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คู่มือน้ีกล่าวถึงข้อควรระวังที่ทุกคนควรปฏิบัติ  ต้องร่วมมือกันทุกฝุาย ทุกภาคส่วนใน

องค์การเพื่อปูองกันการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ  คู่มือความปลอดภัยฉบับน้ียังได้อธิบายหลักการและ

วิธีปฏิบัติอย่างกว้างๆ แต่ก็คงยังมีข้อบกพร่องอยู่มาก ซึ่งผู้จัดท ายินดีน้อมรับค าติติงต่างๆเพื่อน าไป

ปรับปรุงแก้ไข ทั้งน้ีเพื่อผลประโยชน์ของทุกคน ก่อนเริ่มท างานของแต่ละวันทุกคนควรตั้งปณิธานที่จะ

ท างานโดยปราศจากความประมาท ก็จะไม่มีอุบัติเหตุ เพราะการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ  อาจน า

ความเสียหายทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียงองค์การและความเศร้าโศกมาสู่ครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน

ได้ ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มน้ีจะช่วยให้ทุกคนในองค์การสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ท างานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การลดการประสบอันตรายและความสูญเสียขององค์การและ

สังคมโดยรวม 

 

  ด้วยความปรารถนาดี 

 

                                                                  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   

                                                    และสภาพแวดล้อมในการท างาน                                       

                                                              ผู้จัดท า 
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ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

เรื่อง  นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

           

  ด้วยองค์การสวนพฤกษศาสตร์มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานและ

ลูกจ้าง  ดังน้ันจึงเห็นสมควรให้มีการด าเนินการงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อม  ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจ าของพนักงานและลูกจ้าง  จงึได้ก าหนดนโยบายไว้ดังน้ี 

  1.  ความปลอดภัยในการท างานถอืเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานและลูกจ้างทุกคน 

  2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการท างานและ

สภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 
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ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส านึกของพนักงานและลูกจ้าง เช่น การอบรม  จูงใจ การประชาสัมพันธ์  การ

แข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

  4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นผู้น า  อบรม  

ฝึกสอน  จูงใจให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย 

  5. พนักงานและลูกจ้างทุกคนต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง  เพื่อนร่วมงาน

ตลอดจนทรัพย์สินขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นส าคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
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  7. พนักงานและลูกจ้างทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอ

นามัยขององค์การสวนพฤกษศาสตร์และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการท างาน

และวิธีการท างานให้ปลอดภัย 

  8. องค์การสวนพฤกษศาสตร์จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ก าหนดไว้ข้างต้นเป็นประจ า 



 
 

   จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่       14       สิงหาคม   พ.ศ.  2552  เป็นต้นไป 

          

 

 

                     (นางก่องกานดา  ชยามฤต) 

        ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 



                                       

เปูาหมายความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ปูายแสดงสถิติอุบัติเหตุ 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสริิกติิ์ 
             

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ 
Last  Accident  Occured 

 
 
 

เราท างานมาแล้ว                        วัน                    เป้าหมาย                       วัน 
We  Have  Operated                 Days                  Target                        Days 
 
 ไม่มีอุบัตเิหตุถึงขั้นหยุดงาน 

Without  A  Lost  Time   Accident 

            เราเคยมีจ านวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน                  วัน   
            The  Best  Record                                                       Days       
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หลักเกณฑ์  วิธีการ 

เลือกต้ังผู้แทนฝาุยลูกจ้าง 

 

หลักเกณฑ์  วธิีการเลอืกตั้งผู้แทนฝุายลูกจ้าง 

ในคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

1.  คุณสมบัติ 

    - ต้องเป็นลูกจ้าง 

   - ควรเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเห็นความส าคัญ 

2.  ให้นายจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง (3  ไม่เกิน 5 คน) 

3.  ให้นายจ้างแจ้งและปิดประกาศรายชื่อคณะกรรมการ ข้อ 2 ให้ลูกจ้างทราบ (ภายใน 3 

วัน) 

4.  ให้คณะกรรมการข้อ 3 ประกาศ   

    - วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร และจ านวนผู้แทนลูกจ้าง (ภายใน 5 วัน) 

    - วัน เวลา เริ่มต้นสิ้นสุดยื่นใบสมัคร (ไม่น้อยกว่า 3 วัน และไม่เกิน 5 วัน) 

5.  ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิสมัคร (ยกเว้นคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง)และลูกจ้างทุกคนมี

สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

6.  หากลูกจ้างสมัครเท่าจ านวน  ให้ถือว่าผู้สมัคร 

7.  หากไม่มีผู้สมัคร ให้คณะกรรมการคัดเลือกจนครบจ านวน 

8.  กรณมีีผู้สมัครจ านวนให้คณะกรรมการด าเนินการดังน้ี 

 (1) ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจ าตัว 

 (2)  ประกาศก าหนด วัน เวลา สถานที่  ลงคะแนนเลือกตั้ง 

 (3)  จัดให้มีบัตรเลือกตั้ง 

 (4)  จัดหีบ/กล่อง รับบัตร 

 (5)  มอบบัตรให้ผู้มีใช้สิทธิ 

 (6)  ผู้ใช้สิทธิเขียนชื่อ/หมายเลขผู้สมัคร มอบให้คณะกรรมการหย่อนบัตร(โดยวิธีลับ) 

 (7)  ตรวจนับคะแนน รวมคะแนน(โดยเปิดเผย) 

 (8)  ประกาศผล/แจ้งนายจ้าง (ภายใน 3 วัน)  

10.  ให้นายจ้างประกาศหรอืออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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11.  ให้นายจ้างอ านวยความสะดวก/จัดหาอุปกรณ์/ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

12.  ให้นายจ้างส่งส าเนาประกาศ/ค าสั่งแต่งตั้งและหน้าที่รับผิดชอบต่ออธิบดีภายใน  15 วัน  

นับแต่วันท่ีแต่งตั้ง 
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ค าสั่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

เรื่อง  ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานและลูกจ้างทุกระดับด้านความปลอดภัย อาชีวอ

นามัย 

 และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

----------------------------------------- 

  เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างทุกระดับได้ทราบและเข้าใจในขอบเขตหน้าที่

รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  ตามที่ก าหนด

ไว้ในนโยบายความปลอดภัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงก าหนดหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าว

ไว้ดังน้ี 

  1.  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (1)  ก ากับ  ดูแล  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับซึ่ง

อยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร 

   (2)  เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการท างานใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง  

   (3)  ส่งเสริม  สนับสนุน  และติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการท างานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความ

ปลอดภัยในการท างานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ 

   (4)  ก ากับ  ดูแล  และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความ

ปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงานหรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการท างาน  คณะกรรมการ  หรอืหน่วยงานความปลอดภัย 

 

  2.  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน  มีหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 

   (1) ก ากับ  ดูแล  ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบตามข้อบังคับและ

คู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท างาน 
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   (2)  วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรือ

อันตรายเบื้องต้น  โดยอาจร่วมด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างนระดับ

เทคนิค  ระดับเทคนิคชั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ 

   (3)  สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่

รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

   (4)  ตรวจสอบสภาพการท างาน  เครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณ์

ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจ าวัน 

   (5)  ก ากับ  ดูแล  การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   (6)  รายงานการประสบอันตราย  การเจ็บปุวย  หรือการเกิดเหตุ

เดือดร้อนร าคาญอันเน่ืองจากการท างานของลูกจ้างต่อนายจ้าง  และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคชั้นสูง  หรือระดับวิชาชีพ  ส าหรับสถาน

ประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิด

เหตุ 

   (7)  ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การเจ็บปุวย  หรือการ

เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเน่ืองจากการท างานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการท างานระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคชั้นสูง  หรือระดับวิชาชีพ  และรายงานผล  รวมทั้ง

เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า 

   (8)  ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการท างาน 

   (9)  ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหารมอบหมาย 

 

  3.  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 

   (1)  ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ

ความปลดภัยอา        ชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

   (2)  วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย  รวมทั้งก าหนดมาตรการปูองกัน

และขั้นตอนการท างานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 

   (3)  แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความ

ปลอดภัยในการท างาน 
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   (4)  ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การเจ็บปุวย  หรือการ

เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเน่ืองจากการท างาน  และรายงายผล  รวมทั้งเสนอแนะต่อ

นายจ้างเพื่อปูองกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 

   (5)  รวบรวมสถิติ  จัดท ารายงาน  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ประสบอันตราย  การเจ็บปุวยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเน่ืองจากการท างานของ

ลูกจ้าง 

   (6)  ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่นายจ้าง

มอบหมาย 

 

  4.  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคชั้นสูง มีหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 

   (1)  ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย           อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

   (2)  วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย  รวมทั้งก าหนดมาตรการปูองกัน

และขั้นตอนการท างานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 

   (3)  วิเคราะห์แผนงานโครงการ  รวมทั้งก าหนดมาตรการปูองกันและ

ขั้นตอนการท างานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 

   (4)  ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไป

ตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการท างาน 

   (5)  แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความ

ปลอดภัยในการท างาน 

   (6)  แนะน า  ฝึกสอน  อบรมลูกจ้าง  เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัย

จากเหตุอันจะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการท างาน  

   (7)  ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย  การ

เจ็บปุวย หรอืการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเน่ืองจากการท างาน  และรายงานผล  รวมทั้ง

เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อปูองกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 

   (8)  รวบรวมสถิติ  วิเคราะห์ข้อมูล  จัดท ารายงาน  และข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการประสบอันตราย  การเจ็บปุวย  หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเน่ืองจาก

การท างาน 
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   (9)   ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่นายจ้าง

มอบหมาย 

 

  5.  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (1)  ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย           อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

   (2)  วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย  รวมทั้งก าหนดมาตรการปูองกัน

และขั้นตอนการท างานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 

   (3)  ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท างาน 

   (4)  วิเคราะห์แผนงานโครงการ  รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงาน

ต่างๆและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการท างานต่อนายจ้าง 

   (5)  ตรวจประเมินการปฏิบัติของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตาม

แผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการท างาน 

   (6)  แนะน าให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความ

ปลอดภัยในการท างาน 

   (7)  แนะน า  ฝึกสอน  อบรมลูกจ้าง  เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัย

จากเหตุอันจะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการท างาน  

   (8)  ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน  หรือ

ด าเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการ

ท างานในสถานประกอบกิจการ 

   (9)  เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยใน

การท างานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ  และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 

   (10)  ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย  การ

เจ็บปุวย หรอืการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเน่ืองจากการท างาน  และรายงานผล  รวมทั้ง

เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อปูองกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 

   (11)  รวบรวมสถติิ  วิเคราะห์ข้อมูล  จัดท ารายงาน  และข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการประสบอันตราย  การเจ็บปุวย  หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเน่ืองจาก

การท างาน 
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   (12)  ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอื่นตามที่นายจ้าง

มอบหมาย 

 

  6.  ให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

   (1)  พนักงานทุกคนต้องท างานด้วยความส านึกถึงความปลอดภัยอยู่

เสมอทั้งของตนเองและผู้อื่น 

   (2)  พนักงานทุกคนต้องรายงานสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยและ

อุปกรณ์ปูองกันที่ช ารุดเสียกายต่อผู้บังคับบัญชาหรอืผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   (3)  พนักงานทุกคนต้องเอาใจใส่และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการ

ท างานอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ 

   (4)  พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับองค์การฯ  จัดให้และแต่ง

กายให้รัดกุมเหมาะสมกับงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 

   (5)  เมื่อพนักงานมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยให้เสนอ

ผู้บังคับบัญชาหรอืผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   (6)  พนักงานทุกคนต้องใช้อุปกรณ์ปูองกันภัยที่องค์การฯ จัดให้และ

แต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมกับงานตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 

   (7)  พนักงานทุกคนต้องไม่เสี่ยงกับงานที่ยังไม่เข้าใจ  หรือไม่แน่ใจว่า

ท าอย่างไรจงึจะปลอดภัย 

   (8)  ต้องศึกษางานที่ปฏิบัติว่าอาจเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายใดที่อาจ

เกิดขึ้นกับตนเองหรอืผู้อื่น 

    

จงึประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

  

 ผู้อ านวยการองค์การสวน

พฤกษศาสตร์ 
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ขั้นตอนการแจ้งเหตฉุุกเฉนิ และเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉนิ 
 

เหตุการณ์ 

 
การแจ้งเหตุฉุกเฉินภายใน 

บุคคล/โทรศัพท์ 

การแจ้งเหตุฉุกเฉินภายนอก 

บุคคล/โทรศัพท์ 

ไฟไหม้ 

 

นางสาวรัชดา พงษ์สัตยา

พิพัฒน์    

   081-8856764   หรือ  

4145 

เหตุเกี่ยวกับไฟฟูา นายปัญญา  ใจแก้วหลวง    089-8538378   หรอื  

4084 

เหตุความ

ปลอดภัยต่างๆ 

นางสาวภรณ ี สรรพศรี    083-8637030   หรอื  

4087 

แผ่นดินไหว รอง ผอ.อ.ส.พ.   ผอ.สพป. 

ผอ.สนอ.    

        1446 , 1301 , 

1333 

อาคารถล่มหรอื

ร้าว 

ผอ.สพป.   ผอ.สนอ. 

หัวหน้างานเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการท างาน 

        1301 , 1333 , 

1068 

อุบัติเหตุในงาน ผอ.สพป.  ผอ. สนอ.   

หัวหน้างานเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการท างาน 

        1301 , 1333 , 

1068 

อุบัติเหตุจราจร งานบรกิารกลาง                 1320 
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ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชวีอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2552 
 

  ตามบทบัญญัติ ในหมวด 1 ข้อ 3 ข้อ 4  และข้อ 5  แห่งกฎกระทรวงก าหนด

มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2549  โดยมีการจ ากัดสิทธิเสรภีาพ ตามข้อบัญญัติแห่งกฎกระทรวงนี้ 

  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้ดูแล

มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อม 

ของนายจ้างและลูกจ้าง  ตามข้อ 3  และตามหน้าที่ข้อ 34(3)  แห่งกฎกระทรวง  จึงขอ

ประกาศใช้ ข้อบังคับน้ีนับตั้งแต่วันท่ี  ผอ.อ.ส.พ.  ลงนามในข้อบังคับน้ี 

 

หมวดที ่1 

บทบัญญัติท่ัวไป 

ข้อ 1  หากมีการยกเลิกหรอืแก้ไขข้อบังคับน้ี จะกระท าได้โดยการประกาศของผอ.อ.ส.พ.  

ลงนามในข้อบังคับน้ีโดยการเสนอของฝุายความปลอดภัย 

ข้อ 2  ให้ข้อบังคับนี้ มีผลบังคับใช้ในบุคคล  จุดปฏิบัติงาน หน่วยงานดังน้ี 

  (1)  ผู้มาเยือนและผู้เข้าเยี่ยมชมองค์การฯ 

  (2)  ลูกค้าหรอืกลุ่มธุรกิจที่ติดต่อองค์การฯ 

  (3)  พนักงานและลูกจ้างประจ า 

  (4)  ลูกจ้างโครงการและลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

  (5)  ผู้ที่เข้ามาในเขตองค์การฯ ทุกคน 

ข้อ 3  บทนิยาม 

  (1)  องค์การ คอื องค์การสวนพฤกษศาสตร์  ซึ่งหมายความรวมถึง สวน

พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์และสวนสาขาต่างๆ 

  (2)  ข้อบังคับคือข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2552 

  (3)  กฎกระทรวง คอืกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ

จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.  2549 

  (4)  จป. คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพระดับต่าง 
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  (5)  ช่าง คอื ผู้ที่มีความรู้ ความช านาญในด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร  

ไฟฟูา 

  (6)  วิศวกร คอื ผู้ที่ประกอบวิชาชีพวิศวกร  ตามที่สภาวิศวกรก าหนด 

  (7)  ผู้ควบคุม  คือ  ผู้ที่พาคณะลูกค้า  คณะบุคคลอื่น  คณะผู้มาเยือน  เข้า

มาในองค์การฯ 

  (8)  หัวหน้างาน  คือ  ผู้ควบคุมงาน 

  (9)  ฝุายความปลอดภัยฯ  หมายถึง  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอ

นามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  (10)  ลูกจ้าง  คอื  พนักงาน ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างโครงการ  ลูกจ้างชั่วคราว

รายวัน 

 

ข้อ 4 ให้คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อม  เป็นหน่วยงานความ

ปลอดภัยตามที่กฎกระทรวงก าหนด 

ข้อ 5  ให้คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อม  เป็นหัวหน้า

หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 6  การสั่งการ  การออกค าสั่ง  ค าสั่ง  ประกาศ  ของคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชี

วอนามัย  และสิ่งแวดล้อม  หรือ จป. ถือว่าเป็นการท าหน้าที่เพื่อพิทักษ์ประโยชน์แก่นายจ้าง  

พนักงาน ลูกจ้าง  ผู้ใดละเมิดค าสั่งน้ัน  ย่อมได้รับโทษตามบทลงโทษแห่งข้อบังคับนี้ 

ข้อ 7  ในการกระท างานในข้อ 6 จะถือว่าการท าหน้าที่น้ันเป็นความผิดมิได้ 

 

 

หมวด  2 

การปฏิบัติตนทัว่ไปในเขตองค์การ 

 

ข้อ 8  ให้ผู้ที่เข้ามาในเขตองค์การทุกคน  ต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับและคู่มือความ

ปลอดภัย อย่างเคร่งครัด 

ข้อ 9  ให้ผู้ที่เข้ามาในเขตองค์การทุกคน  ต้องปฏิบัติตนตามคู่มือบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน

ขององค์การอย่างเคร่งครัด 
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ข้อ 10  ให้ผู้ที่เข้ามาในเขตองค์การทุกคน  ต้องปฏิบัติตาม  กฎ  ค าสั่ง  ประกาศ  ของ

องค์การอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 11  ห้ามผู้ที่เข้ามาในเขตองค์การทุกคน  ที่ดื่มสุรา  เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอ

ฮอร์  เสพยาเสพติด  เข้าเขตองค์การเด็ดขาด 

ข้อ 12  ห้ามผู้ที่เข้าในเขตองค์การทุกคน  ดื่มสุรา  เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอร์  

เสพยาเสพติด ในเขตองค์การเด็ดขาด 

ข้อ 13  ห้ามผู้ที่เข้ามาในองค์การทุกคน  น าสุรา  เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอร์  

เสพยาเสพติด  เข้าในองค์การเด็ดขาด 

ข้อ 14  ห้ามผู้ที่เข้ามาในองค์การ  จ าหน่าย  สุรา  เคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอร์  ยา

เสพติดในองค์การเด็ดขาด 

ข้อ 15  ห้ามผู้ที่เข้ามาในองค์การ  กระท าความผิดทางอาญาในองค์การเด็ดขาด 

ข้อ 16  ให้ผู้ที่จ าหน่ายสินค้าภายในองค์การ  ต้องได้รับการขออนุญาตจากองค์การ  และ

ได้รับใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่าน้ันถงึจะด าเนินการจ าหน่ายสินค้าได้ 

ข้อ 17  ให้ผู้ที่ปฎิบัติงานทุกคน  ต้องแต่งกายด้วยชุดที่สุภาพ เรียบร้อย  เหมาะสมกับสภาพ

การท างาน 

 ข้อ 18  ให้ผู้ที่ปฎิบัติงานทุกคน  ต้องใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล  ตามที่

หน่วยงานความปลอดภัยรับรองไว้ในคู่มือความปลอดภัย 

ข้อ 19  ให้ผู้ที่เข้ามาในเขตองค์การทุกคน  ต้องปฏิบัติตามปูายเตือน  ปูายบังคับทางความ

ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 20  ห้ามผู้ที่เข้ามาในเขตองค์การ อยู่ในที่ลับหู  ลับตา  ล าพังคนเดียว 

ข้อ 21 ให้ปัสสาวะและอุจจาระในท่ีท่ีจัดไว้ให้เท่าน้ัน 

ข้อ 22 ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  หรือบุคคลภายนอกเข้าเขตการปฏิบัติงานก่อนได้รับ

อนุญาต 

ข้อ 23  ผู้ที่อยู่ในส่วนของการผลิต  ห้องปฎิบัติการ  การซ่อมบ ารุง  ต้องปฏิบัติตามคู่มือ

ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 24  ผู้ที่ท างานในจุดปฏิบัติงานที่เป็นอันตราย  ต้องปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยอย่าง

เคร่งครัด 

ข้อ 25  ห้ามผู้ที่เข้ามาในเขตองค์การ  สวมสร้อยคอที่ออกนอกเคร่ืองแต่งกายเด็ดขาด 

ข้อ 26  ห้ามผู้ที่มิใช่ช่าง  วิศวกร  กระท าการซ่อมปรับปรุง เคร่ืองจักร  ไฟฟูา โดยพละการ 
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ข้อ 27  เมื่อผู้ที่เข้ามาในองค์การได้รับบาดเจ็บ ต้องแจ้งที่ผู้ควบคุม  หัวหน้างาน  และให้ผู้

ควบคุมหัวหน้างานแจ้งฝุายความปลอดภัยฯหรอืผู้เกี่ยวข้องทันท ี

ข้อ 28  ให้ผู้ที่เข้ามาในเขตองค์การ พบสภาพเครื่องจักร  อุปกรณ์ที่ช ารุดไม่พร้อมใช้งาน

หรอืสภาพการท างานไม่ปลอดภัยให้แจ้งฝุายความปลอดภัยฯทันที 

ข้อ  29  ให้ผู้ควบคุม  หัวหน้างาน  ตรวจตราผู้ใต้บังคับบัญชา  เครื่องจักร  เครื่องกล  ไฟฟูา  

อุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมปฏิบัติงานและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

ข้อ 30 ห้ามผู้ควบคุม  หัวหน้างาน  อนุญาตให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานเมื่อมีสภาพไม่พร้อม

ท างานหรือหากท างานแล้วก่อให้เกิดอันตราย  และห้ามใช้เครื่องจักรที่มีสภาพไม่พร้อมที่จะ

ท างาน  หรอืหากท างานแล้วก่อให้เกิดอันตราย 

ข้อ  31  ให้ฝุายความปลอดภัยฯ  มีอ านาจในการเรียกตรวจ  ตรวจค้น  ตรวจปัสสาวะเพื่อ

หาสารเสพติด  จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคจากการท างาน  และให้รายงานต่อ

ผู้อ านวยการในการใช้อ านาจดังกล่าว  

ข้อ  32  ให้ฝุายความปลอดภัยฯ  จป.ระดับต่างๆ   สามารถใช้อ านาจสั่งพนักงาน ลูกจ้าง

หยุดท างานเน่ืองจากมีสภาพไม่พร้อมปฏิบัติงานได้ไม่เกิน ครั้งละ  1  วัน  โดยถือเสมือนว่า

พนักงาน ลกูจ้างน้ันลาปุวย 

ข้อ  33  ผู้ใดฝุาฝืนหมวด  2  ย่อมได้รับโทษตามระเบียบองค์การฯ 

 

 

หมวด  3 

การรกัษาความสะอาด 

ข้อ  34  ผู้ที่อยู่ในเขตองค์การต้องรักษาความสะอาด 

ข้อ  35  ห้ามทิ้งขยะในเขตองค์การ เว้นแต่จะเป็นที่จัดไว้ให้เท่าน้ัน 

ข้อ  36  ผู้ปฏิบัติงาน  เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จต้องเก็บอุปกรณ์  ท าความสะอาดพื้นที่ท างาน           

รวมทั้งท า 5 ส ในพื้นที่ท างาน 

ข้อ  37  ให้หัวหน้างานควบคุมไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการที่ท าให้พื้นที่น้ันไม่สะอาด 

ข้อ  38   ห้ามน าอุปกรณ์ท่ีมีสภาพไม่พร้อมใช้งานมาท างาน 

ข้อ  39    ผู้ใดฝุาฝืนหมวด  3  ย่อมได้รับโทษตามระเบียบองค์การฯ 
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หมวด  4 

การปูองกันอัคคีภัย 

ข้อ  40  ห้ามน าผ้าที่เปื้อนน้ ามัน เศษผ้า  กระดาษรวมกัน 

ข้อ  41  ให้แยกที่ผ้าที่เปื้อนน้ ามัน  เศษผ้า  กระดาษ  และให้ทิ้งในภาชนะที่เป็นโลหะที่ฝาปิด

เท่าน้ัน 

ข้อ  42  ให้แผนกพัสดุ    ห้องปฎิบัติการ แยกเก็บน้ ามัน จาระบี  วัตถุไวไฟ  วัตถุก่อให้เกิด

ระเบิดออกจากกัน สารเคมีสถานที่จัดเก็บน้ันต้องได้รับอนุญาตจากฝุายความปลอดภัยฯ  ใน

การจัดเก็บสินค้าดังกล่าว  โดยผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัย 

ข้อ  43  ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ตามข้อ 2  ต้องปฏิบัติตามแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 

ข้อ  44   ผู้ใดฝุาฝืนหมวด  4  ย่อมได้รับโทษตามระเบียบองค์การฯ 

 

หมวด  5 

การปฏิบัติงานในองค์การ 

ข้อ  45  ให้ผู้ที่อยู่ในงานช่าง ฝุายผลิต ห้องปฎิบัติการ  ขับรถยนต์และท างานผลิตอื่นๆ  ต้อง

ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ข้อ  46  หัวหน้างานต้องไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์ปูองกันอันตราย  ตามคู่มือความ

ปลอดภัยเข้าในจุดปฏิบัติงานเด็ดขาด 

ข้อ  47  หัวหน้างานต้องควบคุมให้ลูกจ้างปฏิบัติงานตามคู่มือความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัด 

ข้อ  48  ผู้ใดฝุาฝืนหมวด  5  ย่อมได้รับโทษตามระเบียบองค์การฯ 

 

หมวด  6 

การเคล่ือนย้ายวัสดุก าลังคน 

ข้อ  50  ห้ามลูกจ้างชายยกของหนักเกิน  50  กิโลกรัม  ในแนวราบและห้ามลูกจ้างหญิงยก

ของหนักเกิน  25  กิโลกรัม ในแนวราบ 

ข้อ  51  ในการยกของ  ต้องเป็นไปตามคู่มือความปลอดภัย 

ข้อ  52  ห้ามท าหรอืก่อสร้าง  สิ่งกีดขวางต่างๆ  ขวางทางยกของ 

ข้อ  53  หากต้องการยกของเกินต้องใช้เครื่องจักรกล  เครน  รถยก  แทนการใช้แรงงานคน  

ข้อ  54  ผู้ใดฝุาฝืนหมวด  6  ย่อมได้รับโทษตามระเบียบองค์การฯ 
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หมวด  7 

อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 

ข้อ  55  ใหล้กูจ้างทุกคน  สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตราย  ตามคู่มือความปลอดภัย 

ข้อ  56  ให้ฝุายความปลอดภัยฯ  รับรองอุปกรณ์ปูองกันอันตราย  เพื่อใช้ในองค์การ  ตาม

หลักเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

ข้อ  57  ให้ฝุายความปลอดภัยฯ  รับรองอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล  ตามคู่มือความ

ปลอดภัยทุกจุดปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

ข้อ  58  ลูกจ้างผู้ใดไม่ใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลตามคู่มือความปลอดภัย  ต้อง

ได้รับโทษตามระเบียบองค์การฯ 

 

หมวด  8 

การซ่อมบ ารุงเครื่องจกัร  ไฟฟูา สิ่งปลูกสร้างในองค์การ 

ข้อ  59  งานอาคารและสถานที่ ต้องท าประวัติการตรวจสอบ  การซ่อม  อาการซ่อม  

เคร่ืองจักร  รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ เคร่ืองใช้ไฟฟูาในองค์การฯ 

ข้อ  60  งานเคร่ืองจักรกลต้องควบคุมให้เครื่องจักรมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานตลอดเวลา 

ข้อ  61  ในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอันตราย  ไฟฟูาแรงสูง  ไฟฟูาแรงต่ า ต้องปฏิบัติตาม

คูม่ือความปลอดภัยหรอืวิธีการซ่อมบ ารุงอย่างเคร่งครัด 

ข่อ  62  ในการเปลี่ยนอุปกรณ์  เคร่ืองจักร  เคร่ืองใช้ไฟฟูา การติดตั้งเครื่องจักร ต้องเป็นไป

ตามมาตรฐานก าหนด 

ข้อ  63  ในการติดตั้งเครื่องจักรใหม่  อุปกรณ์ใหม่  หรือต่อเติม ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

ในองค์การ  ต้องให้ฝุายความปลอดภัยฯท าการประเมินความเสี่ยงก่อนทุกคร้ัง 

ข้อ  64  ผู้ใดฝุาฝืนหมวด  8  ย่อมได้รับโทษตามระเบียบองค์การฯ 
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หมวด  9 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ข้อ  65  พื้นที่ท างานต้องมีแสงสว่าง  ปริมาณฝุุน  ปริมาณเสียง  ความร้อน  ตามกฎหมาย

ก าหนด 

ข้อ  66  ให้ตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน  ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุก

ป ี

ข้อ  67  หากตรวจไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้ฝุายความปลอดภัยฯ เสนอความคิดเห็นพื่อป

รับปรุงให้ปลอดภัย 

หมวดหมู่  10 

การปฏิบัติงานในจุดปฏิบัติงานอันตราย 

ข้อ  68  จุดปฏิบัติงานอันตราย คือ จุดปฏิบัติงานที่มีผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมเกิน

มาตรฐาน  หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามประกาศหรือ

ฝุายความปลอดภัยรับรอง 

ข้อ  69  ในการปฏิบัติงาน  ณ  จุดปฏิบัติงานอันตราย  ต้องปฏิบัติตามประกาศฝุายความ

ปลอดภัยฯ 

ข้อ  70  อนุญาตใหลู้กจ้างปฏิบัติงานในจุดปฏิบัติงานอันตรายไม่เกิน  7  ชั่วโมงต่อวัน  หรือ  

42  ชั่วโมงต่อหน่ึง 

 สัปดาห์ 

ข้อ  71  การอนุญาตให้ลูกจ้างปฏิบัติงานในจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย  ต้องให้ฝุายความ

