรวจสขุภาพของลกูจ้างเป็นปกติ ให้แจ้งแก่ลกูจ้างภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีท่ราบผลการตรวจ  

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘ และข้อ ๙)
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๕. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับงานประดาน�้า

ตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับงานประดาน�้า พ.ศ. ๒๕๔๘

เจตนารมณ์ของกฎหมาย

เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างที่ท�างานเกี่ยวกับงานประดาน�้า

ขอบเขตของกฎหมายและการใช้บังคับ

ใช้บังคับกับนายจ้างที่มีลูกจ้างท�างานเกี่ยวข้องกับงานประดาน�้าลึกตั้งแต่ ๑๐ ฟุต แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ฟุต

แนวการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย

๑. ตรวจสอบว่านายจ้างมีการแจ้งสถานที่ท่ีจะปฏิบัติงานประดาน�้าต่อส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดหรือกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ ตามแบบแจ้งสถานที่ปฏิบัติงานของลูกจ้างท�างาน 

ประดาน�้า ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนการปฏิบัติงาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓)

๒.  ตรวจสอบอายุลูกจ้างที่ท�างานประดาน�า้ ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า ๑๘ ปี (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕)

๓. ตรวจสอบว่านายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ท�างานประดาน�้าได้รับการตรวจสุขภาพก่อนท�างานประดาน�้า 

และตรวจสุขภาพเป็นระยะอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และปีละ ๒ ครั้งส�าหรับลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป 

โดยแพทย์เวชศาสตร์ใต้น�้า หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ใต้น�า้ และจัดท�าบัตรตรวจสุขภาพ 

ของลกูจ้างเกบ็ไว้ในสถานประกอบกจิการ (ประกาศกรมฯ เรือ่งหลกัเกณฑ์การตรวจสขุภาพและจดัท�าบตัรตรวจสุขภาพ

ของลูกจ้างที่ท�างานประดาน�้า พ.ศ. ๒๕๕๓)

๔. ตรวจสอบว่ามีการจดับรกิารการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และออกซิเจนหนึง่ร้อยเปอร์เซนต์พร้อมหน้ากาก

ช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือนักประดาน�้าตลอดระยะเวลาที่มีการด�าน�้า (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙)

๕. ตรวจสอบการจัดให้มีระบบการส่งต่อเพื่อรักษากรณีมีลูกจ้างเจ็บป่วยจากการด�าน�้า

๖. ตรวจสอบให้มีการจัดอุปกรณ์ และบุคลากรตามระดับความลึกของการท�างานตามที่ก�าหนด 

ในกฎกระทรวง(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘)

๗. ตรวจสอบให้มีการบ�ารุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ท�างานประดาน�้าตามท่ีก�าหนดในคู่มือของ 

ผู้ผลิต (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๓)
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     ตัวอย่างแสดงอุปกรณ์การด�าน�้า

 ๒๘ 

ตัวอย่างแสดงอุปกรณ์การด้าน ้า 
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๖. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

 และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

เพื่อคุ้มครองและป้องกันลูกจ้างที่ท�างานในสิ่งแวดล้อมการท�างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ

เสียงรวมทั้งเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในการท�างานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้าง

ขอบเขตของกฎหมายและการใช้บังคับ

ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการทุกประเภทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป และมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับ

ความร้อน แสงสว่าง และเสียง

แนวการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย

เมื่อเข้าไปในสถานประกอบกิจการ ให้พิจารณาและตรวจสอบ เมื่อพบว่าสถานประกอบกิจการ     

มีสภาวะแวดล้อมที่อาจมีอันตรายจากความร้อน แสงสว่าง และเสียงแก่ลูกจ้าง ให้ด�าเนินการดังนี้

๑. พิจารณาประเภทกิจการว่าเข้าข่ายที่ต้องด�าเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

เก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง หรอืเสยีง ตามประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธีิด�าเนนิการ 

ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท�างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 

ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องด�าเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้

 ๑.๑  ประเภทกจิการทีต้่องด�าเนนิการตรวจวดัความร้อน ได้แก่ การผลติน�า้ตาลและท�าให้บรสิทุธิ์ 

การป่ันทอท่ีมกีารฟอกหรอืย้อมส ีการผลติเยือ่กระดาษหรอืกระดาษ การผลติยางรถยนต์หรอืหล่อดอกยาง การผลติกระจก  

เครื่องแก้วหรือหลอดไฟ การผลิตซีเมนต์หรือปูนขาว การถลุง หล่อหลอมหรือรีดโลหะ กิจการที่มีแหล่งก�าเนิด

ความร้อนหรือมีการท�างานที่อาจท�าให้ลูกจ้างได้รับอันตรายเนื่องจากความร้อน

 ๑.๒  ทุกประเภทกิจการให้ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบกิจการ

 ๑.๓  ประเภทกิจการที่ต้องด�าเนินการตรวจวัดระดับเสียง ได้แก่ การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน 

การผลิตน�้าตาลหรือท�าให้บริสุทธิ์ การผลิตน�้าแข็ง การปั่น ทอโดยใช้เครื่องจักร การผลิตเครื่องเรือน  

เครื่องใช้จากไม้ การผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษ กิจการที่มีการปั๊มหรือเจียรโลหะ กิจการที่มีแหล่งก�าเนิดเสียง

หรือสภาพการท�างานที่อาจท�าให้ลูกจ้างได้รับอันตรายเนื่องจากเสียง

๒.  ตรวจสอบรายงานผลการตรวจวดัและวเิคราะห์สภาวะการท�างานเกีย่วกบัระดบัความร้อน แสงสว่าง 

  หรอืเสยีงภายในสถานประกอบกจิการ

๓.  พิจารณารายงานตามข้อ ๒ ว่าด�าเนินการตรวจวัดถูกต้องตามประกาศกรมสวัสดิการและ 

คุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีด�าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท�างานเกี่ยวกับระดับความร้อน 

แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องด�าเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หรือไม่
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๔.  ตรวจสอบรายงานตามข้อ ๒ ว่า ได้รับการรับรองรายงานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน

ระดับวิชาชีพ หรือผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงาน หรือไม่

๕. ตรวจสอบรายงานตามข้อ ๒ ว่าผลการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กฎกระทรวงฯ  

ก�าหนดหรอืไม่ หากผลการตรวจวดัเกนิมาตรฐานความปลอดภยัทีก่�าหนด ให้ตรวจสอบการด�าเนนิการของนายจ้าง ดงันี้

 ๕.๑  กรณีมีระดับความร้อนเกินมาตรฐาน ให้นายจ้างด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาวะการ

ท�างานทางด้านวิศวกรรม หากปรับปรุงแก้ไขไม่ได้ต้องปิดประกาศเตือนให้ลูกจ้างทราบ และจัดอุปกรณ์คุ้มครองความ

ปลอดภัยส่วนบุคคลให้ลูกจ้างสวมใส่ตลอดเวลาท�างาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔)

 ๕.๒  กรณีมีระดับความเข้มของแสงสว่างต�่ากว่ามาตรฐานที่ก�าหนดตามตารางที่ ๑-๕ ให้เพิ่มความ

เข้มของแสงสว่างให้ได้ตามมาตรฐาน หากพบว่ามีแสงจ้าส่องเข้าตาโดยตรง ให้จัดให้มีฉากแผ่นพิมพ์กรองแสง หรือ

มาตรการอื่นที่เหมาะสมเพื่อป้องกันแสงส่องเข้านัยน์ตาลูกจ้าง กรณีที่ป้องกันมิได้ ให้จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

ส่วนบุคคลให้ลูกจ้างสวมใส่ตลอดเวลาท�างาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๖)

 ๕.๓  กรณีสภาวะการท�างานมีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่ก�าหนดตามตารางที่ ๖ ให้นายจ้างด�าเนิน

การปรับปรุงแก้ไขต้นก�าเนิดเสียง หรือทางผ่านของเสียง หากปรับปรุงแก้ไขไม่ได้ให้จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

ส่วนบุคคลให้ลูกจ้างสวมใส่ตลอดเวลาการท�างาน หากพบว่ามีระดับเสียงมากกว่า ๘๕ เดซิเบล (เอ) ให้จัดท�าโครงการ

อนุรักษ์การได้ยิน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๒)



คู่มือ การตรวจความปลอดภัยในการท�างานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔

29

๗. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

ตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๔๙

เจตนารมณ์ของกฎหมาย

๑. เพื่อให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยในการท�างานในสถานประกอบกิจการ

๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการด�าเนินการด้านความปลอดภัยในระบบทวิภาคีขึ้นในสถานประกอบกิจการ

ขอบเขตของกฎหมายและการใช้บังคับ

ประเภทกิจการที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ ได้แก่

๑.  การท�าเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

๒.  การท�า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ�ารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง                

แปรสภาพ ท�าให้เสีย หรือท�าลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้ก�าเนิด แปลงและจ่ายไฟฟ้าหรือ

พลังงานอย่างอื่น

๓. การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบ�ารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ             

ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน�้า ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน�้า โทรเลข 

โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

๔.  การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน�้า ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

๕.  สถานีบริการหรือจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

๖.  โรงแรม

๗.  ห้างสรรพสินค้า

๘.  สถานพยาบาล

๙.  สถาบันทางการเงิน

๑๐.  สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

๑๑.  สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

๑๒.  สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

๑๓.  ส�านักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม ๑ ถึง ๑๒

๑๔.  กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศก�าหนด (ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีก�าหนด)

แนวการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย

๑. พิจารณาประเภทกิจการว่าเข้าข่ายการใช้บังคับของกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร

และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือไม่

๒. ตรวจสอบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการท�างาน และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท�างาน  

โดยพิจารณาความสอดคล้องกับกระบวนการผลิต และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓)

๓. ตรวจสอบว่าลูกจ้างทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการท�างาน                 



ส�ำนักควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

30

และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท�างาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓)

๔. ตรวจสอบกลไกการแจ้งให้ลูกจ้างทราบเกี่ยวกับอันตรายจากการท�างานและวิธีการป้องกันในกรณีที่

มีการสั่งให้ลูกจ้างไปท�างาน ณ สถานที่อื่นซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อลูกจ้าง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๖)

๕. ตรวจสอบเอกสารการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับต่างๆ หน่วยงานความ

ปลอดภยั โดยพจิารณาจากประเภทของสถานประกอบกจิการ และจ�านวนลกูจ้าง ดงัตารางต่อไปนี ้(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๗)

ประเภท

จป. หัวหน้างาน

จป. บริหาร

(หัวหน้างานและ

ผู้บริหารทุกคน)

จป. เทคนิค จป. เทคนิค

ขั้นสูง

จป. วิชาชีพ หน่วยงาน

ความปลอดภัย

ข้อ ๑ (๑)

เหมือง ปิโตรเลียม 

ปิโตรเคมี

ลูกจ้าง

ตั้งแต่ ๒ คน               

ขึ้นไป

ลูกจ้าง

ตั้งแต่ ๒ คน

ขึ้นไป

ลูกจ้าง

ตั้งแต่ ๒ คน        

ขึ้นไป

ข้อ ๑ (๒) – (๕)

ผลิต ก่อสร้าง ขนส่ง 

สถานีบริการน�้ามัน

ลูกจ้าง

ตั้งแต่ ๒ คน               

ขึ้นไป

ลูกจ้าง

ตั้งแต่ ๒๐-๔๙ 

คน

ลูกจ้าง

ตั้งแต่ ๕๐-๙๙ 

คน

ลูกจ้าง

ตั้งแต่ ๑๐๐ 

คนขึ้นไป

ลูกจ้าง

ตั้งแต่ ๒๐๐ คน

ขึ้นไป

ข้อ ๑ (๖) – (๑๔)

โรงแรม สถานบันเทิง 

ห้างสรรพสินค้า สถาน

พยาบาล

ส�านักงานสนับสนุน

ลูกจ้าง

ตั้งแต่ ๒๐ คน                      

ขึ้นไป

๖. ตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับต่างๆ และหัวหน้าหน่วยงาน

ความปลอดภัย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘)

 ๖.๑  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน

   (๑) เป็นหรอืเคยเป็นเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบัหวัหน้างาน ตามประกาศ 

กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม เรือ่งความปลอดภยัในการท�างานของลกูจ้าง ลงวนัที ่๓๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ หรอื

   (๒)  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน

 ๖.๒  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร

   (๑)  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร หรือ

   (๒) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหารตามประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยในการท�างานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
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 ๖.๓  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนิค

   (๑)  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนิค หรือ

   (๒)  เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับพื้นฐาน ตามประกาศ 

กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม เรือ่งความปลอดภยัในการท�างานของลกูจ้าง ลงวนัที ่๓๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ หรอื

   (๓)  เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า

 ๖.๔  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนิคขั้นสูง

   (๑)  ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�า่กว่าระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนคิ ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ 

ชัน้สงู ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และผ่านการฝึกอบรมและทดสอบตามหลักสูตร 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ

   (๒)  ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบ

เท่า และได้ท�างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนิคหรือพื้นฐานมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และผ่านการ

ฝึกอบรมและทดสอบตามหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนิคขั้นสูง

   (๓)  ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า

 ๖.๕  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพ

   (๑)  ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า หรือ

   (๒)  ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรี และได้ท�างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการท�างานระดับเทคนิคขั้นสูงมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และผ่านการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพ หรือ

   (๓) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพตามประกาศ 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยในการท�างานของลูกจ้าง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

และผ่านการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพ

 ๖.๖  หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

   (๑)  เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพ

   (๒)  เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย ฯ ซึ่ง ประกอบด้วย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๓)

๗.  ส�าหรับสถานประกอบกิจการที่มีจ�านวนลูกจ้างต้ังแต่ ๕๐ คนขึ้นไป ให้ตรวจสอบเอกสารและ

ที่มาของเอกสารการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของสถาน

ประกอบกจิการ และหลกัฐานการด�าเนนิงานของคณะกรรมการความปลอดภยัฯ ซ่ึง ประกอบด้วย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๓)

 ๗.๑  หลักฐานการเลือกต้ังคณะกรรมการผู ้แทนลูกจ้างในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  

ของสถานประกอบกิจการ 

 ๗.๒  ตรวจสอบประกาศรายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ ว่ามีการประกาศในที่

ลูกจ้างเห็นได้ชัด และรายชื่อกรรมการในประกาศเป็นปัจจุบันหรือไม่

 ๗.๓  ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย ตามตารางต่อไปนี้  
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จ�านวนลูกจ้าง

ในสถาน

ประกอบกิจการ

จ�านวนกรรมการ

(ขั้นต�่า)

องค์ประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างานของสถานประกอบกิจการ

ประธาน ผู้แทนนายจ้างระดับ

บังคับบัญชา

ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ 

และเลขานุการ

๕๐-๙๙ คน ๕ คน ๑ ๑ ๒ ๑  (จป.เทคนิค

ขั้นสูงหรือ

วิชาชีพ)

๑๐๐-๔๙๙ คน ๗ คน ๑ ๒ ๓ ๑  (จป.

วิชาชีพ)

๕๐๐ คน

ขึ้นไป

๑๑ คน ๑ ๔ ๕ ๑  (จป.

