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.วิธีปฏิบัติสําหรับผู้รับจ้ างก่ อนเข้ าทํางานในพืนทีโรงไฟฟ้ า
1.1 ก่ อนการจัดจ้างให้หน่ วยงานที ทําหน้าที ออกเรื องจ้าง แนบเงื อนไขด้านความปลอดภัยพร้ อมกับ
เงือนไขสัญญาจ้าง
1.2 จัดส่ งเอกสารเพือขอรับการปฐมนิ เทศด้านความปลอดภัย โดยผูร้ ับจ้างจัดเตรี ยมเอกสารต่อไปนี ส่ ง
ให้เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน ก่อนการปฐมนิเทศอย่างน้อย วัน
1.2.1 สัญญาจ้าง หรื อรายละเอียดของงาน
1.2.1 จัดการปฐมนิ เทศด้านความปลอดภัย โดยผูร้ ับจ้างส่ งรายชื อผูป้ ฏิ บตั ิงานของผูร้ ับจ้าง ตาม
แบบฟอร์ม “ลงนามเข้ารับการปฐมนิเทศ” โดยแยกเป็ นรายชือผูท้ ีต้องรับการปฐมนิเทศ และ
ผูท้ ีเคยรับการปฐมนิเทศแล้ว โดยผูป้ ฏิบตั ิงานทีเคยผ่านการปฐมนิเทศมาแล้วไม่เกิน 4 เดือน
และขอเข้าทํางานในลักษณะเดิมไม่จาํ เป็ นต้องเข้ารับการปฐมนิ เทศซําอีก โดย ผูเ้ ข้ารับการ
ปฐมนิเทศจะต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2) สําเนาบัตรประกันสังคม
3) สําเนาใบอนุญาตทํางานในประเทศไทยสําหรับชาวต่างชาติ ฯลฯ
4) สําเนาการตรวจสุ ขภาพ อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที 1 มกราคม ของแต่ละปี
5) ใบรับรองผลการตรวจสารเสพติด
6) สําเนาใบขับขียานพาหนะ และ สําเนาทะเบียนรถ สําหรับผูท้ ีต้องนํารถเข้าบริ เวณ
โรงไฟฟ้า
7) สําเนาใบรับรองผ่านการอบรม หรื อวุฒิบตั ร ของเจ้าหน้าทีความปลอดภัย ระดับต่างๆ
ตามทีกฎหมายกําหนด
8) สําเนาแจ้งชื อเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางานเพือขึนทะเบียน (จป.1) หรื อแบบ
แจ้งเปลียนชือเจ้าหน้าทีความเปลอดภัยในการทํางาน (จป.2) หรื อ เอกสารแต่งตัง จป.
หัวหน้างาน
9) สําเนาใบรับรองการอบรมการทํางานในทีอับอากาศ ผูอ้ นุ ญาต ผูค้ วบคุ ม ผูช้ ่ วยเหลือ

10)

ใบรับรองแพทย์เพือการปฏิบตั ิงานในทีอับอากาศ โดยแพทย์อาชีวอนามัย

11)

สําเนาใบรั บรองการอบรม ผูบ้ งั คับปั นจัน ผูใ้ ห้สัญญาณ ผูย้ ึดเกาะวัสดุ และ ผู ้
ควบคุมการใช้ปันจัน

12)

หลั ก ฐานการผ่ า นการฝึ กอบรมด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน สําหรับลู กจ้างใหม่ และลู กจ้างทีมีการเปลี ยนงาน
สถานทีทํางาน หรื อเครื องจักรตามทีกฎหมายกําหนด

13)

สําเนาการตรวจสอบปั นจันเคลือนที ปจ. 2 ทีนํามาใช้ในพืนที

14)

หลักฐานอืนๆทีกฎหมายกําหนด (ถ้ามี)

15)

เอกสารการวิเคราะห์ความเสี ยง ตามแบบฟอร์ ม “แบบฟอร์ มประเมินความเสี ยง”
หรื อด้วยแบบฟอร์มอืนทีเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางานยอมรับ

1.3 ประชุ มผูเ้ กี ยวข้องก่อนเริ มงาน โดยต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัย ทังสภาพผูป้ ฏิบตั ิงาน สภาพพืนที
และมาตรการต่างๆทีกําหนด
1.4 การขออนุญาตเข้าทํางานในพืนทีปั จจัยเสี ยง ต้องปฏิบตั ิตามวิธีการปฏิบตั ิงานการขออนุ ญาตเข้าทํางานพืนที
ปั จจัยเสี ยง (Work Permit) ต้องแนบแบบการประเมินความเสี ยง ตามแบบฟอร์ มประเมินความเสี ยง (Job
Safety Analysis) ทีระบุมาตรการป้ องกัน และลงนามผูต้ รวจสอบโดยเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน
ด้วยทุกครัง โดยส่ งก่อนล่วงหน้า วันทําการ(กรณี ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิ นหรื องานเร่ งด่วน)
1.5 การจัดเตรี ยมรายการเครื องมือและอุปกรณ์ทีใช้งาน ต้องปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิงาน การตรวจสอบเครื องมือ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าและเครื องมือกล ต้องส่ งรายการเครื องมือพร้ อมใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) ก่อน
ล่วงหน้า วันทําการ (กรณี ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิ นหรื งานเร่ งด่วน)
1.6 จัดเตรี ยมรายการเครื องมือ และอุปกรณ์ทีใช้งานเพือตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ มงาน
1.7 หากต้องการนําสิ งของ เครื องมือ หรื ออุปกรณ์อืนใด ทังทีเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ หรื อของผูร้ ับจ้าง เข้าออกนอกบริ ษทั ฯ ต้องมีเอกสารการอนุญาตนําออกตามแบบฟอร์ม “ใบนําวัสดุเข้า – ออกโรงไฟฟ้าโดยต้อง
ได้รับอนุมตั ิจากผูอ้ นุมตั ิแล้วเท่านัน

และผูป้ ฏิบตั ิงาน
ห น้ า 1 | 40

ห น้ า 2 | 40
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.ข้ อกําหนดผู้เข้ ามาปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้ า
1. ติดบัตรแสดงตนให้ชดั เจน
2. แต่งกายให้เรี ยบร้อยเหมาะสมเพือความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3. ให้ปฏิบตั ิตามกฏ คําเตือน เครื องหมายต่างๆ โดยเคร่ งครัด
4. เก็บเครื องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ถูกทีและรักษาความสะอาดความป็ นระเบียบอยูเ่ สมอ
5. ตรวจสอบการใช้เครื องมือต่างๆ ให้เหมาะสมกับงานหากเครื องมือชํารุ ดให้รีบดําเนินการแก้ไข
6. ต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลทุกครังเมือเข้าเขตพืนทีโรงไฟฟ้า
7. เมือพบเห็นอุบตั ิเหตุหรื อสภาพการณ์ทีไม่ปลอดภัยต้องแจ้งหัวหน้างานทันที เพือหาแนวทางแก้ไข
และป้ องกันต่อไป
8. หัวหน้างานต้องควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานให้ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ คําสังและมาตรฐานความปลอดภัย
เพือให้ผรู ้ ับจ้างทีจะเข้ามาปฏิบตั ิงานในพืนทีโรงไฟฟ้ า ได้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมในการทํางานและ
ทราบข้อปฏิบตั ิเพือความปลอดภัยในการทํางาน ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนเริ มทํางาน
9. รายงานอุบตั ิเหตุจากการทํางานทีเกิดขึนทุกครัง
3.ข้ อกําหนดด้ านการจราจรของผู้เข้ ามาปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้ า
1. ใช้ความเร็ วได้ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชัวโมง
2. ผูข้ บั ขีต้องมีใบอนุญาตการขับขีแต่ละประเภท และยังไม่หมดอายุ
3. ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครังทีขับรถ หรื อนังในรถยนต์
4. ห้ามนังบนขอบกระบะท้ายรถ
5. รถจักรยานยนต์และต้องสวมหมวกกันน็อคทุกคนสามารถซ้อนท้ายได้ 1 คน
6. พึงปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด เพือความปลอดภัย
7. การจอดยานพาหนะต้องจอดในบริ เวณที อนุ ญาตให้จอด ห้ามจอดกี ด ขวางอุ ปกรณ์ ฉุ กเฉิ น เช่ น
หัวต่อนําดับเพลิง
8. กรณี จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิ งานบนหรื อข้างถนน จะต้องจัดวางป้ ายเครื องหมายจราจรให้สัญญาณเพื อ
ป้ องกันอันตราย
9. ต้องไม่ขบั ขีเคลือนย้ายพาหนะใดๆ เข้าไปในเขตโรงไฟฟ้ าโดยไม่ได้รับอนุ ญาต หากได้รับอนุ ญาต
ต้องมีบตั รแสดงเมือมีการตรวจสอบ

10. การบรรทุกสิ งของใดๆ บนยานพาหนะทีใช้บรรทุกต้องมีการผูกมัด ยึดโยงให้มนคง
ั แข็งแรง
11. การนํายานพาหนะเข้า -ออก ภายในพืนทีโรงไฟฟ้ าต้องปฏิ บตั ิตามทีเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย
แนะนํา เสมอ หากมี ก ารฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ต ามกฎระเบี ย บ รปภ. มี หน้า ที ดู ด แลสอดส่ องและ
รายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพือพิจารณาลงโทษต่อไป
.เหตุฉุกเฉิน
เหตุฉุกเฉิ น หมายถึ ง เหตุการณ์ ทีเกิ ดขึนฉับพลันทันที มีผลกระทบต่อกลุ่มคนหรื อพืนที เป็ น
บริ เวณกว้างและเป็ นจํานวนมาก เช่นนํามัน หรื อสารเคมีรัวไหล อัคคีภยั เป็ นต้น โรงไฟฟ้าบริ ษทั เบิกไพรโคเจน
เนอเรชัน จํากัด ได้แบ่งระดับความรุ่ นแรงของเหตุฉุกเฉิ นเพือทีจะทําการควบคุ มและระงับเหตุการณ์ ดังกล่าว
ออกมาเป็ น 3 ระดับ ดังนี
สามารถควบคุมและระงับเหตุได้โดยใช้ผปู ้ ฏิบตั ิงานภายใน
ระดับที 1
พืนทีทีเกิดเหตุ

ระดับที 2

เหตุฉุกเฉิ นรุ นแรงต้องขอความช่วยเหลือจากผูป้ ฏิบตั ิงานใน
พืนทีต่าง ๆ ภายในโรงไฟฟ้าเข้ามาช่วยเหลือระงับเหตุ

ระดับที 3

เหตุฉุกเฉิ นรุ นแรงลุกลาม จําเป็ นต้องขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานหรื อองค์กรภายนอกโรงไฟฟ้า

. การปฏิบัติเมือเกิดเหตุฉุกเฉิน
1. ผูพ้ บเหตุฉุกเฉิ น เข้าระงับเหตุเบืองต้น โดยใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินบริ เวณใกล้เคียงเข้าระงับเหตุและแจ้ง
ผูค้ วบคุมงานทราบ
2. กรณี พบเหตุฉุกเฉิ นไม่สามารถระงับเหตุเบืองต้นได้ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริ เวณทีเกิด
เหตุพร้อมแจ้งเจ้าของพืนทีทีเกิดเหตุ หรื อแจ้งเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย (โทร. 191)
3. หากได้ยนิ เสี ยงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดงั ขึนให้ทุกท่านเข้าสู่ ภาวะเตรี ยมพร้อม
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4. ผูค้ วบคุมเหตุฉุกเฉิ นสังการให้ผมู ้ ีหน้าทีเข้าตรวจสอบพืนทีเกิดเหตุ
5. ผูค้ วบคุมเหตุฉุกเฉินประเมินสถานการณ์ เหตุฉุกเฉินความรุ นแรงระดับ 1, 2 และ 3
6. ผูบ้ ญั ชาการเหตุฉุกเฉินประเมินสถานการณ์ กรณี ความรุ นแรงระดับ
, ประกาศเสี ยงตามสายให้อพยพและเมือได้ยนิ สัญญาณอพยพ ผูม้ ี
หน้าทีเกียวข้องเข้าปฏิบตั ิหน้าทีตามแผน ส่ วนผูไ้ ม่มีหน้าทีเกียวข้อง
ให้อพยพไปตามเส้นตามหนีไฟ โดยมีผนู ้ าํ อพยพไปยังจุดรวมพล
. การปฏิบัติในการอพยพ
1. เมือได้ยนิ สัญญาณอพยพ ให้เคลือนย้ายไปตามเส้นทางหนีไฟ อย่าเร่ ง ผลัก หรื อแซงภายในเส้นทาง
หนีไฟ
2. ถ้าพบกลุ่มควันในเส้นทางอพยพให้กม้ ตัวลงตําหรื อคลานออก
3. รอการตรวจสอบช่วยเหลือ ณ จุดรวมพลด้วยความสงบ
4. ปฏิบตั ิตามทีผูค้ วบคุมจุดรวมพลสังการ

แผนผังแสดงจุดรวมพลเมือเกิดเหตุฉุกเฉิ น

.หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
. หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิ นภายในโรงไฟฟ้ า
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บริ ษทั เบิกไพรโคเจนเนอเรชัน จํากัด