ปลอดภัยฯรับรองก่อน 

ข้อ  72  ผู้ใดฝุาฝืนหมวด  10  ย่อมได้รับโทษตามระเบียบองค์การฯ 

 

หมวด  11 

การจัดเก็บสารเคมี  และวัตถุอันตราย 

ข้อ  73  วัตถุอันตราย  คอื  สารเคมีอันตราย  วัตถุอันตราย  วัตถุสงครามหรอื  อย่างอื่น

ตาม  พรบ.   วัตถุอันตราย  พรบ.  วัตถุสงคราม  ก าหนด 

ข้อ  74  ให้งานพัสดุ  ควบคุม  จัดเก็บสารเคมี  และวัตถุอันตรายที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ  75  ให้งานพัสดุ  จัดท าประวัติการเบิกจ่าย สารเคมี  และวัตถุอันตราย  โดยสรุปส่งท่ี

ฝุายความปลอดภัยทุกเดือน 
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ข้อ 76  ให้หัวหน้างาน  ตรวจตราลูกจ้างในสังกัด  หากพบอาการแพ้  ให้แจ้งฝุายความ

ปลอดภัยฯ ทันที 

ข้อ  77  หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องต้องควบคุมมิให้ลูกจ้างในสังกัด  ได้รับการแพ้สารเคมี  หรอื

ได้รับอันตรายจากสารเคมี 

ข้อ  78  หัวหน้างานพัสดุ  ต้องควบคุมมิให้เกิดการรั่วไหล  เกิดการสูญหายของสารเคมี  

วัตถุอันตราย  จากแหล่งที่จัดเก็บ 

ข้อ  79  ผู้ใดฝุาฝืนหมวด  11  ย่อมได้รับโทษตามระเบียบองค์การฯ 

 

หมวด  12 

ควบคุมสิ่งเสพติดในโรงงาน 

ข้อ  80  เป็นนโยบายขององค์การฯจะไม่ให้มีการขายยาเสพติดในบริเวณเขตองค์การฯ  โดย

จะประสานงานกับต ารวจ 

 ท้องที่ตลอดเวลา 

ข้อ  81  ห้ามขายสุรา ยาบ้าและเคร่ืองดื่มที่ผสมแอลกอฮอร์ในเขตองค์การฯ  โดยเด็ดขาด 

ข้อ  82  จะมีการสุ่มตรวจลูกจ้างที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย  โดยส่งตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  

ถ้าตรวจพบสารเสพติดใน 

ร่างกายจะเลิกจ้างทันที 

ข้อ  83  ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในองค์การฯ  จะตรวจสอบว่าส่วนหน่ึงมาจากสารเสพติดและ

เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอร์หรอืไม่   
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คู่มือความปลอดภัยว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 255๘ 
 

ค าจ ากัดความ 

 

ภัย  (Hazard)  เป็นสภาพการณ์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล หรอืความ

เสียหายต่อทรัพย์สินหรอืวัสดุ  หรอืกระทบกระเทอืนต่อขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

ปกติของบุคคล 

อันตราย  (Danger) ระดับความรุนแรงท่ีเป็นผลเน่ืองมาจากภัย (Hazard)  ระดับของภัยอาจ

มีระดับสูงมากหรือน้อยก็ได้ ขึ้นอยู่กับมาตรการในการปูองกัน 

ความเสียหาย  (Damage) ความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความสูญเสียทางกายภาพหรอื

ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงาน หรอืความเสียหายทางด้านการเงนิที่เกิดขึ้น 

อุบัติเหตุ  (Accident)  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งก่อให้เกิดความ

บาดเจ็บ พิการ หรอืตาย  และท าให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 

ความปลอดภัย  (Safety)  ในทางทฤษฎี หมายถงึ "การปราศจากภัย"  แต่ส าหรับในทาง

ปฏิบัติอาจยอมรับได้ในความหมายที่ว่า "การปราศจากอันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น" 

  

1. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 

การกระท าที่ไม่ปลอดภัย 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุกว่าร้อยละ80 เกิดจากการกระท าของคน 

 ท างานลดขั้นตอนหรอืรบีเร่งเกินไป 

 ไม่หยุดเคร่ืองจักร ก่อนซ่อมแซมหรอืบ ารุงรักษา 

 ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ในขณะท างานที่มีอันตราย 

 ยก เคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยท่าทางท่ีไม่ปลอดภัย 

 ฝุาฝืนกฎระเบียบและสัญลักษณ์ความปลอดภัย 

 ปฏิบัติงานโดยไม่มีหน้าที่ หรอืขาดความรู้ 

 หยอกล้อระหว่างท างาน 
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 แต่งกายไม่รัดกุม รุ่มร่าม 

 สภาพร่างกายไม่พร้อมหรือผิดปกติ เช่น ดื่มสุรา, เมาค้าง, มีปัญหาครอบครัว ใช้สิ่ง

เสพติด   

เป็นต้น 

       *    การมีทัศนคติไม่ถูกต้อง เช่น อุบัติเหตุเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมแก้ไขปูองกันไม่ได้ 

สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย  (Unsafe Conditions) 

* เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ช ารุด ขาดการซ่อมแซมหรอืบ ารุงรักษา 

 * ความไม่เป็นระเบียบเรยีบร้อยและสกปรกในการจัดเก็บวัสดุสิ่งของ 

* สิ่งแวดล้อมในการท างานไม่ดี เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ, การระบายอากาศไม่ดี, 

เสียง   ดัง,  ฝุุน ละออง, ความร้อนสูง, ไอระเหย ของสารเคมี เป็นต้น 

* ไม่มีการ์ดครอบปูองกันส่วนที่เป็นอันตรายของเครื่องจักร หรือส่วนที่เคลื่อนไหวต่าง 

ๆ เช่น  เฟือง,  โซ,่  พูลเลย์,  ไฟลวีล, เพลา  เกลียว,  ใบมีด,หรอืความร้อน  เป็นต้น 

* ระบบไฟฟูา หรอือุปกรณ์ไฟฟูาช ารุดบกพร่อง 

 

การขาดความร่วมมือในเรื่องความปลอดภัย 

 ไม่ร่วมกิจกรรมความปลอดภัย 

 ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของความปลอดภัยในการท างาน 

 ไม่รายงานอุบัติเหตุ 

 ขาดจติส านึกความปลอดภัย 

 

2. ความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการท างาน 

เปรียบค่าใช้จ่ายเหมือนภูเขาน้ าแข็งในมหาสมุทร 

 

ความสูญเสียทางตรง 

 ค่ารักษาพยาบาล 

 ค่าทดแทน 

 ค่าท าขวัญ 

 อวัยวะ ร่างกายได้รับบาดเจ็บ บาดแผล 

 เกิดเจ็บปุวยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 
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 สูญเสียอวัยวะ พิการ 

 สูญเสียชีวติ 

 

ความสูญเสียทางอ้อม 

ลูกจ้าง 

* ได้รับความเจ็บปวด 

* ได้รับความทรมาน 

* ความพิการ 

* ความสูญเสียงาน 

* เสียขวัญและก าลังใจ 

 

 ครอบครัว 

 * สูญเสียคนรัก 

 * ขาดรายได้ 

 * สูญเสียโอกาส 

 

 นายจ้าง 

 * ผลผลิตลดลง 

 * ค่าล่วงเวลา 

 * ค่าใช้จ่ายฝึกคนงานใหม ่

 * ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจักร 

 * เสียเวลา 

 * เสียชื่อเสียง 

 

 ประเทศชาติ 

 * ขาดก าลังคนช านาญงาน 

 * เศรษฐกิจเสียหาย 

 

 กฎความปลอดภัยทั่วไป 

  * การเดินภายในโรงงานให้เดินชิดซ้าย อย่าเดินล้วงกระเป๋า และห้าม วิ่งโดยเด็ดขาด 
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 * เมื่อเดินขึ้นลงบันไดให้มองข้ันบันไดและจับราวบันไดเสมอ 

 * ก่อนและหลังปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ ต้องตรวจสภาพความ

ผิดปกติ                         หากตรวจพบให้หยุดเครื่องจักรทันทีและแจ้งให้หัวหน้างาน

ทราบ 

* ห้ามเคลื่อนย้ายหรอืถอดเคร่ืองก าบังอันตราย (Guard) ออกจากเคร่ืองจักร 

* ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ปูายเตือน ปูายห้ามต่างๆ ที่ติดไว้อย่างเคร่งครัด 

 * ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงานโดยเด็ดขาดเพราะอาจเกิดอันตรายได้ 

 * เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต้องแจ้งให้หัวหน้างาน

หรอื      เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทราบทันที 

* ห้ามน าอาหาร เคร่ืองดื่ม ขนมขบเคี้ยว ลูกอมเข้ามาทานในโรงงานเป็นอันขาด 

* ต้องสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันความปลอดภัยที่ก าหนด ณ จุดงานน้ันตลอดเวลาที่ 

  ปฏิบัติงาน 

* เก็บรักษาเครื่องมือเคร่ืองใช้ให้เป็นหมวดหมู่ และเป็นระเบียบเรยีบร้อย 

* สูบบุหรี่ในเวลาและพื้นที่ที่ก าหนดให้เท่าน้ัน 

* หากท างานเกี่ยวกับสารเคมีต้องล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง 

* ร่วมมือกันในการรักษาความสะอาดพื้นที่ท างานทั้งก่อนและหลังเลิกงาน 

* ห้ามวางสิ่งของกีดขวางเครื่องดับเพลิง บันได ทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน 

* ไม่อนุญาตให้ใช้ทางออกหรือประตูฉุกเฉินในสถานการณ์ปกติ 

* ห้ามฉีดเครื่องดับเพลิงหรอืกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเล่นโดยไม่มีเหตุอันควร 

 

กฎการปูองกันตนเอง 

 

“จงท างานด้วยจิตใจที่สดชื่น พร้อมด้วยจิตส านึกในความปลอดภัยและอาชีวอนา

มัย เป็นเบื้องต้น” 

   

 การปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างเคร่งครัด 

 จ าไว้ว่า การอยู่ดึก การดื่มจัด และการพนันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในวันรุ่งขึ้น 

