มาตรฐานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานของ กปภ.
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บทนา

มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของ กปภ. จัดทาขึ้นโดยมี
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และเป็ นการเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การจั ด ท ามาตรฐานระบบการจั ดการความปลอดภัย และอาชี ว อนามั ย
เช่น มอก. 18001 OHSAS 18001 หรือ ILO-OSHMS 2001
แนวทางดาเนินการทบทวนสถานะเบื้องต้นของ กปภ. ได้แก่การตรวจเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน
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มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของ กปภ.
Standard Safety, Health and Environment in the Work of the PWA.
การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
1. กาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยผู้บริหารสูงสุด
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางานประจาหน่วยงาน เพื่อดาเนินการด้านความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวงแรงงานกาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ดังนี้
2.1 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับหัวหน้างาน
2.2 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานระดับบริหารทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับบริหาร
2.3 หากมีผู้ ป ฏิบั ติงานดังต่อไปนี้ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานประจาหน่วยงานด้วย คณะกรรมการความปลอดภัยดังกล่าวมีวาระ 2 ปี
2.3.1. ผู้ปฏิบัติงาน 50 – 99 คน แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า 5 คน
2.3.2. ผู้ปฏิบัติงาน 100 – 499 คน แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า 7 คน
2.3.3. ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานของสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า 11 คน
3. กากับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ของ กปภ. และรักษาไว้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
4. จัด ดูแลสถานที่ทางานให้มีสภาพการทางานและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน การดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ
และสุขภาพอนามัย
5. กรณีที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทางานในสภาพการทางาน หรือสภาพแวดล้อมในการทางานที่อาจทาให้ได้รับอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ต้องแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทางาน
พร้อมทั้งวิธีการปูองกันอันตรายให้ผู้ปฏิบัติงานทราบก่อนการปฏิบัติงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ก่อนที่จะเข้าทางาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทางาน
6. จัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อ มในการท างาน เพื่ อ ให้ บ ริ ห ารจั ด การ และด าเนิ น การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานได้อย่างปลอดภัย
7. ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการทางานตามมาตรฐานที่กาหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยคานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ
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Standard Safety, Health and Environment in the Work of the PWA.
8. จัดและดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
มีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและ
ลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทางาน
9. กรณีมีบุคคลอื่น อาทิ ผู้รับจ้างหรือตัวแทนผู้รับจ้างเข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ ต้องจัดให้มี
ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทางานสาหรับผู้รับจ้าง
................................................................................................................
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มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของ กปภ.
Standard Safety, Health and Environment in the Work of the PWA.
การบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า แสง เสียง
เครื่องจักร งานเจาะ และงานขุด
1. ต้องดูแลบริภัณฑ์ไฟฟูา ฉนวนหุ้ม และสายไฟฟูาอย่างสม่าเสมอ และจัดให้มีการบารุงรักษาเพื่อให้ ใช้งานได้
โดยปลอดภัย หากพบว่าชารุดหรือมีกระแสไฟฟูารั่ว หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานให้ซ่อมแซมหรือดาเนินการ
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และต้องมีหลักฐานในการดาเนินการ
2. จัดทาปูายเตือนอันตรายติดตั้งไว้ในบริเวณจุดติดตั้งแผงควบคุมและหม้อแปลงไฟฟูาเมื่อเกิดไฟฟูาลัดวงจร