วิชาชีพ)

* ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดมีกรรมการเพิ่มขึ้นมากกว่าจ�านวนขั้นต�่าที่กฎหมายก�าหนด  

ให้มกีรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาและผู้แทนลูกจ้างเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน

* ส�าหรับสถานประกอบกิจการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ

ระดับวิชาชีพ ให้นายจ้างคัดเลือกผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาหนึ่งคนเป็นกรรมการ และให้ประธานกรรมการ

เลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

๘. ตรวจสอบการรายงานผลการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน ระดับเทคนิค

ขั้นสูง (จป.ท) และระดับวิชาชีพ (จป.ว) ให้มีการรายงานต่อส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือกลุ่ม

งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ ทุก ๓ เดือน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓๗) 
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๘. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑

เจตนารมณ์ของกฎหมาย

เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างที่ท�างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ขอบเขตและการใช้บังคับ

งานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างทุกชนิด เช่น อาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ถนน อุโมงค์ 

ท่าเรือ อู่เรือ คานเรือ สะพานเทียบเรือสะพาน ทางน�า้ ท่อระบายน�้า ประปา รั้ว ก�าแพง ประตู ป้ายหรือสิ่งที่สร้าง

ขึ้นส�าหรับติดหรือตั้งป้าย พื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อจอดรถ กลับรถ และทางเข้าออกของรถ และหมายความรวมถึง

การต่อเติม ซ่อมแซม ซ่อมบ�ารุง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือการรื้อถอนท�าลายสิ่งก่อสร้างนั้นด้วย

แนวการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย

๑.  ตรวจสอบว่าสถานประกอบกิจการเข้าข่ายต้องจัดท�าแผนงานด้านความปลอดภัยหรือไม่  

โดยพจิารณารายละเอียดลักษณะก่อสร้างซึ่งสามารถเรียกเอกสารดังกล่าวได้จากผู้เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓)

๒.  ตรวจสอบสภาพพื้นที่ท�างานก่อสร้าง มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับน�า้หนักเครื่องจักร

และอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔)

๓.  ตรวจสอบให้มีป้ายเตือนอันตรายที่เหมาะสม ณ ทางเข้าออกของยานพาหนะทุกแห่ง และมีผู้ให้

สัญญาณในขณะที่มียานพาหนะเข้าออกเขตก่อสร้าง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑) 

ตัวอย่างแสดงทางเข้าออกเขตก่อสร้าง

๔. ตรวจสอบการตดิหรอืตัง้ป้ายเตือนและป้ายบงัคบัในเขตก่อสร้างเพ่ือความปลอดภยั เช่น ให้ระวงั ห้ามเข้า  

ให้สวมใส่อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความที่เข้าใจง่ายและเห็นได ้

ชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๓) 

 
 

๓๕ 

๘. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
 ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 เพ่ือความปลอดภัยของลูกจ้างที่ท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
 
 ขอบเขตและการใช้บังคับ 
 งานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างทุกชนิด เช่น อาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง 
ถนน อุโมงค์ ท่าเรือ อู่เรือ คานเรือ สะพานเทียบเรือสะพาน ทางน้ า ท่อระบายน้ า ประปา รั้ว ก าแพง 
ประตู ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้าย พ้ืนที่หรือสิ่งก่อสร้างเพ่ือจอดรถ กลับรถ และ
ทางเข้าออกของรถ และหมายความรวมถึงการต่อเติม ซ่อมแซม ซ่อมบ ารุง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย 
หรือการรื้อถอนท าลายสิ่งก่อสร้างนั้นด้วย 
 
 แนวการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย 
 ๑. ตรวจสอบว่าสถานประกอบกิจการเข้าข่ายต้องจัดท าแผนงานด้านความปลอดภัยหรือไม่ 
โดยพิจารณารายละเอียดลักษณะก่อสร้างซึ่งสามารถเรียกเอกสารดังกล่าวได้จากผู้เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓) 
 ๒. ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ท างานก่อสร้าง มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับน้ าหนักเครื่องจักร
และอุปกรณไ์ด้อย่างปลอดภัย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔) 
 ๓. ตรวจสอบให้มีป้ายเตือนอันตรายที่เหมาะสม ณ ทางเข้าออกของยานพาหนะทุกแห่ง และมีผู้ให้
สัญญาณในขณะที่มียานพาหนะเข้าออกเขตก่อสร้าง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑)  

 
ตัวอย่างแสดงทางเข้าออกเขตก่อสร้าง 

 

 ๔. ตรวจสอบการติดหรือตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับในเขตก่อสร้างเพ่ือความปลอดภัย เช่น ให้ระวัง 
ห้ามเข้า ให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความที่เข้าใจง่าย
และเห็นได้ชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๓)  
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๕. ตรวจสอบให้มีการก�าหนดบริเวณเขตก่อสร้างโดยท�ารั้วสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ที่มั่นคงแข็งแรง 

ไว้ตลอดแนวเขตก่อสร้าง หรอืกัน้เขตด้วยวสัดทุีเ่หมาะสมตามลักษณะงาน และจัดท�าป้าย“เขตก่อสร้าง” แสดงให้เห็น 

ได้ชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๖)

ตัวอย่างแสดงเขตก่อสร้างและป้ายเตือน

๖. ก�าหนดเขตอันตรายในเขตก่อสร้าง โดยจัดท�ารั้วหรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมและมีป้าย  

“เขตอันตราย” แสดงให้เห็นได้ชัดเจน และในเวลากลางคืนให้มีสัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลา เช่น เขตบริเวณที่มีการ

ใช้นั่งร้าน ปั้นจั่น เครื่องจักรหนักในการท�างาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๗)

ตัวอย่างแสดงเขตอันตราย

๗. หากมลีกูจ้างเข้าพกัอาศยัในอาคารซ่ึงอยูใ่นระหว่างการก่อสร้างหรือในเขตก่อสร้างต้องตรวจสอบ 

ว่ามีมาตรการด้านความปลอดภัย และมีหนังสือรับรองจากวิศวกรที่ให้ความเหน็ชอบว่าพกัอาศยัในบรเิวณดงักล่าวได้  

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๘)

๘. หากมกีารใช้ระบบไฟฟ้าในเขตก่อสร้าง ต้องตรวจสอบให้มแีผนผงัวงจรไฟฟ้าซึง่มวีศิวกรลงนาม 

รับรอง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๐)

๙.  ตรวจสอบให้มสีวิตซ์ตัดวงจรไฟฟ้า เพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าในเขตก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย 

(กฎกระทรวงฯข้อ ๒๑) 

 
 

๓๖ 

 ๕. ตรวจสอบให้มีการก าหนดบริเวณเขตก่อสร้างโดยท ารั้วสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ที่มั่นคงแข็งแรง
ไว้ตลอดแนวเขตก่อสร้าง หรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และจัดท าป้าย“เขตก่อสร้าง” 
แสดงให้เห็นได้ชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๖) 

 
ตัวอย่างแสดงเขตก่อสร้างและป้ายเตือน 

 

 ๖. ก าหนดเขตอันตรายในเขตก่อสร้าง โดยจัดท ารั้วหรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมและมีป้าย 
“เขตอันตราย” แสดงให้เห็นได้ชัดเจน และในเวลากลางคืนให้มีสัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลา เช่น เขตบริเวณ
ที่มีการใช้นั่งร้าน ปั้นจั่น เครื่องจักรหนักในการท างาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๗) 

 
ตัวอย่างแสดงเขตอันตราย 

 

 ๗. หากมีลูกจ้างเข้าพักอาศัยในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือในเขตก่อสร้าง ต้องตรวจสอบ
ว่ามมีาตรการด้านความปลอดภัย และมีหนังสือรับรองจากวิศวกรที่ให้ความเห็นชอบว่าพักอาศัยในบริเวณ
ดังกล่าวได้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๘) 
 ๘. หากมกีารใช้ระบบไฟฟ้าในเขตก่อสร้าง ต้องตรวจสอบให้มีแผนผังวงจรไฟฟ้าซึ่งมีวิศวกรลงนาม
รับรอง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๐) 
 ๙ ตรวจสอบให้มีสวิตซ์ตัดวงจรไฟฟ้า เพ่ือควบคุมการใช้ไฟฟ้าในเขตก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๑)  

เขตอันตราย 

ป้ายเตือน 
ป้ายแสดง 

“เขตก่อสร้าง” 

 
 

๓๖ 

 ๕. ตรวจสอบให้มีการก าหนดบริเวณเขตก่อสร้างโดยท ารั้วสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ที่มั่นคงแข็งแรง
ไว้ตลอดแนวเขตก่อสร้าง หรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และจัดท าป้าย“เขตก่อสร้าง” 
แสดงให้เห็นได้ชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๖) 

 
ตัวอย่างแสดงเขตก่อสร้างและป้ายเตือน 

 

 ๖. ก าหนดเขตอันตรายในเขตก่อสร้าง โดยจัดท ารั้วหรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมและมีป้าย 
“เขตอันตราย” แสดงให้เห็นได้ชัดเจน และในเวลากลางคืนให้มีสัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลา เช่น เขตบริเวณ
ที่มีการใช้นั่งร้าน ปั้นจั่น เครื่องจักรหนักในการท างาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๗) 

 
ตัวอย่างแสดงเขตอันตราย 

 

 ๗. หากมีลูกจ้างเข้าพักอาศัยในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือในเขตก่อสร้าง ต้องตรวจสอบ
ว่ามมีาตรการด้านความปลอดภัย และมีหนังสือรับรองจากวิศวกรที่ให้ความเห็นชอบว่าพักอาศัยในบริเวณ
ดังกล่าวได้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๘) 
 ๘. หากมกีารใช้ระบบไฟฟ้าในเขตก่อสร้าง ต้องตรวจสอบให้มีแผนผังวงจรไฟฟ้าซึ่งมีวิศวกรลงนาม
รับรอง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๐) 
 ๙ ตรวจสอบให้มีสวิตซ์ตัดวงจรไฟฟ้า เพ่ือควบคุมการใช้ไฟฟ้าในเขตก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๑)  

เขตอันตราย 

ป้ายเตือน 
ป้ายแสดง 

“เขตก่อสร้าง” 
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๑๐. ตรวจสอบให้มีป้ายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่บริเวณ

หม้อแปลงไฟฟ้าและแผงไฟฟ้า (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๔)

๑๑. ตรวจสอบให้มเีครือ่งดบัเพลงิแบบเคลือ่นย้ายได้ทีเ่หมาะสมในทกุจดุทีม่งีานเชือ่มโลหะ หรอืบรเิวณ 

ที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๗)

๑๒. หากมีการเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกัน ตรวจสอบว่าจัดให้มี 

ราวกั้นหรือรั้วกันตก แสงสว่าง และป้ายเตือนอันตรายที่เหมาะสม และในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีสัญญาณไฟสีส้ม

หรือป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓๐)

๑๓. หากมีการใช้เครื่องตอกเสาเข็ม ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกพิกัดน�้าหนักยกและป้ายแนะน�าการใช้

เครื่องตอกเสาเข็มไว้ที่จุดหรือต�าแหน่งที่ผู้บังคับเครื่องตอกเสาเข็มเห็นได้ชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔๔)

ตัวอย่างแสดงเครื่องตอกเสาเข็มและอุปกรณ์รางเลื่อน

๑๔. ขอดูเอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ รางเลื่อน แม่แรง และส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องตอก

เสาเข็ม พร้อมทั้งบันทึกวันเวลาที่ตรวจสอบก่อนเริ่มท�าการตอกเสาเข็มในแต่ละวัน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔๕)

๑๕. ขอดูเอกสารการตรวจรับรองประจ�าปีตามชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ท�างานก่อสร้างตามที่ก�าหนด (ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการท�างานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจ�าปี ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)

๑๖. หากมีการใช้ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวหรือลิฟต์โดยสารชั่วคราว ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกน�้าหนัก

บรรทุกสูงสุดส�าหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวและป้ายบอกน�้าหนักบรรทุกและจ�านวนผู้โดยสารสูงสุดส�าหรับลิฟต์

โดยสารชั่วคราวไว้ภายในและภายนอกลิฟต์ให้เห็นชัดเจน รวมทั้งตรวจสอบการจัดท�าข้อก�าหนดในการใช้ลิฟต์ติด

ไว้บริเวณที่มีการใช้ลิฟต์ให้เห็นได้ชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๗๙ และ ๘๓ (๑))

๑๗. กรณีทางเดินชั่วคราวยกระดับสูงซึ่งมีลักษณะเป็นทางลาดชัน ตรวจสอบว่ามีการจัดให้มีวัสดุ

ป้องกันการลื่นและดูแลให้เกิดความปลอดภัยตลอดเวลาท�างาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘๘)

๑๘. กรณีที่ลูกจ้างท�างานในที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ ๒ เมตรขึ้นไป ตรวจสอบว่ามีการจัด

ให้มีนั่งร้าน บันได ขาหยั่ง หรือม้ายืน ที่เหมาะสมส�าหรับลูกจ้างในการท�างาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘๙)

 
 

๓๗ 

 ๑๐. ตรวจสอบให้มีป้ายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่บริเวณหม้อ
แปลงไฟฟ้าและแผงไฟฟ้า (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๔) 
 ๑๑. ตรวจสอบให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่เหมาะสมในทุกจุดที่มีงานเชื่อมโลหะ หรือ
บริเวณท่ีมีการกักเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๗) 
 ๑๒. หากมกีารเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ตรวจสอบว่าจัดให้มีราวกั้น
หรือรั้วกันตก แสงสว่าง และป้ายเตือนอันตรายที่เหมาะสม และในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีสัญญาณไฟสีส้ม
หรือป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓๐) 
 ๑๓. หากมีการใช้เครื่องตอกเสาเข็ม ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกพิกัดน้ าหนักยกและป้ายแนะน าการใช้
เครื่องตอกเสาเข็มไว้ที่จุดหรือต าแหน่งที่ผู้บังคับเครื่องตอกเสาเข็มเห็นได้ชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔๔) 

    
ตัวอย่างแสดงเครื่องตอกเสาเข็มและอุปกรณร์างเลื่อน 

 ๑๔. ขอดูเอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ รางเลื่อน แม่แรง และส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่อง
ตอกเสาเข็ม พร้อมทั้งบันทึกวันเวลาที่ตรวจสอบก่อนเริ่มท าการตอกเสาเข็มในแต่ละวัน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔๕) 
 ๑๕. ขอดูเอกสารการตรวจรับรองประจ าปีตามชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ท างานก่อสร้างตามที่ก าหนด (ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักร
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจ าปี ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 ๑๖. หากมีการใช้ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวหรือลิฟต์โดยสารชั่วคราว ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกน้ าหนัก
บรรทุกสูงสุดส าหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวและป้ายบอกน้ าหนักบรรทุกและจ านวนผู้โดยสารสูงสุดส าหรับ
ลิฟต์โดยสารชั่วคราวไว้ภายในและภายนอกลิฟต์ให้เห็นชัดเจน รวมทั้งตรวจสอบการจัดท าข้อก าหนดในการ
ใช้ลิฟต์ติดไว้บริเวณท่ีมีการใช้ลิฟต์ให้เห็นได้ชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๗๙ และ ๘๓ (๑)) 
 ๑๗. กรณีทางเดินชั่วคราวยกระดับสูงซึ่งมีลักษณะเป็นทางลาดชัน ตรวจสอบว่ามีการจัดให้มีวัสดุ
ป้องกันการลื่นและดูแลให้เกิดความปลอดภัยตลอดเวลาท างาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘๘) 
 ๑๘. กรณีท่ีลูกจ้างท างานในที่สูงจากพ้ืนดินหรือพ้ืนอาคารตั้งแต่ ๒ เมตรขึ้นไป ตรวจสอบว่ามีการ
จัดให้มีนั่งร้าน บันได ขาหยั่ง หรือม้ายืน ที่เหมาะสมส าหรับลูกจ้างในการท างาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘๙) 
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ตัวอย่างแสดงขาหยั่ง ม้ายืน

