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ข้อบงัคบั 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
 

 

ก. ข้อบงัคบัเก่ียวกบัความปลอดภยั 

ข. อปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีต้องได้รบัการตรวจสอบ 

ค. กฎข้อบงัคบัพิเศษเร่ืองความปลอดภยั 

1) กฎขอ้บงัคบัทัว่ไปเกีย่วกบัไฟฟ้า 

2) กฎขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าประเภทเคลื่อนยา้ยได ้

3) กฎขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการขดุ Trench เพือ่วางสายเคเบลิใตด้นิ 

4) กฎขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการตดัดว้ยเปลวไฟและการเชื่อมโลหะ 

5) กฎขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการสรา้งนัง่รา้น 

6) กฎขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการใช ้Crane ในโรงกลัน่ 

7) กฎขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการ X-ray 

8) การทาํงานในทีอ่บัอากาศ 

9) การทาํงานเกีย่วกบัการลา้งทาํความสะอาดดว้ยน้ําแรงดนัสงู (High-pressure Jet Cleaning) 

10) การฝึกอบรมความปลอดภยัในการทาํงาน 

11) การตรวจสขุภาพผูป้ฏบิตังิาน 

12) การรณรงคส์ง่เสรมิความปลอดภยั (Safe) ความมัน่คง (White) และสิง่แวดลอ้ม (Green) 
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ก. กฎข้อบงัคบัเก่ียวกบัความปลอดภยั 

พนกังานผูร้บัเหมา รวมถงึตวัแทน  ผูร้บัเหมาชว่ง หรอืผูท้ีเ่ขา้มาปฏบิตังิานในโรงกลัน่ จะตอ้งมคีวามเขา้ใจ และ

ยดึถอืเป็นหลกัปฏบิตั ิเพือ่ก่อใหเ้กดิความปลอดภยัและการมสีขุภาพพลานามยัทีด่ขีณะปฏบิตังิานและภายหลงัปฏบิตังิาน

กบัโรงกลัน่ 

 

 กฎระเบียบเพ่ือยึดเป็นหลกัปฏิบติั  ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1. ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และกฎหมายอื่นๆที่

เกีย่วกบัการทาํงานนัน้ๆ เป็นขัน้ตํ่า และจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่ป็นปัจจุบนั 

รายชื่อกฎหมายความปลอดภยัในการทาํงานทีใ่ชง้านประจาํ มดีงัน้ี 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานทัว่ไป ประกอบด้วย 

1. พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 

2. พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 

3. พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2553   

4. พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2543 

5. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสขุภาพของลกูจา้งและสง่ผลการตรวจ

แก่พนกังานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

6. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) วา่ดว้ยการจดัสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการ พ.ศ. 2548 

7. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง กาํหนดแบบสมดุสขุภาพประจาํตวัของลกูจา้งทีท่าํงาน

เกีย่วกบัปัจจยัเสีย่งและแบบแจง้ผลการตรวจสขุภาพของลกูจา้งทีพ่บความผดิปกตหิรอืการเจบ็ป่วยการให้

การรกัษาพยาบาล และการป้องกนัแกไ้ข พ.ศ. 2551 

กฎหมายความปลอดภยัในการทาํงาน ประกอบด้วย 

1. พระราชบญัญตัคิวามความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2554  

2. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2547 

3. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เกีย่วกบัรงัสชีนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 

4. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั  อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบังานประดาน้ํา พ.ศ. 2548 

5. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2549 

6. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน)  เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอ

นามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัความรอ้น แสงสวา่ง และเสยีง พ.ศ. 2549 

7. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน)  กาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั  อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบังานก่อสรา้ง พ.ศ. 2551 

8. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

           และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัเครือ่งจกัร ปัน้จัน่ และหมอ้น้ํา พ.ศ. 2552 
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9. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553 

10. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัไฟฟ้า พ.ศ. 2554  

11. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาเนินการดา้นความปลอดภยัอาชวีอ

นามยั และสภาพแวดลอ้มในการทางานเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. 2555 

12. กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กาํหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชี

วอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีย่วกบัสารเคมอีนัตราย พ.ศ. 2556 

13. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารฝึกอบรมเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการ

ทาํงาน พ.ศ. 2549 

14. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแจง้ชื่อเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการ

ทาํงานเพือ่ขึน้ทะเบยีน และแจง้กรณีลุกจา้งประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรอืสญูหาย พ.ศ. 2549 

15. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและหลกัสตูรการฝึกอบรมความปลอดภยัใน

การทาํงานในทีอ่บัอากาศ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2551 

16. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง กาํหนดสารเคมอีนัตรายทีใ่หน้ายจา้งจดัใหม้กีารตรวจสขุภาพของลกูจา้ง พ.ศ.

2552 

17. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิทีดสอบสว่นประกอบและอุปกรณ์ของปัน้จัน่ 

โดยทีก่ฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบรหิารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงานเกีย่วกบัเครือ่งจกัร ปัน้จัน่ และหมอ้น้ํา พ.ศ.2552 

18. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร การใชเ้ชอืก ลวดสลงิ และรอก พ.ศ. 2553 

19. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทดสอบสว่นประกอบและอุปกรณ์ของ

ปัน้จัน่พ.ศ. 2554 

20. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง ชนิดและประเภทเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทาํงาน

ก่อสรา้งทีต่อ้งตรวจรบัรองประจาํปี พ.ศ. 2554 

21. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล 

พ.ศ. 2554 

22. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง กาํหนดแบบแจง้การเกดิอุบตัภิยัรา้ยแรง หรอืการประสบอนัตราย

จากการทาํงาน พ.ศ. 2554 

23. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง สญัลกัษณ์เตอืนอนัตราย เครื่องหมายเกีย่วกบัความปลอดภยั อา

ชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และขอ้ความแสดงสทิธ ิและหน้าทีข่องนายจา้งและลกูจา้ง พ.ศ. 2554 

24. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอบรมหลกัสตูรการปฏบิตัหิน้าทีผู่บ้งัคบั

ปัน้จัน่ ผูใ้หส้ญัญาณแก่ผูบ้งัคบัปัน้จัน่ ผูย้ดึเกาะวสัดุ หรอืผูค้วบคุมการใชปั้น้จัน่และการอบรมทบทวนการทาํงาน

เกีย่วกบัปัน้จัน่ พ.ศ. 2554 

25. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการฝึกอบรมผูบ้รหิาร หวัหน้า

งาน และลกูจา้ง ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2555 

26. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานเครือ่งดบัเพลงิแบบเคลื่อนยา้ยได ้พ.ศ. 2556 
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27. ระเบยีบกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน วา่ดว้ยมาตรฐานหลกัสตูรการฝึกอบรมเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการ

ทาํงานและการทดสอบการเรยีนรูใ้นหลกัสตูรเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานระดบัวชิาชพี พ.ศ. 2548 

 

นอกเหนือจากรายชื่อกฎหมายขา้งตน้ พนกังานผูร้บัเหมา รวมถงึตวัแทน  ผูร้บัเหมาชว่ง หรอืผูท้ีเ่ขา้มา

ปฏบิตังิานในโรงกลัน่ จะตอ้งทาํการศกึษาและปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบังานนัน้ๆ 

 

2. ความปลอดภยัทัว่ไปในการทาํงาน  

2.1 พืน้ทีต่่อไปน้ีเป็นบรเิวณทีก่าํหนดใหเ้ป็น “เขตพืน้ทีอ่นัตราย” ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัเกีย่วกบัความ

ปลอดภยั 

• สิง่ปลกูสรา้งต่างๆ ภายในอาณาเขตทีม่รี ัว้ลอ้มรอบเป็นอาณาบรเิวณโรงกลัน่ (Semi Restricted Zone) 

• บรเิวณสะพานเทยีบเรอืบรรทุกน้ํามนั 

• ตามแนวทอ่น้ํามนัดบิ และทอ่ผลติภณัฑ ์รวมถงึแนวสายไฟใตด้นิจากโรงกลัน่ ซึง่จะมป้ีายแสดงไวใ้ห้

เหน็อยา่งชดัเจนวา่เป็นเขตอนัตราย 

2.2 หา้มนําเชือ้เพลงิหรอืไฟ ไมข้ดีไฟ ไฟแชค็ น้ํามนัเบนซนิ หรอืเครือ่งมอืจุดไฟอื่นๆ หรอืเครือ่งมอืใดๆ ทีอ่าจ

ก่อใหเ้กดิประกายไฟ เขา้มาใชใ้นโรงกลัน่อยา่งเดด็ขาด เวน้แต่ ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากวศิวกร

ควบคุมงาน (Authorized Engineer) หรอืผูจ้ดัการแผนก หรอืผูจ้ดัการฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

2.3 หา้มนําอุปกรณ์ เครือ่งมอืทีใ่ชพ้ลงังานจากแบตเตอรี ่หรอืไฟฟ้าเขา้ไปในพืน้ทีโ่รงกลัน่ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจาก วศิวกรควบคุมงาน (Authorized Engineer) ดา้นไฟฟ้า  

2.4 ผูร้บัจา้ง ตวัแทนผูร้บัจา้ง ผูร้บัจา้งชว่ง  และผูท้ีไ่ดร้บัเชญิจากผูว้า่จา้ง จะตอ้งใหเ้จา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้

ตรวจสอบวา่มขีอ้ตอ้งหา้มตามขอ้ 2.2 และ 2.3  ณ เวลาทีจ่ะเขา้ไปในโรงกลัน่  หรอืตามทีห่น่ึงทีใ่ดในเวลาหน่ึง

เวลาใดภายในโรงกลัน่ตามทีผู่ว้า่จา้งเหน็สมควร 

2.5 ผูว้า่จา้งไมอ่นุญาตใหส้บูบุหรีทุ่กพืน้ทีภ่ายในโรงกลัน่ เวน้แต่ ตามสถานทีม่ป้ีายอนุญาต  และผูส้บูบุหรีจ่ะตอ้ง

ปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัทีร่ะบุในใบอนุญาตอยา่งเครง่ครดั 

2.6 ผูว้า่จา้งมสีทิธไิมอ่นุญาตใหบ้รรดาลกูจา้ง พนกังาน หรอืตวัแทนของผูร้บัจา้ง ออกจากโรงกลัน่ในกรณี ดงัต่อไปน้ี 

• เมือ่พบวา่เขา้ไปในเขตหวงหา้ม (Restricted Zone) 

• ไมย่อมใหเ้จา้หน้าทีต่รวจภายใตก้ฎขอ้กาํหนดในขอ้ 2.4 

2.7 ใหพ้นกังานผูร้บัจา้งรบัประทานอาหารในสถานทีจ่ดัเตรยีมไวเ้ฉพาะเทา่นัน้ หา้มรบัประทานในทีอ่ื่นๆ รวมทัง้หา้ม

นอนหลบัพกัผอ่นในสถานทีป่ฏบิตังิาน เวน้แต่ จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากวศิวกรควบคุมงาน 

(Authorized Engineer) หรอืผูจ้ดัการแผนก หรอืผูจ้ดัการฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งก่อน 

2.8 พนกังานของผูร้บัจา้งทุกคนทีจ่ะเขา้มาทาํงานในบรเิวณโรงกลัน่ ตอ้งไดร้บัการแนะนําการฝึกอบรมดา้นความ

ปลอดภยัโดยแผนกความปลอดภยัของผูว้า่จา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัใหม้ผีูบ้รหิารความปลอดภยัในการทาํงานตาม

กฎหมาย และจะตอ้งรายงานต่อผูค้วบคุมงานของผูว้า่จา้งถงึเหตุการณ์ทีอ่าจทาํใหเ้กดิหรอืก่อใหเ้กดิสภาพทีไ่ม่

ปลอดภยั หรอือุบตัเิหตุ หรอืบาดเจบ็ ต่อคนงาน ผูร้บัจา้งตอ้งพยายามดแูลสง่เสรมิ  

และปรบัปรงุความปลอดภยัในการทาํงานของลกูจา้งของผูร้บัจา้งเอง และจะตอ้งจดัใหม้สีิง่ต่างๆ ตามทีก่ลา่วขา้ง

ทา้ยน้ี และรกัษาไวซ้ึง่ความปลอดภยัในการทาํงานใหเ้ป็นทีพ่อใจของผูค้วบคุมงาน  ดงัน้ี 
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- เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั (Safety Officer) ระดบัต่างๆ ทัง้น้ี ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงแรงงาน วา่

ดว้ยเรือ่งความปลอดภยัในการทาํงานของลกูจา้ง 

- จดัใหม้หีวัหน้างาน เพยีงพอต่อการควบคุมการทาํงานใหป้ลอดภยั 

- การลอ้มรัว้เทา่ทีจ่าํเป็นเพือ่ป้องกนัมใิหม้กีารล่วงลํ้าเขตหรอืเกดิอนัตรายต่อชวีติและทรพัยส์นิ 

- ไฟแสงสวา่งจดัใหเ้พยีงพอ และเหมาะสมกบัพืน้ทีใ่ชง้าน คอืประเภททีใ่ชง้านในพืน้ทีอ่นัตราย (Explosion 

proof) หรอืประเภททีใ่ชง้านในพืน้ทีท่ ัว่ไป (Non-Explosion proof) 

2.9 ในกรณีทีม่งีานก่อสรา้งต่อเน่ืองกนัเป็นระยะทางยาวๆ เชน่ การขดุแนวสายไฟชนิดต่างๆ ประกอบทอ่หรอืงาน

อื่นๆ ทีม่แีนวของการทาํงานเป็นระยะยาวๆ ผูร้บัเหมาจะตอ้งจดัป้ายขนาด 8 x 11 น้ิว แสดงรายละเอยีดทุกๆ 

ระยะทาง 50 เมตร ดงัน้ี 

- ระบุชื่องานก่อสรา้ง 

- ชื่อผูค้วบคุมงานของผูร้บัเหมา พรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดส้ะดวก 

- ชื่อผูค้วบคุมงานของผูว้า่จา้ง พรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดส้ะดวก 

- รายละเอยีดของงาน 

- วนัทีเ่ริม่ดาํเนินการและแลว้เสรจ็ 

พนกังานผูร้บัจา้งทุกคนจะตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลอยา่งน้อย 4 ชนิด เมือ่เขา้ไปทาํงานในเขตบงัคบัการ

ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล และอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลนัน้จะตอ้งอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ไดม้าตรฐาน 

ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม หรอืเทยีบเทา่ 
- หมวกนิรภยั (จะตอ้งมเีครือ่งหมายของบรษิทัผูร้บัจา้งตดิอยูด่า้นหน้า) 

- แวน่ตานิรภยั 

- เสือ้แขนยาวกางเกงขายาว 

- รองเทา้นิรภยั 

นอกจากน้ีใหพ้จิารณาสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลใหต้รงตามประเภทของการทาํงาน  

2.10 การทาํงานเกีย่วขอ้งกบัสารเคม ี ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการ  

- แจง้ชื่อสารเคมกี่อนนําเขา้มาใชภ้ายในโรงกลัน่ 

- ปรมิาณสารเคมทีีใ่ชใ้นแต่ละครัง้ 

- แจง้สถานทีใ่ชส้ารเคม ี

- จดัหาขอ้มลูความปลอดภยัเคมภีณัฑข์องสารเคม ี(Material Safety Data Sheet หรอื MSDS) 

- กาํหนดวธิกีารปฏบิตังิาน และตอ้งมใีบอนุญาตในการทาํงาน 

- จดัเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลใหค้รบถว้นตามเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัเคมภีณัฑข์อง

สารเคม ี(MSDS) รวมทัง้อุปกรณ์ลา้งตา / ชาํระรา่งกายฉุกเฉิน (Eye wash / Safety shower) หากในพืน้ที่

ปฏบิตังิานไมม่อุีปกรณ์ลา้งตา / ชาํระรา่งกายฉุกเฉิน ตดิตัง้อยู๋ในรศัม ี15 เมตร 

2.11 เมือ่เกดิเหตุฉุกเฉินขึน้และไดร้บัแจง้เหตุจากผูว้า่จา้ง พนกังานผูร้บัจา้งทุกคนจะตอ้งหยดุปฏบิตังิานและอพยพไป

รวมอยูท่ีจุ่ดรวมตวัฉุกเฉินตามแผนทีท่ีแ่นบ 

 

