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ค่าปรับ วันละ  …………………………….. บาท ระยะเวลาค้ําประกัน 2 ปี 
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ประธานกรรมการตรวจการจ้าง ............................................................................................................. 
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1 
 



คํานํา 
 

เน่ืองจาก คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีที ่ นร. 0250/7877 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 อนุมัติหลักการให้หน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ กําหนดให้มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างในโครงการก่อสร้าง
ของรัฐ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานแก่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานโนโครงการของรัฐ และ
กําหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ย่ืนซองประกวดราคา จัดทําเอกสารแนบบท้ายเอกสารประกวดราคาเก่ียวกับ"ระบบการ
จัดการความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง” เพ่ือป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยฯของกระทรวงแรงงานฯ และกฎหมายอ่ืนฯ ที่เก่ียวข้อง โดยให้กําหนดเฉพาะประเภทของงานก่อสร้าง ดังน้ี 

- งานอาคารขนาดใหญ ่ ที่มีพ้ืนท่ีอาคารรวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง
เมตร หรืออาคารที่มีความสูงต้ังแต่ 15.00 เมตร ขึน้ไปและมีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลัง
เดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร 

- งานสะพานที่มีความยาวช่วงเกิน 30.00 เมตร หรืองานสะพานข้ามทางแยกหรือทางยกระดับ หรือสะพาน
กลับรถยนต์ หรือทางแยกต่างระดับ 

- งานขุด หรือซ่อมแซม หรือรื้อถอนระบบสาธารณูปโภค ที่ลึกเกิน 3.00 เมตร 
- งานอุโมงค์ หรือทางลอด 
- งานก่อสร้างที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 300 ล้านบาท 
โดยให้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รบัจ้างงานก่อสร้าง จัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการ

ทํางานอย่างละเอียดและชัดเจน ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง แล้วย่ืนต่อผู้
ว่าจ้าง ก่อนการดําเนินการก่อสร้างภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มทําสัญญูาว่าจ้าง และ กําหนดให้ผู้คุมงานของผู้ว่าจ้าง 
เป็นผู้ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง โดยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานความ
ปลอดภัยฯที่จัดทําขึ้น พร้อมรายงานผลการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ ดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้าง 
รับทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

บริษัท..........................จํากัด ตระหนักดีถึงความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ประกอบกับงานก่อสร้างตามสัญญา
น้ีเข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีฯดังกล่าว จึงได้จัดทําแผนความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างเล่มน้ีขึ้น 
เพ่ือป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่ทางราชการกําหนด และจะปฏิบัติตาม
แผนฯที่ได้จัดทาํขึ้น และจะรายงานผลการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ ดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้าง 
รับทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมท้ังจะประเมินผลความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของกิจกรรม ที่วางแผนไว้ 
เพ่ือนํามาปรับปรุงและแก้ไขในการบริหารการจัดการในงานก่อสร้างให้ดีขึ้นต่อไป  
       ลงชื่อ      
        (..........................................) 
       ตําแหน่ง............................................ 
       วัน/เดือน/ปี..................................... 
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รายละเอียดของสัญญา รายละเอียดของสัญญา 
  

สัญญา ชย.ทร. เลขที่ ................ ลงวนัที่ ....................................  
ชื่องาน ............................................................................ 
ผู้รับจ้าง ............................................................................ 
ที่อยู่ผู้รับจ้าง ....................................................................................................โทร .......................... 
วงเงิน  ………………………………… บาท 
กําหนดเริ่มงาน ……………………….. กําหนดแล้วเสร็จ……………………………. รวม ............ วัน   
แบ่งเปน็  ............. งวด จ่ายเงินล่วงหน้า......................... %  
ค่าปรับ วันละ  …………………………….. บาท ระยะเวลาค้ําประกัน 2 ปี 
วิศวกรโครงการ .......................................................... เลขที่ ใบประกอบวิชาชีพ................................... 
ประธานกรรมการตรวจการจ้าง ............................................................................................................. 
ผู้ควบคุมงาน ..................................................................................................................................... 

ตารางตรวจสอบว่าเข้าข่ายท่ีต้องทําแผนความปลอดภัยหรือไม่ ตารางตรวจสอบว่าเข้าข่ายท่ีต้องทําแผนความปลอดภัยหรือไม่ 

ชื่ออาคาร/สิ่งก่อสร้าง ชื่ออาคาร/สิ่งก่อสร้าง     

วงเงิน   บาท 1.ถ้ามากกว่า300 ล้านบาท เข้าเกณฑ์ทําแผนความปลอดภัย 

ความสูงรวม   ม. 2.ถ้าสูงเกิน 15 ม. และ 

พ้ืนท่ีชั้น 1   ตร.ม. มีพ้ืนท่ีอาคารรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 
1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร เข้าเกณฑ์ทําแผน
ความปลอดภัย พ้ืนท่ีชั้น 2   ตร.ม. 

พ้ืนท่ีชั้น 3   ตร.ม. 

พ้ืนท่ีชั้น 4   ตร.ม. 

พ้ืนท่ี รวม   ตร.ม. 3.ถ้ามากกว่า 2000 ตร.ม.เข้าเกณฑ์ทําแผนความปลอดภัย 

        
 

สําหรับประธานกรรมการตรวจการจ้าง 

เสนอ ชย.ทร. 
 ได้ตรวจสอบแผนความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอแล้วเหมาะสม จงึอนุมัติให้ใช้
กํากับดูแลเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามสัญญาต่อไป 
 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดทราบผลการพิจารณาและดําเนินการต่อไป 
       ลงช่ือ 
        (............................................) 
        ประธานกรรมการตรวจการจ้าง 
         ......../.........../.......... 
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1.การกําหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน 

ประกาศ 
เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ของบริษัท .................... จํากัด 
................................................................. 

 
ด้วยบริษัท ............ จํากัด มีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้างทุกคน มุ่งมั่นและ 

จะดําเนินการในทุกทางเพ่ือมีการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางานเป็นไป
อย่างต่อเน่ือง และมีประสทิธิภาพควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของลูกจ้างทุกคนของหน่วยงานก่อสร้างภายใต้ความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ โดยให้ผู้บริหารทุกคนต้องเป็นผู้นําในการปฏิบัติตาม และยินดีเปิดโอกาสให้ลูกจ้างทุกคนมีสว่น
ร่วม จึงกําหนดนโยบายเพ่ือให้ทุกคนได้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. ลูกจ้างทุกคนต้องได้รับการพัฒนา โดยให้ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
๒. ลูกจ้างทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันมีหน้าที่ควบคมุดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานของลูกจ้าง แนะนํา สอนงานและปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติ 
ประกาศ ณ วันที่ ......................... เป็นต้นไป 

............................................ 
(    ) 

กรรมการผู้จัดการบริษัท ................ จํากัด 
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2. การจัดองคก์รความปลอดภัย ฯ ในงานก่อสร้าง และหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

2.1 การจัดต้ังหน่วยงานความปลอดภัยในการทํางาน  แสดงองค์ประกอบรวม ในรูปของแผนผังดังต่อไปนี้ 
 

ประธานบริษัท

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

ผู้อํานวยการโครงการ

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

ผู้จัดการโครงการ

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

วิศวกรโครงการ(1)

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

วิศวกรสนาม

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

โฟร์แมน (1)

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

หัวหน้าคนงาน (1)

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

คนงาน (1)

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

โฟร์แมน (2)

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

หัวหน้าคนงาน (2)

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

คนงาน (2)

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

โฟร์แมน (3)

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

ผู้รับเหมางานไฟฟ้า

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

ผู้รับเหมางาน
ประปา

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

ธุรการ

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

สถาปนิก

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

ช่างเขียนแบบ

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

หน่วยงานด้านความปลอดภัย/
จป.วิชาชีพ

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

 

