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ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
(Safety Management System in Construction)
1. บทนํา
ป จ จุ บั น การพั ฒ นาประเทศมี ก ารนํ า เครื่ อ งจัก รกลและเทคโนโลยี ที่ทั น สมัย มาใชม ากมาย
ตลอดจนการนําวิทยาการใหมมาใชอยางแพรหลายในงานกอสราง เพื่อใหงานกอสรางสามารถดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทํานองเดียวกันไดกอใหเกิดการประสบอันตรายจากการทํางานของลูกจาง
และบุคคลภายนอกคอนขางรุนแรง ตลอดจนกอใหเกิดความสูญเสียตอทรัพยสินและการหยุดชะงักของการ
กอสราง อันมีผลตอเศรษฐกิจของประเทศโดยสวนรวม
จากการขอมูลการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานของลูกจางของกองทุนเงินทดแทน
สํานักงานประกันสังคม ปรากฎแนวโนมของสถิติการบาดเจ็บ พิการ ตาย และโรคเนื่องจากการทํางานในชวงที่
ผานมาจนถึงปจจุบัน มีอัตราการประสบอันตรายของลูกจางสูงขึ้นทุกปโดยเฉพาะประเภทของกิจการกอสรางมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นคอนขางมาก ซึ่งนับวาเปนสถิติที่มีลูกจางประสบอันตรายจากการทํางานสูงในลําดับตน ๆ และ
เปนประเภทกิจการที่มีผูประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานเกี่ยวกับการกอสรางถึงแกชีวิตมากที่สุด
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดตระหนักถึง
ปญหาดังกลาว จึงกําหนดนโยบายชัดเจนที่จะปองกันและลดการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานใหลดลง
ทุกป โดยไดกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและจัดทํากิจกรรมรณรงค สงเสริมดานความ
ปลอดภัย ฯ อยางตอเนื่องในการปองกันอุบัติเหตุอันตรายตางๆ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
และที่สําคัญยังไดกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อใหนายจางถือปฏิบัติในรูปของ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยมีเจาหนาที่ของกรม
สวัสดิการสังคมและคุมครองแรงงานตรวจตราเขมงวดมากขึ้นก็ตาม แตก็ยังไมสามารถลดสถิติการประสบ
อันตรายเนื่องจากการทํางานในกิจการกอสรางไดอยางชัดเจน
จากข อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล าว กระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม โดยกรมสวั ส ดิ ก ารและ
คุมครองแรงงาน ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ตองรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ในการทํางาน ไดพยายามดําเนินมาตรการตางๆ หลาย ๆ รูปแบบ เพื่อจะลดอัตราการประสบอันตรายเนื่องจาก
การทํางานลงใหไดตามนโยบายที่กําหนดไว ประกอบกับมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2537 โดย
สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแหงชาติ ขอ 4.2 (6) “รัฐบาลควรดําเนินงานอยางเปนหนวยงานตัวอยางในการ
ปองกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในโครงการกอสรางของรัฐหรือสถานที่ราชการโดยการตั้งงบประมาณเพื่อปองกัน
.....................”
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กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจึงขอเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง มาตรการ
ปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานกอสรางของรัฐ โดยไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนกันยายน 2540 เปนตนมา
ซึ่งการดําเนินการจําเปนตองใหสวนราชการที่เกี่ยวของประกอบดวย กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการ
กรุงเทพมหานคร) สํานักงานปลัด สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ รวมกันพิจารณาใหความเห็นกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏ
วาเมื่อเดือนมีนาคม 2543 การพิจารณาของสวนราชการที่เกี่ยวของไดขอยุติเปนไปในแนวทางเดียวกัน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 แลวกระทรวงแรงงาน ฯ จึงเสนอคณะรัฐพิจารณาตอไป โดย
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการ ฯ ดังกลาว ที่กระทรวงแรงงาน ฯ เสนอ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 และให
สวนราชการและหนวยงานของรัฐทุกแหงถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นร.0250/7877
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543
2. มาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานกอสรางของรัฐตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นร. 0250/7877 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 มีรายละเอียดดังนี้
1. อนุมัติหลักการใหหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ กําหนดใหมีคาใชจายเกี่ยวกับระบบการ
จัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง ในโครงการกอสรางของรัฐ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยในการทํางานแกลูกจางในโครงการของรัฐ โดยมอบหมายใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไป
พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
2. กําหนดใหผูรับเหมากอสรางที่ยื่นซองประกวดราคา จัดทําเอกสารแนบทายเอกสารประกวด
ราคาเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง” ตามขอ 1 เพื่อปองกันและควบคุม
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ตามมาตรฐานความปลอดภัย ฯ ของกระทรวงแรงงาน ฯ และกฎหมายอื่นฯ ที่เกี่ยวของ โดยให
กําหนดเฉพาะประเภทของงานกอสราง คือ
- งานอาคารขนาดใหญ ที่ มี พื้ น ที่ อ าคารรวมกั น ทุ ก ชั้ น หรื อ ชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ใดในหลั ง
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต 15.00 เมตร ขึ้นไปและมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น
หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,000 ตารางเมตร
- งานสะพานที่มีความยาวชวงเกิน 30.00 เมตร หรืองานสะพานขามทางแยกหรือทาง