การอพยพเมือ่เกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

เมือ่เกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน เชน่ กรณีเกดิเพลงิไหม ้ หรอืกรณีสารเคม/ีก๊าซไวไฟ/ก๊าซพษิ รัว่ไหล ผูว้า่จา้งจะเปิดสญัญาณ

แจง้เหตุฉุกเฉิน (Siren) ผูร้บัเหมาทุกคนจะตอ้งหยดุงาน และใหไ้ปรวมตวักนัทีจุ่ดทีก่าํหนด ซึง่เรยีกวา่ จุดรวมตวัเมือ่เกดิ

เหตุฉุกเฉิน ซึง่ไดก้าํหนดจุดรวมตวัเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉินไวท้ัง้หมด 7 จุดภายในโรงกลัน่ ดงัน้ี 

จุดที ่1 บรเิวณโรงอาหารพนกังานและพนกังานผูร้บัเหมา 
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จุดที ่2 บรเิวณประต ู5 หน่วยกลัน่ HCU 

จุดที ่3 บรเิวณสถานีไฟฟ้ายอ่ยที ่10 

จุดที ่4 บรเิวณสถานีไฟฟ้ายอ่ยที ่23 

จุดที ่5 บรเิวณ Cleaning Yard (ใกลก้บัประต ู6) 

จุดที ่6 บรเิวณประต ู7 (ทางออกทา่เรอื) 

จุดที ่7 บรเิวณสถานีไฟฟ้ายอ่ยที ่35 (ใกลป้ระต ู8) 

หมายเหตุ ไดแ้สดงแผนภมูเิพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัไิวเ้พือ่ใหเ้หน็เดน่ชดัแลว้ในหน้าถดัไป 

2.12 ในกรณีทีพ่นกังานของผูร้บัจา้งประสบอุบตัเิหตุ หรอืไดร้บัอนัตรายจากการทาํงาน จะตอ้งเขา้รบัการปฐมพยาบาล

จากสถานพยาบาลของบรษิทัฯ และจะตอ้งทาํรายงานผลการประสบอนัตรายนัน้ใหผู้ค้วบคุมงานทราบโดยทนัท ี

2.14 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัใหม้คีูม่อืวา่ดว้ยความปลอดภยั และจดัใหม้กีารฝึกอบรมและฝึกวธิปีฏบิตังิาน จน 

 ลกูจา้งสามารถทาํงานนัน้ๆ ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

2.14  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมหรอืพดูคุย (toolbox talk หรอื safety talk) ทีบ่รเิวณสถานทีป่ฏบิตังิานหรอืพืน้ที่

หน้างานก่อนเริม่งานทุกวนั โดยมหีวัหน้างานเป็นผูนํ้าการประชุมหรอืพดูคุยดงักลา่ว พรอ้มบนัทกึ พรอ้มให้

เจา้หน้าทีข่องผูว้า่จา้งทาํการตรวจสอบไดต้ลอดเวลา  

 

3) ใบอนุญาตให้ทาํงาน  (Permit to Work)  

งานทุกประเภททีอ่ยูใ่นเขตรัว้โรงกลัน่ และแนวทอ่รัว้ ในรศัม ี15 เมตร ผูร้บัเหมาจะตอ้งขออนุญาต เพือ่เขา้ไป

ทาํงาน โดยจะตอ้งจดัใหม้มีาตรการ การควบคุม และการปฏบิตัติามเงือ่นไขของใบรบัรองความปลอดภยั (Safety Permit) 

และใบอนุญาตใหท้าํงาน (Clearance Certificate) หา้มปฏบิตังิานโดยมไิดร้บัอนุญาต ทัง้น้ี ผูร้บัเหมาจะตอ้งผ่านการอบรม

เรือ่งใบอนุญาตใหท้าํงานจากแผนกความปลอดภยั ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด และจะขึน้ทะเบยีนเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีผู่ข้อ

อนุญาตทาํงาน (Applicant) และผูถ้อืใบอนุญาตในการทาํงาน (Bearer) โดยจะมกีารอบรมทบทวนเพื่อต่ออายุผูท้ีไ่ดร้บัการ

ขึน้ทะเบยีนไวทุ้กสิน้ปี  หากผูท้ีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนไมม่าเขา้รบัการอบรมทบทวนความรูใ้นชว่งเวลาทีก่าํหนดจะถกูตดั

สทิธิก์ารทาํหน้าทีด่งักลา่วทนัท ีและถา้ตอ้งการจะกลบัมาทาํหน้าทีใ่หมจ่ะตอ้งขอเขา้รบัการอบรมตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด 

วธิกีารออกและใชใ้บรบัรองความปลอดภยั ดงัน้ี 

1. ผูข้ออนุญาตทาํงาน (Applicant) เตรยีมการขอใบรบัรองความปลอดภยั ในการทาํงานโดยกรอกรายละเอยีด

การทาํงานลงในในระบบ SAP-Permitและสง่ต่อใหก้บั AE, AGSI และ Mgt. เพือ่ทาํการตรวจสอบ และอนุมตัิ

ในระบบ SAP-Permit หลงัจากนัน้ทาํการพมิพใ์บรบัรองความปลอดภยัออกมาและนําไปขอใบอนุญาตให้

ทาํงาน ต่อเจา้ของพืน้ทีท่ีจ่ะปฏบิตังิานแจกจา่ยใบรบัรองความปลอดภยัใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

2. วศิวกรควบคุมงาน (Authorized Engineer: AE) พจิารณาขัน้ตอนการทาํงานในสว่นของงานวศิวกรรม  

อุปกรณ์/เครือ่งมอืต่าง ๆ ทีจ่ะนํามาใชว้า่ถกูตอ้ง ปลอดภยั และเป็นผูป้ระเมนิความเสีย่งเบือ้งตน้วา่อยูใ่น

ระดบัใด พรอ้มกาํหนดขอ้ควรระวงัเพิม่เตมิกรณีความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(ปานกลาง) หรอืกรณีความเสีย่งสงู 

ตลอดจนเป็นผูพ้จิารณาอนุมตักิารขอต่ออายใุบรบัรองความปลอดภยั ทัง้น้ีใหบ้นัทกึลงไปในแบบฟอรม์

ใบรบัรองความปลอดภยั 

3. ผูต้รวจสอบความปลอดภยัประจาํพืน้ที ่(Authorized Gas Safety Inspector: AGSI) พจิารณาสภาพสถานที่

ทาํงานวา่มคีวามปลอดภยัเพยีงพอต่อการทาํงาน โดยไดเ้ตรยีมการเกีย่วกบัเรื่องต่าง ๆ (ตามหวัขอ้ที ่3 ของ

ใบรบัรองความปลอดภยั) และตอ้งทาํการประเมนิความเสีย่งของสถานทีท่ีจ่ะอนุญาตใหท้าํงานวา่อยูใ่นระดบั

ใด ตลอดจนเป็นผูพ้จิารณาอนุมตักิารขอต่ออายใุบรบัรองความปลอดภยั ทัง้น้ีใหบ้นัทกึลงในแบบฟอรม์

ใบรบัรองความปลอดภยั 
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4. ผูบ้รหิาร (Mgt.) พจิารณาอนุมตัสิาํหรบังานทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืงาน Hot work หรอืงานในสถานทีอ่บัอากาศ

มคีวามปลอดภยัใหป้ฏบิตังิานได ้รวมทัง้พจิารณาอนุมตักิารขอต่ออายใุบรบัรองความปลอดภยัสาํหรบังาน

ดงักลา่วขา้งตน้ ทัง้น้ีใหบ้นัทกึลงในแบบฟอรม์ใบรบัรองความปลอดภยั 

5. การนําไปปฏบิตั ิผูข้ออนุญาตทาํงาน (Applicant) Applicant จะตอ้งทาํการพมิพใ์บรบัรองความปลอดภยั 

หลงัจากมกีารอนุมตัจิากผูเ้กีย่วขอ้ง (AE, AGSI, Mgt.) เรยีบรอ้ยแลว้ ในระหวา่งปฏบิตังิานจะตอ้งตดิตัง้

ใบรบัรองความปลอดภยั และใบอนุญาตใหท้าํงาน (Clearance Certificate) ไวห้น้างาน พรอ้มทัง้มผีูค้วบคุม

งาน (Bearer) คอยควบคุมดแูลตลอดเวลา และอธบิายขอ้ควรระวงัต่าง ๆ ใหก้บัผูป้ฏบิตังิานทราบ 

6. ผูป้ฏบิตังิานทุกคน มหีน้าทีป่ฏบิตัติามวธิปีฏบิตังิานทีป่ลอดภยั และขอ้ควรระวงัทีร่ะบุไวใ้นใบรบัรองความ

ปลอดภยัในการทาํงานอยา่งเครง่ครดั 

7. การกาํหนดอายใุบรบัรองความปลอดภยัและการต่ออาย ุ ทัง้น้ีอายใุบรบัรองความปลอดภยัแบง่ออกเป็น 3 

ประเภท 

ประเภทที ่1 ใบอนุญาตอายไุมเ่กนิ 7 วนั สาํหรบังานทีท่าํในโรงกลัน่ เชน่ งานซ่อมบาํรงุ (Maintenance) 

งานดดัแปลงอุปกรณ์หรอืเครือ่งจกัร (Plant change) การทาํงานกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัขบวนการผลติ (Operational Unit) เป็นตน้  

ประเภทที ่2 ใบอนุญาตอายไุมเ่กนิ 30 วนั สาํหรบังานก่อสรา้ง (Construction work) ทีม่กีารกาํหนด

ขอบเขตหรอืมกีารปิดกัน้บรเิวณอยา่งชดัเจนและสภาพพืน้ทีม่คีวามปลอดภยัตลอดชว่งเวลาใน

การทาํงาน และงานสาํหรบัซ่อมบาํรงุในระหวา่งการหยดุซ่อมหน่วยกลัน่ (Shut down)  

ประเภทที ่3 ใบอนุญาตอายไุมเ่กนิ 1 ปี หรอืหมดปีปฏทินิของทุกปี (31 ธนัวาคม : Yearly Permit) เป็นงาน

ทีก่าํหนดขอ้ระมดัระวงัไวอ้ยา่งชดัเจน เชน่ การขอนํารถยนตเ์ขา้ในหน่วยกลัน่, การขออนุญาต

นํากลอ้งถ่ายรปูเขา้ในหน่วยกลัน่ เป็นตน้ 

วธิกีารออกและใชอ้นุญาตใหท้าํงาน (Clearance Certificate) ดงัน้ี 

1. ก่อนการปฏบิตังิานผูข้ออนุญาตทาํงาน (Applicant) และผูถ้อืใบอนุญาตในการทาํงาน (Bearer) จะตอ้ง

ไดร้บัใบอนุญาตใหท้าํงาน (Clearance Certificate) ซึง่จะอนุญาตใหป้ฏบิตังิานในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งโดย

ผูท้าํหน้าทีอ่นุญาต (Authorized Signatory) ของแต่ละพืน้ที ่ทัง้น้ี Applicant/Bearer รว่มกบัผูท้าํหน้าที่

อนุญาต (Authorized Signatory) จะตอ้งทาํการประเมนิอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้โดยใชห้ลกัการ 3 

What’s อา้งองิวธิปีฏบิตักิารการออกใบอนุญาตใหท้าํงาน (Clearance Certificate Work Instruction : 

MQOS-SWI-03) ดงัน้ี 

 

- ระบุอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้(What can go wrong?) 

- มสีาเหตุอะไรทีอ่าจก่อใหเ้กดิความผดิพลาด (What can cause it to go wrong?) 

- มมีาตรการป้องกนัผลกระทบจากอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ (What can you do to prevent it from 

going wrong?) 

2. ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกะ (ASM) หรอืหวัหน้าทมีปฏบิตักิาร (LTO) หรอืผูป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูอ้นุญาต เป็นผูอ้อก

ใบอนุญาตใหท้าํงาน สาํหรบังานทีท่าํในพืน้ที ่Process Area/Movement/Offsite 

3. ผูช้ว่ยผูจ้ดัการหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ (ALM) หรอืหวัหน้าทมีวเิคราะห ์(LTA) หรอืผูป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผู้

อนุญาตเป็นผูอ้อกใบอนุญาตใหท้าํงาน สาํหรบังานทีท่าํในหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ 

4. เจา้หน้าทีแ่ผนกทา่เรอื เป็นผูอ้อกใบอนุญาตใหท้าํงาน สาํหรบังานทีท่าํทีทุ่น่ SBM/CBM และ  

เกบ็สาํเนาไวท้ีห่อ้งควบคุม ใบอนุญาตใหท้าํงานจะมอีายกุารใชง้านเฉพาะชว่งเวลาทีก่าํหนดใหเ้ทา่นัน้  



                              
ข้อบังคับสาํหรับผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบในกลุ่มไทยออยล์ 

 

- 8 - 

 

5. ผูต้รวจวดัก๊าซ (AGT) ทาํการตรวจวดัก๊าซ เพือ่เตรยีมพืน้ทีใ่หป้ลอดภยัก่อนการปฏบิตังิานทุกครัง้ 

ยกเวน้ 

ในกรณีทีไ่มต่อ้งตรวจวดัก๊าซสาํหรบังานบางประเภท ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัการพจิารณาของ AGSI ทีร่ะบุไวใ้น

ใบรบัรองความปลอดภยั (Safety Permit) 

งานสิน้สดุ 

เมือ่สิน้สดุการปฏบิตังิาน Applicant จะตอ้งทาํการปิดงานใบรบัรองความปลอดภยั (Safety Permit) ในระบบ 

SAP-Permit และนําตน้ฉบบัใบอนุญาตใหท้าํงาน (Clearance Certificate) สง่คนืใหเ้จา้ของพืน้ที ่

การเพกิถอนใบรบัรองความปลอดภยัหรอืการระงบัการทาํงานชัว่คราว 

ในกรณีทีต่รวจพบวา่สถานที/่อุปกรณ์/วธิ/ีข ัน้ตอนการปฏบิตังิานไมป่ลอดภยัต่อการทาํงาน ให ้AE หรอื AGSI 

หรอื ASM หรอืเจา้หน้าที ่ตรวจสอบความปลอดภยัฯ ระงบัการทาํงานดงักลา่วได ้จนกวา่จะมกีารแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง และ

ปลอดภยัฯ จงึอนุญาตใหท้าํงานต่อไปได ้

 

4. อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล (PPE) 

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลมไีวเ้พือ่ป้องกนัผูป้ฏบิตังิานใหพ้น้จากอนัตรายทีเ่กดิขึน้ต่อรา่งกายหรอืลด

ความรนุแรงของการบาดเจบ็ทีอ่าจเกดิขึน้ อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลทีจ่าํเป็นสีช่นิด เมือ่เขา้ไปในเขตบงัคบั คอื  แวน่ตา

นิรภยั  เสือ้แขนยาว กางเกงขายาว หมวกนิรภยั และรองเทา้นิรภยั 

นอกจากขอ้บงัคบัต่างๆ ทีใ่หไ้ว ้ณ ทีน้ี่  ผูบ้งัคบับญัชาแผนกต่างๆ จะขอคาํแนะนําไดจ้ากแผนกอาชวีอนามยั 

ความปลอดภยั ป้องกนัและระงบัอคัคภียั ในการพจิารณาเรือ่งการเลอืกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลเพือ่ความ

เหมาะสมในการทาํงานนัน้ๆ ตลอดจนเรือ่งอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลของผูผ้ลติรายใดหรอืชนิดใด มคีุณภาพและ

ใชก้ารไดผ้ลเพยีงใด เพื่อจะใหอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลถกูตอ้งตามมาตรฐาน ควรปรกึษา  แผนกอาชวีอนามยั 

ความปลอดภยั ป้องกนัและระงบัอคัคภียั ก่อนสัง่ซือ้นํามาใช ้ผูค้วบคุมงานไมว่า่จะเป็นพนกังานของผูว้า่จา้งหรอืของ

ผูร้บัเหมากด็ ีมหีน้าทีร่บัผดิชอบใหพ้นกังานสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลทีจ่าํเป็น  ตามมาตรฐานดา้นความ

ปลอดภยัและเป็นไปตามขอ้กฎหมายทีก่าํหนด  

4.1 หมวกนิรภยั  

4.1.1 พนกังานและผูร้บัเหมาทุกคนทีท่าํงานในบรเิวณทีม่ป้ีาย “เขตบงัคบัสวมหมวกนิรภยั” ตอ้งสวมหมวก