หมายเหตุ ให้ใส่ช่ือและเบอร์โทรศัพท์มือถือบุคลากรแต่ละตําแหน่งด้วย 
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2.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 

คําสั่งที ่.... / .... 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ประจํา หน่วยงานก่อสร้าง โครงการก่อสรา้งอาคาร....ก...... บริษัท .....ข....... จํากัด 
 

ด้วยกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายบังคับใช้ของกฎหมาย 
ต้องทําการแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ดังน้ัน เพ่ือให้บริษัทปฏิบัติสอดคล้องตามท่ีกฎหมายระบุไว้ ทางบริษัทฯ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ดังน้ี 

๑. นาย/นางสาว................................. ประธานกรรมการ 
๒. นาย/นางสาว................................. กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา 
๓. นาย/นางสาว................................. กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา 
๔. นาย/นางสาว................................. กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ 
๕. นาย/นางสาว................................. กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ 
๖. นาย/นางสาว................................. กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ 
๗. นาย/นางสาว................................. กรรมการและเลขานุการ 

 
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

๑. จัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
๒. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพ่ือป้องกันและลด
การเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเน่ืองจากการทํางาน หรือ
ความไม่ปลอดภัยในการทํางาน 
๓. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง การปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทํางานและมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ีอความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่
เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ 
๔. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
๕. สํารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทํางาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถาน 
ประกอบกิจการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
๖. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรม 
เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผูบ้ริหาร นายจ้าง และบุคลากร
ทุกระดับ 
๗. วางระบบการรายงานสภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าท่ีของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ 
๘. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี รวมท้ังระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหน่ึงปี 
๙. ประเมินผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
๑๐. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามที่นายจ้างมอบหมาย 
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๑๑. ติดตามผลความคืบหน้าเร่ืองที่ได้เสนอบริษัทฯ ไปแล้ว 
 

ทั้งน้ีให้คณะกรรมการดังกล่าว อยู่ในตําแหน่งเป็นเวลา ๒ ปี นับต้ังแต่วันที่ ........... ถึงวันที่ ............ 
 

สั่ง ณ วันที่ ................... 
 

กรรมการผู้จัดการบริษัท ............... จํากัด 
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2.3 การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับต่างๆ 

 
คําสั่งที ่.... / .... 

เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหนา้ท่ีความปลอดภัยในการทํางานประจํา หน่วยงานก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างอาคาร......ก......... บริษัท .........ข...... จํากัด 

 
ด้วยกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายบังคับใช้ของกฎหมาย 
ต้องทําการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ดังน้ัน เพ่ือให้บริษัท
ปฏิบัติสอดคล้องตามท่ีกฎหมายระบุไว้ ทางบริษัทฯ จึงแต่งต้ังและกําหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ
ทํางานประจําหน่วยงานก่อสร้าง ดังน้ี 
 

๑. นาย/นางสาว................................. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
๒. นาย/นางสาว................................. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
๓. นาย/นางสาว................................. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
๔. นาย/นางสาว................................. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
๕. นาย/นางสาว................................. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 
๖. นาย/นางสาว................................. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 
๗. นาย/นางสาว................................. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 
๘. นาย/นางสาว................................. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 
๙. นาย/นางสาว................................. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 
๑๐. นาย/นางสาว................................เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 

 
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร มีหน้าท่ี 

๑. กํากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน 
การทํางานระดับบริหาร 
๒. เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทํางานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อบริษัทฯ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และติตามการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ 
เพ่ือให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับบรษิัทฯ 
๔. กํากับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือความปลอดภัยของนพนักงานตามท่ีได้รับรายงานหรือตาม 
ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน คณะกรรมการฯหรือหน่วยงานความปลอดภัยฯ 
 
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนา้งาน มีหน้าท่ี 
๑. กํากับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยของบริษัทฯ 
๒. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบ้ืองต้น 
๓. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่พนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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๔. ตรวจสอบสภาพการทํางาน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงาน
ประจําวัน 
๕. กํากับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๖. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเน่ืองจากการทํางานของพนักงาน
ต่อบริษัทฯ และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพรวมทั้งหน่วยงานความปลอดภัยทันที่ที่เกิด
เหตุ 
๗. ตรวจสอบสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเน่ืองมาจากการทํางาน
ของพนักงานและผู้รับเหมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมท้ัง
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อบริษัทฯ 
๘. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
๙.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมอบหมาย 
 
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชพี มีหน้าท่ี 
๑. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน 
๒. วิเคราะห์งานเพ่ือช้ีบ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัยเสนอต่อ
บริษัทฯ 
๓. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน 
๔. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมท้ังข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอมาตรการความปลอดภัยในการ 
ทํางานต่อบริษัทฯ 
๕.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
๖. แนะนําใหล้กูจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยของบริษัทฯ 
๗. แนะนํา ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพ่ือให้การปฏิบัติงาน ปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทํางาน 
๘. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือดําเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีขึ้นทะเบียนกับ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานประกอบกิจการ 
๙. เสนอแนะต่อบริษัทฯ เพ่ือให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมและพัฒนาให้มีประสทิธิภาพ
อย่างต่อเน่ือง 
๑๐.ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเน่ืองจาก
การทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อบริษัทฯ เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุ 
๑๑. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทํารายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ
การเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเน่ืองจาการทํางาน 
๑๒. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามที่บริษัทฯ มอบหมาย 

ทั้งน้ีให้มีผลต้ังแต่วันที่........................ เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่ ............ 
 
(     ) 
กรรมการผู้จัดการบริษัท ............ จํากัด 
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2.4 การกําหนดหน้าท่ีผู้รบัผดิชอบ 

ประกาศ 
คําสั่งที่ .... /..... 

เร่ือง กําหนดหน้าที่รับผิดชอบผู้มีหน้าที่เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
ของหน่วยงานก่อสร้าง....ก...... โดยบริษัท ....ข...... จํากัด 

....................................................................... 
เพ่ือให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามท่ีกําหนดไว้ในนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 
ทํางาน ของบริษัท นครหลวงก่อสร้าง จํากัด จึงประกาศกําหนดหน้าที่รับผิดชอบ ไว้ดังนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
๒. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
๓. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
๔. ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในการทํางานก่อนการทํางานและขณะทํางานทุกข้ันตอน 

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
๕. ลูกจ้าง และลูกจ้างผู้รับเหมาทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ี 

(๑) ทํางานด้วยความมีจิตสํานึกและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานเสมอ 
(๒) ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
(๓) ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของหัวหน้างาน 

 
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ 
 

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ................... เป็นต้นไป 
 

ลงช่ือ ............................................ 
(     ) 

กรรมการผู้จัดการ 
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3. โครงสร้างของแผนความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง

 แผนความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างคร้ังน้ี แบ่งเป็นแผนย่อยจํานวน ๕ แผน ดังน้ี 
 

แผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง

แผนควบคุมดูแลความปลอดภัยใน
การทํางาน

พ้ืนที่ดําเนินการ

บุคคล

วิธีการทํางาน

เครื่องมือ เครื่องจกัร 
อุปกรณ์

แผนฝึกอบรมให้
ความรู้

อบรมลูกจ้าง
ใหม่

อบรมเฉพาะงาน

อบรมดับเพลิง

อบรมปฐม
พยาบาล.

แผนรณรงค์ส่งเสรมิ
ความปลดภัยในการ

ทํางาน

Morning Talk

5 ส.

