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คํานํา 
 

  สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.) ได�จัดทําคู�มือมาตรฐานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางานสําหรับพนักงาน เพ่ือเป,นคู�มือในการปฏิบัติงานให�เกิด
ความปลอดภัยและมีการจัดสภาพแวดล�อมในการทํางานให�เหมาะสมตามหลักสุขศาสตร0และกฎหมาย โดย 
สํานักงานฯ ได�ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและการสร�างเสริมสุขภาพชีวิตในการทํางานของ
ผู�ร�วมงานเป,นสําคัญ ตลอดจนการถือปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายด�านความปลอดภัยฯ กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข�อง และมาตรฐานด�านชีวอนามัยและความปลอดภัย  

  ดังนั้นสํานักงานฯ จึงหวังเป,นอย�างยิ่งว�าจะได�รับความร�วมมือร�วมใจจากพนักงานทุกท�าน   
ในการใช�คู�มือให�เป,นประโยชน0 และเพ่ือให�มีการปฏิบัติงานด�วยความระมัดระวังและตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการทํางาน รวมถึงการจัดและดูแลสถานท่ีทํางานให�สะอาด เป,นระเบียบ น�าอยู� น�าทํางาน ปลอดภัย        ไร�
มลพิษ ท้ังนี้เพ่ือเสริมสร�างความสุขและคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีต�อไป 
 
 
     สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.) 
               พ.ศ. 2562 
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ประกาศสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 

---------------------------------------------------------------------- 

  ตามท่ีพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน พ.ศ. 

2554 มาตรา 3 วรรคสอง ได�กําหนดให�ราชการส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท�องถ่ิน และกิจการ

อ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จัดให�มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด�านความปลอดภัย    อาชีวอนา

มัยและสภาพแวดล�อมในการทํางานในหน�วยงานของตนไม�ตํ่ากว�ามาตรฐานความปลอดภัย           อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล�อมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับเพ่ือเป,นการคุ�มครองพนักงานในหน�วยงาน

และผู�มาใช�บริการให�มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยท่ีดี รวมท้ังเพ่ือเป,นการสร�างภาพลักษณ0ท่ีดีด�านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานในหน�วยงาน นั้น  

  ดังนั้นสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม จึงประกาศนโยบายความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางานของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ     

ขนาดย�อม ดังนี้ 

  1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน ถือเป,นหน�าท่ีรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน 

  2. สํานักงานฯ จะสนับสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ ข�อบังคับ และแนวปฏิบัติด�าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับมาตรฐานท่ี

เก่ียวข�อง 

  3. สํานักงานฯ จะดําเนินการและสนับสนุนให�มีการปรับปรุงสภาพการทํางานและ

สภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีปลอดภัย 

  4. พนักงานทุกคนต�องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพ่ือนร�วมงานและทรัพย0สินของ

สํานักงานฯ เป,นสําคัญตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

5. พนักงานทุกคนต�องดูแลความสะอาด และความเป,นระเบียบเรียบร�อยภายในสํานักงานฯ 

  6. พนักงานทุกคนต�องให�ความร�วมมือและต�องปฏิบัติตามคู�มือมาตรฐานความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยของสํานักงานฯ และข�อกําหนดต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องอย�างเคร�งครัด พร�อมท้ังควรร�วมเสนอความ

คิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทํางานและวิธีการทํางานท่ีปลอดภัย 
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7. ผู�บังคับบัญชาในทุกระดับพึงกระทําตนให�เป,นแบบอย�างท่ีดีต�อพนักงานในสังกัดและ

ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานอย�างเคร�งครัด 

8. หากในกรณีท่ีสํานักงานฯ มีการว�าจ�างผู�รับเหมาช�วงมาดําเนินการในข้ันตอนใด ข้ันตอน

หนึ่งของการดําเนินงาน  สํานักงานฯ จะต�องจัดให�มีการควบคุมดูแลความปลอดภัย และกํากับให�ผู�รับเหมาช�วง 

ยึดถือนโยบายด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางานของสํานักงานฯ 

