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ท างานของโรงพยาบาลรัฐ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่ งพระราชบัญญัติความปลอดภัย   อาชีวอนามัย และ
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หนังสือเล่มน้ีจะเป็นข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปในการคุ้มครองส่งเสริมตามสิทธิของตน 

คณะผู้ จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือแนวทางมาตรฐานการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล ฉบับปี 2561 เล่มที่ 3 “แนวทางการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของโรงพยาบาลรัฐ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย       
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554” น้ี จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย    อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานพยาบาลมากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์แก่
ประชาชน ทั้งน้ีหากมีข้อบกพร่องประการใดกรุณาแจ้งคณะผู้ จัดท า เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง และทุกคร้ังที่
ประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่หรือประกาศยกเลิกกฎหมายฉบับเก่า จะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันต่อไป  
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ส่วนที่ 1 

สาระส าคญัส าคญัของกฎหมายด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

เมื่อพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทย พบว่ามีการพัฒนามาเป็น
ล าดับอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดแนวคิดและความพยายามที่จะก าหนดพระราชบัญญัติความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพื่อให้
ฐานะของกฎหมายแม่เป็นพระราชบัญญัติ ลดความซ้ าซ้อนกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ความพยายามนี้ใช้เวลานานเกือบ 
20 ปี จนในที่สุดประเทศไทยก็ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 และมีผลบังคับใช้แล้วต้ังแต่วันที่ 16 กรกฎาคา 2554 เป็นต้นมา  

 ดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานมีผลบังคับใช้แล้ว การที่
เราจะบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาลรัฐนั้น จ าเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างและสาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติให้เข้าใจ เพื่อให้การด าเนินงานด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาลรัฐเป็นไปตามกฎหมาย ซ่ึงในโครงสร้าง
กฎหมายฉบับนี้ จะประกอบด้วย 8 หมวด และมีมาตราทั้งหมด 74 มาตรา พร้อมบทเฉพาะกาล สาระส าคัญใน
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน มีดังนี้  

ส่วนน า มีมาตราทั้งหมด 5 มาตรา กล่าวถึงส่วนขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย และนิยามศัพท์ ประเด็นส าคัญอยู่
ที่มาตรา 3 ซ่ึงผู้เขียนให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นจุดเด่น และจุดเปลี่ยนของขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายด้าน
ความปลอดภัยในหน่วยงานราชการ โดยในมาตราดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

“มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 
(๒) กิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และกิจการอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานของตนไม่ต่ ากว่ามาตรฐานความปลอดภัยอาชีว  อนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานตามพระราชบัญญัตินี้”  

ถือว่าเป็นเรื่องดีทีใ่ห้ความหวังต่อความส าเร็จของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของคนในภาคราชการ 
ต้องยอมรับในความจริงที่ผ่านมาว่า กฎหมายความปลอดภัยในการท างานของกระทรวงแรงงานไม่ได้ใช้บังคับกับหน่วยงาน
ราชการ คนในภาคราชการจึงท างานในสภาพและสิ่งแวดล้อมการท างานที่ดีหรือไม่ดีขึ้นกับการให้ความส าคัญของผู้บริหาร
ของหน่วยงานนั้นๆ โรงพยาบาลรัฐก็เช่นกัน แต่ถ้าติดตามจากแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่แต่ละโรงพยาบาล มีและ
ได้รับ ไม่น่าจะมีแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย หรือถ้ามี ก็มีค าถามว่าจะได้งบประมาณจากส านักงบประมาณหรือไม่  
 พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ได้จุดประกายความส าคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนในภาคราชการ ถึงแม้นจะ
ระบุว่าพระราชบัญญัตินี้มิให้บังคับ แต่ก็ก าหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น จัดให้มี
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานของ
ตน ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ และสิ่งที่ต้องติดตามคือ ในการปฏิบัติแล้วหน่วยงานใดจะเป็นเจ้าภาพหลักใน
การด าเนินการให้โรงพยาบาลรัฐ เป็นไปตามมาตรฐานที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนด  

หมวด 1 บททั่วไป มีมาตราทั้งหมด 2 มาตรา เป็นเรื่องการก าหนดบทบาทหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
ด าเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน   
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หมวด 2 การบริหาร การจัดการ และการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน มีมาตราทั้งหมด 16 มาตรา สาระส าคัญประกอบด้วย  

1) การก าหนดให้มีบุคคลที่ 3 สามารถให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความ
เสี่ยง ฝึกอบรม และหรือให้ค าปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการได้  

2) นายจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลขึ้นใน
สถานประกอบกิจการ  

3) สิทธิในการรับรู้เก่ียวกับอันตรายจากการท างาน สิทธิของนายจ้าง/ลูกจ้าง ค าเตือน /ค าสั่ง จากทางการ  
4) การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน  
5) หน้าที่ร่วมกันของนายจ้าง ในกรณีที่ สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง  
6) นายจ้างสามารถด าเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้เช่ามา  
7) การดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้าง การแจ้งเรื่องอันตรายที่พบ และการแก้ไข ป้องกันของ

บุคคลต่าง ๆ  
8) การจัดให้มี และการใช้ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
9) การด าเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมาขั้นต้น และผู้รับเหมาช่วง  

หมวด 3 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มีมาตราทั้งหมด 8 มาตรา 
เป็นการก าหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อท าหน้าที่

เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี แก่หน่วยงานของรัฐ และวินิจฉัยอุทธรณ์ที่มีจากนายจ้าง  
หมวด 4 การควบคุม ก ากับ ดูแล มีมาตราทั้งหมด 3 มาตรา สาระส าคัญประกอบด้วย 

• การประเมินอันตรายและการจัดท าแผนป้องกันและลดผลกระทบ  
• การเป็นผู้ช านาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
• การแจ้งการประสบอันตรายของลูกจ้าง และกรณีเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุต่างๆ 

หมวด 5 พนักงานตรวจความปลอดภัย มีมาตราทั้งหมด 9 มาตรา 
การก าหนดอ านาจของพนักงานตรวจความปลอดภัย และการด าเนินการกรณีนายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้เก่ียวข้องฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 หมวด 6 กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มีมาตราทั้งหมด 8 มาตรา 
การให้มีการจัดต้ังกองทุนนี้ในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อใช้ในการด าเนินการด้านความปลอดภัย ทั้ง

ด้านการรณรงค์ ช่วยเหลือและอุดหนุน สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

หมวด 7 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มีมาตราทั้งหมด 1 มาตรา 
การให้มีการต้ังสถาบันนี้ขึ้นภายใน 1 ปี นับจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สาระส าคัญมุ่งเน้นให้สถาบันนี้

ท างานด้านส่งเสริมสนับสนุนและด้านการศึกษา วิจัยเป็นหลักใหญ่ 
หมวด 8 บทก าหนดโทษ มีมาตราทั้งหมด 20 มาตรา 
ได้ก าหนดโทษให้มีความรุนแรงมากกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระ  ราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 โทษสูงสุด คือ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 8 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ     
บทเฉพาะกาล มีมาตราทั้งหมด 2 มาตรา ก าหนดเก่ียวกับการเตรียมการต่างๆ ให้คณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และกฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ยังคงท าหน้าที่และบังคับใช้  

การประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ถือ
เป็นก้าวส าคัญอีกก้าวหนึ่งของงานด้านนี้ของโรงพยาบาลรัฐ แต่การมีพระราชบัญญัตินี้เป็นการเฉพาะก็ไม่ได้หมายความว่า
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งานอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยจะประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็ว ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ทั้งระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการต้องร่วมมือผลักดัน จะอาศัยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตามล าพังไม่ได้ จุดอ่อนหรือข้อด้อยที่มีต้องได้รับการปรับปรุง
แก้ไข การมองภาพการด าเนินการต้องมองให้ครอบคลุมทั้งระบบ โดยมีศูนย์กลางที่การป้องกันที่สาเหตุของปัญหาและการ
ป้องกันต้ังแต่ระยะแรก โดยอาศัยหลักการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เป็นตัวขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ เพื่อความยั่งยืนของงานด้านความปลอดภัย 

ในปัจจุบันโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทยมีการพัฒนาและก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์
การแพทย์ และระบบสนับสนุนทางการแพทย์ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง สภาพการท างานและสภาพแวดล้อมใน
โรงพยาบาลรัฐ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซ่ึงเป็นผลโดยตรงต่อการบาดเจ็บ เสียชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้รับบริการ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน อันเนื่องจากการประสบอันตรายจากปฏิบัติงาน และการใช้บริการใน
โรงพยาบาลรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากผู้บริหารไม่มีมาตรการป้องกัน การประสบอันตรายที่ดี นั้นหมายถึงสิ่งที่โรงพยาบาล
รัฐต้องสูญเสีย และยังเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ.2554 มาตรา 3 ที่ต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานของตนไม่ต่ ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานตามพระราชบัญญัติ  

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ณ เวลานี้จะต้องปฏิบัติตามบทเฉพาะการแห่ง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ก าหนดให้ใช้กฎกระทรวงเดิมที่
ก าหนดไว้ ตามความในหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่มีผลบังคับใช้อยู่ และกฎกระทรวงฉบับ
ใหม่ที่ประกาศเพิ่ม 

เพื่อให้โรงพยาบาลรัฐซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการมีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานของตนไม่ ต่ ากว่ามาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554  

วัตถุประสงค์ของมาตรา 3 วรรคสอง เพื่อให้ส่วนราชการด าเนินการตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยฯ ให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้เก่ียวข้องในองค์กรเช่นเดียวกับหน่วยงานเอกชน โดยหัวหน้า
ส่วนราชการมีหน้าที่จัดและดูแลสถานที่ราชการที่ตนรับผิดชอบ และผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชามิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
จิตใจ และสุขภาพอนามัย ซ่ึงผู้ใต้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของส่วนราชการ 
ในขั้นต้น ส่วนราชการต้องแต่งต้ังบุคคล คณะบุคคล หรือกรณีเข้าข่ายเป็นหน่วยงานที่มีการด าเนินกิจการเฉพาะ 
ให้ส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อทบทวน 
สถานะเบื้องต้นเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของส่วนราชการ และจัดท าร่าง
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานใน
ภาพรวมส าหรับหน่วยงานราชการในสังกัด และเสนอร่างนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ดังกล่าว ให้ผู้บริหารสูงสุดของส่วน
ราชการนั้น เป็นผู้ลงนามในนโยบาย และประกาศนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ 

นอกจากการก าหนดนโยบายความปลอดภัยฯ แล้ว ส่วนราชการจ าเป็นจะต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ 
ดูแลการด าเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ ซ่ึงอาจเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลชุดเดียวกันกับผู้ที่ท าการทบทวน
สถานะเบื้องต้นเพื่อจัดท าร่างนโยบายก็ได้ ส าหรับส่วนราชการในสังกัด ที่ต้ังอยู่ในสถานที่ราชการที่แยกออกไปจากส่วน
ราชการหลักให้แต่งต้ังบุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อดูแลการด าเนินการด้านความปลอดภัยฯ ณ ส่วนราชการแห่งนั้นหลังจาก
นั้นส่วนราชการอาจใช้แบบทบทวนสถานการณ์ด าเนินการด้านความปลอดภัยฯ ตามตัวอย่าง แบบทบทวนสถานะ ในส่วนที่ 
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3 ของหนังสือนี้ เป็นเครื่องมือในการประเมินสิ่งที่โรงพยาบาลต้องด าเนินการตามมาตรฐาน และน ามาตรการต่างๆ ท่ีต้อง
ด าเนินการจัดท าเป็นแผนงาน งบประมาณการด าเนินการด้านความปลอดภัย ซ่ึงภายหลังจากได้รับการอนุมัติการด าเนินการ
แล้วจึงด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน โดยด าเนินการตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดพร้อมทั้งจัดให้มี
ระบบการรายงานผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาล ซ่ึงรายงานดังกล่าวถือเป็นข้อมูลส าคัญที่
โรงพยาบาลสามารถน ามาใช้เพื่อทบทวน และพัฒนา นโยบาย แผนการด าเนินงาน และการด าเนินกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยฯของโรงพยาบาล ซ่ึงขั้นตอนการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปในภาพรวมเป็นแผนภูมิแนวทางการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ส าหรับโรงพยาบาลดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูิแนวทางการด าเนนิงานด้านความปลอดภัยฯ ส าหรับโรงพยาบาลรัฐ 
 

การปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว มีกฎกระทรวงแรงงาน และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 

1. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 

กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 สิงหาคม 2547 โครงสร้างประกอบด้วย 6 หมวด 32 
ข้อก าหนด สาระส าคัญดังนี้ 
หมวด 1 บททั่วไป กล่าวถึง นิยามศัพท์ 
หมวด 2 การควบคุมและป้องกันอันตราย กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องควบคุม ป้องกัน อันตรายลูกจ้างให้ปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัย  
หมวด 3 เครื่องหมาย ฉลาก และสัญญาณเตือนภัย กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีเครื่องหมายเตือนภัย  
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เครื่องหมายห้าม สัญญาณแจ้งเหตุหรือมาตรการที่เหมาะสม 
หมวด 4 การแจ้งเหตุและการรายงาน กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องแจ้งเหตุความเสียหายและรายงานผล 
หมวด 5 การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน

บุคคลตามสภาพและลักษณะของงาน 
หมวด 6 เบ็ดเตล็ด กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดแนวปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎหรือระเบียบว่าด้วยความ 

ปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับรังสี และการตรวจสุขภาพร่างกายลูกจ้าง 

2. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานในพื้นที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 

 กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2547 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โครงสร้างประกอบด้วย 4 หมวด 22 ข้อก าหนด สาระส าคัญดังนี้ 
ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้ กล่าวถึงนิยามศัพท์ 

“ที่อับอากาศ” หมายความว่า ที่ซ่ึงมีทางเข้าออกจ ากัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะท าให้อากาศภายใน
อยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ้ า บ่อ หลุม ห้องใต้ดินห้องนิรภัย ถังน้ ามัน ถังหมัก ถัง ไซโล 
ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน 
“บรรยากาศอันตราย” หมายความว่า สภาพอากาศที่อาจท าให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างหนึ่งอย่างใด 

หมวด 1 บททั่วไป กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างจะต้องจัดท าป้ายแจ้งเตือน และการขบวนการควบคุม ดูแลการเข้าปฏิบัติงาน
ในที่อับอากาศ 

หมวด 2 มาตรการความปลอดภัย กล่าวถึง หน้าที่นายจ้างต้องมีการตรวจวัด บันทึกผลการตรวจวัด และประเมินสภาพ
อากาศในที่อับอากาศ การก าหนดเขตพื้นที่อับอากาศ 

หมวด 4 การฝึกอบรม กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศก าหนด 

3. กฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 
กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 มกราคม 2548 มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันประกาศ 

โครงสร้างประกอบด้วย 2 หมวด 11 ข้อก าหนด สาระส าคัญดังนี้ 
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้  

“การตรวจสุขภาพ” หมายความว่า การตรวจร่างกายและสภาวะทางจิตใจตามวิธีทางการแพทย์เพื่อให้ทราบถึง
ความเหมาะสม และผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างอันอาจเกิดจากการท างาน  
“งานเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยง” หมายความว่า งานที่ลูกจ้างท าเก่ียวกับ  
(๑) สารเคมีอันตรายตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
(๒) จุลชีวันเป็นพิษซ่ึงอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือสารชีวภาพอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
(๓) กัมมันตภาพรังสี 
(๔) ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ แสง เสียง หรือสภาพแวดล้อมอ่ืน ที่อาจเป็น