แผนฉุกเฉินกรณีเกิด
อุบัติเหตุในการ

ทํางาน

แผนฉุกเฉินกรณี
อุบัติเหตุ

แผนการตรวจสอบวิเคราะห์
และรายงานอุบัติเหตุที่

เกิดขึ้น

 
หมายเหตุ รายละเอียดของแต่ละแผนงานดู หัวข้อ 4 - 8 
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4. แผนควบคมุดูแลความปลอดภัยในการทํางาน 

 แผนควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทํางาน ประกอบด้วย 
 

o การขออนุญาตเข้าพ้ืนที่เขตก่อสร้างของหน่วยงานก่อสร้าง และการตรวจสอบความปลอดภัยในการ
เข้า-ออกพ้ืนที่เขตก่อสร้าง/เขตอันตราย 

o กฎความปลอดภัยทั่วไป 
o กฎความปลอดภัยในการทํางาน 
o กฎความปลอดภัยเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร 

  

9 
 



แผนการควบคุมดูแลความปลอดภัยพืน้ทีก่่อสร้าง 

แผนการควบคุมดูแลความปลอดภัยพืน้ทีเ่ขตก่อสรา้ง 
การขออนญุาตเข้าพื้นที่เขตก่อสร้างของหน่วยงานก่อสรา้งและการตรวจสอบความปลอดภัยในการเข้า-ออก

พ้ืนที่เขตก่อสร้าง/เขตอันตราย 
 

วัตถุประสงค ์เพ่ือควบคุมดูแล และตรวจสอบเบ้ืองต้นสําหรับผู้ที่เข้าออกหน่วยงาน ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามการ
ควบคุมดูแลความปลอดภัยเขต/พ้ืนที่การทํางานก่อสร้างโดยทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยทั่วไปของ
หน่วยงานก่อสร้างกําหนด 
ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ : ทุกคน 
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ : รปภ. 
ผู้อนุญาต : จป.วิชาชีพ 
เครื่องมือในการควบคุมดูแล : แบบแจ้งการเข้าพ้ืนที่เขตก่อสร้างของหน่วยงานก่อสร้าง 
แนวปฏิบัติสาํหรับควบคุม/ตรวจสอบการเข้า-ออก 
๑.๑ พนักงานหรือลูกจ้าง ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
- ต้องแสดงบัตรทุกครั้ง 
- ต้องแต่งกายสุภาพ/ไม่สวมรองเท้าแตะ 
- ต้องไม่มีอาการมึนเมาสุรา 
๑.๒ ผู้รับเหมา หรือผู้มาติดต่อ ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
- ต้องแจ้งเพ่ือขออนุญาตเข้าทํางานต่อ จป.วิชาชีพ 
- ต้องแลก และติดบัตรผู้รับเหมา 
- ต้องแต่งกายสุภาพ/ไม่สวมรองเท้าแตะ 
- ต้องไม่มีอาการมึนเมาสุรา 
๑.๓ รปภ. มีหน้าที่ต้องควบคุมและตรวจสอบ ดังน้ี 
- ต้องจดบันทึกช่ือผู้มาติดต่อ 
- ประสานไปยังผู้ประสงค์มาติดต่อ 
- แลกบัตรผู้มาติดต่อ 
- อนุญาตเฉพาะผู้ที่แต่งกายสภุาพ/ไม่สวมรองเท้าแตะ 
- ไม่อนุญาตใหบุ้คคลอาการมนึเมาสุราเข้าพ้ืนที่ หรือเขตก่อสร้าง 
หมายเหตุ: จดบันทึกหมายเลขทะเบียนรถ วัน/เวลา/ ที่เข้าออกพ้ืนที่ก่อสร้างทุกคัน 
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กฎความปลอดภัยท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 

แผนการควบคุมดูแลความปลอดภัยพืน้ทีเ่ขตก่อสรา้ง 
กฎความปลอดภัยท่ัวไป 

 
วัตถุประสงค ์เพ่ือควบคุมดูแล ลูกจ้างและบุคคลในหน่วยงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยทั่วไป
ของหน่วยงานก่อสร้างกําหนด 
ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ : ทุกคน 
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ : หัวหน้างาน / ผู้ควบคุมงาน 
ผู้อนุญาต : จป.วิชาชีพ 
เครื่องมือในการควบคุมดูแล : แบบฟอร์มการตรวจสอบ 
แนวปฏิบัติ 
1 ก่อนทําการก่อสร้างได้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างก่อนทุกครั้ง เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
2 ให้คนงานทุกคนที่เข้าไปในบริเวณท่ีก่อสร้างแต่งกายให้รัดกุม และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 
3 จัดทํารั้วที่มีความสูงประมาณ 2.40 เมตร เป็นการแสดงขอบเขตของพ้ืนที่ก่อสร้างป้องกันบุคคลภายนอกเข้า
มาในบริเวณ และเพ่ือป้องกันเศษวัสดุหล่นใส่ผู้ทีส่ัญจรไปมา 
4 ติดป้าย “ปลอดภัยไว้ก่อน” ไว้รอบบริเวณที่ก่อสร้าง 
5 จัดต้ังหน่วยงานปฐมพยาบาลขึ้นในบริเวณที่ก่อสร้าง 
6 ส่งพนักงานของบริษัทเข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาลจากหน่วยงานของรัฐ 
7 ส่งตัวแทนของบริษัทไปอบรมการดับเพลิงจากกรมตํารวจ 
8 จัดต้ังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
9 จัดทําป้ายเตือน ป้ายห้าม และกฎระเบียบข้อบังคับ 
10 ทําประกันสังคม และทํากองทุนทดแทนกับคนงาน 
11 ให้ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง เป็นผู้สอดส่องดูแลให้คนงานสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายและบังคับให้ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของบริษัท 
12 ติดต้ังระบบแสงสว่างโดยติดต้ังสปอร์ตไลท์ และติดต้ังไว้ที่แขนของป้ันจ่ันหอสูง 
13 ติดต้ังป้าย “ระวังไฟฟ้าดูด” ไว้ในพ้ืนทีท่ี่มีความเสี่ยงต่อการร่ัวไหลของกระแสไฟฟ้า 
14 การเก็บรักษาวัสดุที่ไวไฟ โดยได้ทําโครงเหล็กครอบไว้เพ่ือป้องกันการกระแทก และเก็บไว้ในที่ร่มไม่มี
แสงแดด 
15 ติดต้ังกล้องวงจรปิด ip camera จํานวน 2 ตัว พร้อมระบบบันทึกข้อมูล 
16 ห้ามนําสุราเข้ามาด่ืมหรือจําหน่ายในหน่วยงานก่อสร้าง และห้ามเล่นการพนันในหน่วยงาน 
 
หมายเหตุ:  
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แผนการควบคุมดูแลความปลอดภัยพืน้ทีเ่ขตก่อสรา้ง 
กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 
วัตถุประสงค ์เพ่ือควบคุมดูแล ลูกจ้างและบุคคลในหน่วยงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยทั่วไป
ของหน่วยงานก่อสร้างกําหนด 
ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ : ทุกคน 
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ : หัวหน้างาน / ผู้ควบคุมงาน 
ผู้อนุญาต : จป.วิชาชีพ 
เครื่องมือในการควบคุมดูแล : แบบฟอร์มการตรวจสอบ 
แนวปฏิบัติ 
1 สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตการก่อสร้าง 
2 พนักงานทุกคนจะต้องติดป้ายช่ือตลอดเวลาที่อยู่ในเขตการก่อสร้าง 
3 จะต้องมีการบํารุงรักษาแผงไฟฟ้า-เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทุกชนิดใช้งานด้วยความระมัดระวังและรับผิดชอบ 
รวมถึงการไม่ใช้อุปกรณ์ทุกชนิดเกินขีดจํากัดในสิ่งต่อไปน้ี 

3.1 ปลั๊กตัวนําและแผงต่อควบคุมไฟฟ้าจะต้องควบคุมโดยช่างไฟฟ้า 
3.2 บริษัทจะควบคุมและดูแลรักษาแผงไฟฟ้าซึ่งใช้ในหน่วยงานเท่าน้ัน 
3.3 อุปกรณ์และสายที่จะนํามาต่อทั้งหมดจะต้องมีปลั๊กนําอย่างดี ห้ามต่อกันด้วยสายต่อพ่วง 