083-0786426/097-0916249

หัวหน้าโครงการ

081-8380176

เจ้าหน้าทีความปลอดภัย

062-9594899

หมวดเดินเครื อง

0863775606
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หมวดบํารุ งรักษา

0949199090

หมวดบริ หารสัญญาและการเงิน

0994653564

.ข้ อปฏิบัติการจัดการของเสี ยและขยะ
ของเสี ย หมายถึง สิ งปฏิกูล นําทิง มวลสาร ทีเกิดจากขบวนการผลิตและได้ผา่ นการบําบัดจนมี
คุณสมบัติอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทียอมรับตามกฏหมายกําหนดให้สามารถระบายสู่ สาธารณะได้
ขยะ หมายถึง ขยะมูลฝอย เศษวัสดุ บรรจุภณ
ั ฑ์ทุกประเภทกระดาษ สมุด หนังสื อทีไม่ใช้งาน
ชิ นส่ วนอุปกรณ์เครื องใช้ต่างๆ ทีชํารุ ดหมดอายุงาน นํามัน สารหล่อลืนทีเสื อมสภาพหมดอายุการใช้
งาน ขยะในโรงไฟฟ้า แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
1. ขยะทัวไป(ถังสี เขียว) หมายถึง ขยะทีย่อยสลายได้ยากหรื ออาจจะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ แต่
ไม่ คุ ้ม ทุ น ในการนํา กลับ มาทํา เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ เช่ น กล่ อ งบรรจุ น มพร้ อ มดื ม โฟม ซอง
ถุงพลาสติกบรรจุเครื องอุปโภค เป็ นต้น
2. ขยะรีไซเคิล(ถังสี เหลือง) หมายถึง วัสดุทีสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่โดยผ่านขบวนการรี ไซเคิล
เช่น กระดาษ สมุด หนังสื อทีไม่ใช้งานบรรจุภณั ฑ์ประเภท แก้ว พลาสติก ลังกระดาษ ลังไม้และเศษ
โลหะ
3. ขยะอันตราย(ถังสี ส้ม) หมายถึง ขยะทีมีอนั ตรายต่อชี วิตและส่ งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมและต้อง
กําจัดด้วยวิธีเฉพาะตามกฏหมายกําหนด เช่น สารเคมี นํามัน สารหล่อลืนทีเสื อมสภาพหมดอายุการ
ใช้ง าน บรรจุ ภณ
ั ฑ์ส ารเคมี ทุกชนิ ด บรรจุ ภณ
ั ฑ์ส ารหล่ อลื นทุ กชนิ ด ตลับ หมึ ก พิ ม พ์ แบตเตอรี
เสื อมสภาพหลอดไฟทีเสื อมสภาพ วัสดุปนเปื อน นํามันสารเคมี ใยแก้ว

. หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิ นภายนอกโรงไฟฟ้ า
สถานีดบั เพลิง บ้านโป่ ง

032-211-005, 199

สถานีตาํ รวจภูธรบ้านโป่ ง

032-211-013
032-220-416

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ราชบุรี

032-337-520

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค บ้านโป่ ง

032-211-889 / 032-201-294

เทศบาลตําบลเบิกไพร

032-211-449 ต่อ 201,202

032-211-226
เทศบาลเมืองบ้านโป่ ง

032-211-212

โรงพยาบาล บ้านโป่ ง

032-222541,1669

โรงพยาบาล ซานคามิลโลบ้านโป่ ง

032-211-143,1669

ั

โดยการจัดเก็บสารเคมีเหลวทีไม่ใช้งาน เช่น นํามัน สารหล่อลืนทีเสื อมสภาพหมดอายุการใช้
งานหรื อ Solvent ให้จดั เก็บใส่ ภาชนะตามทีผูร้ ับผิดชอบด้านสิ งแวดล้อมจัดไว้ให้ นํามัน หรื อ Solvent
ต่างชนิ ดให้เก็บแยกภาชนะและติดฉลากแสดงชนิ ดของนํามันหรื อ Solvent นันๆ ไว้ทีภาชนะ บันทึก
รายละเอียดตามแบบฟอร์ มตามทีผูร้ ับผิดชอบกําหนด เมือจัดเก็บได้จาํ นวนมาก ให้แจ้งผูร้ ับผิดชอบ นํา
ออกจากพืนทีเพือไปกําจัดตามมาตรฐานต่อไป
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.ข้ อปฏิบัติด้านความปลอดภัยตามลักษณะงาน
7.1 ข้ อควรปฏิบัติในการใช้ และทํางานกับไฟฟ้ า
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
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ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เต้ารับเต้าเสี ยบ และสายต่อพ่วงทีได้มาตรฐาน
ควรมีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนการใช้งาน
ควรเสี ยบปลักก่อนเปิ ดสวิตซ์ทีอุปกรณ์ไฟฟ้า
เมือพบอุปกรณ์ไฟฟ้าชํารุ ดไม่ควรใช้งาน และรี บแจ้งเจ้าหน้าทีเพือซ่อมแซมโดยเร็ ว
หลอดไฟฟ้ า และเครื องใช้ไ ฟฟ้ า ทุ ก ชนิ ด ที จะทํา ให้ เกิ ด ความร้ อ นได้ ไม่ ควรให้ติด อยู่ก ับ ผ้า หรื อ
เชือเพลิงอืนๆ ทีอาจทําให้เกิดการลุกไหม้ได้
เต้าเสี ยบชนิดทีต่อแยกได้หลายทาง ไม่ควรต่อไฟแยกออกไปใช้จนมากเกินควร
รอยต่อสายไฟฟ้ าทุกแห่ งต้องใช้เทปพันสายไฟ พันหุ ้มลวดทองแดงให้มิดชิ ดและแน่ นหนา หรื อใช้
วัสดุอืนทีได้การรับรองให้สามารถต่อสายไฟได้อย่างปลอดภัย
ควรต่อสายดินกับโครงโลหะทีครอบเครื องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพือป้ องกันอันตรายหากเกิดไฟฟ้ารัว
ทุกครังทีทําการต่อสายไฟหรื อเดินสายไฟ ต้องตัดกระแสไฟฟ้าออกก่อน
ห้ามใช้ตวั นําอืนๆ เช่น ลวดทองแดงแทนฟิ วส์
อย่าใช้บนั ไดโลหะในการซ่ อมแซมอุปกรณ์ ไฟฟ้ า โดยไม่สวมรองเท้ายางหรื อรองเท้านิ รภัยสําหรับ
งานไฟฟ้า
เครื องมือทีใช้ทาํ งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าเช่น คีม ไขควง ต้องเป็ นชนิ ดทีมีฉนวนหุ ้มและออกแบบมาให้
ใช้กบั งานไฟฟ้าโดยเฉพาะ
ตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟอยูเ่ สมอ
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. ข้ อควรปฏิบัติในการทํางานในพืนทีทีมีเสี ยงดัง
1) การทํางาน 8 ชัวโมงต่อวัน ระดับเสี ยงเฉลียตลอดเวลาการทํางานต้องไม่เกิน90 เดซิเบล เอ
2) ลดระยะเวลาการทํางานทีสัมผัสเสี ยงดัง โดยผลัดเปลียนหมุนเวียนการทํางาน
3) กรณี ทีต้องปฏิ บตั ิงานในบริ เวณทีมีเสี ยงดังเกิ นกว่ามาตรฐาน ต้องหาวิธีลดเสี ยงดังทีแหล่งกําเนิ ด
เสี ยง หากไม่สามารถลดได้ ให้ปิดกันเสี ยงทีทางผ่านมาถึงผูป้ ฏิบตั ิงาน หากไม่สามารถลดเสี ยงลงได้
ให้สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
4) ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยนิ ปี ละ 1 ครังเป็ นอย่างน้อย
5) หากบริ เวณทีทํางานมีระดับเสี ยงทีผูป้ ฏิ บ ตั ิงานได้ รับเฉลี ยตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ชัวโมง
ตังแต่ 85เดซิเบล เอ ขึนไป ต้องเข้าร่ วมโครงการอนุรักษ์การได้ยนิ
. ข้ อควรปฏิบัติในการทํางานในพืนทีอับอากาศ
1) ผูม้ ีหน้าทีรับผิดชอบในการอนุ ญาต ผูค้ วบคุมงาน ผูช้ ่วยเหลือ และผูป้ ฏิบตั ิงานในทีอับอากาศต้อง
ผ่านการอบรมความปลอดภัยในการทํางานในทีอับอากาศ ตามทีกฎหมายกําหนด
2) ห้ามผูป้ ฏิบตั ิงานทีเป็ นโรคเกียวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรื อโรคอืนซึ งแพทย์เห็ นว่าอาจเป็ น
อันตรายเข้าไปในสถานทีอับอากาศ
3) ห้ามผูไ้ ม่มีหน้าทีเกียวข้อง เข้าไปในบริ เวณสถานทีอับอากาศ
4) มีการขออนุญาตเข้าทํางานในสถานทีอับอากาศทุกครังก่อนเริ มปฏิบตั ิงาน
5) มีการลงชื อเข้าและออกจากบริ เวณทีปฏิ บตั ิงานในทีอับอากาศทุกครัง โดยติดใบรายชื อไว้บริ เวณ
ทางเข้าออกทีอับอากาศ
6) มีการวางแผนและดําเนินงานตามแผนทีกําหนดไว้
7) จัดทําป้ ายแจ้งข้อความว่า “ทีอับอากาศ อันตราย ห้ ามเข้ า” ขนาดมองเห็นได้ชดั เจนติดตังไว้โดย
เปิ ดเผยบริ เวณทางเข้าออกทีอับอากาศทุกแห่ง
8) ตรวจสอบปริ มาณออกซิเจน สารเคมี และสิ งปนเปื อนในอากาศอยูใ่ นค่ามาตรฐานกําหนด
9) หากตรวจสอบแล้วพบว่าปริ มาณออกซิ เจน ไม่ได้อยูใ่ นระหว่างร้ อยละ 19.5 – 23.5 โดยปริ มาตร
หรื อมีสารเคมีทีติดไฟได้ในปริ มาณความเข้มข้นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของความเข้มข้นตําสุ ดทีจะติด
ไฟระเบิดได้ หรื อสารเคมีอืนๆ อยูใ่ นระดับเกินกว่าค่าความปลอดภัยทีกําหนดไว้ตามมาตรฐาน ให้
ทําการระบายอากาศ ขจัด หรื อทําความสะอาดสถานทีนัน จนกว่าจะอยูใ่ นสภาพทีปลอดภัย
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10) สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลทีได้มาตรฐาน ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
11) ตรวจสอบสภาพในบริ เวณทีอับอากาศเป็ นระยะๆ
12) มี ผู ้ช่ ว ยเหลื อ ที ผ่า นการอบรมคอยเฝ้ า ดู แ ลบริ เ วณทางเข้า ออกที อับ อากาศโดยให้ ส ามารถ
ติดต่อสื อสารกับผูป้ ฏิบตั ิงานทีทํางานในทีอับอากาศได้ตลอดเวลา พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยชี วิตที
เหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐาน
13) จัดให้มีเครื องดับเพลิงทีมีประสิ ทธิ ภาพ และจํานวนพอเพียงทีจะใช้ได้ทนั ที เมือทําการเชื อมตัด
โลหะ หรื อปฏิบตั ิงานอืนใดทีอาจก่อให้เกิดการลุกไหม้
14) ไม่ควรสู บบุหรี หรื อพกพาอุปกรณ์สาํ หรับจุดไฟหรื อติดไฟเข้าไปในสถานทีอับอากาศ
15) ห้ามทํางานทีก่อให้เกิดความร้อนหรื อประกายไฟ เช่น การเชือม การเผาไหม้ การยําหมุด การเจาะ
การขัด ในสถานทีอับอากาศ เป็ นต้น เว้นแต่จะได้จดั ให้มีมาตรการความปลอดภัยทีเหมาะสม
16) ห้ามทํางานทีใช้สารระเหยง่าย สารพิษ สารไวไฟในทีอับอากาศ เว้นแต่จะได้จดั ให้มีมาตรการ
ความปลอดภัยทีเหมาะสม

. ข้ อควรปฏิบัติในการทํางานบนทีสู ง
1) ต้องมีการตรวจสุ ขภาพผูป้ ฏิบตั ิงานโดยแพทย์ ก่อนการทํางานบนทีสู ง
2) ก่อนการทํางาน ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องเตรี ยมร่ างกายให้พร้อม และต้องไม่เป็ นโรคกลัวความสู ง
3) มีการวางแผนการปฏิบตั ิงานและดําเนินงานตามแผนทีกําหนดไว้
4) มีการควบคุมการทํางานบนทีสู ง โดยหัวหน้างานหรื อผูเ้ กียวข้องอย่างเคร่ งครัด
5) กรณี ทีทํางานสู งเกิน 2 เมตรขึนไป จะต้องป้ องกันการตกหล่นของผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยจัดให้มีนงร้
ั านตาม
มาตรฐานหรื อตามทีกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกียวกับนังร้านกําหนด
6) กรณี ทีทํางานในลักษณะโดดเดียวทีสู งเกิน 4 เมตรขึนไป ต้องป้ องกันการตกหล่นของผูป้ ฏิบตั ิงานและ
สิ งของ โดยจัดทําราวกันตก หรื อตาข่ายนิ รภัยและสายช่วยชีวติ หรื ออุปกรณ์ป้องกันอืนใดทีมีลกั ษณะ
คล้ายกัน ตลอดระยะเวลาทีมีการทํางาน
7) สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล ตามลักษณะและสภาพของงานตลอดเวลาทีทํางาน
8) ในกรณี ทีใช้เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวติ ต้องจัดทําทียึดตรึ งสายช่วยชีวติ ไว้กบั ส่ วนหนึงส่ วนใดของ
อาคารหรื อโครงสร้าง
9) ให้วศิ วกรโยธาเป็ นผูอ้ อกแบบ และกําหนดรายละเอียดของนังร้านจุดทีอันตราย หรื อมีการทํางานในที
สู ง จะต้องมีเชื อกหรื อรัวกัน และติดป้ ายห้ามเข้า
10) ไม่ควรทํางานบนทีสู ง ในขณะทีมีพายุ ลมแรง ฝนตก หรื อฟ้าคะนอง
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7.5 ข้ อควรปฏิบัติในการทํางานเกียวกับความร้ อนและประกายไฟ
1) การทํางานทีทําให้เกิ ดประกายไฟ ต้องทําการขออนุ ญาตเข้าทํางานเฉพาะอย่างต่อผูค้ วบคุ ม ดู แล
พืนที
2) หากเป็ นงานทีก่อให้เกิดประกายไฟซึ งต้องทํางานในทีอับอากาศ ให้ดาํ เนิ นการตามกฎหมายความ
ปลอดภัย ในการทํางานในทีอับอากาศ
3) การขออนุญาตเข้าทํางานเฉพาะอย่าง ให้ขอได้วนั ต่อวัน
4) เตรี ยมถังดับเพลิงทีเหมาะสมกับเชื อเพลิง อย่างน้อย 1 ถัง ต่อ 1 จุดทํางาน เพือให้สามารถนํามาใช้
ดับเพลิงได้ทนั ที
5) ให้สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุ คคลที เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่ น หน้ากาก
ป้ องกันใบหน้า และดวงตา หรื อแว่นตานิ รภัย เสื อแขนยาว หรื ออาจมีแผ่นปิ ดหน้าอก เพือป้ องกัน
อันตรายจากประกายไฟและแสงจ้าของงานเชือม เป็ นต้น
6) สารไวไฟ สารทีติดไฟได้ทุกชนิด ต้องขจัดออกไปจากบริ เวณทีทํางาน
7) หากมีการใช้เครื องเชือมไฟฟ้าต้องต่อสายดินกับโครงโลหะของเครื องเชื อมไฟฟ้าให้เรี ยบร้อย
8) ในส่ วนของเครื องเชื อมก๊ า ซ ต้องมี อุปกรณ์ ค วบคุ ม ความดัน และมาตรวัด ความดันที เหมาะสม
ถู กต้องกับชนิ ดของก๊าซ และต้องมีอุปกรณ์ กนั เปลวไฟย้อนกลับ ติดไว้ระหว่างหัวต่อกับอุปกรณ์
ควบคุมการลด กําลังดัน
9) หากเป็ นการทํางานทีสู ง ต้องมีการป้ องกันสะเก็ดไฟไม่ให้ร่วงลงสู่ ดา้ นล่าง และป้ องกันอุปกรณ์
เครื องมือ รวมทังตัวผูป้ ฏิบตั ิงาน มิให้ร่วงหล่นลงไปด้านล่าง