ยกระดับ หรือสะพานกลับรถยนต หรือทางแยกตางระดับ
- งานขุด หรือซอมแซม หรือรื้อถอนระบบสาธารณูปโภค ที่ลึกเกิน 3.00 เมตร
- งานอุโมงค หรือทางลอด
- งานกอสรางที่มีงบประมาณคากอสรางเกิน 300 ลานบาท

3

3. กําหนดใหผูรับจาง หรือผูรับเหมากอสรางที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางงานกอสราง
ตามขอ 2 จัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทํางานอยางละเอียดและชัดเจน ใหสอดคลองกับระบบ
ความปลอดภัยในการทํางานกอสราง และยื่นตอผูวาจาง หรือเจาของโครงการ ฯ กอนการดําเนินงานกอสราง
ภายใน 30 วัน นับแตวันเริ่มทําสัญญาวาจาง
4. กําหนดใหผูคุมงานของผูวาจาง หรือเจาของโครงการ ฯ เปนผูควบคุม ดูแลและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานในหนวยงานกอสราง โดยใหผูรับจางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ ตามขอ 3
หรือผูวาจางสามารถดําเนินการวาจางที่ปรึกษา ที่มีความสามารถ ควบคุม ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยฯใน
การทํางานกอสรางโดยตรง
5. กําหนดใหผูรับจาง หรือผูรับเหมากอสราง ตองปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดังกลาวตาม
ขอ 3 อยางเครงครัด และสอดคลองกับกฎหมาย และระเบียบที่กําหนดไว พรอมรายงานผลการดําเนินการตาม
แผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ ดังกลาว ใหผูวาจาง หรือเจาของโครงการ ฯ รับทราบอยางนอยเดือนละ
1 ครั้ง
3. ขอแนะนําขั้นตอนและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
ก) เจาของโครงการ , เจาของงาน , ผูวาจาง มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. การเตรียมการ
1.1 เจาของโครงการ ฯ หรือผูประสงคจะวาจาง ตองประมาณการคํานวณราคากลางในงาน
กอสราง ใหครอบคลุมคาใชจายเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทํางานที่อาจจะ
เกิดขึ้นในหนวยงานกอสราง ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หรือหลักเกณฑที่จะกําหนดโดยคณะกรรมการ
ควบคุมราคากลางตอไป
1.2 เจาของโครงการ ฯ ตองแจงรายละเอียดประกอบเอกสารประกวดราคาแกผูเสนอราคาให
ทราบลวงหนาเกี่ยวกับการเสนอราคาคากอสราง ใหคํานวณปริมาณงานในงานกอสรางดังกลาวตาม
ขอ 1.1 ดวย
1.3 เจาของโครงการ ฯ จัดหาบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลและ
ติดตามตรวจสอบงานความปลอดภัยฯ ใหเปนไปตาม มติคณะรัฐมนตรี
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ขั้นตอนที่ 2 การประกวนราคาจางเหมา
2.1 เจาของโครงการ ฯ ตองกําหนดรายละเอียดในเอกสารประกวดราคา ใหผูเสนอราคาที่จะยื่น
ซองประกวดราคาจั ด ทํ า เอกสารแนบท า ยเอกสารประกวดราคาเกี่ ย วกั บ “ระบบการจั ด การความ
ปลอดภัยในการทํางานกอสราง” เพื่อประกอบการพิจารณา
2.2 เจาของโครงการ ฯ กําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ตรวจสอบ
เอกสารประกวดราคาเกี่ยวกับระบบการจัดการฯ ดังกลาว ที่ผูเสนอราคายื่นพรอมซองประกวดราคา
ตามขอ 2.1
2.3 เจาของโครงการ ฯ ตองแจงใหผูเสนอราคารับทราบวา เมื่อผูเสนอราคารายใดไดรับการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการ ฯ แลว ตองเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ อยางละเอียดและ
ชัดเจน ยื่นตอผูวาจางกอนการดําเนินการกอสราง ภายใน 30 วันนับแตวันเริ่มทําสัญญาวาจาง
ขั้นตอนที่ 3 การทําสัญญาจาง
3.1 เจาของโครงการ ฯ ตองเพิ่มเติมขอกําหนดในแบบสัญญาจางเกี่ยวกับงานความปลอดภัยใน
การทํางานดังนี้
ขอ.......การบริหารการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
ผูรับจาง จะตองจัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทํางานอยางละเอียดและชัดเจนให
สอดคล องกับระบบการจั ด การความปลอดภั ย ในการทํา งานกอสร าง และยื่น ตอผูวา จ างก อ นการ
ดําเนินการกอสราง ภายใน 30 วัน นับแตวันเริ่มทําสัญญาวาจาง
ผูรับจาง ตองปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานดังกลาวอยางเครงครัด ใหสอดคลองกับสัญญา
วาจางพรอมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ ใหผูวาจางรับทราบอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง
3.2 เจาของโครงการฯ ตองเตือนผูรับจางใหปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาประกวดราคาจางเหมา
ตามขอ 2.3 หรือจะกําหนดวันแลวเสร็จที่จะตองยื่นตอผูวาจางเพื่อตรวจสอบตามความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบและติดตามผล
4.1 ผูวาจาง ตองกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรที่จะทําหนาที่ควบคุมดูแล และตรวจสอบ
การปฏิบัติงานความปลอดภัย ตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ ที่ผูรับจางไดแจงไวตามสัญญาจาง
4.2 ผูวาจาง ตองตรวจสอบการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยฯ ของผูรับจางอยางตอเนื่อง
เพื่อใหผูรับจางไดปฏิบัติตามสัญญาจาง
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ขั้นตอนที่ 5 การรายงานผล
5.1 ผูวาจาง กําหนดใหผูรับจางตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความ
ปลอดภัยฯ อยางตอเนื่องและชัดเจน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
5.2 ผูวาจาง ควรกําหนดบทบาทหนาที่ใหชัดเจนสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบการจางเพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยฯ ของผูรับจางตามสัญญาจางดวย
ข) ผูเสนอราคา , ผูรับเหมา , ผูรับจาง มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ
1.1 ผูเสนอราคา ตองคํานวณปริมาณงานคากอสรางใหครอบคลุม คาใชจายเกี่ยวกับการปองกัน
อุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทํางานที่อาจเกิดขึ้นในหนวยงานกอสรางตามมาตรฐานความปลอดภัยใน
การทํางานเกี่ยวกับงานกอสรางและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
