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คํานํา 
  
 คูมือวิธีปฏิบัติมาตรฐานดานความปลอดภัยในอูเรือ หรือ Safety Standard Operation Procedures (SSOP) 
ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยสําหรับใหอูเรือตาง ๆ 
สามารถนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสมเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอบุคลากรและทรัพยสินในอูเรือ  
 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนแกอูเรือตาง ๆ ไดใชเปนแนวทางเพื่อ
ยกระดับระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยในอูเรือสําหรับอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือของไทย 
สุดทายนี้คณะผูจัดทําขอขอบคุณ Mr. Y. Saito สําหรับคําแนะนําดานความปลอดภัยในการทํางานในอูเรือ 
และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สําหรับการสนับสนุนในการจัดทําคูมือฉบับนี้จน
เสร็จสมบูรณ 
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1. ท่ัวไป 
 
1.1 ท่ีมา 

 

 การดําเนินงาน“โครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continual Quality Improvement) เพื่อการ
แขงขันอยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย ปที่ 2” ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมรวมกับสมาคมตอเรือและซอมเรือไทย โดยการสนับสนุนของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาในระดับสถานประกอบการ อยางตอเนื่อง ทั้งในดาน
การปรับปรุงผลิตภาพโดยรวมซึ่งเกี่ยวของกับองคประกอบของการบริหารจัดการหลายดาน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งดานการปฏิบัติงานในอูเรืออยางปลอดภัย    
 จากขอมูลการดําเนินงานที่ผานมา  พบวาประเด็นดานความปลอดภัยในอูเรือ เปนสิ่งที่อูเรือใหความ
สนใจในการพัฒนาเปนอยางมาก  เพื่อตองการลดสถิติอุบัติเหตุในปจจุบันที่อยูในเกณฑคอนขางสูง  รวมถึง
การปองกันอุบัติเหตุรายแรงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทํางานที่มีความเสี่ยงสูง  
 ดังนั้น สถาบันฯ จึงไดจัดทําคูมือวิธีปฏิบัติมาตรฐานดานความปลอดภัยในอูเรือ  (Safety Standard 
Operation Procedure: SSOP) เพื่อใหสมาคมตอเรือและซอมเรือไทย แจกจายใหสมาชิกและอูเรือที่สนใจได
นําไปประยุกตใชไดตามเหมาะสม  
 

1.2 วัตถุประสงค  
 

 คูมือวิธีปฏิบัติมาตรฐานดานความปลอดภัยในอูเรือนี้ ใชสําหรับกําหนดมาตรฐานดานความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานโดยใหมีมาตรการที่เพียงพอเพื่อที่จะลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
 

1.3 ขอบเขต  
 

 คูมือวิธีปฏิบัติมาตรฐานดานความปลอดภัยในอูเรือนี้ ใชสําหรับการปฏิบัติมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยในอูเรือกับกิจกรรมและพื้นที่ทํางานที่มีความเสี่ยงสูงเทานั้น 
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1.4 พื้นท่ีความเสีย่งสงูในอูเรือ 
 

 
ภาพที่ 1-1 Layout  พื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงสูงในอูเรือ 
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2. การประเมินความเสี่ยง 

2.1 วัตถุประสงค 
2.1.1 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการทํางานสําหรับการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงสําหรับ

ทุก กิจกรรมที่ ตองมีความปลอดภัย ตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.1.2 เพื่อใชในการดําเนินการกําหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
 

2.2 ขอบเขต  
ใชในการดําเนินการประเมินความเสี่ยงในทุกกิจกรรมการปฏิบัติงาน พื้นที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องจกัร 

ของทุกหนวยงาน และผูรับเหมาของอูเรือ 
 

2.3 คําจํากัดความ (Definitions) 
 

2.3.1  การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการการประมาณระดับของความเสี่ยง และตัดสินวา
ความเสี่ยงนั้นอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม 

2.3.2  การชี้บงอันตราย หมายถึง กระบวนการในการคนหาอันตรายที่มีอยูและการระบุลักษณะของ
อันตราย 

2.3.3  อันตราย หมายถึง ส่ิงหรือสถานการณที่อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวยจากการ
ทํางาน ความเสียหายตอทรัพยสิน ความเสียหายตอสภาพแวดลอมในการทํางานหรือสาธารณชนหรือส่ิงตาง 
ๆ เหลานี้รวมกันดวย 

2.3.4  ความเสี่ยง หมายถึง ผลลัพธของความนาจะเกิดอันตรายและผลจากอันตรายนั้น 
2.3.5  ความเจ็บปวยจากการทํางาน หมายถึง ความเจ็บปวยที่ไดพิจารณาวามีสาเหตุจากกิจกรรมการ

ทํางานหรือส่ิงแวดลอมของที่ทํางาน 
2.3.6  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับโดยไมจําเปนตองเพิ่ม

มาตรการควบคุมอีก ซ่ึงไดจากการพิจารณาการประเมินความเสี่ยงแลววาโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงที่จะ
เกิดขึ้นมีเพียงเล็กนอย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดอาจสงเปนผลจาการมีมาตรการที่เหมาะสมในการลด
หรือควบคุมความเสี่ยง 

 

2.4 ความรับผิดชอบและอํานาจ (Responsibility & Authority) 
 

2.4.1  เจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) ในการทํางานมีหนาที่รับผิดชอบในการชี้บงระบุความเสี่ยง 
และจัดทําแผนการประเมินความเสี่ยง 

2.4.2  คณะกรรมการความปลอดภัย (คปภ.) มีหนาที่รวมพิจารณา และประเมินความเสี่ยงใน
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
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2.4.3  ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยมีหนาที่อนุมัติขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ 
2.4.4 พนักงานมีหนาที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ 

หนาที่ / แผนกที่เกี่ยวของ 
คปภ. ประธาน  คปภ. จป. 

แบบฟอรม
บันทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FM-ST-1-X 
 
 

FM-ST-2-X 
 

FM-ST-3-X 
FM-ST-4-X 

 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 2-1 

จัดทําขั้นตอนการ
ประเมินความเสี่ยง

ภายในอูเรือ 

เสนอพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ แกไข 

ช้ีแจงขั้นตอน 
การประเมินความเสี่ยง 

จําแนกประเภท 
กิจกรรมของงาน 

ช้ีบงอันตราย 

ประเมินความเสี่ยง 

วางแผนเตรียมการ
จัดการอาชีวอนามัย 

ไม 

ใช 
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2.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

2.5.1  จัดการประชุมรวมกันในคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อช้ีแจง ขั้นตอน
การปฏิบัติงานประเมินความเสี่ยง  พรอมทั้งมอบหมายใหคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ดําเนินการประเมินความเสี่ยงในทุกกิจกรรมการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2.5.2  คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประเมินความเสี่ยงในหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตามขั้นตอนปฏิบัติงานประเมินความเสี่ยง ซ่ึงมีรายละเอียดตามขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

1) จําแนกประเภทกิจกรรมของงาน/สํารวจและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน 
1.1) จัดทําทะเบียนงานและความรับผิดชอบทั้งหมดของพนักงานและผูรับเหมาดังนี้ 

1.1.1) ระบุรายงานอาชีพโดยใชตําแหนงงาน 
1.1.2) ระบุความรับผิดชอบทั้งหมดของแตละตําแหนงโดยแบงตามภารกิจหรือ

กลุมงานที่สําคัญๆ ที่ตองปฏิบัติทั้งหมด 
1.1.3) จาก 1.1.1) ถึง 1.1.2) ใหบันทึกรายงานอาชีพและรายงานที่รับผิดชอบลง

ในแบบฟอรม FM-ST-1-X 
1.2) จัดทําการสํารวจและประเมินสภาพแวดลอมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในการทํางาน  โดยตองกําหนดการสํารวจและประเมินใหครอบคลุมสิ่งตางๆ ดังนี้ 
1.2.1) พื้นที่ เชน พื้นที่ทั่วไป ทางเดิน บันได ทางออกฉุกเฉินและการระบาย

อากาศ 
1.2.2) กระบวนการผลิต  
1.2.3) อุปกรณ/เครื่องจักร เชน เครื่องมือกล,อุปกรณ,ไฟฟา เปนตน 
1.2.4) อุปกรณหรือวัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ เชน สารเคมีอันตราย การจัดเก็บ 

การใชงาน 
1.2.5) จาก 1.2.1) ถึง 1.2.4) ใหบันทึกผลการสํารวจลงในแบบฟอรม FM-ST-2-X 

2) การชี้บงอันตราย 
นําผลทั้งหมดของรายงานที่รับผิดชอบในแบบฟอรมที่ FM-ST-1-X และผลการ

สํารวจพื้นที่ ในแบบฟอรมที่ FM-ST-2-X มาทําการชี้บงอันตราย โดยใชแบบฟอรมที่ 
FM-ST-3-X ทั้งนี้การชี้บงอันตรายมีขอพิจารณาดังนี้ 

2.1) มีแหลงกําเนิดอันตรายหรือไม  
2.1.1) แหลงที่เปนเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ ที่ใชในการทํางาน ซ่ึงมี

ลักษณะที่จะเปนเหตุใหเกิดอันตราย เชน  
 สวนที่เกี่ยวของกับเชิงกล ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ํามากๆ, เสียงดัง, 
ของมีคม, มีแรงดัน หรือมีการเคลื่อนไหวหรือหมุน เปนตน 

 สวนที่เกี่ยวของกับไฟฟา 
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2.1.2) แหลงที่เกี่ยวของกับวัตถุดิบ วัสดุ สารเคมี ผลิตภัณฑ ที่ใชในการ
ทํางานซึ่งมีลักษณะที่เปนเหตุใหเกิดอันตราย เชน 

 สวนที่เกี่ยวของกับสารเคมี 
 สวนที่เกี่ยวกับไฟไหม/ระเบิด 
 สวนที่เกี่ยวของกับรังสี 
 สวนที่เกี่ยวของกับสารพิษ 

2.2) ระบุวาใครหรืออะไรเปนผูไดรับอันตราย โดยใหพิจารณาผลกระทบที่จะเกิด
ทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 

2.2.1) ผลกระทบตอคน 
2.2.2) ผลกระทบตอเครื่องจักร อุปกรณ 
2.2.3) ผลกระทบตอวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ 
2.2.4) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

2.3) อันตรายเกิดขึ้นไดอยางไร โดยใชลักษณะอันตรายและสาเหตุการเกดิอนัตราย 
เชน 

2.3.1) ล่ืน ลม สะดุด เนื่องจากเหยียบพื้นที่เปยก ทําใหขอเทาเคล็ด 
2.3.2) เพลิงไหมและระเบิด เนื่องจากเชื่อมแกสสะเก็ดไฟกระเด็นถูกสาร

ไวไฟ 
2.3.3) ถูกกระแทก/ถูกตี เนื่องจากสะดุดทอ ลมลง ทําใหหัวกระแทกพื้น  
2.3.4) ถูกหนีบ เนื่องจากไมมีเครื่องปองกันอันตรายของเครื่องจักร 
2.3.5) ตกจากที่สูงหรือที่ตางระดับ  เชน เดินตกรางระบายน้ําเนื่องจากราง

ระบายน้ําไมมีฝาปด 
2.3.6) สัมผัสกับไฟฟา ความรอน ความเย็น รังสี สารกัดกรอน เสียงดัง  

ตัวอยางเชน ถูกไฟชอต ขณะเปดสวิทซ เนื่องจากมีน้ําเขาไปในวงจร 
2.3.7) สัมผัสสารเคมีทางผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ทางปาก เนื่องจาก

สารเคมีฟุงกระจายขณะปฏิบัติงาน 
3) การประเมินความเสี่ยง 

นําขอมูลตางๆ ที่ไดจากกิจกรรมการทํางาน/สภาพแวดลอม และการบงชี้อันตราย
ทั้งหมดไปประมาณระดับความเสี่ยงตามแบบฟอรมที่ FM-ST-3-X และบันทึกความ
รุนแรงของอันตรายในแตละกิจกรรมการทํางาน/สภาพแวดลอม โดยสามารถพิจารณาได 
2 ประเด็นไดแก 

3.1) ความรุนแรงของอันตราย ซ่ึงลักษณะของความรุนแรงสามารถแบงออกเปน 3 
ระดับ 
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3.1.1) ระดับท่ี 1 ความรุนแรงมาก 
 การบาดเจ็บ/เจ็บปวยในระดับรุนแรงเชน สูญเสียอวัยวะ กระดูก
แตกหัก การไดรับพิษ การบาดเจ็บหลายๆสวนของรางกาย 
ความบาดเจ็บที่ทําใหเสียชีวิต โรคมะเร็งที่เกิดจากการทํางาน 
โรคอ่ืนๆที่ทํ าใหอายุ ส้ันลง  โรครายแรงที่ทํ าให เสียชีวิต
เฉียบพลัน เปนตน 

 ทรัพยสินเสียหายมูลคามากกวา 100,000 บาท 
 มีผลกระทบตอชุมชน/บริษัทใกลเคียง 

3.1.2) ระดับท่ี 2 ความรุนแรงปานกลาง 
 การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยในระดับกลาง เชน บาดแผลฉีกขาด 
แผลไฟไหม อาการจากการถูกกระแทก อาการขอเคล็ดอยาง
รุนแรง กระดูกราวเล็กนอย อาการหูหนวก โรคผิวหนังอักเสบ  
โรคหืด อาการผิดปกติของขอมือและแขน ความเจ็บปวยที่มีผล
ใหเกิดความพิการเล็กนอยถาวร เปนตน 

 ทรัพยสินเสียหายในมูลคาตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไปแตไมเกิน 
100,000 บาท 

 มีผลกระทบเฉพาะภายในบริษัทฯ 
3.1.3) ระดับท่ี 3 ความรุนแรงนอย 

 การบาดเจ็บ /เจ็บปวยในระดับเล็กนอย  เชน  การบาดเจ็บ
เล็กๆนอยๆการระคายเคืองเนื่องจากฝุน ส่ิงรบกวนที่ทําใหเกิด
ความรําคาญ (เชนทําใหปวดศรีษะ) ความเจ็บปวยที่ทําใหไม
สบายเปนครั้งคราว  เปนตน 

 ทรัพยสินเสียหายไมเกิน 50,000 บาท 
 มีผลกระทบเฉพาะจุดปฏิบัติงาน 

3.2) พิจารณาโอกาสที่จะเกิดอันตราย ซ่ึงมีเกณฑพิจารณาดังนี้ 
3.2.1) จํานวนคนที่สัมผัส (น้ําหนัก  = 3) ใหพิจารณาถึงจํานวนคนทั้งหมด

ที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมและพื้นที่ นั้นๆ ( 3 = มากกวา 7 คน, 2 = 
ตั้งแต 4-7 คน, 1 = 1-3 คน) 

3.2.2) ความถี่และระยะเวลาที่สัมผัสอันตราย (น้ําหนัก = 3) ใหพิจารณา
ถึงความถี่/ระยะเวลาที่ผูปฏิบัติงานเขาไปสัมผัสกับงานที่ปฏิบัติใน
พื้นที่นั้นๆ ตอชวงเวลา ( 3 = มากวา 30 ชม./สัปดาห,2 = 10-30ชม./
สัปดาห,1 = นอยกวา 10 ชม./สัปดาห) 
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3.2.3) การสัมผัสกับสิ่งท่ีเปนอันตราย (น้ําหนัก = 3) ใหพิจารณาถึง
ลักษณะอันตรายที่ผูปฏิบัติงานจะไดรับในขณะที่เขาไปปฏิบัติงาน
หรือเขาไปในพื้นที่นั้นๆ ( 3 = สัมผัสแลวบาดเจ็บหรือเจ็บปวยทันที
,2 = สัมผัสแลวเกิดการสะสมในรางกายหรือใชเวลานานกวาจะเกิด
อันตราย, 1 = สัมผัสแลวไมเปนอันตรายตอคนแตเปนอันตราย
เฉพาะเครื่องจักร/อุปกรณ )  

3.2.4) มีขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานหรือกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย
(น้ําหนัก = 3) ใหพิจารณาถึงกิจกรรม/การปฏิบัติงาน วามีขั้นตอน/
วิธีการปฏิบัติงาน/กฎระเบียบเปนลายลักษณอักษร เพื่อนําไปใชใน
การปฏิบัติงานความปลอดภัยเหมาะสมหรือไม ( 3 = ไมมีเปนลาย
ลักษณอักษร, 2 = มีขั้นตอนหรือวิธีการหรือกฎระเบียบเปนลาย
ลักษณอักษร แตวิธีการดังกลาวไมเหมาะสมกับอันตราย,1 = มี
ขั้นตอนหรือวิธีการหรือกฎระเบียบเปนลายลักษณอักษร เหมาะกับ
อันตรายพรอมทั้งมีการนําไปปฏิบัติ )  

3.2.5) มีการฝกอบรมขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน/กฎระเบียบ (น้ําหนัก  = 
3) ใหพิจารณาถึงขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน/กฎระเบียบนั้นวา มี
การกําหนดความตองการในการฝกอบรมและเก็บบันทึกการ
ฝกอบรม ( 3 = ไมมีการฝกอบรม,2 = มีการฝกอบรมตามความ
ตองการในการฝกอบรม แตไมมีการเก็บบันทึกหรือมีการเก็บ
บันทึกการฝกอบรม แตไมสม่ําเสมอ,1 =  มีการฝกอบรมตามความ
ตองการในการฝกอบรมและมีการเก็บบันทึกการฝกอบรมอยาง
สม่ําเสมอ) 

3.2.6) การควบคุมการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก  = 2) ใหพิจารณาถึงการ
ดําเนินการควบคุมการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
วิธีการปฏิบัติงาน/กฎระเบียบ เพื่อความปลอดภัยอยางตอเนื่องและ
การเก็บบันทึกผลการตรวจสอบ ( 3 = ไมมีการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน, 2 = มีการควบคุมการปฏิบัติงาน แตไมมีการเก็บบันทึก
หรือมีการเก็บบันทึกแตไมตอเนื่อง,1 = มีการควบคุมการปฏิบัติงาน
และบันทึกไว อยางตอเนื่อง )  

3.2.7) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (น้ําหนัก  = 2) ใหพิจารณาถึง
การจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคลอยางเหมาะสมกับ
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กิจกรรม/พื้นที่ที่เขาไปปฏิบัติงาน ( 3 =ไมมี, 2 = มีแตไมเหมาะสม, 
1 = มีอยางเหมาะสม )  

3.2.8) อุปกรณปองกันอันตรายของเครื่องจักรหรืออุปกรณ (น้ําหนัก  = 3)
ใหพิจารณาเครื่องจักร /อุปกรณวามีระบบปองกันอันตรายที่
เหมาะสมและสามารถคุมครองความปลอดภัยตอการปฏิบัติงาน   
( 3 =ไมมี, 2 = มีแตไมเหมาะสม, 1 = มีอุปกรณปองกันอันตราย
อยางเหมาะสม)  

3.2.9) การตรวจสอบความปลอดภัย (น้ําหนัก  = 3) ใหพิจารณาแผนงาน
การตรวจสอบความปลอดภัย(Safety inspection หรือ Safety audit) 
โดยเจาหนาที่ความปลอดภัยหรือเจาของพื้นที่ ทั้งนี้ใหพิจารณาจาก
บันทึกผลการตรวจสอบ( 3 =ไมมีการตรวจสอบความปลอดภัย, 2 = 
มีการตรวจสอบ แตไมมีการบันทึกไวอยางตอเนื่อง, 1 = มีการ
ตรวจสอบและบันทึกไวอยางตอเนื่อง)  

3.2.10) การเตือนอันตราย/ปาย/สัญลักษณความปลอดภัย (น้ําหนัก = 3) 
ใหพิจารณาถึงปาย/สัญลักษณเพื่อเตือนอันตราย/ขอควรระวัง อยาง
เหมาะสมในกิจกรรมและพื้นที่กิจกรรมนั้น เชน Safety sign, Color 
code, Tag in/out เปนตน ( 3 =ไมมีการเตือนอันตราย,2 = มีการ
เตือนไมเหมาะสม  1 = มีการเตือนใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบถึง
อันตรายอยางเหมาะสม ) 

 

  % โอกาสที่จะเกิดอันตราย =        Σ (A * B)   * 100 
  

           Σ  (A * Bmax )     
 

  เมื่อ  A     = น้ําหนักของเกณฑโอกาสเกิดอันตรายในแตละขอ 
  B     = คะแนนโอกาสเกิดอันตราย 

     Bmax = คะแนนเต็มของโอกาสเกิดอันตรายในแตละขอ 
     
   หมายเหตุ :  

• กรณีที่เกณฑการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดของอันตรายบางขอที่ไมได
นํามาใชในการพิจารณาใหถือวาเกณฑขอนั้นจะไมนํามาคิดเปน
คะแนน 
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• เปอรเซนตโอกาสที่เกิดอันตรายสามารถนํามาพิจารณาระดับอันตราย
ดังนี้; 
 > 74  -100%        โอกาสมาก 
  > 48 - 74 %   โอกาสปานกลาง 

22- 48 %     โอกาสนอย 
3.3) ใหนําผลของการประเมินระดับความรุนแรงและโอกาสทีจ่ะเกิดอันตรายมา

ตัดสินระดับความเสี่ยง ดังตาราง 2-1 
 

ตารางที่ 2-1 
ความรุนแรงของอันตราย โอกาสที่จะเกิด

อันตราย มาก ปานกลาง นอย 

โอกาสมาก ความเสี่ยงที่ไมอาจยอมรับได (1) ความเสี่ยงสูง (2) ความเสี่ยงปานกลาง (3) 

โอกาสปานกลาง ความเสี่ยงสูง (2) ความเสี่ยงปานกลาง (3) ความเสี่ยงยอมรับได (4) 

โอกาสนอย ความเสี่ยงปานกลาง (3) ความเสี่ยงยอมรับได (4) ความเสี่ยงเล็กนอย (5) 

 
3.4) รวบรวมแบบฟอรมที่ FM-ST-3-X และจดบันทึกลงในแบบฟอรม/ทะเบียนผล

การประเมินความเสี่ยงที่ FM-ST-4-X โดยใหเรียงผลของระดับความเสี่ยงที่
ประเมินไดจากมากไปหานอยตามลําดับ 

3.5) คณะทํางานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นําผลของความเสี่ยงตาม
ทะเบียนระดับความเสี่ยง ไปพิจารณาดําเนินการกําหนดมาตรการควบคุมตาม
ระเบียบปฏิบัติเร่ืองการกําหนด แผนการจัดการดานอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยตอไป 

4) เงื่อนไขการประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงจะทบทวนการประเมินในกรณีดังนี้ 

4.1) ทําการทบทวนผลจากปที่ผานมาทุกๆ ป 
4.2) การดํา เนินกิจกรรมใหมหรือมีการเปลี่ ยนแปลงกิจกรรม  เชน  Plant 

Modification, Expansion, Shut  down หรือโครงสรางเปลี่ยนแปลง 
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3. วิธีปฏิบติังานมาตรฐานดานความปลอดภัย 
(Safety Standard Operating Procedure: SSOP) 
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3.1 งานที่กอใหเกิดความรอน (Hot Work) 
3.1.1 วัตถุประสงค (Purpose) 

1) เพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  Hot  work 
2) เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน Hot work ที่อาจจะเกิด

ขึ้นกับผูปฏิบัติงานหรือสถานที่ทํางาน  ใหอยูในระดับที่นอยที่สุดหรืออยูในระดับที่ยอมรับได  
3) ใหผูปฏิบัติงานไดตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน 

3.1.2 ขอบเขต (Scope) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานในบริเวณที่มีงาน Hot work ของทุกหนวยงาน 
และผูรับเหมาของบริษัท ซ่ึงเมื่อมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงาน Hot work เจาหนาที่ควร
ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานนี้ 

3.1.3 ผูรับผดิชอบ (Responsibility) 
1) หัวหนางานที่มีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติในสายงานที่รับผิดชอบ 
2) พนักงานที่มีหนาที่ปฏิบัติงาน Hot Work 
3) เจาหนาที่ความปลอดภัย 

3.1.4  คุณสมบัติของเจาหนาท่ี (Qualified Workers ) 
1) หัวหนางาน  

1.1) หัวหนางานควรมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงมาตรฐานความปลอดภัยและอันตราย
ในการทํางาน 

1.2) พยายามสงเสริมการปฏิบัติงานตางๆใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน 
2) พนักงานที่ปฏิบัติงาน 

2.1) มีความรูในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน Hot Work 
2.2) ผานการอบรมหรือมีประสบการณในงาน Hot Work 
2.3) มีความรอบคอบในการทํางาน  

3) เจาหนาที่ความปลอดภัย 
3.1) มีความรูและผานการอบรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3.2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ใหมีความปลอดภัย 
 
 

3.1.5 คําจํากัดความ (Definitions)  
1) Hot Work หมายถึง งานใดๆที่กอใหเกิดประกายไฟ, ไฟ หรือวัสดุที่มีความรอนที่อาจกอใหเกิดไฟ

ไหมหรือการระเบิดซึ่งโดยปกติจะประกอบดวย 1.งานตัดโลหะดวยแกสหรือดวยเครื่องมือกล 2.
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งานเชื่อม/ แลนประสาน/ บัดกรี 3.งานเจยีระไน (grinding) 4.งานพนพอกโลหะ 5.งานใหความ
รอนชิ้นงาน 

2) Adjacent Space หมายถึง พื้นที่ใดๆที่อยูบริเวณรอบๆที่ติดกับพื้นที่ปฏิบตัิงาน 
3) Confined Space หมายถึง พืน้ที่แคบ/ อับอากาศ พื้นที่ใดๆที่มีเสนทางเปดทางเขา-ออกอยางจํากัด 

เชน Double Bottom Tank ซ่ึงหองไมไดถูกสรางใหเจาหนาที่ไปอยูหรือปฏิบัติงาน 
4) Enclosed Space หมายถึง พื้นที่ปดทึบ พื้นที่ใดๆทีน่อกเหนือจากพื้นที่อับอากาศ ที่ถูกกั้นโดย 

Bulkhead และ Overhead เชน Cargo holds, Tanks, และ หองเครื่องจักร 
5) Fire Watch หมายถึง เจาหนาที่ผูมีหนาที่ระวังไฟ สังเกตตรวจสอบหนางานที่กําลังปฏิบัติอยู หาก

มีเหตุการณผิดปกติใดๆสามารถเขาไปชวยแกปญหาไดทนัที 
6) การเชื่อม (Welding) หมายถึงการทําใหโลหะชนดิเดียวกันหรือตางชนิดหลอมติดกันโดยอาศัย

ความรอนที่เกดิจากวัสดุหรือเครื่องมือใดๆที่ทําใหเกิดความรอนสงผลใหเกิดการหลอมติดกันของ
โลหะ  

7) การเชื่อมแกส (Oxy-Acetylene Welding: OAW) หมายถึง การทําใหโลหะหลอมเหลวติดกัน โดย
อาศัยความรอนที่เกิดจากการสันดาปของแกสเชื้อเพลิงและแกสออกซิเจน จนเกิดความรอนทําให
เกิดการหลอมเหลวติดกันของโลหะงาน โดยจะเติมลวดเชื่อมหรือใหโลหะหลอมเหลวติดกันเอง
ก็ได 

8) การเชื่อมไฟฟาดวยลวดเชื่อม (Shielded Metal Arc Welding: SMAW) หมายถึงกระบวนการเชื่อม
ที่อาศัยความรอนจากการอารคระหวางลวดเชื่อมโลหะมสีารพอกหุมกบัชิ้นงาน ทาํใหลวดเชื่อม
และชิ้นงานบริเวณการอารคหลอมละลายรวมตวักันเปนแนวเชื่อม และสารพอกหุมจะเกดิเปน
แกส และสแลค็ปกคลุมแนวเชื่อมจากบรรยากาศภายนอก  

9) การเชื่อมติก (Tungsten Inert Gas Welding; Tig or Gas Tungsten Arc Welding; GTA) หมายถึง
กรรมวิธีการเชือ่มโลหะโดยใชความรอน เกิดจากการอารคระหวางลวดทังสเตนกับชิ้นงานเชื่อม 
มีแกสเฉื่อยปกคลุมบริเวณเชือ่มและบอหลอมละลาย  

3.1.6 ความเสี่ยง ผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายจาก  
1) ความรอนเนื่องจากการทํางาน 
2) เพลิงไหม 
3) การระเบิด 
4) ไฟฟา 
 

3.1.7 วิธีการปฏิบัติงาน (Procedures)  
1) ความปลอดภัยในการใชอุปกรณ 

1.1) การเชื่อมแกส 
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1.1.1) ถังออกซิเจน และ ถังแกสอะเซทิลีน เปนถังบรรจุแกสสําหรับงานเชื่อมหรือตัด ตอง
ติดตั้งบนอุปกรณหรือสถานที่ที่มีการผูกยึดอยางแนนหนา ดังภาพที่ 3.1-1 

 
 ภาพที่ 3.1-1 ถังเชื่อมแกส Oxy-Acetylene welding  
 

1.1.2) เครื่องควบคุมความดันแกส (Regulator) ใชสําหรับวัดความดันของแกส การเลือกใช
ความดันของแกสสําหรับเชื่อมและตัด ขึ้นอยูกับขนาดของหัวทิพและความ
หนาของชิ้นงาน 

 
ภาพที่ 3.1-2  Regulator 

 
1.1.3) สายเชื่อมแกส (Hose) มีหนาที่สงแกสอะเซทิลีนและออกซิเจนจากเครื่องควบคุม

ความดันไปยังหัวเชื่อม สายเชื่อมที่ใชมีอยูทั้งชนิดสายเดียวและสายคู ซ่ึงสามารถทน
ตอแรงอัดไดถึง 400 ปอนดตอตารางนิ้ว 

1.1.4) หัวเชื่อมแกส/หัวตัดแกส (Welding Torch) เปนอุปกรณหลักของการเชื่อมแกสหรือ
การตัดแผนเหล็ก ที่เปนทางผานของออกซิเจนและแกสอะเซทิลีน ตองอยูในสภาพที่

เกจแสดงกําลังดันในถัง 
หรือ High Pressure  เกจแสดงกําลังดันในการใชงาน 

หรือ Low Pressure  

แกนปรับกําลังดัน หัวตอเขากับถังกําลังดันสูง 
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ดีไมมีการรั่วซึมของแกส และวาลวตองสามารถเปดปดไดตามปกติ ตลอดจนไมมี
การคดงอ 

 
ภาพที่ 3.1-3 หวัตัดแกส 

 
1.1.5) หัวทิพเชื่อม (Welding Tip) หัวทิพเชื่อมเหมือนกับทอทองแดงที่เจาะรูไว มีขนาดรูที่

แตกตางกัน หัวทิพที่รูใหญจะใหเปลวไฟใหญ สําหรับหัวทิพขนาดเล็กจะใหเปลว
ไฟเล็ก ขนาดของรูทิพจะกําหนดเปนเบอร โดยเบอรนอยจะมีขนาดรูหัวทิพเล็ก  

1.1.6) ที่จุดไฟแกส (Friction lighter) การจุดเปลวไฟเชื่อมจะตองใชที่จุดไฟแกสทุกครั้ง 
อยาจุดไฟดวยไมขีด หรือตอไฟจากหัวเชื่อมอื่น การจุดไฟดวยไมขีดอาจจะไม
ปลอดภัย เนื่องจากไมขีดอยูใกลไฟเกินไป อาจทําใหเกิดการระเบิด 

 
ภาพที่ 3.1-4 ที่จุดไฟแกส 

 
1.1.7) ประแจ (Wrench) ประแจที่ใชกับอุปกรณเชื่อมแกสเปนประแจพิเศษ ที่ผลิตจาก

โรงงานผูผลิตอุปกรณเชื่อมใหมีขนาดพอดีกับอุปกรณเชื่อม การถอดประกอบ
อุปกรณเชื่อมแกสทุกครั้ง ควรใชประแจประจําเครื่อง อยาใชประแจเลื่อน 
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ภาพที่ 3.1-5  ประแจสําหรับถอด ประกอบอุปกรณเชื่อม 

1.2) อุปกรณการเชื่อม SMAW  
1.2.1) เครื่องเชื่อม (Welding Machine) ตองใชไฟฟาทั้งแรงดัน และกระแสไฟฟาให

เหมาะสม ที่จะทําใหเกิดการอารค 
1.2.2) การตอสายกับตูเชื่อม 

 

การตอแบบ DC - / Straight polarity 
     ตอสายเชื่อมเขาขั้วลบ ( - ) และสาย
ดินเขาขั้วบวก ( + ) ความรอนที่
ช้ินงานจะมากกวาที่ลวดเชื่อม การซึม
ลึกของแนวเชื่อมมาก 

 

การตอแบบ DC + / Reverse polarity 
    ตอสายเชื่อมเขาบวก ( + ) และสาย
ดินเขาขั้วลบ ( - ) ความรอนที่ลวด
เชื่อมจะมากกวาที่ช้ินงาน การซึมลึก
ของแนวเชื่อมนอย 