  9. สํานักงานฯ จะจัดให�มีการฝMกอบรมด�านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับพนักงาน ตาม

ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ โดยระบุอยู�ในแผนงานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ

ทํางาน 

  10. สํานักงานฯ จะจัดให�มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานความ

ปลอดภัยในการทํางานของสํานักงานฯ ตามนโยบายท่ีกําหนดไว�ข�างต�น อย�างสมํ่าเสมอ 

  11. สํานักงานฯ จะสนับสนุนการรณรงค0ส�งเสริมความปลอดภัยในการทํางานและให�มี

กิจกรรมด�านความปลอดภัยท่ีจะช�วยกระตุ�นจิตสํานึกของพนักงาน เช�น การประชาสัมพันธ0 เป,นต�น  

   

ประกาศ ณ วันท่ี  14 มกราคม 2563       

 

  

(นางสาววิมลกานต0  โกสุมาศ) 
รองผู�อํานวยการ 

รักษาการแทนผู�อํานวยการ 
        สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
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นิยามศัพท.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

อุบัติเหตุจากการทํางาน หมายถึง เหตุการณ0ท่ีเกิดข้ึนโดยไม�คาดคิด ไม�ได�ต้ังใจ มีผลทําให�เกิดการ
บาดเจ็บพิการ เสียชีวิต หรือทําให�ทรัพย0สินเสียหาย 
 

โรคจากการทํางาน 
(Occupational Disease) 

หมายถึง โรคหรือความเจ็บปNวยท่ีเกิดข้ึนกับผู�ปฏิบัติงาน 
โดยมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีไม�เหมาะสม สัมผัสสิ่ง
คุกคาม ลักษณะท�าทางการทํางานท่ีไม�ถูกต�อง โดยอาการของโรคหรือ
ความเจ็บปNวยเกิดข้ึนขณะปฏิบัติงานหรือหลังจากทํางานมาเป,นเวลานาน
หรือภายหลังหยุดการทํางาน หรือลาออก จากงานนั้น ๆ แล�วเช�น โรค
ออฟฟOศ ซินโดรม โรคประสาท หูเสื่อม โรคปอด ฯลฯ 
 

โรคท่ีเก่ียวเนื่องจากการ
ทํางาน 
(Working Related 
Disease) 

หมายถึงโรค หรือความเจ็บปNวยท่ีเกิดข้ึนกับผู�ปฏิบัติงาน โดยมีสาเหตุจาก
ปQจจัยหลายอย�างประกอบกันและสาเหตุท่ีเก่ียวข�องกับงาน ปQจจัยหนึ่งของ
การเกิดโรค เป,นผลโดยอ�อมจากการทํางาน เช�น โรคความดันโลหิตสูงจาก
สาเหตุความเครียดจากการทํางาน โรคกระเพาะอาหาร (พนักงานท่ีทํางาน
ล�วงเวลาบ�อย )ๆ ฯลฯ 
 

ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง การกระทําหรือสภาพการทํางานซ่ึงปลอดจากสาเหตุท่ีทําให�เกิด
อันตราย การเจ็บปN วย การสูญเสี ยหรื อความเดือดร� อนรํ าคาญ                   
อันเนื่องมาจากการทํางาน 
 

อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน 

หมายถึง การดูแลสุขภาพอนามัย ท้ังทางด�านร�างกาย จิตใจและสังคม
สภาพแวดล�อมในการทํางานตลอดจนสภาพแวดล�อมท่ีเก่ียวกับการทํางาน
ของผู�ปฏิบัติงาน 
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5 ส. เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน 

 

  5 ส. เป,นแนวความคิดการจัดระเบียบเรียบร�อยในสถานท่ีทํางาน เพ่ือก�อให�เกิดสภาพ 
การทํางานท่ีดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร�อย อันจะนําไปสู�การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

1. สะสาง คือ การจัดแยกสิ่งท่ีไม�จําเป,นออกจากสิ่งท่ีจําเป,นและกําจัดสิ่งท่ีไม�จําเป,นออกไปให�มาก
ท่ีสุด ของท่ีไม�ใช� ไม�ต�องการ ท้ิงไป/ขาย ของท่ีจะใช� เก็บเป,นระเบียบ มีปCายบอก 