ห น้ า 13 | 40

7.6 ข้ อควรปฏิบัติในการทํางานเกียวกับงานประดานํา
1) ต้องปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดของ กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริ หารและการจัดการด้า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกียวกับงานประดานํา พ.ศ. 2548
2) นักประดานําทุกคนทีจะขอเข้าทํางานประดานํา ต้องมีอายุไม่ตากว่
ํ า 18 ปี สุ ขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ไม่เป็ นโรคทีห้ามทํางานประดานํา และผ่านการทดสอบความรู ้ตามทีกฎหมายกําหนด
3) ก่อนเริ มงานต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าของงานและเจ้าของพืนที
4) ต้องขออนุญาตการขอเข้าปฏิบตั ิการประดานํา (Work Permit)
5) จัดเตรี ยมอุ ปกรณ์ ดาํ นําให้พร้ อมใช้งาน เช่ น ขวดบรรจุอากาศ ชุ ดดํานํา เครื องวัดระดับความลึ ก
เชือก มีดทีใช้ดาํ นํา เป็ นต้น
6) ขวดหรื อถังบรรจุอากาศควรมีความดันไม่ตากว่
ํ า 200 บาร์ (3,000 psi)
7) ก่อนทํางานต้องเตรี ยมชุดปฐมพยาบาลให้พร้อม
8) วางแผนเกียวกับการดํานํา ตารางลดความกด วัดความลึกของระดับนํา เตรี ยมแพทย์เวชศาสตร์ ใต้นาํ
อุปกรณ์และจํานวนนักประดานําทีจําเป็ นกับการดํานํา ตามทีกฎหมายกําหนด
9) ก่อนการทํางานต้องศึกษาสภาพแวดล้อมใต้นาและบริ
ํ
เวณใกล้เคียง
10) นักประดานําต้องได้รับการตรวจสุ ขภาพตามระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
11) ศึกษาทําความเข้าใจแผนงานทีจะดําเนินการดํานํา ตลอดจนสัญญาณต่างๆ ทีได้วางแผนไว้
12) หัวหน้านักประดานําต้องติดต่อสื อสารกับนักประดานําตลอดระยะเวลาทีดํานํา
13) หากพบสิ งผิดปกติให้รีบแจ้งหรื อนํานักประดานําขึนจากนําทันที
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คู่มือและข้ อบังคับว่าด้ วยความปลอดภัยในการทํางาน
7.7 ข้ อควรปฏิบัติในการทํางานเกียวกับเครื องจักร
1) ห้ามใช้เครื องจักรโดยไม่มีหน้าที หรื อไม่ได้รับการฝึ กอบรมมาก่อน
2) ใช้เครื องจักรอย่างระมัดระวัง ปฏิบตั ิงานตามคู่มือหรื อขันตอนทีกําหนดเสมอ
3) หากไม่มีงานซ่อม ห้ามถอดอุปกรณ์นิรภัย หรื อทีครอบป้ องกันอันตรายออกจากเครื องจักร
4) สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลทีเหมาะสมกับงาน
5) ระวังอย่า ให้มื อ หรื อส่ ว นใดของร่ า งกายเข้า ใกล้จุ ดหมุ น จุ ดหนี บ หรื อส่ วนที เคลื อนไหวของ
เครื องจักร
6) ขณะเครื องจักรกําลังทํางานไม่ควรปรับแต่ง ทําความสะอาด หรื อพยายามดึงชินงานทีติดขัดโดยไม่
หยุดเครื องจักรก่อน
7) สวมใส่ เสื อผ้าทีกระชับ ไม่ควรสวมใส่ เครื องประดับทีอาจถูกเครื องจักรหนีบหรื อดึงได้
8) ขณะทําการตรวจสอบ แก้ไข หรื อซ่ อมแซมเครื องจัก ร ให้แขวนป้ ายเพือความปลอดภัย และใส่
กุญแจล็อค (Logout/Tag out) ตลอดเวลาทีหยุดเครื อง
9) ก่อนปฏิบตั ิงานต้องตรวจสอบสภาพเครื องจักรว่าอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
10) หากพบเครื องจักร เครื องมือ ทีครอบป้ องกันอันตราย ชํารุ ดหรื อสู ญหาย ไปให้รีบแจ้งหัวหน้างาน
ทันที

7.8 ข้ อควรปฏิบัติในการเชื อมโลหะด้ วยไฟฟ้ า
1) ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องผ่านการฝึ กอบรมการใช้เครื องเชือมไฟฟ้า ตามหลักสู ตรทีกฎหมายกําหนด
2) ผูไ้ ม่มีหน้าที ไม่ควรเข้าไปในบริ เวณทีมีการทํางานด้วยเครื องเชื อมโลหะด้วยไฟฟ้า
3) ตรวจสอบชิ นส่ วนอุ ปกรณ์ การเชื อมโลหะด้วยไฟฟ้ า ให้มีความพร้ อมก่อนการใช้งานทุกครัง
โดยเครื องเชือมต้องมีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง
4) สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
5) ไม่ควรมองแสงไฟเชือมด้วยตาเปล่า
6) ปิ ดเครื องเชือมทุกครังหลังจากหยุดการเชือมหรื อเคลือนย้ายเครื องเชือม และให้ดบั สวิทซ์ไฟฟ้าที
จ่ายไปยังตูเ้ ชือมหลังเลิกงาน
7) จัดตังเครื องเชือมในพืนทีทีมีแสงสว่างและการระบายอากาศอย่างเหมาะสม
8) จัด สายไฟฟ้ า และสายดิ นให้ห่ า งจากการบดทับ ของยานพาหนะ นํา หรื อที ชื นแฉะ หากไม่
สามารถหลีกเลียงได้ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความเสี ยหายข้างต้น เว้นแต่งานทีต้องปฏิบตั ิใต้
นํา
9) บริ เวณทีทําการเชือมควรมีฉากป้ องกันแสงไฟเชือมและการกระเด็นของสะเก็ดไฟ
10) บริ เวณทีทําการเชือมไม่ควรเปี ยกชืน เพราะจะทําให้ถูกไฟฟ้าดูด
11) บริ เวณทีทําการเชือมจะต้องปราศจากวัตถุหรื อสารไวไฟชนิดต่างๆ
12) ในกรณี ทีต้องเชื อมวัสดุ หรื อภาชนะที มีสารไวไฟอยู่ภายใน เช่ น ถังนํามัน จะต้องล้างและทํา
ความสะอาดก่อนและต้องแน่ใจว่าไม่มีไอระเหยของสารไวไฟตกค้างอยู่
13) ในกรณี ทีต้องเชื อมวัส ดุ หรื อภาชนะที เป็ นพิษ ต่ อร่ างกาย เช่ น ตะกัว โลหะอาบรั งสี เป็ นต้น
จะต้องมีเครื องดู ดควันหรื อสวมหน้ากากป้ องกันระบบหายใจ หรื อจัดให้มีการระบายอากาศที
เหมาะสม
14) ในกรณี ทีต้องเชื อมในทีเปี ยกชืนต้องสวมรองเท้าบูทยางนิ รภัย และจัดหาวัสดุทีเป็ นฉนวนไฟฟ้า
รองพืนตรงจุดทีทําการเชือม
15) จัดให้มีเครื องดับเพลิง (แบบมือถือหรื อแบบยกหิ ว) เหมาะสมกับลักษณะของเชือเพลิง ติดตังไว้
ในบริ เวณใกล้เคียงทีสามารถนํามาใช้ดบั เพลิงได้ทนั ที
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7.9 ข้ อควรปฏิบัติในการเชื อมหรื อตัดโลหะด้ วยก๊าซ
1) ผูป้ ฏิ บตั ิงานต้องผ่านการฝึ กอบรมการเกี ยวกับการใช้เครื องเชื อมก๊าซ ตามหลักสู ตรทีกฎหมาย
กําหนด
2) การเคลือนย้ายถังบรรจุก๊าซ ให้วางถังในแนวตังบนรถเข็นและผูกรัดถังให้มนคง
ั
3) ควรเก็บถังก๊าซในทีร่ ม ห่างจากเปลวไฟและความร้อน
4) ก่อนการเคลือนย้ายถังก๊าซ ควรครอบฝาทีวาวล์ของถังก๊าซให้เรี ยบร้อย
5) ถังออกซิ เจนควรเก็บแยกจากถังก๊าซเชือเพลิง
6) ตรวจสอบการรัวของก๊าซบริ เวณข้อต่อต่างๆของสายก๊าซ โดยใช้นาสบู
ํ ่ก่อนการทํางานเชือม
7) สายต่ อของก๊ าซออกซิ เจนและก๊าซที ใช้เป็ นเชื อเพลิ ง ต้องติ ดตังอุ ปกรณ์ ป้ องกันไฟย้อนกลับ
(Flashback Arrestors) ทีอุปกรณ์ ทีใช้สําหรับเชื อมแก๊ส (Gas Welding Equipment) ทุกตัว และมี
การตรวจสอบสภาพให้สามารถใช้งานได้ดีอยูเ่ สมอ
8) เลือกใช้ Flashback Arrestors ทีมีการออกแบบและสร้างตามมาตรฐาน โดยตรวจสอบและ
ทดสอบสภาพการทํางานของ Flashback Arrestors ตามระยะเวลาทีผูผ้ ลิตกําหนด หรื ออย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง
9) เก็บอุปกรณ์เกียวกับถังก๊าซออกซิ เจน และสายต่อให้ห่างจากนํามัน จาระบี
10) ห้ามนําถังก๊าซลงไปทํางานในหลุม บ่อ หรื อถังโดยเด็ดขาด
11) การจุดก๊าซให้ใช้ตวั จุดประกายไฟ ห้ามใช้ไม้ขีดไฟ หรื อไฟแช๊ค
12) ห้ามนําหัวตัดทีใช้กบั ก๊าซอะเซทิลีนไปใช้กบั ก๊าซ LPG โดยเด็ดขาด
13) ใช้สายท่อก๊าซให้ถูกต้องกับถังชนิดของก๊าซ โดยสายสี แดงใช้กบั อะเซทิลีนหรื อ LPG
14) ติดตังอุปกรณ์ควบคุมความดันและมาตรวัดความดันทีเหมาะสม ถูกต้องกับชนิดของก๊าซ (เครื อง
ปรับความดันของออกซิเจน จะเป็ นชนิดเกลียวขวา ส่ วนอะเซทิลีน จะเป็ นแบบเกลียวซ้าย)
15) ก่อนทํางานต้องสวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
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7.10 ข้ อควรปฏิบัติในการทํางานกับถังก๊าซความดัน
1) ถังก๊าซทุกถังทีนํามาใช้งาน ต้องมีการมีการรับรองการตรวจสอบและทดสอบถัง
2) ก่อนการปฏิบตั ิงาน ต้องตรวจสอบสภาพถัง อุปกรณ์นิรภัย และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อม
ใช้งาน
3) จัดเก็บถังก๊าซในบริ เวณทีมีการระบายอากาศทีดี
4) การวาง การจัดเก็บ ให้อยูใ่ นลักษณะตังตรง รวมถึงหากไม่มีการใช้งานต้องมีฝาครอบเพือป้ องกัน
วาล์ว
5) การใช้งานต้องอยูใ่ นลักษณะตังตรง ถังก๊าซทุกตัวต้องตังตรง ผูกยึดมันคง แข็งแรง ถังไม่ใช้งาน
ต้องมี ฝาครอบ
6) การเคลือนย้ายถังก๊าซห้ามกลิงหรื อลากถัง ให้ใช้รถเข็นทีมีโซ่คล้อง
7) แยกเก็บระหว่างออกซิ เจนกับอะเซทิลีน
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คู่มือและข้ อบังคับว่าด้ วยความปลอดภัยในการทํางาน
7.11 ข้ อควรปฏิบัติในการทํางานเกียวกับนังร้ าน
1) การปฏิบตั ิงานทีสู งเกิน 2 เมตร ต้องจัดทํานังร้าน และหากเป็ นทีลาดชันทํามุมเกิน 30 องศาจากแนวราบ
ควรใช้สายหรื อเชือกช่วยชีวติ และเข็มขัดนิรภัยร่ วมด้วย
2) นังร้านต้องมีความมันคง แข็งแรง ปลอดภัยต่อการใช้งาน และได้มาตรฐานตามทีกฎหมายกําหนด
3) พืนทีนังร้านต้องมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 35 เซนติเมตร
4) ควรจัดทําราวกันตกสู งจากพืนทีนังร้าน 90 - 110 เซนติเมตร โดยรอบๆ นอกนังร้าน และทําบันไดเพือ
ใช้ ขึน – ลงในนังร้าน
5) จัดให้มีผา้ ใบ หรื อวัสดุอืนปิ ดคลุมโดยรอบๆ นังร้าน
6) ควรมีแผงไม้ หรื อผ้าใบปิ ดคลุมส่ วนทีกําหนดเป็ นช่องทางเดินใต้นงร้
ั าน
7) กรณี ทีทํางานหลาย ๆ ชันพร้อมกัน ต้องจัดสิ งทีป้ องกันสิ งของตกใส่ ผทู ้ ีทํางานในชันถัดลงไป
8) หากนังร้านหรื อพืนนังร้านลืน มีฝนฟ้าคะนอง ไม่ควรปฏิบตั ิงานบนนังร้าน
9) กรณี ติดตังนังร้านใกล้สายไฟทีไม่มีฉนวนหุ ้ม หรื ออุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องดําเนินการให้มีการจัดหุ ้มฉนวน
ทีเหมาะสม
10) สวมใส่ อุ ป กรณ์ คุ ้ม ครองความปลอดภัย ส่ ว นบุ ค คลที เหมาะสมตามลัก ษณะงาน ตลอดเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน
11) ไม่ควรให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานหญิงทํางานบนนังร้านทีสู งกว่าพืนดินตังแต่ 10 เมตร ขึนไป