 
1.2.3) สายเชื่อมสายไฟเชื่อมนี้จะตองเปนแบบที่ใชงานหนักสามารถออนตัวได ฉนวนหุม

จะตองคงทนตอการใชงานหยาบ ๆ ในโรงงานได สายไฟเชื่อมจะตอกับอุปกรณ
เชื่อมโดยใชหวงและขอตอ ซ่ึงจะตองตอใหแนน มิฉะนั้นบริเวณขอตอนั้นจะเกิด
ความรอนมาก จนไหมสายไฟได การเลือกสายเชื่อมควรเปนไปตามตารางที่ 3.1-1 
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ตารางที่ 3.1-1 การเลือกสายเชื่อมที่เหมาะสม 

 
1.3)  อุปกรณการเชื่อม TIG  

 

การตอสายเชือ่ม TIG - / TIG Scratch connection  
    ในการตอสายเชื่อม TIG แบบเขี่ย ใหตอสาย
เชื่อมเขาขั้วลบ ( - ) และสายดินเขาขั้วบวก ( + 
) สวนสายแกสใหตอเขากับถังแกสโดยตรง 

  
1.3.1) ระบบน้ําหลอเย็น ในการเชื่อม TIG ดวยกระแสที่สูงกวา 150 แอมป หรือเชื่อม

แบบตอเนื่อง จะทําใหเกิดความรอนสะสมขึ้นในหัวเชื่อมและสายเชื่อม และอาจจะ
เปนเหตุใหอุปกรณดังกลาวชํารุดเสียหายไดงาย ดังนั้นจึงตองใชน้ําระบายความรอน
สายและหัวเชื่อม แหลงของน้ําหลอเย็นอาจจะเปนแบบถังหมุนเวียนที่มีมอเตอรขับ
หรือน้ําจากแหลงภายนอก เชน น้ําจากกอกก็ได โดยน้ําจะผาน Solenoid valve 
สําหรับควบคุมอีกทีหนึ่ง ซึ่งวาลวของน้ําที่ Solenoid valve จะเปดเมื่อทําการเชื่อม
และวาลวจะปดเมื่อหยุดการเชื่อม 

1.3.2) หัวเชื่อมสําหรับการเชื่อม TIG ควรจะมีความแข็งแรง, กะทัดรัด, เบาและหุมดวย
ฉนวนที่ดี 
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1.4) ถังดับเพลิง  
 

 
ภาพที่ 3.1-6 ถังดับเพลิง 

 

1.4.1) ในกรณีมีมาตรวัด ใหดูเข็มใหช้ีอยูในแถบสีเขียว ถาเข็มเอียงไปในดานซายมือ แสดง
วาแรงดันในถังไมอยูในสภาพพรอมใชสมบูรณ ใหรีบดําเนินการนําไปอัดแรงดัน
เพิ่มเติม ดังภาพที่ 3.1-7 

1.4.2) ในกรณีไมมีมาตรวัด จะเปนถังดับเพลิงประเภมซีโอทู ใหใชการตรวจสอบจากการ
ช่ังน้ําหนักถาน้ําหนักลดลงเกิน 20 % ใหนําไปอัดซีโอทูเพิ่ม 

1.4.3) รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณดับเพลิงและประเภทของไฟดูใน FO-HW-05 และ FO-
HW-06 

 
ภาพที่ 3.1-7 มาตรวัดแรงดัน 

1.5) การระบายอากาศ  
1.5.1) ระบบการถายเทอากาศจะจําเปนตองถูกใชในสถานที่ทํางานตอเมื่อสถานที่ดังกลาว

มีสภาพดังตอไปนี้ 

• มีออกซิเจนไมเพียงพอ (นอยกวา 19.5%ของมวลอากาศ) หรือออกซิเจนมาก
เกินไปจนอาจเปนพิษ (เกิน 23.5% ของมวลอากาศ) 

• มีไอหรือละอองของสารไวไฟ 

• มีไอ, ละออง, ฝุน หรือแกสพิษ 

• มีสภาพอากาศรอน 
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• มีการทํางานที่อาจทําใหเกิดฝุน ละออง หรือแก็ส ที่นําไปสูการทําใหอ็อกซิเจน
ขาดแคลนหรือมากเกินไป  

• การทํางานที่เกี่ยวกับความรอนเชน งานเจียร งานตัด งานเชื่อม 
1.5.2) องคประกอบของหลักการทํางานของระบบระบายอากาศเฉพาะแหง ประกอบดวย

ทอดูดอากาศ (hoods) เปนองคประกอบสวนแรกและเปนสวนที่สําคัญที่สุด ทอลม 
(ducts), อุปกรณควบคุมมลพิษ (air cleaner), พัดลมระบายอากาศ exhaust fan)  

 

ภาพที่ 3.1-8 ระบบถายเทอากาศ 

1.5.3) พัดลมระบายอากาศ การเลือกพัดลม ขั้นแรกใหเร่ิมดูที่สถานที่ใชงาน โดยจะ
แบงเปน  2 ประเภท คือสถานที่อันตรายและไมอันตราย (hazardous or non-
hazardous) โดยมีพัดลมที่เหมาะสมสําหรับการระบายอากาศ ดังนี้ 

• Propeller Fan หรือพัดลมระบายอากาศ ลักษณะของพัดลมชนิดนี้จะเหมือนพัด
ลมทั่วไป อาจประกอบดวยใบพัด 1 หรือ 2 ใบพัด โดยพัดลมแบบนี้จะสามารถ
ทําใหอากาศเคลื่อนที่ไดจํานวนมาก แตแรงอัดอากาศจะนอย 
 

 
ภาพที่ 3.1-9 Propeller Fan 

 

• Tube Axial Fan ลักษณะของพัดลมชนิดนี้จะมีขนาดทอพัดลมคอนขางยาว แต
ขนาดใบพัดจะสั้นกวาแบบ Propeller Fan พัดลมแบบนี้จะมีแรงอัดอากาศสูง 
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สามารถควบคุมทิศทางลมไดงาย แตมีขอเสียคือ ขนาดใหญและหนักมาก 
เคลื่อนยายไดลําบาก  

 

 
ภาพที่ 3.1-10 Tube Axial Fan 

 
• Vane Axial Fan เปนพัดลมที่พัฒนามาจาก Tube axial Fan โดยจะมีชวงทอพัด

ลมที่ส้ันกวา แตใชใบพัดแบบพิเศษชวยทําใหแรงดันอากาศที่สูงกวา ทําใหพัดลม
ชนิดนี้เหมาะสมอยางมากในการใชในสถานที่อับอากาศ 

 
ภาพที่ 3.1-11 Vane Axial Fan 

 

• Flexible Duct ใชสําหรับตอจาก Hood มาที่ พัดลมระบายอากาศเพื่อระบาย
อากาศ ทําจากวัสดุกันความรอน  

 

 
ภาพที่ 3.1-12 Flexible Duct 
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1.6) การปฏิบัติงานในพื้นที่ปด (Enclosed space) 
 

 
ภาพที่ 3.1-13 การปฎิบัติงานในพื้นที่ปด 

 
1.6.1) การเตรียมการ 

• ผูปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดประกายไฟหรือความรอนนอกเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน
ตามปกติ    จะตองขออนุญาตตามแบบฟอรม Hot Work Permit กอนปฏิบัติงาน 
เพื่อความปลอดภัยปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและเพื่อนรวมงานโดยมี
ผูรับผิดชอบเฝาระวังในขณะทํางาน รายละเอียดตามแบบฟอรม FO-HW-03 

• เตรียมพื้นที่กอนเขางาน เชน แสงสวางเพียงพอ ทางเขา-ออก ปลอดภัยไมมีส่ิง
กีดขวาง และติดปาย บอกใหเห็นเดนชัด เชน มีงาน Hot Work  

• ผูปฏิบัติงานเตรียมอุปกรณงานเชื่อม/ตัด เชน ตูเชื่อม สายไฟ หัวเชื่อม/ตัด ถัง
แกส ใหพรอมใช ตูเชื่อม/ตัด ตอสายดินเรียบรอย พื้นไมมีน้ําทวมขัง 

• ตรวจสอบพื้นที่ที่อยูใกลเคียงวามีผลกระทบตอบริเวณที่จะปฏิบัติงานหรือไม 
เชน มีงานทาสี หองดานขางเปนถังน้ํามันเชื้อเพลิง หากไมปลอดภัยใหแจง
เจาหนาที่ความปลอดภัย 

• ตรวจสอบทอทาง เชน ทอน้ํามัน ถังที่อยูในบริเวณนั้น ใหสะอาดและปลอดภัย
กอนการเริ่มทํางาน 

• ติดปายเตือนในบริเวณที่ปฏิบัติงานและบริเวณที่ใกลเคียง เชน Safety for hot 
work, กําลังปฏิบัติงาน Hot Work เปนตนตัวอยางปายเตือนแสดงใน 7.7 

• ติดตั้งอุปกรณระบายอากาศที่ เหมาะสม ถาเปนการเชื่อมในหอง ส่ิงที่ตอง
คํานึงถึง คือ การระบายอากาศของหองมีพอเพียง โดยทั่วไปพื้นที่ตอการระบาย
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อากาศที่ปลอดภัยจะมีพื้นที่10, 000 ลูกบาศกฟุต หรือ 283 ลูกบาศกเมตรตอชาง
เชื่อม 1 คน ดูรายละเอียดใน 3.1.7 (1.5)  

• กอนการเริ่มงานควรตรวจสอบวาอุปกรณนั้นอยูในสภาพที่ดี พรอมใชงาน ติดตั้ง
อยางปลอดภัย 

• เตรียมการดานการดับเพลิง ถังดับเพลิง สายฉีดน้ําดับเพลิง ใหพรอมใชงาน 
สามารถนํามาใชไดทันที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ใหมีถังดับเพลิงอยางนอยสองถังใน
พื้นที่ รายละเอียดถังดับเพลิงแสดงใน FO-HW-04 

• มีการตรวจแกสพิษแกสระเบิดในหองกอนการปฏิบัติงาน และมีการระบาย
อากาศใหอยูในเกณฑที่กําหนด ในบรรยากาศปกติมีคาออกซิเจนประมาณ 21% 
โดยปริมาตร  หากมีคานอยกวา 19.5% หรือ มากกวา 23.5% จะเปนอันตราย 
และคาLEL นอยกวา 10 %( LEL: Lower Explosive Limit or Lower 
Flammability Limit)-คาความเขมขนต่ําสุดที่ทําใหแกสติดไฟหรือระเบิดได) 

• หากมีการเปดงานที่พื้น หรือ Manhole ควรมีราวกั้นและติดปายเตือน เชน 
Manhole Opened 

• ขนยายอุปกรณที่ไมเกี่ยวของและอาจจะทําใหเกิดการลุกไหมออกจากพื้นที่ หรือ
หากไมสามารถนําออกไปไดใหเก็บออกหางจากพื้นที่ประมาณ 11 เมตรและหา
ผาคลุมกันไฟหรือฉากกั้นกันไฟปดกั้นไว 

• ผูปฏิบัติงานสวมชุดอุปกรณปองกันภัย อุปกรณปองกันตนเองดูในบทที่ 6 
อุปกรณดานความปลอดภัยสวนบุคคล 

• หามใชน้ํามันหรือจารบีในการหลอล่ืนขอตอแกสทุกจุด 

• ไมควรใชออกซิเจนในการระบายอากาศหรือทําความสะอาดชิ้นงาน 
1.6.2) ในระหวางการปฏิบัติงาน 

• สังเกตพื้นทีในบริเวณปฏิบัติงานเสมอวาปลอดภัย ไมมีสารติดไฟหรือสาร
กอใหเกิดการระเบิด 

• เจาหนาที่เฝาระวังไฟและอุปกรณดับเพลิงใหพรอมตลอดเวลาในการเชื่อม/ตัด 
สังเกตสภาพแวดลอมวา ปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานหรือไม เชน มีควันมาก รอน
มากผิดปกติ ใหแจง ผูควบคุม และเจาหนาที่ความปลอดภัยทันที 

• ตรวจเครื่องมือในการตัดและเชื่อมใหปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน หากมีส่ิงผิดปกติ
ใหหยุดทันทีและแจงใหผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณทราบทันที 

• มีการตรวจการรั่วไหล ฉีกขาด ชํารุดของสายไฟ สายแกส Regulator ระหวาง
ปฏิบัติงาน หากพบใหหยุดและตรวจสอบแกไขทันที่ 
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• ขณะปฏิบัติงาน มีความรอนเกิดขึ้น มีควัน ประกายไฟ ระดับความปลอดภัยยอม
ลดลง ใหระมัดระวังในระบบระบายอากาศใหระบายอากาศอยูตลอดเวลา 

• หากตองปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่มีควันมาก ใหสวมอุปกรณชวยหายใจ 

• ขณะปฏิบัติงาน ควรยืนบนพื้นผิวที่แหง ไมมีน้ําขัง 

• หากเกิดไฟยอนกลับ (Flash back) ใหรีบปดล้ินแกสทั้งสองทันที โดยปดล้ิน
ออกซิเจนกอนแลวจึงปดล้ินอะเซทิลีน 

• เลือกใชหัวเชื่อม/ตัด ใหถูกขนาดและเหมาะสมกับกระแสไฟและชิ้นงาน 

• หากพบวาหัวทอรชที่ใชงานรั่ว หามใชหัวทอรชที่ร่ัวนั้น 

• การถอดธูปเชื่อมออกเพื่อหยุดพักชั่วคราวหรือเลิกใชงาน จะตองปดสวิตชไฟฟา
ทุกครั้ง 

• หามสลับสายลมกับสายแกสอยางเด็ดขาด เพราะอาจทําใหเกิดการระเบิดได 
 

1.6.3) หลังปฏิบัติงาน 

• เก็บอุปกรณการใชงานออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานใหเรียบรอย 

• สายไฟ ปล๊ักไฟ ถอดเก็บใหเรียบรอย 

• การเก็บถังแก็สเชื้อเพลิงและถังออกซิเจนควรแยกออกจากกันในการจัดเก็บและ
มีการระบายอากาศที่ดี 

• ทําความสะอาด บริเวณที่ปฏิบัติงานไมใหเหลือวัสดุที่จะกอใหเกิดไฟไหมได 

• ตองมีการตรวจสอบพื้นที่หลังจากการปฏิบัติงานเสร็จแลวอยางนอย 30 นาทีเพื่อ
ตรวจสอบปองกันการลุกติดของไฟ และหลังจากนั้นตรวจพื้นที่ทุก 4 ช่ัวโมงจน
พบวาปลอดภัย 

• ถังดับเพลิงและน้ําดับเพลิงตองพรอมใชงานจนกวาการสํารวจพื้นที่ปฏิบัติงาน
เรียบรอยและมีความปลอดภัย 

• หลังจากการสํารวจพื้นที่เรียบรอยแลว เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเซ็นต
รับรองในใบ Hot Work Permit และสงไปยังแผนกที่รับผิดชอบ 
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1.7) การปฏิบัติงานในที่แคบ /อับอากาศ (Confined Space)  
 

 
ภาพที่ 3.1-14 การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 

1.7.1) การเตรียมการ  

• การปฏิบัติการทั่วไปคลายกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ปด 

• เนื่องจากอาจมีเจาหนาที่ทํางานคนเดียวในที่แคบ ควรมีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทั้งบุคคล สภาพแวดลอม และอุปกรณอยางเครงครัด 

• ใหระวังบริเวณใกลเคียงที่ปฏิบัติงานเสมอเมื่อมีงาน Hot Work 

• มีแนวปดกั้นบริเวณ และติดปายใหทราบ เชน มีงาน Hot Work 

• หากมีการเปดงานที่พื้นหรือเจาะรู ควรมีแนวปดกั้นและติดปายทันที เชน ระวัง
ทอ หรือ พื้นเปด 

• ตําแหนงเครื่องระบายอากาศไมกีดขวางเสนทางเขา-ออกของเจาหนาที่ เนื่องจาก
พื้นที่แคบ 

• ควรมีเครื่องชวยหายใจใหแกเจาหนาที่กรณีการระบายอากาศไมสามารถกระทํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• เก็บอุปกรณที่ไมไดใชงานและไมจําเปนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ 

1.7.2) ในระหวางปฏิบัติงาน 

• โดยทั่วไปจะคลายๆกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ปด 

• จัดเจาหนาที่ระวังไฟในหองและพื้นที่ที่อยูใกลเคียง 
1.7.3) หลังจากการปฏิบัติงาน 

• เก็บอุปกรณที่นํามาปฏิบัติงานออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานใหหมด 
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• ตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่หลังจากเสร็จงาน เปนเวลา 30 นาที 

• ตรวจพื้นที่หลังจากเสร็จงานทุก 4 ช่ัวโมงจนกวาจะพบวาพื้นที่ปลอดภัย  

• ถังดับเพลิงและน้ําดับเพลิงตองพรอมใชงานจนกวาการสํารวจพื้นที่ปฏิบัติงาน
เรียบรอยและมีความปลอดภัย 

• หลังจาการสํารวจพื้นที่เรียบรอยแลว เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเซ็นตรับรอง
ในใบ Hot Work Permit และสงไปยังแผนกที่รับผิดชอบ 

1.8) การปฏิบัติงานในที่อ่ืนๆ (พื้นที่เปด) 

 
ภาพที่ 3.1-15 การปฏิบัติงานขางตัวเรือ 

1.8.1) การเตรียมการ 

• โดยทั่วไปคลายกับการปฏิบัติในพื้นที่ปด ยกเวนไมตองมีพัดลมระบายอากาศ 

• ในการปฏิบัติงานกับชิ้นงานที่มีโพรงดานใน เชน หางเสือ ควรมีการตรวจสอบ
ความปลอดภัยและทําความสะอาดกอนเสมอ 

• ไมควรใชออกซิเจนในการระบายอากาศหรือทําความสะอาดชิ้นงานที่มีโพรง
ดานใน 

• มีแนวปดกั้นบริเวณ และติดปายใหทราบในพื้นที่การปฏิบัติงาน เชน Deck 
Opening 

• ระหวางการติดตั้งแนวปดกั้นในงานเปดพื้นที่ขนาดใหญและท่ีสูง เจาหนาที่ควร
สวมอุปกรณปองกันการตกจากที่สูง เชน เข็มขัดนิรภัย 

• การทํางานบนนั่งรานควรมีที่จับและราวปองกันการตกจากที่สูง 

• กรณีที่พื้นที่มีบริเวณที่เปดกวางและมีบันไดเดินขาม ควรมีตาขายรองรับดานลาง 
และมีราวจับ 
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1.8.2) ในระหวางปฏิบัติงาน 

• โดยทั่วไปคลายกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ปด 

• หากลมมีความเร็วเกินกวา 0.5 เมตรตอวินาที จะสงผลใหประสิทธิภาพงานเชื่อม
แกสลดลง 

1.8.3) หลังการปฏิบัติงาน 

• เจาหนาที่ระวังไฟ รวมถึงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบพื้นที่หลังจาก
การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นอยางนอย 30 นาที และตรวจอีกครั้งทุก 4 ช่ัวโมงจน
พบวาปลอดภัย 

• ถังดับเพลิงและน้ําดับเพลิงตองพรอมใชงานจนกวาการสํารวจพื้นที่ปฏิบัติงาน
เรียบรอยและมีความปลอดภัย 

• หลังจาการสํารวจพื้นที่เรียบรอยแลว เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเซ็นตรับรอง
ในใบ Hot Work Permit และสงไปยังแผนกที่รับผิดชอบ 

1.9) การปฏิบัติอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 
1.9.1) หัวหนางาน ผูประสานงาน  เจาหนาที่ดานความปลอดภัย ตองทําการสํารวจ

ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานของผูขออนุญาต กอนทําการลงนามอนุญาตใหกับผูขอ
อนุญาตทํางาน กอนทํางานทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดแนใจวาปลอดภัยอยางแทจริง
 เพื่อปองกันอุบัติภัยรายแรง  

1.9.2) ผูปฏิบัติงานตัดหรือเชื่อมดวยแกสจะตองไดรับการอนุญาต  และจะตองติด
ใบอนุญาตทํางาน Hot Work Permit ไวในบริเวณที่ปฏิบัติงานหรือติดไวที่เชื่อมหรือ
ตัดแกสในบริเวณที่มองเห็นอยางชัดเจน เพื่อเปนการแสดงใหเห็นวาไดรับอนุญาต
แลว  

1.9.3) กอนการเริ่มงานใหตรวจสอบความปลอดภัยตามเอกสาร Check list กอนเสมอ 
1.9.4) กอนที่จะมีการตัดเชื่อมดวยไฟฟาหรือแกสทุกครั้ง  ผูปฏิบัติงานตองทําการ

ตรวจสอบบริเวณโดยรอบ จะตองไมมีวัสดุที่ติดไฟไดงายอยูในรัศมีที่สะเก็ดไฟจาก
การปฏิบัติงานจะกระเด็นไปถึง ทั้งนี้ใหรวมถึงการเชื่อมในที่สูง ซ่ึงสะเก็ดไฟจะตก
ลงไปได   โดยใหทําการเคลื่อนยายวัสดุที่ติดไฟดังกลาวออกไป หรือจัดหาวัสดุที่ไม
ติดไฟ (Fire Proof Blanket) ปดกั้น เพื่อปองกันประกายไฟ  

1.9.5) จะตองเคลื่อนยายสารที่สามารถติดไฟไดงายใหพนบริเวณที่ประกายไฟจากการ
เชื่อมสามารถกระเด็นไปถึงอยางนอยในระยะ 11 เมตร และตองมีภาชนะปดให
มิดชิด 

1.9.6) กอนการเชื่อมหรือตัดภาชนะบรรจุสารไวไฟหรือแกสทุกครั้ง ตองถายและลางทํา
ความสะอาดสารไวไฟหรือแกสที่ตกคางอยูในภาชนะและทําการระบายอากาศ
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ภายในภาชนะออกใหหมดจนแนใจวาไมมีสารไวไฟหรือแกสตกคางอยู หรือใช
เครื่องมือวัดปริมาณแกสซึ่งจะมีไอระเหยของสารที่ลุกติดไฟไดอยูไมเกินขีดจํากัด
ของชวงติดไฟ (Lower Explosive Limit นอยกวา 10 %) แลวเทานั้น จึงจะทําการ
เชื่อมได  

1.9.7) ควรจัดวางถังแกสที่ใชงานใหอยูในแนวตั้งฉากกับพื้น และอยูหางจากบริเวณเชื่อม
ตัดเพื่อปองกันสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมกระเด็นไปถูก และยึดถังใหมั่นคงแข็งแรงเพือ่
ปองกันการลมและควรตรวจสอบอุปกรณทุกชิ้นเพื่อปองกันการรั่วไหล ทั้งนี้เพื่อให
อุปกรณและเครื่องมือทุกอยางอยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัยตอผูใชงาน
และเพื่อนรวมงานตลอดเวลา 

1.9.8) ฟวสของเครื่องเช่ือมไฟฟาที่ใชจะตองมีขนาดเหมาะสมและใสฟวสใหเขาที่แนน
หนา   เพื่อปองกันการช็อตและการสะสมความรอน 

1.9.9) ควรตรวจสอบสายลมและสายแกส รวมทั้งอุปกรณปองกันไฟยอนกลับ (Flashback 
Arrestors) ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

1.9.10) อุ ป ก รณ ตั ด เ ชื่ อ มด ว ย ไฟฟ า ทุ ก ชนิ ด  จ ะต อ ง เ ป น ไปต ามม าต รฐ าน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เปนอยางนอย หากไมมีจะตองไดรับมาตรฐานอื่น ๆ 
มาทดแทน ซ่ึงสามารถยืนยันวาไดมาตรฐานดานความปลอดภัยตอตัวผูปฏิบัติงาน
หรือเพื่อนรวมงานไดในระดับหนึ่ง  

1.10) การจัดสถานที่งานเชื่อมที่ปลอดภัยในโรงงาน 
1.10.1) การเชื่อมแกส/ตัดแกส ดังภาพที่ 3.1-16 
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ภาพที่ 3.1-16 แสดงการเชื่อมแกสอยางปลอดภัย  
 

1.10.2) การเชื่อม SMAW ดังภาพที่ 3.1-17 

 
ภาพที่ 3.1-17 การเชื่อมแสดงการเชื่อม SMAW อยางปลอดภัย 

 
1.10.3) การเชื่อม TIG ดังภาพที่ 3.1-18 

 
   ภาพที่ 3.1-18 การเชื่อม TIG อยางปลอดภยั 
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3.2 การปฏิบติังานในที่อับอากาศ (Confined Space) 
 
3.2.1 วัตถุประสงค (Purpose)  

1) เพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศในกรณีที่มีเหตุจําเปน กรณีมีการ
กอสรางระหวางทํางาน และกรณีเขาชวยเหลือผูปฏิบัติงานอยู 

2) เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
3.2.2 ขอบเขต (Scope) 

วิธีการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศของทุกหนวยงาน และ
ผูรับเหมาของบริษัท 

3.2.3 ความรับผิดชอบและอํานาจ (Responsibility& Authority)  
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศถูก

กําหนดไวแลวในกฎกระทรวง  กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย     
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 ไดแก 
1) นายจางหรือตัวแทนนายจาง (Area Owner)   

 เปนผูประสานหัวหนากลุมงานหรือผูควบคุมงานและรวมกันสํารวจที่อับอากาศซึ่งจะเขา
ไปทํางาน จากนั้นใหนายจางหรือตัวแทนนายจางดําเนินการ และจัดทําใบอนุญาตทํางานที่อับ
อากาศใหกับหัวหนากลุมงาน (Confined Space Work Permit) เพื่อควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

2) หัวหนากลุมงานหรือผูควบคุมงาน (Job Leader or Job Supervisor)  
  หัวหนากลุมงานทําหนาที่เปนศูนยกลางในการสื่อสารแบบ 360 องศา (360 degree 

communication) ในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ หัวหนากลุมงานจะมีบทบาทหลักในการนําทีม
ฯ ไปปฏิบัติการในที่อับอากาศ ใหแลวเสร็จตามที่ไดรับมอบหมายและถูกสรางใหมีภาวะผูนํามาก
ที่สุด ทั้งนี้บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนากลุมงานมีดังนี้  
2.1) สํารวจที่อับอากาศฯ จากนั้นใหจัดทําเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อยื่นขออนุญาต

เขาทํางานกับนายจางหรือตัวแทนนายจาง ซ่ึงเอกสารที่ตองเตรียมมีดังตอไปนี้ 
2.1.1) ใบขออนุญาตเขาทํางาน (Permit to Work or Authority to Work Permit) 
2.1.2) คูมือคําแนะนําการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
2.1.3) ใบ Relate Permit ที่เกี่ยวของ, กรณีมีงานเสี่ยงอันตรายสูงรวมดวยในงานปฏิบัติการ

ที่อับอากาศ (งานเสี่ยงอันตรายสูงมี 6 ประเภท คือ (1) งานปฏิบัติการเกี่ยวกับ
แหลงกําเนิดความรอนและประกายไฟ-Hot Work, (2) งานปฏิบัติการที่อับอากาศ-
Safe Working in Confined Space, (3) งานปฏิบัติการบนที่สูง-Working at Heights, 
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(4) งานปฏิบัติการนั่งราน-Access and Working Scaffolds, (5) งานปฏิบัติการ
ไฟฟาแรงสูง-High Voltage และงานปฏิบัติการขุดเจาะ-Excavation) 

2.1.4) ใบรายการตัดแยกระบบ (Equipment Lockout List) 
2.1.5) ใบอนุญาตใหทํางานที่อับอากาศ (Confined Space Work Permit)  
2.1.6) ใบบันทึกปฏิบัติการที่อับอากาศ (Confined Space Entry Log 

2.2) ประสานชางเทคนิคผูมีหนาที่ในการตัดแยกระบบเพื่อตัดแยกระบบ ทดสอบวาระบบฯ ถูก
ตัดแยกจริงและปดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน 

2.3) ประชุมกลุมทํางาน เพื่อช้ีแจงขอบเขตของงานปฏิบัติการทั้งหมดรวมถึงมาตรการทางดาน
ความปลอดภัยดวย           

2.4) ใหผูปฏิบัติงานลงชื่อเขาทํางาน และเปดงาน 
3) ผูชวยเหลือในงานปฏิบัติการที่อับอากาศ (Standby Person)  

ผูชวยเหลือในงานปฏิบัติการที่อับอากาศ (Standby Person) เปนดังมือขวาของหัวหนากลุม
งาน ตองเปนผูมีความรูและมีความสามารถในเชิงเทคนิคปฏิบัติการอยางครอบคลุม รูจริงชัดเจน, 
แสดงบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบดังนี้: 
3.1) ศึกษาขอบขอบการปฏิบัติการทั้งหมดจากหัวหนากลุมงาน ตรงไหนไมเขาใจ-ตองถาม  
3.2) ศึกษาลําดับปฏิบัติงาน และทราบขั้นตอนฯ ทั้งหมดแตแรกเริ่มกระทั่งงานจบ  
3.3) ทําสํารวจและปดกั้นพื้นที่ปฏิบัติการ  
3.4) กําหนดระยะเวลาการตรวจวัดอากาศ ลงในใบบันทึกปฏิบัติการที่อับอากาศ (Confined 

Space Entry Log) และใชเครื่องตรวจวัดอากาศไดเปนอยางดี  
3.5) ทบทวนและทดลองใชชองทางสื่อสารระหวาง ผูชวยเหลือกับพนักงานปฏิบัติการ, ผูชวย

เหลือกับหัวหนาทีมกูภัยและผูชวยเหลือกับหัวหนากลุมงาน  
3.6) กํากับดูแลการเขา-ออกที่อับอากาศของผูปฏิบัติงาน, บันทึกและลงนามเขาที่อับอากาศกอน

เขาฯ และบันทึกลงนามทุกครั้งเมื่อผูปฏิบัติงานออกจากที่อับอากาศ ทั้งนี้โดยใชใบบันทึก
ปฏิบัติการที่อับอากาศ (Confined Space Entry Log)  

3.7) ส่ังการ กํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานออกจากที่อับอากาศ หรือใหหยุดงานเปนการชั่วคราว
กรณีพบความผิดปกติใดๆ ใน 5 กลุมดังนี้ : ผูปฏิบัติงานมีสภาพไมพรอมปฏิบัติงาน, 
เอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานบกพรอง ไมสมบูรณ, อุปกรณในงานปฏิบัติการหรือการ
ควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานบกพรอง, ขัดของเกี่ยวกับระบบสื่อสารและทีมกูภัย ทีมชวยเหลือ
ชวยชีวิตไมพรอม  

3.8) ไดรับการฝกฝนใหมีความรู ความสามารถในเรื่องการประเมินสภาพงาน, การบงชี้ & การ
ควบคุมอุบัติเหตุ, งานกูภัย ชวยเหลือชวยชีวิต   
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3.9) ประสานและรายงานใหหัวหนากลุมงานทราบเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติทันที และแจงความ
คืบหนาการปฏิบัติงานฯ ใหทราบเปนระยะ 

4) ผูไดรับมอบหมายใหเปนผูตัดแยกระบบ (Authorized Isolator) 
ผูทําหนาที่ตัดแยกระบบ ควรมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ การขออนุญาตเขาทํางาน

และการตัดแยกระบบเปนพื้นฐาน (Lockout Tagout and Permit to Work) และแนะนําใหเปนชาง
เทคนิคสวนงานไฟฟาประจําสวนงานนั้นๆ ถือวาดีที่สุด ทั้งนี้หนวยงานตนสังกัดควรจะทวนสอบ
ถึงความรู ความสามารถเสียกอน โดยบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้ 
4.1) เปนที่ปรึกษาหัวหนากลุมงาน (Job Supervisor or Job Leader) เพื่อกําหนดจุดตัดแยกลงใน

ใบบันทึกการตัดแยกระบบ (Equipment Lockout List)  
4.2) รวมตัดแยก & ล็อคเอาทอุปกรณ เชน วาลว เบรคเกอรไฟฟา ยึดตรึงอุปกรณดานบนที่อาจ

ตกใส ฯลฯ และรวมทดสอบเพื่อยืนยันวาระบบดังกลาวไมทํางานแลวและไมเปน
อันตราย โดยอุปกรณที่จะตัดแยกใหอางอิงตามรายการที่กําหนดไวในใบบันทึกการตัดแยก
ระบบ (Equipment Lockout List)  

4.3) หลังจากงานแลวเสร็จ รวมปลดคืนอุปกรณที่ตัดแยกเอาไว และรวมทดสอบเพื่อยืนยันวา
ระบบกลับมาทํางานไดดังเดิม 

5) ผูปฏิบัติงาน (Worker or Entering Person)  
ผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศ มีหนาที่ทํางานในที่อับอากาศตามที่ไดรับอนุญาตจากนายจางซึ่ง

จะมีหนึ่งคนหรือมากกวาก็ไดตามความจําเปน   ขึ้นอยูกับลักษณะงานในที่อับอากาศ ซ่ึงตองเขารวม
การประชุมกอนเปดงานเพื่อทําความเขาใจถึงขอบเขตและขั้นตอนการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
โดยละเอียด ดังนี้ 
5.1) ขณะเขารวมประชุมเพื่อเปดงาน หากไมเขาใจใหถาม, กรณีผิดปกติระหวางการปฏิบัติงาน 