๑๙. กรณีทีใ่ห้ลกูจ้างท�างานในสถานทีอ่าจได้รบัอนัตรายจากการพลดัตกหรอืถกูวสัดพุงัทบั ตรวจสอบ 

ว่ามีการจัดท�าราวกั้นหรือรั้วกันตก ตาข่าย สิ่งปิดกั้น หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่เหมาะสม และมีการใช้สายหรือเชือก

ช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๑)

๒๐. กรณีที่มีปล่องหรือช่องเปิดซึ่งอาจท�าให้ลูกจ้างหรือสิ่งของพลัดตก ตรวจสอบว่ามีการจัดท�าฝาปิด 

ที่แข็งแรง ราวกั้นหรือรั้วกันตกท่ีมีความสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร และแผงทึบหรือขอบกันของตกมีความสูง 

ไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตราย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๒)

๒๑. ตรวจสอบให้มีการป้องกันการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุโดยใช้ผ้าใบ ตาข่าย หรือวัสดุอื่นใดที่ม ี

ลักษณะเดียวกันปิดกั้นหรือรองรับ ส�าหรับในกรณีที่ต้องใช้สายพาน เชือก หรือลวดสลิงในการล�าเลียงวัสดุ ต้องมีการ

จัดท�าโครงสร้างและที่ส�าหรับเกาะเกี่ยวให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐๐ )

ตัวอย่างแสดงการป้องกันการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ

๒๒. การรื้อถอนการท�าลายอาคาร หรือสิ่งก่อสร้าง ตรวจสอบให้มีการอบรมลูกจ้างเกี่ยวกับขั้นตอน

การรื้อถอนให้มีความปลอดภัย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐๗)

๒๓. กรณีการรื้อถอนท�าลายสิ่งก่อสร้าง ตรวจสอบให้มีการด�าเนินการจัดให้มีแผงรับวัสดุที่อาจร่วง

หล่นจากการรื้อถอนท�าลายสิ่งก่อสร้างนั้น และแผงรับวัสดุดังกล่าวต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและขนาดใหญ่เพียง

พอที่จะสามารถรองรับวัสดุที่ร่วงหล่นได้อย่างปลอดภัย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐๘ (๔))

 
 

๓๘ 

      
ตัวอย่างแสดงขาหยั่ง ม้ายืน 

 

 ๑๙. กรณีที่ให้ลูกจ้างท างานในสถานที่อาจได้รับอันตรายจากการพลัดตกหรือถูกวัสดุพังทับ 
ตรวจสอบว่ามีการจัดท าราวกั้นหรือรั้วกันตก ตาข่าย สิ่งปิดกั้น หรืออุปกรณ์ป้องกันอ่ืนใดที่เหมาะสม และมี
การใช้สายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๑) 
 ๒๐. กรณทีี่มีปล่องหรือช่องเปิดซึ่งอาจท าให้ลูกจ้างหรือสิ่งของพลัดตก ตรวจสอบว่ามีการจัดท าฝา
ปิดที่แข็งแรง ราวกั้นหรือรั้วกันตกที่มีความสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร และแผงทึบหรือขอบกันของตกมี
ความสูงไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตราย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๒) 
 ๒๑. ตรวจสอบให้มีการป้องกนัการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุโดยใช้ผ้าใบ ตาข่าย หรือวัสดุอ่ืนใดที่มี
ลักษณะเดียวกันปิดกั้นหรือรองรับ ส าหรับในกรณีที่ต้องใช้สายพาน เชือก หรือลวดสลิงในการล าเลียงวัสดุ 
ต้องมีการจัดท าโครงสร้างและที่ส าหรับเกาะเกี่ยวให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐๐ ) 

 
ตัวอย่างแสดงการป้องกันการกระเด็นหรือตกหลน่ของวัสด ุ

 ๒๒. การรื้อถอนการท าลายอาคาร หรือสิ่งก่อสร้าง ตรวจสอบให้มีการอบรมลูกจ้างเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการรื้อถอนให้มีความปลอดภัย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐๗) 
 ๒๓. กรณีการรื้อถอนท าลายสิ่งก่อสร้าง ตรวจสอบให้มีการด าเนินการจัดให้มีแผงรับวัสดุที่อาจ
ร่วงหล่นจากการรื้อถอนท าลายสิ่งก่อสร้างนั้น และแผงรับวัสดุดังกล่าวต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและขนาดใหญ่
เพียงพอที่จะสามารถรองรับวัสดุที่ร่วงหล่นได้อย่างปลอดภัย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐๘ (๔)) 

 
 

๓๘ 

      
ตัวอย่างแสดงขาหยั่ง ม้ายืน 

 

 ๑๙. กรณีที่ให้ลูกจ้างท างานในสถานที่อาจได้รับอันตรายจากการพลัดตกหรือถูกวัสดุพังทับ 
ตรวจสอบว่ามีการจัดท าราวกั้นหรือรั้วกันตก ตาข่าย สิ่งปิดกั้น หรืออุปกรณ์ป้องกันอ่ืนใดที่เหมาะสม และมี
การใช้สายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๑) 
 ๒๐. กรณทีี่มีปล่องหรือช่องเปิดซึ่งอาจท าให้ลูกจ้างหรือสิ่งของพลัดตก ตรวจสอบว่ามีการจัดท าฝา
ปิดที่แข็งแรง ราวกั้นหรือรั้วกันตกที่มีความสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร และแผงทึบหรือขอบกันของตกมี
ความสูงไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตราย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๒) 
 ๒๑. ตรวจสอบให้มีการป้องกนัการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุโดยใช้ผ้าใบ ตาข่าย หรือวัสดุอ่ืนใดที่มี
ลักษณะเดียวกันปิดกั้นหรือรองรับ ส าหรับในกรณีที่ต้องใช้สายพาน เชือก หรือลวดสลิงในการล าเลียงวัสดุ 
ต้องมีการจัดท าโครงสร้างและที่ส าหรับเกาะเกี่ยวให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐๐ ) 

 
ตัวอย่างแสดงการป้องกันการกระเด็นหรือตกหลน่ของวัสด ุ

 ๒๒. การรื้อถอนการท าลายอาคาร หรือสิ่งก่อสร้าง ตรวจสอบให้มีการอบรมลูกจ้างเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการรื้อถอนให้มีความปลอดภัย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐๗) 
 ๒๓. กรณีการรื้อถอนท าลายสิ่งก่อสร้าง ตรวจสอบให้มีการด าเนินการจัดให้มีแผงรับวัสดุที่อาจ
ร่วงหล่นจากการรื้อถอนท าลายสิ่งก่อสร้างนั้น และแผงรับวัสดุดังกล่าวต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและขนาดใหญ่
เพียงพอที่จะสามารถรองรับวัสดุที่ร่วงหล่นได้อย่างปลอดภัย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐๘ (๔)) 
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๙. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน�้า

ตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน�้า พ.ศ. ๒๕๕๒

เจตนารมณ์ของกฎหมาย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน�้า

ของเขตของกฎหมายและการใช้บังคับ

ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการทุกประเภทที่มีลูกจ้างท�างานตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป ซึ่งมีการใช้

เครื่องจักร ปั้นจั่น หรือหม้อน�้า ที่กฎหมายก�าหนด

แนวการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย

เมื่อเข้าไปในสถานประกอบกิจการ พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ ดังนี้

๑. เครื่องจักร

 ๑.๑  รอบบริเวณที่ตั้งเครื่องจักร

   ตรวจสอบทางเดินเขา้ออกจากพืน้ทีส่�าหรบัปฏบิตังิานกบัเครือ่งจกัร ต้องอยูใ่นลักษณะท่ี 

ปลอดภัย มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร มีการจัดท�ารั้ว คอกกั้น หรือแสดงเส้นเขตอันตรายส�าหรับ

เครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตราย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๓ – ๑๔)

 ๑.๒  เครื่องจักรทั่วไป 

   (๑) ตรวจสอบให้มีประกาศก�าหนดวิธีท�างานกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเจียร เครื่อง

ตัด เครื่องไส หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘)

   (๒) ในกรณีมีการติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่อง

ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้เครื่องจักรดังกล่าวท�างานโดยไม่ตั้งใจ เช่น ติดป้าย

แสดงข้อความหรือเครื่องหมายการด�าเนินการดังกล่าว มีระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันมิให้เครื่องจักรท�างาน และ

ป้ายหรือสัญลักษณ์ห้ามเปิดสวิตช์ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔)

ตัวอย่างแสดงระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันมิให้เครื่องจักรท�างาน

 ๓๙ 

๙. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน  า 
ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน  า พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 เพ่ือให้เกดิความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน  า 
 

 ของเขตของกฎหมายและการใช้บังคับ 
 ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการทุกประเภทที่มีลูกจ้างท างานตั งแต่ ๑ คนขึ นไป ซึ่งมีการใช้
เครื่องจักร ปั้นจั่น หรือหม้อน  า ที่กฎหมายก าหนด 
 

 แนวการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย 
 เมื่อเข้าไปในสถานประกอบกิจการ พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ ดังนี  
 

 ๑. เครื่องจักร 
  ๑.๑ รอบบริเวณท่ีตั งเครื่องจักร 
    ตรวจสอบทางเดินเข้าออกจากพื นที่ส าหรับปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ต้องอยู่ในลักษณะ   
ที่ปลอดภัย มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร มีการจัดท ารั ว คอกกั น หรือแสดงเส้นเขตอันตราย
ส าหรับเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตราย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๓ – ๑๔) 
  ๑.๒ เครื่องจักรทั่วไป  
    (๑) ตรวจสอบให้มีประกาศก าหนดวิธีท างานกับเครื่องปั๊มโลหะ เครื่องเจียร เครื่องตัด 
เครื่องไส หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘) 
    (๒) ในกรณีมีการติดตั ง การซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องป้องกัน
อันตรายจากเครื่องจักร ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้เครื่องจักรดังกล่าวท างานโดยไม่ตั งใจ เช่น ติดป้ายแสดง
ข้อความหรือเครื่องหมายการด าเนินการดังกล่าว มีระบบหรืออุปกรณปป้องกันมิให้เครื่องจักรท างาน และ
ป้ายหรือสัญลักษณปห้ามเปิดสวิตชป (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔) 

    
ตัวอย่างแสดงระบบหรืออุปกรณปป้องกันมิให้เครื่องจักรท างาน 
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   (๓)  เครือ่งจกัรทีใ่ช้พลงังานไฟฟ้า ต้องตรวจสอบให้มรีะบบหรอืวธิกีารป้องกนัอันตราย 

จากกระแสไฟฟ้ารั่ว และต้องต่อสายดิน การเดินสายไฟฟ้าเข้าเครื่องจักรต้องเดินลงมาจากที่สูง กรณีเดินบนพื้นดิน

หรือฝังดินต้องใช้ท่อร้อยสายไฟ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ (๑)–(๒))

   (๔) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรซึ่งอุปกรณ์ป้องกันจุดอันตราย

อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของการก่อให้เกิดอันตราย เช่น

         (๔.๑)  เครื่องจักรที่มีการถ่ายถอดพลงังานโดยใช้สายพาน เพลา รอก เครือ่งอปุกรณ์  

ล้อตุนก�าลัง ต้องมีตะแกรงหรือที่ครอบปิดคลุมส่วนที่หมุนได้ให้มิดชิด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ (๔))

ตัวอย่างแสดงที่ครอบปิดส่วนที่หมุนได้ของเครื่องจักร

    (๔.๒)  เลื่อยวงเดือนต้องมีที่ครอบใบเลื่อย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ (๕))

    (๔.๓)  เครื่องลับ เครื่องฝน หรือแต่งผิวโลหะ ต้องมีเครื่องปิดบังประกายไฟหรือ

เศษวัสดุ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ (๖))

    (๔.๔) เครื่องขึ้นรูปพลาสติกหรือวัสดุอื่นโดยการฉีด เป่า ต้องมีเครื่องป้องกัน

อันตราย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ (๗))

 ๒. เครื่องปั๊มโลหะ

  ๒.๑ ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเมื่อส่วนของร่างกายเข้าไปในบริเวณที่อาจเป็น

อันตราย เช่น ที่ครอบปิดคลุม อุปกรณ์ที่สามารถหยุดเครื่องได้ทันที หรืออุปกรณ์อื่น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๘)

ตัวอย่างแสดงเครื่องปั๊มโลหะ

 ๔๐ 

    (๓) เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ต้องตรวจสอบให้มีระบบหรือวิธีการป้องกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ารั่ว และต้องต่อสายดิน การเดินสายไฟฟ้าเข้าเคร่ืองจักรต้องเดินลงมาจากที่สูง กรณีเดินบน
พื นดินหรือฝังดินต้องใช้ท่อร้อยสายไฟ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ (๑)–(๒)) 
    (๔) ตรวจสอบอุปกรณปป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรซึ่งอุปกรณปป้องกันจุดอันตรายอาจ
แตกต่างกันขึ นอยู่กับลักษณะของการก่อให้เกิดอันตราย เช่น 
     (๔.๑) เครื่องจักรที่มีการถ่ายถอดพลังงานโดยใช้สายพาน เพลา รอก เครื่องอุปกรณป 
ล้อตุนก าลัง ต้องมีตะแกรงหรือท่ีครอบปิดคลุมส่วนที่หมุนไดใ้ห้มดิชิด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ (๔)) 

 
ตัวอย่างแสดงที่ครอบปิดส่วนที่หมุนได้ของเครื่องจักร 

 

     (๔.๒) เลื่อยวงเดือนต้องมีที่ครอบใบเลื่อย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ (๕)) 
     (๔.๓) เครื่องลับ เครื่องฝน หรือแต่งผิวโลหะ ต้องมีเครื่องปิดบังประกายไฟหรือเศษ
วัสดุ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ (๖)) 
     (๔.๔) เครื่องขึ นรูปพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนโดยการฉีด เป่า ต้องมีเครื่องป้องกันอันตราย 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ (๗)) 
 
 ๒. เครื่องปั๊มโลหะ 
  ๒.๑ ตรวจสอบอุปกรณปป้องกันอันตรายเมื่อส่วนของร่างกายเข้าไปในบริเวณที่อาจเป็นอันตราย 
เช่น ที่ครอบปิดคลุม อุปกรณปท่ีสามารถหยุดเครื่องได้ทันที หรืออุปกรณปอ่ืน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๘) 

                                                  
 

ตัวอย่างแสดงเครื่องปั๊มโลหะ 
  ๒.๒ เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้มือป้อนวัสดุ ต้องตรวจสอบให้มีสวิตชปกดพร้อมกันสองมือห่างกันไม่
น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙ (๑)) 

สวิตชปกดพร้อมกัน
สองมือห่างกัน      

ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซ.ม. 