นิรภยัในบรเิวณดงักลา่ว รวมถงึสถานทีก่่อสรา้ง บรเิวณหน่วยผลติ   และขอ้น้ีใชบ้งัคบัแก่แขกผูเ้ยีย่มชม 

หรอืบุคคลทีม่าเยีย่มบรเิวณเหล่านัน้ดว้ย 

4.1.2 พนกังานตอ้งสวมหมวกนิรภยั  ในสภาวะทีม่อีนัตรายจากของตนหลน่ เชน่ ขณะทาํงานในทอ้งรอ่ง 

ทาํงานกบัเครื่องยกของหรอืปัน้จัน่ หรอืทาํงานบาํรงุรกัษาในระหวา่งเวลาปิดซ่อมบาํรงุ ของโรงกลัน่

น้ํามนั 

4.2 เขม็ขดันิรภยัชนิดเตม็ตวัและสายนิรภยั 

ถา้ทาํงานบนทีส่งูเหนือพืน้ดนิ หรอื Platform สงูเกนิกวา่ 10 ฟุต (3 เมตร) จะตอ้งคาดเขม็ขดันิรภยัชนิดเตม็ตวั 

เวน้แต่ มนีัง่รา้นอนัเหมาะสมซึง่มพีืน้ปเูตม็ตลอด มรีาวมอืจบั และแผน่กัน้กนัตกตดิตัง้อยูต่ลอดดา้นขา้งทีเ่ปิดอยู ่

และตอ้งคาดเขม็ขดันิรภยัชนิดเตม็ตวั ในทุกกรณีทีใ่บอนุญาตใหท้าํงานหรอืใบรบัรองความปลอดภยักาํหนดใหใ้ช ้  

เขม็ขดันิรภยัชนิดเตม็ตวั ตอ้งอยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย และตอ้งคลอ้งเกีย่วไวก้บัโครงสรา้งทีป่ลอดภยัและมัน่คง (เชน่ 

ไมค่วรผกูกบัราวกนัตก แต่ใหผ้กูกบัทีร่องรบัราวมอืของถงั หรอื Platform ของหอกลัน่) ผูค้วบคุมงานตอ้งดแูลให้

พนกังานใชเ้ขม็ขดันิรภยัชนิดเตม็ตวัอยา่งถกูตอ้ง ควรตรวจสอบก่อนใชง้านเสมอ และถา้จาํเป็นกจ็ดัการเปลีย่น 
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4.3 แว่นตานิรภยั แว่นตากนัลมหรือฝุ่ น ถงุมือ เสื้อผา้ หน้ากากกนัฝุ่ น โล่บงัหน้า รองเท้านิรภยั เคร่ืองช่วย

หายใจ เคร่ืองป้องกนัเสียงดงั ถา้ทาํงานในทีซ่ึง่ตอ้งป้องกนัเป็นพเิศษ จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัอยา่ง

หน่ึง หรอืหลายอยา่งขา้งตน้นัน้  

4.3.1 แว่นตานิรภยั ตอ้งเป็นชนิดเลนส ์ใสห่รอืชนิดเลนสส์ชีา เทา่นัน้  

กรณีผูป้ฏบิตังิานมปัีญญาหาเกีย่วกบัสายตาและจาํเป็นตอ้งใชแ้วน่ตานิรภยัชนิดเลนสส์ดีาํจะตอ้งแจง้ให้

แผนกอาชวีอนามยั ความปลอดภยั ป้องกนัและระงบัอคัคภียัพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณีไป และหากจะตอ้ง

ปฏบิตังิานในเวลากลางคนื (หลงั 18.00 น.) ตอ้งจดัหาแวน่ตานิรภยัชนิดเลนสใ์สม่าใชเ้ทา่นัน้ ทัง้น้ี

ประเภทของงานตอ้งใชแ้วน่ตากนัลมหรอืฝุ่ น แวน่ตานิรภยั หรอืโลบ่งัหน้า  ในกรณี ต่อไปน้ี 

ก) สกดั เจยีร ตดั หรอื ทุบวสัดุเปราะ (คอนกรตี/หนิ/แกว้/โลหะ หรอืวสัดุแขง็อื่นๆ) ซึง่มหีรอือาจมี

สะเกด็หรอืฝุ่ นกระจายปลวิไปทัว่ 

ข) พน่ส ีพน่ทราย พน่น้ํายาซกัฟอก ฯลฯ ทาํใหอ้ากาศสกปรกดว้ยวสัดุเหลา่นัน้ ทีอ่าจเขา้ตาได ้

ค) เมือ่ยก หรอืขนถ่ายสารเคม ีทาํงานบาํรงุรกัษาเกีย่วกบัเครือ่งสบูหรอืเครือ่งใชเ้กีย่วกบัสารเคม ี

หรอืทาํงานปกต ิเชน่ ระบายน้ํา ระบายอากาศ เกบ็ตวัอยา่งสารเคม ีเป็นตน้ 

ง) เมือ่เกบ็ตวัอยา่งน้ํามนั หรอืทาํงานบาํรงุรกัษาเกีย่วกบัระบบ ซึง่มแีรงดนั  มองผา่นชอ่งมอง

ของเตา 

4.3.2 ชดุทาํงาน เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว เพือ่ป้องกนัมใิหร้า่งกายและผวิหนงัสมัผสักบัสิง่ทีเ่ป็นอนัตราย 

จะตอ้งตรวจสอบจดัใหม้คีวามปลอดภยัสาํหรบัการปฏบิตังิาน อยูใ่นสภาพด ีและตอ้งเป็นผา้ชนิดไมต่ดิ

ไฟงา่ย เชน่ผา้ Cotton เป็นตน้   ไมอ่นุญาตใหผู้ท้ีเ่ขา้ในเขตพืน้ทีค่วบคุมสวมใสเ่สือ่ยดืแขนยาว เชน่ผา้

ยดื ผา้ไนลอน หรอื ผา้ทีม่สีสีนัหลากส ี

4.3.3 ถงุมือ ตอ้งสวมถุงมอืกนัความรอ้นเมือ่ทาํงานกบัวสัดุรอ้น เชน่ ทอ่ไอน้ํา ทอ่ยางมะตอย เป็นตน้ ตอ้ง

สวมถุงมอืป้องกนัสารเคม ีตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้มลูความปลอดภยัเคมภีณัฑ ์(MSDS) ของสารเคมแีต่ละ

ชนิด  

4.3.4 ถา้ขนยกสารเคมมีพีษิ หรอืถ่าย เกบ็ตวัอยา่ง ระบายอากาศในบรเิวณทีม่แีก๊สไขเ่น่าหรอืแก๊ส

ไฮโดรเจนซลัไฟด ์เชน่ ในหน่วย HDS/SRU ตอ้งสวมหน้ากาก มกีระป๋องกรองสวมหน้ากากชนิดมทีอ่ลม

อดั  หรอืเครือ่งชว่ยหายใจในตวั  จะใชเ้ครือ่งป้องกนัแบบใด ใหด้รูายละเอยีดในคาํสัง่ประจาํหรอืใน

ใบอนุญาตใหท้าํงาน หรอืใบรบัรองความปลอดภยั 

หน้ากากป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ  

ก) สาํหรบังานพน่ทรายตอ้งสวมหน้ากากป้องกนัระบบทางเดนิหายใจชนิดคลุมศรีษะ (Hood) และ

มสีายสง่อากาศจากภายนอก ผูป้ฏบิตังิานทีท่าํงานใตล้มหรอืใกลก้บัทีพ่น่ทราย จะตอ้งสวมใส่

อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจชนิดตลบักรองมใีสก้รองป้องกนัฝุ่ น หรอืแบบอื่นๆ ที่

เหมาะสม มาตรฐานเป็นไปตามทีก่ฏหมายกาํหนด  

ข) เมือ่ยกหรอืขนถ่ายสารเคมอีนัตราย หรอืถ่าย เกบ็ตวัอยา่ง การระบายออกสูบ่รรยากาศ ใน

บรเิวณทีม่แีก๊สไขเ่น่าหรอืแก๊สไฮโดรเจนซลัไฟด ์เชน่ ในหน่วย HDS/SRU ตอ้งสวมใสอุปกรณ์

ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจชนิดมทีอ่สง่อากาศ (SCBA) ทัง้น้ีจะใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัระบบ

ทางเดนิหายใจชนิดใด ใหด้รูายละเอยีดขอ้ควรระวงั (precaution)ในใบรบัรองความปลอดภยั

หรอืใบอนุญาตใหท้าํงาน 
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ค) งานทีบ่รรยากาศในการทาํงานมฝีุ่ นผง เชน่ งานทาํความสะอาดในเตา งานขนถ่ายสารเรง่

ปฏกิรยิา       (Catalyst), สารดดูซบั (Clay), งานตดัและประกอบฉนวนกนัความรอ้น (Rock 

wool) ฯลฯ ตอ้งสวมหน้ากากชนิดครึง่หน้า ป้องกนัฝุ่ น มาตรฐานเป็นไปตามทีก่ฏหมายกาํหนด 

ง) สาํหรบังานประเภทอื่นๆ เชน่งานพน่ส ีขนยา้ยฉนวนกนัความรอ้น เป็นตน้ จะตอ้งเลอืกใช้

หน้ากากใหเ้หมาะสมกบัประเภทของงานนัน้  

 

4.3.5 บุคคลทีท่าํงานในบรเิวณซึง่กาํหนดวา่มเีสยีงอกึทกึสงูกวา่ 85 dB ตอ้งสวมเครื่องป้องกนัห ูเช่น อุปกรณ์

ครอบห ูอุปกรณ์อุดห ูเป็นตน้  

 

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลทีก่ลา่วขา้งตน้เป็นของทัว่ๆ ไป การเลอืกใชง้านจะตอ้งใหเ้หมาะสม และ

สอดคลอ้งตามมาตรฐานของกฎหมาย หรอืใหเ้ป็นไปตามระบุไวใ้นใบรบัรองความปลอดภยัในการทาํงาน 

 

 

 

ชนิดของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 

อุปกรณ์ป้องกนัศรีษะ 

A. หมวกนิรภยั : ป้องกนัการกระแทก, กนัน้ํา, กนัสารเคม,ี ฉนวนไฟฟ้า 

อุปกรณ์ป้องกนัเทา้ 

A. รองเทา้นิรภยัหวัเหลก็ : ป้องกนัการลื่น, กระแทก, เป็นฉนวนไฟฟ้า 

B. รองเทา้บู๊ทยางนิรภยั : ป้องกนัสารเคม,ี กรด – ดา่ง, น้ํามนั 

C. รองเทา้ทนความรอ้น : ป้องกนัไฟ 

อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา 

A. แวน่ตานิรภยัทัว่ไป : ป้องกนัเศษวสัดุทัว่ไป 

B. แวน่ครอบตานิรภยั : ป้องกนัสารเคม,ี ฝุ่ นละออง, เศษวสัดุ 

อุปกรณ์ป้องกนัใบหน้า 

A. กระบงัหน้าชนิดใส/ชา : ป้องกนัเศษวสัดุ, ความรอ้นเลก็น้อย, งานทัว่ไป 

B. กระบงัหน้าทีใ่ชใ้นการเชื่อม 

อุปกรณ์ป้องกนัเสยีงดงั 

A. ปลัก๊อุดห ู: ลดเสยีงดงั 15-20 dB9A) 

B. ครอบห ู: ลดเสยีงดงั 20-25 dB(A) 

อุปกรณ์ป้องกนัการตกจากทีส่งู 

A. เขม็ขดันิรภยั (Safety Belt) 

B. เขม็ขดันิรภยัแบบเตม็ตวั (Full Body Harness) + เชอืกนิรภยั 

อุปกรณ์ป้องกนัลาํตวั 

A. ชุดหม,ีชุดทาํงานทัว่ไป : เสือ้แขนยาว, กางเกงยาว 

B. ชุดป้องกนัสารเคมสีขีาว Tyvex : สามารถป้องกนัสารเคมไีดเ้ลก็น้อย 

C. ชุดป้องกนัสารเคมเีตม็ตวั (Responder) 

D. ชุดป้องกนัความรอ้น/ไฟ 

E. ชุดเอีย๊ม (หนงัหรอืพลาสตกิ) 



                              
ข้อบังคับสาํหรับผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบในกลุ่มไทยออยล์ 

 

- 11 - 

 

อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

A. หน้ากากครึง่หน้าชนิดไมใ่ชต้ลบัใสก้รองอากาศ (O2 = ปกต)ิ 

B. หน้ากากครึง่หน้า/เตม็หน้าชนิดใชต้ลบัใสก้รองอากาศ (O2 = ปกต)ิ 

C. หน้ากากเตม็หน้าชนิดใชท้อ่สง่อากาศ (Air line / SCBA) 

D. ทีค่ลุมศรีษะชนิดใชท้อ่สง่อากาศ (Air feed hood) 

อุปกรณ์ป้องกนัมอื 

A. ถุงมอืหนงั : ใชก้บังานทัว่ไป 

B. ถุงมอืป้องกนัสารเคม ี

C. ถุงมอืกนัความรอ้น 

D. ถุงมอืป้องกนักระแสไฟฟ้า 

10. อุปกรณ์ป้องกนัอื่น ๆ 

ชนิดการปฏบิตังิาน 1.
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9.
 อ

ปุ
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ณ์
ป้

อง
กนั

ม
ือ 

10
. อ

ปุ
กร

ณ์
ป้

อง
กนั

อื่น
ๆ

 

การทาํงานท่ีใช้แรงดนัน้ําสงูฉีด A A * A A - E - A * 

การทาํงานสมัผสักบัสารเคมีท่ีมีความ

เข้มข้นสงู 
A B B * - - C C B * 

การทาํงานในสภาวะแวดล้อมท่ีมี

สารเคมี 
A B B * - - B * B * 

การทาํงานเช่ือมไฟฟ้าหรือแกส็ A A * B - - A * C * 

การทาํงานในสถานท่ีอบัอากาศ A A * * - * * * * * 

การทาํงานท่ีเก่ียวกบัฝุ่ นละอองทัว่ไป A A B - - * A A A * 

การทาํงานท่ีมีไอระเหยของสารเคมีหรือ

น้ํามนั 
A A B A - - B B B * 

การทาํงานเก่ียวกบัไฟฟ้าแรงสงู A A A - - - * - D * 

การทาํงานเจียร/ขดัท่ีใช้เคร่ืองมือ A A B A A - A - A * 

การทาํงานขดุดิน A A A - - - A - A * 

การทาํงานปกติทัว่ไป A A A - - - A - A * 

การทาํงานบริเวณท่ีเสียงดงั A A A - * - A - - * 

การทาํงานบนท่ีสงู A A A - - B A - A * 

การทาํงานในสภาวะแวดล้อมท่ีมีความ

ร้อน 
A A * A - - D * C * 

การทาํงานพ่นทราย - A B - A - A D A * 

การทาํงานหุ้มฉนวน A A A - - - A A A * 
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* = พจิารณาใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมหรอืสภาพการทาํงาน 
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5. การเตือนอนัตราย (Hazard Warning) 

การเตอืนอนัตราย เป็นการชีบ้ง่ หรอืบง่บอกใหผู้ป้ฏบิตังิานทราบวา่พืน้ที ่หรอืกจิกรรมทีป่ฏบิตังิานมคีวาม

เสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตรายอะไรขึน้ไดบ้า้ง  ซึง่การเตอืนอนัตรายอยูใ่นลกัษณะของป้ายเตอืน สญัญาณเสยีง 

สญัญาณแสง และแถบส ี เป็นตน้ 

ตวัอย่าง  ของการเตือนอนัตราย มดีงัน้ี 

- แถบส ีและเครือ่งหมายเพือ่ความปลอดภยั เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 635-2529 

- ป้ายเตอืนอนัตรายเกีย่วกบัความรนุแรงของอนัตรายของสารเคม ีเป็นไปตามมาตรฐานของ NFPA 

- สญัญาณแสง ทีใ่ชม้ดีงัน้ี แสงสแีดงสาํหรบักรณีเกดิเพลงิไหม ้สน้ํีาเงนิสาํหรบักรณีเกดิสารไวไฟ

รัว่ไหล สเีหลอืงสาํหรบักรณีก๊าซพษิรัว่ไหล 

- สญัญาณเสยีง ใชเ้ตอืนสาํหรบักรณีเกดิเพลงิไหมห้รอืก๊าซพษิรัว่ไหล เป็นตน้ 

 ดงันัน้  ผูป้ฏบิตังิานจะตอ้งปฏบิตัติามการเตอืนอนัตรายทีม่อียูใ่นพืน้ทีอ่ยา่งเครง่ครดั เพือ่ความ

ปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 

 

ข. อปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีต้องได้รบัการตรวจสอบ 

 อุปกรณ์และเครื่องมอืทุกชนิด ก่อนนํามาใชง้านจะตอ้งผา่นการตรวจสอบ และอนุญาตใหใ้ชง้านได ้โดยผู้

ควบคุมงานหรอืวศิวกร (Authorized Engineer) ของผูว้า่จา้ง ซึง่เครือ่งมอืและอุปกรณ์ดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามรายการ

ขา้งทา้ย และอุปกรณ์อื่นทีว่ศิวกรผูว้า่จา้งเหน็วา่ควรจะไดร้บัการตรวจเพิม่เตมิ 

อปุกรณ์ท่ีจาํเป็นต้องได้รบัการตรวจ และอนุญาต  มอียู ่2 ประเภทคอื 

1) อุปกรณ์ไฟฟ้าจะตอ้งใหว้ศิวกรไฟฟ้าตรวจ 

2) อุปกรณ์เครือ่งมอืกลจะตอ้งใหว้ศิวกรเครือ่งกลตรวจ 

 

ค. กฎข้อบงัคบัพิเศษเร่ืองความปลอดภยั 

1) กฎข้อบงัคบัทัว่ไปเก่ียวกบัไฟฟ้า 

ใหใ้ชถ้งัน้ํายาดบัเพลงิชนิดคารบ์อนไดออกไซด ์หรอืผงเคมแีหง้ ดบัเพลงิทีเ่กดิกบัเครือ่งไฟฟ้า หรอืทีใ่กลก้บั

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า หา้มมใิหใ้ชน้ํ้าดบัเป็นอนัขาด 

2) กฎข้อบงัคบัเก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทเคล่ือนย้ายได้ (Electrical Mobile Equipment) 

 อุปกรณ์ทีเ่คลื่อนยา้ยไดท้ีใ่ชห้รอืจา่ยไฟฟ้า ตัง้แต่แรงดนั 50 V ขึน้ไป ทีจ่ะใชง้านในโรงกลัน่ ดงัตวัอยา่ง เชน่ 

ก) เครือ่งเชื่อม 

- ทีข่บัดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า (Electrical Motor Driven Welding Machine) 

- ทีข่บัดว้ยเครือ่งยนต ์(Engine Driven Welding Machine) 

- ชนิดแปลงไฟกระแสสลบัใหเ้ป็นกระแสตรง (Rectified Welding Machine) 

ข) เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าชนิดเคลื่อนยา้ยได ้(Mobile Generator) 

ค) ปัม๊ทีข่บัดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าชนิดเคลื่อนยา้ยได ้(Mobile Pump) และพดัลม (Mobile Fan) 

ง)  สวา่นไฟฟ้าและหนิเจยีรไฟฟ้า (Electric Drill and Grinder) 

จ)  ตูจ้า่ยไฟ (Distribution Panel) 

ฉ)  สายไฟฟ้าทีเ่ชื่อมต่อแบบเสยีบ/ถอดได ้(Extension Cord) 

  ใหใ้ชก้ฎขอ้บงัคบั ดงัต่อไปน้ี 

- ไมอ่นุญาตใหนํ้าเครือ่งเชื่อมชนิดไฟฟ้ากระแสสลบั (Alternating Current Welding Machine) 

เขา้มาทาํงานในโรงกลัน่ไทยออยลโ์ดยเดด็ขาด 
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- อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เมือ่นํามาใชง้านจะตอ้งต่อตวัโครงโลหะ (Metal Casing) ลงระบบดนิของ

โรงกลัน่ (Refinery Earth) ทีใ่กลอุ้ปกรณ์มากทีส่ดุและตอ้งจดัเตรยีมสายดนิน้ีไวท้ีต่วัอุปกรณ์

เสมอ ในกรณีทีไ่มม่รีะบบดนิของโรงกลัน่จะตอ้งปักหลกัดนิ (Earth Rod) ทีม่คีา่ความตา้นทาน

ไมส่งูกวา่ 5 โอหม์ ใชแ้ทน และตาํแหน่งทีจ่ะปักหลกัดนิจะตอ้งไดร้บัการยนิยอม โดยชา่งไฟฟ้า

ของผูว้า่จา้งเทา่นัน้ ทัง้น้ี การปักหลกัดนิจะตอ้งม ีDigging Permit ต่างหาก 

- อุปกรณ์ไฟฟ้าตามขอ้บงัคบัน้ี จะตอ้งต่อไฟผา่นตูจ้า่ยไฟยอ่ย ซึง่มอุีปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้ารัว่ 

(ELCB) ตดิตัง้อยู ่

- ในกรณีทีใ่ชเ้ครื่องกาํเนิดไฟฟ้า เป็นแหลง่จา่ยกระแสไฟฟ้า ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นเครือ่งกาํเนิด

ไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 4 สาย คอืมเีฟส 1, 2, 3 และ  N (Neutral) จะตอ้งต่อขัว้ N และตวัโครง

เหลก็ของเครือ่ง (Metal Casing) ลงระบบดนิของโรงกลัน่ (Refinery Earth) ดว้ยสายทีต่่อ

นําไปใชง้านจากขัว้ต่อเฟส 1, 2, 3 และ N นัน้ จะตอ้งต่อใหแ้น่นและควรต่อดว้ยหางปลา 

(Cable Lug) 

- ผูร้บัเหมามหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัหาอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทเคลื่อนยา้ยไดม้าใชต้ามความ

จาํเป็นของงาน โดยอุปกรณ์นัน้จะตอ้งอยูใ่นสภาพด ีตัง้แต่เริม่นํามาใชแ้ละบาํรงุรกัษาใหอ้ยูใ่น

สภาพดอียา่งสมํ่าเสมอ 

- อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทเคลื่อนยา้ยไดทุ้กชนิดทีใ่ชไ้ฟฟ้า ตัง้แต่ 110 Vac ขึน้ไป จะนํามาใช้

ภายในโรงกลัน่ไทยออยลไ์ดเ้มือ่ไดร้บัการตรวจสอบแลว้และม ีSticker สเีหลอืงทีย่งัไมห่มดอายุ

การอนุญาตใหใ้ชต้ดิอยู ่ผูร้บัเหมาจะตอ้งรบัผดิชอบใบขอรบัการตรวจรบัรองความปลอดภยั

ของเครือ่งมอื เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ไฟฟ้า สาํหรบัใชภ้ายในโรงกลัน่พรอ้มสาํเนา อกี 1 ฉบบั 

ระหวา่ง 9.30 – 10.00 น.  และ 13.00 – 14.00 น.  ทุกวนัทาํงานปกต ิ เมือ่ผา่นการตรวจสอบ

สภาพวา่ไมม่อุีปกรณ์ไฟรัว่ และปลอดภยัพรอ้มใช ้ผูร้บัเหมาจะไดร้บัรายการตรวจสอบพรอ้ม 

Sticker สเีหลอืง เพือ่ตดิไวบ้นอุปกรณ์และแผนกไฟฟ้าจะเกบ็ใบสาํเนาไว ้

- ในกรณีทีผู่ร้บัเหมามคีวามประสงคจ์ะใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าประเภทเคลื่อนยา้ยไดย้าวนานกวา่

ระยะเวลาทีอ่นุญาตใหใ้ช ้ ผูร้บัเหมาจะตอ้งยืน่รายการขอตรวจอุปกรณ์ดงักล่าวใหผู้ค้วบคุม

งานหรอืวศิวกร (Authorized Engineer) เพือ่ขอต่ออาย ุไดอ้กีครัง้ก่อนหมดอายอุนุญาตใหใ้ช้

งาน 

- แมว้า่อุปกรณ์ไฟฟ้าดงักลา่วจะยงัไมห่มดอายกุารใช ้ แต่มสีภาพเสือ่มหรอืผดิปกตทิีเ่หน็ได้

ชดัเจน ผูร้บัเหมาจะตอ้งหยดุการใชแ้ละแกไ้ขแลว้นํามาขอตรวจสอบตามกาํหนดอกีครัง้ 

- Inspector ของแผนกไฟฟ้าจะออกตรวจสอบการใชง้าน และการตดิตัง้ของอุปกรณ์ไฟฟ้า  หาก

พบผูร้บัเหมารายใดใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าทีไ่มม่ ีSticker สเีหลอืง หรอืม ีSticker ทีห่มดอายกุารใช้

งานแลว้  หรอืใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าทีม่ ีSticker แต่เหน็ไดช้ดัเจนวา่มสีภาพไมส่มบรูณ์ เชน่ 

สายไฟฟ้า (Cable) หลุดออกจากตวัอุปกรณ์ (โดยจุดยดึ cable ไดค้ลายตวัออก) เป็นตน้  

Inspector จะฉีก Sticker ออกมา (หากม)ี และหยดุการใชอุ้ปกรณ์นัน้พรอ้มทัง้ลงบนัทกึในผล

การตรวจ เพือ่สง่ต่อใหแ้ผนกสญัญาจา้งเหมาทาํการตกัเตอืนหรอืใชบ้ทลงโทษต่อไป 

 

3)  กฎข้อบงัคบัเก่ียวกบัการขดุ Trench เพ่ือวางสายเคเบิลใต้ดิน 

3.1 ขอ้ปฏบิตักิ่อนเริม่ทาํการขดุ Trench 

- สาํรวจและศกึษาแนวทีจ่ะทาํการขดุ  รวมทัง้หามาตรการในการขดุ เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัสงูสดุใน

การทาํงาน ทัง้ผูป้ฏบิตังิาน อุปกรณ์ทีใ่ชท้าํงาน และทรพัยส์นิต่างๆ 
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- แนวทีจ่ะทาํการขดุนัน้จะตอ้งผา่นการตรวจสอบและเหน็ชอบจากผูค้วบคุมงานหรอืวศิวกร (Authorized 

Engineer) ก่อนดาํเนินการขดุทุกครัง้ 

- จะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้จากผูท้ีร่บัผดิชอบใหท้าํงานได ้เชน่ ใบรบัรองความ

ปลอดภยั (Safety Permit) , ในอนุญาตงานขดุ (Digging Permit), ใบอนุญาตใหท้าํงาน (Clearance 

Certificate) หรอืใบอนุญาตปิดถนน (ถา้มกีารขดุขา้มถนน) เป็นตน้ ทุกครัง้ และในระหวา่งการทาํงาน

ใบอนุญาตใหท้าํงานจะตอ้งเกบ็อยูใ่นบรเิวณสถานทีท่าํงานนัน้ๆ ตลอดเวลา 

- ตรวจเชค็อุปกรณ์ทีจ่ะใชแ้ละศกึษากรรมวธิกีารทาํงานทีร่ะบุมากบัเอกสารทีแ่นบมากบัใบอนุญาตของแต่

ละงาน  จนเกดิความเขา้ใจชดัเจนและมัน่ใจ 

- ตดิตัง้ป้ายบอกรายละเอยีดของงาน   ระยะเวลาในการทาํงาน และผูร้บัผดิชอบของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน 

3.2 ขอ้กาํหนดในการขดุ Trench 

ลกัษณะของ Trench ทีจ่ะทาํการขดุแบง่ไดเ้ป็น 2 ชนิด คอื 

- Trench ทีพ่ืน้ผวิเป็นดนิ (Unpaved Area) สามารถใชเ้ครือ่งมอืขดุได ้เชน่ จอบ อเีตอรป์ลายแบนเทา่นัน้  

หา้มใชด้า้นปลายแหลม โดยขนาดต่างๆ ของTrench จะระบุรายละเอยีดในแบบทีใ่ชป้ระกอบมากบั 

Contract Order ในกรณีทีจ่าํเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งจกัรทาํงานดว้ย เชน่ รถขดุ จะตอ้งทาํการตรวจสอบ โดย

การทาํการขดุรอบพืน้ทีท่ีจ่ะใชเ้ครือ่งจกัรขดุก่อน  โดยใหล้กึเท่ากบัความลกึทีใ่ชเ้ครือ่งจกัรขดุ  จนมัน่ใจ

วา่แนวทีจ่ะขดุนัน้จะไมท่าํใหส้ิง่ก่อสรา้งใตพ้ืน้ผวิทีข่ดุนัน้เกดิการชาํรดุเสยีหายได ้เชน่ สายไฟทีม่อียู่

ก่อนแลว้ (Existing Cable) หรอืทอ่น้ํามนัต่างๆ เป็นตน้  โดยตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูค้วบคุมงานทุกครัง้

ก่อนใชเ้ครือ่งจกัรทาํงาน 

- Trench ทีพ่ืน้ผวิเป็นคอนกรตี (Paved Area) ใหใ้ชเ้ครือ่งตดัผวิคอนกรตี (Cutting Machine) ชว่ยตดั

คอนกรตีใหเ้ป็นแนว  Trench ลกึประมาณ 2 ซ.ม เป็นแนวก่อน จงึเปิดผวิคอนกรตีได ้ ในกรณีทีบ่าง

พืน้ทีม่สี ิง่กดีขวางไมส่ามารถจะใชเ้ครือ่งตดัเขา้ทาํงานได ้ใหใ้ชค้อ้นปอนดทุ์บพืน้ผวิคอนกรตีใหแ้ตก 

หรอืใชเ้ครือ่ง Jack Hammer ชว่ย  ทัง้น้ี  ตอ้งผา่นการเหน็ชอบจาก   ผูค้วบคุมงานในแต่ละขัน้ตอน 

หลงัจากเปิดผวิคอนกรตีไดแ้ลว้จงึใชเ้ครือ่งมอื (Hand Tools) ขดุทาํงานไดต้่อไป 

3.3 ขอ้ควรระวงัในการขดุ Trench 

3.3.1 ในระหวา่งการทาํงานเพือ่เปิดผวิ Trench ทีผ่วิเป็นคอนกรตี (Pave Area) ไมว่า่จะเป็นการใชค้อ้น

ปอนดทุ์บ การใชเ้ครือ่ง Jack Hammer หรอืการใชเ้ครือ่งตดั จะตอ้งรกัษาสภาพพืน้ผวิทีท่าํงานให้

เปียกอยูเ่สมอ โดยใชน้ํ้าฉีดหรอืราด ทัง้น้ี เพือ่ป้องกนัการเกดิประกายไฟ (Spark) ซึง่อาจจะทาํให้

เกดิไฟไหมข้ึน้ได ้  หา้มใช ้Jack Hammer ชว่ยในการขดุดนิ เพราะปลายของดา้มเจาะอาจไป

กระแทกกบัสายไฟฟ้าหรอืทอ่เดมิทีอ่ยูใ่ตด้นินัน้ เกดิอนัตรายเสยีหายได ้

3.3.2 ในกรณีทีแ่นว Trench ทีข่ดุนัน้ไปทบัหรอืตดิขนานกบัแนวของ Trench เก่าทีม่สีายไฟฟ้าอยูก่่อน

แลว้ (Existing Cable) ความลกึของ Trench ใหมจ่ะตอ้งเทา่กบั Trench เดมิและจะตอ้งเพิม่ความ

ระมดัระวงัทีอ่าจจะทาํใหเ้กดิความชาํรดุเสยีหายแก่สายไฟฟ้านัน้ๆ เป็นพเิศษ โดยการทาํอุปกรณ์

เพือ่ป้องกนั (Protection) พรอ้มทัง้จดัหาป้ายคาํเตอืนแจง้ใหก้บัคนงานทราบก่อนทีจ่ะดาํเนินการ

ต่อไป 

3.3.3 ดนิ เศษหนิ หรอืเศษปนู ทีเ่กดิจากการขดุ Trench จะตอ้งนําออกไปทิง้นอกโรงกลัน่ทุกวนั หา้มนํา

ดนิ เศษหนิ หรอืเศษปนูดงักลา่วทิง้ในถงัขยะของโรงกลัน่  หรอืเกบ็ไวใ้นสถานทีจ่ะทาํใหเ้กดิการอุด

ตนัของรอ่งระบายน้ํา การกดีขวางทางจราจร หรอืทาํใหเ้กดิอนัตรายต่อผูป้ฏบิตังิานในบรเิวณนัน้ๆ 

ไดใ้นชว่งเวลากลางคนื 
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3.3.4 ถา้มคีวามจาํเป็นตอ้งนําดนิหรอืทรายทีข่ดุขึน้กลบัมาใชใ้หมต่อ้งไดร้บัอนุญาตจากผูค้วบคุมงานผู้

