
บทบาทหนาท่ีของการดูแลความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานฯ พ.ศ. 2549 ไดมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของ จป. หรือ 

เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับ ตาง ๆ ไวดังนี้



บทสรุปดานกฏหมาย
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานฯ พ.ศ. 2549 ไดมีการ กําหนดประเภทกิจการที่ตองดําเนินการดานความปลอดภัย

ผาน เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ดังนี้
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(1) การทําเหมืองแร เหมืองหิน กิจการปโตรเลียมหรือปโตรเคมี

(2) การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแตง เสริมแตง ดัดแปลง แปรสภาพ ทําใหเสีย

หรือทําลายซ่ึงวัตถุหรือทรัพยสิน รวมทั้งการตอเรือ การใหกําเนิด แปลง และจายไฟฟาหรือพลังงานอยางอื่น
(3) การกอสราง ตอเติม ติดตั้ง ซอม ซอมบํารุง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคาร สนามบินทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใตดิน ทาเรือ อูเรือ สะพานเทยีบเรือ ทาง

น้ํา ถนน เข่ือน อุโมงค สะพาน ทอระบาย ทอน้ํา โทรเลข โทรศัพท ไฟฟา กาซหรือประปา หรือสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการ

กอสราง

(4) การขนสงคนโดยสารหรือสินคาโดยทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถายสินคา
(5) สถานีบริการหรือจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิงหรือกาซ

(6) โรงแรม

(7) หางสรรพสินคา

(8) สถานพยาบาล

(9) สถาบันทางการเงิน

(10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

(11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

(12) สถานปฏิบัตกิารทางเคมหีรือชีวภาพ

(13) สํานักงานที่ปฏบิัตงิานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (12)

(14) กิจการอ่ืนตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด



บทสรุปดานกฏหมาย
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานฯ พ.ศ. 2549 ไดมีการกําหนดจํานวนหนาทีข่อง จป. ตอประเภทกิจการตาง ๆ ไวดังนี้

ศูนยกระจายสินคา ที่เหลือ: ตองมี จป. หัวหนางาน และ จป. บริหาร

บจก. สิวะดลบริหารสินคา: ตองมี จป. หัวหนางาน จป. วิชาชีพ และ จป. บริหาร

สนงญ. บจก. สิวะดลบริหารสินคา & บจก. เพาเวอรชอฟ: ตองมี จป. หัวหนางาน และ จป. บริหาร

ศูนยกระจายสินคา ขอนแกน: ตองมี จป. หัวหนางาน จป. เทคนิค และ จป. บริหาร

สถานที่ประกอบการของบริษัทฯที่เขาขาย

คาใชจาย และ ช่ัวโมง ในการอบรม ของแตละระดับมีดังนี้

• จป. หัวหนางาน: 6 ชม. 2,500 ฿ (ประมาณ)

• จป. เทคนิค: 18 ชม. 3,500 ฿ (ประมาณ)

• จป. บริหาร: 12 ชม. 2,500 ฿ (ประมาณ)

ทั้งน้ีบริษัทฯ ยังไมตองจัดต้ัง

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.)

งบประมาณ 40,000บาท ท้ัง

โครงการ



บทสรุปดานกฏหมาย
การกําหนดเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 5 ระดับ คือ (1) จป. ระดับบริหาร (2) จป. ระดับหัวหนางาน

(3) จป. ระดับเทคนิค (4) จป. ระดับเทคนิคขั้นสูง (5) จป. ระดับวิชาชีพ

จป. ตามตําแหนง

• หมายถึง พนง. บริษัทฯ ที่มีตําแหนงการ

บังคับบัญชา ซ่ึงตองมีหนาที่ในการดูแลความ

ปลอดภัยตอ พนง. และ ทรัพยสินอื่นๆ

จป. เปนหนาที่

• หมายถึง พนง. ที่ไดรับหนาที่หลักดานการ

ดูแลความปลอดภัยตอ พนง. และ ทรัพยสิน

อื่นๆ จะตองไดรับการอบรมดานความ

ปลอดภัยขั้นสูง



1. กํากับ ดูแล ใหลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือ

2. วิเคราะหงานในหนวยงานที่รับผิดชอบเพ่ือคนหาความเส่ียงหรืออันตรายเบื้องตนโดยอาจรวมดําเนินการกับเจาหนาที่ความ

ปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ

3. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

4. ตรวจสอบสภาพการทํางาน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยกอนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน

5. กํากับ ดูแล การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลของลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบ

6. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจางตอนายจาง 

และแจงตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สําหรับสถานประกอบ

กิจการที่มีหนวยงานความปลอดภัยใหแจงตอหนวยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ

7. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง

รวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้ง

เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอนายจางโดยไมชักชา

8. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน

9. ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมอบหมาย

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน หรือ จป. หัวหนางาน มีหนาที่
จป
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เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร หรือ จป. บริหาร มีหนาที่

1. กํากับ ดูแล เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซึ่งอยูในบังคับบัญชาของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน

ระดับบริหาร

2. เสนอแผนงานโครงการดานความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานที่รับผิดชอบตอนายจาง

3. สงเสริม สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตามแผนงานโครงการเพ่ือใหมี

การจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ

4. กํากับ ดูแล และติดตามใหมีการแกไขขอบกพรองเพ่ือความปลอดภัยของลูกจางตามที่ไดรับรายงานหรือตามขอเสนอแนะ

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานคณะกรรมการ หรือหนวยงานความปลอดภัย
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1. ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน

2. วิเคราะหงานเพ่ือชี้บงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการทํางานอยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง

3. แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือ

4. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเน่ืองจากการทํางาน และรายงาน

ผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพ่ือปองกันการเกิดเหตุโดยไมชักชา

5. รวบรวมสถิติ จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะเก่ียวกับการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอัน

เนื่องจากการทํางานของลูกจาง

6. ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามที่นายจางมอบหมาย

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค หรือ จป. เทคนิค มีหนาที่
จป
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1. ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน

2. วิเคราะหงานเพ่ือชี้บงอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและขั้นตอนการทํางานอยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง

3. วิเคราะหแผนงานโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตางๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอ

นายจาง

4. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการ

ทํางาน

5. แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือ

6. แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจาง เพ่ือใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการทํางาน

7. ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะหการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเน่ืองจากการทํางาน 

และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะตอนายจางเพ่ือปองกันการเกิดเหตุโดยไมชักชา

8. รวบรวมสถิติ วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะเก่ียวกับการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุ

เดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจาง

9. ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามที่นายจางมอบหมาย

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ จป. เทคนิคขั้นสูง มีหนาที่
จป
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1. ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

2. วิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย รวมทัง้กําหนดมาตรการปองกันหรือข้ันตอนการทํางานอยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง

3. ประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภยัในการทํางาน

4. วิเคราะหแผนงานโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานตางๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง

5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทาํงาน

6. แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือ

7. แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจางเพื่อใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตอุันจะทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการทํางาน

8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน หรือดําเนินการรวมกับบุคคลหรือหนวยงานที่ข้ึนทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปน

ผูรับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางานภายในสถานประกอบกิจการ

9. เสนอแนะตอนายจางเพื่อใหมีการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยาง

ตอเนื่อง

10. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะหการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้ง

เสนอแนะตอนายจางเพื่อปองกันการเกิดเหตุโดยไมชักชา

11. รวบรวมสถิติ วิเคราะหขอมูล จัดทํารายงาน และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจาก

การทํางานของลูกจาง

12. ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจางมอบหมาย

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ หรือ จป. วิชาชีพ มีหนาที่



จป. ตามหนาที่ ที่ตองจัดทําตามระเบียบกฎหมาย

กก ผจก.

จป. บริหาร

จป. เทคนิคข้ันสูง

(จป.เปนหนาที่)

ผจก. ชม.

จป. บริหาร

ผจก. ขก.

จป. บริหาร

ผจก. จงสิริ

จป. บริหาร

ผจก. นครชัยศรี

จป. บริหาร

ผจก. สร.

จป. บริหาร

ผจก. กระบ่ี

จป. บริหาร

ผจก. มีนบุรี

จป. บริหาร

ผจก. รังสิต

จป. บริหาร

ผจก. บางแค

จป. บริหาร

Sup. ขก.