7.12 ข้ อควรปฏิบัติในการทํางานโดยใช้ บันได
1) บันไดต้องมีความแข็งแรง ไม่เสี ยหายหรื อผุพงั
2) พืนทีตังต้องปลอดภัยและมีพืนทีพอทีจะตังบันไดได้
3) ต้องหาทางป้ องกันล้มของบันไดขณะทํางาน เช่น ให้มีคนคอยจับ
4) ติดยางทีขาบันไดตัง เพือกันลืน
5) ตรวจสอบว่าตัวล็อกขาบันได ต้องใช้งานได้ปกติ (ต้องล็อกได้จริ ง)
6) ผูป้ ฏิ บตั ิ งานต้องจัดวางบันไดให้มีมุมระหว่างขาบันไดกับระนาบพืน ให้มีมุมเพียงพอที จะไม่ทาํ ให้
บันไดเอียงกลับออกจากผนังทีทําการพาดบันไดในขณะปี น
7) ห้ามยืนปฏิบตั ิงานบนพืนบนสุ ดของบันได
8) ห้ามตังบันไดบนพืนลาดชัน พืนไม่เรี ยบ หรื อบนพืนทีอ่อนทรุ ดได้ง่าย
9) ไม่ควรตังบันได ณ จุดทียืนออกไป หรื อบริ เวณใกล้รู ซึงมีอนั ตรายอาจตกได้
10) เมือปฏิ บตั ิงานที ต้องใช้บนั ไดตัง ห้ามปฏิ บตั ิงานที ต้องเงยศี รษะขึ นทํางาน งานทีต้องชะโงกตัวออก
หรื องานทีต้องใช้แรง
11) ห้ามใช้บนั ไดตังวางบนนังร้าน วางบนแท่น หรื อวางพาดบนกําแพงเพือปฏิบตั ิงาน
12) ห้ามขึนบันไดตังพร้อมกันสองคน
13) ห้ามโยนของขึน หรื อโยนของลงในขณะทํางานอยูบ่ นบันได
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. ข้ อควรปฏิบัติในการทํางานเกียวกับรถยก Forklift
1) ผูข้ บั รถยกต้องผ่านการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรทีกฎหมายกําหนด
2) ผูไ้ ม่มีหน้าที ห้ามขับ โดยสาร หรื อขึนไปอยูบ่ นรถยกโดยเด็ดขาด
3) ไม่ใช้รถยกผิดวัตถุประสงค์ และห้ามโดยสารไปบนงาของรถยก
4) ตรวจสอบสภาพรถทุกครังก่อนการใช้งาน
5) ใช้เกียร์ ตาํ กรณี ทีขับรถยกลงทางลาด
6) ใช้ความเร็ วทีเหมาะสม ไม่เลียวรถกะทันหัน และมีการให้สัญญาณทุกครังเมือเลียว
7) ไม่ควรยืนศีรษะ แขน ขา ออกนอกรถยกขณะขับขี
8) ให้สัญญาณเสี ยงและไฟกระพริ บ เมือรถยกวิงถอยหลัง
ั
9) กรณี ยกสิ งของทีมีขนาดใหญ่กว่าช่วงยาวของงา จะต้องทําการมัดสิ งของกับรถยกให้มนคง
10) ไม่บรรทุกสิ งของหนักเกินพิกดั ทีกําหนดไว้ หรื อสู งเกินกว่าระดับสายตาทีจะสามารถมองเห็นได้
11) ก่อนเคลือนรถยก ต้องยกงาให้พน้ จากพืนไม่นอ้ ยกว่า 10 เซนติเมตร และขณะรถวิงต้องยกงาให้สูง
กว่าระดับพืนไม่เกิน 30 เซนติเมตร พร้อมทังยกปลายงาเข้าหาผูข้ บั ขี และลดงาลงเมือจอดรถ
12) ควรปรับระยะกว้างของงาให้กว้างทีสุ ดและพอเหมาะกับพืนรองยก เพือกระจายนําหนักของสิ งของ
13) การสอดงา ควรให้งาทังสองห่างจากศูนย์กลางพืนรองยกเท่ากัน เพือรักษาสมดุลของสิ งของ
14) เมือเลิกใช้งานควรให้ลดงาลงอยูท่ ีระดับพืน ป้ องกันคนเดินชน
15) ไม่ควรขับรถยกปฏิบตั ิงานใกล้สายไฟฟ้ า หรื ออุปกรณ์ ไฟฟ้ าทีมีกระแสไฟฟ้ าใกล้กว่าระยะห่ างที
ปลอดภัย
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7.14 ข้ อควรปฏิบัติในการทํางานกับรถขุด
1) ก่ อ นการปฏิ บ ัติ ง านผู ้ข ับ ขี ต้อ งผ่ า นการอบรมตามที กฎหมายกํา หนด และได้รั บ อนุ ญ าตจากผู ้ที
รับผิดชอบ หรื อหัวหน้างานในการทํางานนัน และกําหนดรู ปแบบ ขอบเขตของการขุด
2) ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ข้อ ปฏิ บ ัติ เ พื อให้ เ กิ ด ความปลอดภัย อย่า งเคร่ ง ครั ด และดํา เนิ น งานให้ ส อดคล้อ งกับ
บทบัญญัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับทีเหมาะสม
3) ก่อนการปฏิบตั ิงาน ผูข้ บั ขีควรสวมอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลทีเหมาะสมตามลักษณะ
งาน
4) ก่อนการปฏิบตั ิงานจะต้องทําการสํารวจแผนผังว่ามีสายไฟ สายโทรศัพท์ หรื อท่อนํามัน ท่อก๊าซ และ
ท่อประปา อยูภ่ ายใต้บริ เวณทีจะขุดหรื อไม่ เพือดําเนิ นการและวางแผนการขุดกับผูเ้ กียวข้องเพือความ
ปลอดภัย
5) ไม่ควรใช้เครื องจักรกลขุดในบริ เวณรัศมี 1 เมตร ของสายเคเบิลใต้ดิน
6) ถ้ามีสายไฟฟ้าใต้ดิน ให้ตดั สะพานไฟหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้ าชัวคราวและติดป้ ายเตือน ในกรณี หยุดจ่าย
กระแสไฟฟ้ าไม่ได้จะต้องมีช่างไฟฟ้ าอยู่คอยให้คาํ แนะนําหรื อหามาตรการป้ องกันทีดี หรื อใช้เฉพาะ
เครื องมือธรรมดา (Hand Tool) ในการขุดแทน
7) ถ้ามีท่อใต้ดิน ให้ทาํ เครื องหมายตําแหน่งแนวท่อให้เรี ยบร้อย
8) ถ้าขุดลึกเกินกว่า 1.20 เมตร ควรพิจารณาจัดให้มีบนั ไดหนีภยั และทําผนังป้ องกันเนินดินพังทลาย
9) บริ เวณทีปฏิบตั ิงานจะต้องมีทีกัน และเครื องหมายเตือนทีเห็นชัดเจนทังเวลากลางวัน และเวลากลางคืน
10) ตรวจสอบบริ เวณทีจะทําการขุดว่ามีสารพิษ หรื อสารทีติดไฟหรื อไม่ หากมีควรหลีกเลียงการใช้รถขุด
หรื อหากหลีกเลียงไม่ได้ ควรจัดเตรี ยมการดําเนินการในกรณี ฉุกเฉิน
11) ห้ามปี นป่ ายเครื องจักรกล ขณะมีการปฏิบตั ิงานอยู่
12) ตรวจสอบเครื องจักรกล เช่น ระดับนํามันหล่อลืน ระบบเบรก ระบบไฮโดรลิก สัญญาณเตือนอันตราย
สมรรถนะของเครื องจัก รกล ฯลฯ ก่ อ นดํา เนิ น การปฏิ บ ัติ ง าน และตรวจสอบตามระยะเวลาของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิตกําหนด
13) ถ้าพบว่าเครื องจักรกลชํารุ ดเสี ยหาย ให้ดาํ เนินการซ่อมให้เรี ยบร้อยจึงจะนํากลับมาใช้งาน
14) ห้ามดัดแปลงแก้ไขส่ วนหนึงส่ วนใดของเครื องจักรกล
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7.15 ข้ อควรปฏิบัติในการยกย้ายสิ งของด้ วยกําลังคน
1) พิจารณานําหนักของทีสามารถยกได้ เทียบกับข้อกําหนดของกฎกระทรวงกําหนดอัตรานําหนักที
นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานได้ พ.ศ. 2547 ทีกําหนดว่า
x ชาย อายุ 18 ปี ขึนไป ยกของได้ไม่เกิน 50 กิโลกรัม
x หญิง อายุ 18 ปี ขึนไป ยกของได้ไม่เกิน 25 กิโลกรัม
x กรณี นาหนั
ํ กเกินกว่าทีกําหนด ให้ใช้เครื องทุ่นแรง
2) หากสิ งของมีรูปทรงและนําหนักมาก ควรหาผูช้ ่วยเหลือในการยก
3) ห้ามก้มและบิดเอียวตัวขณะยกของ
4) ไม่ ควรใช้อุปกรณ์ พ ยุง หลัง (Back support) เป็ นอุ ปกรณ์ ใ นการช่ ว ยยก เนื องจากไม่ ไ ด้จ ัด อยู่ใ น
ประเภทอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล และไม้ได้ช่วยให้ยกนําหนักได้เพิมขึน
5) ควรวางของไว้บนโต๊ะ เก้าอี หรื อทีทีมีระดับความสู งเหมาะสม เพือช่วยทุ่นแรงในการยก
6) ขันตอนการยกของทีถูกวิธีให้ดาํ เนินการดังนี