อันตราย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
หมวด 1 การตรวจสุขภาพ กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ท างานเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงโดย

แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ 
หมวด 2 การบันทึกผล การแจ้ง และการส่งผลการตรวจสุขภาพ กล่าวถึงการตรวจบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับผลการตรวจ

สุขภาพ โดยให้ระบุความเห็นของแพทย์ที่บ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพของลูกจ้างที่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ท างานหรือลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2549  

กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2549 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันประกาศ 
โครงสร้างประกอบด้วย 4 หมวด 41 ข้อก าหนด สาระส าคัญดังนี้ 
บทน า กล่าวถึงขอบเขตการบังคับใช้กฎกระทรวง และนิยามศัพท์ 
หมวดที่ 1 บททั่วไป กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดท าข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท างาน 

ไว้ในสถานประกอกิจการ จัดการอบรมลูกจ้างให้มีความรู้เก่ียวกับข้อบังคับ คู่มือ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการ 

หมวดที่ 2 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบ 
กิจการ กล่าวถึงการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน และ
หน้าที่คณะกรรมการดังกล่าว 

หมวดที่ 3 หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบการ 
กล่าวถึงการจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัย และหน้าที่หน่วยงานความปลอดภัย 

หมวดที่ 4 การแจ้ง การส่งเอกสาร และการเก็บเอกสารหลักฐาน กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดส่งเอกสารให้ 
หน่วยงานราชการและเก็บเอกสารหลักฐานไว้ให้หน่วยงานราชการตรวจ 

5. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 

กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 ตุลาคม 2551 มีผลบังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โครงสร้างประกอบด้วย 15 หมวด 112 ข้อก าหนด สาระส าคัญดังนี้  
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ กล่าวถึงนิยามศัพท์  
หมวด 1 บททั่วไป กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างจัดท าแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างานส าหรับงานก่อสร้าง 
หมวด 2 เขตก่อสร้าง กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องก าหนดเขตก่อสร้าง และมาตรการเข้าออกสถานที่ก่อสร้าง 
หมวด 3 งานไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย 

ส่วนที่ 1 งานไฟฟ้า กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีแผนผังวงจรไฟฟ้าที่วิศวกรรับรอง และป้ายแจ้งเตือน  
ป้ายห้าม เก่ียวความปลอดภัยทางไฟฟ้า 

ส่วนที่ 2 การป้องกันอัคคีภัย กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีป้ายแจ้งเตือน ป้ายห้ามเก่ียวการ 
ป้องกันอัคคีภัย และจัดให้มีทางหนีไฟตามข้อก าหนด 

หมวด 4 งานเจาะและงานขุด กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องก าหนดเขตงานเจาะและงานขุด จัดหาอุปกรณ์ 
ช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

หมวด 5 งานก่อสร้างที่มีเสาเข็มและก าแพงพืด 
ส่วนที่ 1 เสาเข็ม กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดหาลูกจ้างที่ผ่านการอบรม และการประกอบ การติดต้ัง 

การทดสอบ การใช้ การซ่อมบ ารุง และการตรวจสอบ ต้องปฏิบัติตามคู่มือ 
ส่วนที่ 2 ก าแพงพืด กล่าวถึงนายจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรผู้มีความรู้ความช านาญมีประสบการณ์ควบคุม 

การท างาน 
หมวด 6 ค้ ายัน กล่าวถึง หน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีการค านวณออกแบบและการควบคุมการใช้ โดยมีวิศวกร 

รับรอง และให้สร้าง ประกอบ ติดต้ัง และตรวจสอบให้มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย 
หมวด 7 เครื่องจักรและปั้นจ่ัน 

ส่วนที่ 1 เครื่องจักร กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรวางแผนงานและควบคุมตลอดเวลาที่มี 
การติดต้ังหรือทดสอบ 
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ส่วนที่ 2 ปั้นจ่ัน กล่าวถึง หน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีลูกจ้างเป็นผู้ควบคุมปั้นจ่ัน และในการประกอบ  
ทดสอบการใช้ และการซ่อมบ ารุงต้องปฏิบัติตามคู่มือ 

หมวด 8 ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวและลิฟต์โดยสารชั่วคราว กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างประกอบ ทดสอบการ 
ใช้ และการซ่อมบ ารุงต้องปฏิบัติตามคู่มือ จัดให้มีป้ายบอกน้ าหนัก 

หมวด 9 เชือก ลวดสลิง รอก กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องควบคุมดูแลการใช้เชือก ลวดสลิง รอก 
หมวด 10 ทางเดินชั่วคราวยกระดับ กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดสร้างทางเดินชั่วคราวยกระดับด้วยวัสดุที่ 

มีความแข็งแรง 
หมวด 11 การท างานในสถานที่ทีมีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่น 

ของวัสดุ 
ส่วนที่ 1 การป้องกันการตกจากที่สูง กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีนั่งร้าน บันได ขาหยั่ง หรือม้า 

ยืน ท่ีปลอดภัยตามสภาพงาน 
ส่วนที่ 2 การใช้นั่งร้าน บันได ขาหยั่ง และม้ายืน กล่าวถึง หน้าที่นายจ้างต้องสร้าง ประกอบ ติดต้ัง 

ตรวจสอบนั่งร้าน และก ากับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย   
ส่วนที่ 3 การป้องกันอันตรายจากการพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ กล่าวถึง หน้าที่ 

นายจ้างต้องจัดท าไหล่หิน ดิน ทราย ท่ีป้องกันการพังทลาย 
หมวด 12 งานอุโมงค์ กล่าวถึง หน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมวิธีการท างานและวิธีป้องกันอันตรายแก่ 

ลูกจ้างที่ท างานในอุโมงค์ 
หมวด 13 งานก่อสร้างในน้ า กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงาน ป้องกันอันตราย แผน 

ฉุกเฉิน และการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
หมวด 14 งานรื้อถอนท าลาย กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรก าหนดขั้นตอน วิธี และ 

ควบคุมดูแลการท างาน การขออนุญาตรื้อถอนท าลาย 
หมวด 15 งานคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีการบริหารจัดการ 

เก่ียวกับวิธีการเลือก การใช้และคุณสมบัติอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

6. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเก่ียวกับเครื่องจักร ปั้นจ่ัน และหม้อน้ า พ.ศ. 2552 

กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 มิถุนายน 2552 มีผลบังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โครงสร้างประกอบด้วย 4  หมวด 92 ข้อก าหนด 
สาระส าคัญดังนี้ 
บทน า กล่าวถึง ขอบเขตการบังคับใช้และนิยามศัพท์ 
หมวด 1 เครื่องจักร  
ส่วนที่ 1 บททั่วไป กล่าวถึงหน้าที่นายจ้าง ประกอบด้วย 

• ต้องดูแลลูกจ้างที่ท างานเก่ียวกับเครื่องจักร 
• จัดให้มีวิศวกรรับรอง การประกอบ การติดต้ัง การซ่อมแซม และการใช้งาน ตามประกาศก าหนด 
• จัดให้มีการตรวจสอบรับรองประจ าปีตามชนิดประเภท 
• จัดให้มีการดูแลสถานที่ เครื่องป้องกันอันตราย และเครื่องจักรให้ปลอดภัย 

ส่วนที่ 2 เครื่องปั๊มโลหะ กล่าวถึง หน้าที่นายจ้าง  
• ต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร 
• ต้องตรวจสอบเครื่องปั๊มโลหะให้มีระบบการท างานที่ปลอดภัยเป็นไปตามข้อก าหนด 
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ส่วนที่ 3 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซ กล่าวถึงหน้าที่นายจ้าง 
• ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
• ต้องตรวจสอบความปลอดภัยสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ตามมาตรฐาน 

ส่วนที่ 4 รถยก กล่าวถึงหน้าที่นายจ้าง 
• ต้องตรวจสอบความปลอดภัยสถานที่ และบ ารุงรักษา 
• ต้องควบคุมก ากับการใช้งานตามมาตรฐานก าหนด 

ส่วนที่ 5 ลิฟต์ กล่าวถึง หน้าที่นายจ้าง 
• จัดให้มีลิฟต์ในการปฏิบัติงาน และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด 
• การประกอบ การติดต้ัง การทดสอบ การใช้ การซ่อมบ ารุง และการตรวจสอบลิฟต์  
• การตรวจสอบและการทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของลิฟต์โดยวิศวกรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

หมวด 2 ปั้นจ่ัน 
ส่วนที่ 1 บททั่วไป กล่าวถึงหน้าที่นายจ้าง 

• ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในการใช้ การตรวจสอบ และทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 
• ต้องควบคุมก ากับการใช้งานตามมาตรฐานก าหนด 

ส่วนที่ 2 ปั้นจ่ันเหนือศีรษะและปั่นจ่ันขาสูง กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องควบคุมดูแลการใช้งานอย่างปลอดภัย 
ส่วนที่ 3 ปั้นจ่ันหอสูง กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องควบคุมดูแลการใช้งานอย่างปลอดภัย 
ส่วนที่ 4 รถปั้นจ่ันและเรือปั้นจ่ัน กล่าวถึงนายจ้างต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการติดต้ัง 
ส่วนที่ 5 อุปกรณ์ที่ใช้เก่ียวกับปั้นจ่ัน กล่าวถึงนายจ้างต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในการเลือกใช้อุปกรณ์และลวดสลิง 
หมวด 3 หม้อน้ า  
ส่วนที่ 1 ทั่วไป กล่าวถึงขอบเขตการบังคับใช้กฎกระทรวงและหน้าที่นายจ้าง 

• ต้องใช้หม้อน้ าและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน 
• ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้ าตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
• ต้องใช้น้ าที่มีคุณภาพ 

ส่วนที่ 2 การติดต้ัง การซ่อมบ ารุง การซ่อมแซม และการใช้ กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดสถานที่ตามข้อก าหนดและ
ติดต้ังตามมาตรฐาน 

ส่วนที่ 3 การควบคุม กล่าวถึง หน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบและรับรองความปลอดภัย 
หมวด 4 การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล กล่าวถึงหน้าที่ 

• ต้องจัดให้มีการดูแลสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 
• ต้องจัดหาและใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

7. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  

กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 มีผลบังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โครงสร้างประกอบด้วย 1 หมวด 6 ข้อก าหนด สาระส าคัญ
ดังนี้ 
บทน า กล่าวถึง ขอบเขตการบังคับใช้และเพิ่มเติมหมวด 1/1 ในกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ

จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 
หมวด 1/1 กล่าวถึง หน้าที่นายจ้าง ประกอบด้วย 
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ข้อ ๒๒/๑ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต้ังแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบ 
การจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการ  

ข้อ ๒๒/๒ ให้นายจ้างด าเนินการให้เป็นไปตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการ 
ท างานตามข้อ ๒๒/๑  

ข้อ ๒๒/๓ ให้นายจ้างจัดท าเอกสารเก่ียวกับการจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานตามข้อ ๒๒/๑ 
เก็บไว้ในสถานประกอบกิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดท า และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบ 

10 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง ก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ.
2554 

ประกาศฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 กันยายน 2554 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โครงสร้างประกอบด้วย 3 ข้อก าหนด สาระส าคัญดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ วันประกาศให้ใช้บังคับ 
ข้อ ๓ มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคค 

11 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง ก าหนดแบบแจ้งการเกิดอุบัติร้ายแรงหรือการประสบอันตรายจาก
การท างาน พ.ศ.2554 

ประกาศฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โครงสร้างประกอบด้วย 3 หมวด 11 ข้อก าหนด สาระส าคัญดังนี้ 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนดแบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง 

หรือการประสบอันตรายจากการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔” 
ข้อ ๒ วันที่ประกาศใช้บังคับ 
ข้อ ๓ การแจ้งเป็นหนังสือในกรณีที่สถานประกอบกิจการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง แบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือ

การประสบอันตรายจากการท างาน (แบบ สปร. ๕) 
12 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน 

และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ประกาศฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โครงสร้างประกอบด้วย 3 หมวด 11 ข้อก าหนด สาระส าคัญดังนี้ 
หมวด 1 บททั่วไป กล่าวถึง หน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดล้อมในการท างานแก่ลูกจ้างระดับบริหาร  หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนและเก็บหลักฐานการ
ฝึกอบรม 

หมวด 2 หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน กล่าวถึง 
หลักสูตร ระยะเวลา หมวดวิชาที่ฝึกอบรม ลูกจ้างระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน ลูกจ้างเข้าใหม่ และลูกจ้าง
เปลี่ยนงาน 

หมวด 3 วิทยากรฝึกอบรม กล่าวถึง คุณสมบัติวิทยากรฝึกอบรมลูกจ้างระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน  
ลูกจ้างเข้าใหม่ และลูกจ้างเปลี่ยนงาน 
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13 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการและการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 

กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มกราคม 2556 มีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โครงสร้างประกอบด้วย 8 หมวด 1 บทเฉพาะการ 32 ข้อก าหนด สาระส าคัญดังนี้ 

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้กล่าวถึง นิยามศัพท์ 
หมวด 1 บททั่วไป กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎกระทรวง จัดท าป้ายข้อ

ปฏิบัติต่างๆ และแผนป้องกันระงับอัคคีภัย 
หมวด 2 ความปลอดภัยเก่ียวกับอาคารและทางหนีไฟ กล่าวถึง หน้าที่นายจ้างต้องจัดเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคาร 

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารอง และป้ายบอกทางหนีไฟ 
หมวด 3 การดับเพลิง กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ เครื่องดับเพลิงแบบ

เคลื่อนย้ายได้ หรือระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
หมวด 4 การป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน  กล่าวถึง หน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีการ

ป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน 
หมวด 5 วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องต้องด าเนินการอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย วัตถุไวไฟ หรือวัตถุ
ระเบิด 

หมวด 6 การก าจัดข้องเสียที่ติดไฟง่าย กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องปฏิบัติเก่ียวกับของเสียที่ติดไฟได้ง่ายตามข้อก าหนด 
หมวด 7 การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าส าหรับอาคาร

หรือสิ่งก่อสร้าง 
หมวด 8 การด าเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง              

ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรบัการฝึกอบรมการดับเพลิง
ขั้นต้น และลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

14 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการและการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวสารเคมี พ.ศ.2556 

กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 มีผลบังคับใช้นับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โครงสร้างประกอบด้วย 10 หมวด 36 ข้อก าหนด สาระส าคัญดังนี้ 

บทน า กล่าวถึงขอบเขตการบังคับใช้กฎกระทรวง และนิยามศัพท์ 
หมวด 1 กล่าวถึงข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย หน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและ

รายละเอียดข้อมูล ข้อบังคับ การปฏิบัติเก่ียวกับสารเคมี และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเก่ียวกับสารเคมี
อันตราย 

หมวด 2 ฉลากและป้าย กล่าวถึงการให้นายจ้างจัดให้มีการปิดฉลากที่เป็นภาษาไทย ป้ายห้าม ป้ายให้ปฏิบัติ หรือป้าย
เตือน ปิดประกาศหรือจัดท าป้ายแจ้งข้อความเก่ียวกับอันตรายและมาตรการป้องกัน 

หมวด 3 การคุ้มครองความปลอดภัย กล่าวถึงการให้นายจ้างจัดสถานที่ปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะ มีระบบระบาย
อากาศ ระบบป้องกันและก าจัดอากาศเสีย ที่ช าระล้างสารเคมีอันตรายกรณฉีุกเฉนิ ที่ช าระล้างร่างกายและอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