4 ตัวนําจะต้องอยู่ห่างจากพ้ืนดินในที่สามารถอยู่ได้และปราศจากนํ้าตลอดเวลา 
5 ช่องเจาะทั้งหมดจะต้องป้องกันด้วยไม้อัดและราวกันตก อีกทั้งไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยรอบ และมี
เคร่ืองหมาย “ห้ามเข้า” ติดอยู่ที่ราวกันตก 
6 ราวกันตกจะติดต้ังรอบที่ขอบของพ้ืนที่ ซึ่งมีพ้ืนที่อยู่เหนือหรือตํ่ากว่าต้ังแต่ 1 ช้ัน 
7 วัสดุทั้งหมดจะต้องมีการกองเก็บรัด ส่งมายังหน่วยงานด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย 
8 ไม่อนุญาตให้นําแอลกอฮอล์และยาเสพติดเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด 
9 คนงานจะต้องใช้สายรัดนิรภัยเมื่อทํางานในที่ที่ไม่มีน่ังร้านเพ่ือเป็นการร่วงหล่น 
10 หากมีอาการมึนเมาสุรา ห้ามลงปฏิบัติงาน 
 
หมายเหตุ:  
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กฎความปลอดภัยในการใชเ้ครื่องมือ เครือ่งจักร อุปกรณ์ (เครน) 
 

แผนการควบคุมดูแลความปลอดภัยพืน้ทีเ่ขตก่อสรา้ง 
กฎความปลอดภัยในการใชเ้ครื่องมือ เครือ่งจักร อุปกรณ์ (เครน) 

 
วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุมดูแล ลกูจ้างและบุคคลในหน่วยงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณ์ ของหน่วยงานก่อสร้างกําหนด 
ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ : พนักงานขับรถเครน และพนักงานบอกสัญญาณเครน 
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ : หัวหน้างาน / ผู้ควบคุมงาน 
ผู้อนุญาต : จป.วิชาชีพ 
เครื่องมือในการควบคุมดูแล : แบบฟอร์มการตรวจสอบ 
แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติสําหรับพนักงานขับรถเครน และพนักงานบอกสัญญาณเครน 
1 ในการปฏิบัติงานทุกคร้ังจะต้องสวมหมวกนิรภัยท่ีบริษัทจัดหาให้ 
2 พนักงานขับรถเครน และพนักงานบอกสัญญาณเครน จะต้องพร้อมเสมอ 
3 พนักงานบอกสัญญาณขับรถเครนจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีจะยกและจะต้องอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจะขนย้ายวัสดุด้วย
ความระมัดระวังปลอดภัยท่ีสุด 
4 ขอให้พนักงานบอกสัญญาณรถเครนทุกคนใช้วิทยุสื่อสารของบริษัท ห้ามมิให้ผู้อ่ืนท่ีมิได้เกี่ยวข้องใช้วิทยุสื่อสารแทนตัวท่าน
เป็นอันขาด 
5 ท้ังพนักงานขับรถเครนและพนักงานบอกสัญญาณรถเครน จะต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบและปลอดภัยท่ีสุดในการท่ีจะขน
ย้ายวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือ ทุกอย่างและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
6 หากพนักงานขับเครน หรือ พนักงานบอกสัญญาณเครนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความปลอดภัยหรือเกิดอันตรายใด ๆ ในการ
ยกวัสดุอุปกรณ์แล้ว พนักงานขับเครนหรือพนังงานบอกสัญญาณเครนทุกท่านมีสิทธิเด็ดขาดในการท่ีจะไม่ทําการนั้นโดยชอบไม่
ว่าการสั่งการนั้นจะมาจากผู้ใดก็ตาม 
7 ให้พนักงานขับรถเครนและพนักงานบอกสัญญาณรถเครน ดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้องกับเครน 
8 ทุกคร้ังท่ีมีการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์โดยทางกระเช้า พนักงานบอกสัญญาณเครนจะต้องข้ึนไปกํากับดูแลด้วยตนเองบนกระเช้า
ทุกคร้ัง 
9 ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนบุคคลใดท่ีมิได้เกี่ยวข้องกับเครนข้ึนไปเล่นบนเครนโดยเด็ดขาด 
10 พนักงานขับเครน และพนักงานบอกสัญญาณเครนถ้าจะลาป่วย หรือลากิจจะต้องแจ้งให้พนักงานคุมงานทราบลว่งหน้า 1 
วัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
11 ห้ามพนักงานขับเครนและพนักงานบอกสัญญาณเครนหยุดงานไม่เกิน 3 วัน ยกเว้นลาป่วย ซ่ึงจะต้องได้รับความเห็นชอบ
อนุมัติจากพนักงานควบคุมดูแล 
12 ห้ามพนักงานทุกท่านด่ืมสุรา เล่นการพนัน ในขณะปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด 
หมายเหตุ:  
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กฎความปลอดภัยในการใชเ้ครื่องมือ เครือ่งจักร อุปกรณ์ (ลิฟต์) 
 

แผนการควบคุมดูแลความปลอดภัยพืน้ทีเ่ขตก่อสรา้ง 
กฎความปลอดภัยในการใชเ้ครื่องมือ เครือ่งจักร อุปกรณ์ (ลิฟต์) 

 
วัตถุประสงค ์เพ่ือควบคุมดูแล ลูกจ้างและบุคคลในหน่วยงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการ
ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ของหน่วยงานก่อสร้างกําหนด 
ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ : พนักงานขับลิฟต์ 
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ : หัวหน้างาน / ผู้ควบคุมงาน 
ผู้อนุญาต : จป.วิชาชีพ 
เครื่องมือในการควบคุมดูแล : แบบฟอร์มการตรวจสอบ 
แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติสําหรับพนักงานขับลิฟต์ 
1 ตรวจดูความเรียบร้อย ความสะอาจทุกครัง้ก่อนใช้ลิฟต์ และหลังใช้ลิฟต์ โดยเฉพาะพ้ืนทางเข้าลิฟต์ 
2 ทุกครั้งที่เลิกใช้ลิฟต์จะต้องปิดสวิตช์ทุกครั้ง พร้อมล็อกกุญแจประตูทางเข้าลิฟต์ทุกช้ันโดยเฉพาะช้ันที่ 1 
3 พนักงานขับลิฟต์ จะม ี2 ผลัด ๆ ละ 2 คน โดยคนท่ีหน่ึงจะเป็นพนักงานขับลิฟต์ควบคุมคอนโทรลลิฟต์ขึ้น-
ลง อีกหน่ึงคนจะเป็นพนักงานเปิด-ปิดประตูทางเข้าลิฟต์ 
4 ประตูทางเข้าลิฟต์จะต้องปิดล็อกกุญแจทกุครั้งเมื่อผู้โดยสารผ่านเข้าไป 
5 ลิฟต์จะจอดรออยู่ช้ันที่หน่ึง และช้ันสูงสดุประมาณ 2 นาที จากน้ันลฟิต์จะเลื่อนข้ึนลงโดยคนขับลิฟต์จะต้องดู
ประตูทางเข้าออกของแต่ละช้ันว่ามีคนที่ใช้ลฟิต์หรือไม่ และลิฟต์จะไม่จอดอยู่กับที่เฉย ๆ จะเลื่อนข้ึนลง
ตลอดเวลา 
6 ในกรณีที่พนักงานขับลิฟต์หรือพนักงานเปิด-ปิดประตูลิฟต์มีความจําเป็นที่จะต้องทําธุระส่วนตัวในห้องนํ้า ให้
ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีพนักงานลิฟต์อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่แทน 
7 จะต้องตรวจดูความเรียบร้อยโดยรอบ ๆ ห้องโดยสารลิฟต์ว่าไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่จะบรรทุกข้ึน หรือลงเล็ดลอด
ออกนอกตาข่ายห้องโดยสารข้ึนหรือลงทุกคร้ัง 
8 ห้ามทุกคนออกจากนอกห้องโดยสารลิฟต์ขณะที่ลิฟต์กําลังทํางานอยู่ 
 