7.16 ข้ อควรปฏิบัติในการทํางานกับสารเคมี
1) ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องทราบถึง รายละเอียดของสารเคมี โดยดูจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมี (Safety Data Sheet ; SDS หรื อ Material Safety Data Sheet ; MSDS) ของสารเคมีนนๆ
ั
2) ต้องมีป้ายฉลากติดทีภาชนะของสารเคมีทุกภาชนะ
3) ต้องจัดให้มีการระบายอากาศทีดีในบริ เวณพืนทีปฏิบตั ิงาน
4) กรณี ทีต้องแบ่งสารเคมีจากภาชนะเก็บสารเคมี เพือไปใช้งานทีบริ เวณอืน ควรแบ่งออกไปใช้ใน
ปริ มาณทีพอดีกบั การใช้งาน ใช้ภาชนะทีเหมาะสมกับสารเคมี และติดฉลากบ่งชีชนิดของสารเคมีให้
ชัดเจน
5) ห้ามรับประทานอาหาร สู บบุหรี ทําให้เกิดความร้อนหรื อทําให้เกิดประกายไฟ ในบริ เวณทีปฏิบตั ิงาน
เกียวกับสารเคมี
6) ต้องใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล ทีเหมาะสม ดังนี
x ถุงมือยาง
x อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจทีสามารถป้ องกันสารเคมีนนได้
ั
x รองเท้ายาง
x แว่นตาป้ องกันสารเคมี
x ชุดป้ องกันสารเคมี
x อุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็ น
7) ต้องทําความสะอาดร่ างกายทุกครัง หลังปฏิบตั ิงานเสร็ จ
8) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ดบั เพลิงทีเหมาะสม ในบริ เวณทีมีการใช้สารเคมีแต่ละชนิ ด
9) หากสารเคมีกระเด็นเข้าตา ให้รีบทําความสะอาดตามด้วยนําสะอาดและรี บไปพบแพทย์ ทังนีต้อง
ศึกษาคุณสมบัติของสารเคมีก่อนการทํางานทุกครัง
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7.17 ข้ อควรปฏิบัติในการจัดเก็บสารเคมี
1) สารเคมีทุกชนิดต้องมีป้าย หรื อฉลากบ่งชีทีชัดเจน
2) การเก็บสารเคมี ต้องแยกสารเคมีทีเข้ากันไม่ได้ ออกห่างจากกัน ป้ องกันการเกิดปฏิกิริยาต่อกัน
3) แบ่งการจัดเก็บสารเคมีโดยแยกประเภทออกเป็ น สารพิษ สารกัดกร่ อน สารออกซิ ไดซ์ สารไวไฟ และ
สารทัวไป
4) ระบุวนั ทีรับ วันทีเปิ ดใช้งาน ซึงสารเคมีแต่ละชนิดมีอายุการใช้งานไม่เท่ากัน
5) บริ เวณทีจัดเก็บสารเคมีตอ้ งจัดให้มีการระบายอากาศทีเหมาะสม สามารถเข้าถึงได้สะดวก
6) การจัดเก็บสารเคมี ต้องระวังไม่ให้สัมผัสกับความร้อน หรื อแสงแดดโดยตรง
7) แยกการจัดเก็บ กรด ด่าง และโลหะออกจากกัน
8) แยกเก็บกรดออกจากกรดอินทรี ย ์ วัตถุไวไฟ และสารเคมีทีให้สารพิษ เช่น Sodium Cyanide
9) ภาชนะทีจัดเก็บต้องเป็ นชนิดทนต่อการกัดกร่ อน
10) มีการป้ องกันการรัวไหลของสารเคมีออกนอกพืนที
11) ในบริ เวณทีจัดเก็บสารเคมี ควรมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet ; SDS
หรื อ Material Safety Data Sheet ; MSDS)
12) จัดเก็บสารเคมีในบริ เวณทีกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
13) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ดบั เพลิงทีเหมาะสม ในบริ เวณทีเก็บสารเคมีแต่ละชนิด
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7.18 ข้ อควรปฏิบัติในการทํางานกับใยแก้ว
1) ก่อนทําการรื อถอนใยแก้วออกจากผนังหรื อท่อต่างๆ ควรพรมนําให้มีความชื นเพียงพอทีจะไม่ทาํ ให้ใย
แก้วฟุ้งกระจายในขณะรื อถอน
2) ในการรื นถอน ควรสวมชุดป้ องกันอันตรายจากใยแก้ว และสวมใส่ อุปกณ์ป้องกันทางเดินหายใจ
3) นําผ้าใบมารองรับบริ เวณทีทําการรื อถอน เพือป้ องกันการตกลงสู่ พนื จะทําให้การทําความสะอาดยาก
4) หากสัมผัสกับใยแก้วแล้วมีอาการระคายเคืองตา ให้ลา้ งตาด้วยนําสะอาดอย่างน้อง 15 นาที
2) หากผิวหนังมีรอยถลอก คัน บวม แดง จากการสัมผัสกับใยแก้ว ให้รีบล้างด้วยนํา และสบู่
3) หากคัน และระคายเคืองทางเดินหายใจ จากการสู ดเอาใยแก้วเข้าร่ างกายให้รีบพบแพทย์
4) การจัด เก็ บ ขนย้า ย และการใช้ง าน ต้อ งป้ อ งกัน การฟุ้ ง กระจายของฝุ่ นใยแก้ว ให้ มี น้อ ยที สุ ด หรื อ
หลีกเลียงสภาวะทีทําให้เกิดฝุ่ น โดยอาจใช้วธิ ีสูญญากาศหรื อวิธีเปี ยก
5) เช็ดถูทาํ ความสะอาดหรื อใช้เครื องดูดฝุ่ นในพืนทีทํางานกับใยแก้วเป็ นประจํา
6) หากมีเศษวัสดุใยแก้ว ต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะทีปิ ดมิดชิด แล้วนําไปฝังกลบทีถูกสุ ขลักษณะ
7) หลังเลิกทํางานกับใยแก้ว ให้ทาํ ความสะอาดร่ างกาย ตา มือ แขน และใบหน้า และไม่รับประทานอาหาร
ในบริ เวณทีมีใยแก้ว
8) ควรตรวจร่ างกายเป็ นประจําตามช่วงเวลาทีกฎหมายกําหนด
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7.19 ข้ อควรปฏิบัติในการทํางานกับรังสี
1) ผูป้ ฏิ บตั ิงานทีต้องทํางานกับรังสี ต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมาย และผ่านการฝึ กอบรมเรื อง อันตราย
และวิธีการป้ องกันอันตรายจากรังสี ก่อนเข้าทํางาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกฎหมายกําหนดไว้
2) ผูป้ ฏิบตั ิงานกับรังสี ต้องตรวจสุ ขภาพตามระยะเวลาโดยแพทย์ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
3) ต้องมีการขออนุญาตเข้าทํางานกับรังสี ทุกครัง ก่อนเริ มปฏิบตั ิงาน
4) กําหนดพืนทีควบคุ มโดยจัดทํารัว คอกกัน หรื อเส้นแสดงแนวเขต และจัดให้มีป้ายข้อความ “ระวัง
อันตรายจากรั งสี ห้ ามเข้ า” ให้เห็ นโดยชัดเจนในบริ เวณนัน และแจ้งหรื อสื อสารให้ผูท้ ีอยู่ในบริ เวณ
ใกล้เคียงทราบถึงช่วงเวลาทีห้ามเข้าใกล้
5) ผูไ้ ม่มีหน้าที ไม่ควรเข้าไปในบริ เวณทีมีการทํางานกับรังสี
6) สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสมกับลักษณะงานตามมาตรฐาน
ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
7) ไม่ควรทํางานกับรังสี ในกรณี ทีผูป้ ฏิบตั ิงานมีบาดแผล
8) ตรวจวัดปริ มาณรังสี บริ เวณทีปฏิบตั ิงานตลอดเวลา
9) ควรบริ หารจัดการในการปฏิบตั ิงาน โดยใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานกับรังสี ให้นอ้ ยทีสุ ด

ลักษณะการใช้ งานป้ ายเพือความปลอดภัย

7.20 ข้ อควรปฏิบัติในการทํางานเกียวกับปันจันทีอยู่กบั ที
1) ผูท้ ี จะทําหน้าที บังคับปั นจัน ผูใ้ ห้สัญญาณแก่ ผูบ้ งั คับปั นจัน ผูย้ ึดเกาะวัสดุ และผูค้ วบคุ มการใช้
ปั นจัน ต้องผ่านการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรทีกฎหมายกําหนด
2) ต้องทําการตรวจสอบปั นจันตามช่ วงเวลาทีคู่มือของผูผ้ ลิตกําหนดไว้ รวมทังทดสอบส่ วนประกอบ
และอุปกรณ์ของปั นจันตามลักษณะและพิกดั การใช้งานตามช่วงเวลาทีกฎหมายกําหนด
3) ก่อนทํางานกับปั นจัน ต้องสวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลทีเหมาะสมตามลักษณะ
งาน
4) ผูไ้ ม่มีหน้าทีเกียวข้อง ห้ามใช้งานปั นจันโดยเด็ดขาด
5) ตรวจสอบสภาพปันจันก่อนการใช้งานทุกครัง
6) ต้องมีป้ายบอกพิกดั นําหนักยกทีปั นจันและรอกตะขอ
7) สําหรับปั นจันทีมีความสู งเกิน 3 เมตร ต้องจัดให้มีบนั ไดพร้อมราวจับและโครงโลหะป้ องกันการตก
8) ต้องมีผใู ้ ห้สัญญาณ ซึ งสื อเข้าใจกันระหว่างผูใ้ ห้สัญญาณและผูบ้ งั คับปันจัน
9) ผูใ้ ห้สัญญาณควรอยูใ่ นตําแหน่งทีผูบ้ งั คับปั นจัน สามารถมองเห็นได้ชดั เจน
10) ขณะปั นจันเคลือนทีต้องใช้แสงวับวาบ และสัญญาณเสี ยงเตือนให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทราบ
11) ควบคุมให้มีลวดสลิงเหลืออยูใ่ นม้วนลวดสลิงไม่นอ้ ยกว่า 2 รอบ ตลอดเวลาทีปันจันทํางาน
12) ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ควรอยูใ่ ต้วสั ดุทีกําลังยก
13) กรณี ทีปฏิบตั ิงานในเวลากลางคืน ควรจัดให้มีแสงสว่างทัวบริ เวณสถานทีปฏิบตั ิงาน
14) จัดให้มีเครื องดับเพลิงทีเหมาะสมกับชนิดของปั นจัน และใช้การได้ทีห้องบังคับปั นจัน
15) หากมี ก ารซ่ อมบํา รุ ง ปั นจันหรื อไม่ พ ร้ อมใช้ง าน ต้องติ ดป้ า ยแสดงสถานะ ด้ว ยเครื องหมายหรื อ
ข้อความที เข้าใจง่ ายและเห็ นได้ชดั เจน รวมทังป้ องกันมิให้ใช้งานปั นจันนัน และแขวนป้ ายเพือ
ความปลอดภัย แสดงข้อความห้ามเปิ ดสวิตช์ ทีสวิตช์ของปั นจัน
16) ภาพประกอบการใช้ปันจัน ดังนี
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. รู ปภาพการใช้ สัญญาณมือในการสื อสารระหว่ างผู้ปฏิบัติงานเกียวกับปันจัน (ประเภทปันจันเหนือ
ศีรษะ ปันจันขาสู ง และปันจันหอสู ง)

ให้งอข้อศอกขึนให้ได้ฉาก
ใช้นิวชี ชีขึนแล้วหมุนเป็ นวงกลม

ให้กางแขนออกเล็กน้อย
ใช้นิวชีชีลงแล้วหมุนเป็ นวงกลม

ให้เหยียดมือซ้ายออกข้างลําตัวระดับ
ไหล่ ฝ่ ามือควําลง โดยเหยียดแขนนิง
อยูใ่ นท่านี

ให้เหยียดฝ่ ามือขวาตรงออกไป
ข้างในระดับไหล่ ฝ่ ามือตังตรง
ทําท่าผลักในทิศทางทีต้องการ
ให้สะพานเคลือนทีไป
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ให้กาํ มือขวาหงายขึนในระดับไหล่
นิวหัวแม่มือชีออกไปในทิศทางที
ต้องการให้ลูกรอกเคลือนทีในทาง
แนวนอน

ให้เหยียดแขนซ้ายออกไปอยูใ่ น
ระดับไหล่ ฝ่ ามือควําลงแล้วเหวียงไปมา ในแนวระดับไหล่อย่างรวดเร็ ว

ให้มื อ ซ้า ยระดับ หรื อ เหนื อ ศี ร ษะ งอศอก
เป็ นมุ ม ฉาก (90องศา) ชู นิ วชี ขึ นนิ วเดี ย ว
หมายถึงให้ใช้ลูกรอกหมายเลข 1 (หมายเลข
ใ ห้ ผู ้ บ ั ง คั บ ปั นจั นยื ด แขนทั ง ส อ ง
ที เขี ยนบนลูกรอก) ชู นิวพร้ อมกันทังสอง ให้ยกแขนควํามือให้ได้ระดับคาง
นิว หมายถึงใช้ลูกรอกหมายเลข 2 สัญญาณ แล้วใช้นิวชีของมืออีกข้างหนึง ชีตรง ออกไป
ข้างลําตัว โดยหงายฝ่ ามือทังสองข้าง
ต่างๆ ทําเช่นเดียวกัน (เช่นยกขึนหรื อยกลง) กลางฝ่ ามือแล้วหมุนช้าๆ
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16. รู ปภาพการใช้ สัญญาณมือในการสื อสารระหว่ างผู้ปฏิบัติงานเกียวกับปั นจัน (ประเภทรถปันจัน และ
เรื อปันจัน)

ให้งอข้อศอกขึนให้ได้ฉาก ใช้นิวชี
ชีขึนแล้วหมุนเป็ นวงกลม

ให้งอข้อศอกขึน กํามือระดับไหล่
โย้ไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วใช้มืออีก
ข้างหนึงแตะทีข้อศอก จากนันให้
สัญญาณอืนๆทีต้องการ

ให้กางแขนออกเล็กน้อย ใช้นิวชี
ชีลงแล้วหมุนเป็ นวงกลม

ให้เหยียดแขนออกสุ ดแขน
แล้วกํามือชีหัวแม่มือขึน

ให้ยกแขนควําฝ่ ามือให้ได้ระดับคาง
ให้เหยียดแขนออกสุ ดแขน
แล้วให้นิวชีของมืออีกข้างหนึง ชีตรง เหยียดฝ่ ามือในลักษณะตัง ยกหัว
กลางฝ่ ามือแล้วหมุนช้าๆ
แม่มือ แล้วกวักนิวทังสี ไปมา
(ยกขึนหรื อยกลง)
(ยกเว้นนิวหัวแม่มือ)

ให้กาํ มือยกขึนเหนื อศีรษะ แล้วเคาะเบาๆ
บนศีรษะของตนเองหลายๆครัง
แล้วใช้สัญญาณอืนๆทีต้องการ

ให้เหยียดแขนออกสุ ดแขน แล้วกํามือ
ชีหัวแม่มือลง

ให้เหยียดแขนออกสุ ดแขน เหยียดฝ่ ามือ
ในลักษณะตังหัวแม่มือชีลงแล้วกวักนิว
ทังสี ไปมา (ยกเว้นนิวหัวแม่มือ)
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ให้เหยียดมือขวาตรงออกไป
ข้างหน้าในระดับไหล่ ฝ่ ามือตังตรง
ทําท่าผลักในทิศทางทีต้องการให้
รถปั นจันเคลือนทีออกไป

ให้กาํ มือทังสองข้างหงายแล้วยกขึน
เสมอเอว แล้วเหยียดหัวแม่มือออกทัง
สองข้าง

ให้กาํ มือข้างหนึงแนบหน้าอก
ชีหัวแม่มือขึน แล้วเคาะเบาๆ
บนหน้าอก

ให้กาํ มือทังสองข้างซ้อนกัน ยกขึนเสมอหน้าท้อง
แล้วหมุนมือทีกําสองข้างให้ได้จงั หวะกัน ถ้าจะใช้

ให้ประสานมือทังสองข้างเข้าหา รถปันจันเดินหน้าก็หมุนมือไปข้างหน้าถ้าจะให้รถ
กันอยูใ่ นระดับเอว
ปั นจันเดินถอยหลังก็หมุนมือถอยหลัง

ใหกํามือทั้งสองขางคว่ํา

แลวยกขึ้น

ให้กาํ มือข้างหนึงแนบ
หน้าอก

ให้ยดึ (ล๊อค) ตีนตะขาบข้างหนึง
โดยกํามือขวาชูขึนให้ขอ้ ศอกงอเป็ น
มุมฉาก 90องศา ให้ตีนตะขาบด้าน
ข้ามเคลือนทีตามต้องการ โดยกํามือ
อีกข้างหนึงอยูร่ ะดับเอว แล้วหมุนเข้าหาตาม
แนวดิง (สัญญาณนีใช้เฉพาะรถปันจันชนิด
ตีนตะขาบเท่านัน

