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ข้อบงัคบั 

ด้านความมัน่คงโรงกลัน่  
 

 

 เพื่อใหเ้กดิความมัน่คงปลอดภยัของโรงกลัน่ อาคารสาํนักงาน และสถานทีข่องบรษิทั

ทุกแหง่ บรษิทักาํหนดใหพ้นกังานผูร้บัเหมาตอ้งแสดงหรอืแขวนบตัรผูร้บัเหมาเพื่อใชแ้สดงตนผา่นเขา้-

ออก รวมทัง้สถานทีข่องบรษิทัทีก่ําหนดเป็นเขตหวงหา้ม (เขตรัว้ชัน้ใน) ตามความจาํเป็นของลกัษณะ

งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 ก) การควบคมุบคุคลเข้า-ออก พืน้ท่ี (Personal Access Control) 

 ข)  การนําทรพัยสิ์นผา่นเข้า-ออกโรงกลัน่ (Gate Pass) 

 ค) การนํายานพาหนะเข้า-ออก พืน้ท่ี และการจราจร 

ง) การฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบงัคบั ด้านความมัน่คง 

 ไฟแชค ไมข้ดีไฟ 

 แอลกอฮอล ์

 ลกัทรพัย ์

 สารเสพตดิ 

 เลน่การพนนั 

 ทะเลาะววิาท 

 อื่นๆ 
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ข้อกาํหนด การปฎิบติั บทลงโทษ 

ก) การควบคมุบคุคลเข้า-ออก 

พืน้ท่ี (Personal Access 

Control) 

 

1. ผูร้บัเหมาตอ้งแจง้ความประสงคเ์พือ่ขอ

ทาํบตัรอนุญาตเขา้พืน้ทีโ่รงกลัน่และตอ้ง

ผา่นการทดสอบความรูเ้บือ้งตน้และ

ความเขา้ใจเกีย่วกบัอาชวีอนามยัความ

ปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มตามขัน้ตอนที่

กาํหนด 

2. ผูร้บัเหมาทีจ่ะเขา้ปฏบิตังิานในพืน้ทีโ่รง

กลัน่ตอ้งยนิยอมในการตรวจสอบประวตัิ

บุคคลจากหน่วยงานราชการและ

หน่วยงานทีผู่ร้บัเหมาปฏบิตังิานอยู ่

ผูร้บัเหมาตอ้งไมเ่ป็นผูต้อ้งโทษ หรอื 

ตอ้งคดคีวามทางกฎหมาย รวมทัง้

ยนิยอมใหห้น่วยงานตรวจสอบสภาพ

ความพรอ้มก่อนเขา้ปฏบิตังิาน วา่ดว้ย

ไมม่สีารเสพตดิชนิดใหโ้ทษและผดิ

กฏหมายเจอืปนในรา่งกาย 

3. ผูร้บัเหมาตอ้งตดิหรอืแขวนบตัรใน

ตาํแหน่งทีม่องเหน็และตรวจสอบได้

ขณะทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นพืน้ทีเ่ขตโรงกลัน่ 

4. ในกรณีทีผู่ร้บัเหมาทาํงานไมเ่สรจ็ตาม

กาํหนดในสญัญาและมคีวามจาํเป็นตอ้ง

เขา้มาทาํงานใหเ้สรจ็ ผูร้บัเหมาตอ้งแจง้

ประสงคข์อต่ออายสุญัญาและบตัรไดท้ี่

แผนกความมัน่คง 

5. เมือ่พน้กาํหนดวนัสิน้สดุตามสญัญาจา้ง

เหมา และไมม่เีหตุผลทีจ่ะต่ออายบุตัร 

ผูร้บัเหมาตอ้งรวบรวมบตัรทัง้หมดสง่คนื

แผนกความมัน่คงภายใน 7 วนัทาํการ 

นบัตัง้แต่วนัทีบ่ตัรหมดอาย ุหรอืสญัญา

สิน้สดุ หากพน้กาํหนดผูร้บัเหมาจะตอ้ง

ชาํระคา่บตัรตามอตัราทีบ่รษิทักาํหนดไว ้

(คา่บตัรเปลีย่นแปลงได ้โดยมติอ้งแจง้

ลว่งหน้าขึน้อยูก่บัคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจจะ

เพิม่ขึน้) 