วา่จา้งก่อน โดยมวีธิกีารจดัเกบ็ทีด่ ีและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ไมก่ดีขวางหรอืก่อใหเ้กดิความไม่

ปลอดภยัในการทาํงาน 

3.3.5 หลงัจากทีท่าํการเปิดพืน้ผวิ Trench แลว้ จะตอ้งจดัหาป้ายเตอืน เชอืกกัน้หรอืแผงกัน้ ป้องกนั

อนัตรายลอ้มรอบตลอดแนว Trench และบรเิวณทีอ่าจจะทาํใหเ้กดิอนัตรายต่อผูป้ฏบิตังิานในบรเิวณ

นัน้ๆดว้ย 

3.3.6 แนว Trench ทีข่ดุผา่นถนนใหก้ลบดว้ยทรายเทา่นัน้ โดยอดับดทลีะชัน้ ชัน้ละไมเ่กนิ 100 ม.ม  

3.4 กรณีทีแ่นว Trench ตดัผา่นถนน ใหเ้ปิดผวิ Trench ทลีะครึง่ถนน และใหนํ้าเหลก็แผน่หนาไมต่ํ่ากวา่ 18 ม.ม 

หรอืโครงสรา้งอื่นทีจ่าํเป็น โดยความเหน็ชอบของผูค้วบคุมงานวางปิดผวิพืน้ Trench เพือ่ใหร้ถหนกัผา่นได้

ตลอด 

3.5 ขนาด และ ลกัษณะการวางสายใน Trench ใหเ้ป็นไปตามแบบกาํหนด 

3.6 การกาํหนดแนวของ Trench เมื่อวางสายแลว้เสรจ็ 

3.6.1 Trench ทีพ่ืน้ผวิเป็นคอนกรตี (Paved Area) หลงัจากเทผวิคอนกรตีแลว้ในขณะทีป่นูแหง้หมาดๆ 

ใหต้ดัผวิคอนกรตีเป็นรปูแนว Trench และเมือ่ผวิคอนกรตีแหง้สนิทดแีลว้ ใหท้าสแีสดงแนวของ 

Trench โดยใชส้ขีอง Shell Decoral ทา 2 ครัง้ ใหร้กัษาแนวของสทีีท่าใหช้ดัเจนตามแนวคอนกรตีที่

ตดัและสวยงามเรยีบรอ้ย 

หมายเหต ุ  สแีดงสาํหรบั Trench ไฟฟ้า และสเีขยีวสาํหรบั Trench Instrument 

3.6.2 Trench ทีพ่ืน้ผวิเป็นดนิ (Unpaved Area) หลงัจากทีป่กูระเบือ้ง (Protection Tiles) เพือ่ป้องกนั

สายไฟฟ้าแลว้ Trench ทีผ่วิเป็นดนิ ใหใ้ชด้นิกลบแลว้อดัใหแ้น่น โดยใชเ้ครือ่งอดั อดัเป็นชัน้ๆ ละ 

ไมเ่กนิ 100 ม.ม เพือ่ป้องกนัการทรดุตวัของดนิตลอดแนวของ Trench  ในกรณีทีด่นิทีข่ดุขึน้มา

เปียกฝนหรอืมคีวามชืน้มากเกนิไปทีจ่ะบดอดัใหแ้น่นได ้ใหต้ากดนิใหแ้หง้หรอืใชท้รายกลบบดอดั

แทน  หลงัจากนัน้จงึใชเ้สาปักแสดงแนว (Trench Route Marker) 

3.7 ในการปิดพืน้ผวิ Trench (Unpaved/Paved Area) ถา้หากพบภายหลงัวา่แนว Trench ทรดุตวั ยบุ หรอื

แตกหกั (Paved Area) อนัเน่ืองมาจากการอดัดนิไมด่ ีหรอืเทคอนกรตีซึง่เกดิจากสว่นผสมไมถ่กูตอ้งหรอืเท

บางกวา่ความหนาของคอนกรตีเดมิ โดยเฉพาะแนว Trench ทีผ่า่นถนน ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบใน

คา่ใชจ้า่ยการซ่อมพืน้ผวิ Trench ใหก้ลบัอยูใ่นสภาพปกต ิ

3.8 ชนิดของทราย (Clean Sand fill)  จะตอ้งเป็นทรายทีส่ะอาด ละเอยีด มขีนาดเมด็เลก็เทา่ๆ กนั ไมม่เีหลีย่ม 

หรอืคม  หรอืมสีิง่เจอืปนอื่นๆ ซึง่จะเป็นอนัตรายแก่สายไฟฟ้าได ้ ทรายทีจ่ะนําไปใชต้อ้งไดร้บัการตรวจสอบ

ตวัอยา่งจากผูค้วบคุมงานก่อนจงึจะอนุญาตใหนํ้าไปใชไ้ด ้

3.9 ขัน้ตอนการตรวจสอบ Trench และสายไฟฟ้า ขัน้ตอนการขดุ Trench ตลอดถงึการวางสายไฟฟ้าชนิดต่างๆ 

จะเสรจ็สมบรูณ์ไดน้ัน้  ผูร้บัเหมา จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ทีผู่ว้า่จา้งกาํหนด เพื่อตรวจเชค็ขัน้ตอน  ตรวจเชค็

ความเป็นตวันํา และความเป็นฉนวนของสายไฟฟ้าหลงัจากวางสายใน Trench เรยีบรอ้ยแลว้ โดยมลีายเซน็

ของผูต้รวจสอบเทา่นัน้ 

 

4) กฎข้อบงัคบัเก่ียวกบัการตดัด้วยเปลวไฟ และการเช่ือมโลหะ 

งานตดัดว้ยเปลวไฟ และงานเชื่อมโลหะ ตอ้งมใีบอนุญาตใชไ้ฟ (Hot Work Permit) ภายในโรงซ่อมทีเ่ชื่อมโลหะ

ประจาํ หรอืงานก่อสรา้งขนาดใหญ่จะตอ้งมใีบอนุญาตพเิศษ (Hot Work Permit) ออกให ้และมอีายใุชง้านไดน้าน 

4.1 ขอ้ปฏบิตัคิวามปลอดภยัสาํหรบังานเชื่อมโลหะดว้ยไฟฟ้า มดีงัต่อไปน้ี 

- ตอ้งต่อสายเคเบลิสาย ground work เขา้กบัโลหะทีจ่ะเชื่อม 
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- หา้มมใิหใ้ชท้อ่ผลติอื่นๆ เป็น ground work  ยกเวน้ แต่จะเชื่อมทอ่นัน้ 

- ขอ้ต่อสายเคเบลิตอ้งไมห่กังอ และตอ้งมฉีนวนทีม่สีภาพดหีุม้อยูโ่ดยเรยีบรอ้ย 

- สายเคเบลิตอ้งไมส่มัผสักบัท่อหรอืเครือ่งมอื และไมว่างพาดขา้มทอ่ทีร่อ้น 

- ตอ้งใหส้ายเคเบลิอยูเ่หนือศรีษะเสมอ หากพาดขา้มถนน 

- เมือ่เสรจ็งานเชื่อมแลว้ ควรดบัเครือ่งเชื่อมทุกเครือ่ง ปิดสวทิชส์ง่กระแสไฟ ปลดสายเคเบลิออกจากขอ้

ต่อและขดไวใ้หเ้รยีบรอ้ย รวบรวมถอดหวัเชื่อมออก 

- จดัใหม้เีครือ่งตรวจวดัก๊าซ (สารไวไฟ) ตามขอ้กาํหนดของใบรบัรองความปลอดภยัในการทาํงาน 

- จดัใหม้ผีูค้อยเฝ้าระวงัเพลงิไหม ้โดยผูท้าํหน้าทีด่งักลา่วจะตอ้งผา่นการอบรมหลกัสตูรผูเ้ฝ้าระวงัเพลงิ

ไหม ้(Fire Watch) จากแผนกความปลอดภยัฯ ของผูว้า่จา้ง 

- จดัใหม้กีารปิดลอ้มพืน้ทีอ่ยา่งน้อย 4 ดา้นทีม่งีานเชื่อมดว้ยผา้กนัไฟชนิดป้องกนัสะเกด็ไฟ (Fire 

retardant) ทีบ่รษิทักาํหนด หรอืตามมาตรฐานสากล โดยจะตอ้งนําตวัอยา่งผา้กนัไฟ พรอ้มใบรบัรอง 

(certificate) มาใหว้ศิวกรควบคุมงาน (Authorized Engineer) หรอืเจา้หน้าทีข่องผูว้า่จา้งทาํการ

ตรวจสอบและอนุมตั ิก่อนการใชง้าน 

- จดัใหม้สีายน้ําดบัเพลงิขนาด 1.5 น้ิว พรอ้มหวัฉีดน้ํา อยา่งน้อย 1 ชุด ต่อ 1 จดุทีท่าํงาน 

- จดัใหม้ถีงัน้ํา พรอ้มขนัตกั สาํหรบัการทาํงานบนทีส่งูทีส่ายน้ําดบัเพลงิไมส่ามารถลากสายน้ําขึน้ไปได ้

อยา่งน้อย 1 ชุด ต่อ 1 จุดทีท่าํงาน 

- จดัใหม้เีครือ่งดบัเพลงิแบบเคลื่อนยา้ยไดช้นิดผงเคมแีหง้ (6A20B) ตดิตัง้ไวใ้นบรเิวณใกลเ้คยีงที่

สามารถนํามาใชด้บัเพลงิไดท้นัท ีโดยเครือ่งดบัเพลงิดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและอนุมตักิารใช้

งานจากเจา้หน้าทีแ่ผนกความปลอดภยัฯ ของผูว้า่จา้ง 

4.2 ขอ้ปฏบิตัคิวามปลอดภยัสาํหรบังานเชื่อมหรอืตดัโลหะดว้ยแก๊ส มดีงัต่อไปน้ี 

- วางถงัแก๊สออกซเิจน – อะซทีลีนี ใหห้า่งจากงานทีเ่ชื่อมอยา่งน้อยทีส่ดุ 15 ฟุต (5 เมตร)  และป้องกนัมิ

ใหป้ระกายไฟหลน่ลงถกูถงัแก๊ส 

- จดัใหม้อุีปกรณ์ป้องกนัเปลวไฟยอ้นกลบั (Flash back arrester) ตดิตัง้ไวค้รบทัง้ 4 ตาํแหน่ง คอื ดา้นหวั

ถงั และดา้นหวัตดัหรอืหวัเชื่อม ทัง้ดา้นแก๊สและอ๊อกซเิจน  

- ตอ้งตดิตัง้ถงัแก๊สไวใ้นราวทีม่เีขม็ขดั หรอืโซ่ขงึรดัใหม้ ัน่คง 

- จดัขนสง่ถงัแก๊สบนรถเขน็ทีเ่หมาะสม หา้มมใิหก้ลิง้ถงัแก๊สไปบนพืน้ 

- สาํหรบัถงัแก๊สทีอ่ยูร่ะหวา่งขนสง่ หรอืจะทิง้ไวไ้มม่ผีูด้แูลเป็นเวลานานๆ ตอ้งปิดวาลว์ใหญ่ ถอดทอ่ยาง 

และขอ้ลดออก และขนัเกลยีวฝาปิดป้องกนัใหแ้น่น 

- ทอ่ยางทีใ่ชเ้ชื่อมหรอืตดัโลหะดว้ยแก๊ส ตอ้งเป็นชนิดทีม่คีุณภาพด ีและผูค้วบคุมงานทีม่หีน้าที่

รบัผดิชอบในงานหรอืเครือ่งใชต้อ้งตรวจทอ่ยางนัน้เป็นประจาํ เมือ่ไมใ่ชค้วรขดและผกูใหเ้รยีบรอ้ย 

- หา้มมใิหใ้ชไ้ฟแชค็จุดหวัเชื่อมหรอืหวัตดั 

- ตอ้งจดัใหม้กีารระบายอากาศพอสมควร ถา้เชื่อมหรอืตดัโลหะในหอกลัน่ หรอืในถงั หรอืในทีอ่บัอากาศ 

- หา้มมใิหว้างถงัแก๊สไวภ้ายในทีอ่บัอากาศ 

- ในระหวา่งหยดุพกังาน ตอ้งยา้ยทอ่ยาง และหวัตดัดว้ยเปลวไฟ ออกซเิจน อะซทีลีนี ทุกชิน้ออกไปจากที่

อบัทบึ 

- เมือ่ทาํงานแลว้เสรจ็ ตอ้งยา้ยเครือ่งใช ้ออกซเิจน-อะซทีลีนี ออกไปจากสถานทีท่าํงาน การจุดหวัเชื่อม

หรอืหวัตดัจะตอ้งกระทาํภายนอก Vessel  ถงั หรอืทีอ่บัทบึเสมอ 

- จดัใหม้เีครือ่งตรวจวดัก๊าซ (สารไวไฟ) ตามขอ้กาํหนดของใบรบัรองความปลอดภยัในการทาํงาน 
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- จดัใหม้ผีูค้อยเฝ้าระวงัเพลงิไหม ้โดยผูท้าํหน้าทีด่งักลา่วจะตอ้งผา่นการอบรมหลกัสตูรผูเ้ฝ้าระวงัเพลงิ

ไหม ้(Fire Watch) จากแผนกความปลอดภยัฯ ของผูว้า่จา้ง 

- จดัใหม้กีารปิดลอ้มพืน้ทีอ่ยา่งน้อย 4 ดา้นทีม่งีานเชื่อมดว้ยผา้กนัไฟชนิดป้องกนัสะเกด็ไฟ (Fire 

retardant) ตามมาตรฐานสากล โดยจะตอ้งนําตวัอยา่งผา้กนัไฟ พรอ้มใบรบัรอง (certificate) มาให้

วศิวกรควบคุมงาน (Authorized Engineer) หรอืเจา้หน้าทีข่องผูว้า่จา้งทาํการตรวจสอบและอนุมตั ิก่อน

การใชง้าน 

- จดัใหม้สีายน้ําดบัเพลงิขนาด 1.5 น้ิว พรอ้มหวัฉีดน้ํา อยา่งน้อย 1 ชุด ต่อ 1 จดุทีท่าํงาน 

- จดัใหม้เีครือ่งดบัเพลงิแบบเคลื่อนยา้ยไดช้นิดผงเคมแีหง้ (6A20B) ตดิตัง้ไวใ้นบรเิวณใกลเ้คยีงที่

สามารถนํามาใชด้บัเพลงิไดท้นัท ีโดยเครือ่งดบัเพลงิดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและอนุมตักิารใช้

งานจากเจา้หน้าทีแ่ผนกความปลอดภยัฯ ของผูว้า่จา้ง 

5) กฎข้อบงัคบัในการสร้างนัง่ร้าน 

5.1 ข้อกาํหนดทางเทคนิค (Technical Specification) 

5.1.1 อุปกรณ์นัง่รา้นจะตอ้งสรา้งตามมาตรฐานของ BS.1139: ปี 1990 (BS.1139: 1990 Metal 

Scaffolding) หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรหรอืผูร้บัผดิชอบของผูว้า่จา้ง วา่ดว้ยการ

สรา้งอุปกรณ์นัง่รา้นดว้ยโลหะ ซึง่ประกอบดว้ย 2 สว่น ดงัน้ี 

สว่นที ่1 วา่ดว้ยขอ้กาํหนดของทอ่ทีใ่ชใ้นการสรา้งนัง่รา้น 

สว่นที ่2 วา่ดว้ยขอ้กาํหนดขอจบัยดึ (Couplers) และชิน้สว่นทีใ่ชใ้นการสรา้งนัง่รา้นดว้ย

ทอ่ 

5.1.2 ไมก้ระดานทีใ่ชใ้นการปพูืน้นัง่รา้นจะตอ้งไดม้าตรฐานของ BS.2482: ปี 1981 (BS.2482: 

Specification for Timber Scaffold Boards)  หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรหรอื

ผูร้บัผดิชอบของผูว้า่จา้งวา่ดว้ยมาตรฐานของไมก้ระดานทีใ่ชก้บังานนัง่รา้น 

5.1.3 บนัไดและขัน้บนัไดทีใ่ชใ้นการสรา้งนัง่รา้นจะตอ้งไดม้าตรฐานของ BS.2037: ปี 1990 (BS. 