1.2 ผู เ สนอราคา ต อ งเตรี ย มบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การปอ งกั น อุ บั ติ เ หตุ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นใหเพียงพอและเหมาะสม เพื่อดําเนินการตามสัญญาจาง
1.3 ผูเสนอราคาตองเตรียมจัดทําเอกสารรายละเอียดเปนภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการ
ความปลอดภัยในการทํางานกอสราง” สําหรับโครงการกอสรางที่จะยื่นเสนอราคาตามระเบียบหรือ
เงื่ อ นไขที่ เ จ า ของโครงการกํ า หนด และสามารถปฏิ บั ติ ง านได จ ริ ง โดยมี ข อ กํ า หนดที่ สํ า คั ญ ๆ
ประกอบดวย
1. กําหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน
2. การจัดองคกรความปลอดภัย ฯ ในงานกอสราง และหนาที่ความรับผิดชอบ
3. กฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ
4. การฝกอบรมความปลอดภัยฯ
5. กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมอันตราย
6. การตรวจความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
7. กําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
8. การควบคุม ดูแลความปลอดภัยฯ ของผูรับเหมาชวง
9. การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัยฯ
10. การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะหอุบัติเหตุ
11. การรณรงคสงเสริมความปลอดภัยฯ
12. การปฐมพยาบาล
13. การวางแผนฉุกเฉิน
14. การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของ
15. อื่น ๆ
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ขั้นตอนที่ 2 การเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคา ตองแนบเอกสารประกวดราคา ตามขอ 1.3 พรอมกับเอกสารอื่น ๆ ที่กําหนด
ไว ในการยื่นซองประกวดราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
2.2 ผูเสนอราคา ตองศึกษาเอกสารดังกลาว ตามขอ 2.1 ใหเขาใจชัดเจน สําหรับชี้แจงตอบขอ
ซักถามของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ขั้นตอนที่ 3 การทําสัญญาจาง
3.1 ผู รั บ จ า ง ต อ งเตรี ย มรวบรวมข อ มู ล พื้ น ฐานที่ จ ะต อ งมากํ า หนดกระบวนการของ การ
วางแผนใหสอดคลองและครอบคลุมหัวขอหลัก ๆ ของระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ที่กําหนดไว
ตามขอ 1.3
3.2 ผูรับจาง ตองศึก ษากฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการกอสราง
โครงการดังกลาวอยางละเอียด เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯอยางเปนรูปธรรมและสามารถ
ปฏิบัติไดจริง ยื่นตอผูวาจางตามที่กําหนดไว
3.3 ผูรับจาง ตองจัดบุคลากรที่เตรียมไว ตามขอ 1.2 เพื่อกําหนดโครงสรางและบทบาทหนาที่
ของผูที่เกี่ยวของดานความปลอดภัย ฯ ใหชัดเจน
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบและติดตามผล
4.1 ผูรับจาง ตองสงแผนปฏิบัติงานความปลอดภัย ฯ อยางละเอียดและชัดเจนใหผูวาจางตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว กอนการดําเนินการกอสรางใหเรียบรอย
4.2 ผูรับจาง ตองปฏิบัติตามระเบียบหรือเงื่อนไขสัญญาจางที่ผูวาจางกําหนดไวอยางเครงครัด
4.3 ผูรับจาง ตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยในการทํางานอยางเครงครัด
4.4 ผูรับจาง ตองตรวจสอบติดตามวิธีการทํางานและสภาพของงานในหนวยงานกอสรางให
เกิดความปลอดภัยในการทํางานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัย ฯ ที่กําหนดไวอยางเครงครัดพรอม
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม และสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขั้นตอนที่ 5 การรายงานผล
5.1 ผูรับจาง ตองรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัย ฯ ตามขอ 4.4 ให
ผูวาจาง ทราบเปนระยะ ๆ ตามที่ระบุไวตามสัญญาจางอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
5.2 ผูรับจาง ตองประเมินผลความสําเร็จ หรือความลมเหลวของกิจกรรม ที่วางแผนไวเพื่อ
นํามาปรับปรุงและแกไขในการบริหารการจัดการในงานกอสรางใหดีขึ้น
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4. แนวทางการจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน หรือกระบวนการบริหารการวางแผนความปลอดภัยใน
การทํางานอยางมีระบบ ซึ่งเปนแนวคิดของการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม ที่มีการกําหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่ชัดเจน มีมาตรฐานของกิจกรรม และมีระบบการตรวจสอบติดตามที่เชื่อถือได โดยเนนการใช
ระบบการบริหารในการควบคุมอุบัติเหตุและความสูญเสียเปนหลักเพื่อปองกันและควบคุมอุบัติเหตุอันตรายของ
ลูกจางและผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกรและบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ในหนวยงานกอสรางมีขอกําหนดที่สําคัญ ๆ ประกอบดวย
4.1 กําหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน (Safety and Helath Policy)
การบริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย ที่ ดี ต อ งเริ่ ม ต น ที่ ก ารกํ า หนดนโยบายความปลอดภั ย ที่
เหมาะสมกับสภาพและประเภทของสถานประกอบการนั้น ๆ เชน การกอสรางโดยทั่วไปจะมีสาระสําคัญ
เนนหนัก เรื่อง ความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย และการใชเครื่องจักรกลหนักที่มีความเสี่ยงสูง เปนตน เพราะ
นโยบายนั้นเปรียบเสมือนทิศทาง หรือแนวทางที่ลูกจางทุกคนจะตองปฏิบัติตามเจตนารมณ
ดังนั้นผูเสนอราคา หรือผูรับเหมา จะตองกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย ฯ ของหนวยงาน
กอสราง โดยจัดทําเปนเอกสารพรอมลงนามแลวติดประกาศใหทราบเปนลายลักษณอักษรเพื่อแสดงความจริงใจ
ของนายจางว าเห็นความสําคัญและมีภาระที่ตองใหการดูแลความปลอดภัยใหกับลูก จางในเรื่องอะไรบ าง
นอกจากนี้การที่นายจางแสดงเจตนารมณดังกลาว ยังเปนการแสดงออกถึงความหวงใยตอชีวิตของลูกจาง ซึ่ง
เปนประโยชนในดานการเสริมสรางความสามัคคีและเกิดระบบแรงงานสัมพันธที่ดีตอกัน
4.2 การจัดองคกรความปลอดภัยในงานกอสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ
(Safety Responsibility and Functions)
หมายถึงกลุมคนที่รวมกันหรือประกอบกิจการโดยมีความรับผิดชอบรวมกันและปฏิบัติตาม
แบบแผนที่กําหนดขึ้น ซึ่งตามความหมายนี้ไดแก หนวยงานความปลอดภัยและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
ที่จะจัดขึ้นในสถานประกอบการ
การจัดองคกรความปลอดภัย ฯ โดยใชกําลังคนมากนอยเพียงไรและจะจัดตั้งอยูในระดับใดนั้น
ขึ้นอยูกับลักษณะของประเภทงานกอสราง เชน ขนาด จํานวนลูกจาง และประเภทความเสี่ยงของหนวยงาน
กอสราง ซึ่งจะตองคํานึงถึงหลักการทํางานของหนวยงานความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ คือ เปนหนวยงาน
อิสระสามารถประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ได และสามารถรายงานไดโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดหรือมี
ขั้นตอนรายงานไมมากนัก กลาวคือ “งานความปลอดภัย ตองเปนสายงานบังคับบัญชา” นอกจากนี้ฝายบริหาร
ตองกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของลูกจางทุกระดับใหเขาใจขอบเขตหนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยฯที่
ชัดเจน
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4.3 กฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Related Laws and Regulations)
ปจจุบันกฎหมายที่ใชบังคับเกี่ยวกับงานความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในการทํางานของ
กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน มี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางาน รวมจํานวน 17 ฉบับ ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการปรับปรุง
แก ไ ขใหม ใ ห ส อดคล อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม แรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ กํ า หนดให มี ก ารพิ จ ารณาออกเป น
กฎกระทรวงตามมาตรา 103 โดยมีเจตนารมณที่กําหนดสิทธิหนาที่ของลูกจางและนายจางที่พึงปฏิบัติตอกัน
เพื่อใหมีการใชแรงงานอยางเหมาะสมไว พรอมทั้งปรับปรุงแกไขหลักการเดิมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจน
กําหนดมาตรการใหมเพื่อปองกันปญหาอุบัติเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตอไป
นอกจากนี้มีการปรับปรุงบทกําหนดโทษ กรณีที่นายจางและลูกจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามขอกําหนดที่กฎหมายกําหนดไว จากเดิมที่เคยกําหนดโทษอัตราเดียวตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 คือจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ แตปจจุบันได
กําหนดโทษตามความหนักเบาของความผิดที่ไดกระทํา โดยมีอัตราโทษสูงสุดจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน
200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และโทษต่ําสุดปรับไมเกิน 5,000 บาท
อนึ่งประกาศฯหรือคําสั่งของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ดังกลาว ในสวนที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน ที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลง
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2515 ใหยังคงใชตอไปเทาที่ไมขัดแยงกับ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ทั้งนี้
จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตอไป
สํ า หรั บ ประกาศฯ เรื่ อ งความปลอดภั ย ในการทํ า งาน ดั ง กล า ว 17 ฉบั บ เป น การกํ า หนด
มาตรฐานขั้ น ต่ํ า ให ส ถานประกอบการถื อ ปฏิบั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย และสุ ข ภาพอนามั ย ในการทํ า งานที่ ดี
ปราศจากอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทํางาน คือ
1. เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2519
2. เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน
2519
3. เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม
2520
4. เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา ลงวันที่ 8 มีนาคม 2522
5. เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (ประดาน้ํา) ลงวันที่ 17 กันยายน
2523
6. เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานกอสราง วาดวยลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว ลงวันที่ 29
มกราคม 2524
7. เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานกอสราง วาดวยนั่งราน ลงวนที่ 30 มิถุนายน 2525
8. เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานกอสราง วาดวยเขตกอสราง ลงวันที่ 10 กันยายน 2528
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9. เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น ลงวันที่ 17 เมษายน 2530
10. เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2531
11. เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่อับอากาศ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2534
12. เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2534
13. เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหมอน้ํา ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2534
14. เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่อันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตก
หลนและการพังทลาย ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2534
15. เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับลูกจาง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534
16. เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานลงวันที่
27 มิถุนายน 2538
17. เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2540
สําหรับกฎหมายหรือขอกําหนดอื่นที่เกี่ยวของในการทํางานกอสราง เชน
- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
- พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2521
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522
- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง “กําหนดมาตรฐานการทํางานกอสรางในเขตกรุงเทพฯ”
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ.2551 ประกอบดวย 15 หมวด ดังนี้
1. บททั่วไป
2. เขตกอสราง
3. งานไฟฟาและการปองกันอัคคีภัย
4. งานเจาะและงานขุด
5. งานกอสรางที่มีเสาเข็มและกําแพงพืด
6. ค้ํายัน
7. เครื่องจักรและปนจั่น

10

8. ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราวและลิฟตโดยสารชั่วคราว
9. เชือก ลวดสลิงและรอก
10. ทางเดินชั่วคราวยกระดับสูง
11. การทํางานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็นหรือ
ตกหลนของวัสดุ
12. งานอุโมงค
13. งานกอสรางในน้ํา
14. การรื้อถอนทําลาย
15. การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
4.4 การฝกอบรมความปลอดภัยฯ (Safety Training)
การฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยฯใหแกผูปฏิบัติงานนั้น ถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่มี
ความสําคัญยิ่งและเปนสิ่งจําเปนในการทํางานทุกแหง เพราะเปนการสรางความรู ความเขาใจและทักษะ
ในการปฏิบัติงานใหเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติงานของลูกจางเปนไปอยางเหมาะสมและ
สามารถควบคุมความสูญเสียที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานได รวมทั้งกอใหเกิดมาตรฐานการ
ทํางานที่ดีทั้งในเรื่องผลการทํางาน คุณภาพงาน และความปลอดภัยในการทํางาน
ดังนั้นผูบริหารจะตองทราบวาลูกจางระดับใดควรไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยฯ เรื่องใดบาง จึงจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในหนวยงานของตน
โปรแกรมการฝกอบรมจะตองคํานึงถึงในประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้
1. ตองตรงตามความตองการ และความจําเปนของหนวยงานกอสราง
2. หลักสูตรการฝกอบรมจะตองเหมาะสม และครอบคลุมสิ่งที่จําเปนตองรูทั้งหมด
3. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการฝกอบรมเปนระยะ ๆ
สําหรับเนื้อหาหลักสูตรดานความปลอดภัยฯ ที่ควรมีการอบรม ไดแก
- การฝกอบรมคนงานกอนทํางาน
- การฝกอบรมลูกจางตามที่กฎหมายกําหนด
- การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
- การใชเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณในงานกอสราง
- การใชเครื่องมือ อุปกรณฉุกเฉินในแตละพื้นที่
- ฯลฯ
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4.5 กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมอันตราย (Prevention and Control Measure)
การเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งตองมีสาเหตุ ไมใชเกิดขึ้นเอง และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแลวยอม
นํามาซึ่งความสูญเสียตาง ๆ ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในงานกอสรางสามารถแบงสาเหตุหลัก ๆ
เปน 2 สาเหตุ คือ
1. สาเหตุพื้นฐานของการเกิดอุบัติเหตุ เชน ความผิดพลาดของการจัดการ สภาวะ
ทางดานจิตใจของลูกจางไมเหมาะสม และสภาพรางกายไมเหมาะสมกับงาน
2. สาเหตุ โ ดยตรงของการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เช น การกระทํ า ที่ ไ ม ป ลอดภั ย หรื อ การ
ปฏิบัติงานของลูกจางที่ไมปลอดภัย และสภาพของงานที่ไมปลอดภัยหรือสภาพแวดลอมในสถานที่ไม
ปลอดภัย
อนึ่ ง ในขั้ น ตอนของการวางแผนงานความปลอดภั ย ในการทํ า งาน เพื่ อ ป อ งกั น
อุบัติเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานกอสรางกอนที่จะเริ่มดําเนินการกอสราง โดยใหสอดคลอง
กับขั้นตอนของแผนงานกอสรางของหนวยงาน จึงควรมีมาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ เชน
1.) การปองกันและควบคุมอันตรายจากการขุดดิน
การขุดดินมีเครื่องจักรที่ใชงานหลายประเภท สําหรับเพื่อเตรียมงานทําฐานราก
สาธารณูปโภคของงานกอสราง ซึ่งเปนงานที่มีความสําคัญลําดับตน ๆ ของการเริ่มงานกอสรางเพราะ
โอกาสที่ดินจะเคลื่อนตัวมีมาก และการเคลื่อนไหลอยางกะทันหัน จึงจําเปนตองมีมาตรการปองกันและ
ควบคุมการทํางานใหเกิดความปลอดภัยฯ เชน
1. กอนเริ่มงานขุดดิน จะตองขุดดินหรือเคลื่อนยายตนไม กอนหิน หรือสิ่งกีด
ขวางตางๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงาน
2. ถาการขุดดินจะเปนผลใหอาคารหรือกําแพงขางไมมั่นคง ตองจัดใหมีค้ํายัน
หรือผนังดินตามความจําเปน
3. หลุมที่ลึกทุก ๆ 1.20 เมตร หรือเกินกวานี้ ตองตอกเข็มพืดหรือค้ํายันปองกัน
อันตรายจากดินถลม นอกเสียจากจะตัดดินใหมีความลาดเอียง
4. กรณีที่ขุดดินลึกเกิด 3 เมตรตองจัดใหมีบันไดทางขึ้น-ลง และมีราวจับที่มั่นคง
แข็งแรง
5. จัดใหมีปายเตือน “ระวังวัสดุหลน” อยูดานบน
6. ควรจัดใหมีระบบระบายน้ํา และมีเครื่องสูบน้ําที่เหมาะสม
7. หามขุดดินใตฐานราก หรือกําแพงดิน
8. หามกองดินที่ขุดออกมาหางจากขอบหลุมที่ขุดนอยกวา 0.50 เมตร
9. หามรื้อถอนเข็มพืดชั่วคราว จนกวาโครงสรางใตดินนั้นจะแข็งแรงเพียงพอ
10. ทางรถวิ่งที่ใชแผงเหล็กตองมีราวกั้นตลอดทางและไมมีเศษวัสดุตกหลนสู
ดานลาง
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2.) การปองกันและควบคุมอันตรายจากการใชปนจั่น
การใชปนจั่นหรือเครน มีบทบาทมากในการทํางานกอสรางขณะนี้ เพราะเปนเครื่องจักรที่ใช
ในการยก และเคลื่อนยายวัสดุ โดยมีแบบและขนาดที่แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของการ
ใชงาน ซึ่งปกติจะมีปนจั่นที่ใชทั่วไป 2 ชนิด คือ ปนจั่นอยูกับที่ (Tower Crane)
ปนจั่นเคลื่อนที่ (Mobile Crane) ดังนั้นการปองกันและควบคุมอันตรายดังกลาว จึงตองทราบกอนวา
ชนิดใดดังตอไปนี้ เชน
ขอบังคับในการใช TOWER CRANE
1. การติดตั้ง TOWER CRANE จะตองมีวิศวกรเปนผูออกแบบฐานราก ตรวจสอบ
การติดตั้งตามกฎเกณฑที่กําหนดไว
2. ใหติดปายบอกน้ําหนักที่ยกได และติดสัญญาณเตือนในขณะทํางาน
3. ตองมีผูคุมงานและผูสงสัญญาณตลอดเวลาที่ TOWER CRANE ทํางาน