 

การฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิตัใินการใชบ้ตัรผา่น

เขา้/ออกบรเิวณพืน้ทีโ่รงกลัน่ อาจถกู

พจิารณาเพกิถอนการอนุญาตใหเ้ขา้โรงกลัน่

หรอืบอกเลกิสญัญา นอกจากนัน้แลว้ แผนก

ความมัน่คงอาจพจิารณาไมอ่อกบตัรใหใ้หม ่

ในกรณีไมค่นืบตัรตามกาํหนดใหค้รบถว้น 
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ข) การนําทรพัยสิ์นผา่นเข้า-

ออกโรงกลัน่ (Gate Pass) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูร้บัเหมาทีถ่อืครองสิง่ของหรอืทรพัยส์นิ

ทีป่ระสงคจ์ะนําเขา้หรอื นําออก จากเขต

พื้นที่โรงกลัน่ หรือสํานักงาน ต้องทํา

เอกสารใบผ่านกํากบัการนําสิง่ของเข้า

และออก และต้องรบัผดิชอบต่อการสูญ

หาย และความเสียหายของทรัพย์สิน

เหลา่นัน้ 

2. การนําสิง่ของที่เป็นทรพัย์สนิของบรษิทั

ออกจากโรงกลัน่หรอืสาํนกังาน ผูนํ้าออก

ตอ้งมใีบผา่นกํากบัการนําสิง่ของออก ซึง่

ลงนามอนุมตัิโดยผู้ที่บริษัทมอบหมาย

อาํนาจไว ้ 

3. ผูร้บัเหมาตอ้งแสดงรายละเอยีดทรพัยส์นิ

ที่ นํ า เ ข้ า แ ล ะ ออ ก จ า ก โ ร งก ลั น่ ต่ อ

เจ้าหน้าที่แผนกความมัน่คงผู้ที่ได้ร ับ

มอบหมายให้ตรวจสิ่งของและต้องนํา

สิ่งของออกตามจุดควบคุมที่กําหนด

เทา่นัน้ 

4. ผู้รบัเหมาต้องนําทรพัย์สนิกลบัคืนตาม

วนัที่ระบุไว้ในเอกสาร หากไม่นํากลับ

เจา้หน้าที่แผนกความมัน่คงจะแจง้ไปยงั

แผนกต้นสงักัดผู้อนุมัตินําสิ่งของออก

เพื่อทราบ และติดตามให้นําสิ่งของ

กลบัคนื 

 

การนําทรัพย์สิน สิ่งของออกหรือเพิ่มเติม

รายการทรพัยส์นิในเอกสารใบผ่านโดยไม่ได้

รบัอนุญาต จะมคีวามผดิตามขอ้กําหนดดา้น

ความมัน่คง ซึ่งอาจถูกล่าวโทษในความผิด

ทางอาญาได ้ 

 

การกระทําดงักล่าว จะถูกพิจารณาห้ามเข้า

โรงกลัน่ ตามระบุขอ้ ง(3) 

 

ค) การนํายานพาหนะเข้า-

ออกพืน้ท่ี และการจราจร) 

 

 

1. บริษัท จ ะ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ผู้ ร ับ เ ห ม า นํ า