จป. หน. งาน

Sup. มีนบุรี

จป. หน. งาน

Sup. อุดร

จป. หน. งาน

Sup. กระบ่ี

จป. หน. งาน

Sup. สงขลา

จป. หน. งาน

Sup. รังสิต

จป. หน. งาน

Sup. สิงหบุรี

จป. หน. งาน

Sup. บางแค

จป. หน. งาน

ผจก. สวนกลาง

จป. บริหาร

จนท. ความ

ปลอดภัย

ผจก. HR

ผจก. ยานยนต

ผจก. ฝายเคลม

จนท. กฎหมาย

ขก.

จป. เทคนิค

สนั
บส

นุน

ตัวแทนการ Audit



จป. ตามหนาที่ ที่ตองจัดทําตามระเบียบกฎหมาย
09/2560 กสร.จป.บ.104-006583

09/2560 กสร.จป.บ.104-006583

10/2561 กสร.จป.ท.104-000097

นาย ธนานันต ชาติยานนท

นาย นฤพล  ปทามาพิรัตน

นาย ณรงค  พราหมณลอย

นาย สราวุธ มาตรา



จป. ตามหนาที่ ที่ตองจัดทําตามระเบียบกฎหมาย
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น.ส.ลัดดา ชาตเิกิดนางจันทรธิรา ชัยชนะ นายพิชพงษ พิชัยเชิด นายจิรพงษ วองไว นายรังสิต ลิสวัสดิ์ นายสุภการณ ดําครุฑ น.ส.ทิพยเกษร ธรรมศิริ น.ส.ณัฐดา เหลืองสนิท

09/2560 กสร.จป.ง.104-012392



จป. ตามหนาที่ ที่ตองจัดทําตามระเบียบกฎหมาย
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นายอนุกรณ แสนปอง นายภูนิวัฒน เพ็ชรตีบ นายวัชรินทร ตรีศรี น.ส.ลภัสรดา หมุนนุย นายธนวัต ทิพยสนธิ์ นายวิวัฒน สุเทพ นายธรรมรัตน นราเวช

นายสาธร ซอนยอด



สวนกลาง

กก ผจก.

จป. บริหาร

สวนกลาง

จป. เทคนิคข้ันสูง

(จป.เปนหนาที่)

ตามสถานท่ี

จป. บริหาร

ตามสถานท่ี

จป. หน. งาน

• รายงานอุบัติเหตุตอ พนง. และ ทรัพยสิน = รย..05 ทันที ทุกกรณี

• สง Check List ราย อาทิตย เดือน

• รายงานอุบัติเหตุตอ พนง. และ ทรัพยสิน = รย..05 ทันที ทุกกรณี

• สง Check List ราย เดือน

• สรุป และ นําเสนอมาตรการปองกนั และ ขออนุมัติ จาก Check List 

และ อ่ืนๆ ราย เดือน รวมถึง รย. 05

• นําเสนอ และ ขออนุมัติ การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ราย ป

• นําเสนอ และ ขออนุมัติ Board ความปลอดภัย เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง• อนุมัติ รย. 05

• อนุมัติมาตรการปองกนั จาก Check List และ อ่ืนๆ ราย เดือน

• อนุมัติ การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ราย ป

• อนุมัติ Board ความปลอดภัย เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง

• ถายทอด นําการปฏิบัติการ (เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง) ตรวจสอบ (ราย 

เดือน) และ Audit (ทุก 6 เดือน) การดําเนินการดานความปลอดภยั

• สอดสองดูแล ผานระบบ CCTV (รายวัน)

• ถายทอด ควบคุมการปฏิบัติการเร่ืองความปลอดภัย (ราย วัน) และ

ตรวจสอบ (ราย อาทติย)

• ตรวจสอบใบอนุญาตเฉพาะ เชน ใบขับข่ี ใบขับรถโฟลลีฟ ฯลฯ วายัง

ถูกตอง เหมาะสม

• ข้ึนทะเบียนแตงตั้ง จป. ในทองที่ สนง. สวัดดกิาร จังหวัด

นําไปปฏิบัติ

สวัสดิการแรงงาน
รายงานเร่ืองสุขภาพ กรณีมี

ปจจัยเสี่ยง เมื่อเจอ

เนื้อหาของการสื่อสารดานความปลอดภัย

ตําแหนง จป. ตางๆ



ตัวอยางเอกสารตางๆ ดานความปลอดภัย
ตรวจ “พนกังานประจําวนั”