2. สะอาด คือ ดูแลสถานท่ีทํางานให�สะอาดเป,นระเบียบอยู�เสมอ จุดท่ีควรดูแล พ้ืน มุมห�อง เพดาน 
มุมเพดาน โตSะทํางาน ชั้นวางของ ตู�เอกสาร หลอดไฟ ฝาครอบ และทุก ๆ อย�างรอบตัวเรา 

3. สะดวก คือ จัดวางสิ่งของท่ีจําเป,นให�ง�ายต�อการใช�งาน ไม�กีดขวางทางเดิน จัดเป,นหมวดหมู� มีปCายบอก 

4. สุขลักษณะ คือ รักษาสถานท่ีทํางานให�สะอาด คํานึงถึงสุขภาพอนามัยของพนักงาน โดยดูแล 3 ส.แรก 
ให�ดีอยู�เสมอ 

5. สร�างนิสัย คือ การปฏิบัติให�ต�อเนื่องเป,นนิสัย 
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มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน 

มาตรฐานข�อปฏิบัติเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

 

1. ดูแลสถานท่ีทํางานและสภาพแวดล�อมโดยรอบให�สะอาดและเป,นระเบียบด�วยหลักการ 5 ส. อยู�เสมอ 

2. ดูแลปCองกันตนเองโดยการตรวจสุขภาพเป,นประจําทุกปT และปฏิบัติตนตามประกาศด�านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3. ไม�ควรสูบบุหรี่ในบริเวณท่ีทํางาน  

4. รับประทานอาหารในบริเวณท่ีสํานักงานฯ จัดให�เท�านั้น 

5. ปOดสวิตซ0หรือถอดปลั๊กไฟฟCาหลังการใช�งานทุกครั้ง 

6. อย�าปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงอันตรายในขณะท่ีร�างกายไม�พร�อม 

7. หากพบเห็นสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีไม�ปลอดภัย หรือสิ่งท่ีอาจทําให�เกิดอันตราย ให�รีบแจ�ง
ผู�บังคับบัญชาหรือฝNายบริหารกลาง ซ่ึงเป,นหน�วยงานท่ีรับผิดชอบทราบทันที 

8. ผู�ปฏิบัติงานควรใช�อุปกรณ0 เครื่องมือให�ถูกวิธีและเหมาะสมกับประเภทของงาน  

9. ห�ามดัดแปลงแก�ไขอุปกรณ0 เครื่องมือ เครื่องใช�ต�าง ๆ ท่ีอาจทําให�เกิดอันตรายแก�ตนเองหรือผู�อ่ืน 
ควรแจ�งให�ฝNายบริหารกลาง ซ่ึงเป,นหน�วยงานท่ีรับผิดชอบมาดําเนินการให� 
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มาตรฐานความสะอาดและความเปKนระเบียบเรียบร�อยของสถานท่ีทํางาน 

 
  การปรับปรุงสภาพแวดล�อมในการทํางานอย�างต�อเนื่อง ทําให�สถานท่ีทํางานน�าอยู� น�าทํางาน 
เพ่ือเป,นการส�งเสริมให�พนักงานทุกคนมีสุขภาพท่ีดี มีความสุขและความปลอดภัยในการทํางาน ควรปฏิบัติดังนี้ 
  
สถ า น ท่ี ทํ า ง า น แ ล ะบ ริ เ ว ณ
โดยรอบ 

สะอาด ไม�ท้ิงหรือปล�อยปละละเลย และให�มีขยะหรือเศษวัสดุ 
เกลื่อนกลาด  
 

สภาพการทํางานท่ีปลอดภัย    จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช� เอกสารต�าง ๆ ให�เป,นระเบียบตามหลัก 5 ส. 
โตSะ เก�าอ้ี ตู�เก็บเอกสารจัดเก็บเข�าท่ีให�เรียบร�อยหลังเลิกใช�งานแล�ว
ทุกวัน 
การเดินสายไฟ สายโทรศัพท0เป,นระเบียบเรียบร�อย ไม�พาดหรือวาง
เกะกะและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ0การใช�ไฟฟCาอย�างปลอดภัย 
มีความพร�อมในเรื่องของการปCองกันอัคคีภัย 
 