ยานพาหนะเขา้มาใชง้านในบรเิวณพืน้ที่

โรงกลัน่  เพื่อขนส่งคนงาน อุปกรณ์ 

เครื่องมอืที่ใช้ในการทํางาน หรอื ตรวจ

งานจากผู้ที่ได้ร ับมอบหมายจากทาง

บรษิทัผูร้บัเหมา เทา่นัน้ 

2. พนัก ง านผู้ ร ับ เหมาต้ อ งแจ้ งความ

ประสงค์ขอนํายานพาหนะเขา้ใชง้านโรง

กลัน่ได้ที่แผนกความมัน่คง และผู้ขบัรถ

ทุกคนต้องมีใบอนุญาตขบัรถ ต้องผ่าน

การอบรมและทดสอบความเขา้ใจการขบั

รถในเขตพื้นที่โรงกลัน่จากแผนกความ

มัน่คง 

3. รถยนต์ทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบ

สภาพความพรอ้มใชง้านจากแผนกวศิกร

การฝ่าฝืนกฎระเบยีบ การใชร้ถ หรอื ขบัรถ

ดว้ยความประมาท เกนิความเรว็ทีพ่ืน้ที่

กาํหนด ทาํใหไ้ดร้บัความเสยีหายต่อบุคคล

และทรพัยส์นิ แผนกความมัน่คงจะพจิารณา

ยกเลกิการอนุญาตขบัรถ และ ยกเลกิการใช้

รถของบรษิทันัน้ๆ 
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รมเครื่องยนต์ (AE) และเป็นรถยนต์

ประเภทดเีซลเทา่นัน้  

4. ผูร้บัเหมาตอ้งแสดงเครื่องหมายผ่านการ

ตรวจสภาพ เครื่องหมายอนุญาตนํา

ยานพาหนะเขา้พื้นที่โรงกลัน่ ให้เหน็ได้

อยา่งชดัเจน  

5. ขณะนํารถเขา้มาใช้งานในพื้นที่โรงกลัน่

ผู้รบัเหมาต้องนํายานพาหนะผ่าน-เข้า

ออก บรเิวณจุดทีม่กีารตดิตัง้เครื่องกัน้รถ 

ระบบควบคุมบตัรผ่าน และต้องทําการ

บนัทึกการผ่านเข้า-ออก ทัง้บุคคลและ

ยานพาหนะทุกครัง้เมือ่ผา่นจุดควบคุม 

6. ผูร้บัเหมาทีนํ่ารถยนต์เขา้มาใชง้าน ต้อง

ปฎิบตัิตามกฎหมายและวนิัยการจราจร

ในโรงกลัน่อยา่งเครง่ครดั 

7. การนํารถจกัรยานเขา้มาใช้งานในพื้นที่

โรงกลัน่แผนกความมัน่คงจะพิจารณา

ตามความเหมาะสม 

 

ง) การฝ่าฝืนกฎระเบียบ

ข้อบงัคบั ด้านความมัน่คง 

 พนกังานผูร้บัเหมาทีเ่ขา้มาปฏบิตัใินพืน้ทีโ่รง

กลัน่ไทยออยลแ์ละบรษิทัในเครอืตอ้งปฎบิตัิ

ตามกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดัทัง้น้ีเพื่อเป็น

การควบคุมและลดความเสีย่งในการเกดิ

อนัตรายต่อสถานทีแ่ละบุคคล 

 

แบง่เป็น 2 ขอ้ 

1.ยกเลกิการเขา้โรงกลัน่ ตามระยะเวลาที่

กาํหนด 

2. ตกัเตอืนและบนัทกึรายงานเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

1. อุปกรณ์ทีก่่อใหเ้กดิประกาย

ไฟ 
- หา้มนําไฟแชค ไมข้ดีไฟ หรอื อุปกรณ์ที่

ก่อใหเ้กดิประกายไฟ เขา้เขตพืน้ทีโ่รง

กลัน่ 

- ตรวจพบครัง้ที ่1 แผนกความมัน่คงตดิ

สญัญลกัษณ์สแีดงทีห่น้าบตัรแสดงตน

พรอ้มบนัทกึรายงานความประพฤตเิป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

- ตรวจพบครัง้ที ่2  ยกเลกิการเขา้โรงกลัน่ 

2. การตรวจวดัแอลกอฮอลใ์น

เลอืดจากลมหายใจ (Alcohol 

Checking)   