 ๔๐ 

    (๓) เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ต้องตรวจสอบให้มีระบบหรือวิธีการป้องกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ารั่ว และต้องต่อสายดิน การเดินสายไฟฟ้าเข้าเคร่ืองจักรต้องเดินลงมาจากที่สูง กรณีเดินบน
พื นดินหรือฝังดินต้องใช้ท่อร้อยสายไฟ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ (๑)–(๒)) 
    (๔) ตรวจสอบอุปกรณปป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรซึ่งอุปกรณปป้องกันจุดอันตรายอาจ
แตกต่างกันขึ นอยู่กับลักษณะของการก่อให้เกิดอันตราย เช่น 
     (๔.๑) เครื่องจักรที่มีการถ่ายถอดพลังงานโดยใช้สายพาน เพลา รอก เครื่องอุปกรณป 
ล้อตุนก าลัง ต้องมีตะแกรงหรือท่ีครอบปิดคลุมส่วนที่หมุนไดใ้ห้มดิชิด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ (๔)) 

 
ตัวอย่างแสดงที่ครอบปิดส่วนที่หมุนได้ของเครื่องจักร 

 

     (๔.๒) เลื่อยวงเดือนต้องมีที่ครอบใบเลื่อย (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ (๕)) 
     (๔.๓) เครื่องลับ เครื่องฝน หรือแต่งผิวโลหะ ต้องมีเครื่องปิดบังประกายไฟหรือเศษ
วัสดุ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ (๖)) 
     (๔.๔) เครื่องขึ นรูปพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนโดยการฉีด เป่า ต้องมีเครื่องป้องกันอันตราย 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ (๗)) 
 
 ๒. เครื่องปั๊มโลหะ 
  ๒.๑ ตรวจสอบอุปกรณปป้องกันอันตรายเมื่อส่วนของร่างกายเข้าไปในบริเวณที่อาจเป็นอันตราย 
เช่น ที่ครอบปิดคลุม อุปกรณปท่ีสามารถหยุดเครื่องได้ทันที หรืออุปกรณปอ่ืน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๘) 

                                                  
 

ตัวอย่างแสดงเครื่องปั๊มโลหะ 
  ๒.๒ เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้มือป้อนวัสดุ ต้องตรวจสอบให้มีสวิตชปกดพร้อมกันสองมือห่างกันไม่
น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙ (๑)) 

สวิตชปกดพร้อมกัน
สองมือห่างกัน      

ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซ.ม. 
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  ๒.๒ เครื่องปั๊มโลหะที่ใช้มือป้อนวัสดุ ต้องตรวจสอบให้มีสวิตช์กดพร้อมกันสองมือห่าง

กันไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙ (๑))

  ๒.๓  เครื่องปั๊มโลหะแบบเท้าเหยียบ ตรวจสอบการจัดให้มีที่พักเท้าและแผ่นเหยียบที่มี

สภาพที่ไม่ลื่นไถล ส�าหรับเครื่องปั๊มโลหะแบบเท้าเหยียบ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙ (๒))

  ๒.๔  ตรวจสอบการจดัให้มสีลักคนัโยกป้องกนัการท�างานโดยบงัเอญิ ส�าหรบัเครือ่งป๊ัมโลหะ 

แบบคันโยก (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙ (๓))

  ๒.๕  ตรวจสอบการจัดท�าตุ้มน�้าหนักให้อยู่สูงกว่าศีรษะ และไม่มีสายไฟในแนวรัศมีของ

น�้าหนักเหวี่ยง ส�าหรับเครื่องปั๊มโลหะแบบน�้าหนักเหวี่ยง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙ (๔))

 ๓.  เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซ 

  ๓.๑  ตรวจสอบให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ และอุปกรณ์คุ้มครองความ

ปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีฉากกั้นจากประกายไฟและแสงจ้า โดยบริเวณดังกล่าวต้องไม่มีวัสดุติดไฟง่ายวาง

อยู่ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๒)

  ๓.๒  ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย และห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณ

การท�างานด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าหรือก๊าซ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๓)

  ๓.๓  ตรวจสอบการจัดเกบ็ถงับรรจุก๊าซไวไฟต้องจัดเกบ็ในสถานทีท่ีม่กีารระบายอากาศดี 

ห่างจากแหล่งความร้อนหรือประกายไฟ ไม่มีความสั่นสะเทือน และต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ  

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๘)

   ๓.๔ การท�างานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมแต่ละชนิด ต้องปฏิบัติ ดังนี้

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ

๑. ต่อสายดินที่โครงเครื่องที่เป็นโลหะ (กฎกระทรวงฯ  

ข้อ ๒๕ (๑))

๑.ติดต้ังมาตรวัดความดันท่ีถูกต้องกับชนิดของก๊าซ 

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๖ (๑))

๒. การใช้สายดนิ หวัจบัสายดนิ สายเชือ่ม หวัจบัลวดเชือ่ม  

ให้เป็นไปตามผู้ผลิตก�าหนด(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๕ (๓))

๒.ตรวจสอบการรัว่ไหลของก๊าซ การหลดุหลวม การสกึหรอ 

ของอปุกรณ์ และหากไม่ปลอดภยัต้องแก้ไขทนัท ี(กฎกระทรวงฯ  

ข้อ ๒๖ (๒))

๓. สายไฟฟ้า สายดิน ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการเสียหาย 

จากการบดทับ หรือเปียกน�้า ชื้นแฉะ และสถานที่

ท�างานต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เหมาะสม  

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๕ (๔))

๓.จัดท�าเครื่องหมาย สี หรือสัญลักษณ์ ที่ท่อส่งก๊าซ  

หัวเชือ่ม หวัตัด ให้เป็นแบบและชนดิเดียวกนั (กฎกระทรวงฯ  

ข้อ ๒๖ (๓))
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ตัวอย่างแสดงอุปกรณ์ของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซ

๔. รถยก

 ๔.๑  ตรวจสอบรถยกต้องมีโครงหลังคาป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่น มีสัญญาณเสียง    

หรือแสงในขณะท�างาน ป้ายบอกพิกัดน�้าหนักรถยกไว้ที่ตัวรถ และห้ามท�าการดัดแปลงให้ความปลอดภัยลดลง (กฎ

กระทรวงฯ ข้อ ๓๑-๓๒)

ตัวอย่างแสดงรถยก

 ๔.๒  ตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถยกก่อนการใช้งานทุกครั้ง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓๑ (๓))

 ๔.๓  ตรวจสอบมาตรการความปลอดภยัของรถยก เช่น ห้ามไม่ให้มกีารโดยสารไปกับรถยก รวม

ทั้งมีการตีเส้นก�าหนดช่องทางเดินรถในอาคาร ทางโค้งหรือแยกต้องมีกระจกนูนหรืออุปกรณ์อื่น     (กฎกระทรวงฯ 

ข้อ ๓๓ ๓๔ และ ๓๘)

๕.  ลิฟต์

 ๕.๑  ตรวจสอบมาตรการป้องกนัอนัตรายในการใช้ การซ่อมบ�ารุง การตรวจสอบ หรือ       การทดสอบ  

(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔๐ (๕))

 ๕.๒  ขอดูผลการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการท�างานของลิฟต์เป็นประจ�า 

ทุกเดือน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔๔)

 ๔๑ 

  ๒.๓ เครื่องปั๊มโลหะแบบเท้าเหยียบ ตรวจสอบการจัดให้มีที่พักเท้าและแผ่นเหยียบที่มีสภาพที่
ไม่ลื่นไถล ส าหรับเครื่องปั๊มโลหะแบบเท้าเหยียบ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙ (๒)) 
  ๒.๔ ตรวจสอบการจัดให้มีสลักคันโยกป้องกันการท างานโดยบังเอิญ ส าหรับเครื่องปั๊มโลหะ
แบบคันโยก (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙ (๓)) 
  ๒.๕ ตรวจสอบการจัดท าตุ้มน  าหนักให้อยู่สูงกว่าศีรษะ และไม่มีสายไฟในแนวรัศมีของน  าหนัก
เหวี่ยง ส าหรับเครื่องปั๊มโลหะแบบน  าหนักเหวี่ยง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙ (๔)) 
 
 ๓. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซ  
  ๓.๑ ตรวจสอบให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ และอุปกรณปคุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล ตลอดจนมีฉากกั นจากประกายไฟและแสงจ้า โดยบริเวณดังกล่าวต้องไม่มีวัสดุติดไฟง่ายวางอยู่ (กฎ
กระทรวงฯ ข้อ ๒๒) 
  ๓.๒ ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย และห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณการ
ท างานด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าหรือก๊าซ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๓) 
  ๓.๓ ตรวจสอบการจัดเก็บถังบรรจุก๊าซไวไฟต้องจัดเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี    
ห่างจากแหล่งความร้อนหรือประกายไฟ ไม่มีความสั่นสะเทือน และต้องติดตั งอุปกรณปป้องกันไฟย้อนกลับ 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๘) 
  ๓.๔ การท างานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมแต่ละชนิด ต้องปฏิบัติ ดังนี  

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ 
๑. ต่อสายดินที่โครงเครื่องที่เป็นโลหะ (กฎ
กระทรวงฯ ข้อ ๒๕ (๑)) 

๑. ติดตั งมาตรวัดความดันที่ถูกต้องกับชนิดของก๊าซ 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๖ (๑)) 

๒. การใช้สายดิน หัวจับสายดิน สายเชื่อม  
หัวจับลวดเชื่อม ให้เป็นไปตามผู้ผลิตก าหนด 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๕ (๓)) 

๒. ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ การหลุดหลวม 
การสึกหรอของอุปกรณป และหากไม่ปลอดภัยต้อง
แก้ไขทันท ี(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๖ (๒)) 

๓. สายไฟฟ้า สายดิน ต้องมีอุปกรณปป้องกันการ
เสียหายจากการบดทับ หรือเปียกน  า ชื นแฉะ และ
สถานที่ท างานต้องมีแสงสว่างและการระบาย
อากาศที่เหมาะสม (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๕ (๔)) 

๓. จัดท าเครื่องหมาย สี หรือสัญลักษณป ที่ท่อส่ง
ก๊าซ หัวเชื่อม หัวตัด ให้เป็นแบบและชนิดเดียวกัน 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๖ (๓)) 
 

 

         
 

ตัวอย่างแสดงอุปกรณปของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซ  ๔๒ 

โครงหลังคามัง่คงแขง็แรง

สัญญาณเสียงหรือ
แสงไฟเตือนภัย

1 ตัน
ป้ายบอกพิกัด
น า้หนักยก

ตรวจสอบให้ปลอดภัย
ก่อนใช้งานทุกคร้ัง

 ๔. รถยก 
  ๔.๑ ตรวจสอบรถยกต้องมีโครงหลังคาป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่น มีสัญญาณเสียง    
หรือแสงในขณะท างาน ป้ายบอกพิกัดน  าหนักรถยกไว้ที่ตัวรถ และห้ามท าการดัดแปลงให้ความปลอดภัย
ลดลง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓๑-๓๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแสดงรถยก 
 

  ๔.๒ ตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถยกก่อนการใช้งานทุกครั ง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓๑ (๓)) 
  ๔.๓ ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของรถยก เช่น ห้ามไม่ให้มีการโดยสารไปกับรถยก 
รวมทั งมีการตีเส้นก าหนดช่องทางเดินรถในอาคาร ทางโค้งหรือแยกต้องมีกระจกนูนหรืออุปกรณปอ่ืน     
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓๓ ๓๔ และ ๓๘) 
 
 ๕. ลิฟต์ 
  ๕.๑ ตรวจสอบมาตรการป้องกันอันตรายในการใช้ การซ่อมบ ารุง การตรวจสอบ หรือ       
การทดสอบ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔๐ (๕)) 
  ๕.๒ ขอดูผลการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการท างานของลิฟตปเป็นประจ าทุกเดือน 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔๔) 
  ๕.๓ ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายบอกพิกัดน  าหนักการใช้งาน ระบบเตือนและระบบตัดการ
ท างานเมื่อใช้ลิฟตปเกินพิกัด การป้องกันไม่ให้ลิฟตปเคลื่อนที่กรณีประตูยังไม่ปิด มีระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับ       
ส่องสว่างและระบบระบายอากาศเม่ือกระแสไฟฟ้าดับ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔๑) 
  ๕.๔ ขอดูเอกสารการตรวจสอบและการทดสอบชิ นส่วนและอุปกรณปของลิฟตปโดยวิศวกรอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั ง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔๓) 
 
 ๖. ปั้นจั่น  
  ๖.๑ ขอดูผลการทดสอบปั้นจั่นโดยวิศวกร ตามขนาดพิกัดยก ดังนี  (ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑปและวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณปของปั้นจั่น  ลงวันที่ ๖ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔) 
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  ๕.๓ ตรวจสอบการจดัให้มป้ีายบอกพกิดัน�า้หนกัการใช้งาน ระบบเตอืนและระบบตดัการ 

ท�างานเมือ่ใช้ลฟิต์เกนิพกิดั การป้องกนัไม่ให้ลฟิต์เคลือ่นทีก่รณปีระตยูงัไม่ปิด มรีะบบไฟฟ้าส�ารองส�าหรบั       ส่องสว่าง 

และระบบระบายอากาศเมื่อกระแสไฟฟ้าดับ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔๑)

  ๕.๔ ขอดูเอกสารการตรวจสอบและการทดสอบช้ินส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์โดย

วิศวกรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔๓)

 ๖.  ปั้นจั่น 

      ๖.๑ ขอดูผลการทดสอบปั้นจั่นโดยวิศวกร ตามขนาดพิกัดยก ดังนี้ (ประกาศกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ลงวันที่  

๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)

  (๑) ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้าง

    - ไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบทุกๆ ๖ เดือน

    - มากกว่า ๓ ตันขึ้นไป ทดสอบทุกๆ ๓ เดือน

   (๒) ปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่นๆ

    - ตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบปีละ ๑ ครั้ง

    - มากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน ทดสอบทุกๆ ๖ เดือน

    - มากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป ทดสอบทุกๆ ๓ เดือน

  ๖.๒  ขอดูผลการทดสอบและตรวจสอบปั้นจั่น ก่อนน�ามาใช้งานใหม่โดยวิศวกร กรณี

ปั้นจั่นที่หยุดการใช้ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔๙ วรรคสอง)

  ๖.๓  ตรวจสอบให้มีสัญญาณเสียงและไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นท�างาน มีป้ายบอก

พิกัดน�้าหนักยกไว้ที่ปั้นจั่นและรอกของตะขอ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕๖ และ ๕๘) 

 

ตัวอย่างแสดงป้ายบอกพิกัดน�้าหนักยกไว้ที่รอกของตะขอ และ ชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ

 ๖.๔  ตรวจสอบให้มีชดุลอ็กป้องกนัทีตั่วตะขอ และมถีงัดับเพลงิแบบเคลือ่นย้ายได้อยูท่ีห้่องบงัคบั 

ปั้นจั่น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕๑ (๒) และ (๖)) 

 ๖.๕  ตรวจสอบให้มีเขตอนัตราย และเครือ่งหมายแสดงอนัตรายในเส้นทางทีป้ั่นจัน่เคล่ือนย้าย 

สิ่งของ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕๙)

 ๔๓ 

    (๑) ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
 -  ไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบทุกๆ ๖ เดือน 
 -  มากกว่า ๓ ตันขึ นไป ทดสอบทุกๆ ๓ เดือน 