1.หมวกนิรภัย 2.หน้ากากอนามัย

7.มีใบอนุญาตขับขี�F/L 8.ขับF/Lคาดเข็มขัดนิรภัย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.นายธราดล ช่วยศรี พนักงานคลัง o o o o o o o o o o 12 o o o o o o o 3 o o 5

2.วิชิต แสนกิ�ว พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ o o 8 o o o o o o 10 o o o o o o o o o o o o

หมายเหต:ุ     O =  เรียบร้อย

จป.บริหารผู้ตรวจสอบ  : พิชพงศ์

หน่วยงาน  :  Safety SDCL

คลัง/HUB  : ขอนแก่น

จป.หัวหน้างานผู้ตรวจ  : อดิพงษ์

X =  ไม่เรียบร้อย(ให้ระบุหมายเลขหัวข้อลงในช่องวันที�ตรวจ )

แบบฟอร์มตรวจพนักงานคลัง/พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ประจําวัน

พนักงานคลัง /พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

รายการตรวจพนักงานคลัง /พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

เดือน  : เมยายน                                            ปี  : 2565

6.ปริมาณแอลกอฮอล์ =0mg%

12.ขึ�นที�สูงใส่เซฟตี�ไลน์

ชื�อ-นามสกุล

3.เสื�อสะท้อนแสง 4.กางเกงขายาว 5.รองเท้านิรภัย

9.จอดF/Lดับเครื�องยนต์ 10.จอดF/Lดึงเบรกมือ 11.จอดF/Lถอดกุญแจ



ตัวอยางเอกสารตางๆ ดานความปลอดภัย
ตรวจ “โฟล์คลิฟท์ประจําวนั”

ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 o

2 o

3 o

4 o

5 o

6 o

7 x

8 o

9 o

10 o

11 x

12 o

13 x

14 o

หมายเหตุ  : O   =      ปกติ

X   =      ผิดปกติ

แบตเตอรี�อยู่ในสภาพใช้งานได้

ที�ชาร์ตแบตเตอรี�อยู่ในสภาพสมบูรณ์

สายโซ่และข้อต่อต่างๆถูกยึดอย่างแน่นหนา

กระจกมองข้างและหลังเห็นได้ชัดเจนและปรับตําแหน่งถูกต้อง

ไฟเลี�ยว ,ไฟหมุนและไฟส่องสว่างใช้งานได้

สภาพเบรค การห้ามล้อ สามารถหยุดและควบคุมรถได้

งาที�ใช้หนีบหรือยกมีชิ�นส่วนครบถ้วนและแน่นหนา

เข็มขัดนิรภัย , ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพใช้งานได้

ไม่มีเสียงดังผิดปกติขณะขับขี�

วิช
ิต

จป.บริหารผู้ตรวจสอบ  : พิชพงศ์จป.หน.งานผู้ตรวจ  : อดิพงษ์

                  แบบฟอร์มตรวจรถยก(Forklift) ประจําวัน

รายการ

พ
น

ักง
าน

ขับ
รถ

 โฟล์คลิฟท์ยี�ห้อ  :   Toyota                                      คันที�  : 1 เดือน  : เมยายน ปี : 2565