. อุปกรณ์ ค้ ุมครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล PPE (Personal Protective Equipment)
อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล หมายความว่า สิ งทีสวมใส่ ทีอวัยวะ ส่ วนใดส่ วนหนึ งของ
ร่ างกายหรื อหลายส่ วนรวมกัน เพือป้ องกันอันตรายหรื อลดระดับความรุ นแรงของอันตรายที อาจเกิ ดขึ นกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในระหว่างการปฏิบตั ิงาน
อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล แบ่งเป็ น 9 ประเภท ดังนี
1. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
2. อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยนิ
3. อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา
4. อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
5. อุปกรณ์ป้องกันลําตัว
6. อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน
7. อุปกรณ์ป้องกันเท้าและขา
8. อุปกรณ์ป้องกันการตกจากทีสู ง
9. อุปกรณ์พิเศษเฉพาะงาน
ให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานใช้หรื อสวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุ คคล (PPE) ตลอดเวลาในขณะ
ปฏิบตั ิงานทีเสี ยงต่ออันตรายอย่างเคร่ งครัด รวมทังจัดเก็บ และบํารุ งรักษาอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วน
บุคคล เพือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อผูค้ วบคุมงานควบคุม
ให้มีการใช้หรื อสวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลในขณะปฏิบตั ิงานด้วย

ให้ผบู ้ งั คับปั นจันยืดแขนทังสองข้างออกไป
ข้างลําตัว โดยหงายฝ่ ามือทังสองข้าง
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9. สั ญลักษณ์ แสดงความเป็ นอันตรายของสารเคมี ตามมาตรฐาน National Fire Protection Association; NFPA
เป็ นรหัส แสดงความเป็ นอัน ตรายของสารเคมี 4ด้า น ได้แก่ ด้า นความไวไฟ ด้า นความเป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ ด้านความไวต่อปฏิกิริยา และข้อมูลพิเศษเฉพาะด้านของสารเคมี กําหนดสัญลักษณ์
ขึนโดยสมาคมป้ องกันอัคคีภยั แห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา

ตารางแสดงความหมายของสั ญลักษณ์ แสดงความเป็ นอันตรายของสารเคมี
ตามมาตรฐาน National Fire Protection Association ; NFPA
สั ญลักษณ์สี
สี เหลียมพืนสี
แดง บ่ งชีถึง
อันตรายจากไฟ
(Flammability)

สี เหลียมพืนสี ฟ้า
บ่ งชีผลต่ อ
สุ ขภาพ (Health)

สี เหลียมพืนสี
เหลือง บ่ งชีผล
ของความไวใน
ปฏิกริ ิยาของสาร
(Instability)
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หมายเลขบ่ งชี

ความหมาย

4

สารไวไฟมากทีสุ ด มีจุดวาบไฟ (flash point) ตํากว่า 22.8 องศาเซลเซียส

3

สารไวไฟมาก มีจุดวาบไฟ (flash point) ระหว่าง 22.8 - 38 องศาเซลเซียส

2

สารไวไฟปานกลาง มีจุดวาบไฟ (flash point) ระหว่าง 38 - 93 องศาเซลเซียส

1

สารไวไฟปานกลาง มีจุดวาบไฟ (flash point) มากกว่า 93 องศาเซลเซียส

0

ไม่ติดไฟ

4

มีความรุ นแรงต่อสุ ขภาพมาก สัมผัสในภาวะฉุกเฉินแล้วอาจทําให้เสี ยชีวติ

3

มีความรุ นแรงต่อสุ ขภาพ สัมผัสในภาวะฉุ กเฉิ นแล้วอาจทําให้เกิดอาการ
รุ นแรงหรื อทุพพลภาพ

2

มีผลต่อสุ ขภาพปานกลาง สัมผัสในภาวะฉุกเฉินแล้วอาจทําให้หมด
ความสามารถชัวคราว หรื อตกค้าง

1

มีผลต่อสุ ขภาพเล็กน้อย สัมผัสในภาวะฉุกเฉินแล้วอาจทําให้ระคายเคือง

0

ไม่มีผลต่อสุ ขภาพ

4

ความไม่คงตัวสู งมาก ในอุณหภูมิและความดันปกติก็สามารถสลายตัวหรื อ
ระเบิดรุ นแรงได้เอง

3

ความไม่คงตัวสู ง จะสลายตัวหรื อระเบิดเมือได้รับความร้อนและความดันสู ง
หรื อทําปฏิกิริยากับนําระเบิดรุ นแรงได้

2

ความไม่คงตัวปานกลาง มีโอกาสสลายตัวอย่างรุ นแรง แต่ไม่ถึงกับระเบิดเมือ
ได้รับความร้อนและความดันสู ง หรื อทําปฏิกิริยากับนําเกิดระเบิดได้

1

ปกติเสถียร แต่อาจทําปฏิกิริยากับสารอืนถ้าอุณหภูมิสูงหรื อความดันสู ง หรื อ
ทําปฏิกิริยากับนําเกิดความร้อนขึนได้
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0
สี เหลียมพืนสี
ขาว บ่ งชี ข้ อมูล
พิเศษเฉพาะของ
สารเคมีนัน
(Special)

ตัวอย่าง

สารเสถียร ไม่ทาํ ปฏิกิริยากับสารอืน

ACID

มีสภาพเป็ นกรด

ALK

มีสภาพเป็ นด่าง

COR

มีคุณสมบัติในการกัดกร่ อน

OXY

มีคุณสมบัติเป็ นสารอ็อกซิไดซ์

2. เครื องหมายบังคับ หมายถึง เครื องหมายซึ งแสดงเกียวกับข้อบังคับให้ปฏิบตั ิ และอธิ บายถึงการ
ป้ องกันอันตราย
ตัวอย่าง

เป็ นสารกัมมันตรังสี
W

ทําปฏิกิริยากับนํา

สี เพือความปลอดภัย
หมายถึง สี ทีกําหนดในการสื อความหมายเพือความปลอดภัย โดยกําหนดสี สี ตดั ความหมาย และ
ตัวอย่างการใช้งาน

3. เครื องหมายเตือน หมายถึ ง เครื องหมายซึ งแสดงภาวะอันตรายทีต้องระวัง โดยบ่งชี อธิ บายเป็ น
สัญลักษณ์ หรื อข้อความ
ตัวอย่าง

4. เครื องหมายสารนิเทศเกียวกับภาวะปลอดภัย หมายถึง เครื องหมายซึ งแสดงการบ่งชี ถึงตําแหน่ง
อุปกรณ์ เส้นทาง สถานที บริ เวณทีปลอดภัย เช่น ทางออกฉุ กเฉิ น หน่วยปฐมพยาบาล เป็ นต้น
ตัวอย่าง

หมายเหตุ * สี แดงยังใช้สาํ หรับสัญลักษณ์ทีเกียวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภยั
.เครื องหมายเพือความปลอดภัย
หมายถึง เครื องหมายทีใช้สือความหมายด้วยสี รู ปแบบ และสัญลักษณ์ภาพหรื อข้อความ เพือให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อผูเ้ กียวข้องเกิดความปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยทีดี ซึงประกอบด้วย
1. เครื องหมายห้ าม หมายถึง เครื องหมายซึ งแสดงเกียวกับคําสังห้ามตามทีแสดงในเครื องหมายความ
ปลอดภัย แบบสัญลักษณ์หรื อข้อความ

5. เครื องหมายเกียวกับการป้ องกันและระงับ อัคคีภัย หมายถึ ง เครื องหมายซึ งแสดงการบ่ ง ชี ถึ ง
ตําแหน่งของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภยั สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และข้อแนะนําในการ
ใช้อุปกรณ์แต่ละชนิด
ตัวอย่าง
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6. เครื องหมายสาหรับฉลากทีต้ องปิ ดหรื อพิมพ์ ไว้ บนภาชนะบรรจุเคมีภัณฑ์ หมายถึง เครื องหมาย
ซึ ง บ่งชีถึงอันตรายของสารหรื อเคมีภณั ฑ์ทีบรรจุอยูใ่ นภาชนะนัน
ตัวอย่าง
7) เมือแน่ใจว่าเพลิงดับสนิท หรื อแรงดันทีถังดับเพลิงใกล้หมด ให้ถอยออกจากบริ เวณทีเกิด
เพลิงไหม้อย่างรวดเร็ ว
. ข้ อควรปฏิบัติการดับเพลิงขันต้ นด้ วยเครื องดับเพลิง (แบบมือถือหรื อแบบยกหิว)
เมือพบเห็นเพลิงลุกไหม้ ซึ งอยู่ในขันเริ มต้น ควรรี บแจ้งด้วยสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรื อ
ตะโกนบอกผูท้ ี อยู่ในบริ เวณใกล้เคี ย ง แล้วเข้า ทําการเข้า ดับเพลิ งโดยใช้ถงั ดับเพลิ ง ที อยู่ใน
บริ เวณใกล้เคียงเข้าดับเพลิง โดยปฏิบตั ิดงั นี
1) สังเกตดูทีเข็มวัดแรงดันของถังดับเพลิงว่าอยูใ่ นสภาพทีพร้อมใช้งาน (กรณี ถงั เป็ นชนิดผงเคมี
แห้ง)

2) หิ วถังดับเพลิงโดยสี นิวเรี ยงชิ ดติดกัน จับใต้คนั บีบด้านล่าง หันสายฉีดไปด้านหน้า ห้ามยกหิ ว
ทีโคนสายฉีด เพราะอาจทําให้สายหักและขาด จนใช้งานไม่ได้
3) การเข้าดับเพลิงให้เข้าทางด้านเหนือลม ป้ องกันควันไฟเข้าสู่ ร่างกาย
4) ระยะทีเหมาะสมในการเข้าดับเพลิง ให้ยนื ด้วยท่าทางมันคง ห่างจุดเพลิงไหม้ 3-4 เมตร (หาก
เป็ นชนิดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ห่าง 1.5-2 เมตร)
5) ทําการหมุนให้เส้นพลาสติกทีคล้องสลักให้ขาด แล้วดึงสลักทีคันบีบออก แล้วทดลองบีบคัน
บีบเพือทดสอบความพร้อมของถังดับเพลิง 1 ครัง
6) ยกทีด้านปลายสายฉีดออกไปทางด้านหน้า หันไปทางฐานของเพลิง แล้วบีบคันบีบไปทีฐาน
ของเพลิง พร้อมกับส่ ายสายฉีดไปมาช้าๆ เพือให้ปกคลุมฐานของเพลิง โดยเริ มฉี ดจากบริ เวณ
ใกล้ตวั ออกไปยังฐานของเพลิง
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12. การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล คือ การให้ความช่วยเหลือเบีองต้นแก่ผไู ้ ด้รับบาดเจ็บ ณ สถานทีเกิดเหตุ โดย
ใช้อุปกรณ์เท่าทีหาได้ขณะนัน ก่อนนําส่ งบุคลากรทางการแพทย์ หรื อโรงพยาบาล
หลักการทัวไปในการปฐมพยาบาล
x ตังสติให้ได้ อย่าตกใจ
x ประเมินสภาพแวดล้อมทีจะเข้าไปช่วยผูบ้ าดเจ็บ ดังนี
¾ ประเมินความปลอดภัยของสถานทีเกิดเหตุ(หากไม่ปลอดภัย เช่น อยูใ่ นนํา ในกอง
ไฟกลางถนน หรื อไม่สะดวกต่อการปฐมพยาบาล ให้เคลือนย้ายผูบ้ าดเจ็บไปในที
ปลอดภัยก่อน)
¾ ประเมินความรุ นแรงของสถานการณ์(หากรุ นแรงให้ขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยกูภ้ ยั โดยเร็ วไม่ควรเข้าไปในสถานการณ์นนั เช่น ไฟไหม้ ถึงแก๊ส/นํามัน
เชือเพลิงระเบิด ตกถล่ม สารเคมีรัวไหล)
x ประเมินสภาพผูบ้ าดเจ็บ ผูบ้ าดเจ็บทีต้องให้การช่วยเหลือเร่ งด่วน
¾ ขาดอากาศหายใจ / หยุดหายใจ
¾ หมดสติ / ช๊อก / หัวใจหยุดเต้น
¾ เสี ยเลือดมาก / มีบาดแผลรุ นแรง
¾ สัมผัสหรื อได้รับสิ งพิษรุ นแรง
¾ ให้การปฐมพยาบาลผูบ้ าดเจ็บเร่ งด่วนก่อน ส่ วนผูบ้ าดเจ็บอืน ๆ ให้ดาํ เนินการใน
ลําดับถัดมา
x การบาดเจ็บทีจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วน
ห น้ า 38 | 40