 สังเกตและปฏิบัติตามปูายห้าม  ปูายเตือนอย่างเคร่งครัด 

 อย่าท างานในที่ลับตาคนเพียงคนเดียว โดยไม่มีใครทราบโดยเฉพาะการท างานหลัง

เวลาท างานปกติ 
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 ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยรัดกุม ไม่ขาดรุ่งริ่งห้ามมีส่วนยื่นห้อย และห้ามถอดเสื้อและ

หรอืนุ่งกางเกงขาสั้นในขณะที่ปฏิบัติงานตามปกติ 

 ห้ามหยอกล้อเล่นกันในขณะปฏิบัติงาน 

 ต้องใส่หมวกนิรภัยตลอดเวลาท างานในสภาพปกติท่ีสามารถใส่ได้ 

 ต้องใส่รองเท้าหุ้มส้นตลอดเวลาท างานในสภาพปกติท่ีสามารถใส่ได้ 

 

กฎความปลอดภัยในการท างานเฉพาะด้าน 

1.   การจัดรักษาสถานที่ท างานให้เป็นระเบียบ 

 สถานที่ปฏิบัติงานต้องปราศจากสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายที่อาจจะเป็น

อุปสรรคต่อการท างาน และต้องไม่มีเศษขยะ น้ ามันและน้ าบนพื้น 

 จัดทางเดินให้โล่งเพื่อสามารถเข้าไปยังท่ีท างานได้อย่าง ปลอดภัย 

 ห้องน้ าตลอดจนอ่างล้างมือต้องอยู่ในสภาพที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

 อาหารต้องไม่จัดเก็บไว้ในสถานที่ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขยะและของเหลือใช้ต้องน าออกไปนอกเขตปฏิบัติงานทุกวัน 

 ห้ามจัดวางวัสดุที่ง่ายต่อการลุกไหม้ใกล้กับจุดติดตั้งหลอดไฟหรือวัสดุ  ที่มีความร้อน/

มีประกายไฟ 

 น้ ามัน  จาระบีท่ีหกเรี่ยราดบนพื้น ต้องรีบท าความสะอาดให้เรียบร้อย 

 จัดเก็บวัสดุบนพื้นที่ได้ระดับ และอยู่ในสภาพเรียบร้อยมั่นคง 

 จัดท าลิ่มไม้หมอน ส าหรับรองวัสดุที่เป็นรูปวงกลมเพื่อปูองกันการเคลื่อนตัว 

 การจัดรักษาให้เป็นระเบียบที่ดี จะช่วยปูองกันอุบัติเหตุได้ 

    2.   การใช้อุปกรณ์เพื่อใช้เตือนและกั้นบริเวณท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน 
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* บริ เ วณเขตก่อสร้ างต้อ งจัดท ารั้ ว   พร้อมปิดปู ายประกาศ “เขตก่อสร้ าง  

บุคคลภายนอกห้ามเข้า” 

       โดยรอบบริเวณที่ท าการก่อสร้าง 

* บริเวณเขตอันตรายต้องจัดท ารั้ว  พร้อมปิดปูายประกาศ “เขตอันตรายในการ

ก่อสร้าง”  และมี   

       ไฟสัญญาณสีแดงแสดงให้เห็นชัดเจนในเวลากลางคนื 

* พื้นที่สูง  พื้นที่ที่มีช่องเปิดต่างๆ  ต้องท าราวกันตกที่มั่นคงแข็งแรง 

* ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง  หรอืหมดหน้าที่เข้าไปใน เขตก่อสร้าง  และเขต

อันตรายใน    

        การก่อสร้าง 

* ห้ามผู้ปฏิบัติงานพักอาศัยในบริเวณเขตก่อสร้าง 

 

  3.  ความปลอดภัยในการท างานบนท่ีสูง 

    * ราวกันตกต้องมั่นคงแข็งแรง  มีความสูงไม่น้อยกว่า 90  เซนติเมตร จากพื้น 

    * ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน เช่น รถ เครน  ลวดสลิง, เชือก, 

ตะขอ ,สะเก็น  ว่าอยู่ในสภาพดีทุก คร้ังก่อนเริ่ม ท างาน  หากช ารุดห้าม 

น ามาใช้ 

    *    ขณะที่มีพายุหรอืฝนตก ผู้ปฏิบัติงานต้องหยุดท างานและลง มาข้างล่าง 

    * เมื่อมีความเสี่ยงท่ีจะตกลงมาจากที่สูง และอยู่ในที่สูงเกิน 4 เมตรขึ้น ไป ให ้

          ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งให้ใช้เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวติ 

 

4.   ความปลอดภัยในการยกเคลื่อนย้ายของหนัก 

 โดยมือ 

 ต้องสวมถุงมือชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับวัสดุที่จะท าการยก 

 ถ้ายกหนักเกินกว่าจะยกคนเดียวได้ให้เรียกคนมาช่วยมากพอที่จะยกได้  โดยไม่ต้อง 

ฝืนออก 

 แรงมากจนเกินก าลัง งอเข่าและคู้ลงต่ า ใกล้ของให้   ล าตัวชิดลง ให้หลังตรง

เกือบเป็น แนวดิ่งแล้วยืนขาทั้งสองขึ้น ให้ใช้ขายกอย่าใช้หลังยก เมื่อจะวางของ

ให้ท าวิธี ย้อนกลับ ตามวิธีเดิม 
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โดยเคร่ืองกลหนักและรถเครน 

 จัดให้มีผู้ให้สัญญาณที่ช านาญเพียงคนเดียว 

 อย่าเข้าใกล้ส่วนที่เคร่ืองจักรทีจ่ะต้องหมุนเหวี่ยง 

 ในกรณทีี่มีการขุดต้องกั้นอาณาบริเวณไว้โดยรอบ 

 ห้ามเข้าไปอยู่ใต้วัสดุที่ก าลังยกโดยเด็ดขาด 

 การท างาน  ในเวลากลางคืน  จัดให้มีแสงสว่างทั่วบริเวณ   ต ล อ ด เ ว ล า ที่

ท างาน 

 ห้ามมิให้ดัดแปลง  หรอืแก้ไขส่วนใดส่วนหน่ึงของรถเครน 

 จัดให้มีสัญญาณเสียง  และแสงวับวาบเตือนให้ทราบขณะรถ เคลื่อนท่ี 

 จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถเครนเป็นภาษาไทยให้พนักงานขับรถศึกษา

และปฏิบัติตามโดยถูกต้อง 

 

5.    การใช้ยานพาหนะ  เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์การก่อสร้างอย่างปลอดภัย 

 เครื่องมือ  อุปกรณ์  ต้องมีที่ครอบปูองกันอันตรายในบริเวณส่วนที่หมุน  ส่วนที่ถ่าย

ก าลังให้มิดชิด 

 อย่าเข้าใกล้ส่วนของเครื่องจักรที่จะต้องหมุนเหวี่ยง 

 ถ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับไฟฟูา  ต้องมีจุดที่ติดตั้งสายดินเพื่อปูองกันกระแสไฟฟูาร่ัว 

 ผู้ที่ท างานกับเครื่องจักร  ต้องสวมใส่เครื่องปูองกันอันตรายตามสภาพและลักษณะ

งาน 

 มีทีป่ิดบังประกายไฟของเครื่องจักร 
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 เมื่อซ่อมแซมต้องติดปูาย  “ก าลังซ่อมห้ามเปิดสวิทซ์”   

 ห้ามใช้เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์ผิดประเภท 

 ห้ามถือเคร่ืองมือโดยหิ้วสายไฟ  และถอดปลั๊กโดยการดงึท่ีสายไฟ 

 เมื่อพบเครื่องมือ  เครื่องจักรช ารุด  ต้องหยุดการใช้  โดยตัดสวิทซ์ไฟ  และ

แขวนปูาย “ช ารุดห้ามใช”้  พร้อมส่งซ่อมทันที 

 ห้ามโดยสารไปกับรถหรอืเคร่ืองจักรกล  ที่ไม่ได้ท าไว้เพื่อการโดยสาร 

 

6. ความปลอดภัยในการใช้บันไดและน่ังร้าน 

          บันได 

 ควรใช้บันไดท่ีผลิตจากโรงงานชนิดบันไดใช้กับงานหนัก 

 บันไดที่ช ารุด แตก หัก ห้ามใช้และควรติดปูาย    “ห้ามใช้งาน” 

 ห้ามน าบันได 2 อันมามัดต่อกันเพื่อให้ยาวขึ้น 

 อย่าตั้งบันไดบริเวณท่ีลื่น มีขยะ 

 ปลายของบันไดต้องเกินจากจุดที่พาดผ่าน 3 ฟุต 

 การข้ึนลงบันไดให้หันหน้าเข้าหาบันได 

 ห้ามยกของ แบกของขึ้นทางบันได 

 ห้ามใช้บันไดโลหะกับงานไฟฟูาโดยเด็ดขาด 

น่ังร้าน 

 ท างานในที่สูงเกินกว่า 2.00 เมตร ต้องท าน่ังร้าน 

 น่ังร้านสร้างด้วยโลหะต้องรับน้ าหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 4 เท่า ของน้ าหนัก

การใช้งาน 

 พื้นน่ังร้านต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า  35  ซ.ม. 