สภาพแวดล�อมในสถานทํางาน
และบริเวณโดยรอบ 

ไม�มีเสียงดังรบกวนการทํางาน 
มีแสงสว�างพอเหมาะ 
ไม�มีมลพิษจากอากาศ ฝุNนละออง สารเคมีต�าง ๆ (ควันบุหรี่ น้ํายา 
ทําความสะอาด) 
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มาตรฐานความปลอดภัยในสํานักงาน 

 พ้ืนท่ีสํานักงาน – ทางเดิน – ประตู – หน�าต�าง  

1. พ้ืนสํานักงานควรมีการทําความสะอาดอยู�เสมอ โดยเฉพาะบริเวณทางเดินและมุมอับต�าง ๆ 

2. กรณีมีน้ําหรือสิ่งท่ีอาจทาให�เกิดการลื่นหกล�ม ให�รีบแจ�งพนักงานแม�บ�านมาทําความสะอาดพ้ืนทันที 
ระหว�างรอทําความสะอาดควรแสดงเครื่องหมายเตือนไว�ด�วย 

3. อย�าวางสิ่งของเกะกะบริเวณทางออก ช�องทางเดิน ประตู ทางออกฉุกเฉิน 

4. สายโทรศัพท0 เครื่องใช�ไฟฟCา ควรติดต้ังให�เรียบร�อย ไม�พาดผ�านทางเดินหรือวางเกะกะ 

5. บานประตูท่ีเปOด – ปOดสองบานควรติดเครื่องหมาย “ดึง” หรือ “ผลัก” ให�ชัดเจนและควรปฏิบัติตาม
โดยเคร�งครัด 

6. หากมีการเปOดหน�าต�าง ควรทําการปOดล็อกหน�าต�างทุกครั้งหลังเลิกใช�งาน 
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มาตรฐานความปลอดภัยในการใช�อุปกรณ.ไฟฟQา 
 

กระแสไฟฟCาแม�มีเพียงเล็กน�อยอาจทําให�ถึงแก�ความตายได� จึงควรระมัดระวังทุกครั้งท่ีใช�อุปกรณ0
เครื่องใช�ไฟฟCา โดยปฏิบัติดังนี้ 

 
1. ตรวจอุปกรณ0 เครื่องมือ เครื่องใช�ไฟฟCา ก�อนการใช�งานทุกครั้ง โดยให�ตรวจดูว�า สายไฟ ปลั๊ก ข้ัวต�อ 

ชํารุด เปTยกชื้นหรือไม� 
2. จัดเก็บสายไฟให�เรียบร�อยขณะปฏิบัติงานและภายหลังเลิกใช�แล�ว 

3. อย�าใช�เต�าเสียบท่ีไม�ได�มาตรฐานหรือใช�ร�วมกันมากเกินไป 

4. ห�ามใช�เครื่องมืออุปกรณ0เครื่องใช�ไฟฟCา ขณะร�างกายเปTยกน้ําเด็ดขาด 

5. ปOดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณ0เครื่องใช�ไฟฟCาท้ังของตนเองและส�วนกลางทุกครั้ง เม่ือเลิกใช�งานหรือ
ภายหลังจากเลิกงานแล�วทุกวัน 

6. ศึกษาคู�มือการใช�งานของเครื่องมือเครื่องใช�ไฟฟCาแต�ละชนิดให�เข�าใจก�อนใช�งาน 

8. พบอุปกรณ0เครื่องมือเครื่องใช�ไฟฟCาชํารุดเลิกใช�ทันที อย�าพยายามซ�อมแซมเอง ให�รีบแจ�งฝNาย
บริหารกลาง ซ่ึงเป,นหน�วยงานรับผิดชอบมาดําเนินการซ�อมแซมให� 