หรือมีผู้ประสบอันตรายเนื่องจากกระแสไฟฟูาต้องทาการตัดกระแสไฟทันทีด้วยการปิดสวิทซ์ที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว
3. การต่อเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟูาต้องใช้อุปกรณ์หรือชุดต่อที่เหมาะสม รอยต่อสายไฟทุกแห่งต้องใช้เทปพันสายไฟ
พันหุ้มลวดทองแดงให้มิดชิด และแน่นหนาจนแน่ใจว่าจะไม่หลุด
4. จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคาบรรยายติดไว้ในบริเวณที่ทางานที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(1) วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟูา
(2) การปฐมพยาบาลและการช่ว ยชีวิ ตขั้ นพื้น ฐานโดยการผายปอดด้ว ยวิธี ปากเปุ าอากาศเข้ า
ทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก
5. ในกรณีที่ส่วนของบริภัณฑ์ไฟฟูาใช้แรงดันไฟฟูาเกินกว่าห้าสิบโวลต์ให้ กปภ. จัดให้มีที่ปิดกั้นอันตรายหรือ
จัดให้มีแผ่นฉนวนไฟฟูาปูไว้ที่พื้นเพื่อปูองกันอันตรายจากการสัมผัส
6. จัดให้มีระบบปูองกันฟูาผ่าตามมาตรฐานการปูองกันฟูาผ่าของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานสมาคมปูองกั นอัคคีภัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Fire Protection
Association : NFPA) หรือมาตรฐานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์
(International Electrotechnical Commission : IEC) หรือมาตรฐานอื่นตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานประกาศกาหนด ไว้ที่สถานประกอบกิจการอาคาร ปล่องควัน รวมถึงบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือ
ก๊าซไวไฟ
7. จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และอุปกรณ์ปูองกันอันตราย
จากไฟฟูาต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้และต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่ใช้ปูองกันกระแสไฟฟูาต้องเหมาะสมกับ
แรงดันไฟฟูาสูงสุดในบริเวณที่ปฏิบัติงานหรือบริเวณใกล้เคียงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
(2) ถุงมือยางปูองกันไฟฟูา ต้องมีลักษณะสวมกับนิ้วมือได้ทุกนิ้ว
(3) ถุงมือหนังที่ใช้สวมทับถุงมือยาง ต้องมีความยาวหุ้มถึงข้อมือและมีความคงทนต่อการฉีกขาดได้ดี
การใช้ถุงมือยางต้องใช้ร่วมกับถุงมือหนังทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
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8. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟูาที่อยู่ใกล้หรือเหนือน้าซึ่งอาจทาให้ผู้ ปฏิบัติงานเกิดอันตรายจากการจมน้า
ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ชูชีพกันจมน้า เว้นแต่การสวมใส่ชูชีพอาจทาให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายมากกว่าเดิม
ให้ใช้วิธีการอื่นที่สามารถคุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแทน
9. ต้องบารุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ปูองกันอันตรายจากไฟฟูา
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งต้องตรวจสอบและทดสอบตามมาตรฐานและวิธีที่ผู้ผลิตกาหนด
10. กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานในที่สูงกว่าพื้นตั้งแต่สี่เมตรขึ้นไป ให้ กปภ. จัดให้มีการใช้สายหรือเชือก
ช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ที่ปูองกันการตกจากที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหมวกนิรภัย
ที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่กาหนดสาหรับให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เว้นแต่อุปกรณ์ดังกล่าวจะทาให้
ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงต่ออันตรายมากขึ้น ให้จัดอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอื่นที่สามารถใช้คุ้มครองความปลอดภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพแทน
11. ต้องควบคุมระดับเสียงที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทางานในแต่ละวัน 8 ชั่วโมงไม่ให้เกิน
90 เดซิเบลเอ หากมีร ะดับ เสี ย งเกิน มาตรฐานที่กาหนดไว้ ให้ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดระดับเสียง หากยัง
ดาเนินการไม่ได้ให้จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ตลอดเวลาทางานเพื่อลดเสียง
ให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐานกาหนด และบริเวณที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กาหนด ต้องจัดให้มีเครื่องหมายเตือน
ให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลติดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน
12. กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องทางานในสถานที่มืด ทึบ คับแคบ เช่น ในถ้า อุโมงค์ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง
สวมหมวกนิรภัยที่มีอุปกรณ์ส่องสว่างตลอดเวลาที่ทางาน
13. บริเวณที่มีการติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซมเครื่องจักร ต้องทาการติดปูายหรือสัญลักษณ์
14. เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟูาต้องมีการปูองกันไฟฟูารั่ว ต้องต่อสายดิน กรณีที่เดินสายบนดินหรือใต้ดินต้องใช้