หมวด 4 การเก็บรักษา การบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมีอันตราย กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษา
สารเคมีอันตรายสภาพและคุณลักษณะที่ก าหนด  

หมวด 5 การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องปฏิบัติเก่ียวกับการขนถ่าย เคลื่อนย้าย 
หรือขนส่งสารเคมีอันตรายตามข้อก าหนด  



คู่มือแนวทางมาตรฐานการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ฉบับปี 2561 เล่มที่ 3  หน้า 15 

 

หมวด 6 การจัดการและการก าจัด กล่าวถึงหน้าที่ให้นายจ้างท าความสะอาดหรือก าจัดสารเคมีอันตรายที่หก รั่วไหล 
หรือไม่ใช้แล้วโดยวิธีที่ก าหนดในข้อมูลความปลอดภัยตามชนิดของสารเคมีอันตราย 

หมวด 7 การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย กล่าวถึงหน้าที่ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและควบคุม 
เพื่อมิให้มีระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ท างานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมี
อันตรายเกินขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายตามที่ก าหนด 

หมวด 8 การดูแลสุขภาพอนามัย กล่าวถึงหน้าที่ให้นายจ้างจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างในกรณีที่
มีการใช้สารเคมีอันตรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด และจัดท ารายงานการประเมิน 

หมวด 9 การควบคุมและปฏิบติัการกรณีมเีหตุฉุกเฉิน กล่าวถึงหน้าที่ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองตาม
รายชื่อและปริมาณที่ประกาศก าหนด จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตรายและจัดท ารายงาน
การประเมิน 

หมวด 10 บทเฉพาะกาล กล่าวถึงหน้าที่ให้นายจ้างที่มีสารเคมอัีนตรายอยู่ในครอบครองอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใช้บังคับ จัดท าบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามที่
ก าหนดใน 

15 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการและการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 

กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 มีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โครงสร้างประกอบด้วย 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 25 ข้อก าหนด สาระส าคัญดังนี้ 

บทน า กล่าวถึงขอบเขตการบังคับใช้กฎกระทรวง และนิยามศัพท์ 
หมวด 1 บททั่วไป กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้า แผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดต้ังภายในสถานประกอบกิจการทั้งหมด 
ป้ายเตือนอันตราย การตรวจสอบและการบ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

หมวด 2 บริภัณฑ์ไฟฟ้า กล่าวถึงการให้นายจ้างติดต้ังบริภัณฑ์ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หมวด 3 ระบบป้องกันฟ้าผ่า กล่าวถึงการให้นายจ้างติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้อง
บริหารจัดการเก่ียวกับวิธีการเลือก การใช้และคุณสมบัติอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

16 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  

กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม 2559 มีผลบังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โครงสร้างประกอบด้วย 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 18 
ข้อก าหนด สาระส าคัญดังนี้ 
บทน า กล่าวถึงขอบเขตการบังคับใช้กฎกระทรวง และนิยามศัพท์ 
หมวด 1 ความร้อน กล่าวถึงหน้าที่นายจ้าง ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ เก่ียวกับความร้อน 
หมวด 2 แสงสว่าง กล่าวถึงหน้าที่นายจ้าง ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ เก่ียวกับแสงสว่าง 
หมวด 3 เสียง กล่าวถึงหน้าที่นายจ้าง ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ เก่ียวกับเสียง 
หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล กล่าวถึง นายจ้างต้องบริการจัดการเก่ียวกับวิธีการเลือก การใช้และ

มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
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หมวด 5 การตรวจและวิเคราะห์สภาวะการท างาน ประกอบด้วย กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและ
วิเคราะห์สภาวะการท างานเก่ียวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบการ  

หมวด 6 การตรวจสุขภาพและการรายงานผลการตรวจสุขภาพ กล่าวถึงหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพและ
จัดเก็บผลการตรวจ 

จากกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานข้างต้นนั้น เป็นกฎกระทรวงด้านการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยเพียงส่วนหนึ่งของกฎกระทรวง
ที่พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 ก าหนดไว้ในบทเฉพาะการ  

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการของโรงพยาบาลในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้น า
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ส าหรับหน่วยงานราชการ จัดท าโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน มาเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน
ส าหรับโรงพยาบาลรัฐ  
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ส่วนท่ี 2 

แนวปฏบิัติตามมาตรฐานส าหรับโรงพยาบาลรัฐ 
 
ตามแนวทางปฏิบัติในคู่มือฯกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน แบ่งแนวทางปฏิบัติตาม

มาตรฐานของส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานส าหรับทุกหน่วยงานราชการ ส่วนที่ ๒ 
แนวปฏิบัติตามมาตรฐานส าหรับหน่วยงานราชการที่มีความเสี่ยงเฉพาะ และส่วนที่ ๓ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานส าหรับ
หน่วยงานราชการที่มีการด าเนินการเข้าข่ายประเภทกิจการเฉพาะ 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบประเภท และลักษณะงานของสถานพยาบาลรัฐกับข้อก าหนดส าหรับหน่วยราชการตาม
มาตรฐาน กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

คู่มือปฏิบัติตามมาตรฐาน ประเภทและลักษณะงาน                          
ของโรงพยาบาลรัฐ หน่วยงาน ข้อก าหนด 

ส่วนที่ 1 
ทุกหน่วยงานราชการ 

ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งมีหน้าที่จัดและ
ดูแลสถานที่ท างานและบุคลากรให้มีสภาพ
การท างานและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ที่ปลอดภัยและถูกสขุลักษณะ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนนุการปฏิบัติงานของบุคลากรมิให้
ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และ
สุขภาพอนามยั                                        

การปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานและ
ส่วนอ านวยการ มีลักษณะเหมือน
หน่วยงานราชการทั่วไป                                           

ส่วนที่ 2 
หน่วยงานราชการทีม่ีความ
เสี่ยงเฉพาะ 

ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบคุลากร
มิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ 
และสุขภาพอนามัย ส าหรับงานทีม่ีความ
เสี่ยงเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง เสยีงดัง 
รังสีชนิดก่อไอออน สารเคมีอันตราย 
เครื่องจักร ปั้นจ่ัน หม้อน้ า งานประดาน้ า 
การท างานในที่อับอากาศ งานก่อสร้าง และ
งานซ่อมบ ารุงหรือลักษณะการด าเนินการอ่ืน
ที่มีความเสี่ยงจากการท างาน 

การปฏิบัติงาน สถานที่ปฎิบัติงานส่วน
บริการ และส่วนสนับสนุนบริการ มี
ลักษณะงานที่มีความเสีย่งเก่ียวกับความ
ร้อน แสงสว่าง เสียงดัง รังสีชนิดก่อ
ไอออน สารเคมีอันตราย เครื่องจักร 
หม้อน้ า การท างานในที่อับอากาศ และ
งานซ่อมบ ารุง ส่วนงานก่อสร้างหรือปัน่
จ่ัน จะพบในกรณีที่มีงานก่อสร้างขนาด
ใหญ่ในบริเวณโรงพยาบาล 

ส่วนที่ 3 
หน่วยงานราชการทีม่ีการ
ด าเนินการเข้าข่ายประเภท
กิจการเฉพาะ 

ต้องด าเนินการและส ารวจสถานทีท่ างานของ
บุคลากร เมื่อพบว่ามีความเสีย่งใดให้
ด าเนินการเฉพาะส่วนทีเ่ก่ียวข้อง ประเภท
กิจการเฉพาะตามกฎกระทรวง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

การด าเนินงานเข้าข่ายประเภทกิจการ
เฉพาะ ตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 
๒๕๔๙ ในข้อ 1 (8) กิจการหรือสถาน
ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
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จากตาราง 1 พบว่าโรงพยาบาลรัฐเข้าข่ายหน่วยงานราชการที่มีลักษณะงานที่ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดทั้ง 3 ส่วน 
เพื่อให้ผู้บริหารโรงพยาบาลรัฐและผู้เก่ียวข้องทราบและเข้าใจในวัตถุประสงค์ของข้อก าหนดและแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน
ส าหรับหน่วยราชการที่เป็นกิจการประเภทสถานพยาบาลตามกฎกระทรวง ผู้เขียนจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับลักษณะงานที่มีอยู่ในโรงพยาบาลรัฐ โดยแบ่งรายละเอียดเป็นตาราง 3 ช่อง ดังนี้ ช่องแรก ข้อก าหนดกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ท่ีให้หน่วยงานราชการด าเนินการ ช่องทีส่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงาน ที่ผู้เขียนจัดท า
เป็นขั้นตอนให้โรงพยาบาลรัฐใช้เป็นแนวปฏิบัติ ช่องที่สาม เอกสารที่เก่ียวข้อง เป็นตัวอย่างให้โรงพยาบาลรัฐน าไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติ และหากข้อก าหนดใดเชื่อมโยงกับกฎหมายผู้เขียนจะอ้างอิงกฎหมายฉบับดังกล่าวให้ทราบ เพื่อความสะดวกใน
การสืบค้นข้อมูลรายละเอียด 

ตาราง 2 แสดงแนวปฏิบัติตามมาตรฐานส าหรับโรงพยาบาลรัฐ  

ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติตามมาตรฐานส าหรับทุกหน่วยงานราชการ 
ข้อก าหนด หลักเกณฑ์การด าเนินงาน เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

1) ให้หัวหน้าส่วนราชการ
มอบหมายและแต่งต้ังบุคคล 
หรือคณะบคุคล เพื่อ
รับผิดชอบดูแลการ
ด าเนินการตามมาตรฐาน 

(1) ก าหนดหน้าที่รบัผิดชอบ บคุคล หรือคณะ
บุคคล                                                                     
(2) เผยแพรแ่ละปิดประกาศรายชื่อและหน้าที่
รับผิดชอบของ บุคคล หรือคณะบคุคล                                                                                 
(3) เมื่อมีการเปลีย่นแปลงบุคคล หรือคณะบคุคล
รับผิดชอบ ให้เผยแพรแ่ละปิดประกาศ ภายใน 
30 วันนับแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง                     
หมายเหตุ มอบหมาย/แต่งต้ัง โดยผู้อ านวยการฯ 

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                                           
- ค าสั่งแต่งต้ังบุคคล/คณะบคุคล  

 

2) จัดให้มีนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของหน่วยงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร และลง
นามโดยหัวหน้าส่วน
ราชการ 

จัดท านโยบายและเผยแพร่นโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน                                                                                                                                      

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้อ านวยการฯ และ
เผยแพร่ในโรงพยาบาล 

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                             
- ประกาศนโยบาย  

3) ให้หัวหน้าส่วนราชการ
จัดให้มีแผนงาน 
งบประมาณ และรายงาน
ผลการด าเนนิงานด้านความ
ปลอดภัยฯ ของหน่วยงาน 

(1) มอบหมายบคุคลหรือคณะบุคคลรับผิดชอบ
เพื่อด าเนนิการด้านความปลอดภยัฯ                                  
(2) จัดท าแผนงานหลัก ด้านความปลอดภัยฯ                                                          
(3) ประเมินผลและทบทวนการจัดการ ด้าน
ความปลอดภัยฯ                                                                       
(4) การด าเนนิการปรับปรุงด้านความปลอดภยัฯ                                                     
(5) จัดเก็บและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน                 
(6) จัดท าเอกสารเก่ียวกับการจัดให้มีระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน                              
หมายเหตุ ผู้อ านวยการฯ มอบหมายผูร้ับผิดชอบ
ด าเนินการ 

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                           
- แผนงานหลักด้านความปลอด อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของหน่วยงาน 
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  - กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (ฉบบัที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๓                      

4) ให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหน่วยงานราชการทุก
แห่งที่มีที่ต้ังในสถานที่
เดียวกัน มหีน้าทีร่่วมกัน
ด าเนินการ ด้านความ
ปลอดภัยฯ 

(1) โรงพยาบาลทีม่ีต้ังอยู่ในสถานที่เดียวกับ
หน่วยงานอ่ืนให้ร่วมกันด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน                                          
(2) บุคลากรทุกหน่วยงานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานซ่ึงใช้ในสถานที่นัน้   

                        

5) จัดให้มีกฎ ระเบียบ หรือ
มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยฯ ที่เหมาะสม
ภายในส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 

จัดท าข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภยัในการ
ท างาน อย่างน้อยต้องก าหนดขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อควบคมุมิให้มีการ
กระท าที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยัในการ
ท างาน ท้ังนี้ ต้องจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติ
จนกว่าบุคลากรจะสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย รวมทั้งจัดวางระบบควบคุม ก ากับ 
ดูแล โดยก าหนดให้เปน็หน้าที่รับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับ                

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                          
- กฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยฯ  

6) ในกรณีทีห่ัวหน้าให้
บุคลากรท างานในสภาพ
การท างานหรือ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่อาจท าให้ได้รับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
จิตใจ หรือสุขภาพอนามยั 
ต้องแจ้งบุคลากรให้ทราบถึง
อันตรายและวธิีการป้องกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการท างานก่อน
มอบหมายงานดังกล่าว 

(1) บุคลากรเข้าท างานใหม่ หรือให้บคุลากร
ท างานในลักษณะหรือสภาพของงานที่แตกต่าง
ไปจากเดิมอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของบุคลากร ให้จัดการอบรมบคุลากรใหม้ี
ความรูเ้ก่ียวกับกฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยฯก่อนการปฏิบัติงาน                                            
(2) กรณีที่สั่งให้บคุลากรไปท างาน ณ สถานที่อ่ืน 
ซ่ึงอาจเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ให้แจ้งข้อมูล
เก่ียวกับอันตรายจากการท างานในสถานที่
ดังกล่าวพร้อมทั้งวิธีการป้องกันอันตรายให้
บุคลากรทราบก่อนการปฏิบัติงาน 
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7) จัดให้มีการฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัยฯ ใหแ้ก่
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ
บุคลากรทุกคน 

(1) ฝึกอบรมบคุลากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไข ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน                                                                                     
(2) เก็บหลักฐานการฝึกอบรม 

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                          
- หลักฐานการฝึกอบรมเรื่อง.......... 
ด้านความปลอดภัยฯ                    
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง :                                            
- ประกาศ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการฝึกอบรม
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ.2555   

8) จัดให้มีสัญลักษณ์เตือน
อันตรายและเครื่องหมาย
เก่ียวกับความปลอดภัยฯ ท่ี
เหมาะสมภายในหน่วยงาน
เช่น สญัลักษณ์ทางหนีไฟ 
สัญลักษณ์อุปกรณ์ดับเพลิง 
เครื่องหมายเตือนอันตราย
พื้นต่างระดับ เครื่องหมาย
เตือนอันตรายจากการ
กระแทก ลืน่ไถล 
เครื่องหมายห้ามวางสิ่งกีด
ขวาง เครื่องหมายเตือน
อันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง 
และการทาสีตีเสน้แบ่งเขต
อันตรายและเขตสัญจร 

ติดต้ังป้ายประกาศ สัญลักษณเ์ตือนอันตราย 
และเครื่องหมายเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีว 
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานให้
เหมาะสมกับลักษณะและสภาพการท างานในที่ 
ที่เห็นได้ง่าย                                                   
- ป้ายประกาศ สัญลักษณเ์ตือนอันตราย และ
เครื่องหมาย เป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐาน
อ่ืนตามที่ก าหนด   