    (๒) ปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่นๆ 
     -  ตั งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบปีละ ๑ ครั ง 
     -  มากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน ทดสอบทุกๆ ๖ เดือน 
     -  มากกว่า ๕๐ ตันขึ นไป ทดสอบทุกๆ ๓ เดือน 
  ๖.๒ ขอดูผลการทดสอบและตรวจสอบปั้นจั่น ก่อนน ามาใช้งานใหม่โดยวิศวกร กรณีปั้นจั่น
ที่หยุดการใช้ตั งแต่ ๖ เดือนขึ นไป (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔๙ วรรคสอง) 
  ๖.๓ ตรวจสอบให้มีสัญญาณเสียงและไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นท างาน มีป้ายบอกพิกัด
น  าหนักยกไว้ที่ปั้นจั่นและรอกของตะขอ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕๖ และ ๕๘)  

 
 

ตัวอย่างแสดงป้ายบอกพิกัดน  าหนักยกไว้ที่รอกของตะขอ และ ชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ 
 

  ๖.๔ ตรวจสอบให้มีชุดล็อกป้องกันที่ตัวตะขอ และมีถังดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้อยู่ที่ห้อง
บังคับปั้นจั่น (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕๑ (๒) และ (๖))  
  ๖.๕ ตรวจสอบให้มีเขตอันตราย และเครื่องหมายแสดงอันตรายในเส้นทางที่ปั้นจั่นเคลื่อนย้าย
สิ่งของ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๕๙) 
  ๖.๖ ตรวจสอบให้มีการก าหนดวิธีการท างานเกี่ยวกับปั้นจั่น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการใช้ การซ่อม และการใช้อุปกรณปคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในบริเวณที่ลูกจ้างท างาน  
มีคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้สัญญาณสื่อสาร (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๖๐ ๖๓ และ ๖๔) 
  ๖.๗ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้
ปั้นจั่น ต้องผ่านการอบรมและทบทวน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑป
และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือ
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการท างานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๕๔ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๖๖) 
  ๖.๘ ตรวจสอบมาตรการการท างานใกล้สายไฟฟ้าของปั้นจั่น โดยให้รักษาระยะห่างที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๖๑) 

ชุดล็อกป้องกันลวดสลิง 
หลุดจากตะขอ 

ป้ายบอกพิกัดน  าหนักยก 
ที่รอกของตะขอ 
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 ๖.๖  ตรวจสอบให้มีการก�าหนดวิธีการท�างานเกี่ยวกับปั้นจั่น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 

เกี่ยวกับการใช้ การซ่อม และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในบริเวณที่ลูกจ้างท�างาน มีคู่มือการ

ปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้สัญญาณสื่อสาร (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๖๐ ๖๓ และ ๖๔)

 ๖.๗  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช ้

ปั้นจั่น ต้องผ่านการอบรมและทบทวน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี 

การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคมุการ 

ใช้ป้ันจัน่ และการอบรมทบทวนการท�างานเกีย่วกบัป้ันจ่ัน พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวนัที ่๖ มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๔ (กฎกระทรวงฯ  

ข้อ ๖๖)

 ๖.๘ ตรวจสอบมาตรการการท�างานใกล้สายไฟฟ้าของปั้นจั่น โดยให้รักษาระยะห่างที่ก�าหนด 

ในกฎกระทรวง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๖๑)

๗.  หม้อน�้า 

 ๗.๑  ขอดูผลการทดสอบและรับรองความปลอดภัยของหม้อน�้าโดยวิศวกรหรือผู ้ได้รับ

อนุญาตพิเศษ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๔)

 ๗.๒  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้ ควบคุมหม ้อน�้ าต ้องผ ่ านการอบรมหรือมี คุณวุ ฒิ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างยนต์ สาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิค

การผลิต หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาเกี่ยวกับไอน�้า การเผาไหม้ ความร้อน การประหยัดพลังงาน หรือความแข็งแรง

ของวัสดุ รวมกันไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘๗)

 ๗.๓  ตรวจสอบให้มีป้ายประกาศก�าหนดวิธีการท�างานของลูกจ้างเก่ียวกับการใช้หม้อน�้า  

ขั้นตอนการท�างาน การตรวจสอบอุปกรณ์ และการแก้ไขข้อขัดข้องบริเวณที่ลูกจ้างท�างาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘๖)

 ๗.๔  ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งหม้อน�้าต้องมีลักษณะ ดังนี้

   (๑) พืน้ที่การท�างาน และห้องหม้อน�า้ต้องมทีางเข้าออกอย่างน้อยสองทาง มีความกว้าง 

อย่างน้อย ๖๐ เซนตเิมตร ความสงูอย่างน้อย ๒ เมตร และปราศจากสิง่กดีขวางทางเข้าออก (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๒ (๑))

   (๒) ช่องเปิดที่พื้นที่การท�างานต้องมีขอบกันตก และวัสดุกันลื่นที่พื้นที่การท�างาน  

ขั้นบันไดและพื้นต่างๆ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๒ (๒))

ตัวอย่างแสดงขอบกันตก วัสดุกันลื่น และฉนวนกันความร้อน

 ๔๔ 

 ๗. หม้อน  า  
  ๗.๑ ขอดูผลการทดสอบและรับรองความปลอดภัยของหม้อน  าโดยวิศวกรหรือผู้ได้รับอนุญาต
พิเศษ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๔) 
  ๗.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมหม้อน  าต้องผ่านการอบรมหรือมีคุณวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างยนตป สาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคการผลิต 
หรือสาขาอ่ืนที่เรียนวิชาเกี่ยวกับไอน  า การเผาไหม ้ความร้อน การประหยัดพลังงาน หรือความแข็งแรงของ
วัสดุ รวมกันไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘๗) 
  ๗.๓ ตรวจสอบให้มีป้ายประกาศก าหนดวิธีการท างานของลูกจ้างเกี่ยวกับการใช้หม้อน  า 
ขั นตอนการท างาน การตรวจสอบอุปกรณป และการแก้ไขข้อขัดข้องบริเวณที่ลูกจ้างท างาน (กฎกระทรวงฯ 
ข้อ ๘๖) 
  ๗.๔ ตรวจสอบสถานที่ติดตั งหม้อน  าต้องมีลักษณะ ดังนี  
    (๑) พื นที่การท างาน และห้องหม้อน  าต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อยสองทาง มีความกว้าง
อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร ความสูงอย่างน้อย ๒ เมตร และปราศจากสิ่งกีดขวางทางเข้าออก              
(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๒ (๑)) 
    (๒) ช่องเปิดที่พื นที่การท างานต้องมีขอบกันตก และวัสดุกันลื่นที่พื นที่การท างาน 
ขั นบันไดและพื นต่างๆ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๒ (๒)) 

 
ตัวอย่างแสดงขอบกันตก วัสดุกันลื่น และฉนวนกันความร้อน 

 

    (๓) พื นที่การท างานต้องมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ เครื่องวัดต่างๆ และอุปกรณปประกอบ
ต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอที่จะอ่านค่าและควบคุมได้สะดวก (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๒ (๓)) 
    (๔) ระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉินส่องไปยังทางออก และเคร่ืองวัดต่างๆ รวมทั งแผงควบคุม
ให้เห็นอย่างชัดเจนในกรณีไฟฟ้าดับ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๒ (๔)) 
    (๕) ทางเดินต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องท าเครื่องหมาย ทาสี
หรือใช้เทปสะท้อนแสง ติดไว้ที่สิ่งกีดขวางนั น ให้เห็นได้อย่างชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๒ (๕)) 
    (๖) มีฉนวนกันความร้อนหุ้มหม้อน  า ลิ นจ่ายไอน  า ท่อจ่ายไอน  า ถังพักไอน  า ถังเก็บน  าร้อน 
ปล่องไอเสีย ท่อที่ต่อจากหม้อน  า และอุปกรณปประกอบที่มีความร้อนซึ่งติดตั งอยู่ในระดับหรือบริเวณที่
ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายได้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๒ (๘))  

ขอบกันตก 

วัสดุกันลื่น 
ฉนวนกันความร้อน
หุ้มท่อจ่ายไอน  า 
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   (๓)  พื้นที่การท�างานต้องมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ เครื่องวัดต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบ 

ต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอที่จะอ่านค่าและควบคุมได้สะดวก (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๒ (๓))

   (๔)  ระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉินส่องไปยังทางออก และเครื่องวัดต่างๆ รวมทั้งแผงควบคุม 

ให้เห็นอย่างชัดเจนในกรณีไฟฟ้าดับ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๒ (๔))

   (๕) ทางเดินต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องท�าเครื่องหมาย 

ทาสีหรือใช้เทปสะท้อนแสง ติดไว้ที่สิ่งกีดขวางนั้น ให้เห็นได้อย่างชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๒ (๕))

   (๖)  มีฉนวนกนัความร้อนหุม้หม้อน�า้ ลิน้จ่ายไอน�า้ ท่อจ่ายไอน�า้ ถังพกัไอน�า้ ถงัเก็บน�า้ร้อน  

ปล่องไอเสีย ท่อท่ีต่อจากหม้อน�้า และอุปกรณ์ประกอบที่มีความร้อนซึ่งติดตั้งอยู่ในระดับหรือบริเวณที่ลูกจ้าง 

ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายได้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙๒ (๘)) 

ตัวอย่างแสดงฉนวนความร้อนหุ้มหม้อน�้า

๘. ผู้ปฏิบัติงาน

 ตรวจสอบการแต่งกาย ต้องสวมใส่เครือ่งนุง่ห่มให้เรยีบร้อย รดักมุ และไม่รุง่ริง่ ไม่สวมใส่เครือ่งประดับ 

ที่อาจเกี่ยวโยงกับการท�างานของเครื่องจักร รวบผมที่ยาวเกินสมควร (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓)

 ๔๕ 

 
ตัวอย่างแสดงฉนวนความร้อนหุ้มหม้อน  า 

 

 ๘. ผู้ปฏิบัติงาน 
  ๘.๑ ตรวจสอบการแต่งกาย ต้องสวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อย รัดกุม และไม่รุ่งริ่ง ไม่สวมใส่
เครื่องประดับท่ีอาจเกี่ยวโยงกับการท างานของเครื่องจักร รวบผมที่ยาวเกินสมควร (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓) 

ฉนวนกันความร้อน 
หุ้มหม้อน  า 
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๑๐. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด�าเนนิการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

 เจตนารมณ์ของกฎหมาย

 ๑. เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากอัคคีภัย

 ๒. เพื่อป้องกันความสูญเสียที่เกิดกับลูกจ้างและสถานประกอบการ

 ๓. เพื่อป้องกันต้นเหตุของอัคคีภัยที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชน

 ขอบเขตของกฎหมายและการใช้บังคับ

 ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการทุกประเภทที่มีลูกจ้างท�างานตั้งแต่ ๑ คน ขึ้นไป โดยบางข้อ

ก�าหนดให้ด�าเนินการตามสภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และบางข้อก�าหนดให้ด�าเนินการตามจ�านวนลูกจ้าง

 แนวการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย

 ๑. เมื่อเข้าไปในสถานประกอบกิจการ ให้สอบถามข้อมูลและประเมินสภาพ ดังนี้

    -  จ�านวนลูกจ้าง

  - สภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยว่าเข้าข่ายเป็นสถานท่ีซ่ึงมีสภาพเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย

อย่างร้ายแรง อย่างปานกลางหรืออย่างเบา

  “สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา” หมายความว่า สถานที่ที่มีวัตถุซึ่ง

ไม่ติดไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือมีวัตถุติดไฟได้ในปริมาณน้อยหรือมีวัตถุไวไฟในปริมาณน้อยที่เก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท

อย่างปลอดภัย “สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง” หมายความว่า สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือ

วัตถุติดไฟได้ และมีปริมาณไม่มาก และ“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง” หมายความว่า  

สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ง่าย และมีปริมาณมาก

  การพิจารณาวัตถุติดไฟ วัตถุไฟ และวัตถุไม่ติดไฟ พิจารณาจากจุดวาบไฟ ดังนี้

   วัตถุติดไฟ จุดวาบไฟ มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๐๐ �F (๓๗.๘ �C)

   วัตถุไวไฟ จุดวาบไฟ น้อยกว่า ๑๐๐  �F (๓๗.๘ �C)

   วัตถุไม่ติดไฟ (ติดไฟยาก) จุดวาบไฟ มากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐๐ �F (๙๓.๓ �C)

  การก�าหนดนิยามสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ใช้นิยามจากสถาบันป้องกัน

อัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสากล  ตัวอย่างของสถานที่ดังกล่าว เป็นดังนี้

   “สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา” ได้แก่ ส�านักงานทั่วไป โบสถ์ วัด 

วิหาร สโมสร ห้องเรียน  ห้องสมุดที่ไม่มีชั้นวางหนังสือขนาดใหญ่ ห้องพัก ห้องรับแขก ห้องประชุม สถานพยาบาล

และพักฟื้นที่ควบคุมวัสดุตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าพาณิชย์ทั่วไป หรือสถานที่อื่นซึ่งมีลักษณะ

คล้ายกัน

   “สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง” ได้แก่ ที่จอดรถยนต์และ

ห้องแสดงรถยนต์ โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ โรงงานผลิตเครื่องด่ืม ร้านท�าขนมปัง ร้านซักผ้า  โรงงาน

ผลิตอาหารกระป๋อง โรงงานผลิตแก้วและวัสดุที่ท�าจากแก้ว ภัตตาคาร โรงงานผลิตเครื่องบริโภคประจ�าวัน  
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โรงภาพยนตร์ และศูนย์ประชุม ส�านักงานที่เป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ โรงงานผลิตสินค้าที่ท�าจากหนังสัตว์ 

โรงงานผลิตลูกกวาดและลูกอม โรงงานผลิตสิ่งทอ โรงงานยาสูบ โรงงานประกอบผลิตภัณฑ์ไม้ โรงพิมพ์และสิ่งพิมพ์

โฆษณา โรงงานใช้สารเคมี โรงสีข้าว โรงกลึง โรงงานประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ โรงต้มกลั่น อู่ซ่อมรถยนต์ โรงงานผลิต

ยางรถยนต์ โรงงานแปรรูปไม้ด้วยเครื่อง โรงงานกระดาษและผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานผลิตภัณฑ์กระดาษ ท่าเรือ

และสะพานส่วนที่ยื่นไปในน�้า โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพที่มีการแสดง ที่ท�าการไปรษณีย์ 

ห้องสมุด(มีชั้นเก็บหนังสือขนาดใหญ่) ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ ศูนย์แสดงสินค้าที่

เป็นอาคารขนาดใหญ่ ซุปเปอร์สโตร์ที่เก็บสินค้าสูงไม่เกิน ๓.๖ เมตร    หรือสถานที่อื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน

  “สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง” ได้แก่ โรงเก็บและซ่อมเครื่อง

บิน พื้นที่ที่ใช้งานโดยมีของเหลวไฮดรอลิคติดไฟได้ หล่อด้วยแบบโลหะ ขึ้นรูปโลหะ โรงงานผลิตไม้อัดและไม้แผ่น 