ท่อร้อยสาย
15. เครื่องจักรอัตโนมัติต้องมีการทาสีปุมเปิดปิดเครื่องจักร และมีเครื่องปูองกันสวิตซ์เพื่อไม่ให้สัมผัสโดยไม่ได้
ตั้งใจ
16. ต้องมีการจัดทารั้วหรือเส้นแสดงเขตอันตราย ณ บริเวณที่ตั้งเครื่องจักร
17. ต้องจัดทาแผนการบารุงรักษา การตรวจตรา เครื่องจักร บริภัณฑ์ไฟฟูาและสายไฟฟูา
18. มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ว่าอยู่ในสภาพพร้อมทางานหรือไม่
ถ้าเครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรชารุดขณะปฏิบัติงาน ต้องแจ้งหัวหน้างานทราบทันที
19. ต้องมีปูายบอกพิกัดน้าหนักยกไว้ที่ปั้นจั่นและรอกของตะขอ
20. ผู้ป ฏิบัติงานซึ่งทางานเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิ ง และรอก ต้องทราบถึงคุณลั กษณะและข้อกาหนดของ
การใช้งานของเชือก ลวดสลิง และรอก
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21. ต้องตรวจสอบมิให้นาเชือกผุเปื่อย ยุ่ย ชารุด สกปรก หรือพอง อันอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยมาใช้งาน
22. ในการใช้รอกต้องมีอุปกรณ์ปูองกัน เช่น ครอบรอก รอกช่วย เพื่อมิให้เชือกหรือลวดสลิงหลุดจากร่องรอก
23. ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการใช้รอกเหนือระดับพื้นทางเดิน พร้อมทั้งกาหนด
มาตรการสาหรับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในเขตที่มีการใช้รอกเหนือระดับพื้นทางเดิน
24. งานเจาะ งานขุด หรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอื่นในลั กษณะเดียวกัน กปภ.ต้องจัดให้ มีราวกั้นหรือ
รั้วกันตก แสงสว่าง และปูายเตือนอันตราย ตามลักษณะของงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยไว้ตลอดเวลาทางาน และ
ในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีสัญญาณไฟสีส้ม หรือปูายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน
25. การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่อาจเกิดอันตรายจากการพลัดตก ให้จัด
ให้มีแผ่นโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเพียงพอปิดคลุ่มบนบริเวณดังกล่าว และทาราวล้อมกั้นด้วยไม้หรือโลหะ
26. การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คูและงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่ลึกตั้งแต่ ๒ เมตรขึ้นไปต้องมีการคานวณ
ออกแบบ และกาหนดขั้นตอนการดาเนินการโดยวิศวกรก่อนลงมือปฏิบัติงาน และต้องปฏิบัติตามแบบและขั้นตอน
ดังกล่าว รวมทั้งต้องติดตั้งสิ่งปูองกันดินพังทลายไว้ด้วย
27. หากให้ พนั กงานหรื อลู กจ้ างลงไปท างานในรูเ จาะ รู ขุด หลุ ม บ่ อ คูห รือ พื้นที่ อื่น ในลั ก ษณะเดีย วกั น
ซึ่งมีความลึกตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มี
(1) ทางขึ้นลงที่สะดวกและปลอดภัย
(2) เครื่องสูบน้าที่มีประสิทธิภาพ
(3) ระบบการถ่ายเทอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอและเหมาะสม
(4) ผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์ด้านงานดิน และผ่านการอบรมการช่วยเหลือและ
การปฐมพยาบาลเบื้ องต้ น ประจ าบริ เวณปากรู เจาะ รูขุด หลุ ม บ่อ คู หรื อพื้นที่ อื่นที่มี ลั กษณะเดีย วกันเพื่อคอย
ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาทางาน
(5) อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารหรือรับส่งสัญญาณซึ่งเป็นที่เข้าใจระหว่างพนักงานหรือ
ลูกจ้างที่ต้องลงไปทางานในรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับผู้ช่วยเหลือตาม (4)
(6) สายหรือเชือกช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเกาะเกี่ยวได้เพื่อช่วยเหลือ
กรณีฉุกเฉิน
28. ในบริเวณที่มีการเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คูหรืองานอื่นในลักษณะเดียวกันให้มีปลอกเหล็ก แผ่นเหล็ก
ค้ายัน หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อปูองกันอันตรายที่เกิดจากดินพังทลาย ในกรณีที่ใช้ปั้นจั่นหรือเครื่องจักรหนักปฏิบัติงาน หรือ
มี ก องวั ส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ์ ห นั ก อยู่ บ ริ เ วณใกล้ ป ากรู เ จาะ รู ขุ ด หลุ ม บ่ อ คู หรื อ พื้ นที่ อื่ นที่ มี ลั กษณะเดี ยวกั น ต้ องมี
การปูองกันดินพังทลายโดยติดตั้งเสาเข็มพืด (sheet pile) หรือโดยวิธีอื่น
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29. ห้ามให้พนักงานหรือลูกจ้างลงไปทางานในรูเจาะหรือรูขุดที่ทิ้งไว้เกินสิบสองชั่วโมงนับจากเริ่มการเจาะ
หรื อ ขุด หรื อเกิน สามชั่ ว โมงหลั ง จากที่เ จาะหรือ ขุดเสร็ จ เว้น แต่ จะมีร ะบบหรื อุป กรณ์ปูอ งกั นอั นตรายที่เ กิด จาก
ดินพังทลาย
30. ห้ ามให้ พนั กงานหรื อลู กจ้ างลงไปทางานในรูเจาะ รูขุด หลุ ม บ่อ คูห รือ พื้นที่อื่นที่มีลั ก ษณะเดียวกั น
ที่มีขนาดกว้างน้อยกว่า 75 เซนติเมตร และมีความลึกตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป
................................................................................................................