 ต้องจัดท าบันไดเพื่อใช้ขึ้นลงในน่ังร้าน 

 ต้องจัดผ้าใบหรอืตาข่ายนิรภัยปิดคลุมโดยรอบนอกนั่งร้าน 

 โครงน่ังร้านต้องมีการยึดโยงค้ ายัน เพื่อปูองกันมิใหข้าเซหรือล้ม และในกรณีที่

ต้องท างานใกล้แนวสายไฟที่ไม่มีฉนวนต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่าที่ก าหนด 

หรอืติดต่อการไฟฟูามาท าการติดตั้งฉนวนครอบสายไฟชั่วคราว 



  

                                                                                       
             
   

4 

 มีราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. และสูงไม่เกิน 1.10 เมตร  

ยกเว้นเฉพาะช่วงที่จะขนถ่ายสิ่งของ 

 ถ้ามีการท างานซ้อนกัน ต้องมีสิ่งปูองกันของตกมิให้เป็นอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติ

อยู่ข้างล่าง 

 การท างานอยู่บนน่ังร้านสูงเกินกว่า 4 เมตร หัวหน้างานจะพิจารณาให้

ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเข็มขัดนริภัย 

7. การเลือกใช้ตะขอ,โซ่ยก,ที่หนีบจับ ให้ยึดแน่นกับโครงสร้าง 

 ใช้ตะขอ กรณทีี่มีที่ยึดเกี่ยวในการยกที่เดียว และจะใช้ตรวนเมื่อยกที่ มี

ที่ยึดมากกว่าสองที่ขึ้นไป 

 ตะขอต้องมีสลักนิรภัยติดอยู่ (ยกเว้นตะขอบางประเภท) 

 ใช้ตะขอยกน้ าหนัก โดยให้น้ าหนักวัสดุตกตรงร่องตะขอ 

 ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนการผูกมัดวัสดุกับโครงสร้างอื่น ๆ เพื่อให้

มั่นใจว่า 

         ไม่เกินขีดจ ากัดของโครงสร้างน้ัน 

 ห้ามใช้ที่หนีบจับส าหรับแผ่นโลหะ คมี ที่หนีบจับท่อ  แทนที่หนีบจับที่ใช้กับ 

 โครงสร้าง 

 ต้องมีการตรวจสอบและอนุมัติตะขอ โซ่ยกและที่หนีบจับที่ใช้กับโครงสร้าง

ก่อน  

         การใช้ทุกครั้ง ห้ามใช้เกินจากพิกัดน้ าหนักที่ก าหนด 

 พิกัดน้ าหนักที่จะยกต้องระบุเด่นชัดบนอุปกรณ์ 

 ไม่ปล่อยวัสดุที่จะยกอยู่ในสภาพไม่รัดกุม และไม่ได้รับการเฝูาระวัง ถูกห้อย

แขวน 

        อยู่กับโซ่ยก 

 ไม่ยืนหรอืให้ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายอยู่ด้านล่างของวัสดุที่ก าลังยกโดยโซ่

ยก 

 ไม่ใช้โซ่ม้วนรัดวัสดุ เพื่อท าการยก 

 ต้องมีการตรวจสอบโซ่ก่อนมีการยกวัสดุ การตรวจสอบด้วยสายตาให้ ตรวจ

รวมไปถงึตะขอที่อาจผิดปกติตลอดจนสภาพที่เสียหายอันเน่ืองจากน าไปใช้ผิด

วัตถปุระสงค์ 
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8.   ความปลอดภัยในการขุด 

 การขุดพื้นดิน คู ที่มีความลึกมากกว่า 1.5 เมตร ต้องมีการค้ ายันหรือท าให้

ลาดเอียง และต้องมีการตรวจสอบโดยพนักงานทุกวันก่อนมีการเข้าไปท างาน 

และการตรวจสอบต้องมีการท าบันทึกเก็บไว้ 

 จ าเป็นที่จะต้องมีเครื่องกีดขวาง และเครื่องหมายติดตั้งรอบบริเวณที่ท าการ

ขุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คนงานขุดดินต้องสวมหมวกนิรภัยและรองเท้านริภัยหรอืรองเท้าหุ้มส้น 

 ไม่ควรให้บุคคลใดเข้าไปใกล้บริเวณขอบหลุมที่ท าการขุด หรือวัสดุอื่นใด เมื่อมีการ

ท างานของเคร่ืองจักร 

 ต้องจัดหาบันไดเมื่อมีการขุดพื้นดินส าหรับการเข้า-ออกพื้นที่ และต้องมีทางออก 

 สิ่งสกปรกหรือของที่ได้จากการขุด หรือวัสดุอื่นใด   ต้องจัดเก็บห่างจากขอบของการ

ขุดอย่างน้อย 1 เมตร 

 ต้องท าการตรวจสอบพื้นที่ของการขุดหลังจากฝนตก และต้องมีการปูองกันการเกิด

น้ าท่วม 
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9.   การใช้เครื่องมือไฟฟูา/อุปกรณ์ไฟฟูาให้ปลอดภัย 

 ติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันการใช้กระแสไฟฟูาเกินพิกัด (Circuit breaker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนที่เป็นโลหะของแผงสวิทซ์ต้องต่อสายดิน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟูาต้องมีฉนวนหุ้ม 

 อุปกรณ์ไฟฟูาที่มีเปลือกนอกเป็นโลหะต้องต่อสายดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มีการตรวจสอบสภาพสายไฟฟูาและอุปกรณ์ไฟฟูาเป็นประจ าเมื่อพบการช ารุด  หรือ

ม ี

 กระแสไฟฟูาร้ัวต้องรีบเปลี่ยนใหม ่

 อย่าใช้เครื่องมือหรอือุปกรณ์ไฟฟูาขณะมือเปียกน้ า 
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10.  การจราจรและที่จอดรถ 

 อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง สามารถขับขี่ยวดยานในเขตองค์การ 

 จ ากัดความเร็วในเขตองค์การที่ 20 กม./ชม.และให้เคารพกฎที่ปรากฏบนปูายจราจร 

 ไม่อนุญาตให้ขับรถเป็นท่ีหวาดเสียวซึ่งจะก่อให้เกิดอันตราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การแซงอย่างปลอดภัยของยานพาหนะ อนุญาตให้ขับแซงในความเร็วที่ก าหนด

เท่าน้ัน 

 ลูกจ้างขับรถยนต์ทุกคนต้องเปิดไฟให้สว่างก่อนมืด 

 ขณะขับรถยนต์ลูกจ้างต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และรถยนต์ทุกคันต้องติดตั้งเข็มขัด

นิรภัย 

 ให้ลูกจ้างเดินทางขวามือบนถนนในเขตองค์การ ในขณะที่รถยนต์วิ่งสวนกับพนักงาน 

 ลูกจ้างขับรถต้องปฏิบัติตามกฎที่ปรากฏบนปูายจราจร และให้ทางกับผู้เดินบนพื้น

ถนน 

 รถของลูกจ้าง ผู้มาติดต่อ ให้จอดได้เฉพาะบริเวณหน้าอาคารส านักงานต่างๆ ซึ่ง

จัดเป็น      

ที่จอดรถไว้ให้แล้ว  หรือจอดได้ในบริเวณพื้นที่ที่ก าหนดให้จอดโดยมีปูายจราจร

อนุญาต ให้จอดรถติดตั้งไว้ 

 กฎระเบียบว่าด้วยการจราจรทั่วไปให้มีผลบังคับในเขตองค์การด้วย 
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11.   การปูองกันอัคคภีัย และเคร่ืองดับเพลิง 

 ผู้รับจ้าง / ผู้รับเหมาต้องจัดฝึกอบรมการปูองกันอัคคีภัยและแผนฉุกเฉินให้กับลูกจ้าง

ด้วย 

 ลูกจ้างต้องทราบสถานที่ใกล้ที่สุดของสัญญาณบอกเหตุเพลิงไหม้  และรู้ถึงการใช้ 

 ลูกจ้างต้องทราบถึงชนิดต่างๆ ของสัญญาณบอกเหตุ  เช่น  ไฟไหม้   การอพยพ   

หรอืภัยอื่นๆ  และรู้เส้นทางหนีไฟตลอดจนจุดนัดพบ 

 ลูกจ้างต้องทราบสถานที่ที่ใกล้ที่สุดของถังดับเพลิงและรู้วิธีการใช้ 

 วัสดุไวไฟต้องเก็บให้ห่างจากแหล่งก าเนดิประกายไฟ 

 เมื่อเติมน้ ามันให้กับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ  จะต้องปิด เครื่อง  หรือเครื่องยนต์

น้ันต้องไม่ร้อน 

 ทิ้งบุหร่ีในที่ที่จัดหาให้  ไม่ทิ้งในตะกร้า  หรอืถังขยะทั่วไป 

 จุดและสถานที่ที่ติดตั้งสัญญาณบอกเหตุ  จะต้องติดประกาศบนบอร์ดของเซฟตี้ 

 เมื่อเกิดเพลิงไหม้  เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมที่ได้จัดติดตั้งไว้แล้วตามจุดต่างๆ  ที่

จ าเป็น  คือเครื่องดับเพลิงชนิด  ABC  ขนาดหนัก 5-7  กก.  ผู้ประสบเหตุต้องเอา

ออกมาใช้ดับไฟทันที 

 

12.   อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

 

 ลูกจ้างทุกคนต้องทราบถึงสถานที่เก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์น้ัน

จริง ๆ 

 หมวกนิรภัยต้องมีให้กับลูกจ้างท่ีจ าเป็นต้องใช้ทุกคน 

 อุปกรณ์ปูองกันตาและใบหน้า (เช่น อุปกรณ์ปูองกันใบหน้าเต็มส่วนครอบอยู่บน

แว่นตานิรภัย 

ส าหรับงานขัดและงานตัด งานตัดหญ้า) ต้องถูกน ามาใช้กับงานที่ดวงตาและใบหน้าที่

มีโอกาสได้รับอันตราย 

 สวมรองเท้านิรภัยหนังหรอืบู๊ทที่แข็งแรงตลอดเวลาท างาน 

 ใส่เคร่ืองปูองกันหู  เมื่อท างานประเภทที่มีเสียงตังมากเกินกว่า  90  dB  ณ  ต าแหน่ง

ท างานที่ห่างจากจุดก าเนิดเสียง  1  เมตร 

 สวมเข็มขัดนริภัยในการท างานในที่สูงเกินกว่า  4  เมตร   
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 ในกรณตี้องโดยสารเรอืข้ามฝากหรือเรอืขนส่ง  จะต้องสวมเสื้อชูชพีตลอดเวลา  

13.   อุปกรณ์ปูองกันอันตรายที่ตัวเคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 

 ติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันอันตราย  หรือท ารั้วกั้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร /

เคร่ืองมือซึ่งในภาวะปกติอาจมีบุคคลไปสัมผัสได้ 

 ห้ามน าอุปกรณ์ปูองกันอันตรายของเครื่องจักร/เครื่องมือออกจากตัวเครื่องขณะ

ปฏิบัติงาน 

 ก่อนการปฏิบัติงานต้องน าอุปกรณ์ปูองกันอันตรายของเครื่องจักรที่ถูกถอดออกไป

ซ่อม  หรอืเพื่อจุดประสงค์อื่นกลับมาติดตั้งให้เรยีบร้อย 

 หากต้องใช้เครื่องมือประเภทมอเตอร์เจียร์ /  ตัด  ให้ตรวจฝาครอบหรืออุปกรณ์

ปูองกันอันตรายต้องให้มีอยู่ครบ  ก่อนน าไปใช้งาน 

 