2037: 1990 Specification for Portable Aluminum Ladders. Steps and Trestles for 

Building and Civil Engineering Industries) หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรหรอื

ผูร้บัผดิชอบของผูว้า่จา้ง 

5.1.4 มาตรฐานการสรา้งนัง่รา้น BS.5973: ปี 1990 (BS.5973: 1990 Access and Working 

Scaffolding and Special Scaffold Structures in Steel) หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจาก

วศิวกรหรอืผูร้บัผดิชอบของผูว้า่จา้ง 

5.2 ข้อกาํหนดในทางปฏิบติั (Practical Specifications) 

5.2.1 การสรา้งนัง่รา้นจะตอ้งอยูใ่นความควบคุมดแูลของผูค้วบคุมงานหรอืหวัหน้างานของผูว้า่จา้ง 

ซึง่จะตอ้งกาํกบัดแูลใหก้ารสรา้งนัง่รา้นเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย และขอ้

ปฏบิตัวิา่ดว้ยความปลอดภยัของผูว้า่จา้ง 

5.2.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งนําเครือ่งมอื และอุปกรณ์นัง่รา้นทีจ่ะนํามาใชใ้นงานจา้งเหมาใหผู้ว้า่จา้ง

ตรวจสอบสภาพก่อนเริม่งาน ผูว้า่จา้งจะไมอ่นุญาตใหผู้ร้บัจา้งใชเ้ครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ที่

ไมไ่ดร้บัการตรวจสอบ 

5.2.3 นัง่รา้นทีส่รา้งภายในโรงกลัน่ทุกกรณี จะตอ้งผ่านการตรวจรบัรองก่อนการใชง้านจากผูว้า่จา้ง 

โดยผูม้อีาํนาจหน้าทีท่ีผู่ว้า่จา้งอนุมตั ิและตอ้งม ีTAG ตดิไวต้ลอดเวลา 

5.2.4 การตรวจรบัรองนัง่รา้นก่อนอนุญาตใหใ้ชง้าน จะตอ้งทาํใหมทุ่กๆ เดอืน หรอืทุกๆ ครัง้ทีด่นิ

ฟ้าอากาศแปรปรวนรนุแรง เชน่ มพีาย ุฝนตกหนกั และแผน่ดนิไหว หรอืเมือ่มกีารถอด
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อุปกรณ์บางสว่นออกไป เป็นตน้ ผูท้ีจ่ะทาํการตรวจรบัรองนัง่รา้นในกรณีน้ีจะตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

อาํนาจหน้าทีต่ามขอ้ 5.2.3 เชน่เดยีวกนั 

5.2.5 นัง่รา้นทีส่รา้งไดแ้ขง็แรงตามมาตรฐาน BS.1139: 1982 และผา่นการตรวจรบัรองแลว้ ผูร้บั

จา้งจะตอ้งแขวนป้าย (TAG) พรอ้มลายมอืชื่อรบัรองบนป้ายอนุญาตใชง้าน หรอืมขีอ้ความวา่ 

“นัง่รา้นปลอดภยัทีจ่ะใชง้าน“ (Scaffolding Complete, Safe for Use) ไวท้ีข่า้งๆ ทางขึน้ลง 

หรอืสว่นประกอบนัง่รา้นทีส่ามารถมองเหน็ไดง้า่ย ในกรณีทีน่ัง่รา้นกาํลงัสรา้งและยงัไมพ่รอ้ม

ทีจ่ะใหใ้ชง้าน หรอืนัง่รา้นทีใ่ชง้านมาแลว้ตามขอ้ 5.2.4 ใหแ้ขวนป้ายหา้มใชม้ขีอ้ความวา่ 

“นัง่รา้นไมป่ลอดภยั หา้มใช”้ (Scaffolding incomplete, Unsafe for use) หรอืขอ้ความอื่นๆ 

ในความหมายดงักลา่ว  

5.2.6 อุปกรณ์ทีใ่ชส้รา้งนัง่รา้นนัน้  นอกจากจะตอ้งไดม้าตรฐาน  BS.1139:1982 จะตอ้งไมบ่ดิ งอ  

แตกรา้ว พืน้ผวิมตีาํหนิ มขีอ้บกพรอ่ง มเีน้ือแยกเป็นชัน้ๆ หรอืมคีวามบกพรอ่งอยา่งอื่นๆ 

อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสรา้งนัง่รา้นเหลา่น้ี ผูร้บัจา้งจะตอ้งมกีารตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมออยา่ง

น้อย 3 เดอืน ต่อหน่ึงครัง้  และจะตอ้งมอบหลกัฐานการตรวจสอบใหก้บัผูต้รวจสอบของผู้

วา่จา้ง เพือ่ทีจ่ะทาํการตรวจสอบซํ้าหากเกดิสงสยัในอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสรา้งนัง่รา้นทีเ่ป็น

เหลก็ จะตอ้งทาํความสะอาดภายหลงัทีใ่ชง้านแลว้ทุกครัง้ ชิน้สว่นใดชาํรดุหลุดหายไป 

ชิน้สว่นใดทีต่อ้งการทาสป้ีองกนัการผุกรอ่น ใหท้าภายหลงัทาํความสะอาดโดยไมช่กัชา้ 

5.2.7 ไมก้ระดานทีใ่ชใ้นการปพูืน้นัง่รา้นตามมาตรฐาน BS.2482 ปี 1981 แผน่กระดานอลมูเินียม 

แผน่กระดานเหลก็อาบสงักะส ีทีม่คีวามแขง็แรงเทา่กนัหรอืมากกวา่กย็อ่มใหใ้ชแ้ทนกนัได ้

แต่ตอ้งเสรมิคานรองเพิม่ขึน้โดยทีแ่ผน่กระดานอลมูเินียม แผ่นกระดานเหลก็เหลา่นัน้จะตอ้ง

ไมม่รีอยหกัพบั รปูทรงบดิเบีย้ว ผุกรอ่น ฉีกขาด หรอืถกูไฟเผารอ้นเกนิขนาด  

5.2.8 เสาของนัง่รา้นจะตอ้งใสแ่ผน่เหลก็รองเสานัง่รา้น ขนาด 150 x 150 x 2 มลิลเิมตร  วางอยู่

บนแผน่รองพืน้ ทาํจากไมเ้น้ือแขง็ขนาด 200 x 200 x 40 มลิลเิมตร  เพือ่ชว่ยกระจาย

น้ําหนกัของนัง่รา้นไปยงัพืน้ดนิ  แผน่รองพืน้น้ีไมจ่าํเป็นตอ้งมถีา้พืน้เป็นพืน้ปนูหนา 100 

มลิลเิมตร ขึน้ไป หา้มใชแ้ผน่รองพืน้ทีท่าํจากไมใ้นพืน้ทีห่น่วยกลัน่ 

5.2.9 ในกรณีทีส่รา้งนัง่รา้นสงูเกนิ 21 เมตร ผูร้บัจา้งจะตอ้งออกแบบและตอ้งขออนุมตัเิป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากผูว้า่จา้งก่อน 

5.2.10 พืน้ของนัง่รา้นควรจะมคีวามกวา้งไมน้่อยกวา่ 32” หรอืใชก้ระดานปชูดิกนัอยา่งน้อย 4 แผน่ 

แต่ละแผน่ควรยาวเทา่กนั ทีป่ลายแผน่กระดานควรจะยืน่ออกจากคานรองรบัอยา่งตํ่า 100 

มลิลเิมตร อยา่งสงูไมเ่กนิ 300 ม.ม กระดานทุกแผน่จะตอ้งผกูมดัตดิกบัคานทัง้สองปลาย 

โดยใชล้วดเหลก็อาบสงักะสเีบอร ์16 เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1.7 มลิลเิมตร หรอืเครือ่งจบัยดึทีผ่า่น

การอนุมตัจิาก   ผูว้า่จา้ง 

5.2.11 ดา้นขา้งของนัง่รา้นทีห่นัออกจากผนงัจะตอ้งสรา้งราวกนัตกทีแ่ขง็แรงมัน่คง สงูอยา่งน้อย 900 

มลิลเิมตร และสงูไมเ่กนิ 1,110 มลิลเิมตร ทุกๆ ดา้นของพืน้นัง่รา้นจะตอ้งมแีผน่กระดานกนั

ของตก (Toe Board) ขนาดกวา้ง 200 มลิลเิมตร หนา 38 มลิลเิมตร ผกูยดึตดิไวโ้ดยรอบ เพื่อ

กนัสิง่ของตกจากพืน้นัง่รา้น 

5.2.12 พืน้นัง่รา้นทีอ่ยูห่า่งจากพืน้ 7 เมตร หรอืน้อยกวา่ ตอ้งมบีนัได ถา้หากพืน้นัง่รา้นทีอ่ยูห่า่ง

จากพืน้ หรอืหา่งจากกนัเกนิกวา่ 7 เมตร จะตอ้งมบีนัไดพรอ้มทีพ่กับนัได ทีพ่กับนัไดน้ี หา้ม

ใชเ้ป็นทีท่าํงานหรอืวางวสัดุทีใ่ชใ้นการทาํงาน (ซ่อมแซมหรอืก่อสรา้ง) นอกจากไดอ้อกแบบ

ไวแ้ลว้เป็นอยา่งด ีบนัไดจะตอ้งยืน่เหนือพืน้ทีพ่กับนัไดหรอืพืน้นัง่รา้นอยา่งน้อย 1 เมตร 
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5.2.13 คํ้ายนัทแยงมมุหรอืคานนัง่รา้นจะตอ้งไมส่อดผ่านบนัได คานรบัพืน้นัง่รา้นหรอืคานเหนือ

พืน้ดนิจะตอ้งอยูส่งูกวา่ระดบัหน้าและศรีษะเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ ทาํใหเ้กดิบาดเจบ็ทีห่น้าและ

ศรีษะ ในกรณีทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดต้อ้งตดิป้ายเตอืนสแีดงมคีาํเตอืนวา่ “อนัตราย ระวงัศรีษะ/

รา่งกาย” (Danger! Mind Your Head/Body) ผกูตดิไวก้บัคานหรอืคํ้ายนัเหลา่นัน้ ป้ายเตอืน

ดงักลา่ว  ตอ้งจดัหาโดยผูร้บัจา้ง  และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูว้า่จา้งก่อนการใชง้าน 

5.2.14 นัง่รา้นทีส่รา้งสงูเกนิกวา่ความยาวทอ่ 1 ทอ่น เสานัง่รา้นทอ่นลา่งจะตอ้งใชท้่อทีม่คีวามยาว

ต่างๆ กนั ไมน้่อยกวา่ 500 มลิลเิมตร เพือ่ป้องกนัรอยต่อเสานัง่รา้นอยูใ่นระดบัเดยีวกนั  ซึง่

เป็นจุดอ่อนของนัง่รา้น (ไมใ่หอ้ยูใ่นระดบัความสงูเดยีวกนั) 

5.2.15 หา้มใชท้อ่ไฟฟ้า / ทอ่เครือ่งควบคุม / เครือ่งวดั  ราวสายไฟ  และอุปกรณ์อื่นๆ ทีค่ลา้ยคลงึ

กนั รองรบันัง่รา้นหรอืสรา้งนัง่รา้นโดยอาศยัอุปกรณ์เหลา่น้ี และหา้มเอาทอ่และแคลม้นัง่รา้น

ไปผกูตดิกบัทอ่ไฟฟ้า ทอ่เครือ่งวดั โดยเดด็ขาด 

5.2.16 นัง่รา้นแขวน / กระเชา้แขวน จะตอ้งออกแบบถกูตอ้งเหมาะสมและควบคุมการตดิตัง้โดยผูท้ี่

มคีวามสามารถเหมาะสมของผูว้า่จา้ง การใชน้ัง่รา้นแขวน/กระเชา้แขวนจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิ

จากวศิวกรผูม้อีาํนาจหน้าที ่(Authorized Engineer) ดา้นโยธาหรอืดา้นเครือ่งกล หรอื      

หวัหน้าแผนกตรวจสอบ 

5.2.17 นัง่รา้นเคลื่อนที ่(Mobile Scaffolding) ทีม่คีวามสงูเกนิ 4.5 เมตร จะตอ้งใหผู้ม้อีาํนาจหน้าที่

ของผูว้า่จา้งเป็นผูต้รวจรบัรองเสยีก่อนจงึจะดาํเนินการสรา้งและนําไปใชง้านได ้(ปกตหิา้ม

สรา้งนัง่รา้นเคลื่อนทีส่งูเกนิ 4.5 เมตร) 

5.2.18 นัง่รา้น ทางเดนิ ทีส่รา้งสงูตัง้แต่ 2 เมตร ขึน้ไป จะตอ้งปกูระดาน หรอืแผน่ไมพ้ืน้กวา้ง 750 

มลิลเิมตร สาํหรบัใหค้นทาํงานคนเดยีว และกวา้งอยา่งน้อย 1.5 เมตร สาํหรบัใหค้นทาํงาน

และขนยา้ยวสัดุ 

5.2.19 แผน่รองพืน้นัง่รา้นจะตอ้งมสีภาพ และคุณภาพด ีมคีวามแขง็แรง พอทีจ่ะรบัน้ําหนกัตามชนิด

ของนัง่รา้น  ไมม่ปีุ่ มปม (Knot) โตเกนิกวา่ 75 มลิลเิมตร ไมม่รีอยแตกรา้ว ไมผุ่กรอ่น ฯลฯ 

กระดานแต่ละแผน่ตอ้งมคีวามกวา้งไมน้่อยกวา่ 200 มลิลเิมตร ถา้เป็นไมก้ระดานหนา 25 

มลิลเิมตร และตอ้งมคีวามกวา้งไมน้่อยกวา่  150 มลิลเิมตร ถา้เป็นไมก้ระดานหนา 50  

มลิลเิมตรหา้มทาสทุีกชนิดบนไมก้ระดาน แผน่ไมพ้ืน้ทีใ่ชท้าํนัง่รา้น 

5.2.20 นอกจากทีก่ลา่วมาแลว้ ผูว้า่จา้งสงวนสทิธทิีจ่ะอนุญาต หรอืไมอ่นุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ใดๆ กไ็ด ้

ตามแต่จะเหน็สมควรเป็นกรณีไป 

5.2.21 ผูร้บัจา้งจะตอ้งควบคุมดแูลใหพ้นกังานของผูร้บัจา้งทาํงานโดยวธิกีารทาํงานทีป่ลอดภยั หาก

มกีารทาํงานทีไ่มป่ลอดภยั (Unsafe Act) เป็นตน้วา่ ทาํการสรา้งนัง่รา้นสงูกวา่พืน้ดนิ 2 

เมตรโดยไมใ่ชเ้ขม็ขดันิรภยั  ไมส่วมหมวกในบรเิวณทีต่อ้งการสวม  สวมเสือ้แขนสัน้ โยนท่อ

นัง่รา้น เหลก็จบัยดึ (Clamp) ไมก้ระดานลงจากทีส่งู ฯลฯ ผูร้บัจา้งจะตอ้งควบคุมดแูลป้องกนั

มใิหเ้กดิขึน้ 

5.2.22 จดัใหม้ฝีาปิดทอ่นัง่รา้น (Cap) ทีป่ลายทัง้ 2 ดา้น  

 

6) กฎข้อบงัคบัเก่ียวกบัการใช้ Crane ในโรงกลัน่ 

ปัน้จัน่ (Cranes หรอื Derricks) หมายถงึ เครือ่งจกัรกลทีใ่ชย้กสิง่ของขึน้ลงตามแนวดิง่และเคลื่อนยา้ย

สิง่ของเหลา่นัน้ในลกัษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ จะตอ้งปฏบิตัดิงัน้ี 

6.1 Crane ทุกชนิด และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เช่น Sling, Shackle จะตอ้งผา่นการ 
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ตรวจรบัรองจากผูว้า่จา้งก่อนการใชง้าน หา้มมใิหใ้ชอุ้ปกรณ์ทีไ่มผ่า่นการรบัรองอยา่เดด็ขาด 

 6.2 Crane ทีอ่นุญาตใหใ้ชง้านไดจ้ะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบสภาพทัว่ไปของรถ Crane เชน่  

ระบบ Hydraulic, ระบบไฟฟ้า การรัว่ซมึต่างๆ รวมทัง้สภาพตวัถงั อุปกรณ์ความปลอดภยัต่างๆ 

โดยผูไ้ดร้บัมอบหมายจากผูว้า่จา้ง และจะตอ้งตดิ Sticker สฟ้ีา ระบุรายละเอยีดต่างๆ เชน่ วนัที่