- บรษิทัจะนําเครื่องวดัแอลกอฮอลซ์ึง่

ไดร้บัการรบัรองจากกรมวทิยาศาสตใ์ช้

สุม่ตรวจวดัคา่ปรมิาณแอลกอฮอลจ์าก

ผูร้บัเหมาทีพ่จิารณาจากสภาพการณ์

ภายนอกแลว้สงสยัจะเมาสรุาในขณะ

กาํลงัจะเขา้ประตโูรงกลัน่ หรอือยูใ่นโรง

กลัน่ขณะกาํลงัปฏบิตัหิน้าที ่ 

- ครัง้ที ่1 ตรวจพบมปีรมิาณแอลกอฮอล์

เกนิคา่ทีก่าํหนดวดัได ้ระหวา่ง 41-100 

มลิลกิรมัเปอรเ์ซนต ์ใหพ้กังานเป็นเวลา 1 

วนั (นบัตัง้แต่วนัทีต่รวจพบ ไมร่วม

วนัหยดุ) 

- ครัง้ที ่2 ตรวจพบมปีรมิาณแอลกอฮอล์

เกนิคา่ทีก่าํหนดวดัได ้ระหวา่ง 101

มลิลกิรมัเปอรเ์ซนตข์ึน้ไป  ใหพ้กังานเป็น

เวลา 3 วนั (นบัตัง้แต่วนัทีต่รวจพบ ไมร่วม
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วนัหยดุ) 

- ครัง้ที ่3 ตรวจพบมปีรมิาณแอลกอฮอล์

เกนิคา่ทีก่าํหนดเกนิ 40 มลิลกิรมั

เปอรเ์ซนต ์ถอืวา่เจตนาฝ่าฝืนกฎระเบยีบ 

จะไมไ่ดร้บัการอนุญาตใหเ้ขา้โรงกลัน่

ตลอดไป 

3. การลกัขโมยทรพัยส์นิของ

บรษิทั 

 

- ทรพัยส์นิทีม่มีลูคา่ตํ่ากวา่ 1,000 บาท 

และเป็นทรพัยส์นิทีไ่มส่ามารถนําไปใช้

งานแลว้ 

 

 

- ทรพัยส์นิทีม่มีลูคา่มากกวา่ 1,001 บาท 

และเป็นทรพัยส์นิทีไ่มส่ามารถนําไปใช้

งานแลว้ 

 

 

- ทรพัยส์นิของบรษิทัหรอืผูว้า่จา้งทีม่ ี

สภาพพรอ้มใชง้านไดโ้ดยไมจ่าํกดัมลูคา่ 

 

 

- บรษิทัจะไมแ่จง้ดาํเนินดดตีามกฎหมาย แต่

ไมอ่นุญาตบุคคลหรอืกลุม่บุคคลดงักลา่ว

เขา้ทาํงานกบับรษิทัไทยออยลแ์ละบรษิทั

เครอืไทยออยลอ์กีต่อไป 

- พจิารณาดาํเนิคดตีามกฎหมายโดยอา้งองิ

หลกัฐานทีต่รวจพบ และ ไมอ่นุญาตให้

บุคคลหรอืกลุม่บุคคลดงักลา่วเขา้ทาํงานกบั

บรษิทัไทยออยลแ์ละบรษิทัเครอืไทยออยล์

อกีต่อไป 

- บุคคลหรอืกลุม่บุคคลทีก่ระทาํการดงักลา่ว

ตอ้งไดร้บัโทษทางอาญา และ ไมอ่นุญาต

ใหบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลดงักลา่วเขา้ทาํงาน

กบับรษิทัไทยออยลแ์ละบรษิทัเครอืไทย

ออยลอ์กีต่อไป 

 

4. การเลน่การพนนั - บรษิทัไมอ่นุญาตใหม้กีารจบักลุ่มเลน่การ

พนนั หรอืการเสีย่งโชคทีก่่อใหเ้กดิการ

เสยีเงนิหรอืทรพัยส์นิโดยนํามาซึง่

ผลประโยชน์แก่ตนเอง 

 