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                                         
- ป้ายสัญลักษณเ์ตือนอันตราย และ
เครื่องหมายเก่ียวกับความปลอดภยั
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง :                                              
- ประกาศ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์
เตือนอันตราย เครื่องหมายเก่ียวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และ
ข้อความแสดงสิทธิและหน้าทีข่อง
นายจ้างและลูกจ้างพ.ศ. ๒๕๕๔                      
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง :                                                     
- มอก. 2430-2552 โคมไฟฟ้าป้าย
ทางออกฉุกเฉิน ชนิดส่องสว่างจาก
ภายในส าหรับอาคาร                         
– มอก. 2539-2554 การติดต้ังโคม
ไฟป้ายทางออกฉุกเฉนิชนิดส่องสว่าง
จากภายในส าหรับอาคาร                                    
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9) เมื่อบคุลากรทราบถึง
ข้อบกพร่องหรือการช ารุด
เสียหายของอุปกรณ์หรือ
สถานที่ และไม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยตนเอง ให้แจ้ง
ต่อบุคคลหรือคณะบคุคล
ตามข้อ 1) หรือ
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นเพื่อ
แจ้งให้ผู้บริหาร หรือหัวหน้า
ส่วนราชการการด าเนินการ
แก้ไขโดยไม่ชักช้า 

(1) จัดท าช่องทางการแจ้งเหตุเมื่อพบ
ข้อบกพร่องหรือการช ารุด                                                                    
(2) การแจ้งผลหรือความก้าวหน้าการด าเนนิการ
แก้ไชข้อบกพร่องหรือการช ารุดเสียหายให้
ผู้เก่ียวข้องทราบ 

 

 

10) จัดและดูแลให้มีการใช้
และสวมใส่อุปกรณค์ุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบคุคลที่
ได้มาตรฐาน เหมาะสมตาม
ลักษณะงาน เชน่ รองเท้า
กันลื่น ถุงมือ หมวกนริภยั 

(1) จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วน
บุคคลที่มีมาตรฐาน                                                      
(2) จัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยลดปริมาณ
รังสีที่ต้นก าเนิดรังสีหรือที่ทางผ่านของรังสี และ
ก าหนดวิธีและเวลาการท างานเพื่อป้องกันมิให้
บุคลากรซ่ึงปฏบิัติงานในพืน้ที่ควบคมุได้รับ
ปริมาณรังสีสะสมเกินเกณฑ์ก าหนด                                                        
(3) หากที่อับอากาศยังมีบรรยากาศอันตรายอยู่
แต่มีความจ าเปน็ที่จะต้องให้บุคคลใดเข้าไปในที่
อับอากาศที่มีบรรยากาศอันตราย ให้จัดให้บุคคล
นั้นสวมใส่หรือใช้อุปกรณค์ุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลชนิดที่ท าให้บคุคลดังกล่าวท างานในที่
อับอากาศนั้นได้โดยปลอดภัย                                               
(4) จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วน
บุคคลที่ท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง                                                                       
- ชุดแต่งกาย รองเท้า และถุงมือ ส าหรับป้องกัน
ความร้อน  ส าหรับการท างานเก่ียวกับความร้อน                                  
- แว่นตาลดแสง (Safety Glasses) กระบังหน้า
ลดแสง (Face Shield) ซ่ึงสามารถลดความจ้า
ของแสงลงให้อยู่ในระดับที่ไม่เปน็อันตรายต่อ
สายตา ส าหรับการท างานเก่ียวกับแสงจ้า                                                    
- ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs)  ครอบหลูดเสียง 
(Ear Muffs) เพื่อลดระดับเสียงลง ส าหรับการ
ท างานเก่ียวกับเสียงดัง                                                           

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง :                                                
- ประกาศ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเรื่อง ก าหนด
มาตรฐานอุปกรณค์ุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบคุคล พ.ศ. ๒๕๕๔ 

มาตรฐานที่เก่ียวข้อง :                                                
- มอก. 2199-2547 อุปกรณ์ปกป้อง
ทางเดินหายใจ ชนิดกรองอนภุาค                                                     
- มอก. 368-2554 หมวกนิรภัย
ท างานอุตสาหกรรม                                     
- มอก. 523-2554 รองเท้านริภัย    
- มอก. 2575 เล่ม 1-2555 
ข้อแนะน าในการเลือก การใช้ การ
ดูแลและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบคุคล 
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 - แว่นตาชนิดใสหรือหน้ากากชนิดใส ปลั๊กลด
เสียงหรือครอบหูลดเสยีง ชุดป้องกันความร้อน
หรืออุปกรณ์ป้องกันความร้อน และรองเท้าพืน้
ยางหุ้มส้น ส าหรับการท างานเก่ียวกับหม้อน้ า                                                  
- จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบคุคลที่
เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น ถุงมือหนัง ถุงมือ
ยาง แขนเสื้อยาง หมวกนิรภยั รองเท้าพื้นยางหุ้ม
ข้อชนิดมีส้นหรือรองเท้าพืน้ยางหุ้มสน้ ให้
บุคลากรซ่ึงปฏบิัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าสวมใส่
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าทีเ่หมาะสมกับลักษณะ
งาน เช่น แผ่นฉนวนไฟฟ้า ฉนวนหุ้มสาย ฉนวน
ครอบลูกถ้วยกรงฟาราเดย์ (Faraday Cage) ชุด
ตัวน าไฟฟ้า (Conductive Suit)                                                     
(5) ผู้บังคับบัญชาสั่งให้บุคลากรหยุดการท างาน
นั้นจนกว่าบคุลากรจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว                                                              
(6) จัดให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับ
วิธีใช้และดูแลรักษา บ ารุงรักษาอุปกรณค์ุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบคุคล                                                                    
- เก็บหลักฐานการฝึกอบรม 

 

11) จัดท าแผนการป้องกัน
และระงับอัคคภีัยประจ า
หน่วยงาน 

จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การ
รณรงค์ การป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การ
อพยพหนีไฟและการบรรเทาทุกข์                                  
- แผนการตรวจตรา เปน็การส ารวจความเสี่ยง
และตรวจตรา เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและขจัด
ต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้                                       
- แผนอบรม เป็นการให้ความรู้ทั้งในเชิงป้องกัน
และการปฏบิัติเมื่อเกิดเหตุ                                 
- แผนการรณรงค์ เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิด
อัคคีภยัในหน่วยงานโดยการสร้างความสนใจ 
และส่งเสริมในเรื่องการป้องกันอัคคีภยัให้เกิดขึน้
ในทุกระดับของบคุลากร                                                   
- แผนการดับเพลิง เป็นแผนปฏิบัติการในการ
ควบคมุเพลิง ณ ขณะเกิดเหตุ                                           

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                                           
- แผนป้องกันและระงับอัคคภีัย  
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 - แผนอพยพหนีไฟ เป็นแผนปฏบิัติเพื่อการ
อพยพหนีไฟอย่างปลอดภัยของบุคลากรและ
ทรัพยส์ินของหน่วยงานในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้                                                                         
- แผนบรรเทาทุกข์ เป็นแผนปฏิบัติการเมื่อ
เหตุการณ์สงบ เพื่อการส ารวจ ตรวจสอบ การ
ประเมินความเสียหายและความสูญเสยีทรพัย์สนิ 
บุคลากร การช่วยเหลือและการปรับปรุงแก้ไข
เฉพาะหน้า                                                                 
- จัดเก็บแผน 

 

12) จัดให้มีการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟ อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

(1) จัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้บคุลากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจ านวนบคุลากรในแต่
ละหน่วยงาน                                                          
(2) จัดฝึกอบรมผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆใน
การดับเพลิง การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือ
กรณีฉุกเฉิน                                                 
(3) ผู้ด าเนินการอบรมต้องได้รับใบอนุญาตจาก
กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน                                              
(4) ก่อนฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า 30 วัน ต้องส่ง
แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนี
ไฟและรายละเอียดที่เก่ียวข้องต่อ ผู้บังคับบัญชา
ของส่วนราชการ                                                        
(5) จัดท ารายงานผลการฝึกซ้อมตามแบบที่
ก าหนดและยืน่ต่อ ผู้บังคับบญัชาของส่วน
ราชการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการ
ฝึกซ้อม                                                             
หมายเหตุ การแจ้งแผนและการรายงานผลการ
ฝึกซ้อมต่อผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ ปัจจุบัน
โรงพยาบาลรัฐยังขาดความชัดเจนเก่ียวกับการ
รายงานดังกล่าว 

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                                             
- หลักฐานการฝึกอบรมของบุคลากร 
- หลักฐานใบอนุญาตผู้ด าเนนิการ
อบรม                                               
- แผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ                                       
- รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ                   
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง :                                        
- ประกาศ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนด
หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิง
ขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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13) จัดให้มีการส ารวจ หรือ
ตรวจสอบ เพื่อประเมิน
สภาพการท างานที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตราย เช่นการ
ตรวจวัดระดับความเข้มของ
แสงสว่างในสถานที่ท างาน 
จัดให้มีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าการตรวจสอบความ
พร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง 
การตรวจสอบเสน้ทางหนี
ไฟมิให้มีสิ่งกีดขวางใดๆ 
และจัดท าแผนการควบคุม
หรือปรบัปรุงแก้ไขด้าน
ความปลอดภัยฯ ของ
หน่วยงาน 

(1) ตรวจวัดวิเคราะห์และจัดท ารายงาน
สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับแสงสว่าง                            
- ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมี จป.
ระดับวิชาชีพหรือผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับปรญิญาตรีทางวิทยาศาสตรเ์ป็นผูร้ับรอง
รายงาน                                                                             
- ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดเองได้ต้องให้ผู้ขึ้น
ทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติบคุคลที่ได้รับ
อนุญาตฯตามมาตรา 11 เป็นผู้ด าเนินการแทน                                         
- จัดท ารายงานผลการตรวจวัดและวเิคราะห์              
(2) ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและ
บริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้ปลอดภัย                                    
- ด าเนินการโดยบุคลากรที่ขึน้ทะเบียนฯหรือนิติ
บุคคลที่ได้รับอนญุาต เป็นผู้ตรวจสอบความ
ปลอดภัยฯ พร้อมจัดท าบันทึกและรับรองผลฯ                          
– จัดให้มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                          
– จัดท ารายงานผลการตรวจสอบและรับรองผล 
ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า                                                                  
(3) ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง 
ถังดับเพลิง เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้                                                                                
- ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง พร้อมติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบ                     
- ตรวจสอบถังดับเพลิงอย่างน้อย 6 เดือนต่อ
หนึ่งครั้ง พร้อมติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบ  
(4) ตรวจสอบ เส้นทางหนีไฟทุกชัน้ของอาคาร 
เพื่อให้อยู่ในสภาพทีพ่ร้อมใช้สามารถอพยพ
บุคลากรที่ท างานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่
ปลอดภัยได้โดยปลอดภัย                                                           
- ตรวจสอบเส้นทางหนีไฟจากจุดที่บุคลากร
ท างานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีด
ขวาง                                                                                                      

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                                              
- รายงานผลการตรวจวัดและ
วิเคราะห์สภาวะการท างาน                  
- เอกสารแสดงผลการดูแลรักษา
ตรวจสอบถังดับเพลิง                   
- เอกสารแสดงผลการดูแลรักษา
ตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง                         
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง :                                                    
- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และด าเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. ๒๕๕๙                      
- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และด าเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘                                
- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภยั พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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 - ตรวจสอบประตูที่ใช้ในเสน้ทางหนีไฟต้องท า
ด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณปีระตูหรือขอบก้ัน และ
เป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของ
การหนีไฟและต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับใหบ้าน
ประตูปิดได้เอง                                                                            
- จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอส าหรับเส้นทาง
หนีไฟในการอพยพบคุลากรออกจากอาคารเพื่อ
การหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารองที่
สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนีไฟ                                                        
- จัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะตาม
มาตรฐานก าหนด         

 

14) บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน มีหน้าที่ดูแล
สภาพแวดล้อมในการ
ท างานตามมาตรฐานที่
ก าหนด และให้ความ
ร่วมมือเพื่อด าเนินการด้าน
ความปลอดภัยฯ ของ
หน่วยงาน และใหค้วาม
ร่วมมือ ส่งเสรมิ และ
สนับสนนุการด าเนินงาน 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมการ
ด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยฯ ของหน่วยงาน 

บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือดูแล
สภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานที่
ก าหนด ตามมาตรา ๒๑ และกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๘ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภัยต่อชีวิต 
ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามยั                                                          
- หากบุคลากรระดับปฏิบัติทราบถึงข้อบกพร่อง
หรือการช ารุดเสียหาย และไม่สามารถแก้ไขได้
ด้วยตนเองให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท างาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร                                                       
- หากหัวหน้างานทราบถึงข้อบกพร่องหรือการ
ช ารุดเสียหายซ่ึงอาจท าให้บุคลากรได้รบัอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ต้อง
ด าเนินการป้องกันอันตรายนัน้ภายในขอบเขตที่
รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายทนัทีที่ทราบ  

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                                          
- แบบรายงานข้อบกพร่องหรือช ารุด
เสียหาย                                        
- เอกสารแนะน าช่องทางแจ้งเหตุ 

15) จัดเก็บข้อมูลการ
ประสบอันตรายจากการ
ท างานของหน่วยงาน 

(1) กรณเีสียชีวิต :                                                       
- ให้แจ้งในทันทีที่ทราบฯ ต่อผู้บริหาร และส่วน
ราชการ (โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอ่ืนๆ
ตามที่เห็นสมควร)                                                                     
- ให้แจ้งเป็นหนังสือฯ ภายใน 7 วนั นับแต่วันที่
เสียชีวิต                                                         
(2) กรณเีพลิงไหม้ การระเบิด สารเคมีรั่วไหล                                                             
- ให้แจ้งในทันทีที่ทราบฯ ต่อผู้บิหาร และ
หัวหน้าส่วนราชการ (โดยโทรศพัท์ โทรสาร หรือ
วิธีอ่ืนๆตามที่เห็นสมควร)                                                                

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                                     
- แบบ สปร.5(แบบการแจ้งการเกิด
อุบัติภัยร้ายแรงหรือการประสบ
อันตราจากการท างาน)                                        
- แบบ กท.16(แบบแจ้งการประสบ
อันตราย เจ็บปว่ย หรือสูญหายและ
ค าร้องขอรบัเงินทดแทน ตาม พรบ.
เงินทดแทน พ.ศ.2537) 
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 - ให้แจ้งเป็นหนังสือฯ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
เกิดเหตุ                                                                     
(3) กรณีผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเข้าข่าย
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน                                                               
- ให้แจ้งฯต่อส านักงานประกันสังคม                                           
- ส่งส าเนาหนังสือแจ้งนัน้ต่อพนักงานตรวจความ
ปลอดภัยภายใน 7 วนั                                            
หมายเหตุ การจัดเก็บข้อมูลและการแจ้งข้อมูลให้
ยึดตามระเบยีบราชการเป็นหลัก              

 

ส่วนที่ ๒ แนวปฏบิัติมาตรฐานส าหรับหน่วยงานราชการที่มคีวามเสี่ยงเฉพาะ 
ข้อก าหนด หลักเกณฑ์การด าเนินงาน เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

1) จัดให้มีการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการ
ท างานตามปัจจัยเสี่ยง เชน่ 
ความร้อน เสยีงดัง รังสีชนิด
ก่อไอออน สารเคมีอันตราย 
สภาพบรรยากาศอันตราย 