ใหแจงผูคอยชวยเหลือทันที 
5.2) ไมทํางานลัดขั้นตอน และตองมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 
5.3) หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ตองมีความรูและมีความสามารถในการหนีภัย 

6) ทีมชวยเหลือ ทีมกูภัย (Rescue and First Aid Team) 
มีหนาที่เฝาดูแลบริเวณทางเขาออกที่อับอากาศ   เพื่อคอยติดตอส่ือสารกับลูกจางที่ทํางาน

ในที่อับอากาศ    และชวยเหลือลูกจางออกจากที่อับอากาศโดยผูชวยเหลือจะมีหนึ่งคนหรือ
มากกวาก็ได    ขึ้นอยูกับความจําเปนในแตละครั้ง   เชน  จํานวนลูกจางที่เขาไปปฏิบัติงานในที่อับ
อากาศ   ลักษณะของที่อับอากาศ   เปนตน โดยใหหัวหนาทีมดําเนินการดังนี้ 
6.1) เขารวมประชุมกอนเปดงาน 
6.2) รวมวางแผนและเตรียมอุปกรณฯ ตามแผน 
6.3) ทดสอบและยืนยันวาเครื่องมือส่ือสารมีความพรอม ใชงานไดจริง 
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6.4) ช้ีแจงและกํากับดูแลใหทีมกูภัย ชวยเหลือชวยชีวิตมีความพรอมปฏิบัติการหากเกิดเหตุ 
6.5) หากทีมกูภัยไมพรอมใหประสานผูชวยเหลือในงานปฏิบัติการที่อับอากาศเพื่อทราบทันที 

3.2.4 คุณสมบัติผูปฏิบัติงาน (Qualified Worker) 
1) ผูควบคุมงาน (Job Supervisor or Job Leader)  

หัวหนากลุมงานและทีมปฏิบัติการฯ  มักถูกสรางใหเปนศูนยกลางและประสานงานได
รอบตัว 360 องศา (360 degree communication), ในงานปฏิบัติการที่อับอากาศ หัวหนากลุมงาน
จะมีบทบาทหลักในการนําทีมฯ ไปปฏิบัติการที่อับอากาศ ใหแลวเสร็จตามที่ไดรับมอบหมาย
และถูกสรางใหมีภาวะผูนํามากที่สุด 

2) ผูชวยเหลือ (Standby Person)  
ผูชวยเหลือในงานปฏิบัติการที่อับอากาศ (Standby Person) เปนดังมือขวาของหัวหนากลุม

งาน ตองเปนผูมีความรูและมีความสามารถในเชิงเทคนิคปฏิบัติการอยางครอบคลุม รูจริงชัดเจน 
3) ผูรับผิดชอบผูตัดแยกระบบ (Authorized Isolator) 
  ผูทําหนาที่ตัดแยกระบบ ควรมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ การขออนุญาตเขาทํางาน

และการตัดแยกระบบเปนพื้นฐาน (Lockout Tagout and Permit to Work) และแนะนําใหเปนชาง
เทคนิคสวนงานไฟฟาประจําสวนงานนั้นๆ ถือวาดีที่สุด ทั้งนี้หนวยงานตนสังกัดควรจะทวนสอบ
ถึงความรู ความสามารถเสียกอน 

4) ผูปฏิบัติงาน (Worker or Entering Person)  
ตองไดรับการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ   ตามหลักเกณฑ   

วิธีการและหลักสูตรที ่กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ กําหนดไว   หากลูกจางที่ทํางาน
เกี่ยวของกับที่อับอากาศไดรับการฝกอบรมใหปฏิบัติงานในหนาที่ใด  เมื่อไดรับมอบหมายใหไป
ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนที่ เกี่ยวของกับที่ อับอากาศ  ลูกจางผูนั้นจะตองไดรับการฝกอบรมใหมที่
สอดคลองกับหนาที่ใหมที่ไดรับมอบหมาย 

5) ทีมกูภัย ชวยเหลือชวยชีวิต (Rescue Team) 
  หัวหนาทีมฯ ตองศึกษาขั้นตอนปฏิบัติงานในเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน คูมือ

คําแนะนํา (Work Instruction) และนํามาพิจารณาถึงแผนปฏิบัติการกูภัย ชวยเหลือชวยชีวิตหาก
เกิดเหตุอันตรายขึ้น 

 
หมายเหตุ :  

• การฝกอบรม-ตองผานการฝกอบรมตามหลักเกณฑ วิธีการตามหลักสูตรฯ ที่อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานประกาศกําหนด ดังเงื่อนไขตามตารางที่ 3.2-1 

• การฝกอบรมภาคปฏิบัติ  
- หัวหนากลุมงาน (ผูควบคุมงาน),ตองผานการฝกอบรมภาคปฏิบัติไมนอยกวา 3 ช่ัวโมง 
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- ผูชวยเหลือ,ตองผานการฝกอบรมภาคปฏิบัติไมนอยกวา 5 ช่ัวโมง 
- ผูปฏิบัติงาน,ตองผานการฝกอบรมภาคปฏิบัติไมนอยกวา 3 ช่ัวโมง 

 
ตารางที่ 3.2-1 เงื่อนไขการฝกอบรม 

หัวขอฝกอบรมทฤษฏีเชิงปฏิบัติการ เวลา(ชม.) ผูอ
นุญ

าต
 

หัว
หน

าก
ลุม

งา
น 

ผูช
วย
เห
ลือ

 

ผูป
ฏิบ

ัติง
าน

 

1.กฎหมายความปลอดภัยในที่อับอากาศ 
2.ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศและอันตราย
ในที่อับอากาศ 
3.การประเมินสภาพงานและเตรียมความพรอมในการ
ทํางานที่อับอากาศ 
4.วิธีปฏิบัติงานฯที่ถูกตองและปลอดภัย 
5.อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
6.ระบบการขออนุญาตเขาทํางาน-การยกเลิกการทํางาน 
7.บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูอนุญาต หัวหนา
กลุมงาน ผูชวยเหลือ และผูปฏิบัติงาน 
8.การตรวจสอบสภาพอากาศและเทคนิคการระบาย
อากาศ 
9.การสั่งหยุดงานชั่วคราว 
10การวางแผนการปฏิบัติงานและการปองกันอันตรายที่
อาจเกิดจากการทํางาน 
11.อันตรายที่อาจไดรับในกรณีฉุกเฉินและวิธีหลีกหนีภัย 
12.การดับเพลิงขั้นตน 
13.การชวยเหลือและชวยชีวิต 
14.การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือเบื้องตน 
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สรุปชั่วโมงการฝกอบรม 11 6 9 10 9  
 

• การตรวจรางกาย-ผูคอยชวยเหลือ ผูปฏิบัติงานและทีมกูภัยที่ตองปฏิบัติการในที่อับอากาศ
ตองผานการตรวจรางกายโดยแพทยซ่ึงมีใบประกอบโรคศิลปสาขาอาชีวอนามัยฯ  ทั้งนี้ใบรับรองแพทย
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สําหรับพนักงานงานสังกัดบริษัทฯ ตองไมนานเกิน 12 เดือนและผูรับเหมาตองไมเกิน 6 เดือน ( พนักงาน
งานสังกัดบริษัทฯ ซ่ึงทํางานเปนการประจํา มีการตรวจติดตามผลทางสุขภาพทุกปปฏิทินตอเนื่องและมีการ
เก็บผลฯ นั้นไว, แตผูรับเหมา บริษัทฯ วาจางไมสามารถกระทําในเรื่องดังกลาวได ฉะนั้นถือเกณฑรับรองผล
สุขภาพ 6 เดือน, หลักเกณฑดังกลาวไมไดถูกระบุไวในกฎหมายหรือมาตรฐานสากลฉบับใด หากแตใหแต
ละหนวยงานกําหนดขึ้นเอง โดยพิจารณาจากกระบวนการทํางานและผลจากการทําประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment) จากนั้นใหเขียนระบุไวในระเบียบปฏิบัติฯ)     

• อายุขั้นต่ําของผูท่ีเก่ียวของฯ-ตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ (อางอิง : ประกาศกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการและหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการ
ทํางานในที่อับอากาศ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ขอ 7/1)  
3.2.5 คําจํากัดความ (Definitions)Confined Space-ที่อับอากาศ, ที่ซ่ึงมีทางเขาออกจํากัด การระบายอากาศ

ไมเพียงพอที่จะทําใหอากาศภายในถูกสุขลักษณะและปลอดภัยเชน อุโมงค ถํ้า บอ หลุม หองใต
ดิน หองนิรภัย ถัง ถังน้ํามัน ถังหมัก ไซโล ทอ เตา ภาชนะหรือส่ิงอื่นใด ที่มีลักษณะคลายกัน  

2) No Entry Space-ที่อับอากาศ ซ่ึงยังไมถูกควบคุมอันตรายที่เกี่ยวของกับงานปฏิบัติการ ไมอนุญาต
ใหคนเขาไป  

3) Plant Relate Hazards-อันตรายอื่นที่เกี่ยวของกับงานปฏิบัติการโรงงาน มี 4 กลุมคืออันตราย
ทางดานกายภาพ (Physical Hazards)  อันตรายทางดานเคมี (Chemical Hazards) อันตรายทางดานไบ
โอโลจิคอล (Biological Hazards) และอันตรายทางดานเออโกโนมิคส (Ergonomic Hazards) 

4) Physical Hazards-อันตรายทางดานกายภาพ เชนไฟฟาดูด ส่ันสะเทือน บาดตัดหนีบ ทิ่มแทง ฝุน
ควัน รอนหนาว กระแทกชน ตกใสทุบตี รังสี มืด แสงสวาง เปนตน  

5) Chemical Hazards-อันตรายจากสารเคมีซ่ึงอาจจะอยูในสถานะหนึ่งสถานะใดเชน ของแข็ง 
ของเหลวหรือแกส  

6) Biological Hazards-อันตรายจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งหมายถึงเชื้อโรคหรือแบคทีเรีย เมื่อเขาสู
รางกายจะทําใหเกิดโรคจากการทํางาน  

7) Ergonomic Hazards-อันตรายจากการยกของผิดทาทางหรือยกของหนักเกินกําลัง และสงผล
กระทบกับระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงราง  

8) Contaminant Atmosphere-บรรยากาศอันตราย สภาพอากาศที่อาจไดรับอันตรายตามเงื่อนไขใดก็
ได ดังตอไปนี้ 
8.1) ออกซิเจนต่ํากวารอยละ 19.5 หรือมากกวารอยละ 23.5 โดยปริมาตร  
8.2) มีแกส ไอ ละอองหรือฝุนที่ติดไฟหรือระเบิดได เกินรอยละ 10  ของคาความเขมขนต่ําสุดที่

ทําใหเกิดการติดไฟหรือระเบิดได 
8.3) คาความเขมขนของสารเคมีอันตรายหรือแกสพิษ เกินมาตรฐาน ตามขอมูลจําเพาะซึ่งระบุ

ในเอกสาร SDS-Safety Data Sheet  
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8.4) สภาวะบรรยากาศอื่นซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย เชน บรรยากาศที่มีความดันหรืออุณหภูมิสูง 
9) Likelihood-โอกาสที่อาจเกิด มองถึงความเปนไปไดที่จะเกิดอุบัติเหตุจากกระบวนการทํางาน 
10) Consequence-ผลกระทบที่อาจตามมา กรณีเกิดอุบัติเหตุ 
11) Risk Assessment-การประเมินสภาพงาน หมายถึงการบงชี้ระดับความรุนแรงของอุบัติการณ โดย

พิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดฯ และผลกระทบที่อาจตามมา  
12) Hazards Control Measure-การควบคุมอันตรายโดยวิธีการบริหารจัดการหรือวิธีการทางวิศวกรรม 

(Administrative Control or Engineering a Solution)  
13) Administrative Control-การควบคุมอันตรายโดยวิธีบริหารจัดการ  โดยการเขียนเปนขอกําหนด

ไวในเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
14) Engineering a Solution-การควบคุมอันตรายโดยวิธีทางวิศวกรรม โดยการปดกั้นอันตรายไมให

สงผานถึงตัวคน หรือร้ือถอนอุปกรณฮารดแวรเพื่อปองกันไมใหผูปฏิบัติงานไดรับอันตรายจาก
อุปกรณนั้น ตัวอยางเชน  
14.1) ปดลอมพื้นที่ดวยแถบกั้น ติดตั้งร้ัวแข็ง ไฟวับวาบ ตาขายปองกันของตก ผากันไฟ ปดปาย

ขอความเพื่อรณรงคหรือเตือนหรือปายหาม ขีดสีตีเสนระบุการควบคุม เปนตน  
14.2) ในพื้นที่ทํางานคับแคบ ใหถอดทอทางที่กีดขวางออกเปนการชั่วคราวเพื่อใหทํางานได

สะดวกสบายขึ้น ปลอดภัยจากเออรโกโนมิคสหรือจากการขูดขีด ฯลฯ 
15) PPM (Part per million)-สวนในหนึ่งลานสวน เชน 30 PPM=สามสิบสวนในหนึ่งลานสวน  
16) LEL or LFL (Lower Explosive Limit or Lower Flammability Limit)-คาความเขมขนต่ําสุดที่ทํา

ใหแกสติดไฟหรือระเบิดได ดังภาพที่ 3.2-1 
17) UEL (Upper Explosive Limit)-คาความเขมขนสูงสุดที่ทําใหแกสติดไฟหรือระเบิดได ดังภาพที่ 3.2-

1 
18) Density relative to air-ความหนาแนนของแกสเมื่อเทียบกับอากาศ (อากาศในภาวะปกติที่ไมมี

สภาพปนเปอน มีคาความหนาแนน=1)  
19) SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)-เครื่องชวยหายใจแบบถังอากาศอัด 
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ภาพที่ 3.2-1 ตัวอยาง UEL, LEL แกสไฮโดรเจน (Hydrogen) 
 

3.2.6 ความเสี่ยง ผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายจาก 
1) ขาดอากาศหายใจถึงแกชีวิต 
2) หมดสติ 
3) เกิดการระเบิด 

3.2.7 วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เมื่อไดมีการดําเนินการเกี่ยวกับที่อับอากาศแลว นายจางจะตองดูแลไมใหลูกจางหรือบุคคลอื่นเขา

ไปในที่อับอากาศ  จนกวาจะไดมีการดําเนินการใหมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ซ่ึงลูกจางหรือบุคคลที่
จะ เขาไปในที่อับอากาศก็จะตองขออนุญาตจากนายจาง  และเมื่อไดรับอนุญาตจากนายจางแลวจึงเขาไป
ในที่อับอากาศนั้นได    
1) การดําเนินการเพื่อใหมีความปลอดภัย   ตองดําเนินการดังนี้ 

1.1) ติดปาย ที่อับอากาศหามเขา บริเวณที่อับอากาศที่จะเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งปดกั้นพืน้ที่  
1.2) ประเมินสภาพอากาศที่พื้นทีป่ฏิบัติ ไดแก ตรวจสอบปริมาณออกซิเจน  (ตองมีไมนอยกวา  

19.5 %  หรือไมมากกวา  23.5 %  โดยปริมาตร) แกสไวไฟ ตรวจเปอรเซ็นการระเบิด ตรวจ
แกสพิษ ไอระเหยที่เปนพิษ  

1.3) ประเมินสภาพปฏิบัติงาน โดยประเมินจากลักษณะการทาํงาน และลักษณะพื้นทีภ่ายในที่
อับอากาศ  

1.4) ทําแผนการปฏิบัติงานและแผนฉุกเฉินสําหรับการเกิดเหตอัุนตราย โดยแจงใหผูปฏิบัติงาน
ทุกคนทราบ และปฏิบัติตาม แผนที่กําหนดไว  

1.5) จัดทําระบบใบอนุญาตเขาทํางานในที่อับอากาศ 
1.6) ตัดแยกแหลงพลังงานที่เกี่ยวของ 

10 
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1.7) จัดเตรียมอุปกรณสําหรับใหความชวยเหลือในกรณีเกดิเหตุการณฉกุเฉิน  
1.8) ตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน  
1.9) นําสําเนาเอกสารใบอนุญาตทํางานติดบริเวณทางเขา-ออก  

2) การตรวจสอบเพื่อประเมินอันตรายที่อาจแอบแฝงอยู 
2.1) การตรวจสอบปริมาณออกซิเจน (ตองมีไมนอยกวา  19.5 %  หรือไมมากกวา  23.5 %  

โดยปริมาตร) 
2.2) การตรวจสอบเปอรเซ็นตการระเบิด หรือการไวไฟของแกส/ไอระเหยไวไฟ  ไมใหเกินกวา 

10 %  ของคาความเขมขนขัน้ต่ําของสารเคมีแตละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได 
2.3) การตรวจสอบแกส/ ไอระเหยที่เปนพษิที่ฟุงกระจายในบรรยากาศที่อยูในรูปของเสนใย   

ฝุน  ละออง   แกส   ไอ  ฟูม  ไมใหเกินกวาทีก่ฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
สารเคมีกําหนด 

3) ความรุนแรงของเหตุการณฉุกเฉินในที่อับอากาศ สามารถจัดระดับความรุนแรงไดเปน 5 ระดบั 
คือ 
3.1) สถานการณที่ตองอพยพผูปฏิบัติงานออกจากบริเวณพื้นที่อับอากาศ 
3.2) สถานการณที่เกิดการบาดเจ็บในขณะปฏิบัติงาน 
3.3) สถานการณที่ตองเขาไปชวยเหลือเบื้องตน 
3.4) สถานการณที่ตองทําการชวยชีวิตจากภายนอก 
3.5) สถานการณที่ตองชวยชีวิตจากภายใน 
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3.3 การปฏบิติังานในหองเครื่อง (Engine Room) 
 

3.4.1 วัตถุประสงค 
1) เพื่อใชเปนมาตรฐานในการทํางานในหองเครื่องอยางปลอดภัย 
2) เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในหองเครื่องใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

3.4.2 ขอบเขต  
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการทํางานในหองเครื่องในเรือของทุกหนวยงานและ
ผูรับเหมาของบริษัท 

3.4.3 ผูรับผิดชอบ 
1) หัวหนางาน 
2) ชางผูปฏิบัติงานในหองเครื่อง 
3) เจาหนาที่ความปลอดภัย 

3.4.4 คณุสมบัติผูปฏิบัติงาน 
 ผูปฏิบัติงานในหองเครื่องตองผานการอบรมการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยในหองเครื่อง และ
ผานการประชุมชี้แจงรายละเอียดของหองเครื่อง ชองทางฉุกเฉิน ระบบดับเพลิง และแผนการอพยพ
ของเรือที่เขาไปทํางาน โดยบุคลากรที่มีความรูและความสามารถผานการอบรมจากหนวยงานทีเ่ปนที่
ยอมรับ 

3.4.5 คําจํากัดความ (Definitions) 
1) หองเครื่อง หมายถึง หองที่มีอุปกรณหลักไดแก เครื่องจักรใหญ เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องยนต 

ติดตั้งอยู 
3.4.6 ความเสี่ยง ผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายจาก 

1) ไอน้ํา, น้ํา หรือ น้ํามันที่มีอุณหภูมิสูง จากทอไอน้ํา, ขดลวดความรอน หรือขดลวดอุน 
2) แกสไฮโดรเจน ซ่ึงเกิดจากการทําความสะอาดหมอน้ํา 
3) อวัยวะถูกดึงหรือติดในเครื่องจักร 

3.4.7 วิธีการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย 
1) ทั่วไป 

1.1) ปฏิบัติตามขอบังคับหรือกฎระเบียบดานความปลอดภัยอยางเครงครัด 
1.2) จัดใหมีปาย เครื่องหมาย และสัญลักษณ แสดงพื้นที่ปฏิบัติงาน 
1.3) จัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามประเภทของการเกิดไฟไหมอยูใกล ๆ การปฏิบัติงานตลอดเวลา

การปฏิบัติงาน 
1.4) จัดใหมีการสื่อสารและสงงานตอระหวางกะการทํางาน 
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1.5) จัดใหมีแสงสวางเพียงพอตอการทํางาน หากตองใชไฟฉายตองเปนแบบ Non Explosive 
Proof 

1.6) จัดใหมีการระบายอากาศอยางพอเพียง 
1.7) ในกรณีที่จะมีการทํางาน Hot Work จะตองลางทําความสะอาดพื้นหองเครื่อง เพื่อกําจัด

คราบน้ํามันหรือวัสดุไวไฟตางๆ 
2) ระบบทอทาง 

2.1) ปดล้ินและปดหนาแปลนทอทางตาง ๆ ในระบบที่ซอมทําที่เชื่อมตอกับระบบที่ใชงาน 
ตลอดจนติดปายแสดงการซอมทํา ตามภาพที่ 3.3-1 

2.2) ในกรณีล้ินถูกติดตั้งเขากับทอทางดวยการเชื่อมใหทําการปดล้ินที่เชื่อมตอกับระบบที่ซอม
ทําอยางนอย 2 ตัว ขึ้นไป 

2.3) เปดชองทางระบายตาง ๆ (Drain) ที่เปดสูอากาศ หรือ เชื่อมตอกับระบบที่ซอมทํา เพื่อใช
ในการสังเกตการรั่วไหล 

 

 
ภาพที่ 3.3-1 การปดหนาแปลน (Blanking) ทอทาง 

 
3) เครื่องจักรกลในเรือและระบบเพลาใบจักร 

3.1) กอนการพลิกเครื่องยนตหรือหมุนเพลาใบจักร จะตองมั่นใจวาอุปกรณจับยึด (Jacking 
Gear) อยูในตําแหนงที่จับยึดอยางแนนหนา ตลอดจนมีปายเตือนแสดงการปฏิบัติงานติด
ไว 

3.2) ติดปายเตือนการทํางานที่ใบจักร  และที่หองควบคุม 
3.3) ในกรณีที่เปน Jacking Gear แบบควบคุมทางไฟฟาใหปดเครื่องและตัดไฟฟา กอนใชงาน

และการติดปายแสดงการทํางานไวที่สวิทชหรือเบรกเกอร 
3.4) ตรวจสอบวาไมมีคนหรือวัสดุเครื่องมือใด ๆ ขวางทิศทางการหมุนหรือเคลื่อนยาย 
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3.4 การทําสี (Painting) 
 

3.4.1 วัตถุประสงค (Purpose) 
1)  เพื่อใชเปนมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทําสีเรือ 
2)  เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทําสี (Painting)ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

3.4.2 ขอบเขต (Scope) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการพนสี/ การทาสีเรือของอูเรือ และผูรับเหมาของบริษัท 

3.4.3 ผูรับผิดชอบ 
1) หัวหนางาน 
2) ชางสี 
3) เจาหนาที่ความปลอดภัย 

3.4.4 คุณสมบัติผูปฏิบัติงาน 
 ตองผานการอบรมการปฏิบัติงานทําสีที่เกี่ยวของ ซ่ึงมีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทํางานรวมอยูดวย โดยบุคลากรที่มีความรูและความสามารถผานการอบรมจากหนวยงานที่เปนที่
ยอมรับ 

3.4.5 คําจํากัดความ (Definitions) 
1) สี (Paint) หรือ สารเคลือบ (Coating) หมายถึง สารที่มีผงสี (Pigment) ส่ิงนําสี (Vehicle) ตัวทํา

ละลาย(Solvent) สารยึดเกาะ (Binder) สารเติมแตง (Addictive) และวัตถุอ่ืนในสภาพที่เปน
ของเหลวหรือของแข็งเปนสวนผสม เมื่อใชในรูปของเหลวเคลือบลงบนพื้นผิวจะแหงเกิดเปน
ฟลมแข็งเกาะติดพื้นผิวนั้น  

2) เครื่องพนสี หมายถึง อุปกรณที่ใชในการพนสี แบงออกเปน เครื่องพนสีระบบใชลมอัด และเครื่อง
พนสีระบบไรอากาศ 

3) ตัวทําละลาย (Solvent) หมายถึง ของเหลวระเหยงาย ทําหนาที่ละลายสิ่งนําสีใหมีความหนืด
พอเหมาะกับการใช ทั้งนี้ตัวทําละลายจะระเหยออกจากฟลมสีจนหมดเมื่อสีแหง 

4) ppm  (Parts per Millions) หมายถึง หนวยของปริมาณของสารนั้นที่มีอยูเมื่อเทียบกับปริมาณ
อากาศหนึ่งลานสวน 

5) Hydrostatic Test หมายถึง วิธีการทดสอบการทนแรงดันโดยการอัดน้ํา 
6) คําแนะนําดานความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) หมายถึง เอกสารแสดงคุณสมบัติทาง

เคมี ตลอดจนคําเตือนอันตรายและคําแนะนําในการปองกัน  
7) อากาศที่จะทําใหปอดสกปรก (Pneuomoconiosis) หมายถึง บรรยากาศที่มีฝุนผงของสาร

แขวนลอยตางๆ เชน อะลูมิเนียม เซลลูโลส ซีเมนต ถานหิน ยิบซั่ม แรเหล็ก หินปูน ขี้เล่ือย ซ่ึงอาจ
มีผลเสียตอสุขภาพ เชน ทําใหปอดสกปรก 
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8) งานใชความรอน (Hot Work) หมายถึง งานที่ทําใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ 
3.4.6 ความเสี่ยง ผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายจาก 

1) ฝุนละออง และสารเคมี ที่ทําใหเกิดอันตรายอยางฉับพลันตออวัยวะ และรางกาย 
2) การสะสมของฝุนละอองและสารเคมีที่ทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพในระยะยาว 

3.4.7 วิธีการปฏิบัติงาน 
1) กอนการปฏิบัติงาน 

1.1) ปฏิบัติตามขอบังคับหรือกฎระเบียบดานความปลอดภัย ทั้งของหนวยงานและประเภทของ
งานนั้น ๆ อยางเครงครัด 

1.2) ตรวจสอบอุปกรณและเครื่องมือกอนนําไปใชงานเพื่อใหมั่นใจวาอยูในสภาพที่สมบูรณ
พรอมใชงาน 

1.3) มีการพูดคุย/ประสานงานในการประชุมโครงการ 
1.4) สวมใสชุดและอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
1.5) เตรียมแบบฟอรมการตรวจสอบความปลอดภัย 
1.6) ขออนุญาตการทํางาน โดยใชแบบฟอรมใบอนุญาตปฏิบัติงาน (Permit To Work) 

(รายละเอียดตัวอยางตาม 8.7 แบบฟอรมการปฏิบัติงาน Painting) 
1.7) ตรวจสอบอุปกรณไฟฟาและแสงสวางทุกชนิดและติดปายผานการตรวจสอบแสดงวามีความ

ปลอดภัยในการใชงานโดยเจาหนาที่ จป. 
1.8) เจาหนาที่ จป. เก็บคืนใบอนุญาตในการทํางานใชความรอนกอนการออกใบอนุญาตพนสี 

เพื่อปองกันการทํางาน Hot Work โดยพลการ 
1.9) พื้นที่ปฏิบัติงาน ควรดําเนินการดังนี้ 

1.9.1) จัดใหมีปายแสดงวามีการเตรียมพื้นผิว/ พนสี ที่หนาทางเขาพื้นที่ปฏิบัติงาน 
1.9.2) จัดใหมีเครื่องหมายและสัญลักษณแสดงพื้นที่ที่ใชปฏิบัติงาน 
1.9.3) จัดใหมีการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองที่บริเวณทางเขาพื้นที่ปฏิบัติงาน 
1.9.4) จัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามประเภทของการเกิดไฟไหมอยูใกล ๆ การปฏิบัติงานเสมอ 
1.9.5) จัดใหมีถังทรายอยูใกลบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อใชดูดซึมของเหลวที่หกหลน 
1.9.6) ตอสายดินเขากับอุปกรณทั้งหมด รวมทั้ง มอเตอรไฟฟา 
1.9.7) ปดล้ินแกสทุกชนิดในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
1.9.8) หยุดใชงานมอเตอรไฟฟาที่อยูในบริเวณปฏิบัติงานทั้งหมด และพยายามใหมีการใช

กระแสไฟฟาในพื้นที่ปฏิบัติงานใหนอยที่สุด 
1.10) เครื่องพนสี ควรดําเนินการดังนี้ 

1.10.1) ตรวจสอบดวยวิธี Hydrostatic Test อยางนอย 1 – 2 คร้ัง/ป 
1.10.2) ตรวจสอบลิ้นทุกตัว อยางนอย 1 – 2 คร้ัง/ป 
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1.10.3) ตรวจสอบลิ้นนิรภัยทุกวัน 
1.11) สี ตัวทําละลาย และสารเคมีอ่ืน ๆ 

1.11.1) เก็บรักษาไวในภาชนะที่เหมาะสม เปนระเบียบ อากาศถายเทสะดวก และหางจาก
แหลงที่กอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ 

1.11.2) ปฏิบัติตามคําแนะนําดานความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) ของ
ผลิตภัณฑอยางเครงครัด 

1.11.3) จัดใหมีปายชื่อติดภาชนะที่บรรจุสี ตัวทําละลาย และสารเคมีอ่ืน ๆ ใหชัดเจน 
2) ระหวางการปฏิบัติงาน 

2.1) หามสูบบุหร่ีหรือทําใหเกิดประกายไฟในสถานที่ที่เกี่ยวของกับการทําสี 
2.2) หามทํางานที่กอใหเกิดประกายไฟในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหองขางเคียง 
2.3) ไมใชบันไดโลหะใกลกับสายไฟฟาเปลือยที่มีกระแสไฟฟาในระยะหางนอยกวา 10 ฟุต 
2.4) ใชหลอดไฟฟาแสงสวางประเภทปองกันการระเบิด (Explosion Proof Light) 
2.5) ใชระบบระบายอากาศเปนชนิดปองกันระเบิด 
2.6) เครื่องพนสี ควรดําเนินการดังนี้ 

2.6.1) หลีกเลี่ยงการหักโคงของสายสงที่จะทําใหลมไหลผานไมได 
2.6.2) สายสงจะตองกองอยูหางจากผูปฏิบัติงานไมเกิน 10 ฟุต 
2.6.3) จะตองไมหันหัวพนไปทางผูหนึ่งผูใด หรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง 
2.6.4) เมื่อกําลังถือหัวพนอยูใหเอานิ้วออกจากไกบังคับและใหจับที่มือถือเทานั้น 
2.6.5) ตอสายดินจากหัวพน เพื่อปองกันการเกิดประกายไฟจากไฟฟาสถิต 

2.7) ตัวทําละลาย ควรดําเนินการดังนี้ 
2.7.1) ปฏิบัติตามคําแนะนําดานความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) ของ

ผลิตภัณฑอยางเครงครัด 
2.7.2) เก็บรักษาตัวทําละลายไวในภาชนะที่เหมาะสม 
2.7.3) การพนสีในพื้นที่อับอากาศตองจัดใหมีการถายเทอากาศที่อยูในระดับพื้นออกให

มากที่สุด เพื่อปองกันการสะสมของไอของตัวทําละลาย 
2.7.4) ตรวจวัดปริมาณไอระเหยของตัวทําละลายในบริเวณพื้นที่อับอากาศ เพื่อใหแนใจวา

มีปริมาณอยูในระดับต่ํากวาขีดอันตรายอยูเสมอ 
2.7.5) ใหสวมใสเครื่องชวยหายใจในกรณีมีปริมาณตัวทําละลายสูงเกินเกณฑที่เปน

อันตราย ตามตารางที่ 3.4-1 
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ตารางที่ 3.4-1 เกณฑการใชเครื่องชวยหายใจ  
ตัวทําละลาย ปริมาณที่เปนอันตราย (ppm)* 

Ethyl Alcohol 1,000 
Diacetone Alcohol 50 
Ethylene Glycol Monobutyl Ether 50 

หมายเหต:ุ (* ปริมาณของตวัทําละลายกับอากาศในระยะเวลา 8 ช่ัวโมง) 
 
2.8) สี ควรดําเนินการดังนี้ 

2.8.1) ปฏิบัติตามคําแนะนําดานความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) และ
คําแนะนําในการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (Personal Protective 
Advice: PPA) ของผลิตภัณฑอยางเครงครัด 

2.8.2) หามผสมสีกับสารเคมีที่ไมไดระบุไวบนฉลาก  
2.8.3) สีประเภทที่มีตัวทําละลายเปนสารอินทรียผสมอยูดวย ใหปฏิบัติตามขอ 8.2.4 
2.8.4) สีประเภทที่ตองใช 2 สวนผสมกัน (Two Pack) ใหผสมไมเกินครั้งละ 5 แกลลอน 

เพื่อปองกันการเกิดความรอนที่เกิดจากการทําปฏิกิริยากันซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได 
2.8.5) สีน้ํามัน เมื่อใชแปรงหรือลูกกลิ้งทาสีประเภทนี้แลว หากยังมีสีเหลือคางอยูมากให

เก็บไวใหหางไกลจากแสงแดด 
2.8.6) สีประเภท Epoxy จะตองระมัดระวังไมใหมีการกระเทือนหรือ หกในขณะผสม