โรงพิมพ์ (ใช้หมึกพิมพ์ที่มีวัตถุไวไฟ) อุตสาหกรรมยาง โรงเลื่อย โรงงานสิ่งทอรวมทั้งโรงฟอก ย้อม ปั่นฝ้าย เส้นใย

สังเคราะห์และฟอกขนสัตว์ โรงท�าเฟอร์นิเจอร์ด้วยโฟม โรงงานผลิตยางมะตอย โรงพ่นสี โรงกลั่นน�า้มัน โรงงาน 

ผลติน�า้มนัเครือ่ง โรงชบุโลหะทีใ่ช้น�า้มนั อตุสาหกรรมพลาสตกิ พืน้ทีล้่างโลหะด้วยสารละลาย การเคลอืบสด้ีวยการจุ่ม  

หรือสถานที่อื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน รวมถึงประเภทโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมก�าหนดให้เป็น

สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง

 - ขนาดพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง อย่างปานกลางหรือ

อย่างเบา

 ๒. ตรวจสอบป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓)           

ตัวอย่างแสดงป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

 ๓.  ตรวจสอบแผนป้องกันและระงบัอคัคภียัส�าหรบัสถานประกอบกจิการทีม่ลีกูจ้างตัง้แต่ ๑๐ คน  

ขึ้นไป ซึ่งต้องประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และ

การบรรเทาทุกข์ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔)

 ๔๗ 

ประจ าวัน โรงภาพยนตร์ และศูนย์ประชุม ส านักงานที่เป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ โรงงานผลิตสินค้าที่
ท าจากหนังสัตว์ โรงงานผลิตลูกกวาดและลูกอม โรงงานผลิตสิ่งทอ โรงงานยาสูบ โรงงานประกอบผลิตภัณฑ์ไม้ 
โรงพิมพ์และสิ่งพิมพ์โฆษณา โรงงานใช้สารเคมี โรงสีข้าว โรงกลึง โรงงานประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ โรงต้มกลั่น 
อู่ซ่อมรถยนต์ โรงงานผลิตยางรถยนต์ โรงงานแปรรูปไม้ด้วยเครื่อง โรงงานกระดาษและผลิตเยื่อกระดาษ 
โรงงานผลิตภัณฑ์กระดาษ ท่าเรือและสะพานส่วนที่ยื่นไปในน้ า โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ
ที่มีการแสดง ที่ท าการไปรษณีย์ ห้องสมุด(มีชั้นเก็บหนังสือขนาดใหญ่) ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าที่เป็น
อาคารขนาดใหญ่ ศูนย์แสดงสินค้าที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ ซุปเปอร์สโตร์ที่เก็บสินค้าสูงไม่เกิน ๓.๖ เมตร    
หรือสถานที่อ่ืนซึ่งมลีักษณะคล้ายกัน 

   “สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง” ได้แก่ โรงเก็บและซ่อม
เครื่องบิน พ้ืนที่ที่ใช้งานโดยมีของเหลวไฮดรอลิคติดไฟได้ หล่อด้วยแบบโลหะ ขึ้นรูปโลหะ โรงงานผลิตไม้อัด
และไม้แผ่น โรงพิมพ์ (ใช้หมึกพิมพ์ที่มีวัตถุไวไฟ) อุตสาหกรรมยาง โรงเลื่อย โรงงานสิ่งทอรวมทั้งโรงฟอก ย้อม 
ปั่นฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์และฟอกขนสัตว์ โรงท าเฟอร์นิเจอร์ด้วยโฟม โรงงานผลิตยางมะตอย โรงพ่นสี โรงกลั่น
น้ ามัน โรงงานผลิตน้ ามันเครื่อง โรงชุบโลหะที่ใช้น้ ามัน อุตสาหกรรมพลาสติก พ้ืนที่ล้างโลหะด้วยสารละลาย 
การเคลือบสีด้วยการจุ่ม หรือสถานที่ อ่ืนซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน รวมถึงประเภทโรงงานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมก าหนดให้เป็นสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง 

 - ขนาดพ้ืนที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง อย่างปานกลางหรือ
อย่างเบา 

๒. ตรวจสอบป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓)             

               

ข้อควรปฏิบัติในเมื่อพบเหตุ เพลงิไหม้

- ดงึอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือในบริเวณใกล้ 
- ถ้าเพลงิยงัมีขนาดเลก็พอที่จะดบัเพลงิเองได้

ให้ใช้ ถังดบัเพลงิมือถือเข้าท าการดบัเพลงิ  
- ถ้าคดิว่าไม่สามารถดบัเพลงิได้ให้รีบอพยพหนี  

ออกจากพืน้ที่ทันทีและให้ปิดประตูห้อง 
พร้อมแจ้ง..........ทันที

- การหนีไฟให้ใช้บันไดเท่านั้น ห้าม! ใช้ลฟิต์
โดย เดด็ขาด

- .............

ตัวอย่างการปฏิบัติตัวอย่างการปฏิบัติ

 
ตัวอย่างแสดงป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 

 

๓. ตรวจสอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คน ขึ้นไป 
ซึ่งต้องประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ  
และการบรรเทาทุกข์ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๔) 
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 ๔. ตรวจสอบว่าทุกชั้นของอาคารมีทางออกหรือการอพยพลูกจ้างอย่างน้อย ๒ ทาง และสามารถ

น�าทุกคนไปสู่ที่ปลอดภัยได้ภายใน ๕ นาที (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘)

 ๕. ตรวจสอบทางหนีไฟ ให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นอย่างน้อยชั้นละ ๒ เส้นทางที่ปราศจาก 

สิง่กดีขวางใดๆ ประตทูีใ่ช้ในเส้นทางหนไีฟต้องเป็นชนดิบานเปิดออกไปตามทศิทางของการหนไีฟ และห้ามปิด ใส่กลอน  

กุญแจ ผูก หรือล่ามโซ่ในขณะที่มีลูกจ้างปฏิบัติงาน และมีป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘ และ 

ข้อ ๑๑)

 ๖. กรณีเป็นอาคาร ๒ ชั้น หรือมีพื้นที่ประกอบกิจการมากกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตรวจสอบให้มี

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙) 

    ๗. กรณีเป็นสถานที่ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง อย่างปานกลาง ตรวจสอบ 

ให้มกีารจดัระบบน�า้ดบัเพลงิและอปุกรณ์ประกอบและเครือ่งดบัเพลงิแบบเคลือ่นย้ายได้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๕)

ตัวอย่างแสดงระบบน�า้ดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ

 ๘.  กรณีเป็นสถานที่ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา ตรวจสอบให้มีเครื่องดับเพลิง 

แบบเคลื่อนย้ายได้อย่างเดียวก็ได้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๕)

ตัวอย่างแสดงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้

  

 ๔๘ 

๔.  ตรวจสอบว่าทุกชั้นของอาคารมีทางออกหรือการอพยพลูกจ้างอย่างน้อย ๒ ทาง และสามารถน า
ทุกคนไปสู่ที่ปลอดภัยได้ภายใน ๕ นาที (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘) 

๕. ตรวจสอบทางหนีไฟ ให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นอย่างน้อยชั้นละ ๒ เส้นทางที่ปราศจากสิ่งกีดขวางใดๆ 
ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องเป็นชนิดบานเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟ และห้ามปิด ใส่กลอน กุญแจ ผูก 
หรือล่ามโซ่ในขณะที่มีลูกจ้างปฏิบัติงาน และมีป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘ และข้อ ๑๑) 

๖. กรณีเป็นอาคาร ๒ ชั้น หรือมีพ้ืนที่ประกอบกิจการมากกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตรวจสอบให้มีระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙)  
    ๗. กรณีเป็นสถานที่ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง อย่างปานกลาง ตรวจสอบให้
มีการจัดระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบและเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได ้(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๕) 

7676

ตัวอย่างการปฏิบัติตัวอย่างการปฏิบัติ

ข้อต่อสายส่ง ข้อต่อ

สายส่งน า้ดบัเ พลิ ง

  7070

ตัวอย่างการปฏิบัติตัวอย่างการปฏิบัติ

การติดตั้งระบบการส่งน า้ เคร่ืองดับเพลิงสูบน า้

เ

 
ตัวอย่างแสดงระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ 

 

 ๘. กรณีเป็นสถานที่ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา ตรวจสอบให้มีเครื่องดับเพลิงแบบ
เคลื่อนย้ายไดอ้ย่างเดียวก็ได้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๕) 

8080

ตัวอย่างการปฏิบัติตัวอย่างการปฏิบัติ

 
ตัวอย่างแสดงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 

                          

 ๙. ตรวจสอบการจัดระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ ให้เป็นตามที่ก าหนด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๒)  
๑๐. ตรวจสอบการจัดเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้มีจ านวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง

และการติดตั้งตามที่ก าหนด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๓(๑)) 
 

 ๔๘ 

๔.  ตรวจสอบว่าทุกชั้นของอาคารมีทางออกหรือการอพยพลูกจ้างอย่างน้อย ๒ ทาง และสามารถน า
ทุกคนไปสู่ที่ปลอดภัยได้ภายใน ๕ นาที (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘) 

๕. ตรวจสอบทางหนีไฟ ให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นอย่างน้อยชั้นละ ๒ เส้นทางที่ปราศจากสิ่งกีดขวางใดๆ 
ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องเป็นชนิดบานเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟ และห้ามปิด ใส่กลอน กุญแจ ผูก 
หรือล่ามโซ่ในขณะที่มีลูกจ้างปฏิบัติงาน และมีป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๘ และข้อ ๑๑) 

๖. กรณีเป็นอาคาร ๒ ชั้น หรือมีพ้ืนที่ประกอบกิจการมากกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตรวจสอบให้มีระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙)  
    ๗. กรณีเป็นสถานที่ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง อย่างปานกลาง ตรวจสอบให้
มีการจัดระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบและเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได ้(กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๕) 

7676

ตัวอย่างการปฏิบัติตัวอย่างการปฏิบัติ

ข้อต่อสายส่ง ข้อต่อ

สายส่งน า้ดบัเ พลิ ง

  7070

ตัวอย่างการปฏิบัติตัวอย่างการปฏิบัติ

การติดตั้งระบบการส่งน า้ เคร่ืองดับเพลิงสูบน า้

เ

 
ตัวอย่างแสดงระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ 

 

 ๘. กรณีเป็นสถานที่ที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา ตรวจสอบให้มีเครื่องดับเพลิงแบบ
เคลื่อนย้ายไดอ้ย่างเดียวก็ได้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๕) 

8080

ตัวอย่างการปฏิบัติตัวอย่างการปฏิบัติ

 
ตัวอย่างแสดงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 

                          

 ๙. ตรวจสอบการจัดระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ ให้เป็นตามที่ก าหนด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๒)  
๑๐. ตรวจสอบการจัดเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้มีจ านวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง

และการติดตั้งตามที่ก าหนด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๓(๑)) 
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 ๙. ตรวจสอบการจดัระบบน�า้ดับเพลงิและอปุกรณ์ประกอบ ให้เป็นตามทีก่�าหนด (กฎกระทรวงฯ 

 ข้อ ๑๒) 

 ๑๐. ตรวจสอบการจัดเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้มีจ�านวน ความสามารถของเครื่อง

ดับเพลิงและการติดตั้งตามที่ก�าหนด (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๓(๑))

ตัวอย่างแสดงการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้

 ๑๑. ตรวจสอบให้มีการป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อนจาก 

กระแสไฟฟ้าลัดวงจร เครื่องยนต์หรือปล่องไฟ การแผ่รังสี การเสียดสี เสียดทานของเครื่องจักร การสะสมของ

ไฟฟ้าสถิตย์ การสะสมความร้อนของปล่องระบายควัน การเชื่อมหรือตัดโลหะ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๘)  

 ๑๒. ตรวจสอบให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานไม่น้อยกว่า ๔๐% ของแต่ละ 

พื้นที่ในสถานประกอบกจิการ โดยหน่วยงานทีไ่ด้รบัใบอนญุาตจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน (กฎกระทรวงฯ 

ข้อ ๒๗)

 ๑๓. ตรวจสอบให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป ให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง

และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ด�าเนินการเอง โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ให้ความเห็นชอบ หรือโดยหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และมีการรายงาน 

ตามแบบที่ก�าหนดภายใน ๓๐ วัน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓๐)

 ๔๙ 

                

สัญญลักษณ์

วธีิการใช้

ติดตั้งมั่นคง

ไม่มส่ิีงกีดขวางการใช้งาน

เอกสารการตรวจสอบ

ตัวอย่างการปฏิบัติตัวอย่างการปฏิบัติ

 
ตัวอย่างแสดงการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 

๑๑. ตรวจสอบให้มีการป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อนจากระแสไฟฟ้า
ลัดวงจร เครื่องยนต์หรือปล่องไฟ การแผ่รังสี การเสียดสี เสียดทานของเครื่องจักร การสะสมของไฟฟ้าสถิตย์ 
การสะสมความร้อนของปล่องระบายควัน การเชื่อมหรือตัดโลหะ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๘)   

๑๒. ตรวจสอบให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานไม่น้อยกว่า ๔๐% ของแต่ละพ้ืนที่
ในสถานประกอบกิจการ โดยหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กฎกระทรวงฯ 
ข้อ ๒๗) 

๑๓. ตรวจสอบให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป ให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ด าเนินการเองโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้
ความเห็นชอบ หรือโดยหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และมีการรายงาน
ตามแบบท่ีก าหนดภายใน ๓๐ วัน (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓๐) 

 



ส�ำนักควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
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๑๑. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

ตาม(ร่าง)กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด�าเนินการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ....