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การบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
1. จัดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ทางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายทราบถึงวิธีการทางานที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้ง
มีมาตรการควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว โดยจัดทาเป็นคู่มือแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการทางาน
กับ สารเคมี อั น ตราย ค าแนะน าในการปู อ งกั น อั น ตราย ความหมายของข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ บนฉลาก และเอกสารข้ อ มู ล
ความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (SDS)
2. แจ้งและอธิบายให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายที่อยู่ในครอบครอง รวมทั้ง
ข้อความและเครื่องหมายต่างๆที่ปรากฏในเอกสาร คู่มือ ฉลาก ปูาย ตลอดจนข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดให้มีการปิ ดฉลากเป็ น ภาษาไทยที่มีขนาดใหญ่พอสมควร อ่านง่ าย คงทนไว้ที่ภาชนะบรรจุห รือวัส ดุ
ห่อหุ้มสารเคมีอันตราย และฉลากนั้นต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
- ชื่อผลิตภัณฑ์ (product name)
- ชื่อสารเคมีอันตราย (hazardous substances)
- รูปสัญลักษณ์ (pictograms)
- คาสัญญาณ (signal words)
- ข้อความแสดงอันตราย (hazard statements)
- ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อปูองกันอันตราย (precautionary statements)
ในกรณีที่ไม่สามารถปิดฉลากได้เนื่องจากขนาดหรือลักษณะของภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมี
อัน ตรายไม่เอื้ออานวย เช่น มีขนาดเล็กเกินไป ให้ กาหนดวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อแสดงให้ ผู้ปฏิบัติงานได้รู้
ถึงรายละเอียดของสารเคมีอันตรายติดไว้ ณ บริเวณที่มีการทางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายนั้น
4. มีปูายห้าม ปู ายให้ปฏิบัติ หรือปูายเตือนในการทางานกับสารเคมีอันตรายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเ จน
ณ สถานที่ทางานของผู้ปฏิบัติงาน
5. ปิดประกาศหรือจัดทาปูายแจ้งข้อความ “ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ประกอบอาหาร
หรือเก็บอาหาร” ด้วยตัวอักษรขนาดที่เห็นได้ชัดเจนไว้ ณ บริเวณสถานที่ทางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย สถานที่เก็บ
รักษาสารเคมีอันตราย
6. บริ เ วณที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านท างานเกี่ ย วกั บ สารเคมี อั น ตรายต้ อ งจั ด ให้ มี ส ถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ เ พื่ อ คุ้ ม ครอง
ความปลอดภัยดังนี้
- ที่ช าระล้ างสารเคมีอัน ตรายที่ส ามารถใช้ได้ทั นทีในกรณีฉุ กเฉิน อย่า งน้อยต้องมี ที่ล้ างตาและ
ฝักบัวชาระล้างร่างกายจากสารเคมีอันตราย
- อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จาเป็นสาหรับการปฐมพยาบาลผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอันตรายจากสารเคมี
อันตราย
- อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมกับสารเคมีอันตรายแต่ละชนิด และเพียงพอสาหรับการผจญเพลิ ง
เบื้องต้น
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7. จั ด อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ เ หมาะสมตามลั ก ษณะอั น ตรายหรื อ ลั ก ษณะงาน
ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ และผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
8. ห้ามผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลใดเข้าพักอาศัยหรือพักผ่อนในสถานที่ทางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย สถานที่
เก็บรักษาสารเคมีอันตราย
9. สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาสารเคมี อั น ตรายต้ อ งมี ปู า ย “สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาสารเคมี อั น ตราย ห้ า มเข้ า โดยไม่ ไ ด้
รับอนุญาต” ปิดประกาศไว้ที่ทางเข้า
10. สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายต้องมีแผนผังแสดงที่ตั้งของอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ผจญเพลิง อุปกรณ์
ที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินติดไว้บริเวณทางเข้าออกให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอันตราย
ของสารเคมีอันตรายให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา
11. มีมาตรการปูองกันอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมีอันตรายในบริเวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย
รวมทั้งมาตรการในการแก้ไขเยียวยาอันตรายเบื้องต้น
12. จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารกรณี มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ของสถานประกอบกิ จ การ และเก็ บ แผนดั ง กล่ า วไว้ ณ
สถานประกอบกิจการ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ ตลอดจนปรับปรุงแผนให้ทันสมัยและฝึกซ้อมตามแผนอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
13. แจ้ ง บั ญ ชีร ายชื่ อสารเคมี อัน ตรายและรายละเอี ยดข้อ มูล ความปลอดภัย ของสารเคมี อันตรายที่ มีอ ยู่
ในครอบครอง (สอ.1) โดยหน่วยงานในส่วนภูมิภาคแจ้งต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ส่วนสานักงานใหญ่
แจ้งต่อสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
................................................................................................................