14.  ข้อห้ามส าหรับยาเสพติดและเคร่ืองดื่มมึนเมา 

 เป็นนโยบายขององค์การ  ที่จะไม่ให้มีการซื้อ ขาย  ใช้ยาเสพติดในบริเวณเขต

องค์การ 

 ห้ามขายสุราและห้ามดื่ม  ยาบ้าและเคร่ืองดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ในเขตองค์การ 

 ห้ามผู้อยู่ในสภาพมึนเมาเข้าในเขตองค์การ  หรอืเข้ามาปฏิบัติงาน 

 

การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัตกิาร 
 

15.  การใช้กล้องขยาย  (Microscope)  

 ปรับความสูงของเก้าอี้ให้เหมาะสม 

 กับความสูงของโต๊ะ 

 น่ังหรอืยืนตัวตรงไม่ก้มหรอืเงยเกินไป 

 พักสายตาเป็นระยะๆ 

 

16.  วิธีการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

1. ล้างมือจนถึงข้อศอกด้วยน้ ายาล้างมือและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด 

2. สวมเสื้อกราว, ผ้าปิดปาก และหมวกคลุมผม 
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3. เปลี่ยนรองเท้าทุกคร้ังที่เข้าห้องปฏิบัติงาน 

4. ฉีด Alcohol 70 %ที่มือและแขนและเช็ดด้วยผ้าที่น่ึงฆ่าเชื้อแล้วทุกคร้ังก่อนการ

ปฏิบัติงาน 

 

17.  วิธีการใช้ตู้อบเคร่ืองแก้ว  (อัตโนมัติ) 

 

 

 

1. เสียบปลั๊ก 

2. กดปุุม on/off ไฟ  และ l จะกระพรบิ 

3. กดปุุม SET ค้างไว้ ไฟจะติดค้างหมุนปุุม on/off  เพื่อตั้งเวลา 

4. กดปุุม SET ค้างไว้ ไฟ l จะติดค้างหมุนปุุม  on/off  เพือ่ตั้งอุณหภูมิ 

5. เคร่ืองจะเริ่มท างาน 
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18.   วิธีการใช ้เครื่อง pH Meter รุ่น Cyber Scan  pH 2000 

 

 
 

 

1. เสียบปลัก๊ 

2. กดปุุม on/off 

3. ท าความสะอาดหัวโพรบด้วยน้ ากลั่นและซับด้วยกระดาษทิชชู 

4. กดปุุม CAL/MEAS บนหน้าจอจะปรากฏ   CAL เพื่อท าการ Calibration 

5. จุ่มหัวโพรบลงในสารละลายบัฟเฟอร์ pH 7.00 

6. รอจนเคร่ืองอ่านค่าปรากฏ CON และ READY บนหน้าจอ ให้กดปุุม Yes 

7. ท าความสะอาดหัวโพรบด้วยน้ ากลั่นและซับด้วยกระดาษทิชชู 

8. ท าซ้ าข้อที่ 5-7 อีกคร้ังโดยเปลี่ยนสารละลายเป็นบัฟเฟอร์ pH 4.0 
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19. . วิธีการใช้ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) รุ่น HL-342 

 

 

 

 

 

1.เสียบปลั๊ก 

2.เปิดฝาหม้อ ปิดท่อระบายน้ าให้แน่น(Drainage) เติมน้ ากลั่น 2.5 ลิตร ลงในหม้อ 

3.ใส่ตะกร้าของท่ีจะน่ึงลงในหม้อแล้วปิดฝาให้แน่น 

4.เปิดสวิตไปที่ “STERILE” ส าหรับน่ึงไอน้ า สัญญาณไฟจะติด 

5.หมุนปุุม Timer เพื่อตั้งเวลา 30 นาที   หมุนปุุมอุณหภูมิเพื่อตั้งอุณหภูมิท่ี 121 C 

6.ปล่อยเคร่ืองท างาน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการท างานเครื่องจะร้องเตือน 

7.รอจนความดันเป็นศูนย์จงึเปิดฝาเคร่ือง 
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2200. . วิธีการใช้เครื่องเขย่า (SHAKER) 

 

 

 

 

1. เปิดสวิตไปที่ต าแหน่ง ON  

2. กดปุุม “START/STOP” เพื่อเริ่มหรอืหยุดการท างาน 

3. การตั้งเวลา ให้กดปุุม RPM/TIME ค้างไว้ประมาณ 1 ถึง 2 วินาท ีจนหน้าจอ LED 

แสดงค่า “t   

   00.00” 

4. กดปุุม SET เพื่อตั้งเวลาโดยใช้ปุุม   ,เคร่ืองจะให้ตั้งเวลาเป็นชั่วโมงก่อนแล้ว

จงึกดปุุม  

   SET เพื่อตั้งเวลาเป็นนาทเีมื่อได้เวลาที่ต้องการแล้วให้กดปุุม SET อีกคร้ังเพื่อบันทกึ

ข้อมูล     

   หน้าจอจะแสดงข้อความ “t SAVE” 

5.  การตั้งความเร็วรอบ (RPM) กดปุุม RPM/TIME ค้างไว้ประมาณ 1 ถึง 2 วินาท ีกด

ปุุม SET  

     หน้าจอจะกระพรบิ   ตั้งค่า RPM   โดยกดปุุม  , กดปุุม  SET เพื่อบันทึกค่า    

หน้าจอ   

    จะแสดงข้อความ “r SAVE “ 
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หมายเหตุ : ถ้าตั้งค่า RPM เป็น 000 เครื่องจะแสดงข้อความ ERROR ให้ปิดเคร่ืองและเปิด

ใหม่ กดปุุม “SET” หน้าจอจะแสดงข้อความ “n-bio” 

  

2211..  วิธีการใช้เครื่องท าน้ ากลั่น 

 

 

 
 

 

วิธีเปิดเครื่อง 

1. เปิด Main Power ไฟ Power จะกระพรบิประมาณ 10 คร้ัง 

2. รอจนไฟ Power ติดค้างให้กด on/off จนไฟติด 

3. ไฟ Power และไฟ on/off จะติดพร้อมกัน 

4. น้ าจะเข้าสู่ Boiler และท าการกลั่น 

หมายเหตุ: ถ้าไฟ Power ติดค้างและไฟ on/off กระพรบิแสดงว่าน้ าเต็ม Tank แล้ว (ต้องมี

ระบบ Senser ตัดเวลาน้ าเต็ม) 
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วิธีปิดเคร่ือง 

1.ให้กดไฟ Clean จนไฟ on/off ดับ 

2. กด Clean อีกคร้ัง ให้ไฟ Clean   ติด 

3. ไฟ Power  และไฟ  Clean   จะติด 

4. ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 10 นาท ีแล้วปิด Main Power 

 

2222..  วิธีการใช้เครื่องช่ัง 

 

 

 
 

1. เสียบปลั๊ก 

2. กดปุุม on/off   เพื่อท าการเปิดเคร่ือง 

3. กดปุุม T เพื่อให้หน้าจอเป็น 0.00 แล้วจงึท าการชั่ง 

4. กดปุุม T ทุกคร้ังที่จะท าการชั่งวัสดุอันต่อไป 

5. กดปุุม on/off   พร้อมกับถอดปลั๊ก เพื่อท าการปิดเคร่ืองเมื่อเสร็จสิ้นการใช้ 
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2233..  วิธีการใช้ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 

 

1. เสียบปลั๊ก 

2  เปิดสวิต  UV ทิ้งไว้ ประมาณ 30 นาที 

3. ปิดสวิต UV เปิดตู้ เปิดสวิตพัดลมและไฟ 

4. ท าความสะอาดตู้ด้วย Alcohol 70% พร้อมใช้งาน 

5. เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานให้ท าความสะอาดตู้ด้วย Alcohol 70% และปิดสวิตพัดลม

และไฟ 
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24. วิธีการใช้ตู้อบเคร่ืองแก้ว 

 

 

 

 

1. เสียบปลั๊ก 

2. บิดปุุม Power ไปทางเคร่ืองหมาย  I  เพื่อเปิดเคร่ือง ไฟ Power และ    

    ไฟ Heat จะติด 

3. บิดปุุม เพื่อตั้งอุณหภูมิ 

4. เคร่ืองจะเริ่มท างาน 

หมายเหตุ :  เคร่ืองจะท างานไปเรื่อย ๆ ไม่มีการตั้งเวลาต้องมาท าการปิดเคร่ือง 
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25. วิธีการใช้เครื่องคนสาร 

 

 

 
  

1.เสียบปลั๊ก 

 2. เปิดสวิต ที่อยู่ทางด้านขวามือของตัวเคร่ือง 

3. เมื่อต้องการคนสารให้น าภาชนะวางบนแท่นพร้อมใส่แท่งคนสาร(manetric 

bar) 

4. หมุนปุุมขวามือตามระดับที่ต้องการในการคนสาร 

5. เมื่อต้องการละลายสารด้วยความร้อน ให้หมุนปุุมซ้ายมือ 

6. เมื่อจบการท างานให้หมุนปุุมทั้งสองกลับมาที่ศูนย์และปิดสวิตพร้อมดึงปลั๊ก 
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26. ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมืองานช่าง 

ตะไบตะไบ  

1. เลือกใช้ตะไบให้เหมาะกับงาน 

 2. เลือกใช้ตะไบที่สมบูรณ์  ด้ามไม่หักหรอืแตกร้าวและยึดแน่นกับตะไบ  ฟันยัง

คม 

3. ยึดชิ้นงานให้แน่นกับปากกา โดยให้ส่วนที่ต้องการตะไบอยู่ในแนวนอน 

4. ตะไบเมื่อใช้นานๆ ร่องฟันจะถูกอุดตันด้วยเศษโลหะหรือไม้ ควรแปรงลวดท า

ความ 

    สะอาดร่องฟัน เพื่อก าจัดสิ่งสกปรกที่อุดตัน ไม่ควรใช้วิธีเคาะ 

5. ไม่ควรใช้ลมเปุาเศษเหล็กหรอืไม้ที่ตะไบออกมาเพราะอาจกระเด็นเข้าตา 

6. ภายหลังจากใช้งานทุกคร้ัง ควรท าความสะอาดตะไบด้วยแปรงลวดแล้วเก็บไว้

ให้ 

    เรยีบร้อย 

สกัด         1. ต้องสวมใสอุ่ปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคล  ได้แก่  แว่นตานิรภัย  รองเท้านริภัย 