เริม่ตน้ และสิน้สดุของการอนุญาต (ตวัอยา่งในสว่นที ่6 แบบฟอรม์) และมลีายเซน็ของ AE 

Authorized Engineer 

6.3 พนกังานขบัรถ Crane และทา้ย Crane จะตอ้งผา่นการอบรมตามประกาศกรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานเรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอบรมหลกัสตูรการปฏบิตัหิน้าทีผู่บ้งัคบัปัน้จัน่ ผูใ้ห้

สญัญาณแก่ผูบ้งัคบัปัน้จัน่ ผูย้ดึเกาะวสัดุ หรอืผูค้วบคุมการใชปั้น้จัน่ และการอบรมทบทวนการ

ทาํงานเกีย่วกบัปัน้จัน่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผา่นการตรวจสขุภาพ และตรวจสอบความพรอ้มในการทาํงาน 

ตามแบบฟอรม์ทีผู่ว้า่จา้งกาํหนด  

6.4 ก่อนเริม่งานหรอืขณะทาํการยก ผูร้บัผดิชอบการยก หรอืพนกังานขบั Crane จะตอ้ง 

ตรวจสอบสภาพความปลอดภยัทัว่ไปของการยกนัน้ เชน่ ทาํการตรวจเชค็สภาพรอบๆ รถ Crane 

ในขณะกาํลงัยกวา่อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ ไมม่สีภาพผดิปกตใิดๆ เกดิขึน้ ไมม่กีารทรดุตวั และพืน้ที่

จอดรถแขง็แรงรบัน้ําหนกัไดด้ ีตรวจสอบระบบสือ่สารทีใ่ชว้า่อยูใ่นสภาพด ีผูป้ฏบิตังิานทุกคนเขา้ใจ

ตัง้สญัญาณมอืหรอืวทิยุสือ่สาร โดยใชแ้บบฟอรม์สาํหรบัการตรวจสอบตามแบบฟอรม์ทีผู่ว้า่จา้ง

กาํหนด และจะตอ้งไดร้บัอนุญาตครัง้สดุทา้ยวา่ปลอดภยัพรอ้มทีจ่ะทาํงานไดจ้ากผูว้า่จา้ง 

 6.5 ในกรณีทีเ่ป็นงาน High Risk จะตอ้งทาํแผนการยกประกอบกบัการทาํรายการตรวจสอบ 

ความปลอดภยั โดยใชแ้บบฟอรม์สาํหรบัการตรวจสอบ ตามแบบฟอรม์ทีผู่ว้า่จา้งกาํหนด สาํหรบั

งานยกทีเ่ป็น High Risk ก่อนยกจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและอนุญาตครัง้สดุทา้ยจากผูว้า่จา้งก่อน

การยกทุกครัง้ 

 6.6 หลกีเลีย่งการยกชิน้งานขา้มอุปกรณ์ทีก่าํลงัทาํงาน  คนทีก่าํลงัทาํงาน ถงัเกบ็วสัดุอนัตราย 

  ต่างๆ และจะตอ้งทาํการเคลื่อนยา้ยเครือ่งจกัร รถยนต ์คนทาํงานออกจากแนวทีย่ก 

 6.7 หา้มยกใกลส้ายไฟฟ้าแรงสงู ควรยกหา่งจากสายไฟฟ้าแรงสงูอยา่งน้อย 6 เมตร 

 6.8 หยูก (Lifting Lug) จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบดว้ยสายตา และ PT และยนืยนัวา่ไมม่รีอย 

  แตกรา้วใดๆ ปรากฏ และสามารถรบัน้ําหนกัชิน้งานนัน้ได ้

 6.9 ไมอ่นุญาตใหม้กีารยกในทีม่แีสงสวา่งไมเ่พยีงพอ ในทีซ่อกมุม อบัทบึ และในสถานทีท่ี ่

  พจิารณาแลว้เหน็วา่มคีวามเสีย่งสงูต่างๆ ถา้จาํเป็นหลกีเลีย่งไมไ่ด ้จะตอ้งทาํแผนการยก 

  อยา่งละเอยีดเสนอผูว้า่จา้งเพือ่พจิารณา 

 6.10 ก่อนทีจ่ะมกีารปิดกัน้การจราจร เน่ืองจากการยก จะตอ้งขออนุญาต และไดร้บัอนุญาตจาก    

  ผูว้า่จา้งก่อน และการปิดกัน้ใหใ้ช ้Barrier เชน่ เชอืกตดิธงแดงกัน้พืน้ทีบ่รเิวณทาํงานให ้

  ชดัเจน จะตอ้งมคีนคอยกนัไมใ่หค้นหรอืรถทีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขา้ไปในพืน้ทีท่าํงาน 

6.1.1 ถา้เกดิพายลุมแรง ฝนตกหนกั หรอืเหตุการณ์ใดๆ ทีจ่ะนําไปสูค่วามไมป่ลอดภยั จะตอ้งหยดุ

ดาํเนินการยก และแจง้สาเหตุการหยดุใหผู้ร้บัผดิชอบงานรบัทราบ 

6.1.2 จดัทาํป้ายบอกพกิดัน้ําหนกัยกใหต้รงกบัความสามารถในการยกสิง่ของไดป้ลอดภยั ตดิไวท้ีร่ถยก

เพือ่ใหล้กูจา้งเหน็ไดช้ดัเจน 

6.1.3 จดัใหม้สีญัญาณเสยีงหรอืแสงไฟเตอืนภยัในขณะทาํงานตามความเหมาะสมของการใชง้าน 

6.1.4 หา้มทาํการดดัแปลงหรอืกระทาํการใดทีม่ผีลทาํใหค้วามปลอดภยัในการทาํงานของรถยกลดลง 
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6.1.5 ตอ้งควบคุมดแูลมใิหบุ้คคลอื่นโดยสารไปกบัรถยก และตอ้งมผีูนํ้าทางเขา้พืน้ทีโ่รงกลัน่ (Flag man) 

ทีผ่า่นการอบรมจากแผนกความปลอดภยัฯ 

6.1.6 จดัใหม้คีูม่อืการใช ้การตรวจสอบ และการบาํรุงรกัษารถยกใหล้กูจา้งไดศ้กึษาและปฏบิตัเิพื่อความ

ปลอดภยัในการทาํงาน 

 

7) กฎข้อบงัคบัเก่ียวกบัการ X-ray 

 ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัความปลอดภยัทางรงัส ี

ตามพระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิพ.ศ. 2504  ไดม้อบหมายใหส้าํนกังานพลงังานปรมาณู   เพือ่

สนัต ิมหีน้าที ่และความรบัผดิชอบเกีย่วกบัควบคุมการใชป้ระโยชน์จากรงัสแีละวสัดุกมัมนัตรงัส ี ใหด้าํเนินไปดว้ย

ความปลอดภยัในรปูแบบต่างๆ ตลอดจนการกาํหนดมาตรการอื่นใด  เพือ่การสนบัสนุน สง่เสรมิ และถ่ายทอด

เทคโนโลยทีางนิวเคลยีร ์ สาํหรบัการพฒันาประเทศทุกรปูแบบในดา้นการควบคุมอนัตรายจากรงัส ี สาํนกังานพลงังาน

ปรมาณูเพือ่สนัต ิไดก้าํหนดมาตรการสาํหรบัภายในประเทศ  โดยประเมนิและเรยีบเรยีงจากขอ้กาํหนดและมาตรการ

ต่างๆ ของคณะกรรมาธกิารวา่ดว้ยการป้องกนัอนัตรายจากรงัสรีะหวา่งประเทศ   (International Com-mission on 

Radiation Protection) และของทบวงการพลงังานปรมาณูระหวา่งประเทศ  (International Atomic Energy Agency) 

ซึง่ขอ้กาํหนดของทัง้สองสถาบนัเป็นทีย่อมรบัและยดึถอือยา่งแพรห่ลายจากนานาประเทศทัว่โลกเฉพาะกรณีของการ

ปฏบิตังิานถ่ายภาพดว้ยรงัส ีมขีอ้กาํหนดซึง่สรุปได ้ดงัน้ี 

7.1 การกาํหนดบริเวณรงัสี 

 7.1.1 บรเิวณรงัสสีงู (High Radiation Area) หมายถงึ บรเิวณทีม่รีะดบัรงัสตีัง้แต่ 1 mSv/hr 

(100   mR/hr) ขึน้ไป 

 7.1.2 บรเิวณรงัส ี(Radiation Area) หมายถงึ บรเิวณทีม่รีะดบัรงัสตีัง้แต่ 50 uSv/hr (5mR/hr) 

ขึน้ไป 

 7.1.3 บรเิวณจาํกดั (Restricted Area) หมายถงึ บรเิวณทีม่รีะดบัรงัสตีัง้แต่ 20 uSv/hr  (2 

mR/hr) ขึน้ไป 

 7.1.4 บรเิวณไมจ่าํกดั (Unrestricted Area) หมายถงึ บรเิวณทีม่รีะดบัรงัสน้ีอยกวา่ 20 uSv/hr 

7.2 มาตรฐานของการป้องกนัอนัตรายจากรงัสี บคุคลท่ีอยู่ใน “บริเวณจาํกดั” ต้องได้รงั 

 รงัสีไม่เกินขีดจาํกดั ต่อไปน้ี 

 7.2.1 12.5 mSv (1.25 rem) ต่อ 3 เดอืน สาํหรบัทัว่รา่งกาย ศรีษะและลาํตวัอวยัวะสรา้งโลหติ  

เลนสต์า อวยัวะสบืพนัธุ ์อาจยนิยอมใหผู้ป้ฏบิตังิานไดร้บัรงัสไีดส้งูถงึ 30 msv (3 rem) ต่อ 

3 เดอืน ทัง้น้ี ไมส่มควรไดร้บัรงัสสีะสมเกนิ 50 (อาย ุ18) msV หรอื 5 (อาย ุ18) rem 

 7.2.2 187.5 mSv (18.75 rem) ต่อ 3 เดอืน สาํหรบัมอืและปลายแขน เทา้ ขอ้เทา้ 

 7.2.3 75 mSv (7.5 rem) ต่อ 3 เดอืน สาํหรบัผวิหนงั (ทัว่รา่งกาย) 

7.3 ข้อควรระวงัทัว่ไปในการทาํงานถ่ายภาพด้วยรงัสี 

 7.3.1 จดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูแ้ละคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมรบัผดิชอบดาํเนินการเกีย่วกบัการ

ฉายรงัสโีดยเฉพาะ 

7.3.2      ตอ้งอบรมผูป้ฏบิตัใินการทาํงานเกีย่วกบัรงัสอียา่งถูกตอ้งและปลอดภยัและการแกไ้ข

อุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ 

7.3.3      ผูป้ฏบิตังิานฉายรงัสตีอ้งขออนุญาตทาํงานฉายรงัส ี(Radio Isotopes permit) 

7.3.4      จะตอ้งกัน้บรเิวณทาํงานและมป้ีายเตอืน “อนัตราย บรเิวณรงัส”ี พรอ้มแผน่ป้ายสเีหลอืง 

วงกลม และแฉกเป็นสมีว่งแดง 
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 7.3.5 ปรมิาณรงัสทีีข่อบบรเิวณจะตอ้งน้อยกวา่ 2 มลิเิรนิทเ์กน ต่อชัว่โมง (20 ไมโครซลิเวสิ ) 20 

mR/hr 

 7.3.6 ตอ้งมผีูด้แูลเครื่องกาํเนิดรงัสตีลอดเวลา 

 7.3.7 ผูป้ฏบิตังิานตอ้งมเีครือ่งวดัปรมิาณรงัสสีะสมสว่นบุคคลตดิตวั (Film badge) 

 7.3.8 ควรหลกีเลีย่งการเปิดแหลง่กาํเนิดรงัสแีบบ 360 องศา 

 7.3.9 ทศิทางของรงัสตีอ้งจดัใหช้ีไ้ปในทศิทางทีไ่มม่บุีคคลอื่นทาํงานอยู ่และขนาดของลาํรงัสี

ตอ้งเลก็ทีส่ดุโดยวธิกีารต่างๆ 

7.3.11 ตอ้งหลกีเลีย่งการเขา้ใกลแ้หล่งกาํเนิดรงัส ีโดยการใชอุ้ปกรณ์เปิด-ปิดจากระยะไกล 

 7.3.11 ตอ้งวดัปรมิาณรงัสอียา่งต่อเน่ืองเพื่อใหแ้น่ใจวา่แหลง่กาํเนิดรงัสไีดปิ้ดเรยีบรอ้ยแลว้ ก่อน

การยกเลกิการกัน้บรเิวณ 

 

  

7.4  กรณีมีเหตฉุุกเฉิน 

เมือ่มเีหตุการณ์ อุปกรณ์ทางรงัสชีาํรดุ หรอืสญูหาย หรอืเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ตอ้งแจง้ใหพ้นกังานเครอื

ไทยออยลท์ีร่บัผดิชอบตามใบอนุญาตทาํงาน คอื Bearer, Applicant, AE ในทนัทเีพือ่แกไ้ข

เหตุการณ์ 

 

ตารางปริมาณรงัสีท่ียอมให้บคุคลรบัได้สงูสดุ (Maximum Permissible Dose, MPD) 

 

อวยัวะหรือเน้ือเย่ือ 
ปริมาณรงัสีสงูสดุท่ียอมให้รบัได้ 

สาํหรบัผูป้ฏิบติังานทางรงัสี สาํหรบัประชาชนทัว่ไป 

อวยัวะสบืพนัธุ ์ไขกระดกูทัว่

รา่งกาย 

0.03 Sv. หรอื 3 rem ใน 3 เดอืน  0.005 Sv หรอื 0.5 rem ใน 1 

ปี 

0.05 Sv หรอื 5 rem ใน 1 ปี   หรอื  

ปรมิาณรงัสสีะสมเทา่กบั 5 (N-

18)rem 

 

เมือ่ N = อายเุป็นปี  

ผวิหนงั  กระดกู  ไธรอยด ์ 0.15 Sv หรอื 15 rem ใน 3 เดอืน 0.075 Sv หรอื 7.5 rem ใน 1 

ปี 

0.30 Sv หรอื 30 rem ใน 1 ปี  

มอื และ แขน 0.40 Sv หรอื 40 rem ใน 3 เดอืน 0.075 Sv หรอื 7.5 rem ใน 1 

ปี 

(อยา่งเขม้งวด 0.38 Sv หรอื 38 rem)  

เทา้ และขอ้เทา้ 0.75 Sv หรอื 75 rem ใน 1 ปี  

อวยัวะอื่นๆ 0.08 Sv หรอื 8 rem ใน 3 เดอืน 0.015 Sv หรอื 1.5 rem ใน 1 

ปี 

0.15 Sv หรอื 15  rem ใน 1 ปี  
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8) การทาํงานในท่ีอบัอากาศ 

   สาํหรบับรษิทัผูร้บัเหมาทีไ่ดร้บัสญัญาวา่จา้ง จากเครอืไทยออยล ์ทีท่าํงานในทีอ่บัอากาศ อาทเิชน่ 

การลา้งถงัน้ํามนั, การทาํงานในเตา การสรา้งนัง่รา้นในทีอ่บัอากาศ และงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่บัอากาศ 

จะตอ้งแนบผลการตรวจสขุภาพของผูป้ฏบิตังิานวา่มสีขุภาพสมบรูณ์ไมเ่ป็นโรคเกีย่วกบัทางเดนิหายใจ 

โรคหวัใจ หรอืโรคอื่น ซึง่แพทยร์ะบุวา่สามารถเขา้ไปทาํงานในทีอ่บัอากาศได ้และเอกสารมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 

รวมถงึจดัใหม้มีาตรการความปลอดภยัใหส้อดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง การจดัการดา้นความ

ปลอดภยัในการทาํงานทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2547 ดงัน้ี 

8.1   จดัใหม้ป้ีายแจง้เตอืนอนัตรายขอ้ความวา่ “ทีอ่บัอากาศ อนัตราย หา้มเขา้” ใหม้ขีนาดมองเหน็ไดช้ดัเจน 

ตดิตัง้ไวโ้ดยเปิดเผยบรเิวณทางเขา้ออกของทีอ่บัอากาศทุกแหง่ 

8.2    หา้มการปฏบิตังิานใด ๆ จนกวา่จะไดด้าํเนินการใหส้ถานทีอ่บัอากาศมคีวามปลอดภยัแลว้ 