สวนประกอบ 2 สวนเขาดวยกัน 
2.9) สารเคมีอ่ืน ๆ ควรดําเนินการดังนี้ 

2.9.1) สารเคมีตอไปนี้ตองระมัดระวังในการใชงานเปนพิเศษ ไดแก 

• น้ํายาลอกสีและน้ํายาทําความสะอาดแปรงที่มีสารจําพวก Phenol 

• กรดและดางที่ใชสําหรับการเตรียมผิวหนาโลหะ 

• กรดหรือตัวเรงที่ใชสําหรับ Wash Primer 
2.9.2) การใชน้ํายาลอกสีทุกครั้งจะตองจัดใหมีการระบายอากาศที่ดี 

2.10) การพนสีในพื้นที่อับอากาศ ควรดําเนินการเพิ่มเติมดังนี้ 
2.10.1) ตรวจสอบความปลอดภัยตาม Check Sheet 
2.10.2) นําอุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกสออกนอกพื้นที่ 

3) ภายหลังการปฏิบัติงาน 
3.1) จัดใหมีการสื่อสารและสงงานตอระหวางกะการทํางาน 
3.2) ทําความสะอาด ตรวจสอบ และซอมแซม อุปกรณและเครื่องมือภายหลังการใชงานใหอยู

ในสภาพที่พรอมใชงานไดทันทีในคราวตอไป 
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3.3) หนากากทุกประเภท ตองทําความสะอาดทุกครั้งหลังการใชงาน โดยสวนที่เปนยางใหเช็ด
ดวยน้ําสบู แลวลางน้ําใหสะอาดและเช็ดใหแหงกอนนําเขาเก็บ 

3.4) เครื่องพนสี ควรดําเนินการดังนี้ 
3.4.1) ในการทําความสะอาดเครื่องพนสีระบบไรอากาศ ใหปลอยความดันออกเสียกอนที่

จะถอดชิ้นสวนใด ๆ  
3.4.2) ถอดหัวพนสีออกทําความสะอาดทกุครั้ง 
3.4.3) เก็บรักษาสายสงไวในบริเวณที่แหงและหลีกเลี่ยงการหักกลับและบิดตัวของสายสง 

3.5) สี/ ตัวทําละลาย และสารเคมีอ่ืน ๆ ควรดําเนินการดังนี้ 
3.5.1) ปฏิบัติตามคําแนะนําดานความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) ของ

ผลิตภัณฑอยางเครงครัด 
3.5.2) เมื่อใชแลวใหปดฝาใหมิดชิด 

3.6) ผูปฏิบัติงาน ควรดําเนินการดังนี้  
3.6.1) หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสกับสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย ในขณะที่ใชสารประเภท

อันตรายอยู 
3.6.2) ลางมือ หนา และแขน ใหสะอาดกอนที่จะรับประทานอาหาร เพื่อปองกันสาร

ปนเปอนเขาสูรางกาย 
3.6.3) อาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผา หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแลว 

4) การปฏิบัติเบื้องตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
4.1) จะตองมีอุปกรณในการปฐมพยาบาลเบื้องตนที่อยูในสภาพพรอมใชงานและผูปฏิบัติงาน

ทุกคนสามารถหยิบใชไดสะดวก 
4.2) ในกรณีที่สูดดมไอของสารเขาไปในปริมาณที่มากเกินไป ใหรีบนําผูปวยไปในที่ที่มีอากาศ

บริสุทธิ์ทันที และ ใหออกซิเจน (ถามี) หรือผายปอด ถาจําเปน  
4.3) ถาสัมผัสทางผิวหนัง ใหถอดเสื้อผาที่ปนเปอนออกทันที และลางทําความสะอาดรางกาย

ดวยสบู และน้ํา  
4.4) ถาเขาตา ใหลางตาดวยน้ําปริมาณมากๆโดยใหน้ําไหลผานตาหรือใชที่ลางตาฉุกเฉินเปน

เวลาอยางนอย 15 นาที  
4.5) รีบนําผูปวยสงแพทยทันที พรอมดวยภาชนะบรรจุหรือฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุ เพื่อที่

แพทยจะไดทราบวาสัมผัสสารชนิดใด จะไดแกไขไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
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3.5 การพนทรายและกริด (Abrasive Blasting) 
 
3.5.1 วัตถุประสงค (Purpose) 

1) เพื่อใชเปนมาตรฐานดานความปลอดภัยในการพนทรายและกริด  
2) เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

3.5.2 วัตถุประสงค (Purpose) 
1) เพื่อใชเปนมาตรฐานในการพนทรายและกริด 
2) เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดบัที่ยอมรับได 

3.5.3 ขอบเขต (Scope) 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการเตรียมพื้นผิว ดวยวิธี การพนทราย และ พนกริดของอู
เรือ และผูรับเหมา 

3.5.4 ผูรับผิดชอบ 
1) หัวหนาชาง 
2) ชางพนทราย/กริด  

3.5.5 คุณสมบัติผูปฏิบัติงาน 
 ตองผานการอบรมการปฏิบัติงานพนทรายที่เกี่ยวของ ซ่ึงมีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานรวมอยูดวย โดยบุคลากรที่มีความรูและความสามารถผานการอบรมจาก
หนวยงานที่เปนที่ยอมรับ 

3.5.6 คําจํากัดความ (Definitions) 
1) การพนทรายหรือกริด (Abrasive Blasting) หมายรวมถึง การพนตวัเรือดวยทรายและกริด หรือ

วัสดุแข็งอื่น ๆ  
2) คําแนะนําดานความปลอดภยั (Material Safety Data Sheet) หมายถึง เอกสารแสดงคุณสมบัติทาง

เคมี ตลอดจนคําเตือนอันตรายและคําแนะนําในการปองกัน  
3) อากาศที่จะทําใหปอดสกปรก (Pneuomoconiosis) หมายถึง บรรยากาศที่มีฝุนผงของสาร

แขวนลอยตางๆ เชน อะลูมิเนียม เซลลูโลส ซีเมนต ถานหิน ยิบซั่ม แรเหล็ก หินปนู ขีเ้ล่ือย ซ่ึงอาจ
มีผลเสียตอสุขภาพ เชน ทําใหปอดสกปรก 

4) งานใชความรอน (Hot Work) หมายถึง งานที่ทําใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ 
3.5.7 ความเสี่ยง ผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายจาก 

1) ฝุนละออง ที่ทําใหเกิดอันตรายอยางฉับพลันตออวัยวะ และรางกาย 
2) การสะสมของฝุนละอองที่ทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพในระยะยาว 
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3.5.8 วิธีการปฏิบัติงาน 
1) กอนการปฏิบัติงาน 

1.1) ปฏิบัติตามขอบังคับหรือกฎระเบียบดานความปลอดภัย ทั้งของหนวยงานและประเภทของ
งานนั้น ๆ อยางเครงครัด 

1.2) ตรวจสอบอุปกรณและเครื่องมือกอนนําไปใชงานเพื่อใหมั่นใจวาอยูในสภาพที่สมบูรณ
พรอมใชงาน 

1.3) มีการพูดคุย/ประสานงานในการประชุมโครงการ 
1.4) สวมใสชุดและอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
1.5) เตรียมแบบฟอรมการตรวจสอบความปลอดภัย 
1.6) ขออนุญาตการทํางาน โดยใชแบบฟอรมใบอนุญาตปฏิบัติงาน (Permit To Work) 

(รายละเอียดตัวอยางตาม 8.7 แบบฟอรมการปฏิบัติงาน Painting) 
1.7) พื้นที่ปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติดังนี้ 

1.7.1) จัดใหมีปายแสดงวามีการเตรียมพื้นผิวพนทรายที่หนาทางเขาพื้นที่ปฏิบัติงาน 
1.7.2) จัดใหมีเครื่องหมายและสัญลักษณแสดงพื้นที่ที่ใชปฏิบัติงาน 
1.7.3) จัดใหมีการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองที่บริเวณทางเขาพื้นที่ปฏิบัติงาน 
1.7.4) ตอสายดินเขากับอุปกรณทั้งหมด รวมทั้ง มอเตอรไฟฟา 

2) ระหวางการปฏิบัติงาน 
2.1) หามสูบบุหร่ีในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
2.2) ไมใชบันไดโลหะใกลกับสายไฟฟาเปลือยที่มีกระแสไฟฟาในระยะหางนอยกวา 10 ฟุต 
2.3) การเตรียมพื้นผิว ควรปฏิบัติดังนี้ 

2.3.1) สวมหนากากนิรภัยและเครื่องชวยหายใจ 
2.3.2) ใชเครื่องมือเตรียมพื้นผิวที่ไมกอใหเกิดประกายไฟเทานั้น ในการทําความสะอาด

พื้นผิวของโลหะในบริเวณที่มีโอกาสเกิดไฟไหมได 
2.3.3) เมื่อมีการขจัดสีเกาออก ตองดําเนินการใหฝุนละอองที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอ

สถานที่ทํางานหรือบุคคลที่อยูใกลเคียงนอยที่สุด โดยการปดคลุมชองทางตาง ๆ ให
มิดชิด 

2.3.4) จัดใหมีการทิ้งเศษสีที่หลุดลอนออกมาจากการเตรียมพื้นผิว อยางเรียบรอยและ
ปลอดภัย 

2.4) สารเคมีตอไปนี้ตองระมัดระวังในการใชงานเปนพิเศษ ไดแก 
2.4.1) น้ํายาลอกสีและน้ํายาทําความสะอาดแปรงที่มีสารจําพวก Phenol 
2.4.2) กรดและดางที่ใชสําหรับการเตรียมผิวหนาโลหะ 
2.4.3) กรดหรือตัวเรงที่ใชสําหรับ Wash Primer 
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2.4.4) การใชน้ํายาลอกสีทุกครั้งจะตองจัดใหมีการระบายอากาศที่ดี 
3) ภายหลังการปฏิบัติงาน 

3.1) จัดใหมีการสื่อสารและสงงานตอระหวางกะการทํางาน 
3.2) ทําความสะอาด ตรวจสอบ และซอมแซม อุปกรณและเครื่องมือภายหลังการใชงานใหอยู

ในสภาพที่พรอมใชงานไดทันทีในคราวตอไป 
3.3) หนากากทุกประเภท ตองทําความสะอาดทุกครั้งหลังการใชงาน โดยสวนที่เปนยางใหเช็ด

ดวยน้ําสบู แลวลางน้ําใหสะอาดและเช็ดใหแหงกอนนําเขาเก็บ 
3.4) ปฏิบัติตามคําแนะนําดานความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) ของผลิตภัณฑอยาง

เครงครัด 
3.5) หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสกับสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย ในขณะที่ใชสารประเภท

อันตรายอยู 
3.6) ลางมือ หนา และแขน ใหสะอาดกอนที่จะรับประทานอาหาร 
3.7) อาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผา หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแลว 

4) การปฏิบัติเบื้องตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
4.1) จะตองมีอุปกรณในการปฐมพยาบาลเบื้องตนที่อยูในสภาพพรอมใชงานและผูปฏิบัติงาน

ทุกคนสามารถหยิบใชไดสะดวก 
4.2) ถาฝุนละอองเขาตา ใหลางตาดวยน้ําปริมาณมากๆโดยใหน้ําไหลผานตาหรือใชที่ลางตา

ฉุกเฉินเปนเวลาอยางนอย 15 นาที 
4.3) รีบนําผูปวยสงแพทยทันที พรอมดวยภาชนะบรรจุหรือฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุ เพื่อที่

แพทยจะไดทราบวาสัมผัสสารชนิดใด จะไดแกไขไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
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3.6 การปฏิบติังานในที่สูง (Working at Height) 
 

3.6.1 วัตถุประสงค 
1) วิธีการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยนี้ใชสําหรับเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานในที่สูง โดยใหมี

การจัดสรรทรัพยากรและมาตรการใหเพียงพอ เพื่อที่จะลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับได และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

2) เปนแนวทางใหหัวหนางาน ผูควบคุม ดูแลผูใตบังคับบัญชาทุกคน ใหสามารถปฏิบัติงานในที่สูง
ไดอยางปลอดภัย 

3.6.2 ขอบเขต    
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานในที่สูงของทุกกิจกรรม พื้นที่ การบริการ 
และพนักงานทุกคนรวมทั้งผูรับเหมาที่ปฏิบัติในพื้นที่  

3.6.3 ผูรับผิดชอบ 
1) หัวหนางานที่มีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติในสายงานที่รับผิดชอบ 
2) พนักงานที่มีหนาที่ปฏิบัติงานที่สูง 
3) เจาหนาที่ความปลอดภัย 

3.6.4 คุณสมบัติผูปฏิบัติงาน 
1) พนักงานผูซ่ึงผานการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในที่สูง (Working at height) จาก

หนวยงานที่เชื่อถือได โดยโครงสรางหลักสูตรที่ไดมาตรฐานมีทั้งภาคทฤษฏีเชิงปฏิบัติการและ
การฝกปฏิบัติจริงภาคสนาม 

2) ผานการตรวจสภาพทางกายและความดันเลือดโดยแพทยแผนปจจุบัน 
3) ไมอนุญาตใหผูที่มีอาการมึนเมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผูที่มีอาการปวยไข พักผอนนอยกวา 6 

ช่ัวโมงตอวัน ติดยาเสพติดประเภทกระตุนหรือกดทับประสานหรือสาเหตุอ่ืนใดที่มีผลกับการ
ทํางานเปนผูปฏิบัติงาน 

3.6.5 คําจํากัดความ  
1) การปฏิบัติงานในที่สูง (Working at height) หมายความวา การทํางานกอสรางซึ่งมีความสูงเกิน 

2.0 เมตรขึ้นไป โดยนายจางตองจัดใหมีนั่งรานสําหรับการกอสรางงานนั้น 
2) งานกอสราง หมายความวา การประกอบการเกี่ยวกับการกอสรางตาง ๆ รวมถึงการสรางเรือ และ

หมายความรวมถึงการตอเติม ซอมแซม ซอมบํารุง ดัดแปลง หรือร้ือถอน ส่ิงกอสรางหรือเรือนั้น ๆ  ดวย 
3) นั่งราน (Scaffold) หมายความวา ที่ปฏิบัติงานซึ่งจัดไวสูงจากพื้นดิน หรือสวนของงานกอสราง 

สําหรับเปนที่รองรับของผูปฏิบัติงาน และหรือวัสดุในงานกอสรางเปนการชั่วคราว 
4) Hierarchy of Control หมายถึง ลําดับการเลือกวิธีปฏิบัติงาน โดยเลือกวิธีปฏิบัติงานที่งายและ

ปลอดภัยมากกวาเปนอันดับตนและเลือกวิธีปฏิบัติงานที่ยากขึ้น ซับซอนกวาเปนอันดับถัดไป  
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5) พื้นยกระดับถาวร (Permanent Platform) หมายถึง ที่ซ่ึงสรางไวเปนการถาวร สูงจากพื้นดิน หรือ
พื้นอาคารเทากับหรือมากกวา 2 เมตร โดยมีสามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล หรือ สาขาโยธา เปนผู
ลงนามรับรอง  

6) ประเภทของนั่งราน (Scaffold Type)  
6.1) นั่งรานแบบเสาเรียงเดี่ยว (Single Pole Scaffolds) เปนลักษณะนั่งรานยืนเสาแถวเดียว อีก

ดานใชโครงสรางของสิ่งกอสรางแทน ดังภาพที่ 3.6-1 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.6-1 นัง่รานแบบเสาเรียงเดี่ยว (Single Pole Scaffolds) 

 
6.2) นั่งรานแบบยกพื้นอิสระ (Independent Scaffolds) นั่งรานแบบนี้ จะติดตั้งจากพื้นดินหรือ

พื้นของสิ่งกอสราง แบงยอยออกเปน 2 ประเภท ไดแก นั่งรานยกพื้นอิสระแบบหอสูง 
(Independent-Tower Scaffolds) ดังภาพที่ 3.6-2 และ นั่งรานยกพื้นอิสระแบบติดตั้งลอ
เคลื่อนที่ได (Independent-Mobile Scaffolds) ดังภาพที่ 3.6-3 

 

 
ภาพที่ 3.6-2 นั่งรานยกพื้นอิสระแบบหอสูง (Independent-Tower Scaffolds) 
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ภาพที่ 3.6-3 นัง่รานยกพืน้อสิระแบบติดตัง้ลอเคลื่อนที่ได (Independent-Mobile Scaffolds) 

6.3) นั่งรานโครงสําเร็จรูป (Prefabricated Scaffolds) เปนนั่งรานที่ถูกรองรับไวบนฐานเกลียว
ปรับระดับ และยึดโครงเหล็กไวกับโครงสรางที่มั่นคง ติดตั้งค้ํายันที่เสานั่งรานกับเสาสมอ
บก  ดังภาพที่ 3.6-4 

 

ภาพที่ 3.6-4 นัง่รานโครงสําเร็จรูป (Prefabricated Scaffolds) 
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6.4) อุปกรณประกอบนั่งราน 
6.4.1) แผนรองตีนนั่งราน (Sole Board)  ใชสําหรับนั่งรานแบบเสาเรียงเดี่ยว (Single Pole 

Scaffolds) นั่งรานยกพื้นอิสระแบบหอสูง(Independent-Tower Scaffolds) และ
นั่งรานโครงสําเร็จรูป (Prefabricated Scaffolds)  

6.4.2) แผนรองตีนเสา (Base Plate) ใชสําหรับนั่งรานแบบเสาเรียงเดี่ยว (Single Pole 
Scaffolds) นั่งรานยกพื้นอิสระแบบหอสูง(Independent-Tower Scaffolds) และ
นั่งรานโครงสําเร็จรูป (Prefabricated Scaffolds) ดังภาพที่ 3.6-5 

 

ภาพที่ 3.6-5 แผนรองตีนเสา (Base Plate) และอุปกรณประกอบนั่งราน 

6.4.3) ทอนั่งราน (Steel Tube) ใชสําหรับนั่งรานแบบเสาเรียงเดี่ยว (Single Pole Scaffolds) 
นั่งรานยกพื้นอิสระแบบหอสูง(Independent-Tower Scaffolds)และนั่งรานยกพื้น
อิสระแบบติดตั้งลอเคลื่อนที่ได (Independent-Mobile Scaffolds) ดังภาพที่ 3.6-6 

 

ภาพที่ 3.6-6 ทอนั่งราน (Steel Tube) 
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6.4.4) เสานั่งราน (Standard or Post) ใชสําหรับนั่งรานแบบเสาเรียงเดี่ยว (Single Pole 
Scaffolds) นั่งรานยกพื้นอิสระแบบหอสูง(Independent-Tower Scaffolds) และ
นั่งรานยกพื้นอิสระแบบติดตั้งลอเคลื่อนที่ได (Independent-Mobile Scaffolds)  

6.4.5) แผนปูพื้น (Scaffold Planks) มีทั้งแผนปูพื้นโลหะและไม ใชกับนั่งรานทั้ง 4 
ประเภท ดังภาพที่ 3.6-7 

 

  

ภาพที่ 3.6-7 แผนปูพื้น (Scaffold Planks) 

6.4.6) แผนกันของตก (Toe Boards) ใชมาตรฐานเดียวกับแผนพื้นและใหติดตั้งโดยรอบ
เพื่อกันไมใหของตกลงเบื้องลาง ใชสําหรับนั่งรานแบบเสาเรียงเดี่ยว (Single Pole 
Scaffolds) นั่งรานยกพื้นอิสระแบบหอสูง(Independent-Tower Scaffolds) และ
นั่งรานยกพื้นอิสระแบบติดตั้งลอเคล่ือนที่ได (Independent-Mobile Scaffolds) ดัง
ภาพที่ 3.6-8 

 

 

ภาพที่ 3.6-8 แผนกันของตก (Toe Boards) 

 

Guardrail 
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6.4.7) ราวกันตก (Guardrail) ใชสําหรับนั่งรานแบบเสาเรียงเดี่ยว (Single Pole Scaffolds) 
นั่งรานยกพื้นอิสระแบบหอสูง(Independent-Tower Scaffolds) และนั่งรานยกพื้น
อิสระแบบติดตั้งลอเคลื่อนที่ได (Independent-Mobile Scaffolds)  

6.4.8) บันไดนั่งราน (Scaffolds Ladder) ใชไดกับนั่งรานทั้ง 4 ประเภท 
6.4.9) ค้ํายัน (Braces) ใชไดกับนั่งรานทั้ง 4 ประเภท ดังภาพที่ 3.6-9 ลักษณะค้ํายัน-มีสาม

แบบคือแบบ Zigzag Ledger, Cross Braces และ Alternative Method   

 

ภาพที่ 3.6-9 ค้ํายัน (Braces) 

6.4.10) อุปกรณจับยึดทอ (Couplers or Joints or Fitting) ใชสําหรับนั่งรานแบบเสาเรียง
เดี่ยว ดังภาพที่ 3.6-10 (Single Pole Scaffolds) นั่งรานยกพื้นอิสระแบบหอสูง
(Independent-Tower Scaffolds) และนั่งรานยกพื้นอิสระแบบติดตั้งลอเคลื่อนที่ได 
(Independent-Mobile Scaffolds) 

• แคลมปตาย Right Angle Couplers (min. SWL 600 kgs) : ใชกับงานจับยึดคาน
กับเสาหรือตงหลักกับเสา  

• แคลมปเปน หมุนบิดได Swivel Couplers (min. SWL 600 kgs) : ใชกับงานจับ
ยึดค้ํายัน ใชตอทอแบบทาบขนาน  

• แคลมปพาดยึดหรือแคลมปมือลิง Putlog or Brace Couplers : ใชกับงานจับยึดตง
เสริมกับคาน จับยึดราวกันตก 

• ขอตอแบบปลอกสวม Sleeve Couplers : ปลอกสวมตอทอนั่งราน 
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ภาพที่ 3.6-10 อุปกรณจับยึดทอ (Couplers or Joints or Fitting) 

3.6.6 ความเสี่ยง ผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายจาก 
1) ผูปฏิบัติงานตกนั่งราน 
2) นั่งรานพังเนื่องจากการตั้งนั่งรานไมเหมาะสมหรือรับน้ําหนักมากเกินไป 
3) ส่ิงของหลนจากนั่งรานและทําใหผูปฏิบัติงานดานลางไดรับอันตราย 

3.6.7 วิธีการปฏิบัติงาน 
1) ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับงานปฏิบัติการบนที่สูง (Hierarchy of Control) 

1.1) เมื่อใดตองปฏิบัติงานบนที่สูงใหพิจารณาโดยเลือกลําดับที่ปลอดภัยมากที่สุดกอนและหาก
เปนไปไมไดจึงพิจารณาและเลือกลําดับปฏิบัติการที่ยุงยากกวา มีภาวะเสี่ยงมากกวา โดยยดึ
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1.2) หากสวนหนึ่งสวนใดสามารถทําไดบนพื้นดินหรือพื้นอาคาร ใหเลือกปฏิบัติบนพื้นเปน
อันดับแรก หากเปนไปไมไดใหพิจารณาดําเนินการตามขอ 3.6.7 (1.3) 

1.3) เลือกทํางานบนพื้นยกระดับถาวร (Permanent Platform) เปนลําดับที่สอง หากเปนไปไมได
หรือไมมีพื้นยกระดับถาวรใหพิจารณาดําเนินการตามขอ 3.6.7.(1.4) 

1.4) เลือกการทํางานโดยใชรถกระเชา Elevating Work Platforms (EWP) หรือนั่งราน 
(Scaffold) หากเปนไปไมไดใหพิจารณาดําเนินการตามขอ 3.6.7.(1.5)  

1.5) เลือกใชอุปกรณร้ังดึงจํากัดพื้นที่ผูปฏิบัติงาน (Restraint Safety Harness) หากเปนไปไมได
ใหพิจารณาดําเนินการตามขอ 3.6.7.(1.6) 

1.6) เลือกใชอุปกรณลดความรุนแรงเนื่องจากการตก หากเปนไปไมไดใหหยุดปฏิบัติงานและ
ขอคําแนะนําจากหัวหนางานหรือวิศวกรควบคุมงาน 

2) การตรวจสอบตรวจสภาพและความปลอดภัยในงานนั่งราน (Inspection and Safe Access-
Safe Working Scaffolds ) 
2.1) ชวงเวลาการตรวจสภาพนั่งราน 

2.1.1) หลังประกอบเสร็จ  
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2.1.2) กอนใชงาน 
2.1.3) เมื่อมีการตอเติม แกไข ดัดแปลง 
2.1.4) หลังจากผานสภาพอากาศหรือสภาวะภัยธรรมชาติที่รุนแรงเชนฝนตกหนัก ลม

กระโชกแรง แผนดินไหว ฯลฯ 
2.1.5) โดนจักรกลเคลื่อนที่ ยานยนตกระแทก เฉี่ยวชน  
2.1.6) ตรวจตามชวงเวลาที่เหมาะสม เชน ทุกเจ็ดวันนับตั้งแตวันอนุญาตใหใชนั่งราน 

2.2) หัวขอการตรวจสอบสภาพนั่งราน 
2.2.1) มีแผนรองฐานทอเสาและทออยูในแนวดิ่ง  
2.2.2) ระยะหางระหวางทอเสาและระหวางทอนอนถูกตอง  
2.2.3) นั่งรานถูกยึดกับโครงสรางหลักแข็งแรง มีจุดยึดมากจุดเพียงพอตอความแข็งแรง  
2.2.4) แคลมปยึดนั่งรานไมหลวมคลอน   
2.2.5) ปลอกสวมตอทอ ในระนาบเดียวกับ-ติดกันตองเยื้องเหลื่อมกัน ทั้งทอดิ่งและทอนอน  
2.2.6) ติดตั้งนั่งรานโดยเลือกใชแคลมปถูกชนิด  
2.2.7) มีค้ํายันดานหนาและดานขางถูกตอง  
2.2.8) ความกวางของพื้นทางเดนิและพื้นทํางานเหมาะสม  
2.2.9) พื้นนั่งรานไมเกยกัน ไมมีชองโหวที่วัสดุจะรวงหลนได  
2.2.10) มีการใชลวดเหล็กผูกมัดแผนพื้น  
2.2.11) ราวกันตกประกอบไดระยะและแข็งแรง  
2.2.12) บันไดถูกยึดตรึงมั่นคง ปลายบนเลยพื้น-สูงเพียงพอ ทางขึ้นลงบันไดแตละชั้น

เหล่ือมกันและมีมุมลาดเอียงถูกตอง  
2.2.13) ติดตั้งแผนกันของตกโดยรอบ  
2.2.14) สวนประกอบของนั่งรานไมกีดขวางทางเดนิหรือทางขึ้นลง  
2.2.15) กรณีเปนนั่งรานเคลื่อนที่ ลอตองล็อคได และรับน้ําหนักได (ดูคารับน้ําหนักที่ลอ)  
2.2.16) ติดปายอนุญาตใหใชงานหลังผานการตรวจสอบ 

3) การปฏิบัติในการใชงานนั่งราน 
3.1) กอนการปฏิบัติงาน 

3.1.1) ปฏิบัติตามขอบังคับหรือกฎระเบียบดานความปลอดภัย ทั้งของหนวยงานและ
ราชการ เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยนั่งราน  

3.1.2) ตรวจสอบอุปกรณและเครื่องมือกอนนําไปใชงานเพื่อใหมั่นใจวาอยูในสภาพที่
สมบูรณพรอมใชงาน 

3.1.3) ตรวจสอบสภาพโครงสรางกอนใชงานทุกวัน 
3.1.4) ผูปฏิบัติงานตองผานฝกอบรมเรื่องการทํางานบนที่สูง 
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3.1.5) ตรวจสอบปายนั่งรานกอนขึ้นไปปฏิบัติงานบนนั่งราน 
3.1.6) ตรวจสอบพื้นที่กอนเริ่มงานและลอมบริเวณพื้นที่ทํางาน 
3.1.7) ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานใหอยูในระยะที่ปลอดภัยจากกระแสไฟฟาแรงสูง 
3.1.8) จัดใหมีเครื่องหมายและสัญลักษณแสดงพื้นที่ที่ใชปฏิบัติงาน 
3.1.9) กรณีเปนนั่งรานเคลื่อนที่ ตองทําการล็อคลอทุกลอกอนขึ้นไปปฏิบัติงานบน

นั่งราน 
3.1.10) ขออนุญาตการทํางาน 

3.2) ระหวางการปฏิบัติงาน 
3.2.1) ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันการตก 
3.2.2) เครื่องมือและอุปกรณที่นําขึ้นไปใชงานตองผูกรัดดวยเชือก 
3.2.3) หามเข็นนั่งรานขณะที่มีบุคคลใด ๆ ปฏิบัติงานอยูดานบน 
3.2.4) หามแบกของหนักหรือวัสดุที่ยาวขึ้นทางบันไดนั่งราน 
3.2.5) หามนําไมไปพาดบนราวกันตกเพื่อยืนทํางาน 
3.2.6) หามยืนทํางานบนราวกันตกและหามปนปายออกนอกนั่งราน 
3.2.7) หามจัดเก็บวัสดุอุปกรณบนพื้นนั่งรานเกินความจําเปน 
3.2.8) หามทํางานบนนั่งรานในขณะมีลมพายุฝนตกหนัก 

3.3) ภายหลังการปฏิบัติงาน 
3.3.1) จัดเก็บทําความสะอาด ตรวจสอบ และซอมแซม อุปกรณและเครื่องมือภายหลังการ

ใชงานใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน 
3.3.2) หามทําการรื้อถอด แกไข ดัดแปลงกอนไดรับอนุญาต 
3.3.3) หามมีพนักงานอยูบนนั่งรานขณะทําการเคลื่อนยาย 
3.3.4) หามพนักงานอยูดานหนาในลักษณะกีดขวางทิศทางการเคลื่อนยายนั่งราน 
3.3.5) หามเข็นนั่งรานลอเล่ือนขามสิ่งกีดขวางตางๆ เชน สายไฟ  ทอน้ํา  เปนตน รวมถึง

หามเข็นนั่งรานผานบริเวณที่เปนหลุม หรือพื้นที่ลาดเอียง พื้นที่ขรุขระ 
3.3.6) ตรวจสอบใหแนใจวา บริเวณที่เข็นนั่งรานไป ไมมีส่ิงกีดขวางดานบน เชน สายไฟ 
3.3.7) การเข็นนั่งราน หามมิใหผูเข็นนั่งรานอยูดานในของโครงนั่งรานเด็ดขาด 
3.3.8) ไมควรเข็นนั่งรานเพียงลําพัง จํานวนผูเข็นนั่งรานควรมีความเหมาะสมกับน้ําหนัก

และขนาดของนั่งราน 
3.3.9) บริเวณที่เข็นนั่งรานไป ตองแจงใหผูที่ปฏิบัติงานบริเวณนั้นหลบเพื่อปองกันนั่งราน

ลมทับ 
 
 



                   คูมือวิธีปฏิบัติมาตรฐานดานความปลอดภยัในอูเรือ   

 

59  

4) แนวทางการปองกันการเกิดอันตรายจากการทํางานนั่งราน 
4.1) กําหนดน้ําหนักบรรทุกของนั่งรานแตละชนิด จํากัดจํานวนคนงาน กําหนดขอบเขตจํานวน

การกองวัสดุบนนั่งราน  
4.2) ตรวจสอบวัสดุที่นํามาประกอบถาเปนไมตองเปนไมที่ไมผุเปอยหรือไมมีรอยแตกราว

รวมถึงขนาดเสนผาศูนยกลางความหนาตองไดมาตรฐาน ถาเปนเหล็กจะตองไมคดงอ และ
เปนสนิมผุกรอน  

4.3) การประกอบติดตั้ง ตองเปนไปตามที่บริษัทผูผลิตแนะนํา หรือเปนไปตามที่วิศวกรคํานวณ
ออกแบบ  

4.4) ปรับปรุงคุณภาพฐานรองรับนั่งรานใหมั่นคงแข็งแรง  
4.5) อบรมใหความรูกับคนงานที่ปฏิบัติงานบนนั่งราน  
4.6) ตรวจสุขภาพคนงานวามีโรคประจําตัวหรือไม  
4.7) ติดตั้งราวกันตก และใหคนงานสวมใสอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล  
4.8) หามทํางานบนนั่งรานในขณะมีลมพายุฝนตกหนัก 

5) การตั้งนั่งรานและสวนประกอบ 
5.1) นั่งรานแบบเสาเรียงเดี่ยว (Single Pole Scaffolds) มีระยะหางเสานั่งรานไมเกิน 2 เมตร 

ระยะบวกที่ยอมรับ 15 เซนติเมตร  
5.2) นั่งรานแบบยกพื้นอิสระ (Independent Scaffolds) กรณีสูงเกินสามเทาของความกวางฐาน 

ตองทําค้ํายันและยึดเกาะกับโครงสรางทั้งแนวดิ่งและแนวนอน 
5.3) นั่งรานโครงสําเร็จรูป (Prefabricated Scaffolds) จะตองยึดโครงเหล็กไวกับโครงสรางที่

มั่นคง ติดตั้งค้ํายันที่เสานั่งรานกับเสาสมอบก  โดยมีขอจํากัดคือ ไมมีแผนปองกันของตก
ฉะนั้นการใชงานตองใชการควบคุมอุบัติเหตุอยางอื่นเชนปดกั้นพื้นที่ ฯลฯ รวมดวย  