หน่วยงาน  :  Safety SDCL

คลัง/HUB  : ขอนแก่น

ผู้ขับขี�สวมใส่หมวกนิรภัยมีสายรัดคาง, เสื�อสะท้อนแสง, รองเท้าsafety

ผู้ขับขี�มีใบอนุญาตขับรถยก

มีเสียงสัญญาณจํากัดความเร็วและเสียงสัณญาณรถถอย

นํ�ามันเบรค ,นํ�ามันเครื�อง ,นํ�ามันพาวเวอร,์นํ�าในหม้อนํ�าอยู่ขีดมาตรฐาน

ไม่มีรอยรั�วของนํ�ามันเชื�อเพลิง /หล่อลื�น



1.หมวกนิรภัย 2.หน้ากากอนามัย

7.จอดรถดับเครื�องยนต์ 8.จอดรถดึงเบรกมือ

ชื�อ-นามสกุล

พนักงานจัดส่งขาออก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

นายมนตรี นามพวน 72-7227 o o o o o o o o o o o o 10 1 o o o o o o o o

หมายเหต:ุ     O =  เรียบร้อย

รายการตรวจพนักงานจัดส่งขาออก

แบบฟอร์มตรวจพนักงานจัดส่งขาออก ประจําวัน

หน่วยงาน  :  Safety SDCL

คลัง/HUB  : ขอนแก่น

จป.หัวหน้างานผู้ตรวจ  : นรินธร

จป.บริหารผู้ตรวจสอบ  : พิชพงศ์

เดือน  : เมษายน                                         ปี  : 2565

X =  ไม่เรียบร้อย(ให้ระบุหมายเลขหัวข้อลงในช่องวันที�ตรวจ )

ทะเบียนรถขาออก

3.เสื�อสะท้อนแสง 4.กางเกงขายาว 5.รองเท้านิรภัย 6.ปริมาณแอลกอฮอล์ =0mg%

9.จอดรถถอดกุญแจ 10.จอดรถวางขอนรองล้อ 11.ขึ�นที�สูงใส่เซฟตี�ไลน์ 12.ดูแลสินค้าที�จัดส่งอย่างดี

ตัวอยางเอกสารตางๆ ดานความปลอดภัย
ตรวจ “พจส.ขาออกประจําวนั”



พนักงานจัดส่งขาเข้า

นายวิรัตน์ งามศรี 76-1234

หมายเหต:ุ   O =  เรียบร้อย  X =  ไม่เรียบร้อย(ให้ระบุหมายเลขหัวข้อลงในช่องที�ตรวจ )

o

หน่วยงาน  :  Safety SDCL

คลัง/HUB  : ขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี  : 1/04/2565

จป.หัวหน้างานผู้ตรวจ  : นรินธร

จป.บริหารผู้ตรวจสอบ : พิศพงศ์

6.ผลตรวจโควิด

ชื�อ-นามสกุล
ทะเบียนรถขาเข้า

2.หน้ากากอนามัย 5.รองเท้านิรภัย

3.เสื�อสะท้อนแสง

o 4 o x

แบบฟอร์มตรวจพนักงานจัดส่งขาเข้า ประจําวัน

รายการตรวจพนักงานจัดส่งขาเข้า

ปริมาณแอลกอฮอล์ =0mg% ขึ�นที�สูงใส่เซฟตี�ไลน์1.จอดรถดับเครื�องยนต์ 3.จอดรถถอดกุญแจ

4.จอดรถวางขอนรองล้อ2.จอดรถดึงเบรกมือ

การปฏิบัติหลังการจอดรถอุปกรณ์PPE

1.หมวกนิรภัย 4.กางเกงขายาว

ตัวอยางเอกสารตางๆ ดานความปลอดภัย
ตรวจ “พจส.ขาเข้าประจําวนั”



ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 o

2 o

3 o

4 o

5 x

6 o

7 o

8 o

9 o

10 x

11

12 o

13 o

14 x

หมายเหต ุ : o  =      ปกติ

x   =      ผิดปกติ

เกจ์วัดความเร็ว /อุปกรณ์ GPS/กล้องหน้ารถ

ความสะอาดของตัวรถและกระบะบรรทุก

พ
จส

.

ที�ปัดนํ�าฝนซ้าย -ขวา /กระจกหน้า-มองข้าง

มีขอนรองล้อ2อัน/ถังดับเพลิง (15Lb)1ถัง/กรวยจราจร 2อัน/กล่องยา

เบรคมือ-เท้าใช้งานได้ดี /เข็มขัดนิรภัยล๊อกได้สนิท

มีสัญญาณไฟและเสียงขณะถอยหลัง /สัญญาณแตรดัง

มีผ้าใบและสายรัด /ไม่มีรอยรั�วของตู้บรรทุก

สลักยึดและรอยต่อระหว่างตัวแม่ -ลูกใช้งานได้ดี
พ

น
ม

ลมยางและสภาพยาง /มียางอะไหล่

                  แบบฟอร์มตรวจสภาพรถ ประจําวัน

หน่วยงาน  :  Safety SDCL

คลัง/HUB  : ขอนแก่น

 รถยนต์ยี�ห้อ  : ISUZU                       ทะเบียนรถ  : 2ฒน0127 เดือน  : เมษายน ปี : 2565