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การบริ ห าร จั ด การ และด าเนิ น การด้ า นความปลอดภั ย ในการท างานเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
และระงับอัคคีภัย
1. จัดทาแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ปูองกันอัคคีภัย
การดับเพลิง การอพยพหนีไฟและการบรรเทาทุกข์ โดยจัดเก็บแผนดังกล่าวให้สามารถตรวจสอบได้
2. จัดทาปูายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นชัดเจน
3. มีปูายบอกทางหนีไฟต้องมีขนาดตัวหนังสือสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร และเห็นได้ชัดเจน ต้องมีแสงสว่าง
ในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา หรืออาจใช้เป็นรูปภาพบอกทางหนีไฟตามมาตรฐานของสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
4. มีระบบน้าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร
5. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ดังนี้
- ต้องได้ตามมาตรฐานที่สานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกาหนด
- มีเครื่ องหมายหรื อสั ญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด โดยเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
- ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตระคลอไรด์
- ต้องมีการจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง
- ต้องตรวจสอบถังดับเพลิ งให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง พร้อมติดปูาย
แสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทาการตรวจสอบ และเก็บผลการตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบได้
6. มีการรณรงค์และเฝูาระวังเพื่อปูองกันอัคคีภัยจากแหล่งความร้อนดังต่อไปนี้
- กระแสไฟฟูาลัดวงจร
- เขม่าไฟจากเครื่องยนต์หรือปล่องไฟ
- การแผ่รังสี การนาความร้อน หรือการพาความร้อนจากแหล่งกาเนิดความร้อนไปยังวัตถุที่สามารถ
ติดไฟได้ง่าย
- ประกายไฟหรือความร้อนจากการเสียดสีหรือเสียดทานของเครื่องมือหรือเครื่องจักร
- การสะสมไฟฟูาสถิต ปูองกันโดยการต่อสายดินกับภาชนะบรรจุหรือท่อ
- ประกายไฟหรือความร้อนจากการเชื่อมหรือตัดโลหะ
- การสะสมความร้อนของปล่องระบายควัน โดยต้องไม่ติดตั้งปล่องระบายควันกับส่วนของอาคาร
ที่สร้างด้วยวัสดุติดไฟง่าย หุ้มปล่องระบายควันด้วยฉนวนโดยอุณหภูมิผิวด้านนอกของฉนวนต้องไม่สูงเกิน 50 0C
7. จัดให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นร้อยละ 40 ของแต่ละพื้นที่
8. ต้องมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
................................................................................................................
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กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กปภ.
1. พระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2554
2. พระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
3. กระทรวงแรงงาน
3.1 กฎกระทรวง (ออกตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ)
- กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559
- กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับไฟฟูา พ.ศ.2558
- กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556
- กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการปูองกันภัยและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555
3.2 ประกาศ (ออกตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ)
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียด
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 2 ธันวาคม 2556)
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ 20 ธันวาคม 2556)
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กาหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 11 มีนาคม 2556)
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กาหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 11 มีนาคม 2556)
- ประกาศกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐานอุ ป กรณ์ คุ้ ม ครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและ
ลูกจ้าง พ.ศ. 2554
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- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้ มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟูา สาหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟูา พ.ศ.2558
3.3 กฎกระทรวง (ออกตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน)
- กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2549 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
- กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้า พ.ศ.2552
- กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2552
- กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ.2547
- กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ.2547
3.4 ประกาศ (ออกตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน)
- ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกาหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพ
ของลูกจ้าง พ.ศ. 2552
- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง
และรอก พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001 – 2553
5. ประกาศคณะกรรมการแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ เรื่ อ งมาตรฐานขั้ น ต่ าของสภาพการจ้ า ง
ในรัฐวิสาหกิจ
................................................................................................................