หมายเหตุ:  
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กฎความปลอดภัยในการใชเ้ครื่องมือ เครือ่งจักร อุปกรณ์ (นั่งรา้น) 
 

แผนการควบคุมดูแลความปลอดภัยพืน้ทีเ่ขตก่อสรา้ง 
กฎความปลอดภัยในการใชเ้ครื่องมือ เครือ่งจักร อุปกรณ์ (นั่งรา้น) 

 
วัตถุประสงค ์เพ่ือควบคุมดูแล ลูกจ้างและบุคคลในหน่วยงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการ
ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ของหน่วยงานก่อสร้างกําหนด 
ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ : พนักงานท่ีออกแบบและสร้างน่ังร้าน และพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานบนน่ังร้าน 
ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ : หัวหน้างาน / ผู้ควบคุมงาน 
ผู้อนุญาต : จป.วิชาชีพ 
เครื่องมือในการควบคุมดูแล : แบบฟอร์มการตรวจสอบ 
แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติสําหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานบนน่ังร้าน 

1. การออกแบบน่ังร้านต้องเผ่ือรับน้ําหนักไว้สูงสุดไม่เกิน 4 เท่า ของน้ําหนักท่ีจะใช้งานจริง 
2. วัสดุที่ใช้ทําน่ังร้าน ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดเดียวกันและไม่ควรใช้แบบผสมผสานกัน 
3. นั่งร้านท่ีสูงกว่า 2 เมตร จะต้องมีราวกันตก 
4. นั่งร้านท่ีสร้างด้วยไม้จะต้องใช้ไม้ที่ไม่ผุ เปื่อย และไม่มีรอยร้าวหรือ ชํารุดอื่นๆ ที่จะทําให้ขาดความแข็งแรง

ทนทาน 
5. นั่งร้านท่ีเป็นโลหะ ต้องมีจุดคราก (Yield Point) ไม่น้อยกว่า 2,400 กก./ ตาราง ซม. และสามารถรับน้ําหนัก

บรรทุกได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ําหนักของการใช้งาน 
6. โครงนั่งร้านต้องมีการยึดโยง ค้ํายัน หรือตรึงกับพ้ืนดิน หรือส่วนของงานก่อสร้างเพ่ือป้องกันมิให้เซหรือล้ม 
7. ราวกันตก ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. และไม่เกิน 1.10 เมตร จากพ้ืนนั่งร้านตลอดแนวยาวด้านนอกของ

นั่งร้าน ยกเว้นเฉพาะช่วงท่ีจําเป็นเพ่ือขนถ่ายสิ่งของ และนั่งร้านเสาเรียงเด่ียว 
8. ต้องจัดให้มีบันไดภายในของนั่งร้านและมีความลาดเอียงไม่เกิน 45 องศา ยกเว้นนั่งร้านเสาเด่ียว 
9. ต้องออกแบบเผ่ือไว้ให้นั่งร้านสามารถรับน้ําหนักผ้าใบสังกะสี ไม้แผ่น หรือวัสดุอื่นท่ีคล้ายกัน นอกจากนี้จะต้องมี

การบํารุงดูแลรักษาสภาพการใช้งานของนั่งร้านอย่างสมํ่าเสมอ หากมีพายุ แผ่นดินไหว หรือเหตุที่ทําให้นั่งร้าน
เสียสมดุลต้องทําการซ่อมหรือปรับปรุงแล้วให้มีสภาพท่ีปลอดภัยและพร้อมใช้งาน 

10. พนักงานทุกคนจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลด้วยทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน  
11. ต้องไม่ปฏิบัติงานบนนั่งร้านขณะมีลมแรง หรือพายุ หรือขณะมีฝนตก 
12. ผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้านต้องไม่มีดรคประจําตัว เช่น ลมบ้าหมู ความดัน ฯลฯ 

 
 
หมายเหตุ:  
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5. แผนการฝกึอบรมความปลอดภัยในการทํางาน 

 
 แผนการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง ประกอบด้วย 
 - การอบรมลูกจ้างใหม่ 

- การอบรมลูกจ้างเฉพาะงาน 
- การอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง 
- การอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
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แผนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทํางานแก่ลูกจ้าง 
 

โครงการอบรมลูกจ้างใหม่ 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ลูกจ้างใหม่ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานขั้นพ้ืนฐาน
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน และสภาพพ้ืนที่โดยรวมในหน่วยงาน
ก่อสร้าง อันตรายจากการทํางาน และการป้องกันและปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 
กลุ่มเป้าหมาย ลูกจ้างใหมท่กุคน 
งบประมาน **** 
ระยะเวลาปฏิบัติ ๒ ชม. 
ผู้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ จป.วิชาชีพ 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ลูกจ้างใหม่ทุกคนมคีวามรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อ
ปฏิบัติอ่ืน ๆ ได้ด้วยความเข้าใจ และมีความตระหนัก 
วิธีการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบประเมิน 
 
แนวปฏิบัติสาํหรับการอบรมลูกจ้างใหม่ทกุคน 
๑. พนักงาน หรือลูกจ้างใหมก่่อนอนุญาตให้ทํางานต้องผ่านการอบรม โดยรับฟังวีดิโอ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน และขอ้ปฏิบัติอ่ืน ๆ ใช้เวลา ๔๕ นาที 
๒. หลังการอบรมทุกคนต้องทําแบบทดสอบคําถามภายใน ๑๕ นาท ี
๓. ผู้ทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับบัตรประจําตัวเพ่ือแสดงว่าผ่านการอบรมลูกจ้างใหม่แล้ว และต้องแสดง
บัตรก่อนเข้าเขตก่อสร้างทุกครั้ง 
๔. ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องรับฟังข้อปฏิบัติ จาก จป.วิชาชีพ เพ่ิมเติม ๒๐ นาที และรับบัตรประจําตัวเพ่ือแสดงว่า
ผ่านการอบรม ลูกจ้างใหมแ่ลว้ 
 
หมายเหตุ  
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โครงการอบรมลูกจ้างเฉพาะงาน 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ลูกจ้างใหม่ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานขั้นพ้ืนฐาน
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน และสภาพพ้ืนที่โดยรวมในหน่วยงาน
ก่อสร้าง อันตรายจากการทํางาน และการป้องกันและปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 
กลุ่มเป้าหมาย ลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงอันตราย 
งบประมาน **** 
ระยะเวลาปฏิบัติ ๒ ชม. 
ผู้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ จป.วิชาชีพ 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงอันตรายทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อปฏิบัติอ่ืน ๆ ได้ด้วยความเข้าใจ และมีความตระหนัก 
วิธีการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบประเมิน 
 
แนวปฏิบัติสาํหรับการอบรมลูกจ้างเฉพาะงาน 
๑. พนักงาน หรือลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงอันตราย ก่อนอนุญาตให้ทํางานต้องผ่านการอบรม โดย
รับฟังวีดิโอ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน และข้อปฏิบัติอ่ืน ๆ ใช้เวลา ๔๕ นาท ี
๒. หลังการอบรมทุกคนต้องทําแบบทดสอบคําถามภายใน ๑๕ นาท ี
๓. ผู้ทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับบัตรประจําตัวเพ่ือแสดงว่าผ่านการอบรมลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานที่มี
ความเสี่ยงอันตราย แล้ว และต้องแสดงบัตรก่อนเข้าเขตก่อสร้างทุกครั้ง 
๔. ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องรับฟังข้อปฏิบัติ จาก จป.วิชาชีพ เพ่ิมเติม ๒๐ นาที และรับบัตรประจําตัวเพ่ือแสดงว่า
ผ่านการอบรม ลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงอันตราย แล้ว 
 