4. ตองมีการตรวจสอบสวนประกอบอุปกรณ พรอมบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
5. ถ า มีส ายไฟฟ า แรงสู ง อยู ใ นรั ศ มี ก ารทํ า งาน ต อ งปฏิ บั ติต ามข อกํ า หนดในการ
ทํางานใกลสายไฟฟาแรงสูง
6. ติดสัญญาณไฟกระพริบในเวลากลางคืน
7. ผู ควบคุม TOWER CRANE ตอ งมีความชํานาญและได รับ การมอบหมาย
โดยเฉพาะ
ขอบังคับในการใช MOBILE CRANE
1. บริเวณที่ MOBILE CRANE ทํางาน หามผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปโดยเด็ดขาดและ
จัดทําเขตอันตรายที่มองเห็นไดชัดเจน
2. ใหติดปายบอกน้ําหนักที่ยกได
3. ตองมีผูคุมงานและผูใหสัญญาณตลอดเวลาที่ MOBILE CRANE ทํางาน
4. ตองมีการตรวจสอบสวนประกอบอุปกรณ พรอมการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
5. ตําแหนงพื้นรองรับ MOBILE CRANE ตองมั่นคงแข็งแรง
6. ถา มีส ายไฟฟ า แรงสู ง อยู ใ นรัศ มี ก ารทํ า งาน ต อ งปฏิ บั ติต ามข อกํ า หนดในการ
ทํางานใกลสายไฟฟาแรงสูง
7. ผูควบคุม MOBILE CRANE ตองมีความชํานาญและไดรับการมอบหมายโดยตรง
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3.) การปองกันและควบคุมอันตรายในการใชนั่งราน
ในกรณี ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านสู ง เกิ น 2.00 เมตรขึ้ น ไป จะต อ งจั ด ทํ า นั่ ง ร า นตามมาตรฐานที่
กฎหมายกําหนดไว เพื่อปองกันการตกหลนของคนงานขณะปฏิบัติงานในที่สูง ๆ และที่แคบ ๆ ทั้งนี้
ตองจัดสราง หรือเลือกใชประเภทนั่งรานใหถูกตองและเหมาะสมกับสภาพการทํางานนั้น ๆ ดวย เพื่อ
ความปลอดภัยฯ เชน
1. นั่งรานทุกชุดจะตองประกอบและถอดประกอบหรือเลิกใชงานโดยคนงานที่มี
ความรูความชํานาญ
2. นั่ ง ร า นทุ ก ชุ ด จะต อ งได รั บ การตรวจสอบก อ นการใช ง านทุ ก ครั้ ง โดยผู ที่
รับผิดชอบเทานั้น
3. นั่งรานตองจัดวางบนรากฐานที่รองรับมั่นคง ตัวโครงนั่งรานตองวางใหไดฉากกับ
พื้นและขอตอ อุปกรณตาง ๆ ตองอยูในสภาพที่ดี มั่นคงแข็งแรง
4. การสรางนั่งรานและการใชนั่งรานใหเปนไปตามประกาศกระทรวงฯ เรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางานกอสราง วาดวยนั่งราน
5. ไม ค วรให นั่ ง ร า นรั บ น้ํ า หนั ก มากเกิ น ไป ผู รั บ ผิ ด ชอบต อ งแน ใ จว า นั่ ง ร า นที่
ประกอบขึ้นมาสามารถรองรับจํานวนคนและวัสดุที่อยูบนนั่งรานไดเปนอยางดี
6. ใหเคลื่อนยายวัสดุและอุปกรณทุกชิ้นบนนั่งรานที่อาจตกหลนลงมาไดออกกอนที่
จะทําการเคลื่อนยายนั่งราน หรือถอดนั่งรานทุกครั้ง
4.) การปองกันและควบคุมอันตรายจากการเชื่อมและตัด
การทํางานเชื่อมไมวาจะเปนการเชื่อมไฟฟาหรือแกสถือวาเปนประเภทงานอันตรายชนิดหนึ่ง
ที่มีโอกาสเกิดไฟไหมหรือกอใหเกิดการระเบิดได เพราะการปฏิบัติงานอาจอยูใกลกับวัตถุหรือสาร
ไวไฟในหนวยงานกอสรางมีคอนขางสูง โดยเฉพาะการทํางานที่เกี่ยวกับบํารุงรักษา ซอมแซมหรือการ
ขยายกิจการของโรงงาน เชน โรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม โรงงานปโตรเคมี เปนตน จึงตองมีมาตรการ
ปองกัน ดังตอไปนี้ เชน
1. กอนที่จะทําการเชื่อม จะตองแนใจวาไมมีวัสดุติดไฟอยูบริเวณที่จะปฏิบัติงาน
2. ก อ นเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านต อ งนํ า เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ม าตรวจสอบให แ น ใ จว า อยู ใ น
สถานที่ใชงานไดดี
3. เครื่องเชื่อมตองมีสายดินและมีการตอสายดินอยางถูกตอง
4. กรณีที่ใชถังแกสตองตรวจสอบสายแกสทุกครั้งกอนนําออกใชงานโดยสายตองไม
รั่วแตก ขอตอตองไมหลวม
5. กอนเคลื่อนยายถังแกส ตองถอดหัวปรับความดันออกและขณะเคลื่อนยายตองปด
ฝาครอบหัวถังดวยทุกครั้ง และหามแบก-กลิ้ง
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6. หลังจากเลิกใชแกส จะตองปดแกสในถังเสียกอนแลวปลอยแกสที่คาอยูในทอทิ้ง
7. ตองเตรียมถังดับเพลิง ประจําอยูบริเวณที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
4.6 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานกอสราง (Safety Inspection)
เปนวิธีการปองกันอุบัติเหตุอันตรายโดยการตรวจหาสาเหตุ การกระทําที่ไมปลอดภัย
และสภาพของงานที่ไมปลอดภัย แลวหาวิธีปองกันและแกไข
ในอดีตที่ผานมาสถานประกอบกิจการตาง ๆ จะเริ่มดําเนินงานดานความปลอดภัยดวย
การตรวจความปลอดภัยเปนกิจกรรมแรก ซึ่งฝายบริหารเห็นวาเปนวิธีที่ดีและสะดวกรวดเร็วในการหา
ขอบกพรองของการทํางานที่ไมปลอดภัยตาง ๆ เพื่อนํามาปองกันอุบัติเหตุอันตราย
ดังนั้นการตรวจความปลอดภัยฯ หากดําเนินการในลักษณะการจับผิด นอกจากจะ
ไมไดรับความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของแลว ยังไมไดพบสภาพที่แทจริงที่ไมปลอดภัยอีกดวย นอกจากนี้
แนวความคิดสมัยใหมการตรวจความปลอดภัยยังมีวัตถุประสงค เพื่อคนหาสิ่งที่อาจทําใหเกิดความ
สูญเสียตางๆ ตอหนวยงานกอสรางดวย สําหรับวิธีปฏิบัติในการตรวจความปลอดภัยฯ ที่จะตองให
ความสําคัญเบื้องตน คือ
การตรวจการกระทําที่ไมปลอดภัย เชน
- ความประมาท เลินเลอ
- การชอบทํางานเสี่ยง
- ทํางานลัดขั้นตอน
- ไมยอมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
- แตงกายไมเหมาะสมกับงาน
- ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบแหงความปลอดภัยฯ
- ทํางานที่ไมไดรับมอบหมาย
การตรวจสภาพของงานที่ไมปลอดภัย เชน
- มีการเก็บสารเคมี สารไวไฟ สารระเบิดไดงาย
- ความรอนสูง แสงสวางไมพอหรือสวางเกินไป เสียงดังมาก
- ความไมปลอดภัยจากเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ
- มีเชื้อโรค เชน ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา
- สภาพการทํางานอึดอัด คับแคบเกินไป
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โดยปกติแลวผูตรวจความปลอดภัยจะตองมุงประเด็นการตรวจเพื่อคนหาสาเหตุหลัก
2 ประการ คือ สภาพของงานที่ไมปลอดภัยและการกระทําที่ไมปลอดภัย ซึ่งเปนสาเหตุที่พบเห็นไดงาย
โดยทั่วไป แตถาจะสอบสวนหาสาเหตุที่แทจริงลึก ๆ จะพบวาสาเหตุที่แทจริงของสภาพของงานที่ไม