(1) ตรวจวัดวิเคราะห์และจัดท ารายงาน
สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับความร้อน 
เสียงดัง รังสีชนิดก่อไอออน สารเคมีอันตราย 
สภาพบรรยากาศอันตราย                                           
- ตรวจวัดวิเคราะห์และจัดท ารายงานอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง โดยมี จป.ระดับวิชาชีพหรือผู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปรญิญาตรีทาง
วิทยาศาสตรเ์ป็นผู้รับรองรายงาน                                     
- ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดเองได้ต้องให้ผู้ขึ้น
ทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติบคุคลที่ได้รับ
อนุญาตฯตามมาตรา 11 เป็นผู้ด าเนินการแทน                                        
- จัดท ารายงานผลการตรวจวัดและวเิคราะห์            
(2) กรณี สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภยัและต้อง
ด าเนินการแก้ไข                                                                            
- ปรับปรุงแก้ไขสภาวะการท างานทางวิศวกรรม 
เพื่อควบคมุให้เปน็ตามมาตรฐาน                                               
- ปิดประกาศเอกสารหรือหลักฐานในการ
ด าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าว                                
(3) กรณีที่สภาวะการท างานมรีะดับเสยีงเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการท างานแปดชั่วโมงต้ังแต่ 85 
เดซิเบลเอ ขึ้นไป หน่วยงานจัดให้มีมาตรการ
อนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุม้ครองแรงงาน  

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                                         
- เอกสารหรือหลักฐานในการ
ด าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสภาวะ
การท างานทางด้านวิศวกรรม                        
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง :                                    
- ประกาศ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าโครงการอนรุักษ์
การได้ยินในสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. ๒๕๕๓                                            
- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และด าเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. ๒๕๕๙                                      
- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับ
รังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗                                                                              
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  - กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และด าเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

2) จัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ของบุคลากรที่ท างาน
เก่ียวข้องกับปัจจัยเสีย่ง เชน่ 
สารเคมีอันตราย จุลชีวนั 
เป็นพิษ กัมมันตภาพรังสี 
ความร้อน ความเย็น ความ
สั่นสะเทือน ความกดดัน
บรรยากาศ แสงสว่าง และ
เสียงดัง หากพบความ
ผิดปกติให้หัวหน้าส่วน
ราชการจัดให้บุคลากรได้รับ
การรักษาพยาบาลทนัที 
และจัดเก็บรายงานสรุปผล 
การตรวจสุขภาพไว้ในส่วน
ราชการ 

(1) ตรวจสุขภาพบคุลากรที่ท างานในสภาวะการ
ท างานที่อาจได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตราย 
จุลชีวันเปน็พิษ กัมมนัตภาพรังสี ความร้อน 
ความเย็น ความสัน่สะเทือน ความกดดัน
บรรยากาศ แสงสว่าง และเสียงดัง และรายงาน
ผล รวมทั้งด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการตรวจ
สุขภาพ                                                   
- ตรวจโดยแพทยแ์ผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับ
อนุญาตประกอบวิชาชพีเวชกรรมด้านอาชีวเวช
ศาสตร์หรือผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์                                              
- จัดเก็บบันทึกผลการตรวจสุขภาพฯ                 
(2) กรณีที่ต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพ                                          
- ก่อนเข้าท างาน : ตรวจภายใน 30 วนั นับแต่
วันที่รับเข้าท างาน                                                                                   
- ตรวจประจ าปี : อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                      
- กรณีเปลี่ยนงาน (อันตรายแตกต่างจากเดิม) : 
ตรวจภายใน 30 วัน นับจากวันทีเ่ปลี่ยนงาน                                       
- กรณีที่หยุดงาน 3 วันติดต่อกัน : ตรวจก่อนให้
กลับเข้าท างาน                                                                
(3) กรณีที่พบความผิดปกติ                                                
- ให้ได้รับการรักษาพยาบาลทันทแีละท าการ
ตรวจหรือหาสาเหตุของความผิดปกติเพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกัน                                                               
- ให้ส่งผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรที่พบ
ความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การ
รักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข ต่อ
หน่วยงานที่ได้รบัมอบหมาย ภายใน 30 วัน 
ต้ังแต่วันที่ทราบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย  

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                                    
- สมุดสุขภาพประจ าตัวบุคลากร                                  
- บันทึกผลการตรวจสุขภาพของ
บุคลากร                                         
- แบบ จผส.1 (แบบแจ้งผลการตรวจ
สุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการ
เจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล
และการป้องกันแก้ไข)                            
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง :                                   
- กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง
และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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3) จัดให้มีอุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นเพื่อปฐม
พยาบาลบคุลากรที่ท างานที่
มีความเสี่ยงก่อนน าส่ง 
โรงพยาบาล เช่น อุปกรณ์
หรือเวชภัณฑ์ส าหรับปฐม
พยาบาลผู้ที่บาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วยจากความร้อน 
สารเคมีอันตราย ความ
กดดันบรรยากาศ อุบัติเหตุ
จากของมีคมหรือเครื่องจักร 

มีอุปกรณแ์ละเวชภัณฑ์ที่จ าเปน็เพื่อปฐม
พยาบาลบคุลากรที่ท างานทีม่ีความเสี่ยง 
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากความร้อน สารเคมี
อันตรายความกดดันบรรยากาศ อุบัติเหตุจาก
ของมีคมหรือเครื่องจักร                                                 
- มีวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากความร้อน 
สารเคมีอันตรายความกดดันบรรยากาศ 
อุบัติเหตุจากของมีคมหรือเครื่องจักร                                                  
- มีวิธีการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขัน้
พื้นฐาน                                                                   
- จัดฝึกอบรมเก่ียวกับการปฐมพยาบาล 

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                                        
- แผ่นภาพพร้อมค าบรรยายวิธี
ปฏิบัติเมื่อประสบอันตราย 

4) จัดให้มีเครื่องป้องกัน
อันตรายส าหรับเครื่องจักร 
เช่น ท่ีครอบป้องกัน
อันตรายจากส่วนทีเ่คลื่อนที่
ได้(หมุนได้/จุดหนีบ/จุดตัด) 
ของเครื่องจักร อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายจากการ
กระเด็นของวัสดุหรือ
ประกายไฟ 

(1) เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต้องมีระบบหรือ
วิธีการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วเข้าตัวบุคคลที่
เก่ียวข้องหรือเครื่องจักร และต้องต่อสายดิน การ
ติดต้ังระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้าในท้องถิ่นหรือมาตรฐาน
ของสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถมัภ์                                              
(2) เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า สายไฟฟ้าเข้า
เครื่องจักรต้องเดินลงมาจากที่สูงกรณเีดินบน
พื้นดินหรือฝังดินต้องใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่
แข็งแรงและปลอดภัย                                 
(3) เครื่องจักรชนิดอัตโนมัติ ต้องมีสีเครื่องหมาย
ปิด-เปิด ท่ีสวิตช์อัตโนมัติตามหลักสากลและมี
เครื่องป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบสวิตช์ อัน
เป็นเหตุให้เครื่องจักรท างาน                                                        
(4) เครื่องจักรที่มีการถ่ายทอดพลังงานโดยใช้
เพลา สายพาน รอก เครื่องอุปกรณ์ ล้อต้นก าลัง
ต้องมีตะแกรงหรือที่ครอบปิดคลุมส่วนที่หมนุได้
และส่วนส่งถ่ายก าลังให้มิดชิด ถ้าส่วนที่หมุนได้
หรือส่วนส่งถ่ายก าลังสูงกว่าสองเมตร ต้องมีรั้ว
หรือตะแกรงสูงไมน่้อยกว่าสองเมตรก้ันล้อมมิให้
บุคคลเข้าไปได้ในขณะเครื่องจักรก าลังท างาน        
(5) ต้องบ ารุงรักษาและดูแลเครื่องป้องกัน
อันตรายจากเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพทีส่ามารถ
ป้องกันอันตรายได้ 

กฎหมายมราเก่ียวข้อง :                                
- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับ
เครื่องจักร ปั้นจ่ัน และหม้อน้ า พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
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5) จัดให้มีการตรวจสอบ
หรือรับรองความปลอดภัย
ของเครื่องจักร ปั้นจ่ัน หม้อ
น้ า ลิฟต์ นั่งร้าน ค้ ายัน
เครื่องตอกเสาเขม็ โดย
วิศวกร ตามแต่กรณ ี

(1) เครื่องจักร ต้องจัดให้มีวิศวกรรับรอง                                             
- การประกอบ ติดต้ัง การซ่อมแซมและการใช้
งาน ตามหลักเกณฑ์                                                              
- การดัดแปลง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร                                                
(2) ลิฟต์                                                                              
- จัดให้มีการตรวจสอบและทดสอบชิน้ส่วน
อุปกรณ์ของลิฟต์โดยวศิวกร อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง                                                                        
– จัดให้มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัย
และระบบการท างานของลิฟต์เป็นประจ าทุก
เดือน                                                               
- จัดท ารายงานการตรวจสอบและทดสอบ                                                                     
(3) หม้อน้ า                                                 
- จัดให้มีการทดสอบและรบัรองความปลอดภัย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยวศิวกรหรือผู้ได้รับ
อนุญาตพิเศษให้ทดสอบหม้อน้ า                                                                                     
- กรณี หม้อน้ าที่ผ่านการใช้งานแล้ว/หม้อน้ าที่
ย้ายที่ติดต้ัง/มีการซ่อมแซมหรือดัดแปลงหม้อน้ า
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของหม้อน้ า
หรือความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ าต้องให้
วิศวกรทดสอบและรบัรองความปลอดภัย                 
หมายเหตุ ส าหรับสภาพแวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกับ ปัน่จ่ัน นั่งร้าน ค้ ายันเครื่องตอกเสาเข็ม 
พบในกรณีทีม่ีงานก่อสร้างขนาดใหญ่ในบรเิวณ
โรงพยาบาล ต้องก าหนดให้ผูร้ับเหมาโครงการ
ก่อสร้างจัดท าแผนงานด้านความปลอดภัยในการ
ท างานส าหรับงานก่อสร้าง 

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                                    
- ค าขอขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ควบคุม
ประจ าหม้อไอน้ าหรือหม้อต้ม                        
- เอกสารรบัรองความปลอดภัยใน
การใช้หม้อไอน้ า                                           
- รายงานผลการตรวจสอบความ
ปลอดภัยในการใชห้ม้อไอน้ า                                
- รายงานผลตรวจสอบและทดสอบ
ชิ้นส่วนอุปกรณข์องลิฟต์                        
- รายงานผลการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยและระบบการท างาน 
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง :                                     
- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับ
เครื่องจักร ปั้นจ่ัน และหม้อน้ า พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
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6) จัดให้มีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ปลอดภัย ในงานที่มคีวาม
เสี่ยง เช่น ความร้อน แสง
สว่าง เสียงดัง รังสีชนิดก่อ
ไอออน สารเคมีอันตราย 
การท างานในที่อับอากาศ 
เครื่องจักร ปั้นจ่ัน หม้อน้ า
งานก่อสร้างและงานซ่อม
บ ารุง และควบคมุดูแลให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

จัดท าข้อบังคับและคูม่ือความปลอดภัย โดยมี
รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีปฏบิัติที่ปลอดภัย
ในการท างาน ได้แก่                                               
(1) การท างานเก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออน                                  
(2) การท างานในที่อับอากาศ                              
(3) การท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง                                                 
(4) การท างานเก่ียวกับเครื่องจักร ลฟิต์                          
และหม้อน้ า                                                       
(5) การท างานเก่ียวกับไฟฟ้า                              
(6) การท างานเก่ียวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภยั                                                           
(7) การท างานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย                      
(8) การท างานเก่ียวกับงานซ่อมบ ารุง                                
หมายเหตุ กรณีมีการก่อสร้างในพื้นที่
โรงพยาบาลขัน้ตอนและวิธีปฏิบัติที่ปลอดภยัใน
การท างานเก่ียวกับปัน่จ่ัน และงานก่อสร้างเป็น
หน้าที่ของผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างเป็นผู้จัดท า 

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                    
- ระเบยีบ มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน                           

7) จัดให้มีมาตรการหรือ
แผนรองรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉนิ เชน่ กรณีสารเคมี
รั่วไหล การฟุ้งกระจายของ 
รังสี หม้อน้ าระเบิด ภัยพบิัติ
ต่าง ๆ 

(1) สารเคมรีั่วไหล                                                             
- จัดท าแผนปฏิบัติการ กรณีมเีหตุฉุกเฉิน(กรณมีี
สารเคมีอันตรายไว้ครอบครองตามรายชื่อและ
ปริมาณที่ก าหนด)                                                          
- ปรับปรุงแผนใหท้ันสมัยและฝึกซ้อมตามแผน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                                                                                
- จัดให้มีการฝึกอบรมผูม้ีหน้าทีค่วบคุมและระงับ
เหตุอันตรายตามหลักสูตรและจัดเก็บหลักฐาน
การฝึกอบรม                                                         
(2) การฟุ้งกระจายของรังสี                                                            
- จัดท าแผนป้องกันและระงับอันตรายจากรังสีใน
ภาวะการท างานปกติและเหตุฉุกเฉินทางรังสีหรือ
อุบัติเหตุร้ายแรง                                                          
- ส่งแผนต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อใหค้วามเป็นชอบ                                                        
- จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                        
(3) หม้อน้ าระเบิด(กรณีที่โรงพยาบาลมีหม้อน้ า
ใช้งาน)                                                                       
- จัดท าแผนปฏิบัติการ กรณีมเีหตุฉุกเฉิน                                     

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                                       
- แผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉนิ                                             
- หลักฐานการฝึกอบรม การฝึกซ้อม 
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 - จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                                       
หมายเหตุ การแจ้งแผนต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ปัจจุบันยังขาดความชัดเจนในขัน้ตอนการปฏิบัติ                 

 

8) จัดให้มีการก าหนดพื้นที่
ควบคมุ เช่น จัดท ารั้ว คอก
ก้ัน หรือเส้นแสดงแนวเขต 
และจัดให้มีป้ายข้อความใน
บริเวณที่มคีวามเสี่ยง
เก่ียวกับ รังสีชนิดก่อไอออน 
สารเคมีอันตราย 
ไฟฟ้าแรงสูง ท่ีอับอากาศ 
เครื่องจักร ปั้นจ่ัน หม้อน้ า
และงานก่อสร้าง รวมทั้ง
ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มี
หน้าที่เก่ียวข้องเข้าไปใน
พื้นที ่

(1) รังสีชนิดก่อไออ่อน                                                                           
- จัดให้มีเครื่องหมายเตือนภัยติดไว้ให้เห็นโดย
ชัดเจนในบริเวณรังสี บรเิวณรังสีสูง บรเิวณที่มี
การฟุ้งกระจายของสารกัมมนัตรังสี หรือบรเิวณ
หรือห้องใด ๆ ท่ีมีการเก็บรักษาสารกัมมนัตรังสี                                        
- จัดให้มีเครื่องหมายและข้อความเตือนภยั ติดไว้
ที่ภาชนะที่ใช้บรรจุหรือห่อหุม้สารกัมมันตรังสี                                                                   
- ป้ายห้ามน าภาชนะหรือวัสดุซ่ึงเปรอะเปื้อน
หรือปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีออกไปนอกบรเิวณ
ที่ปฏิบัติการ                                            
(2) สารเคมีอันตราย                                                                          
- จัดให้มีป้ายห้าม ป้ายให้ปฏิบัติ หรือป้ายเตือน 
ในการท างานเก่ียวกับสารเคมีอันตรายไว้ในที่
เปิดเผยเหน็ได้ชัดเจน                                                                           
- จัดให้มีป้ายแจ้งข้อความเก่ียวกับอันตรายและ
มาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมี
อันตราย                                                      
- จัดให้มีป้ายแจ้งข้อความ “ห้ามสูบบหุรี่ 
รับประทานอาหารหรือเครื่องด่ืม ประกอบ
อาหาร หรือเก็บอาหาร” ด้วยตัวอักษรขนาดที่
เห็นได้ชัดเจนไว้ ณ บรเิวณสถานที่ท างาน
เก่ียวกับสารเคมีอันตราย สถานที่เก็บรักษา
สารเคมีอันตราย หรือในยานพาหนะขนส่ง
สารเคมีอันตราย                                                                        
(3) ไฟฟ้าแรงสูง                                                                                 
- จัดให้มีแผ่นป้ายทีม่ีตัวอักษรหรือสญัลักษณ์
เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่มองเห็นได้
ชัดเจนติดต้ังไว้โดยเปิดเผยในบรเิวณที่อาจเกิด
อันตรายจากกระแสไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                               