5.4) แผนรองตีนนั่งราน (Sole Board)  แผนรองตีนนั่งราน-ขั้นต่ํากําหนดขนาดความกวาง 220 
มิลลิเมตร, ความหนา 35 มิลลิเมตรและความยาว 460 มิลลิเมตร การกําหนดความกวางและ
ความยาวดังกลาวเพื่อกําหนดพื้นที่กระจายแรงตองไมนอยกวา 10000 ตารางมิลลิเมตร  

5.5) การใชงาน-พื้นคอนกรีตเสริมแรงในอูเรืออาจจะใชหรือไมใชแผนรองตีนนั่งรานก็ได สวน
พื้นที่อ่ืนตองใชทั้งหมด ตัวอยางเชน พื้นถนน พื้นอาคารซึ่งไมใชอาคารโรงงาน พื้นดาดฟา
เรือ และพื้นยกระดับ (Platform) เปนตน  

5.6) แผนรองตีนเสา (Baseplate) กําหนดขนาดความกวางและความยาวขั้นต่ํา 150X150 
มิลลิเมตร เสาทุกตนทุกสภาวะใชงานตองใชแผนรองตีนเสารวมดวย ดังภาพที่ 3.6-11 
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ภาพที ่3.6-11 แผนรองตีนเสา (Baseplate) 

5.7) ทอนั่งราน (Steel Tube) ขนาดเสนผาศูนยกลางนอก 48.3 มิลลิเมตร ความหนาผนังทอ 2.8 
มิลลิเมตร ทั้งนี้ลักษณะทางกายภาพตองตรงไมมีตําหนิซ่ึงทําใหการรับแรงลดลงหรือ
อุปกรณนั่งรานเองกอใหเกิดอันตราย ตัวอยางเชนมีรอยปริแยก บุบ บิดเบี้ยวเสียรูป ผุกรอน 
ขึ้นสนิมรุนแรง โกงงอ มีรอยเชื่อม สวนปลายเปนขอบคม ฯลฯ เปนตน 

5.8) เสานั่งราน (Standard or Post) ทั้งนี้การติดตั้งตองอยูในแนวดิ่ง โดยมีระยะหางเสาตองไม
เกิน 2 เมตร และการตอเสา ใหใชขอตอแบบปลอกสวม (Sleeve Couplers) ตอแบบเหลื่อม
ระดับตางชั้นนั่งราน  

5.9) แผนปูพื้นไม ใหยึดถือขอกําหนดดังนี้ 
5.9.1) เนื้อไมและขนาด-เปนไมเนื้อแข็งความหนา 38 มิลลิเมตร กวาง 225 มิลลิเมตรและ

ความยาวไมเกิน 3 เมตร  
5.9.2) ลักษณะทางกายภาพ-ตองไมมีตําหนิเกี่ยวกับการโกงงอ บิดเบี้ยว แตกหักหรือปริแยก 
5.9.3) Iron Hoop-เหล็กเสนแบนหุมสวนปลายไมพื้น ตองคงสภาพการยึดติดกับสวนปลาย

ของไมแนบชิดและแนนไมหลุดหลวม 
5.9.4) ความกวางพื้นนั่งรานขั้นต่ําที่ยอมรับ-ทางเดินตองมีแผนพื้นอยางนอย 2 แผน, 

บริเวณทํางานอยางนอย 3 แผนและบริเวณทํางานพรอมวางสิ่งของตองปูแผนพื้น
อยางนอย 4 แผน 

5.9.5) การติดตั้ง-ตองตอชนไมเกยทับ ไมมีชองโหวซ่ึงเปนเหตุใหวัสดุรวงหลนลงไปเบื้อง
ลาง และไมพื้นตองถูกขันชะเนาะยึดกับตงดวยลวดเหล็กสวนปลายแผนปูพื้น ตอง
พาดยาวเกินตงประมาณ 4 เทาของความหนาหรือประมาณ 150 มิลลิเมตร 

5.10) แผนกันของตก (Toe Boards) ใชมาตรฐานเดียวกับแผนพื้นและใหติดตั้งโดยรอบเพื่อกัน
ไมใหของตกลงเบื้องลาง  

5.11) ราวกันตก (Guardrail) ซ่ึงประกอบดวยรั้วบนความสูง 90-110 เซนติเมตรและรั้วกลาง
ความสูง 45-55 เซนติเมตร ดังภาพที่ 3.6-12 
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ภาพที่ 3.6-12 ราวกันตก (Guardrail) 

5.12) บันไดนั่งราน (Scaffolds Ladder) ใชไดกับนั่งรานทั้ง 4 ประเภท 
5.12.1) การติดตั้ง-ความลาดเอียงประมาณ 4 : 1 หรือ 75 องศา 
5.12.2) บันไดแตละชวงชั้นกําหนดความสูงตามแนวดิ่งไมเกิน 6 เมตร โดยชวงชั้นลางสุด

ใหบันไดติดตั้งนอกโครงสรางนั่งรานได แตชวงชั้นอื่นใหติดตั้งภายในโครง
นั่งราน และระหวางชวงชั้นบันไดตองมีพื้นชั้นพัก  

5.12.3) ทางเขาระหวางบันไดกับพื้นนั่งรานใหมีความกวางไมนอยกวา 25 เซนติเมตรแต
ตองไมกวางเกิน 40 เซนติเมตร เพราะจะมีภาวะเสี่ยงกับผูปฏิบัติงานอันเนื่องจาก
การตกนั่งราน 

5.13) ค้ํายัน (Braces) ใชไดกับนั่งรานทั้ง 4 ประเภท  
5.13.1) การติดตั้ง-มุมทะแยงประมาณ 45 องศา คาความเบี่ยงเบนยอมรับ +/-10 องศา, เพือ่

กระจายน้ําหนักหรือกระจายแรงระหวางแนวดิ่งกับแนวนอน (Trigonometry 
function : Cos45 = Sin45 = 0.755)      

5.13.2) ใหค้ํายันดานความกวางระหวางชั้น ค้ํายันตามแนวยาวระหวางชั้น 
5.13.3) ลักษณะค้ํายัน-มีสามแบบคือแบบ Zigzag Ledger, Cross Braces และ Alternative 

Method  
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4. การเตรียมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.1 วัตถุประสงค (Objective) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ใชสําหรับจัดเตรียมแผนการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงและแผนควบคุมการปฏิบัติโดยใหมีการจัดสรรทรัพยากรและ มาตรการ
ใหเพียงพอ เพื่อที่จะลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
4.2 ขอบเขต (Scope) 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ใชสําหรับการเตรียมการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับ   
กิจกรรมและพื้นที่การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นภายในอูตอเรือเทานั้น 
4.3 คําจํากัดความ (Definitions) 

4.3.1. แผนการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หมายถึง แผนงานรวมของการดําเนินงาน
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อันเปนผลมาจากนโยบายของบริษัทฯ ผลการประเมินความเสี่ยง 
และคําแนะนําของหนวยงานราชการ บริษัทประกันภัยหรือผูเชี่ยวชาญ 

4.3.2. แผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง หมายถึง แผนงานที่แสดงรายละเอียดในการดําเนินงานเพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงและหรือลดระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือเล็กนอย 
และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

4.3.3. แผนควบคุมการปฏิบัติ หมายถึง แผนงานที่แสดงรายละเอียดในการดําเนินงาน เพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานการควบคุมปฏิบัติที่มีการระบุไวในแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง 
เพื่อควบคุมใหมีการปฏิบัติตามที่กําหนดไว 

4.3.4. วัตถุประสงค หมายถึง ผลที่ตองการบรรลุหรือทําใหสําเร็จ โดยวัตถุประสงคจะตองสอดคลอง
กับนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีความชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

4.3.5. เปาหมาย หมายถึง ขนาดหรือปริมาณของผลที่ตองการบรรลุ รวมทั้งกําหนดเวลาที่ตองการให
บรรลุผล โดยเปาหมายจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงควัดไดเปนรูปธรรม 

4.3.6. ตัวช้ีวัด หมายถึง ตัววัดผลความสําเร็จของเปาหมาย เชน จํานวน ปริมาณ เวลา เปนตน 
4.3.7. BS 8800 หมายถึง Guide to Occupational health and safety management เปนมาตรฐานระบบ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.4 ความรับผดิชอบและอํานาจ (Responsibility& Authority) 

4.4.1. เจาหนาที่ความปลอดภัยมีหนาที่รับผิดชอบจัดทําแผนการจัดการดานอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย 

4.4.2. ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยมีหนาที่อนุมัติใหมีการดําเนินการตามแผนการจัดการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4.4.3. ผูจัดการมีหนาที่อนุมัติใหมีการดําเนินการตามแผนควบคุมความเสี่ยง และแผนการควบคุมการ
ปฏิบัติในสายบังคับบัญชา 
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4.4.4. หัวหนางานมีหนาที่ในการจัดทําแผนความคุมความเสี่ยงและแผนควบคุมการปฏิบัติในสายงาน
ที่รับผิดชอบ 

4.4.5. พนักงานมีหนาที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ 
หนาที่ / แผนกที่เกี่ยวของ 

พนักงาน หัวหนางาน ผูจัดการแผนก./
ประธานคปภ. 

เจาหนาที่ความปลอดภัย 
Procedure/ 
Instruction 

Format/ 
Record 

      
   ประเมินความเสี่ยง  FM-ST-5-X 
   จัดทําแผนการจัดการ บทที่ 3  
   ดานอาชีวอนามัยและ   
   ความปลอดภัย   
      
      
      
  เสนอพิจารณา    
  อนุมัติ    
      
      
  อนุมัติหรือไม แกไขใหม   
      
      
  อนุมัติ /สงคืน แจกจายแผน  FM-ST-5-X 
      
      
      
 จัดทําแผนปฏิบัติการ    FM-ST-6-X 
 ควบคุมความเสีย่ง เสนออนุมัต ิ   FM-ST-7-X 
 แผนควบคุมการปฏิบัติ     
      
 แกไข   เห็นดวยหรือไม    
      
      
 ดําเนินการตามแผน อนุมัติ/สงคืน   FM-ST-6-X 
     FM-ST-7-X 
      
     FM-ST-6-X 
     FM-ST-7-X 
      
      

      
 

ทบทวนผล

การทํางาน 
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4.5 ขั้นตอนการดําเนินการ (Procedure) 
 4.5.1 การจัดทาํแผนการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1) ใหเจาหนาที่ความปลอดภัย รับผิดชอบจัดทําแผนการจัดการดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ตามแบบฟอรมแผนการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจําป 
(FM-ST-5-X) โดยพิจารณาขอมูลในการจัดทําแผนดังนี้ 

1.1) นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1.2) ทะเบียนผลการประเมินความเสี่ยง 
1.3) ขอแนะนําของบริษัทประกันภัยหรือหนวยราชการ (ถามี) 

2) การพิจารณาทะเบียนผลการประเมินความเสี่ยงตามขอ 1)(1.3) ใหเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยพิจารณาตามแนวทางการเตรียมแผนควบคุมความเสี่ยงของ BS 8800 และ
ดําเนินการดังนี้ 
ระดับความเสีย่ง การปฏิบัติและเวลาทีใ่ช 

ที่ไมอาจยอมรบัได (1) งานจะเริ่มหรือทําตอไปไมไดจนกวาจะลดความเสี่ยงลง ถา
ไมสามารถลดความเสี่ยงลงได ถึงแมจะใชความพยายาม
อยางเต็มที่แลวก็ตาม จะตองหยุดการทํางานนั้น 

สูง (2) 
 
 

ตองลดความเสี่ยงลงกอนจึงจะเริ่มทํางานได ตองจัดสรร
ทรัพยากรและมาตรการใหเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงนัน้ 
เมื่อความเสี่ยงเกี่ยวของกับงานที่กําลังทําอยูจะตองทําการ
แกไขอยางเรงดวน 

ปานกลาง (3) จะตองใชความพยายามทีจ่ะลดความเสี่ยง แตคาใชจายของ
การปองกันควรจะมีการพจิารณาอยางรอบคอบและมีการ
จํากัดงบประมาณ จะตองมีมาตรการลดความเสี่ยงภายใน
เวลาที่กําหนดเมื่อความเสี่ยงระดับปานกลางมีความสัมพนัธ
กับการเกดิความเสียหายรายแรง ควรทําการประเมิน
เพิ่มเติม เพือ่หาคาของความนาจะเปนของความเสี่ยหายที่
แมนยําขึน้ เพือ่เปนหลักในการตัดสินความจําเปน สําหรับ
มาตรการควบคุมวาตองมีการปรับปรุงหรือไม 

ยอมรับได (4) ไมตองมีการควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะ
ทําเมื่อเห็นวา คุมคา หรือการปรับปรุงไมตองเสียคาใชจาย
เพิ่มขึ้น การติดตามตรวจสอบยังคงตองทําเพื่อใหแนใจวา
การควบคุมยังคงมีอยู 

เล็กนอย (5) ไมตองทําอะไรและไมจําเปนตองมีการเก็บบันทึกเปนเอกสาร 
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2.1)ในกรณีความเสี่ยงอยูในระดับเล็กนอยใหเก็บบันทกึผลไว 
2.2)ในกรณีความเสี่ยงอยูในระดับยอมรับได ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยประสานงานกับ

ผูที่รับผิดชอบของหนวยงานนั้น ดําเนินการจัดทําแผนควบคุมการปฏิบัติหรือTask Observation ตาม 
Procedure หรือ Work Instruction ที่มีอยู หรือจัดทําการตรวจสอบความปลอดภัยในกรณีที่ไมมี Procedure 
หรือ Work Instruction เพื่อใหแนใจวามีการติดตามตรวจสอบใหงานนั้นยังอยูในระดับที่ยอมรับได 

2.3)ในกรณีความเสี่ยงอยูในระดับปานกลางใหนํามาระบุไวในแบบฟอรมแผนการ
จัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจําป (FM-ST-5-X) เพื่อดําเนินการแกไขตอไป 

2.4)ในกรณีความเสี่ยงอยูในระดับยอมรับไมได ตองหยุดการทํางานนั้น และใหเจาหนาที่
ความปลอดภัย ประสานงานกับผูที่รับผิดชอบของหนวยงานนั้น ๆ ดําเนินการประชุมภายในหนวยงาน
ทันทีเพื่อหามาตรการแกไขที่จะลดระดับความเสี่ยงลงอยางเรงดวน 

2.5)ในกรณีความเสี่ยงอยูในระดับสูง ถายังไมเร่ิมงาน จะเริ่มทํางานไมไดใหเจาหนาที่
ความปลอดภัย ประสานงานกับผูที่รับผิดชอบของหนวยงานนั้น ๆ ดําเนินการประชุมภายในหนวยงาน 
เพื่อหามาตรการแกไขที่จะลดระดับความเสี่ยงลงกอนที่จะเริ่มงาน หรือถางานกําลังทําอยูก็ไมตองหยดุงาน
นั้น ๆ แตให เจาหนาที่ความปลอดภัยฯ ประสานงานกับผูที่รับผิดชอบนั้น ๆ ดําเนินการประชุมภายใน
หนวยงานทันที เพื่อหามาตรการแกไขที่จะลดระดับความเสี่ยงลงอยางเรงดวน 

2.6)เมื่อดําเนินการแกไขความเสี่ยงยอมรับไมไดและสูงในขอ 2.4) และ 2.5) เรียบรอย
แลว ใหดําเนินการทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยง
ใหม เพื่อที่จะตรวจสอบวาระดับความเสี่ยงนั้นลดลงมาอยูในระดับความเสี่ยงใด โดยใหปฏิบัติดังนี้ 

2.6.1) กรณีระดับความเสี่ยงลดลงมาอยูในระดับเล็กนอยหรือยอมรับไดก็ให
ดําเนินการตามขอ 2.1) และ 2.2) ตามลําดับ 

2.6.2) กรณีระดับความเสี่ยงลดลงมาอยูในระดับปานกลาง ก็ใหดําเนินการตามขอ 
2.3) 

2.6.3) กรณีระดับความเสี่ยงไมลดลง ยังอยูในระดับยอมรับไมได หรือความเสี่ยง
สูง ใหดําเนินการตามขอ 2.4) หรือ 2.5) ตอไป 

3)ใหเจาหนาทีค่วามปลอดภยัเสนอแผนการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประจําปตอประธานคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อพจิารณาอนุมัต ิ

4)ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยพจิารณาแผนการจัดการดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยประจําปดังนี ้

4.1) กรณีไมเห็นดวย ใหแจง เจาหนาที่ความปลอดภัย เพื่อพจิารณาแกไขใหม 
4.2) กรณีเหน็ดวยใหพิจารณาลงนามอนุมัติและสงแผนการจดัการดานอาชวีอนามัยและ

ความปลอดภยัคืนเจาหนาทีค่วามปลอดภยั 
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4.3) เจาหนาที่ความปลอดภัยสําเนาแจกจายแผนการจัดการดานอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัยใหผูรับผิดชอบของแตละหนวยงานที่เกีย่วของตามที่ระบุไวในแผนการจดัการดานอาชวีอนามัย
และความปลอดภัย เพื่อดําเนนิการจัดทําแผนปฏิบัติการควบคุมความเสีย่งและให เจาหนาที่ความปลอดภัย 
จัดเก็บตนฉบบัแผนการจัดการดานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยไว 
 4.5.2  การจัดทําแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง 

1) ใหผูที่รับผิดชอบของแตละหนวยงานพิจารณาแผนการจัดการดานอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัยที่หนวยงานรับผิดชอบ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดตามแบบฟอรมแผนปฏิบัติการ
ควบคุมความเสี่ยง (FM-ST-6-X) 

2) ผูที่รับผิดชอบของแตละหนวยงานเสนอแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงตอผูจัดการ
แผนกในสังกัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3) ผูจัดการแผนกในแตละสังกัด พิจารณาแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 
3.1) กรณีไมเห็นดวย ใหแจงผูที่รับผิดชอบพิจารณาแกไขใหม 
3.2) กรณีเห็นดวย ใหพิจารณาลงนามอนุมัติ และสงแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงคืน

ผูที่รับผิดชอบ 
4) ผูที่รับผิดชอบในแตละหนวยงานจัดเก็บตนฉบับและสําเนาแผนปฏิบัติการควบคุมความ

เสี่ยงแจกจายใหเจาหนาที่ความปลอดภัยและผูที่รับผิดชอบในแผนนําไปดําเนินการปฏิบัติตามกิจกรรม
และระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายตอไป 

5) เมื่อดําเนินการแกไขเรียบรอยแลวใหดําเนินการทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยงใหม เพื่อที่จะตรวจสอบวาระดับความเสี่ยงนั้นลดลงมาอยู
ในระดับความเสี่ยงเล็กนอยหรือยอมรับไดหรือไม ในกรณีระดับความเสี่ยงยังไมลดระดับลง ยังอยูใน
ระดับปานกลางเชนเดิม ใหดําเนินการตามขอ 2) ถึง 5) อีกครั้ง 

6) การปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดใหผูที่ รับผิดชอบของแตละหนวยงาน
พิจารณาแผนการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสวนที่หนวยงานตนเองตองรับผิดชอบ
ดําเนินการแกไขความไมสอดคลองกับการปฏิบัติตามกฎหมายโดยอาจแกไขตามทะเบียนกฎหมายและ
ขอกําหนดอื่น ๆ หรือระบุกิจกรรมการแกไขรวมไวในแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงก็ได 
 4.5.3 การจัดทําแผนควบคุมการปฏิบัติ 

1)ใหผูที่รับผิดชอบของแตละหนวยงานพิจารณาแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงที่จัดทําขึ้น
ตามขอ 4.5.2(1) ของหนวยงานตนเอง เพื่อจัดทําแผนควบคุมการปฏิบัติตามแบบฟอรมแผนควบคุมการ
ปฏิบัติ (FM-ST-7-X) โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาจัดทําแผนควบคุมการปฏิบัติดังนี้ 
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1.1) กรณีแผนปฏิบตัิการควบคุมความเสี่ยง กจิกรรมที่ดําเนนิการแกไขมีเฉพาะดาน
ฮารดแวร (Hardware) เพียงอยางเดยีว ไมตองดําเนินการจัดทําแผนควบคุมการ
ปฏิบัติใหดําเนนิการจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบและวดัผลการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการดําเนินงานการตดิตามตรวจสอบและวดัผลการปฏิบัติเลย 

1.2) กรณีแผนปฏิบตัิการควบคุมความเสี่ยง กจิกรรมที่ดําเนนิการแกไขมทีั้งทางดาน
ฮารดแวร (Hardware) และซอฟทแวร (Software) รวมกนัอยูหรือมีเฉพาะ
ซอฟทแวรเพยีงอยางเดยีว ใหพิจารณาถึงกจิกรรมดานซอฟทแวรที่มกีารระบุให
จัดทําระเบยีบหรือวิธีการปฏิบัติงานการควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อจดัทําแผน
ควบคุมการปฏิบัติใหมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไวในระเบยีบหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานการควบคุมการปฏิบัตินั้น ๆ 

2) ผูที่รับผิดชอบของแตละหนวยงาน เสนอแผนควบคุมการปฏิบัติตอผูจัดการแผนกใน
สังกัด เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3) ผูจัดการแผนกในแตละสังกดั พิจารณาแผนควบคุมการปฏิบัติดังนี ้
3.1) กรณีไมเห็นดวยใหแจงผูที่รับผิดชอบพิจารณาแกไขใหม 
3.2) กรณีเหน็ดวยใหพิจารณาลงนามอนุมัติและสงแผนควบคุมการปฏิบัติคืนผูที่

รับผิดชอบ 
4) ผูที่รับผิดชอบในแตละหนวยงานจัดเก็บตนฉบับและสําเนาแผนควบคุมการปฏิบัติ

แจกจายใหเจาหนาที่ความปลอดภัยและผูที่รับผิดชอบในแผน นําไปดําเนินการปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน
แผนควบคุมการปฏิบัติ เพื่อควบคุมใหมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไวในระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงาน
การควบคุมการปฏิบัติตอไป 

5) ผูที่รับผิดชอบในแผนควบคุมการปฏิบัติ ดําเนินการติดตามใหมีการปฏิบัติตามระเบียบ
หรือวิธีการปฏิบัติที่ระบุไวตามความถี่ที่กําหนดและรายงานผลตอผูจัดการแผนกในสังกัด กรณีพบวาไมมี
การปฏิบัติตามที่ระบุไวในแผนควบคุมการปฏิบัติใหดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องการแกไข
และปองกันตอไป 

4.5.4 การปรับปรุง/แกไขแผนงานตาง ๆ 
  แผนงานตาง ๆ ในขอ 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 สามารถดําเนินการเพิ่มเติมกิจกรรมหรือปรับปรุง/
แกไข  กิจกรรมตามเงื่อนไขดังนี้ 

1) เมื่อผูจัดทําแผนเห็นวามีความจําเปนตองแกไข 
2) ผลการปฏิบัติไมเปนไปตามแผนและเปาหมาย 
3) ทรัพยากรมีไมเพียงพอตามที่กําหนด 
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5. การรายงานและการสอบสวนอุบัติการณ 
 
5.1 วัตถุประสงค 

5.1.1 เพื่อหาสาเหตทุี่แทจริงของการเกิดอุบัติเหตุ  หรือเหตุการณเกือบเกิดอบุัติเหตุ และหามาตรการ
ควบคุม ปองกนัมิใหอุบัตเิหตุหรือเหตุการณเกือบเกิดอุบตัิเหตุขึ้นซ้ําอีก 

5.1.2 เปนแนวทางใหหวัหนางาน ผูควบคุม ดูแลผูใตบังคับบัญชาทุกคน ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ปลอดภัย 

5.1.3 ลดและควบคมุความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้โดยพิจารณาจากขอบกพรองในการบริหารงานที่ทําให
เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณเกือบเกดิอุบัติเหต ุ

 

5.2 ขอบเขต   
 ขั้นตอนการดําเนินงานฉบับนี้ประยุกตใชกับทุกกิจกรรม  พื้นที่ การบริการ และพนักงานทุกคนที่
ปฏิบัติในพื้นที่ของอูตอเรือ 
 

5.3 คําจํากัดความ  
5.3.1 อุบัติเหตุ  (Accident) หมายถึง เหตุการณที่ไมพึงประสงคที่อาจเกิดจากการที่ไมไดคาดคิดไว

ลวงหนาหรือไมทราบลวงหนา หรือขาดการควบคุม แตเมื่อเกิดขึ้นแลวมีผลใหเกิดการบาดเจ็บหรือความ
เจ็บปวยจากการทํางาน  หรือการเสียชีวิตหรือความสูญเสียตอทรัพยสิน หรือความเสียหายตอสภาพแวดลอม
ในการทํางานหรือตอสาธารณะชน 

5.3.2 อุบัติการณ (Incident)  หมายถึงเหตุการณที่ไมพึงประสงค ที่เกิดขึ้นแลวมีผลทําใหเกิด
อุบัติเหตุหรือเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ 

5.3.3 เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss)  หมายถึงเหตุการณที่ไมพึงประสงคแตเมื่อเกิดขึ้น
แลวมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุ 

5.3.4 ความเจ็บปวยจากการทํางาน หมายถึง  ความเจ็บปวยที่ไดรับการพิจารณาวา มีสาเหตุมาจาก
กิจกรรมการทํางานหรือส่ิงแวดลอมของที่ทํางาน 

 

5.4 ความรับผิดชอบและอํานาจ (Responsibility & Authority) 
5.4.1 พนักงานมีหนาที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ ทันทีหลังจากเกิดอุบัติเหตุ 
5.4.2 หัวหนางานมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ และสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ 
5.4.3 ผูจัดการแผนกมีหนาที่พิจารณาหาสาเหตุ และกําหนดมาตรการในการแกไขและปองกันการ

เกิดอุบัติเหตุ 
5.4.4 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ (จป.)มีหนาที่สรุปและวิเคราะหอุบัติเหตุ 

หรือ เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ  ตรวจสอบและติดตามผลการแกไข 
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หนาที่ / แผนกที่เกี่ยวของ 
พนักงาน หัวหนางาน ผูจัดการแผนก. เจาหนาที่ความปลอดภัย 

Procedure/ 
Instruction 

Format/ 
Record 

      
     FM-ST-8-X 
 รายงานอุบัติเหตุ     
      
      
      
 สอบสวนอุบัติเหตุ  รวมสอบสวนอุบัติเหตุ  FM-ST-9-X 
 เบื้องตน  เสนอแนะขอคิดเห็น   
      
      
 เสนอแนะมาตรการ พิจารณาเสนอ    
 ปองกันและแกไข แนะขอคิดเห็น    
      
      
      
   ตรวจสอบติดตาม   
   ผลการแกไขและปรับปรุง   
      
      
   NO   
  พิจารณาสาเหตุ เสร็จหรือไม   
  และดําเนินการ    
  แกไข            YES   
      
     FM-ST-8-X 
   รายงานใหคณะกรรมการ  FM-ST-9-X 
   ความปลอดภัยรับทราบ  FM-ST-10-X 
      

 
5.5 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

5.5.1 การรายงานผล เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ 
    1) กรณีไมมีการบาดเจ็บหรือเปนเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ 

1.1) ใหผูเหน็เหตกุารณแจงใหหัวหนางานในพืน้ที่ที่เกีย่วของทราบ   

พนักงาน
ไดรับ

อุบัติเหต ุ
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1.2) ใหหัวหนางานกรอกแบบฟอรม FM-ST-8-X   สวนที่ 1 พรอมทั้งลงชื่อผูรายงาน  
จากนั้นสงสําเนาใหผูบังคับบัญชาตามสายงานที่เกี่ยวของกับเหตุการณเกือบเกิด
อุบัติเหตุเพื่อรายงานขอมูลเบื้องตนใหทราบและสงตนฉบับใหกับเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยระดับวิชาชีพเพื่อ ติดตามผลการสอบสวนเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ  หรือ
เขารวมในการสอบสวน 

2) กรณีมกีารบาดเจ็บ / เจ็บปวยจากการทาํงาน 
2.1) กรณีบาดเจ็บเล็กนอย 

2.1.1) ใหผูพบเห็นเหตุการณแจงใหหัวหนางาน เพื่อนําผูปวยเขารับการปฐมพยาบาล
เบื้องตน ณ หองพยาบาลที่ทางบริษัทฯ จัดให   

2.1.2) หัวหนางานที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุ กรอกแบบฟอรม FM-ST-8-X สวนที่ 1 และ
สวนที่ 2 และลงชื่อในชองผูรายงาน  

2.1.3) ใหเจาหนาที่บุคคล/เจาหนาที่ความปลอดภัย กรอกขอมูลในชอง ขอมูลการ
รักษาพยาบาล / ความรุนแรงของการบาดเจ็บ   

2.1.4) ใหหัวหนางานสงสําเนาใหผูบังคับบัญชาทราบ  พรอมทั้งสงตนฉบับใหกับ
เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพรับทราบ  และติดตามผลการสอบสวน
อุบัติเหตุ หรือเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ 

2.2) กรณีบาดเจ็บรุนแรง 
2.2.1) ใหผูพบเห็นเหตุการณแจงใหหัวหนางาน/ฝายบุคคล/เจาหนาที่ความปลอดภัย

วิชาชีพ เพื่อรับทราบและนําผูปวยสงโรงพยาบาลโดยเจาหนาที่บุคคล 
2.2.2) ใหหัวหนางานที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุ กรอกแบบฟอรม FM-ST-8-X  สวนที่ 1 

และสวนที่ 2 และลงชื่อในชองผูรายงาน จากนั้นสงสําเนาใหผูจัดการแผนกทราบ  
พรอมทั้งสงตนฉบับใหกับเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพรับเพื่อทราบ  
และติดตามผลการสอบสวนอุบัติเหตุ หรือเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ 

5.5.2 การสอบสวนอุบัติเหตุ หรือ เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ 
1)  กรณีที่การเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ  เกี่ยวของเฉพาะหนวยงานเดียว ให

หัวหนางานดําเนินการสอบสวนภายใน 24 ช่ัวโมง นับจากวันที่เกิดเหตุ และใหกรอกผลการ
สอบสวนลงในแบบฟอรม FM-ST-9-X หนาที่ 1 และ หนาที่ 2 (รายละเอียดและสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุ) จากนั้นใหกรอกรายการที่ตองดําเนินการแกไขเพื่อไมใหเหตุการณเกิดขึ้น
ซํ้า และ  ใหผูที่รวมทําการสอบสวน   ลงชื่อในชองผูสอบสวนทุกคน พรอมกับแนบ
แบบฟอรม FM-ST-8-X  สงใหผูจัดการแผนก 

2) กรณีที่การเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ  เกี่ยวของหลายหนวยงาน  
2.1) ใหหัวหนางานแจงใหผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นทราบ  
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2.2) ใหผูบังคับบัญชาประสานงานกับผูที่เกี่ยวของจัดตั้งทีมสอบสวนอุบัติเหตุ  หรือ
เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ โดยจะตองประกอบไปดวย หัวหนางาน ผูจัดการ
แผนกที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุ  หรือ เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ผูบาดเจบ็ 
แผนกบุคคล ตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับ
วิชาชีพ โดยตองทําการสอบสวนภายใน 24 ช่ัวโมง นับจากวันที่เกิดเหตุ  

2.3) ใหหัวหนางานกรอกผลการสอบสวนอุบัติเหตุ  หรือเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ 
ลงในแบบฟอรม FM-ST-9-X หนาที่ 1 และ หนาที่ 2 (รายละเอียดและสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ) จากนั้นใหกรอกรายการที่ตอง
ดําเนินการแกไขเพื่อไมใหเหตุการณเกิดขึ้นซ้ํา และ ใหผูที่รวมทําการสอบสวน  
ลงชื่อในชองผูสอบสวนทุกคน พรอมกับแนบแบบฟอรม FM-ST-8-X  สงให
ผูจัดการแผนกทราบ 

3) กรณีที่ผูบาดเจ็บไมสามารถมารวมทําการสอบสวนไดภายใน 24 ช่ัวโมง นับจากวันที่เกิดเหตุ 
ใหหัวหนางานทําการสอบสวนและดําเนินการแกไขเบื้องตนจากเหตุการณ เมื่อผูบาดเจ็บ
สามารถเขารวมการสอบสวนได ใหดําเนินการสอบสวนทันที ตามขั้นตอนขอที่ 5.5.2 (1) 
หรือ 5.5.2 (2) แลวแตกรณี 

4) หลังจากดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณเกือบเกิด
อุบัติเหตุเสร็จ 

4.1) ใหหัวหนางานเขียนความคิดเห็น ลงในชองขอคิดเห็นของหัวหนางาน ในหนาที่ 3 
ของแบบฟอรม FM-ST-9-X และสงใหผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น 

4.2) ใหผูบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นลงในชองขอคิดเห็นของผูบังคับบัญชาและสง
ตนฉบับแบบฟอรม FM-ST-8-X และ FM-ST-9-X ใหผูจัดการแผนกของตน เพื่อ
พิจารณาและเสนอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขไมใหเกิดเหตุขึ้น
ซํ้า ลงในชองความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูจัดการแผนก แลวจึงสงตนฉบับให
เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