คู่มือและข้ อบังคับว่าด้ วยความปลอดภัยในการทํางาน

คู่มือและข้ อบังคับว่าด้ วยความปลอดภัยในการทํางาน
¾ ขาดอากาศหายใจ
¾ ตกเลือดมีอาการช๊อก
¾ สัมผัสหรื อได้รับสิ งมีพิษรุ นแรงไฟไหม้หรื อนําร้อนลวก
สาเหตุ บาดแผลอาจจะเกิดจากถูกไฟโยตรง ประกายไฟ ไฟฟ้า วัตถุร้อน นําเดือด สารเคมี
อาการ ผิวหนังแดง เกิดแผลพอง ทําลายชันผิวหนังเข้าไปเป็ นอันตรายถึงเนื อเยือทีอยูใ่ ต้ผวิ หนัง บางครัง
ผูบ้ าดเจ็บอาจมีอาการช็อก
การปฐมพยาบาล
ในกรณี ผวิ หนังแดงหรื อเกิดแผลพอง ให้ประคบด้วยความเย็นทันที ใช้นาํ มันทาแผลได้ และปิ ดแผลด้วย
ฟ้าทีสะอาด ใช้ผา้ พันแผลพันอย่าให้แน่นมาก
ในกรณี ทาํ ลายชันผิดหนังเข้าไป ให้ปฏิบตั ิดงั นี
¾ ถ้าผูบ้ าดเจ็บช็อก รี บปฐมพยาบาลอาการช็อกก่อน
¾ ห้ามดึงเศษผ้าทีถูกไฟไหม้ ซึ งติดอยูก่ บั ร่ างกายออก
¾ นําผูบ้ าดเจ็บส่ งโรงพยาบาลโดยเร็ วทีสุ ด
สารเคมีเข้ าตา
สาเหตุ
กรดหรื อด่างเข้าตา
อาการ
ระคายเคือง เจ็ดปวดตา และแสบตามาก
การปฐมพยาบาล
ล้างด้วยนําสะอาด โดยให้นาไหลผ่
ํ
านประมาณ นาทีใช้ผา้ พันแผลทีสะอาดปิ ดตาหลวม ๆ
แล้วนําส่ งแพทย์
กระดูกเคลือน
สาเหตุ
กระดูกเคลือนเกิดขึนเพราะปลายกระดูกข้างหนึงซึ งประกอบกันเข้าเป็ นข้อต่อ เคลือนหลุดออก
จากเส้นเอ็นทีห่ อหุ ม้ บริ เวณข้อต่อไว้
อาการ
ตึงและปวดมากบริ เวณข้อต่อทีหลุด ข้อต่อจะมีรูปร่ างและตําแหน่งผิดไปจากเดิม
การปฐมพยาบาล
x จัดให้ผบู ้ าดเจ็บอยูใ่ นทางทางทีสบายทีสุ ด
x ห้ามกดหรื อทําให้ขอ้ ต่อนันเคลือนไหวเป็ นอันขาด
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x การเคลือนย้ายผูบ้ าดเจ็บให้เปลหาม
การเคลือนย้ ายโดยผู้ช่วยเหลือคนเดียว
วิธีที : พยุงเดิน ใช้กบั ผูป้ ่ วยทีรู ้สึกตัวดี แต่แขนหรื อขาข้างใด
ข้างหนึงเจ็บ (เฉพาะส่ วนล่าง)
วิธีเคลือนย้าย ยืนเคียงข้างผูป้ ่ วย หันหน้าทางเดียวกัน จับแขน
ข้างหนึงของผูป้ ่ วยพาดคอ จับมือผูป้ ่ วยไว้ ส่ วนแขนอีกข้างหนึง
โอบเอวและพยุงเดิน
วิธีที : อุม้ วิธีนีใช้กบั ผูท้ ีนําหนักตัวน้อย ซึ งไม่มีบาดแผลรุ นแรง
หรื อกระดูกหัก
วิธีเคลือนย้าย โดยช้อนใต้เข่าและประคองด้านหลัง หรื ออุม้ ทาบ
หลังได้
วิธีที : ลาก ใช้ในกรณี ฉุกเฉิ น เช่น เกิดไฟไหม้ ถังก๊าซระเบิด
หรื อ ตึกถล่ม จําเป็ นต้องเคลือนย้ายออกจากทีเกิดเหตุให้เร็ วทีสุ ด
อาจทําได้หลายวิธี
วิธีเคลือนย้าย อาจจะลาก โดยใช้มือสอดใต้รักแร้ลากถอยหลัง
หรื อจับข้อเท้าลากถอยหลังก็ได้ ไม่ควรลากไปด้านข้างของผูป้ ่ วย
ต้องระวังไม้ให้ส่วนของร่ างกายโค้งงอ โดยเฉพาะส่ วนของคอและ
ลําตัวการลากจะลดอันตรายลง โดยเฉพาะส่ วนของคอและลําตัว
การลากจะลดอันตราย ถ้าใช้ผา้ ห่มหรื อเสื อ หรื อแผ่นกระดานรอง
ลําตัวผูป้ ่ วย
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ภำคผนวก ข-9
แผนกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563

Schedule Plan for Environmental Quality Monitoring of Berkprai Cogeneration Project 2019 Quotation 2019-000980 ลงวันที่ 11/03/19
งวดงาน

งวดที่ 2/5
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA)
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลสาร
- ปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้า 4 ปล่อง

- ปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้า (ภายในพื้นที่โครงการ)

ดัชนีตรวจวัด
1. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
3. ฝุ่นละอองรวม (TSP)
4. ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
5. ก๊าซออกซิเจน (O2)
6. อัตราการระบาย
7. แอมโมเนีย (NH3)**
** ตรวจวัดก๊าซแอมโมเนีย (NH3)
แบบสุ่มที่ปลายปล่องปีละ 1 ครั้ง
โดยตรวจวัดในช่วงเวลาเดียมกับ
8. ความเร็วลม และทิศทางลม

ความถี่
4 สถานี
จานวน 2 ครั้ง/ปี
ตรวจวัดช่วงเวลาเดียวกับ
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

งวดที่ 3/5
พ.ค.

พ.ศ. 2563
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

26 - 29

ก.ย.

ต.ค.
15-18

1 สถานี
( 2 ครั้ง/ปี 4 วันต่อเนื่อง )

15-19

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ**
1.2 การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ (CEMs Audit)
1. การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs) 4 สถานี
- จุดตรวจวัดปล่องระบายอากาศ
2. การตรวจสอบความถูกต้อง
ของการทางานระบบ CEMs (Audit CEMs) 4 สถานี
- จุดตรวจวัดปล่องระบายอากาศ
1.3 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
สถานีที่ตรวจวัด 4 สถานี
- รพ. ส.ต บ้านบางพัง (พิกัด 0592363 E 1530437 N)
- โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา (พิกัด 0593639 E 1530860 N)
- โรงเรียนวัดหุบกระทิง (พิกัด 0591234 E 1539279 N)
- โรงเรียนวัดปลักแรด
2.1 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
สถานีที่ตรวจวัด 5 สถานี
สถานีที่ 1 กลุ่มบ้านทางด้านทิศเหนือของโครงการ
(พิกัด 592903 E 1530533 N)*
สถานีที่ 2 กลุ่มบ้านทางด้านทิศใต้ของโครงการ
(พิกัด 592467 E 1529518 N)*
สถานีที่ 3 กลุ่มบ้านทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ
(พิกัด 593477 E 1529960 N)*
สถานีที่ 4 กลุ่มบ้านทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ
(พิกัด 592558 E 1530260 N)*
สถานีที่ 5 ริมรั้วโครงการด้านที่ติดกับชุมชน
(พิกัด 592538 E 1530205 N)**
หมายเหตุ : * สถานีที่ 1-4 ตรวจพารามิเตอร์ 2-6
: ** สถานีที่ 5 ตรวจพารามิเตอร์ 1-6
2.2 การจัดทา Noise Contour
จัดทาเส้นระดับเสียง (Noise Contour) เพื่อใช้กาหนดพื้นที่ที่มีเสียงดัง
2.3 การตรวจวัด Leq เฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณสถานีที่มีระดับเสียง
สูงกว่า 85 dB(A) ตามผลการจัดทา Noise Contour
3. อาชีวอนามัย
3.1 เสียงในสถานที่ทางาน
และความปลอดภัย บริเวณกระบวนการผลิตไฟฟ้า 5 สถานีไฟฟ้า
- บริเวณ Cooling Tower
- บริเวณ Gas Compressor
- บริเวณ Boiler Feed Pump
- บริเวณ Gas Tubine
- บริเวณ Steam Turbine
3.2 ความร้อนในสถานที่ทางาน
สถานีตรวจวัด 4 สถานี
- บริเวณ Condenser Exhaust Unit
- บริเวณท่อลาเลียงไอน้า
- บริเวณ Steam Turbine
- บริเวณ Gas Tubine
3.3 แสงสว่างในที่ทางาน
สถานีตรวจวัด 3 สถานี
- Electrical and Control Building
- Administration Building
- Workshop
7. การมีส่วนร่วม 1. หน่วยงานราชการในระดับจังหวัด อาเภอ
ของประชาชน
และท้องที่ในพื้นที่ศึกษาใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
2. กลุ่มผู้นาชุมชน ได้แก่ ผู้นาทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการในพื้นที่ศึกษา ใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
อย่างน้อย 1 รายต่อหมู่บ้าน
3. กลุ่มครัวเรือน
- สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 100 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนที่อยู่พื้นที่
รัศมี 0-100 เมตรจากที่ตั้งโครงการ
- สุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะป็น (Probability Sampling)
ครอบลุมตามขอบเขต พื้นที่ศึกษาที่กาหนด ได้แก่
หมู่บ้านที่อยู่ระยะ 0.1-1.5 กิโลเมตร โดยรอบที่ตั้งโครงการ
และกระจายตามจานวนครัวเรือนตามพื้นที่ในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลโดยใช้สูตรทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
95 เปอร์เซ็นต์ และค่าความคลาดเคลื่อน 0.05

1. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
3. ก๊าซออกซิเจน
4. อัตราการไหล

1. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 hr
2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 hr
3. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 hr
4. ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 1 hr
5. ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 1 hr
6. ความเร็วลม และทิศทางลม
7. อุณหภูมิ

2. เสียง

1. Leq เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (LAeq 8 hr)
2. Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (LAeq 24 hr)
3. Leq เฉลี่ย 5 นาที (LAeq 5 min)
4. ระดับเสียงสูงสุด (LAmax)
5. ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90)
6. ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn)

1. แผนผัง Noise Contour
1. Leq เฉลี่ย 8 ชั่วโมง (LAeq 8 hr)

- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (L8 hr)

- ความร้อน (WBGT)

- ระดับความเข้มของแสง (Light)

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน
เปรียบเทียบก่อน และหลังมีโครงการ
2. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านต่างๆ
และสุขภาพ ของครัวเรือนบริเวณพื้นที่ที่
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ คุณภาพอากาศ คุณภาพน้า เป็นต้น
3. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ

4 สถานี
ตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาที่ดาเนินการผลิตไฟฟ้า
พร้อมสรุปผลทุก 3 เดือน
1 ครั้ง/ปี

ขอข้อมูลจากลูกค้า
15-18

4 สถานี
2 ครั้ง/ปี 7 วันต่อเนื่อง

22-30

15-22

5 สถานี
2 ครั้ง/ปี 7 วันต่อเนื่อง

22-30

15-22

26 - 29

15-16

26 - 29

15-16

26 - 29

15-16

ภายในปีแรกหลัง
จากเปิดดาเนินการ
ตรวจวัด Leq เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
ต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง ทุกๆ 6 เดือน
5 สถานี
จานวน 2 ครั้ง/ปี

4 สถานี
จานวน 2 ครั้ง/ปี

3 สถานี
จานวน 2 ครั้ง/ปี

จานวน 1,000 ชุด
ระยะดาเนินการ 1 ครั้ง/ปี
(เก็บจริง 818 ชุด)

27-31

พ.ย.

ธ.ค.

ภำคผนวก ข-10
เอกสำรประกอบกำรอบรมให้ควำมรู้
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน

ภำคผนวก ข-11
แผนผังกำรจัดกำรน้ำทิ้งของโครงกำร

ภำคผนวก ข-12
แผนผังรำงระบำยน้ำโดยรอบพื้นที่โครงกำร

น ้ำฝนปนเปื อ้ น
น ้ำฝนไม่ปนเปื อ้ น
น ้ำฝนปนเปื อ้ นที่ผำ่ นกำรแยกน ้ำมัน

ภำคผนวก ข-13
ผลกำรติดตำมตรวจวิเครำะห์คุณภำพบ่อน้ำทิ้ง
ระบบ Online Monitoring

Tag
Date

Tag Desc

Tag Unit

INSPECTION PIT PH

INSPECTION PIT CONDUCTIVITY

INSPECTION PIT DO

pH

uS/cm

ppm

INSPECTION PIT WATER TEMP
degC

01/07/2020 00:00

7.92

964.30

4.15

33.67

02/07/2020 00:00

7.72

956.56

4.37

32.34

03/07/2020 00:00

7.94

914.19

4.12

29.56

04/07/2020 00:00

7.88

930.92

4.41

32.37

05/07/2020 00:00

7.58

1,046.88

4.37

29.81

06/07/2020 00:00

7.03

1,068.64

4.58

33.36

07/07/2020 00:00

6.85

1,011.59

4.06

35.98

08/07/2020 00:00

7.53

814.42

4.16

34.39

09/07/2020 00:00

7.55

903.30

4.06

33.45

10/07/2020 00:00

7.78

930.80

4.08

28.95

11/07/2020 00:00

7.64

945.04

4.71

33.68

12/07/2020 00:00

7.83

1,032.68

4.13

30.72

13/07/2020 00:00

7.62

1,033.36

4.19

33.68

14/07/2020 00:00

7.50

1,047.77

4.23

34.80

15/07/2020 00:00

7.43

1,072.24

4.51

30.47

16/07/2020 00:00

7.37

1,045.48

4.17

33.41

17/07/2020 00:00

7.74

1,009.80

4.16

30.89

18/07/2020 00:00

7.87

980.72

4.21

33.18

19/07/2020 00:00

8.04

1,056.93

4.16

34.57

20/07/2020 00:00

8.05

977.92

4.21

34.06

21/07/2020 00:00

8.09

1,073.83

4.11

33.67

22/07/2020 00:00

8.08

1,062.80

4.16

32.97

23/07/2020 00:00

8.18

1,058.33

4.05

32.34

24/07/2020 00:00

8.02

1,015.96

4.08

30.80

25/07/2020 00:00

7.48

1,024.09

4.19

32.60

26/07/2020 00:00

7.90

1,066.66

4.21

29.48

27/07/2020 00:00

7.85

1,063.93

4.06

33.25

28/07/2020 00:00

7.94

1,108.30

4.09

32.72

29/07/2020 00:00

8.01

1,066.94

4.14

30.56

30/07/2020 00:00

7.95

1,032.82

4.20

34.15

31/07/2020 00:00

7.77

1,020.05

4.22

32.15

01/08/2020 00:00

7.68

1,039.09

4.04

31.96

02/08/2020 00:00

7.65

1,022.24

4.17

31.96

03/08/2020 00:00

7.69

1,062.07

4.17

29.23

04/08/2020 00:00

7.54

1,027.58

4.09

29.50

05/08/2020 00:00

7.49

1,006.62

4.12

29.86

06/08/2020 00:00

7.18

1,004.52

4.13

30.21

07/08/2020 00:00

7.51

1,008.93

4.08

32.41

08/08/2020 00:00

7.69

981.95

4.13

29.02

09/08/2020 00:00

7.83

994.24

4.07

31.39

10/08/2020 00:00

7.93

1,082.79

4.09

31.92

11/08/2020 00:00

7.80

1,136.33

4.13

31.08

12/08/2020 00:00

7.83

1,172.13

4.16

30.15

13/08/2020 00:00

7.99

1,196.57

4.11

32.14

14/08/2020 00:00

7.95

1,233.71

4.09

27.98

15/08/2020 00:00

8.03

1,260.43

4.11

28.33

16/08/2020 00:00

7.87

1,260.98

4.17

27.90

17/08/2020 00:00

7.81

1,305.57

4..22

32.07

18/08/2020 00:00

7.83

1,310.82

4.07

30.60

19/08/2020 00:00

7.86

1,288.88

4.09

31.56

20/08/2020 00:00

7.78

1,399.95

4.12

31.57

21/08/2020 00:00

7.72

1,496.40

4.32

32.36

22/08/2020 00:00

7.69

1,445.10

4.39

30.36

23/08/2020 00:00

7.76

1,392.19

4.42

29.62

24/08/2020 00:00

7.73

1,488.95

4.51

30.48

25/08/2020 00:00

7.69

1,558.10

4.25

32.37

26/08/2020 00:00

7.77

1,396.66

4.28

32.99

27/08/2020 00:00

7.84

1,461.98

4.27

33.60

28/08/2020 00:00

7.77

1,390.87

4.07

32.88

29/08/2020 00:00

7.71

1,372.61

4.06

30.28

30/08/2020 00:00

7.66

1,431.58

4.27

31.70

31/08/2020 00:00

7.78

1,471.09

4.09

32.85

01/09/2020 00:00

7.57

1,491.71

4.11

32.27

02/09/2020 00:00

7.63

1,339.29

4.19

30.48

03/09/2020 00:00

7.59

1,382.23

4.44

31.88

04/09/2020 00:00

7.60

1,503.07

4.09

33.34

05/09/2020 00:00

7.66

1,449.76

4.13

32.71

06/09/2020 00:00

7.64

1,456.42

4.18

30.71

07/09/2020 00:00

7.64

1,435.28

4.04

29.62

08/09/2020 00:00

7.64

1,465.88

4.16

30.17

09/09/2020 00:00

7.64

1,452.84

4.18

32.70

10/09/2020 00:00

7.59

1,301.30

4.19

30.88

11/09/2020 00:00

7.54

1,341.98

4.30

32.11

12/09/2020 00:00

7.59

1,219.79

4.14

32.39

13/09/2020 00:00

7.59

1,503.47

4.42

32.07

14/09/2020 00:00

7.64

1,525.23

4.51

31.77

15/09/2020 00:00

7.84

1,503.40

4.28

31.96

16/09/2020 00:00

7.79

1,389.23

4.31

31.84

17/09/2020 00:00

7.58

1,418.62

4.53

31.91

18/09/2020 00:00

7.39

1,381.81

4.03

29.14

19/09/2020 00:00

7.39

1,300.94

6.09

29.09

20/09/2020 00:00

7.70

1,239.53

6.47

28.39

21/09/2020 00:00

7.69

1,274.71

6.23

30.01

22/09/2020 00:00

7.67

1,321.14

5.78

31.29

23/09/2020 00:00

7.70

1,416.16

5.48

31.61

24/09/2020 00:00

7.76

1,380.18

5.76

31.82

25/09/2020 00:00

7.69

1,277.60

5.44

30.81

26/09/2020 00:00

7.62

1,278.60

6.51

32.38

27/09/2020 00:00

7.66

1,273.87

5.62

32.18

28/09/2020 00:00

7.65

1,228.20

5.78

32.83

29/09/2020 00:00

7.66

1,121.62

5.28

28.84

30/09/2020 00:00

7.57

1,224.09

4.86

30.72

01/10/2020 00:00

7.59

1,380.88

4.83

30.83

02/10/2020 00:00

7.61

1,378.38

4.81

32.07

03/10/2020 00:00

7.66

1,368.05

4.91

31.35

04/10/2020 00:00

7.49

1,478.10

4.13

31.36

05/10/2020 00:00

7.47

1,512.10

4.32

34.27

06/10/2020 00:00

7.62

1,519.23

4.44

31.15

07/10/2020 00:00

7.66

1,363.21

4.37

31.07

08/10/2020 00:00

7.71

1,285.36

5.61

31.61

09/10/2020 00:00

7.53

1,279.44

4.47

27.46

10/10/2020 00:00

7.39

1,333.86

4.28

26.01

11/10/2020 00:00

7.45

1,440.40

4.11

26.52

12/10/2020 00:00

7.41

1,477.51

4.33

26.88

13/10/2020 00:00

7.47

1,497.21

4.95

30.24

14/10/2020 00:00

7.52

1,417.64

4.63

26.59

15/10/2020 00:00

7.41

1,470.43

4.88

32.40

16/10/2020 00:00

7.65

1,228.87

4.96

33.29

17/10/2020 00:00

7.39

1,488.47

4.05

28.87

18/10/2020 00:00

7.38

1,405.40

4.33

26.44

19/10/2020 00:00

7.51

1,434.79

4.06

25.93

20/10/2020 00:00

7.69

1,466.59

4.34

26.98

21/10/2020 00:00

7.62

1,381.37

4.20

28.34

22/10/2020 00:00

7.56

1,501.19

4.24

28.27

23/10/2020 00:00

7.44

1,424.42

4.09

29.60

24/10/2020 00:00

7.45

1,442.99

4.12

29.60

25/10/2020 00:00

7.55

1,285.92

4.90

30.95

26/10/2020 00:00

7.50

1,253.34

4.56

32.22

27/10/2020 00:00

7.61

1,288.45

4.43

30.11

28/10/2020 00:00

7.52

1,421.31

4.13

28.14

29/10/2020 00:00

7.43

1,367.67

4.57

29.82

30/10/2020 00:00

7.41

1,361.49

4.46

28.13

31/10/2020 00:00

7.47

1,408.18

4.28

28.87

01/11/2020 12:00

7.50

1,407.18

4.48

27.78

02/11/2020 00:00

7.52

1,443.68

4.12

32.32

02/11/2020 12:00

7.59

1,381.91

4.85

29.00

03/11/2020 00:00

7.61

1,400.10

5.46

33.94

03/11/2020 12:00

7.67

1,276.20

4.93

29.54

04/11/2020 00:00

7.54

1,363.77

6.01

35.04

04/11/2020 12:00

7.48

1,357.87

4.34

30.87

05/11/2020 00:00

7.62

1,350.02

6.34

29.29

05/11/2020 12:00

7.52

1,350.20

4.52

30.05

06/11/2020 00:00

7.35

1,328.59

5.53

30.63

06/11/2020 12:00

7.34

1,364.76

4.26

30.59

07/11/2020 00:00

7.49

1,391.93

6.13

33.32

07/11/2020 12:00

7.55

1,374.40

4.15

30.87

08/11/2020 00:00

7.64

1,381.16

4.83

30.28

08/11/2020 12:00

7.56

1,363.15

4.09

28.47

09/11/2020 00:00

7.53

1,471.58

4.41

31.31

09/11/2020 12:00

7.60

1,481.85

4.15

29.78

10/11/2020 00:00

7.62

1,471.60

4.11

32.63

10/11/2020 12:00

7.58

1,380.84

4.42

29.14

11/11/2020 00:00

7.58

1,312.66

4.76

29.05

11/11/2020 12:00

7.62

1,284.09

4.04

25.74

12/11/2020 00:00

7.67

1,263.48

4.55

28.14

12/11/2020 12:00

7.60

1,336.30

4.88

25.99

13/11/2020 00:00

7.59

1,335.01

4.00

25.36

13/11/2020 12:00

7.53

1,351.18

4.96

27.37

14/11/2020 00:00

7.59

1,374.32

4.29

33.12

14/11/2020 12:00

7.67

1,336.53

4.16

29.29

15/11/2020 00:00

7.57

1,370.66

4.21

31.63

15/11/2020 12:00

7.62

1,380.49

5.37

26.21

16/11/2020 00:00

7.59

1,334.66

5.24

31.38

16/11/2020 12:00

7.50

1,354.77

4.00

29.83

17/11/2020 00:00

7.68

1,255.43

5.07

28.16

17/11/2020 12:00

7.62

1,248.47

4.00

28.84

18/11/2020 00:00

7.55

1,184.29

4.29

32.56

18/11/2020 12:00

7.62

1,152.79

4.17

32.08

19/11/2020 00:00

7.84

1,291.68

4.93

30.12

19/11/2020 12:00

7.78

1,320.63

4.51

26.93

20/11/2020 00:00

7.67

1,292.93

4.17

29.69

20/11/2020 12:00

7.64

1,223.25

4.79

28.84

21/11/2020 00:00

7.48

1,347.08

4.80

32.11

21/11/2020 12:00

7.61

1,297.18

4.85

28.36

22/11/2020 00:00

7.60

1,342.90

4.50

32.26

22/11/2020 12:00

7.69

1,341.92

4.32

27.57

23/11/2020 00:00

7.73

1,059.31

4.32

29.48

23/11/2020 12:00

7.65

1,202.31

4.34

28.78

24/11/2020 00:00

7.62

1,225.98

4.51

32.72

24/11/2020 12:00

7.66

1,219.79

4.11

30.48

25/11/2020 00:00

7.59

1,191.48

4.46

33.66

25/11/2020 12:00

7.34

1,336.72

4.10

26.86

26/11/2020 00:00

7.44

1,341.45

4.26

30.28

26/11/2020 12:00

7.29

1,461.45

4.20

27.17

27/11/2020 00:00

7.62

1,293.93

4.14

33.65

27/11/2020 12:00

7.73

1,301.91

4.31

28.26

28/11/2020 00:00

7.50

1,403.05

4.21

29.99

28/11/2020 12:00

7.38

1,410.77

4.87

30.57

29/11/2020 00:00

7.54

1,321.72

4.82

33.95

29/11/2020 12:00

7.70

1,176.40

4.57

29.62

30/11/2020 00:00

7.48

1,293.97

4.78

29.91

30/11/2020 12:00

7.62

1,279.90

4.69

27.16

01/12/2020 00:00

7.55

1,352.42

4.25

32.28

01/12/2020 12:00

7.72

1,322.92

4.64

28.30

02/12/2020 00:00

7.43

1,410.21

4.37

33.23

02/12/2020 12:00

7.45

1,384.57

4.35

27.49

03/12/2020 00:00

7.46

1,377.76

4.98

31.92

03/12/2020 12:00

7.40

1,406.61

4.06

26.83

04/12/2020 00:00

7.33

1,474.39

4.87

34.99

04/12/2020 12:00

7.41

1,341.93

4.92

29.08

05/12/2020 00:00

7.27

1,374.84

4.94

34.36

05/12/2020 12:00

7.57

1,343.87

4.46

27.98

06/12/2020 00:00

7.54

1,315.47

4.24

32.14

06/12/2020 12:00

7.61

1,352.32

4.46

24.54

07/12/2020 00:00

7.73

1,157.26

5.34

25.75

07/12/2020 12:00

7.78

1,282.37

4.04

25.03

08/12/2020 00:00

7.71

1,204.90

4.29

31.69

08/12/2020 12:00

7.70

1,162.50

4.64

27.74

09/12/2020 00:00

7.58

1,246.39

4.38

33.42

09/12/2020 12:00

7.65

1,314.36

4.86

28.04

10/12/2020 00:00

7.73

1,432.75

4.08

29.34

10/12/2020 12:00

7.77

1,248.99

4.78

27.19

11/12/2020 00:00

7.70

1,081.93

4.05

30.85

11/12/2020 12:00

7.70

1,042.37

4.08

26.32

12/12/2020 00:00

7.68

1,215.30

4.27

31.05

12/12/2020 12:00

7.52

1,318.28

4.33

25.78

13/12/2020 00:00

7.65

1,425.02

4.65

33.24

13/12/2020 12:00

7.50

1,508.14

4.33

29.72

14/12/2020 00:00

7.26

1,590.66

4.44

36.84

14/12/2020 12:00

7.68

1,458.08

4.74

28.52

15/12/2020 00:00

7.53

764.10

4.63

32.35

15/12/2020 12:00

7.68

1,238.68

4.37

29.59

16/12/2020 00:00

7.70

1,090.48

4.20

29.26

16/12/2020 12:00

7.54

1,265.71

4.54

28.89

17/12/2020 00:00

7.56

1,330.39

8.51

29.43

17/12/2020 12:00

7.67

1,282.08

7.42

29.23

18/12/2020 00:00

7.62

1,204.47

8.88

32.53

18/12/2020 12:00

7.60

1,207.84

7.17

28.88

19/12/2020 00:00

7.60

1,193.10

8.46

30.89

19/12/2020 12:00

7.64

1,196.27

6.61

27.19

20/12/2020 00:00

7.71

1,228.51

8.16

29.20

20/12/2020 12:00

7.73

1,144.53

6.53

26.60

21/12/2020 00:00

7.68

1,168.18

7.65

30.15

21/12/2020 12:00

7.72

1,213.62

7.45

23.02

22/12/2020 00:00

7.72

1,222.29

7.74

26.70

22/12/2020 12:00

7.70

1,185.61

7.12

24.99

23/12/2020 00:00

7.65

1,317.66

7.50

27.25

23/12/2020 12:00

7.59

1,287.81

6.45

25.75

24/12/2020 00:00

7.59

1,405.60

7.39

28.73

24/12/2020 12:00

7.69

1,225.46

5.91

26.77

25/12/2020 00:00

7.58

1,300.22

7.05

28.84

25/12/2020 12:00

7.59

1,180.79

6.06

25.93

26/12/2020 00:00

7.54

1,225.92

6.75

29.81

26/12/2020 12:00

7.57

1,248.48

5.95

25.84

27/12/2020 00:00

7.51

1,399.61

7.35

32.90

27/12/2020 12:00

7.52

1,365.60

7.16

28.77

28/12/2020 00:00

7.56

1,389.25

7.59

32.40

28/12/2020 12:00

7.57

1,331.46

6.76

29.93

29/12/2020 00:00

7.66

1,234.01

7.89

30.22

29/12/2020 12:00

7.42

1,313.06

5.61

27.62

30/12/2020 00:00

7.55

1,348.41

7.88

28.73

30/12/2020 12:00

7.38

1,325.39

6.53

25.54

31/12/2020 00:00

7.47

1,237.30

8.37

33.84