เจตนารมณ์ของกฎหมาย

เพื่อคุ้มครองลูกจ้างที่ท�างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายให้ได้รับความปลอดภัยในการท�างาน

ขอบเขตของกฎหมายและการใช้บังคับ

ใช้บังคับสถานประกอบกิจการทุกประเภทที่มีลูกจ้างท�างานตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป ซึ่งมีการใช้สารเคมี

อันตรายตามที่กฎหมายก�าหนด

แนวการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย

๑. ตรวจสอบสถานประกอบกจิการว่ามกีารใช้หรอืครอบครองสารเคมอีนัตรายทีป่รากฏอยูใ่นกฎหมาย 

จ�านวน ๑,๕๗๐ ชนิด (ซึ่งเป็นชื่อทางเคมีไม่ใช่ชื่อทางการค้า) หรือไม่ และหากพบว่ามีจะเข้าข่ายเป็นสารเคมีอันตราย 

ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้

๒.  ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้าง ดังนี้ (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒) 

 ๒.๑ มกีารใช้หรอืครอบครองสารเคมอีนัตรายทีป่รากฏในกฎหมาย ๑,๕๗๐ ชนดิ ให้ด�าเนนิการ ดงันี้

  (๑) การแจ้งรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

  (๒)  การส่งรายงานผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

  (๓)  การรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้าง

 ๒.๒ มีการใช้หรอืครอบครองสารเคมอีนัตรายทีป่รากฏในกฎหมาย ๑๘๐ ชนดิ ให้ด�าเนนิการ ดงันี้

  (๑) การแจ้งรายงานผลการประเมินความเสีย่งในการก่อให้เกดิอนัตรายของสารเคมอีนัตราย

  (๒)  การจดัท�าแผนปฏบิตักิารกรณมีเีหตฉุกุเฉนิของสถานประกอบกจิการ ตามหลกัเกณฑ ์

และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๓๓)

๓. ตรวจสอบว่าสารเคมีอันตรายมีการฟุ้งกระจายในบรรยากาศการท�างานเป็นลักษณะของฝุ่น ฟูม 

ละออง ไอ เส้นใย แก๊สหรือไม่ และอยู่กระบวนการใดของการท�างาน หากพบว่ามี ให้ขอดูผลการตรวจวัดระดับ

ความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของการท�างานและสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย (ร่างกฎกระทรวงฯ  

ข้อ ๒๙)

๔. ตรวจสอบการจัดมาตรการการด�าเนินการ กรณีผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมี

อันตรายในบรรยากาศของการท�างานและสถานที่เก็บสารเคมีอันตรายเกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนด (ร่าง

กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓๐)

๕. ตรวจสอบการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ลูกจ้างใช้หรือสวมใส่ตามลักษณะ

อันตรายและความรุนแรงของสารเคมีอันตรายหรือลักษณะของงาน ซึ่งอุปกรณ์นั้นต้องมีมาตรฐานตามที่กฎหมาย

ก�าหนด (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๒) 
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๖. ตรวจสอบว่าบริเวณที่ลูกจ้างท�างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายมี ที่ล้างตาและฝักบัวช�าระ

ล้างร่างกายฉุกเฉิน ที่ล้างมือและล้างหน้า ห้องอาบน�้า อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการปฐมพยาบาล 

อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม ชดุท�างานเฉพาะและทีเ่กบ็ชดุท�างานทีใ่ช้แล้ว ตามทีก่ฎหมายก�าหนด (ร่างกฎกระทรวงฯ  

ข้อ ๑๑)

๗. ตรวจสอบการจัดท�าฉลากขนาดที่เหมาะสมปิดไว้ที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุ

ห่อหุ้มสารเคมีอันตราย และฉลากอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๖)

  ๗.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์

  ๗.๒ ชื่อสารเคมีอันตราย

  ๗.๓ รูปสัญลักษณ์

  ๗.๔ ค�าสัญญาณ

  ๗.๕ ข้อความแสดงอันตราย

  ๗.๖ ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย

Methyl Alcohol

CH3OH=32.04

CAS No. 65-56-1

UN No. 1230

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อสารเคมี

รูปสัญลักษณ์

อันตราย ค�าสัญญาณ

- ของเหลวและไอไวไฟสูงมาก

- อันตรายกรณีกลืนกิน

- ก่อให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

- อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการปฏิสนธิหรือทารก

  ในครรภ์

- ท�าอันตรายต่ออวัยวะ (ระบบประสาทส่วนกลาง   

  อวัยวะเกี่ยวกับการมองเห็น)

ข้อความแสดงอันตราย

- เก็บในภาชนะที่บรรจุปิดแน่น

- เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ

- ห้ามสูบบุหรี่

- ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัส

ข้อควรระวัง

ตัวอย่างการจัดท�าฉลาก

 ๕๑ 

 ๕. ตรวจสอบการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ลูกจ้างใช้หรือสวมใส่ตาม
ลักษณะอันตรายและความรุนแรงของสารเคมีอันตรายหรือลักษณะของงาน ซึ่งอุปกรณ์นั้นต้องมีมาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๒)   
 ๖. ตรวจสอบว่าบริเวณที่ลูกจ้างท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายมี ที่ล้างตาและฝักบัวช าระล้าง
ร่างกายฉุกเฉิน ที่ล้างมือและล้างหน้า ห้องอาบน้ า อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฐมพยาบาล 
อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสม ชุดท างานเฉพาะและที่เก็บชุดท างานที่ใช้แล้ว ตามที่กฎหมายก าหนด (ร่าง
กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑) 
 ๗. ตรวจสอบการจัดท าฉลากขนาดที่เหมาะสมปิดไว้ที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุ
ห่อหุ้มสารเคมีอันตราย และฉลากอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๖) 
  ๗.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ 
  ๗.๒ ชื่อสารเคมีอันตราย 
  ๗.๓ รูปสัญลักษณ์ 
  ๗.๔ ค าสัญญาณ 
  ๗.๕ ข้อความแสดงอันตราย 
  ๗.๖ ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย 
 

Methyl Alcohol 
CH3OH=32.04 

CAS No. 65-56-1 
UN No. 1230 

ช่ือผลิตภัณฑ์ 
ช่ือสารเคมี 

 

     
รูปสัญลักษณ ์

อันตราย ค าสัญญาณ 
- ของเหลวและไอไวไฟสูงมาก 
- อันตรายกรณีกลืนกิน 
- ก่อให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง 
- อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการปฏิสนธิ
หรือทารกในครรภ์ 
- ท าอันตรายต่ออวัยวะ (ระบบประสาท
ส่วนกลาง อวัยวะเกี่ยวกับการมองเห็น) 

ข้อความแสดง
อันตราย 

- เก็บในภาชนะที่บรรจุปิดแน่น 
- เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ 
และเปลวไฟ 
- ห้ามสูบบุหรี่ 
- ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัส 

ข้อควรระวัง 

ตัวอย่างการจัดท าฉลาก 
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๘. ตรวจสอบสถานท่ีเกบ็รกัษาสารเคมอีนัตราย ต้องมสีภาพและคณุลกัษณะ ดังต่อไปนี ้ (ร่างกฎกระทรวงฯ  

ข้อ ๑๘)

 ๘.๑ สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

 ๘.๒ กรณีเป็นสถานที่เก็บสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติเป็นตัวท�าปฏิกิริยาที่รุนแรง เป็นตัวเพิ่ม

ออกซิเจน หรือไวไฟซึ่งอาจท�าให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ ต้องสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ นาที     ในกรณีที่

มีระบบน�า้ดบัเพลงิอตัโนมตั ิหรอืในกรณทีีไ่ม่มรีะบบน�า้ดบัเพลงิอตัโนมตัต้ิองสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า ๓ ช่ัวโมง

 ๘.๓ มีทางเข้าออกสถานที่เก็บสารเคมีอันตรายไม่น้อยกว่าสองทาง ใช้ประตูทนไฟและเป็นชนิด

เปิดออกสู่ภายนอก และปิดกุญแจห้องทุกครั้งเมื่อไม่มีการปฏิบัติงาน

 ๘.๔ มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม

 ๘.๕ จัดท�าเขื่อน ก�าแพง ท�านบ ผนัง หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อป้องกันการรั่วไหล 

หรือไหลนองออกมาสู่ภายนอก

 ๘.๖ มีป้ายข้อความว่า “สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต”  

ปิดประกาศไว้ที่ทางเข้าสถานที่นั้น

 ๘.๗ มีแผนผังแสดงที่ต้ังของอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ผจญเพลิง อุปกรณ์ที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน  

ติดไว้บริเวณทางเข้าออกให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา

 ๘.๘ กรณีสถานที่เก็บสารเคมีอันตรายอยู่นอกอาคารต้องจัดท�ารั้วล้อมรอบ

๙. ตรวจสอบให้มีมาตรการป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดจากการขุดเจาะหรือมี

เครื่องหมายแสดงต�าแหน่งจดัเกบ็ให้เหน็ได้ชดัเจน ในกรณทีีเ่กบ็สารเคมอีนัตรายไว้ใต้ดนิ (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙ (๔))
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๑๒. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ตาม(ร่าง)กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด�าเนินการด้านความปลอดภัย    

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ....

เจตนารมณ์ของกฎหมาย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ขอบเขตของกฎหมายและการใช้บังคับ

ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการทุกประเภทที่มีลูกจ้างท�างานตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป และมีการใช้ไฟฟ้า

แนวการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย

เมื่อเข้าไปในสถานประกอบกิจการ พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องตรวจสอบ ดังนี้

๑. ตรวจสอบให้มีข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าตามที่ก�าหนด  

(ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๓)

๒.  ตรวจสอบให้มีการฝึกอบรมลกูจ้างซึง่ปฏบิตังิานเกีย่วกบัไฟฟ้าให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ และทักษะ 

ที่จ�าเป็นในการท�างานอย่างปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๔)

๓.  ตรวจสอบแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบกิจการทั้งหมด ซึ่งได้รับการรับรอง

จากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจ�าท้องถิ่น (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๕)

๔. ตรวจสอบให้มีการติดตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่มองเห็นได้ชัดเจน 

(ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๖)

ตัวอย่างแสดงป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายจากไฟฟ้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 ๕. ตรวจสอบให้มีการจัดหาอุปกรณ์ชนิดที่เป็นฉนวนไฟฟ้าหรือหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าหรืออุปกรณ์

ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าส�าหรับการปฏิบัติงานของลูกจ้าง (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐)

ตัวอย่างแสดงฉนวนไฟฟ้าหุ้มสายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า

 ๕๓ 

๑๒. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
ตาม(ร่าง)กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย    

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. .... 
 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้า 
 
 ขอบเขตของกฎหมายและการใช้บังคับ 
 ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการทุกประเภททีม่ีลูกจ้างท างานตั้งแต่ ๑ คนข้ึนไป และมีการใช้ไฟฟ้า 
 
 แนวการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย 
 เมื่อเข้าไปในสถานประกอบกิจการ พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องตรวจสอบ ดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบให้มีข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าตามที่ก าหนด (ร่าง
กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓) 
 ๒. ตรวจสอบให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่
จ าเป็นในการท างานอย่างปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๔) 
 ๓. ตรวจสอบแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบกิจการทั้งหมด ซึ่งได้รับการรับรองจาก
วิศวกรหรือการไฟฟ้าประจ าท้องถิ่น (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๕) 
 ๔. ตรวจสอบให้มีการติดตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่มองเห็นได้ชัดเจน  
(ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๖) 

 
ตัวอย่างแสดงป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายจากไฟฟ้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

 

 ๕. ตรวจสอบให้มีการจัดหาอุปกรณ์ชนิดที่เป็นฉนวนไฟฟ้าหรือหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าส าหรับการปฏิบัติงานของลูกจ้าง (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐) 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแสดงฉนวนไฟฟ้าหุ้มสายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า 

 ๕๓ 

๑๒. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
ตาม(ร่าง)กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย    

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. .... 
 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้า 
 
 ขอบเขตของกฎหมายและการใช้บังคับ 
 ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการทุกประเภททีม่ีลูกจ้างท างานตั้งแต่ ๑ คนข้ึนไป และมีการใช้ไฟฟ้า 
 
 แนวการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย 
 เมื่อเข้าไปในสถานประกอบกิจการ พนักงานตรวจความปลอดภัยต้องตรวจสอบ ดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบให้มีข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าตามที่ก าหนด (ร่าง
กฎกระทรวงฯ ข้อ ๓) 
 ๒. ตรวจสอบให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่
จ าเป็นในการท างานอย่างปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๔) 
 ๓. ตรวจสอบแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบกิจการทั้งหมด ซึ่งได้รับการรับรองจาก
วิศวกรหรือการไฟฟ้าประจ าท้องถิ่น (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๕) 
 ๔. ตรวจสอบให้มีการติดตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่มองเห็นได้ชัดเจน  
(ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๖) 

 
ตัวอย่างแสดงป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายจากไฟฟ้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

 

 ๕. ตรวจสอบให้มีการจัดหาอุปกรณ์ชนิดที่เป็นฉนวนไฟฟ้าหรือหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าหรืออุปกรณ์
ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าส าหรับการปฏิบัติงานของลูกจ้าง (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐) 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแสดงฉนวนไฟฟ้าหุ้มสายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า 
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๖. ตรวจสอบให้มีการดูแลและบ�ารุงรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

อย่างปลอดภัย (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑)

๗. ตรวจสอบให้มีแผ่นภาพพร้อมค�าบรรยายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า  

การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ติดไว้ในบริเวณที่ท�างานที่ลูกจ้างสามารถมองเห็นได้ชัดเจน (ร่างกฎ

กระทรวงฯ ข้อ ๑๒)

๘. ขอดูผลการตรวจสอบและบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าซึ่งรับรองโดยวิศวกร  

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๓)

๙. ตรวจสอบให้มีมาตรการป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร กรณีที่มีการติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม 

ซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้า หรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๕)

ตัวอย่างกุญแจป้องกันการสับสวิตซ์ และป้ายห้ามสับสวิตซ์

๑๐. ตรวจสอบให้มีการตดิตัง้เต้ารบั สายไฟฟ้า อปุกรณ์ และเครือ่งป้องกนั ทีม่ขีนาดและชนดิท่ีเหมาะสม 

ไว้ให้เพียงพอแก่การใช้งาน (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๘)

๑๑. กรณีมีการใช้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งในบริเวณพื้นที่กว้างพอที่จะปฏิบัติงาน 

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย มีเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน มีเครื่องดับเพลิงชนิดที่ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้า 

(ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๐)

๑๒. ตรวจสอบให ้มีการติดตั้ งระบบป ้องกันฟ ้าผ ่าตามมาตรฐานสมาคมวิศวกรรมสถาน 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๑)

๑๓. ตรวจสอบให้มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  

ให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๒)

ตัวอย่างแสดงชุดคุ้มครองความปลอดภัยจากไฟฟ้า

 ๕๔ 

 ๖. ตรวจสอบให้มีการดูแลและบ ารุงรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑) 
 ๗. ตรวจสอบให้มีแผ่นภาพพร้อมค าบรรยายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า การปฐม
พยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ติดไว้ในบริเวณที่ท างานที่ลูกจ้างสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  (ร่าง
กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๒) 
 ๘. ขอดูผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าซึ่งรับรองโดยวิศวกร ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๓) 
 ๙. ตรวจสอบให้มีมาตรการป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร กรณีที่มีการติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม 
ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า หรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๕) 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกุญแจป้องกันการสับสวิตซ์ และป้ายห้ามสับสวิตซ์ 
 

 ๑๐. ตรวจสอบให้มีการติดตั้งเต้ารับ สายไฟฟ้า อุปกรณ ์และเครื่องป้องกัน ที่มีขนาดและชนิดที่เหมาะสม
ไว้ให้เพียงพอแก่การใช้งาน (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๘) 
 ๑๑. กรณีมีการใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งในบริเวณพ้ืนที่กว้างพอที่จะปฏิบัติงาน
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย มีเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน มีเครื่องดับเพลิงชนิดที่ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้า 
(ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๐) 
 ๑๒. ตรวจสอบให้มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๑) 
 ๑๓. ตรวจสอบให้มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
ให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๒) 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแสดงชุดคุ้มครองความปลอดภัยจากไฟฟ้า 
 

 ๕๔ 

 ๖. ตรวจสอบให้มีการดูแลและบ ารุงรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑) 
 ๗. ตรวจสอบให้มีแผ่นภาพพร้อมค าบรรยายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า การปฐม
พยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ติดไว้ในบริเวณที่ท างานที่ลูกจ้างสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  (ร่าง
กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๒) 
 ๘. ขอดูผลการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าซึ่งรับรองโดยวิศวกร ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๓) 
 ๙. ตรวจสอบให้มีมาตรการป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร กรณีที่มีการติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม 
ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า หรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๕) 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกุญแจป้องกันการสับสวิตซ์ และป้ายห้ามสับสวิตซ์ 
 

 ๑๐. ตรวจสอบให้มีการติดตั้งเต้ารับ สายไฟฟ้า อุปกรณ ์และเครื่องป้องกัน ที่มีขนาดและชนิดที่เหมาะสม
ไว้ให้เพียงพอแก่การใช้งาน (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๘) 
 ๑๑. กรณีมีการใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งในบริเวณพ้ืนที่กว้างพอที่จะปฏิบัติงาน
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย มีเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน มีเครื่องดับเพลิงชนิดที่ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้า 
(ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๐) 
 ๑๒. ตรวจสอบให้มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๑) 
 ๑๓. ตรวจสอบให้มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
ให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๒) 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแสดงชุดคุ้มครองความปลอดภัยจากไฟฟ้า 
 



คู่มือ การตรวจความปลอดภัยในการท�างานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๔
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 ๑๔. ตรวจสอบให้มีการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์

ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานและวิธีที่ผู้ผลิตก�าหนด (ร่างกฎ

กระทรวงฯ ข้อ ๒๕)
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๑๓. แนวการตรวจความปลอดภัยในการท�างานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และ

พังทลาย

ตาม(ร่าง)กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด�าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีว

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย 

พ.ศ. ....