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง :                                     
- ประกาศ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์
เตือนอันตราย เครื่องหมายเก่ียวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และ
ข้อความแสดงสิทธิและหน้าทีข่อง
นายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔         
- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับ
รังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗                       
- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และด าเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 
๒๕๕๖                                               
- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และด าเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘                           
- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานในที่อับ
อากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗                                  
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 (4) ที่อับอากาศ                                                                                                                                                               
- จัดท าป้ายแจ้งข้อความว่า “ที่อับอากาศ 
อันตราย ห้ามเข้า” ให้มีขนาดมองเห็นได้ชัดเจน 
ติดต้ังไว้โดยเปิดเผยบรเิวณทางเข้าออกของที่อับ
อากาศทุกแห่ง                                                                          
- ปิด ก้ัน หรือกระท าโดยวิธีการอ่ืนใดที่มีผลใน
การป้องกันมิให้พลังงาน สาร หรือสิ่งที่เปน็
อันตรายเข้าสู่บรเิวณที่อับอากาศในระหว่างที่
ก าลังท างาน                                                                         
- จัดบริเวณทางเดินหรือทางเข้าออกที่อับอากาศ
ให้มีความสะดวกและปลอดภัย                                                                                   
- ประกาศห้ามสูบบุหรี่ หรือพกพาอุปกรณ์
ส าหรับจุดไฟหรือ ติดไฟที่ไมเ่ก่ียวข้องกับการ
ท างานเข้าไปในที่อับอากาศ ปิดไว้บริเวณ
ทางเข้าออกที่อับอากาศ                                                             
(5) เครื่องจักร                                                         
- จัดให้ทางเดินเข้าออกจากพื้นที่ส าหรบั
ปฏิบัติงานเก่ียวกับเครื่องจักรมคีวามกว้างไม่น้อย
กว่าแปดสิบเซนติเมตร                                                                             
- จัดท ารั้ว คอกก้ัน หรือเสน้แสดงเขตอันตราย 
ณ บรเิวณที่ต้ังของเครื่องจักร ใหเ้หน็ได้ชัดเจน 
และต้องดูแลไม่ให้บุคลากรซ่ึงไม่เก่ียวข้องเข้าไป
ในบรเิวณดังกล่าว                                                      
(6) ปั่นจ่ัน(กรณี มีงานก่อสร้างขนาดใหญ่ใน
บริเวณโรงพยาบาล)                                                              
- ต้องติดป้ายแสดงการซ่อมบ ารุงปั้นจ่ันโดยใช้
เครื่องหมายหรือข้อความที่เข้าใจง่ายและเหน็ได้
ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีระบบ วิธีการหรืออุปกรณ์
ป้องกันมิให้ปั้นจ่ันนัน้ท างาน และใหแ้ขวนป้าย
แสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณห์้ามเปิดสวิตช์
ไว้ท่ีสวิตช์ของปั้นจ่ัน                                                
- จัดให้มีป้ายบอกพิกัดน้ าหนักยกไว้ท่ีปั้นจ่ันและ
รอกของตะขอ ติดค าเตือนให้ระวังอันตราย และ
ติดต้ังสัญญาณเตือนอันตรายให้ผู้บังคับปั้นจ่ัน
ทราบ                                                                      

- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับ
เครื่องจักร ปั้นจ่ัน และหม้อน้ า พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
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 - จัดท าเส้นแสดงเขตอันตราย เครื่องหมายแสดง
เขตอันตราย หรือเครื่องก้ันเขตอันตราย ใน
เส้นทางที่มีการใช้ปั้นจ่ันเคลื่อนย้ายสิ่งของ                                                     
หมายเหตุ ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างเปน็
ผู้ด าเนินการ                                                
(7) หม้อน้ า(กรณีที่โรงพยาบาลมหีม้อน้ าใช้งาน)                                                                     
- จัดท าป้ายประกาศ ก าหนดวิธีการท างาน
เก่ียวกับการใชห้ม้อน้ า การตรวจสอบอุปกรณ์
ประกอบ และการแก้ไขข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงาน ติดไว้บริเวณที่เหน็ได้ชัดเจน                                                                             
- ต้องมีขอบกันตก และวัสดุกันลืน่ที่พื้นที่การ
ท างาน ขั้นบันไดและพื้นต่าง ๆ                                                           
- ทางเดินต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง ในกรณีที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องท าเครื่องหมาย ทาสี
หรือใช้เทปสะท้อนแสง ติดไว้ให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน                                                   
(8) งานก่อสร้าง(กรณมีีงานก่อสร้างขนาดใหญ่ใน
บริเวณโรงพยาบาล)                                                          
- ติดป้ายเตือนอันตราย ณ ทางเข้าออกของ
ยานพาหนะทุกแห่ง และจัดให้มีผู้ให้สัญญาณใน
ขณะที่มยีานพาหนะเข้าออกเขตก่อสร้าง                                                           
- ติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพทข์องหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉนิ 
เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง หน่วยงาน
บรรเทาสาธารณภัย ท่ีใกล้ทีสุ่ดไว้ ณ เขตก่อสร้าง
ให้เห็นได้ชัดเจน                                             
- ติดหรือต้ังป้ายเตือนและป้ายบังคับในเขต
ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยเชน่ ให้ระวัง ห้ามเข้า 
ให้สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล โดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความที่เข้าใจ
ง่ายและเหน็ได้ชัดเจน                                        
- ก าหนดบริเวณเขตก่อสร้าง โดยท ารั้วสูงไมน่้อย
กว่า ๒ เมตร ท่ีมั่นคงแข็งแรงไว้ตลอดแนวเขต
ก่อสร้าง หรือก้ันเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมตาม
ลักษณะงาน และจัดท าป้าย“เขตก่อสร้าง” 
แสดงให้เห็นได้ชัดเจน                                                                                           
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 - ก าหนดเขตอันตรายในเขตก่อสร้าง โดยจัดท า
รั้วหรือก้ันเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสม และมีป้าย 
“เขตอันตราย” แสดงให้เหน็ได้ชัดเจน และใน
เวลากลางคืนใหม้ีสัญญาณไฟสีสม้ตลอดเวลา                                                        
- กรณีที่ได้รับความเห็นชอบให้มีการเข้าพักอาศัย
ในอาคารซ่ึงอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือในเขต
ก่อสร้าง ต้องด าเนินการติดป้ายแสดงเขตทีพ่ัก
อาศัยให้เห็นได้ชัดเจน ณ เขตทีพ่ักอาศัย จัดท า
รั้วท่ีพักอาศยัให้มัน่คงแข็งแรง และก าหนด
ทางเข้าออกและท าทางเดินเข้าออกที่พักอาศัย
โดยมิให้ผ่านเขตอันตรายหากจ าเป็นต้องผ่านเขต
อันตรายต้องมีมาตรการพิเศษเพื่อความปลอดภัย
รวมทั้งต้องมีมาตรการป้องกันอันตรายจาก
สิ่งของตกจากที่สูงด้วย                                                                       
- กรณีที่มีทางร่วมหรือทางแยกในเขตก่อสร้าง 
ให้ติดต้ังป้ายเครื่องหมายเตือนหรือเครื่องหมาย
บังคับเพื่อแสดงว่าข้างหน้าเปน็ทางร่วมหรือทาง
แยก                                                     
- ทางขนส่งที่เลี้ยวโค้งหรือหักมุม ให้ติดต้ัง
กระจกนูนขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
๕๐ เซนติเมตร หรืออุปกรณ์อ่ืน                                                                     
หมายเหตุ ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างเปน็
ผู้ด าเนินการ 

 

9) จัดให้มีระบบการขอ
อนุญาตเข้าท างานในงาน
อันตราย เช่น งานประดา
น้ า การท างานในที่อับ
อากาศ การท างานบนที่สูง 
และงานที่เกิดประกายไฟ 

การท างานในที่อับอากาศ                                                 
- ด าเนินการตรวจวัด บันทึกผลการตรวจวัดและ
ประเมินสภาพอากาศ ก่อนและระหว่างท างาน                          
- เมื่อพบบรรยากาศอันตรายต้องด าเนนิการ
เพื่อให้สภาพอากาศนัน้มีบรรยากาศที่ไม่อันตราย                                    
- จัดให้มีหนังสืออนุญาตให้ท างานในที่อับอากาศ                    
- จัดให้มีการฝึกอบรมผูป้ฏิบัติงานรวมทั้ง
ผู้เก่ียวข้องตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ ผู้อนุญาต 
ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุม และผู้ปฏิบัติงานในที่อับ
อากาศ                                                                 

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง :                                      
- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานในที่อับ
อากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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10) กรณีมีการท างาน
เก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออน 
จัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการทางด้านเทคนคิ
ในเรื่องรังสีประจ า
หน่วยงาน พร้อมอุปกรณ์
บันทึกปรมิาณรังสีประจ าตัว
บุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

การท างานเก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออน                                 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
(RSO:Radiation Safety Officer)                                   
- จัดท ารายงานการปฏิบัติงานของผูร้ับผิดชอบ                                
- จัดให้บุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับรังสี ใช้
อุปกรณ์บนัทึกปรมิาณรังสีประจ าตัวบุคคล
ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน                               
- จัดท าข้อมูลเก่ียวกับปริมาณรังสีสะสมที่
บุคลากรได้รบัเปน็ประจ าทุกเดือนตามแบบที่
ก าหนด 

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง :                                          
- ประกาศ คณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณเูพื่อสนัติ เรื่อง มาตรฐานการ
รับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสีออกตามความในพระราชบญัญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 
๒๕๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๙)                                
หมายเหตุ                                                 
พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนัติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับใหม่) 

11) ติดต้ังสัญญาณแสงหรือ
เสียงเพื่อเตือนอันตรายใน
การท างานของเครื่องจักรที่
มีการเคลื่อนที่ และติดต้ัง
ป้ายบอกพิกัดน้ าหนักยก
ส าหรับเครื่องจักรที่ใช้ยก
สิ่งของ เช่น รกยก และ
ปั้นจ่ัน เป็นต้น พร้อมติด
สัญลักษณ์เตือนอันตรายที่
เห็นได้ชัดเจน 

(1) สัญญาณแสงหรือเสียงเพื่อเตือนอันตรายใน
การท างานเก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออน                                                            
- ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบสีแดงเพื่อเตือนภัยใน
บริเวณรังสีสูงใหเ้ห็นได้ชัดเจน                                    
- จัดให้มีระบบสัญญาณฉุกเฉนิในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉนิทางรังสีขึ้น เพื่อใหบุ้คลากรออกไปยัง
สถานที่ที่ปลอดภัย                                                  
(2) ติดต้ังสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัย
ในขณะรถยกท างาน                                               
(3) มีป้ายบอกพิกัดน้ าหนักยกไว้ท่ีปัน้จ่ันและรอก
ของตะขอติดค าเตือนให้ระวังอันตราย และติดต้ัง
สัญญาณเตือนอันตรายให้ผู้บังคบัปั้นจ่ันทราบ                                                            
หมายเหตุ ส าหรับการท างานเก่ียวกับ ปั่นจ่ัน รถ
ยก พบในกรณีมีงานก่อสร้างขนาดใหญ่ในบริเวณ
โรงพยาบาล และผู้รบัเหมาโครงการก่อสร้างเป็น
ผู้ด าเนินการ 

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง :                                   
- ประกาศคณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณเูพื่อสนัติ เรื่อง มาตรฐาน
ความปลอดภัยเก่ียวกับรังสี ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณเูพื่อสนัติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (พ.ศ. 
๒๕๔๙)                                   
หมายเหตุ                                                 
พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนัติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับใหม่)                                       
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง :                                     
- มอก.2561-2555 การป้องกันรังสี
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานรังสี                                                 
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12) กรณี มีงานก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ เช่น อาคาร
ขนาดใหญ่ สะพาน ทางต่าง
ระดับ งานขุด ซ่อมแซม รื้อ
ถอน ระบบสาธารณปูโภคที่
ลึก ๓ เมตรขึ้นไป อุโมงค์ 
หรือ ทางลอด เป็นต้น ต้อง
ก าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
จัดท าแผน งานด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน
ส าหรับงานก่อสร้าง 

ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดท าแผน งานด้านความ
ปลอดภัยในการท างานส าหรับงานก่อสร้าง
ต่อไปนี้                                                                
- งานอาคารที่มพีื้นทีเ่กิน 2,000 ตรม.หรือความ
สูงต้ังแต่ 15 เมตรขึ้นไปและมีพืน้ทีเ่กิน 1,000 
ตรม.                                                        
- งานสะพานที่มชี่วงความยาวต้ังแต่ 30 เมตรขึน้
ไป                                                                      
- งานขุด ซ่อมแซม หรือรื้อถอนระบบ
สาธารณูปโภคที่ลึกต้ังแต่ 3 เมตรขึ้นไป                                      
- งานอุโมงค์หรืทางลอด                                                    

 เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                                     
- แผนงานด้านความปลอดภัยในการ
ท างานส าหรับงานก่อสร้าง                                  

ส่วนที่ ๓ แนวปฏบิัติมาตรฐานส าหรับหน่วยงานราชการที่มีการด าเนนิการเข้าข่ายประเภทกิจการเฉพาะ 
ข้อก าหนด หลักเกณฑ์การด าเนินงาน เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

1) หัวหน้าหน่วยงาน
ราชการต้องจัดให้มี
ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วย
ความปลอดภัยในการ
ท างานไว้ในหน่วยงาน ซ่ึง
อย่างน้อยต้องก าหนด
ขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อ
ควบคมุมิใหม้ีการกระท าที่
อาจ ก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในการท างาน 
รวมทั้งต้องจัดให้มีการ
ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ
จนกว่าบุคลากรจะสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

จัดท าข้อบังคับและคูม่ือความปลอดภัย โดยมี
รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีปฏบิัติที่ปลอดภัย
ในการท างาน                                                
(1) การท างานเก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออน                                  
(2) การท างานในที่อับอากาศ                              
(3) การท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง                                                 
(4) การท างานเก่ียวกับเครื่องจักร ลฟิต์                          
และหม้อน้ า                                                       
(5) การท างานเก่ียวกับไฟฟ้า                              
(6) การทางานเก่ียวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภยั                                                           
(7) การท างานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย                    
(8) การท างานเก่ียวกับงานซ่อมบ ารุง                                 

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                                       
- ระเบยีบ มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน 
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2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างาน 
(จป.) ระดับบริหาร ระดับ
หัวหน้างาน ระดับเทคนคิ
ระดับเทคนคิขัน้สูง และ
ระดับวิชาชีพ แล้วแต่กรณี 
ซ่ึงคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการ
ท างาน 

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
(จป.)ในโรงพยาบาล ทีม่คีุณสมบัติตามประกาศ 
กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานก าหนด 
ประกอบด้วย                                                      
(1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน(จป.)
ระดับบรหิาร                                                               
(2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน(จป.)
ระดับหัวหน้างาน                                                             