4.3) ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ สําเนาใหผูจัดการแตละแผนกทราบและ
ผูที่เกี่ยวของเก็บไวติดตามผลการดําเนินการแกไข 

5) กรณีที่เกิดการบาดเจ็บ / เจ็บปวย หรือเสียชีวิต  
5.1) ใหผูบังคับบัญชาสําเนาแบบฟอรม FM-ST-8-X และ FM-ST-9-X ใหกับแผนก

บุคคล  
5.2) ใหเจาหนาที่แผนกบุคคลดําเนินการในเรื่องเงินคาทดแทน และตองสรุปคาใชจาย / 

คา เสียหาย  ที่ เกิดขึ้น  ลงในแบบฟอรม  FM-ST-10-X และสงใหที่ประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัยทุกเดือน 
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6) ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยตรวจสอบผลการดําเนินการแกไขตามที่ระบุไวในแบบฟอรม 
FM-ST-9-X หนาที่ 3 วาผูที่รับผิดชอบดําเนินการแกไขเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
หรือไม ถาดําเนินการแกไขเสร็จตามกําหนด ใหกรอกผลการดําเนินการแกไขลงใน
แบบฟอรม FM-ST-9-X หนาที่ 3 และเก็บตนฉบับไว 

7) ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ สรุปและวิเคราะห อุบัติเหตุ หรือเหตุการณเกือบ
เกิดอุบัติเหตุ แจกจายใหผูที่เกี่ยวของทราบ  และ รายงานผลการดําเนินการแกไขให
คณะกรรมการความปลอดภัย รับทราบทุกเดือน 

8) ในกรณีที่ดําเนินการแกไขไมเสร็จตามกําหนด  ใหผูจัดการแผนกที่เกี่ยวของ  ประสานงาน
กับ เจาหนาที่ความปลอดภัย พิจารณาวามีสาเหตุมาจากอะไร  เมื่อทราบสาเหตุแลวให
ดําเนินการแกไขอีกครั้ง  ถาแกไขสําเร็จใหดําเนินการตามขอ 6) 

9) ในกรณีที่ยังไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดอีกครั้ง  ใหผูจัดการแผนก หัวหนางานที่
เกี่ยวของ  รวมมือกับ เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ  ทําการสอบสวนหาสาเหตุอีก
คร้ังเพื่อหาแนวทางปองกัน และแกไขใหม  โดยดําเนินการตามขอ 1) – 7) 
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6. อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (Personal Protective Equipment) 
 

 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงานในอูเรือ สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม ไดแก 
อุปกรณพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) ซ่ึงควรจัดเปนอุปกรณพื้นฐานประจําตัว
ผูปฏิบัติงาน และ อุปกรณประเภทพิเศษเฉพาะงาน (Special Personal Protective Equipment) ซ่ึงให
พิจารณาและใชตามผลการทําประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ใหพิจารณาปองกันที่แหลงกําเนิดอันตรายและปองกนั
ที่ทางผานเปนลําดับแรก หากเปนไปไมไดจึงมาพิจารณาปองกันฯ ที่ตัวผูปฏิบัติงาน อุปกรณปองกันอันตราย
ทั้งสองกลุมควรไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่สากลยอมรับ 
 
6.1 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลพื้นฐาน 
   

 
ภาพที่ 6-1 อุปกรณปองกนัอันตรายพื้นฐานสําหรับผูปฏิบัติงานทั่วไปในอูเรือ 

 
6.1.1 หมวกนิรภัย 

  ในขณะปฏิบัติงานศีรษะของผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายจากวัตถุที่หลนจากที่สูงวัตถุ
ที่ลอยมาจากที่ทํางาน หรือศีรษะชนพื้นที่ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผูปฏิบัติงานควรสวมหมวกที่
ไดมาตรฐานความปลอดภัยขณะทํางาน  ทั้งนี้มาตรฐานหมวกมี 3 แบบ ไดแก 

  1) แบบ A ปองกันการกระแทกและการเจาะทะลุได และสามารถทนแรงดันไฟฟาได
ถึง  2,200 โวลท 

  2) แบบ B ปองกันการทํางานที่เกี่ยวของกับไฟฟาไดอยางดี สามารถกันไฟไหมได และ
กันกระแทกจากวัตถุที่ลอยมาหรือหลนลงมากระแทก 

  3)  แบบ C เบาและใสสบาย กันกระแทกแตไมกันอันตรายจากไฟฟา 

 6.1.1 หมวกนิรภยั 
 

 6.1.3 หนากากปองกันฝุน 

6.1.5 ถุงมือ 
 

6.1.7 รองเทานิรภยั 
 

 6.1.2 แวนตานิรภยั 
 

 6.1.4 ครอบห ู
 

 6.1.6 ชุดปฏิบัติงาน 
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ภาพที่ 6-2 หมวกนิรภัย 
 

6.1.2 แวนตานิรภัย 
  เนื่องจากการทํางานในอูเรือเปนพื้นที่เปดจึงมีโอกาสที่ฝุนละอองจะถูกลมพัดปลิวได 

ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการสวมแวนตาเพื่อปองกัน สําหรับหนาจะมีการปองกันเฉพาะงานที่มี
ความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายตอหนาดังจะไดกลาวตอไป ภาพที่ 6-3 แสดงแวนตาพื้นฐาน
สําหรับการปฏิบัติงานทั่วไป ตามมาตรฐาน ANSI Z87.1 

 

   
แวนชนิดมแีผนกันดานขาง แวนชนิดครอบ แวนครอบแบบรัดศีรษะ 

ภาพที่ 6-3 แวนตานิรภยั 
 

6.1.3 หนากากปองกันฝุนละออง 
  ผูปฏิบัติงานควรสวมหนากากปองกันฝุนละอองในบริเวณที่มีฝุนละออง เพื่อปองกันการ

สะสมของสารพิษ สารเคมี และฝุนละอองในรางกาย โดยเฉพาะในพื้นที่ปด ตามมาตรฐาน CE 
EN149 ดังภาพที่ 6-4 ทั้งนี้ระดับอุปกรณปองกันการหายใจในการปฏิบัติงาน แบงไดเปน N: ไม
ทนทานตอน้ํามัน (Not Resistant to Oil), R: ทนน้ํามัน (Resistant to Oil) และP: ไมทําปฏิกิริยา
กับน้ํามัน (Oil Proof) 

 

 
ภาพที่ 6-4 หนากากปองกนัฝุนละออง 
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6.1.4 อุปกรณปองกันการไดยิน 
  การปฏิบัติงานในอูเรือนั้น มีหลายงานที่สรางเสียงรบกวนการไดยินและมีอันตรายตอ

ผูปฏิบัติงานหากทํางานในบริเวณนั้นเปนเวลานาน  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากงานตางๆ เชน งานตัด 
งานเชื่อม พัดลมระบายอากาศ เปนตน เหลานี้ผูปฏิบัติงานควรสวมอุปกรณปองกันการไดยิน
ตามมาตรฐาน ดังตารางที่ 6-1 โดยมีรายละเอียดระดับเสียงที่ยอมรับไดดังตารางที่ 6.1-2 

 
ตารางที่ 6-1 อุปกรณปองกันการไดยิน 
   

ประเภท การใชงาน ภาพประกอบ 
1. Single-Use Earplugs ทําจาก waxed cotton, โฟม, ยาง หรือ  fiberglass 

wool ใชแลวทิ้งไป 
  

2. Pre-formed or Molded 
Earplugs 

เปนอุปกรณสวนบุคคลสามารถนํากลับมาใชใหม
ไดดวยการทําความสะอาด 

 
3. Earmuffs สามารถปองกันการเสียงและหูของผูปฏิบัติงาน

ไดอยางดี 

 
 
ตารางที่ 6-2 คาระดับของเสียงและเวลาทีป่ลอดภัย 
 

ระยะเวลาที่ไดรับเสียงตอวัน (ชั่วโมง) ระดับเสียง (เดซิเบล dB) 
8 90 
6 92 
4 95 
3 97 
2 100 

1 ½ 102 
1 105 
½ 110 

≤ 1/4 115 
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6.1.5 ถุงมือ 
           เนื่องจากไมมีถุงมือประเภทใดที่สามารถปองกันอันตรายไดจากสารเคมีทุกประเภท 
ดังนั้นการเลือกใชถุงมือที่ถูกตองคือเลือกถุงมือใหเหมาะสมกับงานนั้น ๆ อยางไรก็ตาม
โดยพื้นฐานแลวจะใชถุงมือผาเพื่อปองกันอันตรายจากการถูกวัสดุมีคม ทั้งนี้ถุงมือที่ใช
ตองสามารถถอดออกไดงายในกรณีสัมผัสกับสารเคมีที่จะซึมผานสูผิวหนัง ดังภาพที่ 6-5 
 

 
ภาพที่ 6-5 ถุงมือผา 

 
6.1.6 ชุดปฏิบัติงาน 

 ผูปฏิบัติงานควรสวมเสื้อแขนยาวมีกระดุมที่ขอมือหรือแบบรัดขอมือ สวมกางเกง
ขายาวคลุมถึงขอเทา หามสวมกางเกงขาสั้น ทั้งนี้อาจเลือกสวมใสชุดหมีแทนได โดยเสื้อ
ควรเปนเนื้อผาแบบไนลอน/ฝายชนิดไมลามไฟและ กางเกงควรมีเนื้อผาเปนแบบ เดนิม 
หรือ ผาฝาย 

 
ภาพที่ 6-6 ชุดหมี 

 
6.1.7 รองเทานิรภัย 

  รองเทาที่สวมใสควรมีมาตรฐานความปลอดภัย  โดยตองเปน Boot ที่กันแรงกระแทก
และบีบอัดได เชน ที่หัวรองเทาตองมีวัสดุกันกระแทกที่ทําจากโลหะหรือพลาสติกแข็ง ทั้งนี้
คุณสมบัติรองเทาตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.523-2528 มีรายละเอียดดังนี้ 
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1) หนังรองเทามคีวามหนา 1.8-2.0 ม.ม. 
2) พื้นรองเทาทําจากยางสังเคราะห NBR (Nitride Butadiene Rubber) กันน้ํามัน กันล่ืน กัน

สารเคมี และกนัความรอนเกนิ 150 องศาเซลเซียส 
3) หัวเหล็กทําจากเหล็กสปริง ไมเปนสนิม สามารถรับแรงตานทาน/แรงกระแทกไดที่ 200 จูล 

หรือ 1,200 ก.ก.  
4) พื้นเสริมแผนเหล็กสเตนเลสกันตะปู (ตามคําสั่งพิเศษ) สามารถตานแรงเจาะทะลุไดถึง 

1,800 นิวตัน 
  

 
 

ภาพที่ 6-7 รองเทานิรภยั 
 
6.2 อุปกรณปองกันอันตรายในงาน Hot Work  
  นอกเหนือจากอุปกรณพื้นฐานตามขอ 6.1 แลว ตองมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

ประเภทพิเศษเฉพาะงาน (Special Personal Protective Equipment) ตอไปนี้ 
6.2.1 อุปกรณปองกนัศีรษะ ไดแก หมวกนิรภยั ตามขอ 6.1.1 
6.2.2 อุปกรณปองกันตาและหนา 

  อุปกรณปองกันตาและหนาของผูปฏิบัติงานถือวามีความสําคัญมาก เนื่องจากในการ
ปฏิบัติงานอาจมีวัตถุอันตรายเชน สะเก็ดโลหะ  ผงฝุน  ละอองสารเคมี  และแสงจากการเชื่อม 
เปนตน  ดังนั้น เจาหนาที่จึงควรสวมใส อุปการณมาตรฐาน เชน  แวนตา หนากาก ที่เปนไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานทุกครั้ง โดยนอกเหนือจากแวนตานิรภัยแลว จะตอง
มีอุปกรณปองกันดวงตาและใบหนา ดังตารางที่ 6-3 

 
 
 



                   คูมือวิธีปฏิบัติมาตรฐานดานความปลอดภยัในอูเรือ   

 

78  

ตารางที่ 6-3 อุปกรณปองกนัดวงตาและใบหนา 
ประเภท การใชงาน ภาพประกอบ 

1. หนากากเชื่อม ปองกันดวงตา หนา และศีรษะชนิด
สวมศีรษะ ทําจากไฟเบอร มีชองกระจก
ซ่ึงทําจากกระจกที่แข็งแรงปองกันความ
รอนและสะเก็ดจากการเชื่อม และมี
ลักษณะการใชงานตามตารางที่ 6-4 และ
6-5 

 

2. หนากากเชือ่มชนิดมือถือ โดยทั่ วไปใชกับ ผูตรวจสอบหรือ ผู
ควบคุมงาน ทําจากไฟเบอร มีชองมอง
ทํ า จ า ก ก ร ะ จ ก ที่ แ ข็ ง แ ร ง แ ล ะ มี
คุณลักษณะของการใชงานตามตารางที่ 
6-4 และ 6-5 

 

  
ตารางที่ 6-4 คุณลักษณะการใชงานของหนากากเชื่อมแยกตามวิธีการเชือ่มแบบตางๆ 
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ตารางที่ 6-5 การเลือกเฉดสีของเลนซในการเชื่อมและการตัดดวยแกส 

 
 
 หมายเหตุ วิธีเลือกเฉดสี ใหเร่ิมจากเฉดสีทีม่องไมเห็นสวนที่เชื่อม (Weld Zone) จากนัน้จึงเลือกเฉด
สีที่เห็นสวนทีเ่ชื่อมสวางขึ้น 
 

6.2.3 อุปกรณชวยหายใจ 
  ในกรณีที่ระบบระบายอากาศไมเอื้ออํานวยตอการหายใจหรือปองกันการสูดดมสารพิษ 
ควรใชหนากากเชื่อมพรอมเครื่องชวยหายใจ โดยอาศัยการทํางานของปมเปาอากาศเขาสูหนากาก
เชื่อม ดังภาพที่ 6-8 
 

 

ชนิดไมมีกรองอากาศ ชนิดมีกรองอากาศ 
ภาพที่ 6-8 อุปกรณชวยหายใจ 

 

6.2.4 อุปกรณปองกนัการไดยิน ไดแก เอยีรปล๊ัก หรือ ครอบหู ตามขอ 6.1.4 
6.2.5 อุปกรณปองกนัมือและรางกาย 
  การสวมถุงมือและชุดที่เหมาะสมมีความจําเปนอยางยิ่งในการเชื่อมและงานตัด เพื่อปองกัน  

ความรอนและสะเก็ดไฟเชื่อม ช้ินงานบาดมือ และไฟฟาดูด อุปกรณปองกันดังกลาวควรผลิต
จากผา DALE หรือผา NOMAX กันความรอนและไฟ ความหนาประมาณ 7.5 OZ ปกปด
รางกายมิดชิด เชน คอ ขอมือ หนาแขง โดยชนิดของถุงมืองานตัด/งานเชื่อมและชุดควรเปน
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หนังหรือผากันความรอนและกันไฟ มีขนาดพอดีกับผูปฏิบัติงาน อีกทั้งอาจจะสวมใสวัสดุอ่ืน 
ๆ ที่ชวยปกปองจากความรอนและประกายไฟ ดังภาพที่ 6-9 

 

 
ภาพที่ 6-9 ชุดและถุงมือสําหรับงานเชื่อม 

 
6.2.6 อุปกรณปองกันเทา ไดแก รองเทานิรภัย ตามขอ 6.1.7 
6.2.7 อุปกรณปองกันการตกจากที่สูง 

  เมื่อมีการปฏิบัติงานในที่สูงเกินกวา 5 ฟุต ควรมีราวกั้นในบริเวณที่ทํางาน มีราวจับ มีเข็ม
ขัดนิรภัย (Safety Harness) กรณีที่อาจพลาดตกจากที่สูง รายละเอียดเพิ่มเติมการปฏบิตังิานในที่
สูงสามารถดูไดจากขอ 6.6 

 

 
ภาพที่ 6-10 เจาหนาที่พรอมชุด safety harness 
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6.3 อุปกรณปองกันอันตรายในงาน Confined Space 
  นอกเหนือจากอุปกรณพื้นฐานตามขอ 6.1 แลว ตองมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลประเภท

พิเศษเฉพาะงาน (Special Personal Protective Equipment) ไดแก เครื่องชวยหายใจ ซ่ึงแบงไดเปน 2 
ชนิด ไดแกการทํางานในที่อับอากาศหรือพื้นที่แคบ ผูปฏิบัติงานควรไดรับความความปลอดภัยใน
การทํางาน โดยมีการระบายอากาศหรือมีอุปกรณปองกัน เพื่อใหสามารถทํางานไดสะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น  
6.3.1 ชนิดถังติดตัว (Self-Contained Breathing Apparatus, SCBA)  

  ลักษณะทั่วไปคือ ผูใชจะตองสะพายถังลมติดตัว อาจจะสะพายหลัง หรือสะพายเฉียง
หรือสะพายที่สะโพกก็ได มีอายุการใชงานตั้งแต 5 นาทีจนถึง 1 ช่ัวโมง ควรเลือกใช
เครื่องชวยหายใจยี่หอที่มีมาตรฐานสากลรองรับเทานั้น ซ่ึงโดยปกติในงานปฏิบัติการที่อับ
อากาศ ภาคงานอุตสาหกรรมจะมี 3 ขนาด ไดแก 

1) Low Pressure 2216 PSIG  45 Ft3 : ใชงานไดนาน 30 นาที  
2) High Pressure 4500 PSIG 66 Ft3 : ใชงานไดนาน 45 นาที  
3) High Pressure 4500 PSIG 87 Ft3 : ใชงานไดนาน 60 นาที 

 

 
ภาพที่ 6-11 เครื่องชวยหายใจชนิดถังติดตวั (Self-Contained Breathing Apparatus, SCBA) 

 
6.3.2 ชนิดถังติดตั้งประจําที่หรือเครื่องอัดลมประจําที่ (Air-Line Respirator) 
  ในกรณีที่นําไปใชในพื้นที่อันตรายอยางยิ่งยวด จะตองเปนระบบที่มีถังลมติดตัว

สํารอง 5 นาทีเพื่อใชหนีภัยในกรณีที่ระบบลมหรือสายลมขัดของ 
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ภาพที่ 6-12 เครื่องชวยหายใจชนิดเครื่องอดัลมประจําที ่(Air-Line Respirator) 

 
6.3.3 ขอปฏิบัติสําหรับการใชเครื่องชวยหายใจ 

1) ตองกําหนดผูรับผิดชอบ  
2) ใหออกแบบใบตรวจสอบตรวจสภาพ และใหตรวจสอบตรวจสภาพทุกระยะ 2 เดือน 

จากนั้นใหเก็บไวเพื่อสอบกลับได  
3) ออกซิเจนในถัง หากไมไดใชงานใหปลอยทิ้งและเติมใหมทุก 6 เดือน  
4) หลังใชงานทุกครั้งและทุก 2 เดือนตองทําความสะอาด Face piece เช็ดดวยน้าํยาฆาเชื้อ 

หามใชแอลกอฮอลล เนื่องจากทําใหยางสวนขอบเสื่อมสภาพเร็ว  
5) ทุกรอบปปฏิทินใหสงถังไปทดสอบความแข็งแรงโดยวธีิ Hydro-Static Test 

6.3.4 สวนประกอบเครื่องชวยหายใจ SCBA ดังภาพที่ 6-13 
 หมายเลข 1: Cylinder ถังทําจากอลูมิเนียมไรตะเข็บ หุมดวยไฟเบอร  

หมายเลข 2: Valve และ First Stage Regulator: สําหรับปรับแรงดัน 90-135 PSIG ซ่ึงจะมีชุด
ระบายความดันไมใหเกิน 175-230 PSIG 

หมายเลข 3: Second Stage Regulator: วาลวปรับลดแรงดันกอนสงอากาศเขาสูหนากาก  
หมายเลข 4: Face Piece: เลนสพลาสติกใสทําจาก Poly Carbonate เคลือบสารปองกันผา สวน 

ซีลยางทําจาก Silicon ทนทานตอกรดดางรอนเย็น  
หมายเลข 5: Gauge /Alarm: แสดงคาความดันถัง, เมื่อความดันลดลงเหลือ 25 % ของความดัน

ถังสูงสุดหรือประมาณ 500-625 Psig จะมีสัญญาณเตือน  
หมายเลข 6: Backpack: ชุดสายสะพายและรองแผนหลัง 
 



                   คูมือวิธีปฏิบัติมาตรฐานดานความปลอดภยัในอูเรือ   

 

83  

 
ภาพที่ 6-13 สวนประกอบเครื่องชวยหายใจ SCBA 

 
6.3.5 การใชงานเครือ่งชวยหายใจ SCBA 

1) เกจหวัถังตองพรอมใชงานที่สเกลเขียว (green or full zone)  
2) ตรวจสอบหาการชํารุดเสียหายทัว่ไป ของอุปกรณ  
3) สวมสะพายเครื่อง SCBA และดึงปรับสายรัดใหตึงพอด ี 
4) เปดวาลวหวัถัง ทดสอบกด By Pass Button และทดลองเปดปด By Pass Valve ที่หนากาก

เพื่อทดสอบการไหลของอากาศ  
5) สวมหนากาก (Face piece) และดึงสายรัดทัง้ 5 จุดใหตึงพอดี  
6) ใชมืออุดจมูกของหนากากและทดลองหายใจเขาแรงๆ เพื่อทดสอบวาหนากากแนบชดิ

ผิวหนา ร่ัวหรือไม 
7) สวม Second Stage Regulator เขากับหนากาก 
8) ทดลองเปด Bypass valve และปดคืนหรือ กด/ปลอย By pass button เพื่อใหมั่นใจไดวา

ระบบทํางานไดสมบูรณ 
9) ปรับตั้งความดนัที่พอดีกับการหายใจของคนคือประมาณหนึ่งบาร 
10) หายใจตามปกติดวยอากาศภายในถัง  
11) หลังใชงานใหปดวาลวหัวถังและเปดวาลว Bypass ที ่Second Stage Regulator เพื่อปลอย

ออกซิเจนคางสาย 



                   คูมือวิธีปฏิบัติมาตรฐานดานความปลอดภยัในอูเรือ   

 

84  

 

ภาพที่ 6-14 รูปการใชงานเครื่องชวยหายใจ SCBA 
 
6.4 อุปกรณปองกันอันตรายในงาน Engine Room 

6.4.1 อุปกรณปองกันศีรษะ ไดแก หมวกนิรภัย ตามขอ 6.1.1 
6.4.2 อุปกรณปองกันตา ไดแก แวนตาแบบครอบ ชนิดที่ระบายอากาศไดดี ตามขอ 6.1.2 
6.4.3 อุปกรณปองกันการไดยิน ไดแก ครอบหูแบบแยกสวน ตามขอ 6.1.4 หรือหมวกนิรภัยพรอม

ครอบหู ดังภาพที่ 6-15 
6.4.4 อุปกรณปองกันมือ ไดแก ถุงมือ สําหรับน้ํามันและสาร Anti-freeze ตามตารางที่ 6-6 ในกรณี

ที่ตองทํางานในพื้นที่ที่มีการบรรทุกหรือมีการเก็บสารเคมีอ่ืน ๆ ใหดูประเภทถุงมือตาม
ประเภทของสารเคมีที่เกี่ยวของตาม ผนวก 

6.4.5 อุปกรณปองกันเทา ไดแก รองเทานิรภัยประเภท Oil Resistant Sole ดังขอ 6.1.7 



                   คูมือวิธีปฏิบัติมาตรฐานดานความปลอดภยัในอูเรือ   

 

85  

 
ภาพที่ 6-15 หมวกนิรภัยพรอมครอบหู 

 
ตารางที่ 6-6 การเลือกใชถุงมือ  

ประเภทถุงมือ 

    
ถุงมือนีโอพรีน ถุงมือยาง ถุงมือยางบิวทลิ ถุงมือไนไตร 

สารเคมี 

(Neoprene) (Latex/ Rubber) (Butyl) (Nitrile) 
น้ํามันดีเซล G P P VG 
น้ํามันเบนซิน 
(มี/ไรสาร
ตะกัว่) 

G P F VG 

สารปองกัน
การแข็งตัวของ
น้ํา (Anti-
freeze)   

VG VG VG VG 

Toluene F P P F 
หมายเหต:ุ P = ไมแนะนําใหใช, F = ใชงานได, G = ใชงานไดปลอดภยั, VG = ใชงานไดปลอดภัยที่สุด และ 

* = แนะนําใหใชในชวงเวลาสั้น ๆ 
 
6.5 อุปกรณปองกันอันตรายในงาน Painting 
  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล สําหรับงานทําสี ตามภาพที่ 6-16 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.5.1 อุปกรณปองกันศีรษะ หมวกนิรภัย ตามขอ 6.1.1  
6.5.2 อุปกรณปองกันตาและใบหนา เปนแวนครอบปองกันสารเคมี 
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6.5.3 อุปกรณชวยหายใจ สามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภท ตามตารางที่ 6-7 
6.5.4 อุปกรณปองกันการไดยิน ไดแก เอียรปล๊ัก ตามขอ 6.1.4  
6.5.5 อุปกรณปองกันมือ ไดแก ถุงมือผาสําหรับงานสีทั่วไป หรือถุงมือนีโอพรีน สําหรับสารที่มี

การกัดกรอน  
6.5.6 อุปกรณปองกันรางกาย ไดแก ชุดไนลอน 
6.5.7 อุปกรณปองกันเทา ไดแก รองเทานิรภัย ตามขอ 6.1.7 
6.5.8 อุปกรณปองกันอันตรายในการทํางานที่สูง ไดแก เข็มขัดนิรภัยและสายรัดลําตัว ตามขอ 6.6 
6.5.9 เครื่องตรวจวัดไอระเหย  ควรเปนชนิดที่สามารถตรวจวัดกาซคารบอนมอนอกไซด 

ไฮโดรเจนซัลไฟด และออกซิเจน และสามารถวัดกาซและไอระเหยสารอินทรียที่ติดไฟได 
ดังภาพที่ 6-17 

 

 
ภาพที่ 6-16 อุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคลงานทําสี 

 

 
ภาพที่ 6-17 เครื่องตรวจวดัไอระเหย 

 
 
 

หมวกนิรภัย 

แวนครอบปองกัน
สารเคม ี

อุปกรณชวย
หายใจ  

ถุงมือผ าสํ าหรับงานสี
ทั่วไป  

ชุดไนลอน 
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ตารางที่ 6-7 อุปกรณชวยหายใจงานสี 
 ประเภท การใชงาน ภาพประกอบ 

1. อุปกรณชวยหายใจแบบ
ใชแผนกรองอากาศ 
(Mechanical Filter 
Respirator) 

สําหรับบรรยากาศที่จะทําใหปอด
สกปรก แตไมสามารถปองกันไอที่
เปนตัวทําละลาย กาซที่ทําใหเกิด
การเจ็บปวด  และสภาพการขาด
ออกซิเจนได  

2. อุปกรณชวยหายใจแบบ
ใชสารเคมีกรองอากาศ  
(Chemical Cartridge 
Respirator) 

สําหรับใชดูดซึมกาซและไอที่มี
ความเขมขนต่ํา แตไมควรใชใน
สภาวะขาดออกซิเจน 

 
3. หนากากกรองกาซ  

(Gas Mask) 
สําหรับกรองกาซตามชนิดของถัง
กรอง เชนเดียวกับขอ 2. แตมา
พรอมกับหนากกากคลุมศีรษะ 

 
4. สายปอนอากาศบริสุทธิ์   

(Hose Mask) 
สําหรับใชในงานที่มีบรรยากาศซึ่ง
มีสารอันตรายอยูในที่ที่ไมมีอากาศ
เพียงพอสําหรับการหายใจ ใชตอ
กับเครื่องชวยหายใจชนิดเครื่องอัด
ลมประจําที่ (Air Line Respirator)  

5. เครื่องชวยหายใจชนิดถัง
ติดตัว (SCBA) 

เชนเดียวกับขอ 4. แตมีถังอากาศ
ประจําตัวผูปฏิบัติงาน 

 
 
6.6 อุปกรณปองกันอันตรายในงาน Abrasive Blasting 
   อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล สําหรับงานเตรียมพื้นผิวดวยการพนทรายหรือพนกริด 

ตามภาพประกอบ 6-18 ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
6.6.1 อุปกรณปองกันศีรษะ ตา และใบหนา ไดแก หมวกชนิด Positive Pressure Blast Hood 

ประกอบดวยอุปกรณรัดศีรษะเพื่อใหหมวกสามารถเคลื่อนที่ไปมาพรอมกับศีรษะได, 
หนากากกระจกพรอมกระจกปองกัน และสายทออากาศ 
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6.6.2 อุปกรณชวยหายใจ ไดแก อุปกรณชวยหายใจ ประเภทตอสายจากแหลงจายอากาศ 
ประกอบดวย ทออากาศ ชุดควบคุมความดัน และหมอกรองอากาศ หรือแบบมีปมอากาศใน
ตัว พรอมชุดตรวจวัดและแจงเตือนระดับกาซคารบอนมอนอไซด 

6.6.3 อุปกรณปองกันการไดยิน ไดแก ที่อุดหูชนิดครอบหรือชนิดใชแลวทิ้ง ตามขอ 6.1.4  
6.6.4 อุปกรณปองกันมือ ไดแก ถุงมือหนัง 
6.6.5 อุปกรณปองกันรางกาย ไดแก ชุดผาใบสําหรับงานพนทราย หรือชุดหนังสําหรับงานพนกริด 

และ เสื้อคลุมหนัง หรือ ผาใบ 
6.6.6 อุปกรณปองกันเทา ไดแก รองเทานิรภัย ตามขอ 6.1.7 
6.6.7 อุปกรณปองกันอันตรายในการทํางานที่สูง ไดแก เข็มขัดนิรภัยและสายรัดลําตัว ตามขอ 6.6 
 

 
 

ภาพที่ 6-18 อุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคลงานเตรียมพื้นผิว 
 

6.7 อุปกรณปองกันอันตรายในงาน Working at Height 
6.7.1 อุปกรณปองกันศีรษะ ไดแก หมวกนิรภัย ตามขอ 6.1.1 
6.7.2 อุปกรณปองกันมือ ไดแก ถุงมือหนังหรือถุงมือผา ตามลักษณะการทํางาน 
6.7.3 อุปกรณปองกันเทา ไดแก รองเทานิรภัย ตามขอ 6.1.7 
6.7.4 อุปกรณร้ังดึงจํากัดระยะผูปฏิบัติงาน (Restraint Safety Harness) คือ อุปกรณจํากัดระยะ 

ประกอบดวยสายรัดแบบเต็มตัวและสายคลองเกี่ยวแบบสายแฝด ใชเมื่อทํางานบนพื้นสูงขอบ
เปดหรือ งานปฏิบัติการบนพื้นสูงซึ่งเขาใกลขอบตกทั่วๆ ไป ใชอุปกรณเพื่อบังคับระยะ รั้วดึง

หมวก Positive 
Pressure Blast Hood  

อุปกรณชวยหายใจ  
 

เสื้อคลุมหนัง หรือ ผาใบ 

ถุงมือหนัง 

รองเทานิรภัย 

ชุดผาใบ 
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ตัวผูปฏิบัติงานปองกันไมใหไปถึงขอบตก เจตนารมณในการใชอุปกรณเพื่อร้ังดึงบังคับระยะ
ไมใหสวนเทาของผูปฏิบัติงานกาวออกไปถึงขอบตก ดังภาพประกอบ 6-19 

 

 
ภาพที่ 6-19 (A) 

 

 
ภาพที่ 6-19 (B) 

 
6.7.5 Shock Absorber คืออุปกรณดูดซับแรงกระแทก เมื่อเกิดการตกจะรั้งผอนแรงเปนลําดับขั้นไม

กระตุกหยุดทันที จะถูกออกแบบใหทบพับไปมา ดังภาพที่ 6-20  

 
ภาพที่ 6-20 
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หากเกิดเหตุทบพับจะคอยๆ ขาดออกและคลายออกเปนลําดับขั้น ไมกระตุกหยุดทันที จุด
คลองเกี่ยวของอุปกรณลดความรุนแรงเนื่องจากการตกตองสูงไมนอยกวา 6.5 เมตร ดัง
ภาพที่ 6-21 
 

 
ภาพที่ 6-21 

 
6.7.6 สายแลนยารด (Lanyard) แบบสายคูพรอมอุปกรณดูดซับแรงกระแทก ดังภาพที่ 6-22 

 

 
ภาพที่ 6-22 สายแลนยารด 

 
6.7.7 สายชวยชีวิตชนิดดึงกลับ (Retractable Lifeline) หมายถึง สายชวยชีวิตชนิดกระตุกหยุดหรือ

ชนิดดึงกลับอัตโนมัติ ช่ืออ่ืนที่เรียก Inertia Reel, Fall Arrester Block ทํางานกระตุกหยุดเมื่อ
ปลายเชือกเคลื่อนออกเกินความเร็วเกินคาปรับตั้ง ดังภาพที่ 6-23 
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ภาพที่ 6-23 สายชวยชีวิตชนดิดึงกลับ 