9. ควรเก็บสายไฟให�เป,นระเบียบ ใช�สายไฟให�ถูกประเภท และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ0การใช�ไฟฟCา
อย�างปลอดภัย 

10. สวิตซ0 สายไฟ เต�ารับ เต�าเสียบ ควรได�รับการบํารุงรักษาให�อยู�ในสภาพดีตลอดเวลา 

11. การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับไฟฟCาหรือซ�อมแซมติดต้ังระบบท่ีเก่ียวกับไฟฟCา ต�องมีผู�ปฏิบัติอย�างน�อย 2 คน 

12. การช�วยเหลือผู�ประสบอันตราย หรือผู�ถูกไฟดูดให�ตัดกระแสไฟก�อน อย�าเอามือเปล�าจับ ให�ใช�ผ�า ไม� 
เชือกท่ีแห�งดึงผู�บาดเจ็บให�หลุดออกมา ทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น 
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มาตรฐานความปลอดภัยในการใช�ยานพาหนะ 
  

1. ขับข่ีรถด�วยความระมัดระวัง อย�าประมาท 

2. มีมารยาทในการขับข่ีรถท่ีดี มีน้ําใจเอ้ือเฟZ[อแก�กัน  

3. หม่ันตรวจเช็คสภาพเป,นประจําไม�ว�าจะเป,นน้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรก น้ํามันเกียร0 น้ําในหม�อน้ํา        
น้ํากลั่นในแบตเตอรี่ ไฟสัญญาณต�างๆ เติมลมยางรถอย�างน�อยสัปดาห0ละครั้ง และนํารถเข�าตรวจ
และบํารุงรักษาท่ีศูนย0บริการ หรือโดยช�างผู�ชํานาญตามระยะทางหรือระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือความ
ม่ันใจว�าไม�มีส�วนใดบกพร�องและพร�อมท่ีจะใช�งานได�อย�างปลอดภัยเสมอ 

4. ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร�งครัด 

5. ขับรถด�วยความเร็วท่ีเหมาะกับสภาพถนนและการจราจร  

6. การขับรถยนต0ต�องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 

7. การขับข่ีรถจักรยานยนต0ต�องสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง 

8. อย�าขับรถขณะมึนเมาหรือกินยาแก�หวัด หรือขณะง�วงนอนจัด เพราะเม่ือตกอยู�ในสภาพเช�นนั้น จะ
ทาให�เกิดอุบัติเหตุได�ง�าย ควรหาท่ีจอดรถท่ีปลอดภัยแล�ว พักสักครู� เพ่ือให�ร�างกายกลับคืนสู�สภาพ 
ท่ีพอจะขับรถต�อไปได� 

9. ควรใส�เบรกมือทุกครั้งเม่ือนํารถเข�าจอดในบริเวณท่ีจอดรถ เพ่ือปCองกันรถลื่นไหล 
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มาตรฐานความปลอดภัยในการใช�เครื่องถ�ายเอกสารและเครื่องพิมพ. 
 

1. ปOดฝาเครื่องให�สนิทก�อนเริ่มถ�ายเอกสารทุกครั้ง (เพ่ือปCองกันแสงอัลตราไวโอเลตเข�าตา หรือสัมผัส
ผิวหนังมากเกินความจําเป,น ซ่ึงอาจทําให�เกิดอาการตาแดง ตุ�มคัน มะเร็งผิวหนัง) 

2. หลีกเลี่ยงการสูดโอโซนท่ีปล�อยออกมาจากเครื่องถ�ายเอกสาร (เพราะอาจทําให�เกิดอาการ
อ�อนเพลีย ปวดศีรษะ ระคายเคืองจมูก/ปาก/คอ)  

3. ควรต้ังเครื่องถ�ายเอกสารและเครื่องพิมพ0ในท่ีท่ีมีอากาศหมุนเวียน หรือถ�ายเทได�สะดวก หรือ 
จัดวางให�ไกลห�างจากผู�ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีนั้นๆ เพ่ือปCองกันการฟุCงกระจายของผงฝุNน 