8.3    ใหม้กีารขอใบอนุญาตทาํงาน (Work Permit) ก่อนการเขา้ทาํงานในสถานทีอ่บัอากาศทุกครัง้และปิด

สาํเนาใบอนุญาตไวท้ีบ่รเิวณทางเขา้ทีอ่บัอากาศใหช้ดัเจนตลอดเวลาทีม่กีารปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้เกบ็

บนัทกึไวใ้หต้รวจสอบไดโ้ดยมรีายละเอยีดตามทีก่ฎหมายความปลอดภยั ในการทาํงานกาํหนดไวเ้ป็น

อยา่งน้อย 

8.4    ใหแ้ต่งตัง้ผูค้วบคุมงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถและไดร้บัการฝึกอบรมความปลอดภยัในการทาํงานในที่

อบัอากาศเป็นผูค้วบคุมงานทีม่อีาํนาจหน้าทีจ่าํนวนหน่ึงคนหรอืหลายคนตามความจาํเป็น เพือ่ปฏบิตัิ

หน้าทีด่งัน้ี  

- วางแผนการปฏบิตังิานและการป้องกนัอนัตรายและประเมนิความเสีย่งทุกชนิดทีอ่าจเกดิขึน้จาก

การทํางาน และจดัเตรียมมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยให้เหมาะสม ก่อนให้มีการ

ปฏบิตังิานใด ๆ และปิดประกาศหรอืแจง้ใหผู้ป้ฏบิตังิานทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- ชีแ้จงและซกัซอ้มหน้าทีค่วามผดิชอบ วธิกีารปฏบิตังิานและวธิกีารป้องกนัอนัตรายใหเ้ป็นไปตาม

แผนทีก่าํหนดไว ้

- ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบตัิงานใช้เครื่องป้องกนัอนัตรายและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วน

บุคคล และใหต้รวจตราอุปกรณ์ดงักลา่วใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชง้าน 

- สัง่ใหห้ยุดการทํางานไวช้ัว่คราว ในกรณีทีม่เีหตุซึ่งอาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อผูป้ฏบิตังิานจนกว่า

เหตุนัน้จะหมดไป 

8.5     ผูค้วบคุมงานตอ้งตรวจวดัปรมิาณก๊าซออกซเิจน สารเคมแีละสิง่ปนเป้ือนในบรรยากาศอื่น ๆ ของทีอ่บั

อากาศทุกจุดดว้ยเครื่องมอืวดัก๊าซทีถู่กตอ้งจนแน่ใจไดว้่าอยูใ่นระดบัทีป่ลอดภยัก่อนใหเ้ขา้ปฏบิตังิาน 

และดําเนินการเพื่อใหท้ีอ่บัอากาศนัน้ไม่มบีรรยากาศอนัตราย เช่น การระบายอากาศหรอืปฏบิตัติาม

มาตรการความปลอดภยัอื่น ๆ อยา่งเขม้งวด 

8.6    อบรมผูป้ฏบิตังิานใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจขัน้ตอนการปฏบิตังิานในทีอ่บัอากาศ และหน้าทีท่ีไ่ดร้บั

มอบหมายอยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั และเกบ็หลกัฐานการฝึกอบรมไวใ้หต้รวจสอบได ้

8.7    จดัเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ (SCBA) อุปกรณ์ป้องกนัการตกจากทีส่งู (Full body 

harness) สายชชูพี (Life Line) และอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลอื่น ๆ ทีไ่ดม้าตรฐาน

และเหมาะสมกบัสภาพของงาน ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั รองเทา้หนังหวัโลหะทีเ่ป็นพืน้ยางป้องกนัการลื่น 

กนัน้ําและสารเคม ี 

8.8    จดัใหม้รีะบบตดัแยก (Isolate) พืน้ทีป่ฏบิตังิานในสว่นทีอ่บัอากาศออกจากพืน้ทีอ่ื่น โดยใชป้้าย Lock-

out/Tag-out แสดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจน 
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8.9    จดัใหม้อุีปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกนัมใิหต้ดิไฟ หรอืระเบดิได ้(Explosion Proof) โดยมรีะดบัแรงดนัไฟฟ้า

ไมเ่กนิ 24 โวลต ์และเหมาะสมในการใชง้านในสถานทีอ่บัอากาศ และตรวจสอบใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าใหอ้ยู่

ในสภาพสมบรูณ์และปลอดภยัพรอ้มใชง้าน  

8.10    ขอ้ปฏบิตัริะหวา่งการปฏบิตังิานในสถานทีอ่บัอากาศ ตอ้งปฏบิตั ิดงัน้ี  

- ผูค้วบคุมงานตรวจสอบปรมิาณออกซเิจนและสารเคมใีนบรรยากาศเป็นระยะ ๆ ตามมาตรฐาน 

- จดัใหม้ผีูช้ว่ยเหลอืทีผ่า่นการอบรมการช่วยชวีติคอยเฝ้าดแูลทีป่ากทางเขา้-ออก ทีอ่บัอากาศและ

สามารถตดิต่อสือ่สารกบัพนกังาน ทีท่าํงานในทีอ่บัอากาศไดต้ลอดเวลา 

8.11   จดัเตรยีมอุปกรณ์ชว่ยชวีติทีเ่หมาะสมตามลกัษณะงาน และใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ฏบิตังิานไดท้นัทีก่รณี

ฉุกเฉินตลอดเวลาการทาํงาน 

 

9)        การทาํงานเก่ียวกบัการล้างทาํความสะอาดด้วยน้ําแรงดนัสงู (High-pressure Jet Cleaning) 

สาํหรบับรษิทัผูร้บัเหมาทีไ่ดร้บัสญัญาวา่จา้ง จากเครอืไทยออยล ์ทีท่าํงานเกีย่วกบัการลา้งความสะอาด

อุปกรณ์ดว้ยน้ําแรงดนัสงู (High-pressure Jet Cleaning) เชน่ งานลา้งทาํความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลีย่น

ความรอ้น เป็นตน้ เป็นการปฏบิตังิานทีจ่ะตอ้งใชเ้ครือ่งมอืพเิศษ และผูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามรูค้วามชาํนาญ 

ดงันัน้การปฏบิตังิานดงักลา่วจะตอ้งปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัแิละขอ้ควรระวงัพเิศษอยา่งเครง่ครดั ดงัน้ี 

9.1 จดัเตรยีมพืน้ทีใ่หเ้ป็นสดัสว่น เฉพาะสาํหรบังานลา้งทาํความสะอาดพืน้ผวิโลหะดว้ยน้ําแรงดนัสงู มี

การปิดกัน้พืน้ทีแ่ละป้ายเตอืนอนัตรายใหม้องเหน็เดน่ชดั 

9.2 จดัเตรยีมการป้องกนัน้ําทิง้ หรอืน้ําเสยีทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตังิาน เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนลงสู่

แหลง่น้ําสาธารณะ หรอืแหลง่น้ําใตด้นิ หรอืปนเป้ือนพืน้ดนิ เช่น ลงสูบ่อ่กกัเกบ็เฉพาะ หรอืลงสู่

ระบบบาํบดั เป็นตน้ 

9.3 กรณีปฏบิตังิานลา้งทาํความสะอาดผวิโลหะ ในทีอ่บัอากาศ ตอ้งสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิ

หายใจชนิด Airline  

9.4 กรณีปฏบิตังิานลา้งทาํความสะอาดผวิโลหะในทีโ่ลง่แจง้ ตอ้งสวมใสห่น้ากาก หรอื Face shield 

9.5 การจดัผูป้ฏบิตังิาน จะตอ้งทาํการคดัเลอืกผูป้ฏบิตังิานทีม่สีภาพรา่งกายทีแ่ขง็แรง เหมาะสมสาํหรบั

การปฏบิตังิาน 

9.6 กาํหนดใหม้ผีูป้ฏบิตังิานอยา่งน้อย 2 คน เพือ่ตรวจสอบสบัเปลีย่นกรณีฉุกเฉิน รวมถงึการจดัชัว่โมง

การทาํงานทีเ่หมาะสม 

9.7 สวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล ตามทีก่าํหนดตลอดเวลาทีป่ฏบิตังิาน 

9.8 ตรวจสอบเครือ่งมอื อุปกรณ์ รวมถงึจุดเชื่อมต่อต่างๆ ใหม้คีวามพรอ้มและปลอดภยัสาํหรบัการ

ปฏบิตังิาน 

9.9 ทาํความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของพืน้ทีป่ฏบิตังิานตลอดเวลา 

9.10 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลสาํหรบังานลา้งทาํความสะอาดพืน้ผวิโลหะดว้ยน้ําแรงดนัสงู 

อยา่งน้อยตอ้งประกอบไปดว้ย 

- ชุดเอีย๊มป้องกนั 

- หน้ากากชนิดปิดเตม็หน้า Face shield 

- ถุงมอื 

- รองเทา้บู๊ท (เลอืกวสัดุทีเ่หมาะสมสิง่ปนเป้ือนแต่ละชนิด) 

- Ear Muff/Plug 

- อื่นๆ ตามความจาํเป็น 
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10.การฝึกอบรมความปลอดภยัในการทาํงาน 

สาํหรบับรษิทัผูร้บัเหมาทีไ่ดร้บัสญัญาวา่จา้ง จากเครอืไทยออยล ์จะตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการชีบ้ง่ความ

ตอ้งการฝึกอบรมดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยั ป้องกนัและระงบัอคัคภียั ทีจ่าํเป็นสอดคลอ้งตาม

ขอ้กาํหนด กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง สาํหรบัพนกังานและพนกังานผูร้บัเหมาใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งงาน หรอืตรง

ตามประเภทของงานทีต่อ้งปฏบิตั ิในสว่นของการจดัทาํแผนการฝึกอบรม การดาํเนินการตามแผน 

ประเมนิผล  ตลอดจนบนัทกึ และจดัเกบ็บนัทกึประวตักิารฝึกอบรม ทัง้น้ีเพือ่พฒันาความรู ้ความสามารถ 

และความเขา้ใจในสิง่ทีอ่าจเป็นอนัตรายและก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ วธิกีารป้องกนัและควบคุมอนัตรายในขณะ

ปฏบิตังิาน สามารถปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายไดด้ว้ยความปลอดภยั 

11.การตรวจสขุภาพผูป้ฏิบติังาน 

สาํหรบับรษิทัผูร้บัเหมาทีไ่ดร้บัสญัญาวา่จา้ง จากเครอืไทยออยล ์จะตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสขุภาพผูป้ฏบิตังิาน

ประจาํทุกปี และการตรวจสขุภาพพเิศษ สาํหรบัผูท้ีป่ฏบิตังิานทีท่าํงานเกีย่วขอ้งกบัพืน้ทีเ่สีย่งต่อการสมัผสั

สารเคม ีและพืน้ทีท่ีม่เีสยีงดงั นอกเหนือจากรายการตรวจสขุภาพประจาํปี นอกจากน้ีตอ้งตรวจสขุภาพของ

ผูป้ฏบิตังิานตามปัจจยัเสีย่ง และประเภทของงาน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง กาํหนดสารเคมี

อนัตราย ทีใ่ห ้นายจา้งจดัใหม้กีารตรวจสขุภาพของลกูจา้ง พ.ศ. 2552 โดยใหบ้รษิทัผูร้บัเหมาทีไ่ดร้บัสญัญา

วา่จา้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตังิานของพนกังานเครอืไทยออยล ์เชน่ การปฏบิตังิานทีท่า่เรอื (jetty) 

สถานนีขนถ่ายน้ํามนั (Lorry) หอ้งปฏบิตังิาน (Lab) งานซ่อมบาํรงุพืน้ทีห่น่วยกลัน่ (APU maintenance) และ

งาน Hygiene เป็นตน้ 

12.การรดาํเนินงานและณรงคส่์งเสริมความปลอดภยั (Safe) ความมัน่คง (White) และส่ิงแวดล้อม (Green) 

สาํหรบับรษิทัผูร้บัเหมาทีไ่ดร้บัสญัญาวา่จา้ง จากเครอืไทยออยล ์จะตอ้งจดัทาํแผนการการดาํเนินงานและ

แผนการรณรงคส์ง่เสรมิความปลอดภยั (Safe) ความมัน่คง (White) และสิง่แวดลอ้ม (Green) ในการทาํงาน

อยา่งต่อเน่ือง โดยกาํหนดเป้าหมาย ผูป้ฎบิตังิานทุกคนปลอดภยั ปลอดจากสารเสพตดิ และทุกกจิกรรม

จะตอ้งไมส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืชุมชนขา้งเคยีงโรงกลัน่น้ํามนั 

มวีตัถุประสงค ์

- เพือ่รณรงคส์ง่เสรมิความปลอดภยั การเรยีนรู ้ เสรมิทกัษะ และตระหนกัถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

รวมถงึความสาํคญัของการป้องกนัอนัตรายในการทาํงาน 

- เพือ่เสรมิสรา้งจติสาํนึกดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของผูฏ้บิตังิาน รวมถงึการสือ่สารและ

แลกเปลีย่นความรู ้กฎหมาย ขอ้กาํหนดและมาตรฐานทางดา้นความปลอดภยั 

ความปลอดภยั (Safe):  สรา้งความตระหนกัและจติสาํนึกทีด่ทีางดา้นความปลอดภยั และมองวา่ความ

ปลอดภยัเป็นเรื่องสาํคญั หากไมป่ลอดภยัจะตอ้งหยดุหรอืไมท่าํงานนัน้ ตอ้งทาํการปรบัปรงุแกไ้ขให้

ปลอดภยั จงึคอยทาํนัน้ต่อ มแีนวทางดาํเนินการ ดงัน้ี   

- มุง่มัน่พฒันาและยกระดบัความปลอดภยัในการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 

- ใชเ้ครือ่งมอื อุปกรณ์ทีไ่ดม้าตรฐานความปลอดภยั 

- จดัหาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ตามประเภทของงานและหน้าทีท่ีไ่ดร้บั

มอบหมาย รวมถงึตอ้งมทีศันคตทิีด่ตี่อการทาํงานใหป้ลอดภยั 

- สง่เสรมิภาวะผูนํ้าดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน (safety leadership)  

- ผูบ้รหิารจะตอ้งตรวจเยีย่มพืน้ทีป่ฏบิตังิานเป็นประจาํ  

- ตอ้งมคีวามเชื่อวา่อุบตัเิหตุสามารถป้องกนัได ้

- จะไมย่อมรบังานทีส่าํเรจ็...ถา้มผีูป้ฏบิตังิานไดร้บับาดเจบ็จากการทาํงาน 
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- ผูบ้รหิารจะตอ้งใหค้วามสาํคญัและเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัฯ อยา่ง

สมํ่าเสมอ 

- ใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมสง่เสรมิวฒันธรรมความปลอดภยั 

ความมัน่คง (White): รณรงคป้์องกนัการกระทาํผดิกฎหมายทุกประเภท รวมถงึมาตรการทางดา้นความ

มัน่คงอื่นๆ มแีนวทางดาํเนินการ ดงัน้ี 

- มนีโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิทีช่ดัเจน 

- สารเสพตดิทุกชนิดเป็นสิง่ตอ้งหา้ม 

- การตรวจสขุภาพพนกังาน ก่อนเขา้ทาํงานและตรวจสขุภาพประจาํปี  

- สุม่ตรวจหาสารเสพตดิในปัสสาวะอยา่งต่อเน่ือง 

- มกีจิกรรมรณรงคส์ง่เสรมิการต่อตา้นยาเสพตดิ 

- สอดสอ่งดแูลสงัเกตพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ และพฤตกิรรมการทาํงานทีส่อ่ไปทาง

ทุจรติ หรอืลกัขโมย 

ส่ิงแวดล้อม (Green): ป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนรอบโรงกลัน่น้ํามนั 

- ทุกกจิกรรมทีป่ฏบิตัจิะตอ้งไมส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม หรอื สรา้งความเดอืดรอ้น ราํคาญต่อ

ชุมชน 

- จดัใหม้กีารคดัแยกและทิง้ขยะใหถ้กูประเภท 

- รณรงคเ์รือ่งการประหยดัพลงังานและใชท้รพัยากรอยา่งรูคุ้ณคา่ เชน่ น้ํา ไฟฟ้า พลงังาน 

- รกัษาความสะอาดและจดัเกบ็พืน้ทีป่ฏบิตังิานใหเ้รยีบรอ้ย 
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