เจตนารมณ์ของกฎหมาย

๑. เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายตกจากการท�างานในที่สูงและที่ลาดชัน เช่น การท�าความสะอาด

อาคารสูง การติดตั้งป้ายโฆษณา การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ในอาคาร ปล่องและช่องเปิดต่างๆ ภายในอาคาร 

เป็นต้น

๒.  เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น ปลิว จากการล�าเลียงสิ่งของที่อยู่สูง 

การสาด เททิ้งหรือโยนวัสดุจากที่สูง

๓.  เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการพังทลาย เช่น การท�างานในท่อ ช่อง ไซโลหรือสถานที่

อื่นๆ ที่อาจมีการพังทลายได้

๔.  เพื่อป้องกันอันตรายจากการท�างาน กรณีตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ เช่น ถัง บ่อ กรวย 

ภาชนะหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

ขอบเขตของกฎหมายและการบังคับใช้

ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการทุกประเภทที่มีลูกจ้างท�างานตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป 

แนวทางการตรวจของพนักงานตรวจความปลอดภัย

การตรวจความปลอดภัยในการท�างานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่น  

และพังทลาย ที่ไม่เข้าข่ายลักษณะงานประเภทกิจการก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น การท�าความสะอาดอาคารสูง การติดตั้งป้าย

โฆษณา การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ในอาคาร การท�างานบนหรือในถัง บ่อ กรวย หรือภาชนะเก็บหรือรองรับ

วัสดุ เป็นต้น มีหัวข้อหลักในการตรวจ ๔ เรื่องหลักๆ ได้แก่ การท�างานของลูกจ้างในที่สูง และที่ลาดชัน การใช้บันไดไต่ 

ขาหยั่งหรือม้ายืน การป้องกันวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และการป้องกันการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับ

วัสดุ

๑. การท�างานในที่สูง และที่ลาดชัน

 ๑.๑  ตรวจสอบการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพของงานและ

สภาวะอันตรายที่อาจได้รับตลอดเวลาที่ลูกจ้างท�างานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง  วัสดุกระเด็น ตกหล่น 

และพังทลาย เช่น เข็มขัดนิรภัย สายช่วยชีวิต หมวกแข็ง รองเท้าชนิดหุ้มส้นพื้นยางถุงมือ เป็นต้น ตลอดจนมาตรการดูแล

ให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีการท�างาน (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒) 

 ในกรณีที่ลูกจ้างใช้เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตจะต้องจัดท�าจุดยึดตรึงสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของอาคารหรือโครงสร้างอื่นที่มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒ วรรคสอง)
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 ๑.๒  ในกรณีลูกจ้างท�างานในที่สูงตั้งแต่ ๒ เมตร ตรวจสอบการจัดท�านั่งร้านหรือมาตรการอื่น 

ที่เหมาะสมกับสภาพของงาน เช่น การใช้บันได การใช้ขาหยั่งหรือม้ายืน เป็นต้น ให้ลูกจ้างยืนปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 

(ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๓) 

ตัวอย่างแสดงนั่งร้าน ขาหยั่ง ม้ายืน

 ๑.๓  ในกรณีลูกจ้างท�างานในที่สูงตั้งแต่ ๔ เมตร ตรวจสอบการจัดท�าราวกั้นหรือรั้วกันตกให้มีความสูง 

ไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๑๐ เซนติเมตร ซึ่งมีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย หรือจัดให้มีเข็มขัดนิรภัยและ

สายช่วยชวีติ หรอือุปกรณ์ป้องกนัอ่ืนใดท่ีมลีกัษณะเดียวกนัให้ลกูจ้างใช้ตลอดระยะเวลาการท�างาน (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๔)

 ๑.๔  ตรวจสอบการจัดท�าฝาปิดที่แข็งแรง ราวกั้นหรือรั้วกันตกที่มีความสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร 

แต่ไม่เกิน ๑๑๐ เซนติเมตร ซึ่งมีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย หรือหากใช้แผงทึบแทนราวกั้นหรือรั้วกันตก ต้องมี

ความสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร เพื่อป้องกันการพลัดตกหล่น ในบริเวณที่มีปล่องหรือช่องเปิดต่างๆ รวมทั้งตรวจดู 

การติดป้ายเตือนอันตรายดังกล่าวให้เห็นได้ชัดเจน (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๕)

 ๑.๕  ตรวจสอบมาตรการการห้ามไม่ให้มีการท�างานในที่สูงในข้อ ๑.๒ และ ๑.๓ นอกอาคารในขณะที่

มีพายุ ลมแรง ฝนตก หรือฟ้าคะนอง (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๖)

 ๑.๖  ตรวจสอบให้มนีัง่ร้านทีเ่หมาะสมกบัสภาพงาน หรอืเขม็ขดันริภยัและสายช่วยชวิีตพร้อมอุปกรณ์  

หรือมาตรการป้องกันอื่นที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการท�างานบนที่ลาดชันที่ท�ามุมเกิน ๑๕ องศาจากแนวราบ และมีความสูง

ของพื้นระดับที่เอียงนั้นตั้งแต่สองเมตรขึ้นไป (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐) 

 ๑.๗  ตรวจสอบให้มีนั่งร้านที่เหมาะสมกับสภาพงาน และเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวและสายช่วยชีวิต 

พร้อมอุปกรณ์ หรือมาตรการป้องกันอื่นที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการท�างานบนที่ลาดชันที่ท�ามุมเกิน ๓๐ องศาจากแนวราบ 

และมีความสูงของพื้นระดับที่เอียงนั้นตั้งแต่สองเมตรขึ้นไป (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐ วรรคสอง)

๒.  การใช้บันไดไต่ ขาหยั่งหรือม้ายืน

 ๒.๑  ตรวจสอบในกรณีมีการใช้บันไดไต่ ดังนี้

   (๑) บันไดไต่ชนิดเคลื่อนย้ายได้ 

  - การพาดบันไดไต่กับผนังต้องพาดในอัตราส่วน ๑ ต่อ ๔ ระหว่างฐานบันไดกับความยาวช่วง

บันได หรือวางบันไดโดยให้ฐานบันไดท�ามุมกับพื้นประมาณ ๗๕ องศา (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๗)  

  - ต้องมีสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน มีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน ไม่ช�ารุดเสื่อมสภาพ มีความ

กว้างของบันไดไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร และมีขาบันไดหรือสิ่งยึดโยงที่สามารถป้องกันการลื่นไถลของบันไดได้ (ร่างกฎ

กระทรวงฯ ข้อ ๗ วรรคสอง)

 ๕๗ 

  ในกรณีที่ลูกจ้างใช้เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตจะต้องจัดท าจุดยึดตรึงสายช่ วยชีวิตไว้กับ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือโครงสร้างอื่นที่มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย  (ร่างกฎกระทรวงฯ 
ข้อ ๒ วรรคสอง) 
  ๑.๒ ในกรณีลูกจ้างท างานในที่สูงตั้งแต่ ๒ เมตร ตรวจสอบการจัดท านั่งร้านหรือมาตรการอื่น
ที่เหมาะสมกับสภาพของงาน เช่น การใช้บันได การใช้ขาหยั่งหรือม้ายืน เป็นต้น ให้ลูกจ้างยืนปฏิบัติงาน
ได้อย่างปลอดภัย (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๓)  

      
ตัวอย่างแสดงนั่งร้าน ขาหยั่ง ม้ายืน 

 

  ๑.๓ ในกรณีลูกจ้างท างานในที่สูงตั้งแต่ ๔ เมตร ตรวจสอบการจัดท าราวกั้นหรือรั้วกันตกให้มี
ความสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๑๐ เซนติเมตร ซึ่งมีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย 
หรือจัดให้มีเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต หรืออุปกรณ์ป้องกันอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกันให้ลูกจ้างใช้ตลอด
ระยะเวลาการท างาน (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๔) 
  ๑.๔ ตรวจสอบการจัดท าฝาปิดที่แข็งแรง ราวกั้นหรือรั้วกันตกที่มีความสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ 
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๑๐ เซนติเมตร ซึ่งมีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย หรือหากใช้แผงทึบแทนราวกั้น
หรือรั้วกันตก ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร เพ่ือป้องกันการพลัดตกหล่น ในบริเวณที่มีปล่องหรือ
ช่องเปิดต่างๆ รวมทั้งตรวจดูการติดป้ายเตือนอันตรายดังกล่าวให้เห็นได้ชัดเจน (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๕) 
  ๑.๕ ตรวจสอบมาตรการการห้ามไม่ให้มีการท างานในที่สูงในข้อ ๑.๒ และ ๑.๓ นอกอาคาร
ในขณะที่มีพายุ ลมแรง ฝนตก หรือฟ้าคะนอง (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๖) 
  ๑.๖ ตรวจสอบให้มีนั่งร้านที่เหมาะสมกับสภาพงาน หรือเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตพร้อม
อุปกรณ์ หรือมาตรการป้องกันอ่ืนที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการท างานบนที่ลาดชันที่ท ามุมเกิน ๑๕ องศาจาก
แนวราบ และมีความสูงของพ้ืนระดับที่เอียงนั้นตั้งแต่สองเมตรข้ึนไป (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๐)  
  ๑.๗ ตรวจสอบให้มีนั่งร้านที่เหมาะสมกับสภาพงาน และเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวและสาย
ช่วยชีวิต พร้อมอุปกรณ์ หรือมาตรการป้องกันอ่ืนที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการท างานบนที่ลาดชันที่ท ามุมเกิน 
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   (๒) บันไดไต่ชนิดติดตรึงกับที่ที่มีความสูงเกิน ๑๐ เมตร ตรวจสอบให้มีโครงสร้างที่แข็งแรง 

ปลอดภัย ไม่ผุกร่อน และต้องจัดท�าโกร่งบันไดป้องกันการตกของลูกจ้าง (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๘)

 ๒.๒  ตรวจสอบในกรณีมีการใช้ขาหยั่งหรือม้ายืน ดังนี้ (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๙)

   (๑) ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัย 

   (๒) ขาในแต่ละข้างต้องท�ามุมกับพื้นในองศาที่เท่ากัน ระหว่าง ๖๐ ถึง ๗๐ องศา

   (๓) ถ้ามีบันไดขึ้นต้องมีพื้นที่ส�าหรับยืนท�างานในที่สูงอย่างเพียงพอ

๓. การป้องกันวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย

 ๓.๑  ตรวจสอบการจัดให้มีราง ปล่องหรือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมส�าหรับล�าเลียงวัสดุ 

สิ่งของที่อยู่สูงที่อาจเป็นอันตรายเพื่อป้องกันวัสดุสิ่งของกระเด็น ตกหล่น (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑)

 ๓.๒  ตรวจสอบการก�าหนดให้มีเขตอันตรายในบริเวณที่มีการกระเด็น ตกหล่น และพังทลายของวัสดุ

สิ่งของ และจัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณดังกล่าว ตลอดจนจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลมิให้มีการเข้าออกขณะปฏิบัติงานจนกว่างาน

จะแล้วเสร็จ (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๒)

 ๓.๓  ตรวจสอบการจัดท�าขอบกันของตก หรือมาตรการป้องกันอื่นที่เหมาะสม ในกรณีที่วัสดุสิ่งของที่

อยู่สูงซึ่งอาจกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายลงมาได้ลูกจ้างท�างาน (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๓)

 ๓.๔  ตรวจสอบการจัดหมวกแข็งป้องกันศีรษะให้ลูกจ้างสวมใส่ตลอดเวลาการท�างาน ในกรณีที่ลูกจ้าง

ท�างานใกล้หรือท�างานในสถานที่ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๔)

 ๓.๕  ตรวจสอบให้มีการจัดเรียงวัสดุให้เกิดความปลอดภัย หรือท�าผนังกั้น หรือใช้วิธีการอื่นที่สามารถ

ป้องกันอันตรายจากการพังทลาย ตกหล่น ในบริเวณที่เก็บหรือกองวัสดุสิ่งของที่อาจมีอันตรายจากการพังทลาย ตกหล่น

ของวัสดุสิ่งของ (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๕)

 ๓.๖  ตรวจสอบให้มีผนังกั้นพร้อมค�้ายัน หรือใช้วิธีการอื่นที่สามารถป้องกันอันตราย ในกรณีที่ให้

ลูกจ้างท�างานในท่อ ช่อง โพรง อุโมงค์ ถ�้า บ่อ ไซโล หรือสถานที่อื่นที่อาจมีการพังทลาย (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๖)

๔.  การป้องกันอันตรายจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ

 ๔.๑  ตรวจสอบมาตรการการจัดให้ลูกจ้างสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต หรือมีสิ่งปิดกั้น หรือ 

จัดท�ารัว้ทีแ่ขง็แรงและมคีวามสงูไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนตเิมตร หรอืสิง่ป้องกนัอืน่ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัตลอดระยะเวลาการท�างาน  

ในกรณีที่มีการท�างานบนหรือในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ เช่น ถัง บ่อ กรวย ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  

ที่ลูกจ้างอาจตกลงไปได้ (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๗)

 ๔.๒  ตรวจสอบการจัดให้มีสิ่งปิดกั้นหรือจัดท�ารั้วที่แข็งแรงและมีความสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร 

ล้อมรอบภาชนะเพื่อป้องกันการตกหล่นของลูกจ้าง ในกรณีที่มีการท�างาน ณ บริเวณสถานที่หรือลักษณะการท�างานที่อาจ

ท�าให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจาการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ เช่นถัง บ่อ กรวย ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะ

เดียวกัน ที่ลูกจ้างอาจตกลงไปได้ (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๘)

 ๔.๓  ตรวจสอบมาตรการการจัดให้ลูกจ้างสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตตลอดระยะเวลาการ

ท�างาน ในกรณีที่ไม่สามารถด�าเนินการตามข้อ ๔.๒ ได้ (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๘ วรรคสอง)

 ๔.๔  ตรวจสอบการจัดให้มีสิ่งป้องกันล้อมรอบภาชนะบรรจุของร้อนหรือมีมาตรการความปลอดภัย

เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างตกหล่นลงไปในภาชนะบรรจุของร้อน ในกรณีที่มีการท�างานในลักษณะที่อาจท�าให้ลูกจ้างตกลงไป

ในภาชนะบรรจุของร้อนได้ (ร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๙) 