 
6.7.8 เข็มขัดนิรภัยชนิดรัดเฉพาะเอวพรอมเชือกชวยชีวิต สําหรับใชในพื้นที่จํากัด ดังภาพที่ 6-24 
 

 
ภาพที่ 6-24 เข็มขัดนิรภยั 

 
6.7.9 ผาใบหรือวัสดุปดคลุมปองกันสิ่งของตกลงมาสูดานลาง 
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7. ปายเตือนและสัญลักษณความปลอดภัย 
 
7.1 สีเพื่อความปลอดภัย 
 

สีเพื่อความปลอดภัย ความหมาย การใชงาน สีตัด 
   
   

 (สีแดง)  

หาม หรือ แสดงสถานที่
ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง 
(Fire Signs) 

- เครื่องหมายหยุด 
- เครื่องหมายหาม 
- อุปกรณดับเพลิง (Fire Signs) 

สีขาว 
 

   
   

 (สีน้ําเงิน)  

บังคับใหตองปฏิบัติ 
(Mandatory Signs) 

- เครื่องหมายบังคับ 
- บังคับใหสวมอุปกรณนิรภยั 

สีขาว 
 

   
   

 (สีเขียว)  

แสดงสภาวะปลอดภัย 
(Safe Conditions) 

- ทางออกฉุกเฉิน 
- ที่เก็บอุปกรณปฐมพยาบาล 
- เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับภาวะ
ปลอดภัย 

สีขาว 

   

   

 (สีเหลือง)  

ระวังอันตราย 
(Caution Signs) 

- เครื่องหมายชี้บงวามีอันตราย  
- เครื่องหมายชี้บงวาเปนเขตอันตราย 
- เครื่องหมายเตือน 

สีดํา 

 
7.2 ปายหาม 
 

  

หามสูบบุหรี่  หามทําใหเกิดเปลวไฟ  หามเขา 
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หามยืนใตวัสดุ  หามจองมองไฟการเชื่อม  หามกลิ้งถังแกส 

  

หามสวมหมวก  
หามใสชุด 

หรือรองเทาสกปรก 
 หามท้ิงน้ํามันในทะเล 
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7.3 ปายเครื่องหมายบังคับ 
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7.4 ปายแสดงสภาวะปลอดภัย  
 

   
ทางออก ทางออกฉุกเฉิน ชุดปฐมพยาบาล 

   
พื้นท่ีสูบบุหรี ่ โทรศัพทฉุกเฉิน ปุมเลิกการทํางานฉุกเฉิน 

   
หนากากชวยหายใจ ลูกศรแสดงทางออก (1) ลูกศรแสดงทางออก (2) 
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7.5 ปายเตือน 
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7.6 ปายสถติิความปลอดภยัมาตรฐาน 

 
แบบที่ 1 
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แบบที่ 2 
 

 
 

แบบที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 



                   คูมือวิธีปฏิบัติมาตรฐานดานความปลอดภยัในอูเรือ   

 

100  

7.7 ปายสัญลักษณเตือนดานความปลอดภยังาน Hot Work 
 

ปายสัญลักษณ ความหมาย 

 

พื้นที่ปฏิบัติงานควรอยูในสภาวะตอไปนี้ 
- มีปริมาตรออกซิเจนในอากาศไมเกิน 22% 
- ไอระเหยในอากาศที่อาจกอใหเกิดการระเบิดนอยกวา10%  of Lower ของ 
Lower explosive Limit (LEL) 
- วัสดุภายในหองไมกอใหเกิดกาซพิษ/ระเบิด 
- พื้นที่ใกลเคียงปลอดภัย ไมกอใหเกิดการลุกไหม 

 

พื้นที่ปฏิบัติงานควรอยูในสภาวะตอไปนี้ 
- ปริมาตรออกซิเจนในอากาศ อยูในชวง 19 – 22% 
- ไอระเหยในอากาศที่อาจกอใหเกิดการระเบิดนอยกวา10%  of Lower ของ 
Lower Explosive Limit (LEL) 
- ปริมาณไอระเหยกาซพิษ/ระเบิดไมเกินกําหนด 
- วัสดุภายในหองไมกอใหเกิดกาซพิษ/ระบิด 

 

พื้นที่ปฏิบัติงานที่อยูในสภาวะตอไปนี้ถือวาไมปลอดภัย 
- สภาวะของพื้นที่ปฏิบัติงานไมเปนไปตามมาตรฐาน Safe for Workers 

 

พื้นที่ปฏิบัติงานที่อยูในสภาวะตอไปนี้ถือวาไมปลอดภัย 
-สภาวะของพื้นที่ปฏิบัติงานไมเปนไปตามมาตรฐาน Safe for Hot Work 

 

พื้นที่หวงหาม 
- พื้นทีปฏิบัติงานที่อนุญาตใหเฉพาะบุคคลที่ไดรับอนุญาตเทานั้นสามารถ
เขาพื้นที่ปฏิบัติงานนี้ได  
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8. แบบฟอรมตางๆ 
 

8.1 การประเมินความเสี่ยง 
 

 

ฟอรมบันทึกการงานอาชีพและความรับผิดชอบ 
FM-ST-1-X 

 
หนา 

1/1 

 แกไขครั้งที่…………………… 
   กิจกรรมพนักงาน   กิจกรรมผูรับเหมา  
หนวยงาน…………………………………………………………………  

ตําแหนง…………………………………………………………………..  
ลําดับที่ งานที่รับผิดชอบ จํานวนคน 

ที่ปฏิบัติงาน 
ความถี่ในการ

ปฏิบัติ 
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บันทึกรายการผลการสํารวจสภาพแวดลอม 

FM-ST-2-X 

 หนา 1/1 

พ้ืนที่................................................................................................................ แกไขครั้งที่………………0 
ลําดับที่ ผลการสํารวจพื้นที่( รายละเอียดความไมปลอดภัย/ สิ่งที่กอใหเกิดความสูญเสีย ) 
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                   คูมือวิธีปฏิบัติมาตรฐานดานความปลอดภยัในอูเรือ   

 

104  
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8.2 การเตรียมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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8.3 การรายงานและการสอบสวนอุบัติการณ 
แบบการรายงานอบัุติเหตุ/ เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหต ุ

Accident/Near-miss Report(Incident) 
สวนท่ี 1: กรอกโดยหัวหนางาน 
Part    1: prepare by supervisor 

เลขท่ี.............................. 
No. 

วันที่เกิดเหตุ/Date of incident…...............................เวลา/time......................สถานที่Location...…………………..…............................. 

ประเภทของเหตุการณ :              บาดเจ็บ / เจ็บปวย         ทรัพยสินเสียหาย           เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ 
Type of incident                         injury/sick                       properties damage          Near-miss 
ลักษณะการเกิดเหตุ/How the incident occurred : ....................................................................................………………….................. 
....................................................................................................................................................................................………………. 
....................................................................................................................................................................................………………. 
....................................................................................................................................................................................………………. 
การแกไขเบื้องตนที่ไดดําเนินการแลว/Primary corrective Action done : .......................................................................……………….. 
....................................................................................................................................................................................……………… 
....................................................................................................................................................................................……………… 
....................................................................................................................................................................................……………… 

. 
สวนท่ี 2 : กรณีมีการบาดเจ็บ / เจ็บปวย 
Part    2:  Incase injury/sick 

ชื่อผูบาดเจ็บ/เจ็บปวย 
Name of sickness 

รหัส 
Code No. 

แผนก 
Department 

ลักษณะการบาดเจ็บ/ เจ็บปวย 
symptoms 

    
    
    
    
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ / เจ็บปวย/Injury/sickness severity 

หยุดงาน ..................... วัน 
                         Lost time                     Days 

สูญเสียอวัยวะคือ ....................... 
                         Parts of body lost 

เสียชีวิต  
                         Death 

ทุพพลภาพ 
                         Deformed 

ขอมูลการรักษาพยาบาล/First Aid Data) 

กลับเขาทํางาน                สงกลับบาน 
                         Gone back to duty            send to home 

พักที่สถานพยาบาล         สงโรงพยาบาล 
                         First aid room                    send to hospital 

อื่น ๆ .................………………………………...... 
                         Other 
คารักษาพยาบาล ..............................................บาท 
Cost of first Aid                                                Baht  

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูรายงาน 

                                                         Sign                                                             Reportor                                                     
                                                                  (                                                         ) 

ตําแหนง/Position....................…………..…......แผนก/Dept.....…….......... 
วันที่/date…….../.…...../.………. 

 FM-ST -8-X                           Rev.1 XX/XX/XX                                 
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แบบการรายงานสอบสวนอุบัติเหตุ/ เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ 

                                                                              Accident/Near –miss Investigation Report                                                          FM-ST-9-
X 
เลขที่/No. ……………….. หนาที่ /Page 1 

    พนักงาน /Employee                ผูรับเหมา/Contractor               อื่น ๆ/Other………………………….. 

สถานที่เกิดเหตุ/Incident 

Location………………….……….…….. 

วันที่เกิดเหตุ/date of incident…….…………... 

เวลา/time.….…… 

แผนก/Dept…………………………………………………………. 

วันที่สอบสวน/Investigate date……..………เวลา/time…..……… 

 การบาดเจ็บ / เจ็บปวย 
Injury /sick 

 ทรัพยสินเสียหาย 
Properties damage 

 เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ 
Near miss 

ช่ือผูบาดเจ็บ…………………………..… 

Injury name 

อายุงาน…………หยุดงาน……….…..วัน 

                             Lost time                 date 

สวนของรางกายที่ไดรับบาดเจ็บ…….…… 

Part of  injury 

คาใชจายในการรักษาพยาบาล……….บาท 

First aid cost 

ทรัพยสินที่ไดรับความ

เสียหาย…………….….. 

What properties damage…… 

ลักษณะความเสียหาย……..…….…. 

Character of damage 

มูลคาเสียหาย……………………. บาท 

Damage  cost 

ลักษณะเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ…………… 

Near miss 

…………………………………………………

….…………………………….…… 

………………………………..………… 

………………………………..……… 

………………………………………… 

แหลงที่ทําใหบาดเจ็บ…………………….. 

Source to injury 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

แหลงหรือสิ่งที่ทําใหเกิดความเสียหาย… 

Source to damage 

………………………………………… 

……………………………………… 

แหลงหรือสิ่งที่ทําใหเกิด……………….. 

Source to near miss 

…………………………………………………

……………………………………… 
 

รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ (Accident detial) 
รูปภาพประกอบ (Sketch) 

…………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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 หนาที่ /Page 2 
ชนิดของการบาดเจ็บ/Type of injury 

    สัมผัสกับความรอน  
         hot contact 

วัตถุกระเด็นใส 
       Material rebound 

ลื่น หกลม 
       Slip and fall 
ไฟฟาดูดContact electricity 

สัมผัสกับความเย็น 
        Cold contact 

วัตถุหลนทับ 
        Material fall down and injury 

อันตรายจากการยกของหนัก 
         Lifting hazard 

อันตรายจากความรอนHot hazard 

ถูกหนีบ 
        Caughting 

กระแทก / ดึง 
         Struck 

ถูกชน 
         Hit 

ถูกทํารายรางกายAssault 

ถูกของมีคมบาด 
         Caught on(snagged) 

ตกจากที่ตางระดับ 
         Fall down to difference level 

สัมผัสกับสารกัดกรอน/ระคายเคือง 
         Corrosive contact 

อื่น ๆ ……………..……………..Other 
 

ปจจัยสวนบุคคล/Personal factors ปจจัยในงาน/Job factors 

สภาพรางกายไมเหมาะสมกับงาน    
         Inadequate Mental/Psychological Capability 

มีความกดดันทางรางกาย   
         Stress physical 

มีความกดดันทางจติใจ  
         Stress mental 

ขาดทักษะและความชํานาญ 
        Lack of skill 

      ขาดความรู 
  Lack of knowledge 
     ตกใจงาย หวาดกลัว 
  Fear and phobias 
     ขาดแรงจูงใจ 
  Improper motivation 
      อื่น ๆ …………….. 
Other 

ขาดการตรวจสอบ    
          Lack of inspect 

ขาดการออกแบบที่ดี 
         Inadequate Engineering 

ขาดการบํารุงรักษา    
          Inadequate Maintenance 

อุปกรณเครื่องมือไมครบ 
         Inadequate tools, equipment 

      ใชอุปกรณเคร่ืองมือที่ชํารุด 
     wear and tear 
     ไมมีมาตรฐานการทํางาน 
     Inadequate work standards 
     ใชงานผิดประเภท 
     Abuse or Misuse 
      อื่น ๆ ………….……….. 
Other 

สาเหตุพื้นฐาน /Basic causes….………………………………….….. สาเหตุพื้นฐาน/Basic causes……..……………….…………… 
 

การปฏิบัติท่ีต่ํากวามาตรฐาน 
/Substandard Action 

สภาพที่ต่ํากวามาตรฐาน 
/Substandard condi00tion 

ปฏิบัติงานโดยไมมีหนาที่ 
         Operating without authority 

ถอดอุปกรณความปลอดภัยออก 
         Remove safety equipment 

ใชความเร็วไมเหมาะสม 
         Operating at improper speed 

ใชเคร่ืองมือไมเหมาะสม 
          Using equipment improper 

ทาทางการทํางานไมเหมาะสม 
          Improper position for task 

ทํางานกับอุปกรณที่ไมปดเครื่อง 
          Servicing equipment in operation 

หยอกลอเลนกันขณะปฏิบัติงาน 
        Horseplay 

ดัดแปลงอุปกรณความปลอดภัยจนไมสามารถใชงานได 
         Making safety devices inoperable 

PPE ไมเหมาะสมกับงาน/ไมใช/ชํารุด 
        PPE Defective/Unsuitable 

ดื่มสุราหรือสงเสพติดขณะปฏิบัติงาน 
   Under influence of alcohol or other drugs  
ขาดการดูแลควบคมุ 

     Failure to secure 
ขาดการตักเตือน 

      Failure to warn 
ใชเคร่ืองมือที่ชํารุด 

     Using defective equipment 
การขนถายไมเหมาะสม 

    Improper loading 
การจัดวางไมเหมาะสม 

    Improper placement 
วิธียกไมถูกตอง 

     Improper lifting 
อื่น/Other……….. ………….. 

…………………………………… 

อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชชํารุด 
        Defective Tools,equipment 

สถานที่ทํางานคับแคบหรือจํากัด 
        Congestion or restricted action 

อันตรายจากไฟไหมและระเบิด 
        Fire and Explosion hazards 

การจัดเก็บไมเหมาะสม 
         Poor housekeeping 

อันตรายจากการสัมผัสสารเคมี 
        Chemical Hazard contact 

อุปกรณไมมีการด หรือชํารุด หรือไม
เหมาะสม 
        Inadequate guards or barriers 

อันตรายจากความรอน/เย็น 
        High or low temp hazards 

อันตรายจากสิ่งแวดลอม เชน ไอระเหย ฝุน 
ควัน แกส ฯลฯ(Gas,dust,smokes etc) 

แสงสวางในพื้นที่ทํางานมาก หรือนอย
เกินไป          

Inadequate or excessive illumination 
;อื่น/Other……….. …………………  
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 หนาที่ /Page 3 
สาเหตุเบื้องตน/Immediate causes…..………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………..………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………….…..………………………………………………………………………………. 
………………………………………………..……………………………………………………………………….……………………. 

การดําเนินการแกไขและติดตามผล(Corrective monitoring) 
ผลการดําเนินงาน 
Corrective result 

ลําดับ/
No. 

รายการที่ดําเนินการแกไขและปองกันการเกิดซ้ํา 
List  of corrective action to prevent recurrence 

ผูรับผิดชอบ 
Responsibility 

กําหนดเสร็จ 
Target date 

เสร็จ 
completed 

ไมเสร็จ 
Not 
complete 

ผูรายงาน 
Report 
by 

       
       
       
       

 
ลงช่ือผูสอบสวน 

1. …………..………………….. 

(                                         ) 
ตําแหนง/Position………………………. 
วันที่/date………….…………….. 

2. …………..………………….. 

(                                         ) 
ตําแหนง/Position………………………. 
วันที่/date………….…………….. 

 
ขอคิดเห็นของหัวหนางาน/ Sup.  Suggestion   
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 
………………………….…………………………………………. 
……………………………….…………………………………… 
ลงช่ือ/Sign......................................................... 
              (                                                         ) 
ตําแหนง /Position …………………………. 
วันที่/date……..../..……..../……..... 

ขอคิดเห็นของเจาหนาที่ความปลอดภัย / Safety Suggestion 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

ลงช่ือ/Sign............................................................ 
              (                                                       ) 
ตําแหนง /Position......................................…………. 
วันที่/date…....../.……...../..……….. 

 

ความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของผูจัดการแผนก/Mgr Suggestion 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ลงช่ือ/Sign …………………………………………. 
                 (………………………………………………) 
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แบบรายงานผูบาดเจ็บ / เจ็บปวย / คารักษาพยาบาลและเงินทดแทน 

                                                               ประจําเดือน……………………….                                   FM-ST-10-

X 
(        )  ไมมีคารักษาพยาบาล  และเงินทดแทน  เนื่องจากไมมีพนักงานไดรับบาดเจ็บ / เจ็บปวย หรือเสียชีวิต 

(        )  รายช่ือพนักงานที่บาดเจ็บ / เจ็บปวย และตองเสียคารักษาพยาบาล และเงินทดแทน จํานวนทั้งหมด………คน ดังนี้ 
ลําดับ วันที่เกิดเหตุ ช่ือผูบาดเจ็บ/ เจ็บปวย แผนก ลักษณะการบาดเจ็บ คา

รักษาพยาบาล 
คาเงิน 
ทดแทน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

ลงช่ือ.........................................................ผูรายงาน 

(                                                         ) 

วันที่..../......./...... 

 

ลงช่ือ.............................................................ผูตรวจสอบ 

(                                                         ) 

วันที่..../......./...... 
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8.4 การปฏิบัติงาน Hot Work 
 

 Safety Check Sheet หมายเลขเอกสาร : FO-HW-01 

 (แบบฟอรมตรวจสอบความปลอดภัย) แกไขครั้งที่ : 0 

ตรา & ชื่อ บริษัท วันที่แกไข : - 

 
อุปกรณปองกันในการทํางาน Hot Work 

วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 

ประเภท 

พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

การ
ระบาย
อากาศ 

รองเทา
นิรภัย 

ถุงมือ ที่อุดหู แวนตา เครื่องชวย
หายใจ 

หนากาก 

นิรภัย 

ชุด
ปองกัน 

พ้ืนที่ปด 
        

พ้ืนที่อับอากาศ 
        

พ้ืนที่เปด 
        

หมายเหต:ุ ( ) : มี 
  (⌧): ไมมี 
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 Safety Check Sheet หมายเลขเอกสาร : FO-HW-02 

 (แบบฟอรมตรวจสอบความปลอดภัย) แกไขครั้งที่ : 0 

ตรา & ชื่อ บริษัท วันที่แกไข : - 

 
การปฏิบัติงาน Hot Work 

วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 

 

ชื่อโครงการ……………………………………………….. หมายเลข Job No. ……………………………………….. 

สถานที่ ................................................................... วันที่ ......../................/....... เวลา ............................... 

 ใช ไมใช 

1.   มีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลครบถวนหรือไม (       ) (       ) 

2.   หลอดไฟแสงสวางเปนชนิดปองกันระเบิดหรือไม (       ) (       ) 

3.   พัดลม ทอระบายอากาศ พรอมหรือไม (       ) (       ) 

4.   ตูเชื่อม/ตัด สายไฟ สายแกส หัวเชื่อม อยูในสภาพพรอมใชและปลอดภัยหรือไม (       ) (       ) 

5.   สายไฟ, สายแกส, Regulator อยูในสภาพพรอมใชและปลอดภัยหรือไม  (       ) (       ) 

6.  ตูเชื่อมมีการตอสายดินปลอดภัยหรือไม (       ) (       ) 

7.   มีการติดสัญลักษณเตือนความปลอดภัย เชน Safety for Hot Work อยูหรือไม (       ) (       ) 

8.   นําอุปกรณที่อาจกอใหเกิดประกายไฟ การลุกไหม ออกจากพื้นที่เรียบรอยหรือไม (       ) (       ) 

9.   หากมีอุปกรณที่ติดไฟได มีผาคลุมกันไฟ และอยูหางจากจุดเชื่อมเกิน 11 เมตรหรือไม (       ) (       ) 

10.  มีการทํางานหรือส่ิงที่กอใหเกิดประกายไฟในพื้นที่ขางเคียงหรือไม (       ) (       ) 

11.  มีการส่ือสารและสงงานตอระหวางกะการทํางานหรือไม (       ) (       ) 

 12. อุปกรณดับเพลิง ถังดับเพลิง สายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมใชงานหรือไม (       ) (       ) 

13.  หากมีการถอดทอ วาลวไดขอใบอนุญาตใหมและทดสอบแกสหรือไม (       ) (       ) 

14. มีขอมูลเจาหนาที่/สถานที่ ที่สามารถติดตอกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม (       ) (       ) 

15. ระหวางพัก มีเก็บสายแกสออกมาจากที่ทํางานหรือถอดสายออกจากถังและปดวาลว

แกส/ลมหรือไม 

(       ) (       ) 

 (       ) (       ) 

ลงนามโดย จป. ลงนามโดยหัวหนางาน 

.................................................. ................................................................. 

(                                                   ) (                                                   ) 

.........../........................./............ .........../........................./............ 

  
หากมีคําตอบ “ไม” ในขอใดใหแกไขหรือขออนุมัติโดยผูจัดการฝายความปลอดภัยกอนออกใบอนุญาต 
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หมายเลขเอกสาร : FO-PW-03/1 
แกไขครั้งที่ : 0 
วันที่แกไข : - 

 
 
ตรา & ชื่อ บริษัท 

ใบอนุญาตปฏิบัติงาน Hot Work 

วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 
ช่ือเรือ/โครงการ........................................................................................... 
ผูขออนุญาต.....................................................สังกัด.................................. 
วัน/เวลา ที่อนุมัติ...........................................ถึง......................................... 

หมายเลขงาน.................................. 

สถานที่ทํางาน..(ระบุชัดเจน).......................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

(  ) พ้ืนที่ปด 

(  ) พ้ืนที่อับอากาศ/แคบ 

(  ) พ้ืนที่เปด 

1) หัวหนางาน/ วิศวกรควบคุม 
     ขาพเจาจะปฏิบัติตามกฎ ขอปฏิบัติ และความตองการความปลอดภัยซึ่งนํามาใชระหวางการปฏิบัติงาน 
ช่ือ ................................................................. ตําแหนง......................................................................... 
วันที่ ...../......./........ เวลา ........................... ลงนาม ....................................................................... 

2) ตรวจสอบโดยและรับรองโดยผูจัดการโครงการ 
     2.1 ขาพเจาไดตรวจสอบอันตรายและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับงานแลว 
     2.2 ขาพเจาไดประสานฝายความปลอดภัยเพื่อตรวจและแนะนําความปลอดภัยในจุดที่ทํางานแลว 
ช่ือ ............................................................. ตําแหนง......................................................................... 
วันที่ ....../........./..... เวลา ........................... ลงนาม ....................................................................... 

3) อนุมัติโดยฝายความปลอดภัย 
    ขาพเจาไดตรวจสอบพื้นที่และไดใหคําแนะนําความปลอดภัยในการทํางานแลว 
 (  ) เริ่มงานได   (  ) ไมสามารถเริ่มงานได 
ช่ือ ................................................................. ตําแหนง......................................................................... 
วันที่ ..../........../...... เวลา ........................... ลงนาม ....................................................................... 
ขอสังเกต 

1. ใบอนุญาตนี้ใชเฉพาะสถานที่ทํางานที่ระบุขางบนนี้เทานั้น 

2. ไมอนุญาตใหทํางานใชความรอนในระหวางพักหรือมีการเคลื่อนยายเรือ 

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีสถานการณฉุกเฉิน ใหแจง จป. และหยุดงานใชความรอนทันที 
หนา 1 ของ 2 
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หมายเลขเอกสาร : FO-PW-03/2 

แกไขครั้งที่ : 0 

วันที่แกไข : - 

 
 

ตรา & ชื่อ บริษัท ใบอนุญาตปฏิบัติงาน Hot Work 

วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 

ผูปฏิบัติงาน บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน 

(   ) ผูปฏิบัติงานตองผานฝกอบรมเรื่องการทํางาน Hot Work 

(   ) ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันตนเองพรอม 

(   ) กรณีปฏิบัติงานบนที่สูง ตองมีอุปกรณปองกันการตกจาก

ที่สูง 
 (   ) ผูปฏิบัติงานตองไมเปนผูที่มีอาการมึนเมาจากเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล ผูที่มีอาการปวยไข พักผอนนอยกวา 6 ช่ัวโมงตอ

วัน ติดยาเสพติดประเภทกระตุนหรือกดประสาทหรือสาเหตุ

อื่นใดที่มีผลกับการทํางานเปนผูปฏิบัติงาน 

) (   ) แนะนําใหผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน

ดานความปลอดภัย: การปฏิบัติงาน Hot Work (SI-HW-01) 

อยางเครงครัด 

(   ) มีผูควบคุมงาน 

(   ) มีผูชวยปฏิบัติงาน เชน คนเฝาระวังไฟ 

(   ) ตรวจสอบพื้นที่กอนเริ่มงานและลอมบริเวณพื้นที่

ทํางาน 

(   ) จัดใหมีเครื่องหมายและสัญลักษณแสดงพื้นที่ที่ใช

ปฏิบัติงาน 

(   ) ใหติดใบอนุญาตในบริเวณที่เหมาะสม สามารถเห็น

ไดชัดเจน สะดวกในการตรวจสอบ  

(   ) พื้นที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยจากสารไวไฟ 

(   ) แสงสวางเพียงพอ 

(   ) กําหนดเสนทางเขา –ออก ที่ปลอดภัย 

(   ) ปายแสดงแกสพิษ/ออกซิเจน อยูในเกณฑกําหนด 

(   ) พ้ืนที่ขางเคียง มีการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิด
อันตรายหรือไม 

 พนสี 
 พนทราย 

 
อุปกรณปองกันการเกิดเพลิงไหม 
(   ) ถังดับเพลิงพรอมใชงาน และมีถังสํารองกรณีฉุกเฉิน 
สามารถหยิบใช งานไดทันทีและไมมีสิ่ งกีดขวางการ
ปฏิบัติงาน 

(   ) สายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมใชงาน ไมมีสิ่งกีดขวางการ
ปฏิบัติงาน 

 

อุปกรณ 
(   ) พัดลมระบายอากาศ ทอลม ติดตั้งเรียบรอย 

(   ) ตรวจสภาพสายไฟฟา สายเชื่อม ปลอดภัย 

(   ) ตรวจสอบอุปกรณและเครื่องมือเช่ือม/ตัด พรอมและ

ปลอดภัย 

 (   ) ถังแกสและออกซิเจนอยูบนแร็คหรือผูกมัดมั่นคง 

 กรณีฉุกเฉินหรือเกิดเพลิงไหม โปรด 

      สงสัญญาณ/แจงแผนกความปลอดภัย ที่หมายเลข...........................................................................  

หนา 2 ของ 2 
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8.5 การปฏิบัติงาน Confined Space 
 

 Safety Check Sheet หมายเลขเอกสาร : CS-FM-01 

 (แบบฟอรมตรวจสอบความปลอดภัย) แกไขครั้งที่ : 0 

ตรา & ชื่อ บริษัท วันที่แกไข : - 

 

อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลในการ

ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 

ประเภท 
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

การระบาย 
อากาศ 

ถุงมือ แวนตา หนากาก 
ชวยหายใจ 

หนากาก 
กันฝุน 

ชุดปองกัน 

มี ☺ (     ) ☺ (     )   ☺ (     ) ☺ (     ) พ้ืนที่อับอากาศ 
ไมมี ☺ (     ) ☺ (     ) ☺ (     )   (     ) (     ) 
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 Safety Check Sheet หมายเลขเอกสาร : CS-FM-02 

 (แบบฟอรมตรวจสอบความปลอดภัย) แกไขครั้งที่ : 0 

ตรา & ชื่อ บริษัท วันที่แกไข : - 

 
การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 

วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 

ชื่อโครงการ……………………………………………….. หมายเลข Job No. ……………………………………….. 

สถานที่ ................................................................... วันที่ ......../................/....... เวลา ............................... 

 ใช ไมใช 

1. ผูปฏิบัติงาน ผูชวยเหลือ ผูควบคุมงาน ไดผานการฝกอบรม  (       ) (       ) 

2. มีการขอใบอนุญาตทํางาน(Work Permit)ถูกตอง พรอมแนบรายชื่อผูจะเขาปฏิบัติงาน 

ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือ  

(       ) (       ) 

3. มีการตรวจวัดคาปริมาณออกซิเจน คา%LEL และคาอยูในเกณฑมาตรฐาน (คา

มาตรฐาน คาออกซิเจน อยูชวง 19.5 – 23 % ,%LEL = 0%) 

ระบุคาที่ตรวจวัดได...................................  เวลาที่ตรวจ.................................... 

-มีบันทึกผลการตรวจวัดลงในใบตรวจสอบแกส (Gas Test Certificate )ไมใหเกินกวา 10 

%  ของคาความเขมขนขั้นต่ําของสารเคมีแตละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได

พรอมแขวนติดตรงบริเวณทางเขา-ออก ที่เห็นไดอยางชัดเจน 

ระบุคาที่ตรวจวัดได...................................  เวลาที่ตรวจ.................................... 

(       ) (       ) 

4.มีการระบายอากาศที่ดี (ลมเขา-ออก)เหมาะสมปลอดภัย   (       ) (       ) 

5. มีปายแจงขอความ”ที่อับอากาศ อันตรายหามเขา”ตรงบริเวณทางเขา  (       ) (       ) 

6. มีแสงสวางที่ทํางานเพียงพอ (ความเขมแสงสวางอยางนอย 80 ลักซ) คาตรวจวัดได

.....................................  

(       ) (       ) 

7. อุปกรณไฟฟาที่ใชตองมีระบบตัดไฟแบบอัตโนมัติ และเปนแบบไมติดไฟ (       ) (       ) 

8. ผูชวยเหลือตองเฝาอยูทางเขา-ออกตลอดเวลา ตองมีไฟฉาย นกหวีด และสวมปลอก

แขนสีเขียวเปนสัญลักษณ ระบุชื่อผูปฏิบัติ.....................................................  

(       ) (       ) 

9. หามพนักงานที่เปนโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ ทํางานในที่อับอากาศ  (       ) (       ) 

ลงนามโดย จป. ลงนามโดยหัวหนางาน 

.................................................. ................................................................. 

(                                                   ) (                                                   ) 

.........../........................./............ .........../........................./............ 

  
หากมีคําตอบ “ไม” ในขอใดใหแกไขหรือขออนุมัติโดยผูจัดการฝายความปลอดภัยกอนออกใบอนุญาตการ
ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 
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 Permit To Work หมายเลขเอกสาร : CS-PW-01 

 (ใบอนุญาตปฏิบัติงาน) แกไขครั้งที่ : 0 

ตรา & ช่ือ บริษัท วันที่แกไข : - 

 

การปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ 

(Confined Space Work) วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 

ใบรับรองเลขที่ (Sheet No.)…………………………….. หมายเลขงานที่ (Job No.)……………………………….. 

ใชไดเฉพาะวันเวลาที่ระบุไวเทานั้น(Working time) 

(ถาเลยกําหนดเวลาหรือไมไดเริ่มงานภายใน 2 ชม.ตองขอ

อนุญาตใหม) 

(No start 2 hours, must write permit again) 

วันที่(Date): 

เวลา(Time): 

 

              ถึง(To) 

ผูขออนุญาต(Worker):  สังกัด(Dept./Div)  

สถานที่/ชื่อเรือ(Station ship’s name) ลักษณะงาน(Work job):  

พื้นที่ที่จะเขาปฏิบัติงาน(Working Area): ผูควบคุมงาน(Head’s staff)  

ลําดับที่ (No.) ชื่อ-นามสกุล  (Name – Surname) ตําแหนง/ชาง (Position) หมายเหตุ  ( Remark) 

1   มาตรการดานความปลอดภัย (Safety Standard) 

2   (ใชเครื่องหมาย                 หนาขอที่ตองการ) 
3   ( Marking            Follow up. ) 

4        มีผูควบคุมงาน(Head’s staff) 

5        มีผูชวยงานตลอดเวลา(Asst.Head’s staff)  

6        ตรวจเช็คแกสติดไฟทุก.....ชั่วโมง 
7           ( Check gas everytime ……..hours ) 

8        มีอุปกรณดับเพลิง(Has fire equipment )  

9        มีแสงสวางเหมาะสม(Has lighting enough) 

10        ติดตั้งปายเตือนภัย (Fit warning plate.) 