- ยกเลกิการเขา้มาทาํงานกบับรษิทัไทย

ออยลแ์ละบรษิทัในเครอืตลอดไป และ

พจิารณาดาํเนินคดทีางกฎหมาย 

5. การตรวจพบสารเสพตดิชนิด

ใหโ้ทษ 
- การนําสารเสพตดิเขา้สูด่ว้ยวธิ ีสดู ดม 

ฉีด กนิ หรอืดว้ยประการใดๆ แลว้ทาํให้

เกดิผลต่อรา่งกาย และจติใจอยา่งรนุแรง

ในทีน้ี่รวมถงึการ นําเขา้ และจาํหน่าย  

- ผูร้บัเหมาตอ้งลงชื่อยนิยอมในการตรวจ

สารเสพตดิจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

และยนิดใีหก้ารตรวจสอบตดิตามผล

อยา่งต่อเน่ืองในกรณีทีต่รวจพบการ

กระทาํความผดิ 

- กรณีผูร้บัเหมาทีต่รวจพบสารเสพตดิใน

รา่งกายและอา้งวา่กนิยาแผนปัจจุบนั 

หรอื ยาสามญัใดๆกต็ามเพือ่รกัษาตวั 

- กรณีตรวจพบแผนกความมัน่คงตดิ

สญัญลกัษณ์สแีดงทีห่น้าบตัรแสดงตน 

- หากยอมรบัวา่เสพจรงิ ใหพ้กังานเป็นเวลา 

10 วนั (นบัตัง้แต่วนัทีต่รวจพบ ไมร่วม

วนัหยดุ)  

- แผนกความมัน่คงใหเ้ขา้โครงการบาํบดัโดย

สุม่ตรวจสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ เป็นเวลา 4 

สปัดาห ์โดยหลงัจากทีพ่กังานไปแลว้ 10 

วนั และสุม่ตรวจ 3 เดอืน ๆ ละ 1 ครัง้ 

- หากตรวจไมพ่บสารเสพตดิชนิดใหโ้ทษใน

รา่งกาย อนุญาตใหผู้ร้บัเหมาเขา้
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ผูร้บัเหมาตอ้งนําตวัอยา่งยามาแสดงกบั

เจา้หน้าทีแ่ละยนิยอมใหต้รวจสอบ

ประวตัยิาจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ปฎบิตังิานตามปกต ิหากทาํการตรวจซํ้า

และพบสารเสพตดิชนิดใหโ้ทษในรา่งกาย 

พจิารณา ยกเลกิการเขา้ทาํงาน ตลอดไป 

6. การทะเลาะววิาท - บุคคล หรอื กลุ่มบุคคลทีร่ว่มกนัก่อเหตุ

ทะเลาะววิาท หรอื รว่มกนัทาํใหฝ่้ายใด

ฝ่ายหน่ึงไดร้บับาดเจบ็ ขณะปฏบิตังิาน

ในเขตพืน้ทีโ่รงกลัน่  

- ยกเลกิการเขา้โรงกลัน่ทัง้ 2 ฝ่าย ยกเวน้

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไมไ่ดเ้ป็นผูก้่อเหตุหรอืตอบ

โตจ้ะพจิารณาเป็นกรณีไป ทัง้น้ีหากมกีาร

เสยีหายของทรพัยส์นิในบรษิทัไทยออยล์

ซึง่เกดิจากการทะเลาะววิาทของผูร้บัเหมา 

บรษิทัผูร้บัเหมาตอ้งยนิยอมชดใช้

คา่เสยีหายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ 

 

7. การกระทาํความผดิ อื่นๆ  - การกระทาํความผดิใดๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิ

ความเสยีหายต่อบรษิทัไทยออยลแ์ละ

บรษิทัในเครอื แผนกความมัน่คงและผู้

ควบคุมงานไทยออยลข์องผูร้บัเหมาจะ

พจิารณาลงโทษเป็นกรณีไป เชน่ 

 ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ  

 ปลอมแปลงบตัรประจาํตวั หรอื รปู

ถ่าย 

 ฝ่าฝืนกฎระเบยีบและวนิยัจราจรในโรง

กลัน่ทาํให ้   

   ไดร้บัความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ และ 

บุคคล 

 ขดัขนืการตรวจสุม่ตรวจของเจา้หน้าที ่

รปภ. 

- พจิารณาลงโทษตามความเหมะสม 

 

หมายเหต ุ  การพิจารณาบทลงโทษมีการปรบัเปล่ียนโดยไม่ต้องแจ้งให้บริษทัผูร้บัเหมาทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบังคับสาํหรับผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบในกลุ่มไทยออยล์ 
 
 
 

 

 