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                                         
- ตารางแสดงการจัดให้มี จป. คปอ.
และหน่วยงานความปลอดภัย                        
- เอกสารแต่งต้ัง จป.                                                                  
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง :                                 
- กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 
๒๕๔๙                                     
- ประกาศ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างาน 

3) กรณีที่หน่วยงานราชการ
มีบุคลากรในหน่วยงาน
ต้ังแต่ ๕๐ คนขึน้ไป ให้จัด
ให้มีคณะกรรมการ ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (คปอ.) ของ
หน่วยงานราชการ 

จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว  
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน(คปอ.)
ตามจ านวนที่ก าหนด                                                              
- ปิดประกาศรายชื่อและหน้าทีร่ับผิดชอบของ 
คปอ.                                                                  
- จัดอบรม คปอ.ตามหลักสูตร ประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                                     
- เมื่อมีการเปลีย่นแปลง คปอ. ให้เผยแพร่และ
ปิดประกาศ 

เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง :                                           
- เอกสารแต่งต้ัง คปอ.                                
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง :                                    
- ประกาศ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอบรมคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของ
สถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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4) หน่วยงานราชการทีม่ี
การด าเนินการเข้าข่าย
กิจการตามข้อ (๑) ที่มี
บุคลากรต้ังแต่ ๒ คนขึน้ไป
และหน่วยงานที่มีการ
ด าเนินการเข้าข่ายกิจการ
ตามข้อ (๒) ถึง (๕) ที่มี
บุคลากรต้ังแต่ ๒๐๐ คนขึน้
ไป มีหน่วยงานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน โดยขึ้นตรงต่อ
หัวหน้าหน่วยงาน ส าหรับ
หน้าที่ของหน่วยงานความ
ปลอดภัยฯ และเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการ
ท างานระดับต่างๆ 

โรงพยาบาลรัฐเข้าข่ายกิจการตามข้อ(8)จึงไม่
ต้องมีหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ขึ้นตรงต่อ
หัวหน้าหน่วยงาน                                               
ข้อเสนอแนะ แต่หากโรงพยาบาลรัฐมีการจัดต้ัง
หน่วยงานความปลอดภยัฯ จะส่งผลดีต่อการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภยัฯ ในโรงพยาบาล
ยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันกิจกรรมต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ยังขาดหน่วย
รับผิดชอบโดยตรง 

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง :                                                 
- ประกาศ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอบรมหัวหน้าหนว่ยงาน
ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ส่วนที่ 3 

ตัวอย่าง เอกสารด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 
 

เนื้อหาในส่วนนี้ ผู้เขียนได้ท าการรวบรวมตัวอย่างเอกสาร และแบบฟอร์มด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงมหาดไทย โดยคัดเฉพาะประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง เช่น การแจ้ง การรายงาน และเอกสารที่ต้องจัดเก็บตาม
ข้อก าหนดกฎหมายที่สถานประกอบการเอกชนต้องด าเนินการ มาเป็นตัวอย่างให้กับโรงพยาบาลรัฐที่ประสงค์จัดท า
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน น าไปปรับปรุงให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติของโรงพยาบาล 

 
ตัวอย่าง ค าสั่งแต่งต้ังบุคคล/คณะบุคคลเพื่อด าเนินการด้านความปลอดภัยฯ ในส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 

ค าสั่ง (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

โดยที่มาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก าหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอ่ืน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานของตนไม่ ต่ ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานตามพระราชบัญญัติ ดังนั้น (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จึงแต่งต้ังคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของ (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) ดังนี้ 

๑. ................................................................... ประธาน 
๒. .................................................................. ผู้แทนระดับบังคับบัญชา 
๓. .................................................................. ผู้แทนระดับบังคับบัญชา 
๔. .................................................................. ผู้แทนระดับบังคับบัญชา 
๕. .................................................................. ผู้แทนระดับบังคับบัญชา 
๖. .................................................................. ผู้แทนระดับปฏิบัติการ 
๗. .................................................................. ผู้แทนระดับปฏิบัติการ 
๘. .................................................................. ผู้แทนระดับปฏิบัติการ 
๙. .................................................................. ผู้แทนระดับปฏิบัติการ 
๑๐. .................................................................. กรรมการและเลขานุการ 
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โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
๑. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างาน หรือความ
ไม่ปลอดภัยในการท างานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

๒. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย เก่ียวกับความปลอดภัยใน
การท างาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อความปลอดภัยในการท างานของเจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการใน (ชื่อส่วนราชการ) 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของ (ชื่อส่วนราชการ) 
๔. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท างานของหนว่ยงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
๕. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นประจ าอย่าง

ต่อเนื่อง 
๖. ส ารวจการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการท างาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นใน (ชื่อส่วน

ราชการ) 
๗. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงโครงการหรือแผนการ

ฝึกอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 

๘. จัดท าระบบการรายงานสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ 
๙. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอผู้บังคับบัญชา 
๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
๑๑. ประเมินผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างานของ (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) 
๑๒. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ต้ังแต่วันที่      

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จนถึงวันที่      พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

สั่ง ณ วันที่      พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

ที่มา : คู่มือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการฯ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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ตัวอย่าง 

 
 

ประกาศ (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) 
เรื่อง นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

------------------ 
โดยที่มาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก าหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการ 
อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานของตนไม่ต่ ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท างานตามพระราชบัญญัติ 

ดังนั้น (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จึงประกาศนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ 
สภาพแวดล้อมในการท างานของ (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) ดังนี้ 

๑. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน 

๒. (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จะสนับสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

๓. (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จะด าเนินการ และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการท างานและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย 

๔. ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับพึงกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ บุคลากรในสังกัดและปฏิบัติตามกฎ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างเคร่งครัด 

๕. บุคลากรทุกคนต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานและทรัพย์สินทางราชการเป็น
ส าคัญตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

๖. บุคลากรทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ (ชื่อ
ส่วนราชการ/จังหวัด) พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุงสภาพการท างานและวิธีการ
ท างานที่ปลอดภัย 

๗. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

๘. (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จะจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานสาหรับบุคลากร 
ตามลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยระบุอยู่ในแผนงานด้านความปลอดภัย อ าชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
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๙. หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ต้องก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายภายใน (ชื่อส่วน
ราชการ/จังหวัด) พร้อมกันนี้บุคลากรทุกคนต้องศึกษาและเรียนรู้มาตรการป้องกันต่างๆ ของ
หน่วยงานราชการอย่างถูกต้อง 

๑๐. (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จะจัดให้มีการตรวจความปลอดภัยภายในหน่วยงานโดยก าหนดแบบตรวจ
และบุคลากรในการตรวจสอบ ซ่ึงบุคลากรทุกคนพึงปฏิบัติตาม และหากมีข้อบกพร่องต้องแก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องและปลอดภัย 

๑๑. หากในกรณีที่ (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) มีการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงมาด าเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่งของการด าเนินงาน (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จะต้องจัดให้มีการควบคุมดูแลความปลอดภัย 
และก ากับให้ผู้รับเหมาช่วง ยึดถือนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยใน
การท างานของหน่วยงานราชการนั้น 

๑๒. (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จะจัดให้มีการตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงานความปลอดภัยใน
การท างานของส่วนราชการอย่างสม่ าเสมอ 

๑๓. (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จะจัดให้มีระบบรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุใน
หน่วยงาน 

๑๔. (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จะสนับสนุนการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานและให้มี
กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่จะช่วยกระตุ้นจิตส านึกของบุคลากร เช่น การประชาสัมพันธ์ การ
แข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

๑๕. บุคลากรทุกคนต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหน่วยงาน 
๑๖. (ชื่อส่วนราชการ/จังหวัด) จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนดไว้ข้างต้น 

 

ประกาศ ณ วันที่ ....................เดือน ................................... พ.ศ. ................ 

 

(ลงชื่อ) ................................................ 

(พิมพ์ชื่อเต็ม) 
(ต าแหน่ง) 
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ตัวอย่างกฎ ระเบียบ มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท างาน 
 

มาตรฐานในการท างานส าหรับพนักงานขบัรถยนต์ 
พนักงานขับรถท าหน้าที่ให้บริการขับรถยนต์ราชการส าหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยทั้งแก่ผู้รับบริการ ตัวพนักงานขับรถยนต์ รวมทั้งประชาชนที่จะได้รับผลกระทบเมื่อเกิดอุบัติเหตุดังนั้นจึง
ได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยส าหรับพนักงานขับรถยนต์ ดังนี้ 

๑. ตรวจเช็ดสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกรถ หากพบข้อบกพร่องและหากเห็นว่าข้อบกพร่องนี้มีอันตรายต่อ
การให้บริการต้องไม่น ารถออกให้บริการ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาในทันที และท าการแก้ไขโดยด่วน 

๒. ท าความสะอาดรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก โดยกระท าภายในพื้นที่ที่หน่วยงานก าหนดให้เท่านั้น 
๓. ลงข้อมูลในตารางการใช้รถก่อนน ารถยนต์ไปให้บริการ ณ จุดปล่อยรถยนต์ 
๔. ในระหว่างการให้บริการพนักงานขับรถยนต์ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1 ขับรถยนต์ในอัตราความเร็วตามที่หน่วยงานก าหนด ( ใช้ความเร็วไม่เกิน ๘๐ กม. / ชั่วโมง ) 
4.2 ขับชิดซ้ายตลอดเส้นทาง 
4.3 หยุดรถทุกครั้งเมื่อถึงทางแยก หรือทางเลี้ยว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลอดภัยจึงออกรถไปด้วย

ความนุ่มนวล 
4.4 ขับรถด้วยมารยาทที่ดี และมีน้ าใจให้กับผู้ใช้ถนนอ่ืน และผู้โดยสารทุกคน 
4.5 ให้บริการในจุดจอดรับ – ส่งเท่านั้น ส่วนในการให้บริการนอกจุดจอดนั้นขอให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของพนักงานขับรถยนต์ ให้จอดรับ – ส่งได้ตามความเหมาะสม 
4.6 ก่อนการออกรถต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าผู้โดยสารได้ขึ้น หรือลงจากรถเรียบร้อยแล้ว 

และต้องแน่ใจไม่มีผู้โดยสารวิ่งตามรถ 
4.7 หากมีเหตุอันใดที่ต้องพูดคุย หรือแจ้งข้อขัดข้องกับผู้โดยสาร ต้องใช้วาจา และท่าทางที่สุภาพ

ไม่แสดงกริยาที่ไม่ดีกับผู้โดยสาร ไม่ว่าตนเองนั้นจะถูกหรือผิด 
4.8 ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะให้บริการ 
4.9 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสิ่งมึนเมา หรือสิ่งเสพติดใด ๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน 
4.10 เชื่อฟังค าสั่งของผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด 
4.11  ขับรถตามเวลา และเส้นทางที่ผู้ขอใช้บริการ หรือผู้บังคับบัญชาก าหนดไว้เท่านั้น และต้อง

ให้บริการถึงปลายทาง 
๕. เมื่อหมดเวลาให้บริการให้ตรวจสอบความสะอาดของรถยนต์ และลงข้อมูลการใช้รถยนต์ 
๖. น ารถยนต์ไปจัดเก็บ ณ สถานที่ ที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
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การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 

พนักงานขับขี่รถยนต์จะต้องให้ความสนใจเอาใจใส่เก่ียวกับเครื่องยนต์ของรถยนต์ราชการอยู่เสมอ ดังนี้ 
๑. เปลี่ยนน้ ามันเครื่องทุก ๕,๐๐๐ กิโลเมตร ส่วนไส้กรองน้ ามันเครื่องเปลี่ยนทุก ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร 
๒. ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงให้ถูกต้องตามก าหนดให้ได้ตามคู่มือ เช่น อ๊อกเทน ๙๑ ,๙๕ ควรใช้ให้ถูกต้อง 
๓. ตรวจดูระดับน้ าในหม้อน้ าบ่อยๆ อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง 
๔. ตรวจดูลมยางให้ได้ความดันตามที่ก าหนดในคู่มือ ตรวจดูบ่อยตามความจ าเป็นในการเดินทางไกล

หรือการบรรทุกน้ าหนัก ซ่ึงจะก าหนดว่าน้ าหนักเท่าไรควรเติมความดันเท่าไร 
๕. เปลี่ยนหัวเทียนทุกๆระยะ ๑๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร 
๖. ตรวจดูไส้กรองอากาศว่าสะอาดดีหรือไม่ มีรูหรือไม่ เพราะถ้ามีรูแม้เท่าปลายดินสอ ถ้าขับรถยนต์

ไปในที่มีฝุ่นมากๆ ฝุ่นจะเข้าไปท าไห้เครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่าก าหนด 
๗. ตรวจดูมาตรวัดต่างๆที่จ าเป็น ว่ายังใช้งานได้ดีหรือไม่ เพราะสามารถบอกความผิดพลาดของ

รถยนต์ได้เป็นอย่างดี 
๘. ตรวจดูน้ ากลั่นในแบตเตอรี่ว่าอยู่ในระดับหรือไม่ ดูได้จากด้านข้างของหม้อแบตเตอรี่จะมีขีด

ก าหนดอยู่ ๒ ขีดคือ ขีดบนและขีดล่าง อย่าไห้ระดับน้ ากลั่นต่ ากว่าขีดล่างเพราะจะท าให้แบตเตอรี่
เสียได้และอย่าเติมให้เกินกว่าขีดบน เพราะตอนเราใช้งานน้ ากลั่นจะท าปฏิกิริยาเกิดเป็นกรด หาก
หกเลอะออกมาโดนตัวรถจะท าไห้รถเราผุได้ 

๙. สังเกตเสียงที่เกิดขึ้นขณะใช้งาน เพราะมันจะเป็นตัวบอกเหตุให้เราได้รู้ว่า มีสิ่งใดในรถยนต์ของเรา
เกิดการเสียหายได้ ก่อนที่จะเสียมากขึ้น 

๑๐. สังเกตพื้นที่เราจอดรถยนต์ไว้ ว่ามีน้ าหรือน้ ามันเครือ่งหยดลงมาเลอะพืน้หรือไม่ แล้วดูว่าหยดลงใน
ต าแหน่งใด จะบอกเราได้ว่าส่วนใดของรถที่เกิดการสึกหรอแล้วรั่วซึม 

๑๑. เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเกียร์และน้ ามันเฟืองท้าย ตามก าหนดที่คู่มือก าหนดไว ้
๑๒. ตรวจดูน้ ามันเบรคที่อยู่ในกระป๋องว่ายุบเร็วกว่าปกติหรือไม่ หากยุบเร็วอาจเกิดการรั่วซึมที่ใดก็ได้ 
๑๓. ตรวจดูระบบไฟในรถยนต์ว่ายังใช้การได้ดีอยู่ 
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ตัวอย่าง หัวข้อการฝกึอบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน 
 

ส าหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน และบคุลากรทุกคน 
หัวข้อการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานส าหรับผู้บริหาร 
๑. การบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วยหัวข้อ 

ก. การควบคุมความสูญเสียจากอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน 
ข. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

๒. มาตรฐานความปลอดภัยที่ก าหนดในกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน และการน าไปปฏิบัติ 
๓. ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน ประกอบด้วยหัวข้อ 

ก. แนวคิดการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ข. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างาน 
ค. การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานในสถานประกอบกิจการ 

 
หัวข้อการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานส าหรับหัวหน้างาน 
๑. ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน 

ประกอบด้วยหัวข้อ 
ก. ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ข. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

๒. มาตรฐานความปลอดภัยที่ก าหนดในกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
และการน าไปปฏิบัติ 

๓. การค้นหาอันตรายจากการท างาน ประกอบด้วยหัวข้อ 
ก. การตรวจความปลอดภัย 
ข. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย และการเฝ้าสังเกตงาน 
ค. การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ 

๔. การป้องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เก่ียวข้องของส่วนราชการ อาจประกอบด้วยหัวข้อ 
ก. การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร 
ข. การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า 
ค. การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ 
ง. การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ 
จ. การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ฉ. การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี 
ช. การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์ 
ซ. การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง 
ฌ. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

 
หัวข้อการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานส าหรับบคุลากรผู้ปฏิบัติงาน 
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๑. ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
๒. มาตรฐานความปลอดภัยที่ก าหนดในกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานและ

การน าไปปฏิบัติ 
๓. ปัจจัยเสี่ยงจากการท างานที่มีในส่วนราชการ 
๔. ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของส่วนราชการ 
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ตัวอย่าง สัญลกัษณ์เตอืนอันตรายและเครือ่งหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
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ตัวอย่างแบบรายงานและสอบสวนการเกิดอุบัติเหต/ุอบุัตกิารณ์ 

ผู้เขียนรายงาน ......................................... ต าแหน่ง................................. วันทีเ่ขียนรายงาน....................... 
1 : ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รบับาดเจ็บ 
ชื่อ-สกุล (Name – Surname) ................................... ฝ่าย/ส่วน............................ อายุงาน................ เดือน / ป ี
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ............................................. ระยะเวลาการท างาน................................................. เดือน / ป ี
2 : ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ วันทีเ่กิดอุบัติเหตุ ..................................................... เวลาที่เกิด................................... 
ภารกิจในขณะเกิดอุบัติเหตุ .................................................เครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ทีเ่ก่ียวข้อง....... ............... 
อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ.............................................. รายละเอียดการรักษา.................................................... ...... 
จ านวนวันที่หยุดงานจริง....................................... วัน พยานผูพ้บเห็นเหตุการณ์ ................................................. 