หมายเหตุ  
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โครงการอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ลูกจ้างทกุคน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการป้องกันอันตรายและการป้องกันความ
เสียหายเน่ืองจาก เพลิงไหม้  
กลุ่มเป้าหมาย ลูกจ้างทุกคน 
งบประมาน **** 
ระยะเวลาปฏิบัติ ๒ ชม. 
ผู้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ จป.วิชาชีพ 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ลูกจ้างทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
วิธีการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบประเมิน 
 
แนวปฏิบัติสาํหรับการอบรมลูกจ้างใหม่ทกุคน 
๑. พนักงาน หรือลูกจ้างทุกคนต้องได้รับการอบรมการดับเพลิง อย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยรับฟังวีดิโอ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับเก่ียวกับการดับเพลิง ใช้เวลา ๔๕ นาที 
๒. หลังการอบรมทุกคนต้องทําแบบทดสอบคําถามภายใน ๑๕ นาท ี
๓. จป.วิชาชีพ ต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง โดย
วิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ หรือ พนักงานของบริษัทฯ ทีผ่่านการอบรมจากตํารวจดับพลิง 
๔. จป.วิชาชีพ ต้องประเมินผลการฝึกซ้อม และรายงานผลตามลําดับช้ันให้นายจ้าง และกรรมการตรวจการจ้าง
ทราบ พร้อมขอ้เสนอแนะ หลังการฝึกซ้อม 
  
หมายเหตุ  
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โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ลูกจ้างทกุคน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ในหน่วยงาน
ก่อสร้าง ให้สามารถช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานได้เบ้ืองต้น เมื่อได้รับอันตรายจากการทํางาน หรือป่วยฉุกเฉิน เพ่ือ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 
กลุ่มเป้าหมาย ลูกจ้างทุกคน 
งบประมาน **** 
ระยะเวลาปฏิบัติ ๑ ชม. 
ผู้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ จป.วิชาชีพ 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ลูกจ้างทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมงานได้เบ้ืองต้น เมื่อได้รับอันตรายจากการทํางาน หรือป่วยฉุกเฉิน 
วิธีการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบประเมิน 
 
แนวปฏิบัติสาํหรับการอบรมลูกจ้างใหม่ทกุคน 
๑. พนักงาน หรือลูกจ้างทุกคนต้องได้รับการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  อย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยรับฟังวีดิโอ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการดับเพลิง ใช้เวลา ๓๐ นาที 
๒. หลังการอบรมทุกคนต้องทําแบบทดสอบคําถามภายใน ๑๕ นาท ี
๓. จป.วิชาชีพ ต้องจัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง โดยวิทยากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญ หรือ พนักงานของบริษัทฯ ที่ผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 
๔. จป.วิชาชีพ ต้องประเมินผลการอบรม และรายงานผลตามลําดับช้ันให้นายจ้าง และกรรมการตรวจการจ้าง
ทราบ พร้อมขอ้เสนอแนะ หลังการอบรมโดยเร็ว 
 
หมายเหตุ  
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 6. แผนรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน 

 
 แผนรณรงคส์่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน ประกอบด้วย 
 

- การสนทนาความปลอดภัย (Morning Talk) 
- กิจกรรมการรณรงค์ ๕ ส. 
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กิจกรรมการรณรงคส์่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน 
 

กิจกรรมการสนทนาความปลอดภัย ( Morning Talk) 
 

วัตถุประสงค ์เพ่ือให้ลูกจ้างใหม่ทุกคน ได้รับทราบข้อมูลใหม่ ๆ และได้มโีอกาสสนทนาความปลอดภัย และ
สภาพปัญหาต่าง ๆ รวมท้ังเห็นถึงเจตนาความห่วงใยของผู้บริหาร อีกทั้งทําให้ผู้บริหารได้รับฟังหรือรับทราบ
ปัญหาโดยตรงจากลูกจ้างในหน่วยงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงและแก้ไข และหาแนวทางป้องกันได้ 
กลุ่มเป้าหมาย ลูกจ้างทุกคน 
งบประมาน ***** 
แผนการปฏิบติังาน ทุกเช้าวันพฤหัสบดี 
ระยะเวลาปฏิบัติ ๒๐-๓๐ นาทีก่อนเร่ิมการปฏิบัติงาน 
ผู้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ผู้บริหารโครงการ / จป.วิชาชีพ 
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ ลูกจ้างทุกคนได้รับทราบ และเห็นความห่วงใยอย่างจริงใจของผู้บริหารท่ีมต่ีอ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคน อันส่งผลให้เกิดความยอมรับและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างจริงใจ 
วิธีการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบประเมิน 
แนวปฏิบัติสาํหรับกิจกรรม ( Morning Talk) 
๑. ลูกจ้าง และทุกคนที่เก่ียวข้องรวมกัน ณ จุดนัดหมายทีก่ําหนด ตามวัน เวลาที่ได้แจ้งให้ทราบ 
อย่างพร้อมเพรียงกัน 
๒. ผู้บริหาร และจป.วิชาชีพ แจ้งเหตุการณ์หรือสถานการณ์ความปลอดภัย และข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกล่าวแสดง
เจตนารมณ์ ที่แสดงให้เห็นความห่วงใยให้ความสําคัญ และความจริงใจจริงใจในปัญหาต่าง ๆ ต่อลูกจ้างใน
ระดับต่าง ๆ และรับฟังปัญหาต่าง ๆ โดยตรงจากลูกจ้างทุกระดับ 
๓. ลูกจ้าง หรือหัวหน้างานต้องมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าว และบอกถึงเรื่องราวในงานหรือพ้ืนที่การทํางานเพ่ือ
เสนอความคิดเห็นโดยตรงต่อผู้บริหาร 
 
หมายเหตุ  
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กิจกรรมการรณรงคส์่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน (กิจกรรม 5 ส. ) 

กิจกรรม 5 ส.  
 
วัตถุประสงค ์เพ่ือให้ลูกจ้างทกุคน ให้มีจิตสาํนึกและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด และเก็บของให้สะอาดเรียบร้อย เป็นระเบียบ ไม่เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
กลุ่มเป้าหมาย ลูกจ้างทุกคน 
งบประมาน ***** 
แผนการปฏิบติังาน ทุกเช้าพฤหัสบดี 
ระยะเวลาปฏิบัติ ๒๐-๓๐ นาทีก่อนเร่ิมการปฏิบัติงาน 
ผู้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ผู้บริหารโครงการ / จป.วิชาชีพ 
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ ลูกจ้างทุกคนได้รับทราบ และมทีศันคติที่ดีในการปฏิบัติงานตามระเบียบและ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และเก็บของให้สะอาดเรียบร้อย เป็นระเบียบ ไม่เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
อย่างจริงใจ 
วิธีการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบประเมิน 
แนวปฏิบัติสาํหรับกิจกรรม 5 ส. 
๑. ลูกจ้าง และพนักงานทุกคนต้องจัดวางหรือจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง เคร่ืองมือ และสิ่งของต่างๆในสถานที่ทํางาน
อย่างเป็นระบบเพ่ือความ สะดวกปลอดภัยและคงไว้ซึ่งคุณภาพประสิทธิภาพในการทํางาน 
๒. ลูกจ้าง และพนักงานทุกคนต้องแยกของที่จําเป็นออกจากของที่ไม่จําเป็นและขจัดของที่ไม่จําเป็นออกไปเป็น
ประจําทุกวัน 
๓. ลูกจ้าง และพนักงานทุกคนต้องทําความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ สถานที ่
ทุกวันก่อนเลิกงาน ๒๐ นาที รวมท้ังจัดวางเคร่ืองมือและวัสดุก่อสร้างให้เป็นหมวดหมู่ก่อนเลิกงานแต่ละวัน 
๔. วิศวกรโครงการต้องจัดให้มีสถานที่ทิ้งขยะ ให้เป็นสัดส่วน มิดชิด และถูกสุขอนามัย รวมท้ังจัดให้มรีะบบ
จัดเก็บหรือทําลายตามวงรอบที่เหมาะสม 
๕.หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน และจป.วิชาชีพ ต้องหมั่นตรวจตราการกองเก็บวัสดุก่อสร้าง เคร่ืองมือ ที่อาจเป็น
อันตรายต่อการปฏิบัติงาน อยู่เป็นประจํา รวมท้ังตรวจตราให้คนงานเก็บของและทําความสะอาดหน่วยงาน
ก่อสร้างให้สะอาดและเป็นระเบียบทุกวันก่อนเลิกงาน 
๖. ผู้บริหาร วิศวกรโครงการ และจป.วิชาชีพ ต้องจัดอบรมลูกจ้างทุกระดับ ให้มีจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดรวมทัง้ อบรมให้พนักงานรู้จักค้นคว้า และปรับปรุงสถานที่
ทํางานให้สะอาด สะดวก และสะสางสิ่งที่ไม่จําเป็น จนเป็นนิสัย 
หมายเหตุ  
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 7. แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบติัเหตุในการทํางาน 

 
 แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน ประกอบด้วย 
 

- มาตรการควบคุมดูแลบุคคลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
- แผนการอพยพและการวางเส้นทางอพยพที่ปลอดภัย 
- ขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
- มาตรการควบคุมความปลอดภัยในทุกพ้ืนที่ 
- การค้นหา ช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ 
- การควบคุมวัสดุอันตราย 
- การเคลื่อนย้ายและป้องกันเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่สําคัญ 
- การยกเลิกแผนฉุกเฉิน และการกลับเข้าทํางานปกติ 
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แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทาํงาน 
 

แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทาํงานก่อสร้าง 
 
วัตถุประสงค ์เพ่ือให้ลูกจ้างและทุกคนผูม้ีหน้าที่เก่ียวข้อง ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติ กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ในหน่วยงานก่อสร้าง โดยรับทราบวิธีการ และขั้นตอน รวมถึงได้รับการฝึกซ้อมการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์
จริง 
กลุ่มเป้าหมาย ลูกจ้างผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
งบประมาน ***** 
แผนการปฏิบติังาน : ลูกจ้างผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
ระยะเวลาปฏิบัติ เป็นประจําทุกเดือน 
ผู้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ผู้บริหารโครงการ / จป.วิชาชีพ 
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ ลูกจ้างผู้มีหน้าทีเ่ก่ียวข้องตามแผนฉุกเฉิน ได้รับทราบขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ และ
สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายของการฝึกอบรมตามแผนฉุกเฉิน 
แนวปฏิบัติสาํหรับกรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน 
๑. ให้ผู้พบเห็นหรือทราบเหตุ แจ้งหัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพโดย
ทันท ี
๒. จป.วิชาชีพ เป็นผู้ให้สัญญาณเหตุฉุกเฉินซึ่งเป็นที่เข้าใจ และแจ้งให้ผูบ้ริหาร หรือนายจ้างทราบทันทีสั่งการ
เพ่ืออพยพลูกจ้างไปตามเส้นทางที่กําหนดหรือที่ปลอดภัย (หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน) ขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง (จป.วิชาชีพ) 
๓. วิศวกรโครงการ ดําเนินการตามมาตรการป้องกัน หรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ เคร่ืองจักร 
๔. หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน ดูแลลูกจ้างแต่ละส่วนไปยังพ้ืนที่หรือจุดที่ปลอดภัย แล้วนับจํานวนและแจ้ง
ยอดจํานวนลูกจ้าง ต่อ จป.วิชาชีพทันที 

๔.๑ กรณีมีจํานวนลูกจ้างขาดหาย ต้องดําเนินการค้นหา 
๔.๒ ค้นหาช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต และปฐมพยาบาล / นําส่งโรงพยาบาล 

๕. จป.วิชาชีพ วิศวกรโครงการ ผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก ต้องทํา การตรวจสอบและวิเคราะห์
สถานการณ์ ร่วมกันเพ่ือให้มัน่ใจว่าทุกอย่างคลี่คลาย 
๖. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแจ้งยกเลิกแผนฉุกเฉิน เพ่ือสั่งให้ทุกคนกลับเข้าทํางาน 
๗. จป.วิชาชีพ วิศวกรโครงการ ผู้บริหาร ต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉกุเฉิน อย่างน้อย ๖ เดือน/ครัง้ 
 
หมายเหตุ  
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แผนผงัแสดงการดําเนินการตามแผนฉุกเฉินกรณเีกิดอุบัติเหตุ 
 

แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ

(ผู้รู้เห็นเหตุการณ์)

แจ้งเหตุฉุกเฉิน

จป.วิชาชีพ

มาตรการควบคุมบุคคล

(หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน)

ผู้บริหารโครงการส่ังการ

อพยพและวางเส้นทางอพยพ

(หัวหน้างาน/จป.หัวหน้างาน)

มาตรการควบคุมความ
ปลอดภัยพ้ืนท่ี 

(วิศวกรโครงการ/จป.หัวหน้างาน)

ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอก(จป.วิชาชีพ)

ขั้นตอนค้นหาช่วยชืวิต

ปฐมพยาบาล/นําส่ง รพ.

ตรวจสอบวิเคราะห์สถานการณ์
จป.วิชาชีพ /วิศวกรโครงการ /ผู้บริหาร/หน่วยงานภายนอก

แจ้งยกเลิกแผนฉุกเฉิน/กลับเข้าทํางาน

มาตรการป้องกันดูแลเครื่องมือ 
เครื่องจักร

เคลื่อนย้ายเครื่องจักร 
เครื่องมือ (ถ้าจําเป็น) 

จป.หัวหน้างาน/ผูค้วบคุมงาน

 
 
 
หมายเหตุ  โรงพยาบาลท่ีใกลห้น่วยงานก่อสร้างที่สุดคือ.............................................. เบอร์โทรฉุกเฉิน................ 
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 8. แผนการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานอุบัติเหตุในการทํางาน  

 
กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นในหน่วยงานก่อสร้าง ไม่ว่าอุบัติเหตุน้ันจะทําให้ลูกจ้างเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ เกิด

ความเสียหายหรือไม่ก็ตามผู้ที่จะเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รบัผิดชอบเท่าน้ัน 
ในเบ้ืองต้นต้องทําการตรวจสอบความเสียหายและตรวจสอบความปลอดภัยของพ้ืนที่ที่เกิดเหตุเพ่ือประเมิน
สถานการณ์ก่อนเข้าไปสู่กระบวนการการสอบสวนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลรายละเอียด โดยทําการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
และวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุ โดยผู้ที่มีหน้าทีใ่นการสอบสวนต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ เช่น หัวหน้างาน ผู้ควบคุม
งาน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานร่วมกับวิศวกร หรอืร่วมกับผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงาน
ภายในหรือหน่วยงานภายนอกแล้วแต่กรณี เพ่ือรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ มากําหนดมาตรการหรือแนวทาง 
การป้องกัน หรือแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นซ้ําอีก 

ภายหลังจากที่มีการตรวจสอบเหตุการณ์ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ต้องดําเนินการต่อมาคือการนําผล
ของการตรวจสอบ ณ สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ที่มีการสอบสวน หรือการคน้หาทางเทคนิควิธีการเพ่ือหาสาเหตุโดยนําผล
น้ันมาทําการวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาวางแนวทางหรือวิธี
ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์น้ันเกิดขึ้นซ้ําอีกในหน่วยงานก่อสร้าง 

การรายงานอุบัติเหตุ เป็นหน้าท่ีของหัวหน้างานผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
โดยตรง โดยต้องรายงานตรงถึงนายจ้าง และให้รายงานให้กรรมการตรวจการจ้างทราบโดยทันที โดยใช้ช่องทางการ
รายงาน เช่น ทางโทรศัพท์ ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส ์ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเร่งด่วน ทันต่อ
สถานการณ์ และภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว ให้ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุ แล้วรายงานตามแบบฟอร์มการบันทึก
อุบัติเหตุ ต่อไป 
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แบบการรายงานอุบัติเหตุ 
วันท่ีรายงาน.................เดือน..............................พ.ศ. ........ 