11        เครื่องใหออกซิเจน(Emergency O2 equipment) 

12        พัดลมดูดอากาศ (Ventilation fan ) 

13        มีเส้ือทนไฟ ( Wear fire protection suit) 

14        มีแผนชวยเหลือฉุกเฉิน (Emergency life plan ) 

15        มีอุปกรณส่ือสาร (Has mobile) 
 

1) หัวหนางาน/ วิศวกรควบคุม 
     ขาพเจาไดตรวจอุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือระบบไฟฟาและบริเวณงานดวยตนเองแลว ตลอดจนจัดการใหมีมาตรการดานความปลอดภัยที่

กําหนดไวในชองหมายเหตุ ( I’ve checked electrical equipment and working area for confined space work) 

ชื่อ .............................................................................. ตําแหนง......................................................................... 

วันที่ 

........../............/......... 

เวลา .............................. ลงนาม ....................................................................... 

2) ตรวจสอบโดยและรับรองโดยเจาหนาที่ความปลอดภัยหัวหนางาน 
     2.1 ขาพเจาไดตรวจสอบอันตรายและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับงานแลว 
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     2.2 ขาพเจาไดประสานฝายความปลอดภัยเพื่อตรวจและแนะนําความปลอดภัยในจุดที่ทํางานแลว 

ชื่อ .............................................................................. ตําแหนง......................................................................... 

วันที่ 

........../............/......... 

เวลา .............................. ลงนาม ....................................................................... 

3) อนุมัติโดยฝายความปลอดภัย 
    ขาพเจาไดตรวจสอบพื้นที่และไดใหคําแนะนําความปลอดภัยในการทํางานแลว 

(  ) เริ่มงานได (  ) ไมสามารถเริ่มงานได 

ชื่อ .............................................................................. ตําแหนง......................................................................... 

วันที่ 

........../............/......... 

เวลา .............................. ลงนาม ....................................................................... 
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8.6 การปฏิบัติงาน Engine Room 
 

 Safety Check Sheet หมายเลขเอกสาร : FO-ER-01 
 (แบบฟอรมตรวจสอบความปลอดภัย) แกไขครั้งที่ : 0 

ตรา & ช่ือ บริษัท วันที่แกไข : - 
 

อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล 
ในการทํางานในหองเครื่อง วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 

ประเภท 
 

หมวก ที่อุดห ู แวนตา ถุงมือ รองเทา การระบายอากาศ 

อุปกรณ 
PPE 

☺ (    ) ☺ (     ) ☺ (     ) ☺ (     ) ☺ (      )  

พื้นที ่
ปฏิบัติงาน 

          ☺ (     ) 
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 Safety Check Sheet หมายเลขเอกสาร : FO-ER-02 
 (แบบฟอรมตรวจสอบความปลอดภัย) แกไขครั้งที่ : 0 

ตรา & ช่ือ บริษัท วันที่แกไข : - 
 

การทํางานในหองเครื่อง 
ในการพนสีในที่อับอากาศ วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 

 
ช่ือโครงการ……………………………………… หมายเลข Job No. …………………………………… 
สถานที่ .................................................................. วันที่ ......../................/....... เวลา ............................... 
 ใช ไมใช 
1.   มีอุปกรณปองกันอันตรายครบถวนหรือไม (       ) (       ) 
2.   หลอดไฟแสงสวางเปนชนิดปองกันระเบิดหรือไม (       ) (       ) 
3.   ระบบระบายอากาศเปนชนิดปองกันระเบิดหรือไม (       ) (       ) 
4.   มีการพูดคยุ/ประสานงานในการประชมุโครงการหรือไม (       ) (       ) 
5.   อุปกรณไฟฟาและแสงสวางทุกชนิดผานการตรวจสอบและติดปายผานการ
ตรวจสอบวามคีวามปลอดภยัในการใชงานโดยเจาหนาที่ประจําวนัหรือไม 

(       ) (       ) 

6.   มีปายแสดงวามีการเตรยีมพื้นผิว/ พนสี ที่หนาทางเขาพื้นที่ปฏิบัติงาน
หรือไม 

(       ) (       ) 

7.   มีการสื่อสารและสงงานตอระหวางกะการทํางานหรอืไม (       ) (       ) 
8.  ไมมีการทํางานที่กอใหเกดิประกายไฟในพื้นที่ปฏิบัตงิานหรือหองขางเคียง (       ) (       ) 
9.  มีการอนุมตัิใหทํางานตามกําหนดการที่รองขอหรือไม (       ) (       ) 
   

ลงนามโดย จป. ลงนามโดยหวัหนางาน 
.................................................. ................................................................. 

(                                                   ) (                                                   ) 
.........../........................./............ .........../........................./............ 

  
หากมีคําตอบ “ไม” ในขอใดใหแกไขหรือขออนุมัติโดยผูจัดการฝายความปลอดภัยกอนออกใบอนุญาต 
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 Permit To Work หมายเลขเอกสาร : FO-ER-03 
 (ใบอนุญาตปฏิบัติงาน) แกไขครั้งที่ : 0 

ตรา & ช่ือ บริษัท วันที่แกไข : - 
 

การทํางานในหองเครื่อง  
ในการทําส ี วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 

 
ช่ือโครงการ……………………………………… หมายเลข Job No. ………………………………… 
ประเภทของการทําความสะอาด  
(  ) ไมตองลางทองเรือ  
(  ) ลางทองเรือ  
(  ) อ่ืน ๆ .............................................  
จุดที่ทํางาน ...................................................................................................................................................... 
อันตรายและความเสี่ยง ................................................................................................................................... 
เร่ิมงาน วันที่ ........../........./.........เวลา ...................... งานเสร็จ วันที ่........../............../..........เวลา .............. 
1) หัวหนางาน/ วิศวกรควบคุม 
ขาพเจาจะปฏิบัติตามกฎ ขอปฏิบัติ และความตองการความปลอดภัยซ่ึงนํามาใชกอนเริ่มและระหวางการ
ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดดานหลัง 
ช่ือ ........................................................................... ตําแหนง................................................................... 
วันที่ ......../............/........ เวลา .............................. ลงนาม ...................................................................... 
2) ตรวจสอบโดยและรับรองโดยผูจัดการโครงการ 
2.1 ขาพเจาไดตรวจสอบอันตรายและความเสี่ยงที่เกีย่วของกับงานแลว 
2.2 ขาพเจาไดประสานฝายความปลอดภยัเพื่อตรวจและแนะนําความปลอดภัยในจดุที่ทํางานแลว 
ช่ือ ............................................................................ ตําแหนง.................................................................... 
วันที่ ......./............/......... เวลา .............................. ลงนาม ...................................................................... 
3) อนุมัติโดยฝายความปลอดภัย 
ขาพเจาไดตรวจสอบพื้นที่และไดใหคําแนะนําความปลอดภัยในการทํางานแลว 

(  ) เร่ิมงานได (  ) ไมสามารถเริ่มงานได 
ช่ือ ........................................................................... ตําแหนง.................................................................... 
วันที่ ......./............/......... เวลา .............................. ลงนาม ...................................................................... 

หนา 1 ของ 2 
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ความตองการความปลอดภยั 

 
(  ) ไมมีงานใชความรอน  
(  ) พื้นที่ปฏิบตัิงานและขางเคียงปราศจากการทํางานใชความรอน  
(  ) ชางสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายถูกตอง ครบถวน 
(  ) มีการระบายอากาศ 
(  ) ใชหลอดไฟปองกันระเบดิ  
(  ) ปายเครื่องหมายความปลอดภัย หรือ ไฟกระพริบตดิตั้งไวในตําแหนงที่เหมาะสม  
(  ) ทอที่ถอดมกีารปดชั่วคราว 
(  ) ประสานงานวิศวกรงานใชความรอนและผูบังคับการเรือเพื่อยืนยันเวลาในการทํางาน 
(  ) การปฏิบัตติามวิธีการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย: การทํางานในหองเครื่อง (SI-ER-01) 
(  ) ใหติดใบอนุญาตในบริเวณที่เหมาะสม สามารถเห็นไดชัดเจน สะดวกในการตรวจสอบ และปลอดภัย
จากการชํารุด สูญหาย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนา 2 ของ 2 
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8.7 การปฏิบัติงาน Painting 
 

 Safety Check Sheet หมายเลขเอกสาร : FO-PW-01 
 (แบบฟอรมตรวจสอบความปลอดภัย) แกไขครั้งที่ : 0 

ตรา & ช่ือ บริษัท วันที่แกไข : - 
 

อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล 
ในการพนสี วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 

ประเภท 
พื้นท่ีปฏิบตังิาน 

การระบาย
อากาศ 

ถุงมือ แวนตา หนากาก 
ชวยหายใจ 

หนากาก 
กันฝุน 

ชุดปองกัน 

1. โรงพนสี ☺ (     ) ☺ (     )   ☺ (     ) ☺ (     ) 

2. โรงพนชั่วคราว ☺ (     ) ☺ (     ) ☺ (     )   ☺ (     ) 

3. ลานซอมเรือ ☺ (     ) ☺ (     )   ☺ (     ) ☺ (     ) 

4. อูเรือ 

 

☺ (     ) ☺ (     )   ☺ (     ) ☺ (     ) 

มี ☺ (     ) ☺ (     )   ☺ (     ) ☺ (     ) 5. พื้นท่ีอับอากาศ 

ไมมี ☺ (     ) ☺ (     ) ☺ (     )   ☺ (     ) 
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 Safety Check Sheet หมายเลขเอกสาร : FO-PW-02 
 (แบบฟอรมตรวจสอบความปลอดภัย) แกไขครั้งที่ : 0 

ตรา & ช่ือ บริษัท วันที่แกไข : - 
 

การพนสีในทีอั่บอากาศ 
วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 

ช่ือ
โครงการ……………………………………………….. 

หมายเลข Job No. 
……………………………………….. 

สถานที่ ................................................................... วันที่ ......./........../....... เวลา ............................ 
 ใช ไมใช 
1.   มีอุปกรณปองกันอันตรายครบถวนหรือไม (       ) (       ) 
2.   หลอดไฟแสงสวางเปนชนิดปองกันระเบิดหรือไม (       ) (       ) 
3.   ระบบระบายอากาศเปนชนิดปองกันระเบิดหรือไม (       ) (       ) 
4.   มีการพูดคยุ/ประสานงานในการประชมุโครงการหรือไม (       ) (       ) 
5.   อุปกรณไฟฟาและแสงสวางทุกชนิดผานการตรวจสอบและติดปายผานการ
ตรวจสอบวามคีวามปลอดภยัในการใชงานโดยเจาหนาที่ประจําวนัหรือไม 

(       ) (       ) 

6.   มีปายแสดงวามีการเตรยีมพื้นผิว/ พนสี ที่หนาทางเขาพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไม (       ) (       ) 
7.   มีการติดตัง้สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองที่บริเวณทางเขาพื้นที่ปฏิบัติงาน
หรือไม 

(       ) (       ) 

8.   มีผูที่ผานการอบรมความปลอดภัยในการทําสีตัวเรือประจําการอยูภายนอก
พื้นที่ปฏิบัติงานหรือไม 

(       ) (       ) 

9.   มีการสื่อสารและสงงานตอระหวางกะการทํางานหรอืไม (       ) (       ) 
10.  นําอุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกสออกนอกพื้นทีห่มดแลวหรือไม (       ) (       ) 
11.  ไมมีการทาํงานที่กอใหเกิดประกายไฟในพื้นที่ปฏิบตัิงานหรือหองขางเคียง (       ) (       ) 
12.  มีการเก็บคืนใบอนุญาตในการทํางานใชความรอนกอนการออกใบอนุญาต
พนสีเรือหรือไม 

(       ) (       ) 

13.  มีการอนุมัติหรือมีแผนใหพนสีเรือตามกําหนดการที่รองขอหรือไม (       ) (       ) 
   

ลงนามโดย จป. ลงนามโดยหวัหนางาน 
.................................................. ................................................................. 

(                                                   ) (                                                   ) 
.........../........................./............ .........../........................./............ 

หากมีคําตอบ “ไม” ในขอใดใหแกไขหรือขออนุมัติโดยผูจัดการฝายความปลอดภัยกอนออกใบอนุญาตพนส ี
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 Permit To Work หมายเลขเอกสาร : FO-PW-03 
 (ใบอนุญาตปฏิบัติงาน) แกไขครั้งที่ : 0 
ตรา & ช่ือ บริษัท วันที่แกไข : - 

 
การทําสี 

วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 
 
ช่ือโครงการ…………………………………………….. หมายเลข Job No. ………………………….. 
ประเภทของการเตรียมพื้นผิว ประเภทของการทําสี 
(  ) การพนทราย/ กริด/ อื่น ๆ .......................................... (  ) การทาสีดวยมือ 
(  ) การฉีดน้ําแรงดันสูง (  ) การพนสี 
(  ) การลอกสีดวยสารเคมี ............................................. (  ) การทําสีดวยวิธีอื่น ๆ ................................... 
จุดที่ทํางาน ..................................................................................................................................................... 
สารเคมี/ วัสดุที่ใช ......................................................................................................................................... 
อันตรายและความเสี่ยง .................................................................................................................................. 
เริ่มงาน วันที่ ........../........./............เวลา ........................ งานเสร็จ วันที่ ........../........../........เวลา ........... 

1) หัวหนางาน/ วิศวกรควบคุม 
ขาพเจาจะปฏิบัติตามกฎ ขอปฏิบัติ และความตองการความปลอดภัยซึ่งนํามาใชกอนเริ่มและระหวางการปฏิบัติงาน ตาม
รายละเอียดดานหลัง 
ช่ือ .............................................................................. ตําแหนง........................................................... 
วันที่ ....../......../......... เวลา .............................. ลงนาม ............................................................. 

2) ตรวจสอบโดยและรับรองโดยผูจัดการโครงการ 
2.1 ขาพเจาไดตรวจสอบอันตรายและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับงานแลว 
2.2 ขาพเจาไดประสานฝายความปลอดภัยเพื่อตรวจและแนะนําความปลอดภัยในจุดที่ทํางานแลว 
ช่ือ .............................................................................. ตําแหนง............................................................ 
วันที่ ....../........./........ เวลา .............................. ลงนาม ............................................................ 

3) อนุมัติโดยฝายความปลอดภัย 
ขาพเจาไดตรวจสอบพื้นที่และไดใหคําแนะนําความปลอดภัยในการทํางานแลว 

(  ) เริ่มงานได (  ) ไมสามารถเริ่มงานได 
ช่ือ .............................................................................. ตําแหนง............................................................ 
วันที่ ....../......../......... เวลา .............................. ลงนาม ............................................................ 
 

หนา 1 ของ 2 
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ความตองการความปลอดภยั 

 
(  ) ไมมีงานใชความรอน (กรณีพนส)ี 
(  ) พื้นที่ปฏิบตัิงานและขางเคียงปราศจากการทํางานใชความรอน (กรณีพนสี) 
(  ) ชางสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายถูกตอง ครบถวน 
(  ) มีการระบายอากาศ 
(  ) ใชหลอดไฟปองกันระเบดิ (กรณีพนสีในพื้นที่อับอากาศ) 
(  ) ปายเครื่องหมายความปลอดภัย และไฟกระพริบติดตัง้ไวในตําแหนงที่เหมาะสม 
(  ) ทอที่ถอดมกีารปดชั่วคราว 
(  ) ประสานงานวิศวกรงานใชความรอนและผูบังคับการเรือเพื่อยืนยันเวลาในการพนสี ระบุเวลา............... 
(  ) ทราบขอมูลชนิดของสี...........................................และจุดวาบไฟ............................................................ 
(  ) ผสมทินเนอรในอัตราสวนที่ถูกตอง อัตราสวน (ตามมาตรฐานผูผลิตสี) ................................................. 
(  ) จัดเจาหนาที่ประจํา 1 คน เฝาเครื่องผสมสี ระบุช่ือ................................................................................... 
(  ) การปฏิบัตติามวิธีการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย: การทําสีตัวเรือ (SI-PW-01) 
(  ) ใหติดใบอนุญาตในบริเวณที่เหมาะสม สามารถเห็นไดชัดเจน สะดวกในการตรวจสอบ และปลอดภัย
จากการชํารุดสูญหาย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หนา 2 ของ 2 
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8.8 การปฏิบัติงาน Abrasive Blasting 
 

 Safety Check Sheet หมายเลขเอกสาร : FO-AB-01 
 (แบบฟอรมตรวจสอบความปลอดภัย) แกไขครั้งที่ : 0 

ตรา & ช่ือ บริษัท วันที่แกไข : - 
 

อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล 
ในการพนทรายและกริด วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 

ประเภท 
พื้นท่ีปฏิบตังิาน 

การระบาย 
อากาศ 

ถุงมือ แวนตา หนากาก 
ชวยหายใจ 

หนากาก 
กันฝุน 

ชุดปองกัน 

โรงพน ☺ (     ) ☺ (     )   ☺ (     ) ☺ (     ) 

โรงพนชั่วคราว ☺ (     ) ☺ (     ) ☺ (     )   ☺ (     ) 

ลานซอมเรือ ☺ (     ) ☺ (     )   ☺ (     ) ☺ (     ) 

อูเรือ 

 

☺ (     ) ☺ (     )   ☺ (     ) ☺ (     ) 

มี ☺ (     ) ☺ (     )   ☺ (     ) ☺ (     ) พื้นท่ีอับอากาศ 

ไมมี ☺ (     ) ☺ (     ) ☺ (     )   ☺ (     ) 
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 Safety Check Sheet หมายเลขเอกสาร : FO-AB-02 
 (แบบฟอรมตรวจสอบความปลอดภัย) แกไขครั้งที่ : 0 

ตรา & ช่ือ บริษัท วันที่แกไข : - 
 

การพนทรายในที่อับอากาศ 
วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 

 
ช่ือโครงการ……………………………………….. หมายเลข Job No. ……………………………….. 
สถานที่ ................................................................... วันที่ ......../................/.... เวลา ............................... 
 ใช ไมใช 
1.   มีอุปกรณปองกันอันตรายครบถวนหรือไม (       ) (       ) 
2.   ระบบระบายอากาศเปนชนิดปองกันระเบิดหรือไม (       ) (       ) 
3.   มีการพูดคยุ/ประสานงานในการประชมุโครงการหรือไม (       ) (       ) 
4.   อุปกรณไฟฟาและแสงสวางทุกชนิดผานการตรวจสอบและติดปายผานการ
ตรวจสอบวามคีวามปลอดภยัในการใชงานโดยเจาหนาที่ประจําวนัหรือไม 

(       ) (       ) 

5.   มีปายแสดงวามีการเตรยีมพื้นผิวที่หนาทางเขาพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไม (       ) (       ) 
6.   มีการติดตัง้สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองที่บริเวณทางเขาพื้นที่ปฏิบัติงาน
หรือไม 

(       ) (       ) 

7.   มีผูที่ผานการอบรมความปลอดภัยในการทําสีตัวเรือประจําการอยูภายนอก
พื้นที่ปฏิบัติงานหรือไม 

(       ) (       ) 

8.   มีการสื่อสารและสงงานตอระหวางกะการทํางานหรอืไม (       ) (       ) 
9.  มีการเก็บคนืใบอนุญาตในการทํางานใชความรอนกอนการออกใบอนุญาต
พนสีเรือหรือไม 

(       ) (       ) 

10.  มีการอนุมัติหรือมีแผนใหพนทรายเรอืตามกําหนดการที่รองขอหรือไม (       ) (       ) 
   

ลงนามโดย จป. ลงนามโดยหวัหนางาน 
.................................................. ................................................................. 

(                                                   ) (                                                   ) 
.........../........................./............ .........../........................./............ 

  
หากมีคําตอบ “ไม” ในขอใดใหแกไขหรือขออนุมัติโดยผูจัดการฝายความปลอดภัยกอนออกใบอนุญาตพนส ี
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 Permit To Work หมายเลขเอกสาร : FO-AB-03 
 (ใบอนุญาตปฏิบัติงาน) แกไขครั้งที่ : 0 

ตรา & ช่ือ บริษัท วันที่แกไข : - 
 

การพนทราย 
วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 

ช่ือโครงการ………………………………….. หมายเลข Job No. ……………………………….. 
ประเภทของการเตรียมพื้นผิว  
(  ) การพนทราย/ กริด/ อ่ืน ๆ .......................................... 
(  ) การฉีดน้ําแรงดันสูง 
(  ) การลอกสดีวยสารเคมี ............................................. 
จุดที่ทํางาน ..................................................................................................................................................... 
สารเคมี/ วัสดุที่ใช .......................................................................................................................................... 
อันตรายและความเสี่ยง .................................................................................................................................. 
เร่ิมงาน วันที่ ........../........./............เวลา ................ งานเสร็จ วันที ่........../............../............เวลา ............. 
1) หัวหนางาน/ วิศวกรควบคุม 
ขาพเจาจะปฏิบัติตามกฎ ขอปฏิบัติ และความตองการความปลอดภัยซ่ึงนํามาใชกอนเริ่มและระหวางการ
ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดดานหลัง 
ช่ือ .......................................................................... ตําแหนง....................................................................... 
วันที่ ........../......./......... เวลา .............................. ลงนาม ....................................................................... 
2) ตรวจสอบโดยและรับรองโดยผูจัดการโครงการ 
2.1 ขาพเจาไดตรวจสอบอันตรายและความเสี่ยงที่เกีย่วของกับงานแลว 
2.2 ขาพเจาไดประสานฝายความปลอดภยัเพื่อตรวจและแนะนําความปลอดภัยในจดุที่ทํางานแลว 
ช่ือ ......................................................................... ตําแหนง................................................................... 
วันที่ ......./............/....... เวลา .............................. ลงนาม ..................................................................... 
3) อนุมัติโดยฝายความปลอดภัย 
ขาพเจาไดตรวจสอบพื้นที่และไดใหคําแนะนําความปลอดภัยในการทํางานแลว 

(  ) เร่ิมงานได (  ) ไมสามารถเริ่มงานได 
ช่ือ .......................................................................... ตําแหนง....................................................................... 
วันที่ ........../......./......... เวลา .............................. ลงนาม ....................................................................... 

 
หนา 1 ของ 2 
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ความตองการความปลอดภยั 
 

(  ) ชางสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายถูกตอง ครบถวน 
(  ) มีการระบายอากาศ 
(  ) ปายเครื่องหมายความปลอดภัย และไฟกระพริบติดตัง้ไวในตําแหนงที่เหมาะสม 
(  ) ทอที่ถอดมกีารปดชั่วคราว 
(  ) ประสานงานวิศวกรงานใชความรอนและผูบังคับการเรือเพื่อยืนยันเวลาในการพนสี ระบุเวลา............... 
(  ) จัดเจาหนาที่ประจํา 1 คน เฝาเครื่องพนทราย ระบุช่ือ............................................................................... 
(  ) การปฏิบัตติามวิธีการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย: การพนทราย  
(  ) ใหติดใบอนุญาตในบริเวณที่เหมาะสม สามารถเห็นไดชัดเจน สะดวกในการตรวจสอบ และปลอดภัย
จากการชํารุดสูญหาย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา 2 ของ 2 
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8.9 การปฏิบัติงาน Working at Height 
 

 Safety Check Sheet หมายเลขเอกสาร : FO-WH-01 

 (แบบฟอรมตรวจสอบความปลอดภัย) แกไขครั้งที่ : 0 

ตรา & ชื่อ บริษัท วันที่แกไข : - 

  

 

อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล 

ในการปฏิบัติงานในที่สูง 
วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน 
อุปกรณร้ังดึง
จํากัดระยะ
ผูปฏิบัติงาน 

อุปกรณดูดซับ
แรงกระแทก 

สายแลนยารด สายชวยชีวิต
ชนิดดึงกลับ 

เข็มขัดนิรภัย
ชนิดรวบรัด
เฉพาะเอว 

ขางตัวเรือ/ใตทองเรือ ☺ (     ) ☺ (     ) ☺ (     ) ☺ (     ) ☺ (     ) 

ภายในตัวเรือ ☺ (     )   ☺ (     ) ☺ (     ) ☺ (     ) 

ภายในเกงเรือ ☺ (     )   ☺ (     ) ☺ (     ) ☺ (     ) 

ดาดฟา ☺ (     ) ☺ (     ) ☺ (     ) ☺ (     ) ☺ (     ) 

ภายในหองเครื่อง ☺ (     )   ☺ (     ) ☺ (     ) ☺ (     ) 
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 Safety Check Sheet หมายเลขเอกสาร : FO-WH-02 

 (แบบฟอรมตรวจสอบความปลอดภัย) แกไขครั้งที่ : 0 

ตรา & ชื่อ บริษัท วันที่แกไข : - 

 
การปฏิบัติงานในที่สูง 

วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 

ชื่อโครงการ……………………………………………….. หมายเลข Job No. ……………………………………….. 

สถานที่ ................................................................... วันที่ ......../................/....... เวลา ............................... 

 ใช ไมใช 

1. มีแผนรองฐานทอเสาและทออยูในแนวดิ่ง  (       ) (       ) 

2. ระยะหางระหวางทอเสาและระหวางทอนอนถูกตอง (ระยะหางไมเกิน 2 เมตร)  (       ) (       ) 

3. นั่งรานถูกยึดกับโครงสรางหลักแข็งแรง มีมากจุดเพียงพอ (       ) (       ) 

4. แคลมปยึดนั่งรานไมหลวมคลอน   (       ) (       ) 

5. ปลอกสวมตอทอ ในระนาบเดียวกับ-ติดกันตองเยื้องเหลื่อมกัน ทั้งทอดิ่งและทอนอน  (       ) (       ) 

6. ติดตั้งนั่งรานโดยเลือกใชแคลมปถูกชนิด (ดูรายละเอียดคูมือ SSOP ขอ 6.4.10)  (       ) (       ) 

7. มีค้ํายันดานหนาและดานขางถูกตอง (       ) (       ) 

8. ความกวางของพื้นทางเดินและพื้นทํางานเหมาะสม (ดูรายละเอียดคูมือ SSOP ขอ 5.9) (       ) (       ) 

9. พ้ืนนั่งรานไมเกยกัน ไมมีชองโหวที่วัสดุจะรวงหลนได  (       ) (       ) 

10. มีการใชลวดเหล็กผูกมัดแผนพื้น (       ) (       ) 

11. ราวกันตกประกอบไดระยะและแข็งแรง  (       ) (       ) 

12. บันไดถูกยึดตรึงมั่นคง ปลายบนเลยพื้น-สูงเพียงพอ ทางขึ้นลงบันไดแตละช้ันเหลื่อม

กันและมีมุมลาดเอียงถูกตอง  

(       ) (       ) 

13. ติดตั้งแผนกันของตกโดยรอบ  (       ) (       ) 

14. สวนประกอบของนั่งรานไมกีดขวางทางเดินหรือทางขึ้นลง  (       ) (       ) 

15. กรณีเปนนั่งรานเคลื่อนที่ ลอตองล็อคได และรับน้ําหนักได (ดูคารับน้ําหนักที่ลอ)  (       ) (       ) 

16. ติดปายอนุญาตใหใชงานหลังผานการตรวจสอบ (       ) (       ) 

ลงนามโดย จป. ลงนามโดยหัวหนางาน 

.................................................. ................................................................. 

(                                                   ) (                                                   ) 

.........../........................./............ .........../........................./............ 

  
หากมีคําตอบ “ไม” ในขอใดใหแกไขหรือขออนุมัติโดยผูจัดการฝายความปลอดภัยกอนออกใบอนุญาตการ
ปฏิบัติงานในที่สูง 
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 Permit To Work หมายเลขเอกสาร : FO-WH-03 

 (ใบอนุญาตปฏิบัติงาน) แกไขครั้งที่ : 0 

ตรา & ชื่อ บริษัท วันที่แกไข : - 

 
การปฏิบัติงานในที่สูง 

วันที่บังคับใช : XX/XX/XX 

ช่ือโครงการ……………………………………………. หมายเลข Job No. ………………………………………. 

บริเวณที่ปฏิบัติงาน (Location) 
(  ) ขางตัวเรือ/ใตทองเรือ (Side Shell / Under Bottom) (  ) ดาดฟา (On Deck) 

(  ) ภายในตัวเรือ (Internal) (  ) ภายในหองเครื่อง (Inside Engine Room) 

(  ) ภายในเกงเรือ (Inside Accommodation) (  ) อื่น ๆ โปรดระบุ ........................................................ 

งานที่จะทํา (Work to be done) แผนกที่ใชงาน (Purpose) 

(  ) การตั้งนั่งราน (Installation / Erection) (  ) แผนกตัวเรือ (Hull) 

(  ) การตอเติม/แกไข/ดัดแปลง (Modifying) (  ) แผนกเครื่องจักรกล (Mechanical) 

(  ) การรื้อนั่งราน (Removal) (  ) แผนกไฟฟา (Electrical) 

(  ) อื่น ๆ โปรดระบุ  ....................................................... (  ) อื่น ๆ โปรดระบุ  ....................................................... 

เริ่มงาน วันที่ ........../........./............เวลา ........................ งานเสร็จ วันที่ ........../............../............เวลา ................ 

1) หัวหนางาน/ วิศวกรควบคุม 
     ขาพเจาจะปฏิบัติตามกฎ ขอปฏิบัติ และความตองการความปลอดภัยซึ่งนํามาใชกอนเริ่มและระหวางการปฏิบัติงาน 

ตามรายละเอียดดานหลัง 

ชื่อ .............................................................................. ตําแหนง......................................................................... 

วันที่ ........../............/......... เวลา .............................. ลงนาม ....................................................................... 

2) ตรวจสอบโดยและรับรองโดยผูจัดการโครงการ 
     2.1 ขาพเจาไดตรวจสอบอันตรายและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับงานแลว 

     2.2 ขาพเจาไดประสานฝายความปลอดภัยเพื่อตรวจและแนะนําความปลอดภัยในจุดที่ทํางานแลว 

ชื่อ .............................................................................. ตําแหนง......................................................................... 

วันที่ ........../............/......... เวลา .............................. ลงนาม ....................................................................... 

3) อนุมัติโดยฝายความปลอดภัย 
    ขาพเจาไดตรวจสอบพื้นที่และไดใหคําแนะนําความปลอดภัยในการทํางานแลว 

 (  ) เริ่มงานได   (  ) ไมสามารถเริ่มงานได 

ชื่อ .............................................................................. ตําแหนง......................................................................... 

วันที่ ........../............/......... เวลา .............................. ลงนาม ....................................................................... 

 

หนา 1 ของ 2 
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ความตองการความปลอดภัย 

สถานที่ 
(   ) ตรวจสอบพื้นที่กอนเริ่มงานและลอมบริเวณพื้นที่ทํางาน 

(   ) จัดใหมีเครื่องหมายและสัญลักษณแสดงพื้นที่ที่ใชปฏิบัติงาน 

(   ) ใหติดใบอนุญาตในบริเวณที่เหมาะสม สามารถเห็นไดชัดเจน สะดวกในการตรวจสอบ  

(   ) พื้นที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยจากกระแสไฟฟาแรงสูง 

(   ) พื้นที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยจากสารไวไฟ 
 
ผูปฏิบัติงาน 

 (   ) ผูปฏิบัติงานตองผานฝกอบรมเรื่องการทํางานบนที่สูง 

 (   ) ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันการตก 

 (   ) ผูปฏิบัติงานตองผานการตรวจสภาพทางกายและความดันเลือดโดยแพทยแผนปจจุบัน 

 (   ) ผูปฏิบัติงานตองไมเปนผูที่มีอาการมึนเมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผูที่มีอาการปวยไข พักผอนนอยกวา 6 ช่ัวโมงตอ

วัน ติดยาเสพติดประเภทกระตุนหรือกดทับประสานหรือสาเหตุอื่นใดที่มีผลกับการทํางานเปนผูปฏิบัติงาน 

(   ) ผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย: การปฏิบัติงานในที่สูง (SI-WH-01) 

อุปกรณ 
(   ) ตรวจสอบปายนั่งรานกอนขึ้นไปปฏิบัติงานบนนั่งราน 

(   ) ตรวจสอบสภาพโครงสรางกอนใชงาน 

(   ) ตรวจสอบอุปกรณและเครื่องมือกอนนําไปใชงานเพื่อใหมั่นใจวาอยูในสภาพที่สมบูรณพรอมใชงาน 

(   ) กรณีเปนนั่งรานเคลื่อนที่ ตองทําการล็อคลอทุกลอกอนขึ้นไปปฏิบัติงานบนนั่งราน 

(   ) เครื่องมือและอุปกรณที่นําขึ้นไปใชงานตองผูกรัดดวยเชือก 

(   ) หามจัดเก็บวัสดุอุปกรณบนพื้นนั่งรานเกินความจําเปน 

(   ) จัดเกบ็ทําความสะอาด ตรวจสอบ และซอมแซม อุปกรณและเครื่องมือภายหลังการใชงานใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน 
 

หนา 2 ของ 2 
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ผนวก 
 

การเลือกใชถุงมือ  
หมายเหต:ุ P = ไมแนะนําใหใช, F = ใชงานได, G = ใชงานไดปลอดภยั, VG = ใชงานไดปลอดภัยที่สุด 

และ * = แนะนําใหใชในชวงเวลาสั้น ๆ 
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การเลือกใชถุงมือ (ตอ) 
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การเลือกใชถุงมือ (ตอ) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