              2  เลือกใช้สกดัแต่ละชนิดให้เหมาะกับงาน 

              3. ปลายของสกัดจะต้องคมและคงรูปไม่บิ่น 

              4. ชิ้นงานที่จะสกัดต้องยึดให้แน่น 

              5.  ขณะสกัดต้องระมัดระวังเศษโลหะกระเด็น ถ้าจ าเป็นควรหาแผงกั้น 

เลื่อยมอื     1.  ต้องสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคล  ได้แก่  แว่นตานิรภัย  เพื่อปูองกันเศษ

โลหะ    กระเด็นเมื่อใบเลือ่ยหักและสวมใส่รองเท้านิรภัยเพื่อปูองกันของหนัก

ตกทับเท้า 

              2.  เลือกใช้ใบเลื่อยให้เหมาะกับงาน 

              3. ความเร็วของการเลื่อยไม่ควรเกิน 50 ครั้งต่อนาท ีเพราะถ้าเร็วมากไปใบเลื่อย

จะร้อน 

              4. ขณะเลื่อยตอ้งระมัดระวังตลอดเวลาเพราะใบเลื่อยอาจหักท าอันตรายแก่มือได้ 

              5.  การท าความสะอาดเศษขี้เลื่อยให้ใช้แปรง ห้ามใช้ลมเปุา 

ไขควง       1.  เลือกใช้ปากของไขควงให้เหมาะสมกับร่องของหัวสกรูหรอืสลักเกลียว 

              2.  ความหนาของปากไขควงต้องพอดีกับร่องสกรู 

              3.  ไม่ควรถือชิ้นงานไว้ในมือขณะใช้ไขควง เพราะอาจจะพลาดถูกมือได้ 
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              4.  อย่าใช้ไขควงท่ีช ารุด เช่น ด้ามแตกหรอืร้าว ปากที่งอหรอืบิดงอ 

              5.  การขันสกรูยึดชิ้นงานที่เป็นไม้ควรใช้เหล็กตอกหรือสว่านน าก่อน 

              6.  ห้ามใช้ไขควงแทนสกัดหรอืเหล็กน าศูนย์และเหล็กงัด 

ประแจ       1. เลือกใช้ประแจท่ีมีขนาดของปากและความยาวของด้ามเหมาะสมกับงานที่ใช้ 

ไม่ ควร  ต่อด้ามให้ยาวกว่าปกติ  

       2. ปากของประแจต้องไม่ช ารุด เช่น สึกหรอ ถ่างออกหรือร้าว 

             3. เมื่อสวมใส่ประแจเข้ากับหัวน๊อตหรือหัวสกรูแล้ว ปากของประแจต้องแน่นพอดี

แล  คลุมเต็มหัวน๊อต 

            4. การขันประแจไม่ว่าจะขันให้แน่นหรอืคลาย ต้องใช้วิธีดึงเข้าหาตัวเสมอ 

             5. ควรเลือกใช้ประแจชนิดท่ีปากปรับไม่ได้ก่อน เช่น ประแจแหวนหรือปากตาย ถ้า

ประแจเหล่าน้ีใช้ไม่ได้ จงึค่อยเลือกใช้ประแจปากปรับได้ 

             6. การใช้ประแจปากปรับได้ ต้องปรับปากประแจให้แน่นกับหัวน๊อตก่อน จึงค่อย

ออก 

 แรงขัน 

คีม          1. เลือกใช้คมีให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของคีมชนิดน้ันๆ  

             2. ฟันที่ปากของคีมจับต้องไม่สึกหรอ  ส่วนท่ีปากของคีมตัดต้องไม่ทื่อ 

             3. การปลอกสายไฟควรใช้คีมปลอกสายไฟโดยเฉพาะเพราะจะมีขนาดของสายไฟ

พอดี 

              ส่วนการตัดสายไฟหรือเส้นลวดที่ไม่ต้องการให้โผล่จากชิ้นงานควรใช้คีมตัดปาก 

ทะแยง 

ค้อนส าหรับงานช่างกล  

1. สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายจากบุคคล เช่น แว่นตานิรภัยเพื่อปูองกันเศษ

โลหะหรือวัสดุ 

             2. เลือกใช้หัวค้อนให้เหมาะกับงาน 

             3. ความยาวของด้ามค้อนต้องเหมาะสมกับน้ าหนักของหัวค้อน และมีด้ามขนาด 

                เหมาะสมกับมือผู้ใช้ 

             4. หัวค้อนและด้ามค้อนต้องยึดให้แน่น  ควรทดสอบด้วยวิธีการโยกหัวค้อนไปมา 

             5. ตรวจด้ามค้อนต้องไม่มีรอยร้าว  การตีค้อนต้องระมัดระวัง เพราะด้ามค้อน 

                อาจหักได้ 
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ค้อนส าหรับงานช่างไม้   

     1. สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายจากบุคคล เช่น แว่นตานิรภัยเพื่อปูองกันเศษ 

                โลหะหรือวัสดุ 

             2. ตรวจดูหน้าค้อนจะต้องไม่บิ่น 

             3. การตอกให้ใช้เฉพาะด้านหน้าหัวค้อนตอกเท่าน้ัน ห้ามใช้ด้านข้าง 

             4. การตอกตะปูกับชิ้นงานที่แข็งๆ ต้องระมัดระวังตะปูกระเด็น 

             5. ด้ามค้อนควรมีขนาดเหมาะสมกับมือผู้ใช้และควรมีที่กันลื่นด้วย 

             6. เมื่อใช้ค้อนไปนานๆ ควรตรวจสอบหัวค้อนกับด้ามค้อน โดยการทดลอง 

                โยกหัวค้อน 

ค้อนปอนด์ 1. สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายจากบุคคล เช่น แว่นตานิรภัยเพื่อปูองกัน เศษ

โลหะหรือวัสดุ 

             2. ตรวจดูหน้าค้อนจะต้องไม่บิ่นหรอืแตกร้าว ส่วนด้ามค้อนต้องไม่แตกร้าว 

             3. หัวค้อนและด้ามค้อนต้องยึดให้แน่น  ควรทดสอบด้วยวิธีการโยกหัวค้อนไปมา 

และตรวจสอบเป็นระยะขณะใช้งาน 

             4. ขนาดน้ าหนักของค้อนควรจะเหมาะสมกับผู้ใช้และลักษณะงานที่ใช้ 

              5. การใช้ค้อนปอนด์ ผู้ใช้ต้องระมัดระวังให้ท่าทางการใช้งานให้ถูกต้อง  

              6. ขณะใช้ค้อนปอนด์ บรเิวณด้านหน้าไม่ควรมผีู้อื่นปฎิบัติงาน 

27.  การลงโทษ 

 พนักงาน ลูกจ้างขององค์การ  และหรือพนักงานของผู้รับเหมา  ที่ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตาม

คู่มือความปลอดภัยขององค์การฯ  ถือว่ามีความผิด  ตามกฎระเบียบแห่งความ

ปลอดภัยขององค์การ ฯ  ซึ่งจะได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน  ภาคฑัณท์  ปลดออกจาก

งาน  ตามข้อบังคับขององค์การ 

  

28.  การรายงานอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ต่างๆ 

 เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงต่อไปนี้    ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  และต้องมี

รายงานถงึฝุายความปลอดภัยทราบ 

 อุบัติเหตุที่ถึงขั้นหยุดงานและอุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน  แต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและ

ได้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 
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 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะ (ภายในองค์การเท่าน้ัน) 

 อุปกรณ์ / เคร่ืองมือได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ 

 ไฟไหม้ เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย  การกระท า / สภาพการณ์ที่ไม่

ปลอดภัย  ต้องรายงานให้จ้าหน้าที่ความปลอดภัยขององค์การฯ  ทราบทันที 

 

29.  การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 

  ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  ท่านอาจจะเป็นผู้ช่วยให้ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ  มีชีวิตรอดโดย

วิธีการดังน้ี   

 ประเมินสถานการณ์  (เช่นยังมีลมหายใจอยู่หรอืไม่ ใครเจ็บหนักทีสุ่ด) 

 ตัดสินใจช่วยผู้ที่บาดเจ็บมากที่สุดก่อน 

 ติดต่อขอรับการช่วยเหลือ  1669   หรอืแจ้ง หัวหน้าส านักต่างๆ  หัวหน้างานและ  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ได้ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลมาแล้ว  ให้ท าหน้าที่

ผู้ช่วยพยาบาล  ส าหรับกรณีคนเจ็บเลือดออกมาก หรือกรณีคนเจ็บกระดูกหัก  

หรือกรณีคนเจ็บหมดสติไม่รู้สึกตัว  หรือกรณีบาดเจ็บภายใน  หรือกรณีเป็นลม  

หรอืกรณถีูกสารพิษ  หรอืกรณถีูกไฟไหม้ 

 ถ้าเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรง  ต้องเตรียมรถเพื่อน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่

ใกล้ที่สุด  

       หมายเหตุ     - โรงพยาบาลค่ายดารารัศมี  0-5329-7207 ,  

                           0-5329-9167 

                                  -  โรงพยาบาลนครพิงค์      0-5399-9200 
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ภาคผนวกภาคผนวก  

อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล  
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เครื่องหมายเกี่ยวกบัอัคคภีัยเครื่องหมายเกี่ยวกบัอัคคภีัย  

          

    

  

  

เครื่องหมายสภาวะความปลอดภัยเครื่องหมายสภาวะความปลอดภัย  

                    

                      

  

  

เครื่องหมายบังคับชนิดต่างๆเครื่องหมายบังคับชนิดต่างๆ  
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เครื่องหมายเตอืนชนิดต่างๆเครื่องหมายเตอืนชนิดต่างๆ  

                

  

  

  

                

  

  

  

  

เครื่องหมายห้ามชนดิต่างๆเครื่องหมายห้ามชนดิต่างๆ  
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ขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับที่รับชม  

  และปฏิบัติตามกฎด้และปฏิบัติตามกฎด้วยน่ะครับวยน่ะครับ  

โดยความปราณาดีจาก องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์โดยความปราณาดีจาก องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์  