ปลอดภัย และการกระทําที่ไมปลอดภัยนั้นอาจเกิดจากความบกพรองของระบบการจัดการนั่นเอง
4.7 กําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานกอสราง (Safety Rules)
ในงานกอสรางโดยทั่วไปมักจะมีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยูเปนประจํา ซึ่งสวนใหญ
การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน หรือการกระทําที่ไมปลอดภัย หรือเกิด
จากหั ว หนา งานสั่ ง การให ค นทํา งานทํ า งานในลั ก ษณะเปน อั น ตราย โดยขาดการวางแผนป อ งกั น
อันตรายที่จะเกิดขึ้น และการใหคําแนะนําการปฏิบัติที่ปลอดภัย หรือขาดการวางแผนวิธีการทํางานที่
ปลอดภัยที่ดี
ดั ง นั้ น การกํ า หนดกฎความปลอดภั ย ฯ จึ ง มี ค วามจํ า เป น กั บ ลู ก จ า งทุ ก ระดั บ ใน
หนวยงานกอสราง โดยตองกําหนดเปนลายลักษณอักษรและอธิบายใหลูกจางทุกคนรับทราบ รวมทั้ง
ผูรับเหมาชวงดวย นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบและติดตามใหลูกจางทุกคนไดปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัยฯ อยางเครงครัดดวย สําหรับกฎความปลอดภัยฯ ที่สําคัญ ๆ เชน
7.1 กฎความปลอดภัยในการทํางานของลูกจางทั่ว ๆ ไป
7.2 กฎความปลอดภัยในการใชปนจั่น
7.3 กฎความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกล
7.4 กฎความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ – อุปกรณ
4.8 การควบคุม ดูแลความปลอดภัยฯ ของผูรับเหมาชวง (Safety Control of Sub - Contractor)
เปนการควบคุม ดูแล ผูที่ไมใชลูกจางของผูรับเหมาชั้นตนแตตองทํางานในหนวยงาน
กอสรางเดียวกันในฐานะผูรับเหมาชวง ซึ่งปจจุบันหนวยงานกอสรางหลาย ๆ แหง ไดใชวิธีการจาง
เหมาชวงงานกันมาก เนื่องจากไมตองรับผิดชอบสวัสดิการของลูกจางของผูรับเหมาชวง แตในทาง
ปฏิบัติบางครั้ง ผูรับเหมาชั้นตนมักจะหนีความรับผิดชอบไมพน เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแลว
ภาพพจนสวนรวมก็เปนภาพพจนของผูรับเหมาชั้นตน และอาจทําใหภาพพจนของเจาของโครงการเสีย
ชื่อเสียงดวยเชนกัน
ดังนั้นปจจุบันพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานก็บังคับใหผูรับเหมาชั้นตนใหดูแลไป
ถึงผูรับเหมาชวงทํางาน ไมใชเฉพาะแตลูกจางของผูรับเหมาชั้นตนเทานั้น ฉะนั้นงานความปลอดภัยจึง
ไมควรที่จะละเลยผูปฏิบัติงานกลุมนี้
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4.9 การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัยในการทํางาน
การตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Audits) เปนการตรวจสอบมาตรฐานของ
กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานกิจกรรมเดียว หรือหลายกิจกรรมก็ได เชน การบริหารความ
ปลอดภัยเปนตน ซึ่งเปนวิธีการพิจารณาหรือประเมินวาประสิทธิภาพการตรวจสภาพในการทํางานใน
แตละเรื่องนั้นไดผลมากนอยเพียงใด มีปญหาหรืออุปสรรคเรื่องใด เชน ตรวจสอบวาใครเปนผูทําการ
ตรวจมีความรูความสามารถหรือไม ตรวจสัปดาหละกี่ครั้ง ตรวจในเรื่องใดและไดผลเปนประการใด
เปนตน
หลักการตรวจสอบระบบความปลอดภัยมักใชแบบสํารวจที่มีเนื้อหา หัวขอที่จะทําการ
ตรวจสอบสั้นบาง ยาวบาง แลวแตการเลือกใช และการประเมินผลออกวาจะไดผลเปนประการใดนั้น
อาจจะประเมินผลเปนคะแนน หรือเปอรเซ็นตแลวแตความนิยม เมื่อรวบรวมขอมูลที่จําเปนไดแลวก็
เสนอตอผูบริหารรับทราบ ซึ่งจะเปนการชวยใหทราบถึงแนวโนมของอันตรายตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นแก
ลูกจาง เพื่อประโยชนในการจัดเตรียมมาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตอไป
4.10 การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะหอุบัติเหตุ
การรายงานอุบัติเหตุ (Accident Report)
เปนรูปแบบของการรายงานของผูเห็นเหตุการณ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหรายงาน
ภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุแลว ซึ่งปกติควรมีแบบฟอรมการบันทึกอุบัติเหตุ และคําอธิบายการกรอก
แบบฟอรมพอสังเขป โดยจะรายงานอุบัติเหตุทุกรายที่ทําใหเกิดความเสียหาย หรือเกิดการบาดเจ็บจาก
การทํางานทุกราย ไมวาการบาดเจ็บนั้นจะรุนแรงหรือไมก็ตาม รวมทั้งอุบัติเหตุที่จะไมทําใหเกิดการ
บาดเจ็บหรือไมเกิดความเสียหายดวย
วัตถุประสงคของการรายงานอุบัติเหตุ
- เพื่อรวบรวมขอมูลการเกิดอุบัติเหตุที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อชวยใหทราบถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่จะนําไปสูการหามาตรการในการแกไขและ
ปองกัน
- เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการสอบสวน และวิเคราะหอุบัติเหตุอยางมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อใชเปนขอมูลในกิจการเกี่ยวกับการจายเงินทดแทน
โดยทั่วไปการรายงานอุบัติเหตุ ควรเปนหนาที่ของหัวหนางานโดยตรง เพราะเปนผูที่
กํากับดูแลการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ และมีความรู ความเขาใจในการรายงาน
อุบัติเหตุตามที่กฎหมายไดกําหนดบทบาทไว
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4.11 การรณรงคสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน (Safety Promotion)
การบริหารจัดการความปลอดภัยในการทํางานจะประสบความสําเร็จหรือไมจําเปน
ที่ผูบริหารที่รับผิดชอบในหนวยงานกอสรางตองหาแนวทาง หรือมาตรการประชาสัมพันธการปองกัน
อุบัติเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการกําหนดวิธีการที่จะทําใหลูกจางทุกระดับใหความสนใจและ
ใหการสนับสนุนงานความปลอดภัยฯ มากยิ่งขึ้น
ดังนั้นวัตถุประสงคหลักอยางหนึ่งของการทํางานเรื่องความปลอดภัยฯ คือ การกระตุน
ใหเกิดพฤติกรรมที่ดีดานความปลอดภัยของลูกจางทุกระดับและทุกสถานที่ทํางาน โดยรณรงคและ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานความปลอดภัยของหนวยงาน
นั้น ๆ ที่จะสามารถพิจารณาเลือกกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับสภาพการณและความพรอมของ
หนวยงานกอสราง เชน
1. การจัดนิทรรศการ
2. การบรรยายพิเศษ