เรียน.................................................................. 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสบอุบัติเหตุ......................................................วันท่ีประสบอุบัติเหตุ..............................เวลา.............. 
ตําแหน่ง...................................................เพศ...............อายุ...............สถานท่ีประสบอุบัติเหตุ............................................. 
หน่วยงาน.............................................................................ผู้เห็นเหตุการณ์....................................................................... 
ผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ : � มีผู้บาดเจ็บ � ไม่มีผู้บาดเจ็บ � สูญเสียอวัยวะ 
� เสียชีวิต � มีทรัพย์สินเสียหาย � ไม่มีทรัพย์สินเสียหาย 
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร (แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนโดย บอกถึงส่ิงท่ีทําให้เกิดอุบัติเหตุ สิ่งท่ีทําให้บาดเจ็บ และ
ส่วนของร่างกายท่ีได้รับบาดเจ็บ) ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
สาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ 
ก. การกระทําท่ีไม่ปลอดภัยของผู้ประสบอุบัติเหตุ คือ : 
.......... ๑. ปฏิบัติงานโดยไม่มีหน้าท่ี    .......... ๘. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่กําหนดให้ 
.......... ๒. ไม่ให้สัญญาณหรือให้สัญญาณผิด  .......... ๙. เก็บ บรรจุ ผสมอย่างไม่ปลอดภัย 
.......... ๓. ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วท่ีไม่ปลอดภัย  .......... ๑๐. เก็บ บรรจุ ผสมอย่างไม่ปลอดภัย 
.......... ๔. ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ความปลอดภัย  .......... ๑๑. ปรับ ทําความสะอาด หล่อลื่นเครื่องจักรเคล่ือนไหว 

หรือ กระแสไฟฟ้า ความดันหรือมีสารเคมี   
      .......... ๑๒. ปฏิบัติงานผิดขั้นตอนหรือทํางานผิดวิธี 
.......... ๕. ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ชํารุด   .......... ๑๓. หยอกล้อหรือเล่นขณะปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง 
.......... ๖. ใช้อุปกรณ์หรือวัสดุอย่างไม่ปลอดภัยหรือ  .......... ๑๔. อื่นๆ 
.......... ๗. ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 
ข. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย อันเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ คือ : 
.......... ๑. อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือชํารุด   .......... ๔. ขาดเครื่องกําบัง หรือเครื่องกําบังไม่เหมาะสม 
.......... ๒. สภาพสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย เช่น เสียงดัง  .......... ๕. เกิดจากสภาพภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ 
.......... ๓. จัดเก็บวัสดุไม่เรียบร้อย    .......... ๖. อื่นๆ 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกัน............................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

      หัวหน้างาน / ผู้คุมงาน/จป.วิชาชีพ 
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9. การตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง 

 การตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง รายละเอียดการ
ติดตามตรวจสอบและวงรอบการตรวจสอบ ตามตัวอย่างตารางที่แนบ และในผนวก ข. 

29 
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10. การรายงานผลการปฎิบัติตามแผนความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง 

 
 การรายงานผลการปฎิบัติตามแผนความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง จะทําการรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนทุกเดือน โดยรายงานผลของเดือนก่อนไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน เร่ิมต้ังแต่ .............. เป็นต้นไปจนงานแล้ว
เสร็จ ตามแบบฟอร์มในผนวก ค. 
 

32 
 



 

33 
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ผนวก ก. 
 

กฎหมายและข้อกําหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ผนวก ก. 
 
กฎหมายและขอ้กําหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
๑. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับเคร่ืองจักร ป้ันจ่ัน และหม้อนํ้า พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง กําหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการ 
สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้ันจ่ัน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสตูรการ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับป้ันจ่ันผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจ่ัน ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจ่ันและการอบรม 
ทบทวนการทํางานเก่ียวกับป้ันจ่ัน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบ 
และอุปกรณ์ของป้ันจ่ัน 
๔. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดทาํแผนงานด้านความ 
ปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการทํางาน 
เก่ียวกับเคร่ืองตอกเสาเข็มระบบไอนํ้า ระบบลม ระบบไฮดรอลิค ระบบเคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายใน ระบบดีเซลแฮม
เมอร์หรือระบบอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการก่อสร้างอุโมงค์และ 
การทํางานในอุโมงค์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอส่วนประกอบ 
และอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุช่ัวคราว ลิฟต์โดยสารช่ัวคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารช่ัวคราว พ.ศ. 
๒๕๕๓ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง 
และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง ชนิดและประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการทํางานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจําปี 
๕. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัยในการทํางาน 
• ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความ 
ปลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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• ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการข้ึนทะเบียนเป็น 
หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน และการดําเนินการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการ 
ผู้แทนลูกจ้าง 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งช่ือเจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภัย ในการทํางาน เพ่ือขึ้นทะเบียน และแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง กําหนดแบบรายงานผลการดําเนินงานของ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงาน 
ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อม ในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการดําเนินการตรวจวัดและ 
วิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการระยะเวลา และ 
ประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง แบบคาํขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการ 
ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง กําหนดสถานท่ีย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรอง 
รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําโครงการอนุรักษ์การ 
ได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานประดาน้ํา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง กําหนดแบบแจ้งสถานท่ีการปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การให้ลูกจ้างทํางานประดานํ้า พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๘. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจ 
แก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
• ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง กําหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพ 
ของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง กําหนดแบบสมุดสุขภาพประจําตัวของ 
ลูกจ้างที่ทํางานเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงและแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย 
การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความ 
ปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตสําหรับการทํางานในที่อับอากาศ 
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• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการ 
ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรม 
ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบิหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง กําหนดแบบแจ้งจํานวนและปริมาณความ 
แรงรังสีของต้นกําเนิดรังสี และแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของจํานวนหรือปริมาณความแรงรังส ีของต้นกําเนิดรังสี 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง กําหนดแบบการจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับ 
ปริมาณรังสีสะสมที่ลกูจ้างได้รับเป็นประจําทุกเดือน 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง กําหนดแบบแจ้งช่ือและคุณสมบัติของ 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี และแบบแจ้งช่ือและคุณสมบัติของผูร้ับผิดชอบดําเนินการ 
ทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีแทนผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นจากหน้าที่ 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง กําหนดแบบเคร่ืองหมายเตือนภัยในบริเวณ 
รังสี บริเวณรังสีสูง บริเวณท่ีมีการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสี หรือบริเวณหรือห้องใด ๆ ที่มีการเก็บรักษา สาร 
กัมมันตรังส ี
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง กําหนดแบบรายงานการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง กําหนดเง่ือนไขและวิธีการเก็บรักษา 
เคลื่อนย้าย ขนส่งต้นกําเนิดรังสี และการจัดการกากกัมมันตรังสี 
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง กําหนดแบบฉลากทีม่ีเคร่ืองหมาย และ 
ข้อความเตือนภัยติดไว้ที่ภาชนะที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มสารกมัมันตรังส ี
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการอบรมความ 
ปลอดภัยในการทํางานในการป้องกันอันตรายจากรังสี_ 
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ผนวก ข. 
 

การตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัย
ในการทํางานก่อสร้าง 
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ผนวก ค. 
 

การรายงานผลการปฎิบัติตามแผนความปลอดภัย 
ในการทํางานก่อสร้าง 
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