4 : การวิเคราะหส์าเหตุการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ ์

วิเคราะห์สาเหตุ/(Accident Analysis) 
1. การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) 

 ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนญุาต 
 การจัดวางท่าทางการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัย 
 ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน 
 ยกเคลื่อนย้าย จับยึด ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปลอดภยั 
 ไม่สวมอุปกรณป์้องกันอันตรายส่วนบคุคล 
 ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไมถู่กต้องหรือไม่เหมาะสม 
 ไม่ใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ก าหนด 
 ใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธ ี
 เล่น หยอกล้อ ในขณะปฏิบัติงาน 
 ความไม่เอาใจใส่ในงาน 
 ความพลั้งเผลอเหม่อลอย 
 การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบยีบความปลอดภัย 
 การแต่งกายไม่เหมาะสม 
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 การท างานโดยที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ 
 การมีทัศนคติที่ไมถู่กต้องต่อการท างาน 
 อ่ืนๆ 

2. สภาพการท างานที่ไมป่ลอดภัย (Unsafe Condition) 
 อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือช ารุด 
 ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุด หรือบกพร่อง 
 วัสดุอุปกรณ์วางไม่เปน็ระเบยีบ 
 วิธีการท างานไม่ปลอดภัย 
 สถานที่ท างานคับแคบหรือจ ากัด 
 ขาดการอบรม 
 ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนที่อันตราย หรือส่วนที่เคลื่อนไหว 
 สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภยั เชน่ แสง เสียง ความร้อนหรืออ่ืน ๆ 
 ระบบระบายอากาศไมเ่หมาะสม 
 ระบบสัญญาณเตือนอันตรายช ารุด หรือไม่เพียงพอ 
 อ่ืน ๆ 
 

5 : แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ใหเ้กิดซ้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 : ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเหน็ ของ คปอ. / คณะบุคคลทีร่ับผิดชอบด าเนนิการด้านความปลอดภัย 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 .................................................................................................................................... ................................. 
 ................................................................................................ .................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 

 
7 : การติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกัน โดย คปอ. / คณะบคุคลทีร่ับผิดชอบด าเนินการด้านความปลอดภัย 
   เสร็จเรียบร้อยตามมาตรการที่ก าหนด 
   อยู่ในระหว่างการด าเนนิการหรือปรับปรุงเพิ่มเติมใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนด 
   อ่ืน ๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ................................................. วนัที.่........... /............... /............... 
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ตัวอย่าง แผนการปอ้งกันและระงับอัคคีภัย 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย 
๒. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อบุคลากรในหน่วยงานราชการและผู้รับบริการ 
๓. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย 
๔. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในหน่วยงานราชการและผู้รับบริการ 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย 
๑. แผนการตรวจตรา 
๒. แผนการอบรม 
๓. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
๔. แผนการดับเพลิง 
๕. แผนการอพยพหนีไฟ 
๖. แผนบรรเทาทุกข์ 

๑. แผนการตรวจตรา 
เป็นแผนการส ารวจความเสี่ยงและตรวจตรา เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ก่อน

จัดท าแผนต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เชื้อเพลิง สารเคมี สารไวไฟ ระบบไฟฟ้าจุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเพลิง
ไหม้ และต้องมีการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ คุณสมบัติลักษณะการลุกไหม้ปริมาณของสารอันตรายที่มีอยู่สูงสุด ชนิดของ
สารดับเพลิงและปริมาณที่ต้องใช้ เพื่อประกอบการวางแผน 

การตรวจตรา ต้องก าหนดบุคคล พื้นที่ที่รับผิดชอบ หัวข้อและจุดที่ต้องตรวจ ระยะเวลาความถี่ ผู้ตรวจสอบ
รายงาน การส่งรายงานผล การแจ้งข้อบกพร่องในการตรวจตราที่ชัดเจน 

ตัวอย่างของหัวข้อที่ต้องตรวจตรา เช่น 
- จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
- การใช้ และการเก็บวัตถุไวไฟ 
- ของเสียติดไฟง่าย 
- เชื้อเพลิง 
- แหล่งความร้อนต่าง ๆ 
- อุปกรณ์ดับเพลิง 
- ทางหนีไฟ 
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ตัวอย่าง แผนผังการตรวจตรา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ๒. แผนการอบรม 
  เป็นการอบรมให้ความรู้ทั้งในเชิงป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ซ่ึงการเกิดอัคคีภัย 
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ภายในหน่วยงานราชการ ย่อมน ามาซ่ึงความสูญเสียต่อหน่วยงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น 
ทรัพย์สินเสียหาย การบริการหยุดชะงัก หรืออาจถึงขั้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ดังนั้นในการป้องกัน 
และลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัยจึงจ าเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรม โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน 
   

ตัวอย่างของหลักสูตรที่ต้องจัดท าในแผนการอบรม 
   - การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับบุคลากร 
   - การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
  ตัวอย่างของหลักสูตรที่ควรจัดท าในแผนการอบรม 
   - การปฐมพยาบาล 
   - การใช้เครื่องช่วยหายใจ 
 ๓. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
  แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในหน่วยงานราชการโดยเป็นการ

สร้างความสนใจ และส่งเสริมในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับของบุคลากรในแผนการรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัยควรก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน 

  ตัวอย่างหัวข้อที่จะท าการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เช่น 
   - ๕ ส. 
   - การลดการสูบบุหรี่ 
   - การจัดนิทรรศการ 
   - จัดท าโปสเตอร์ 
   - การใช้สื่อต่าง ๆ 
 ๔. แผนการดับเพลิง 
  แผนการดับเพลิง เป็นแผนปฏิบัติการในการควบคมุเพลิง ณ ขณะเกิดเหตุ โดยเริ่มต้ังแต่เมื่อมีบุคลากรพบ

เหตุเพลิงไหม้ ซ่ึงหน่วยงานควรก าหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงขั้นตอนการรายงานตามสายการ
บังคับบัญชาในแต่ละระดับให้ชัดเจน 
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 ๕. แผนอพยพหนีไฟ 
  แผนอพยพหนีไฟนั้นก าหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรของหน่วยงานราชการ ชีวิตและทรัพย์สิน

ของหน่วยงานราชการในขณะเกิดเพลิงเหตุไหม้ 
แผนอพยพหนีไฟที่ก าหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น ผู้ตรวจสอบจ านวน ผู้น าทางหนีไฟจุดนัดพบ 

หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ
อพยพหนีไฟหรือผู้อ านวยการดับเพลิง ดังนี้ 

  - ผู้อ านวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อ านวยการดับเพลิง 
 ชื่อ ...................................................... 
  - ผู้ช่วยผู้อานวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อานวยการดับเพลิง 
 ชื่อ ...................................................... 
  ในแผนดังกล่าวควรก าหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ผู้น าทางหนีไฟ จะเป็นผู้น าทางบุคลากรอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้ 
  (๒) จุดนัดพบหรือเรียกอีกอย่างว่า “จุดรวมพล” จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ซ่ึงบุคลากรสามารถที่จะมา

รายงานตัวและท าการตรวจสอบนับจ านวนได้ 
  (๓) ผู้ตรวจสอบจ านวนบุคลากร ผู้จัดเคลื่อนย้ายเอกสารส าคัญ มีหน้าที่ตรวจนับจ านวนบุคลากรว่ามีการ

อพยพหนีไฟออกมายังบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่ หากพบว่าบุคลากรอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตาม
จ านวนจริง ซ่ึงหมายถึงยังมีบุคลากรติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย 

  (๔) หน่วยช่วยชีวิต (ถ้ามี) และยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและท าการช่วยชีวิตบุคลากรที่ยังติดค้างอยู่ใน
อาคารหรือในพื้นที่ที่ได้เกิดอัคคภีัย รวมถึงกรณีของบุคลากรที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม หมดสติ
หรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและติดต่อหน่วยยานพาหนะ
ให้ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องน าส่งโรงพยาบาล  
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๖. แผนบรรเทาทุกข ์

แผนบรรเทาทุกข์จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี ้
๑. การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
๒. การส ารวจความเสียหาย 
๓. การรายงานตัวของบุคลากรทุกฝ่ายและก าหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับค าส่ัง 
๔. การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผูเ้สียชีวิต 
๕. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต 
๖. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณเ์พลิงไหม้ 
๗. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (ถ้ามี) 
๘. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้งานสามารถด าเนินการได้โดยเร็วท่ีสุด 
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ที่มา : คู่มือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการฯ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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ค าอธิบายประกอบการกรอกแบบ 
(1) ระบุวนั / เดือน / ปี ท่ีเกิดเหตุ 
(2) ระบุชื่อ - สกุลของผู้ประสบอันตราย 
(3) ท าเครื่องหมาย / ในช่องว่างตามความรนุแรงทีเ่กิดขึ้นจริงแล้วแต่กรณี 
วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลน่ทับ วัตถุหรือสิ่งของกระแทกหรือชน วัตถุหรือสิ่งของหนีบหรือดึง วัตถุหรือสิ่งของ 
ตัด/บาด/ทิม่/แทง วัตถุหรือสิ่งของกระเด็นเข้าตา ยกหรือเคลื่อนย้ายของหนัก อาการเจ็บป่วยจากท่าทางการท างาน 
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ วัตถุหรือสิ่งของระเบิด ไฟฟ้าช๊อต ผลจากความร้อนสูงหรือสมัผัสของรอ้น ผลจากความเย็น 
จัดหรือสัมผัสความเย็น สมัผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี แพ้จากการสัมผัสสิ่งของ (ยกเวน้สิ่งมีพิษ สารเคม)ี อันตรายจากแสง 
(4) ระบุลักษณะการประสบอันตราย เชน่ ตกจากที่สูง หกล้ม ลื่นลม้ อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพังทบั 
อันตรายจากรังสี ถูกท าร้ายร่างกาย ถูกสัตว์ท าร้าย โรคเนื่องจากการท างาน เปน็ต้น 
(5) ระบุสิ่งที่ท าให้ประสบอันตราย เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องมือ ตกจากที่สูง ของหล่นทับ ลื่นล้ม ความร้อน 
ไฟฟ้า สารเคมี ระเบิด เศษวัตถุ ถูกท าร้ายร่างกาย เสยีงดัง ยกของหนัก เป็นต้น 
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แบบรายงาน 

 การด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของส่วนราชการ  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
๑. หน่วยงาน ......................................................................................................................................... 
๒. สถานที่ติดต่อ เลขที่ ..................... ต าบล………………………….. แขวง/อ าเภอ…………………………………………..              

จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์......................................................................                              
โทรศพัท์.......................................โทรสาร................................ e-mail…………………………………………. 

๓. ชื่อผู้แจ้งข้อมูล/ผู้ประสานงาน ..............................................................................................................                            
โทรศพัท์................................................โทรสาร.................................................................................                           
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………….….  

๔. จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานทั้งหมดในหน่วยงาน.......................คน  
๕. ลักษณะการด าเนินงาน (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)  
 ส านักงาน  สถานพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี หรือจุลชีววิทยา  ก่อสร้างอาคาร 
ส านักงาน ถนน หรือระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ  การผลิต                                                                                                                   
 อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ส่วนที ่๒ ความเสี่ยงในหน่วยงาน และข้อมูลการประสบอันตรายจากการท างาน  
๖. ความเสี่ยงทีพ่บในการด าเนนิงาน (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)  
 แสงสว่าง  เสียงดัง  ความร้อน  แสงจ้า  รังสี  สารเคมีอันตราย เครื่องจักร  ปั้นจ่ัน 
 หม้อน้ า  งานก่อสร้าง  งานประด าน้ า  การท างานในที่อับอากาศ  งานก่อสร้าง  ไฟฟ้า                 
 อัคคีภยั  ความเสี่ยงอ่ืนๆ 
ระบุ………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๗. การประสบอันตรายจากการท างานของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ ในรอบ ๑ ปี ที่ผ่านมา  
๗.๑ จ านวนพนักงานทีป่ระสบอันตรายจากการท างาน ทุกราย ........................ คน  
๗.๒ จ านวนพนักงานทีป่ระสบอันตรายจากการท างาน ที่ท าใหห้ยุดงานเกิน ๓ วนัท างาน ................. คน  
 
ส่วนที่ ๓ การด าเนินงานตามมาตรฐาน 
ในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา ส่วนราชการได้ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ดังนี้ (ตอบตามที่ส่วนราชการได้ด าเนินการจริง /เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 จัดให้มีนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ของส่วนราชการ 
 ด าเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนราชการต้นสังกัด 
 แต่งต้ังบุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อด าเนนิการด้านความปลอดภยัฯ ในส่วนราชการ 
 จัดท าแผนงาน งบประมาณการด าเนินการด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนราชการ 
 จัดท ากฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในส่วนราชการ 
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 จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัฯ ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน 
 ติดสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเก่ียวกับความปลอดภยั ในส่วนราชการ 
 จัดท าระบบการรายงานอุบัติเหตุ ข้อบกพร่อง หรือการช ารุดเสียหายของอุปกรณ์ สถานที่ฯ ในส่วน
ราชการ 
 จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบคุคล และดูแลใหเ้จ้าหน้าที่สวมใส่ให้เหมาะสมกับลกัษณะ
งาน 
 จัดท าแผนการป้องกันและระงับอัคคีภยัประจาส่วนราชการ 
 จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
 จัดให้มีการส ารวจ ตรวจสอบ หรือประเมนิสภาพการท างานที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
 การด าเนินการตามมาตรฐานสาหรับส่วนราชการที่มคีวามเสี่ยงเฉพาะหรือเข้าข่ายประเภทกิจการ
เฉพาะ โปรดระบ ุ

๑. ............................................................................................................................. ......................... 
๒. ............................................................................................................................. ......................... 
๓........................................................................................................................................................ 
๔............................................................................................................................ ............................... 
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