3. การสนทนาความปลอดภัย
4. การประกวดคําขวัญความปลอดภัย
5. การประกวดภาพโปสเตอร
6. การประกวดความสะอาด
7. การจัดฉายวิดีโอความปลอดภัย
8. การณรงคการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
9. กิจกรรม 5 ส
10. การรณรงคดวยโปสเตอรและสัญลักษณความปลอดภัย
11. การรณรงคลดอุบัติเหตุเปนศูนยดว ย KYT
12. การทําแผนปายแสดงสถิติอุบัติเหตุหรือปายประกาศ
13. การตอบปญหาชิงรางวัล
4.12 การปฐมพยาบาล (First Aid)
เปนการชวยเหลือเบื้องตนแกผูบาดเจ็บ หรือเกิดการเจ็บปวยอยางทันทีทันใด เมื่อเกิด
เหตุการณเฉพาะหนาขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการประสบอันตรายจากการ
ทํางานและยังเปนการนําสงผูปว ยไปโรงพยาบาลเพื่อใหไดรับการรักษาอยางถูกวิธีตอไป
สํ า หรั บ ผู ใ ห ก ารปฐมพยาบาล คื อ ผู ที่ ใ กล ชิ ด กั บ เหตุ ก ารณ ซึ่ ง สามารถควบคุ ม สติ
ปฏิบัติการชวยเหลือไดรวดเร็วทันตอเหตุการณและถูกตองตามหลักวิชาการ
สวนการจัดเวชภัณฑ เครื่องมืออุปกรณ หองพยาบาล ยานพาหนะและแพทย พยาบาล
ประจําในสถานประกอบการใหปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว

18

4.13 การวางแผนฉุกเฉิน (Emergeney Preparedness)
การทํางานที่มีลูกจางจํานวนมาก หรือมีความเสี่ยงในการทํางานสูงโดยเฉพาะในงาน
กอสรางการจัดทําแผนฉุกเฉินคอนขางมีความจําเปนอยางมาก ที่จะตองใหลูกจางเกิดความมั่นใจวางาน
ที่ทําอยูนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ลูกจางทุกคนสามารถปฏิบัติไดตามแผนที่กําหนดไว รวมทั้งตองชวย
ปองกันและลดการประสบอันตรายตาง ๆ ไดเปนอยางดีในกรณีที่แผนฉุกเฉินตองมีการอพยพคนงาน
หรือผูที่เกี่ยวของขณะปฏิบัติงานไดทันเหตุการณ
ดังนั้นผูบริหารจึงตองกําหนดแผนการฝกอบรม ขั้นตอนการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
สําหรับทุกกรณี เพื่อใหทราบถึงสายการบังคับบัญชาในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
นอกจากนี้ตองมีการซอมแผนและทบทวนหนาที่ของแตละบุคคลตลอดจนการปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณรวมกับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อใหแผนฉุกเฉินสามารถปฏิบัติไดและอยาง
นอยควรตองครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
1. วางมาตรการควบคุมบุคคลในภาวะฉุกเฉิน
2. แผนการอพยพและเสนทางที่ปลอดภัย
3. การวางมาตรการควบคุมความปลอดภัยในแตละพื้นที่
4. ขั้นตอนการคนหา ชวยชีวิตผูบาดเจ็บ ตลอดจนขั้นตอนการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
และการกลับเขาทํางานใหม
5. การควบคุมวัสดุอันตราย
6. การเคลื่อนยายและปองกันอุปกรณหรือวัสดุที่มีความสําคัญ
7. รายชื่ อ ของหน ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ สะดวกในการติ ด ต อ ขอความ
ชวยเหลือ
4.14 การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentations)
ทุกหนวยงานไมวาขนาดใหญหรือเล็ก ลวนแตตองใชเอกสารทั้งสิ้น เชน จดหมาย
โตตอบ แบบฟอรมตาง ๆ หนังสือรายงาน สิ่งพิมพ คูมือ และอื่น ๆ เปนตน
ตัวอยางเอกสารสําคัญที่นายจางตองปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับกิจการกอสราง
1. แบบที่กําหนดตามกฎหมาย
1.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น
ขอ 8 แบบตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจั่น ชนิดอยูกับที่ (แบบ คป.1)
แบบตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของปนจั่นชนิดเคลื่อนที่ (แบบ คป.2)
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1.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
ขอ 5 แบบแจงรายละเอียดสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ (แบบ สอ.1)
ขอ 6 แบบรายงานความปลอดภัยและประเมินการกออันตรายของสารเคมีอันตราย
(แบบ สอ.2)
1.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อ
ความปลอดภัยในการทํางาน
ขอ 36 แบบรายงานผลการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ
1.4 ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจาง
ขอ 18 แบบแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (แบบ จป.1)
ขอ 19 แบบแจงเปลี่ยนชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัย (แบบจป.2)
ขอ 17 แบบรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยฯ ระดับวิชาชีพ
(แบบจป.3)
2. คําสั่ง / ประกาศของหนวยงานกอสราง
2.1 ประกาศกระทรวง ฯ เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
ขอ 18 (6) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ขอ 6 แตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
2.2 ประกาศกระทรวง ฯ เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
ขอ 7 แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยฯระดับพื้นฐาน
ขอ 10 แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยฯระดับหัวหนางาน
ขอ 12 แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยฯ ระดับบริหาร
ขอ 14 แตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ความปลอดภัย ฯ ระดับวิชาชีพประจําสถาน
ประกอบการ
3. เอกสารที่ตองเก็บใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ
3.1 ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
ขอ 6 ผลการตรวจอุปกรณยก รางเลื่อน แมแรง และสวนประกอบที่สําคัญของเครื่อง
ตอกเสาเข็มกอนเริ่มทํางาน
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3.2 ประกาศกระทรวง ฯ เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยลิฟตขนสงวัสดุ
ชั่วคราว
ขอ 5 ผลการตรวจรับรองการสรางลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว โดยวิศวกรกอนใชลิฟต
3.3 ประกาศกระทรวง ฯ เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัย
ขอ 4 แผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
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