4. พนักงานหญิงท่ีกําลังมีครรภ0ควรหลีกเลี่ยงการถ�ายเอกสาร 

5. บํารุงรักษาเครื่องถ�ายเอกสารและเครื่องพิมพ0สมํ่าเสมอ 
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มาตรฐานการปQองกันและระงับอัคคีภัย 
 

การปQองกันและระงับอัคคีภัย  

   การปCองกันและระงับอัคคีภัยเป,นหน�าท่ีของพนักงานทุกคนต�องช�วยกันดูแลและปฏิบัติ ดังนี้  

1. ห�ามสูบบุหรี่หรือทําให�เกิดประกายไฟบริเวณท่ีอาจก�อให�เกิดอัคคีภัยได� 

2. ห�ามท้ิงก�นบุหรี่หรือวัตถุท่ีมีความร�อนลงในตระกร�า ถังขยะ หรือสิ่งรองรับอ่ืน ๆ ท่ีอาจก�อให�เกิด
อัคคีภัยได�  

3. ต�องทราบวิธีการปฏิบัติตนเม่ือมีเหตุการณ0ไฟไหม�เกิดข้ึนในบริเวณสํานักงาน อย�าต่ืนตกใจ ให�ปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีได�ฝMกซ�อมไว�  

4. ต�องทราบตําแหน�งและท่ีตั้งของอุปกรณ0เครื่องดับเพลิงท่ีมีใช�อยู�ในสํานักงาน ได�แก� สัญญาณแจ�งเหตุ
เพลิงไหม� เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  

5. เรียนรู�วิธีการใช�งานของอุปกรณ0ดับเพลิงแต�ละประเภทและสามารถนํามาใช�งานได�ทันที เม่ือมี
เหตุการณ0ฉุกเฉินเกิดข้ึน  

6. ห�ามวางสิ่งของ วัสดุ เอกสารในตําแหน�งท่ีจะเป,นอุปสรรคหรือกีดขวางการนําเครื่องดับเพลิง 
มาใช�งานอย�างสะดวกและรวดเร็ว 

7. ให�ความร�วมมือ เข�าร�วมในการฝMกซ�อมดับเพลิงและฝMกซ�อมอพยพหนีไฟ โดยพร�อมเพรียงกัน 

8. พนักงานท่ีไม�มีหน�าท่ีรับผิดชอบในแผนปฏิบัติการฉุกเฉินต�องรีบออกจากตัวอาคารโดยเร็วตาม
ข้ันตอนในแผนอพยพหนีไฟ และให�ไปรวมกันท่ีจุดรวมพล ห�ามหนีไปท่ีอ่ืน ท้ังนี้เพ่ือจะได�ตรวจและ
เช็คจํานวนและทราบว�ามีผู�ใดติดค�างอยู�ในอาคารอีกหรือไม� 

9. ห�ามนําเครื่องดับเพลิงมาฉีดเล�นหรือเล�นหยอกล�อกัน 
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ภาคผนวก 
 

เครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัย 

เครื่องหมาย ความหมาย 

 

 
 

ห�ามสูบบุหรี่  
 

 

 
 

ทางออกฉุกเฉิน ซ�ายมือ 
 

 

 
 

ทางออกฉุกเฉิน ขวามือ 
 

 

 
 

ทิศทางตรงสู�ท่ีปลอดภัย 
 

 

 
 

ทิศทางเฉียงสู�ท่ีปลอดภัย 
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เครื่องหมาย ความหมาย 

 

 
 

จุดรวมพล  
 

 

 
 

อุปกรณ0ดับเพลิงยกหิ้ว  
 

 

ติดต�อสายด�วนช�วยชีวิต 

ผู�ช�วยเหลือท่ีพบผู�ปNวยกําลังต�องการความช�วยเหลือทางการแพทย0ฉุกเฉิน ให�ต้ังสติ และติดต�อแจ�งเหตุผ�าน
เบอร0โทรศัพท0 1669 ได�ตลอด 24 ชั่วโมง 

 
 

 
 
 
 
 
 