รายการ

แผ่นป้ายทะเบียน/ภาษีประจําปี /เอกสารประกันภัยประจํารถ

นํ�ามันเครื�อง/นํ�ามันเบรค/นํ�ามันพาวเวอร์ /นํ�ากลั�นแบตเตอรี�

ระดับนํ�าหม้อนํ�า

ไม่มีคราบรอยรั�วของนํ�ามัน

จป.หน.งาน/เทคนิคผู้ตรวจ  : สราวุธ จป.บริหารผู้ตรวจสอบ  : พิชาพงศ์

ไฟหน้า/ไฟเลี�ยวหน้า-หลัง/ไฟเบรค/ไฟฉุกเฉิน/ไฟส่องทะเบียน

ตัวอยางเอกสารตางๆ ดานความปลอดภัย
ตรวจ “สภาพรถประจําวนั”



ตัวอยางเอกสารตางๆ ดานความปลอดภัย
ตรวจ “คลงัประจําเดือน”

ลําดับ ถูกต้อง 
ไม่

ถูกต้อง
รายละเอียดที�ไม่ถูกต้อง

o

o

x มีพาเลทวางขวางประตูทางออก

o

o

x ไม่มีป้ายเตือนพื�นต่างระดับ

x ไม่มีจุดสูบบุหรี�อย่างชัดเจน

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x ไม่มีป้ายเตือน

o

o

o

o

o

o

x พื�นทางเข้าคลังชํารุด

o

o

o

o

o

x ก๊อกนํ�าในห้องนํ�ามีนํ�าหยด

x ฝนตกหนักมีนํ�าท่วมขังด้านหน้าคลัง

x มีเศษขยะอุดตันทางระบายนํ�า

x ไฟไซเรนด้านหน้าคลังเสีย

o

x ไม่มีเส้นทางเดิน

x ยังไม่ได้ติดตั�งกันชนเสาและกําแพง

o

o

o

o

 o = ถูกต้อง  ,   X =ไม่ถูกต้อง (ระบุในช่องรายละเอียดที�ไม่ถูกต้อง )

1.5  ป้ายทางออก / Exit เห็นได้ชัดเจน

 แบบฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัยและสิ�งแวดล้อมในพื�นที�ทํางาน  ประจําเดือน

หน่วยงาน : Safety SDCL

คลัง/HUB : ขอนแก่น

เดือน  : เมษายน                           ปี  : 2565

รายละเอียด

1.  ความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัย

1.1  ถังดับเพลิงมีการซ่อมบํารุง ,ตรวจเช็คและอยู่ในตําแหน่งที�เหมาะสมกับการหยิบใช้งาน

 (ในระดับมือจับ)

1.2  มีการระบุ ตําแหน่งของถังดับเพลิงอย่างชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้

1.3  ไม่มีสิ�งของวางกีดขวางประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟ

1.4  แผนปฏิบัติการฉุกเฉินและเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล มีติดไว้เห็นชัดเจนตาม

ทางออกและเส้นทางแยก

จป.หัวหน้างาน/เทคนิคผู้ตรวจ  : สราวุธ

จป.บริหารผู้ตรวจสอบ  : พิชพงศ์

4.  ความปลอดภัยเกี�ยวกับเครื�องจักร

1.6  มีสิ�งที�สังเกตุได้กรณีที�มีความต่างระดับของพื�นที�

1.7  มีการจัดเก็บวัสดุที�ติดไฟได้อย่างเป็นระเบียบและควบคุมการสูบบุหรี�อย่างเคร่งครัด

2.  ความปลอดภัยในการใช้และจัดเก็บสารเคมี

2.2. สารไวไฟจัดเก็บห่างจากแหล่งความร้อนหรือประกายไฟ

3.  ความปลอดภัยเกี�ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.1  ไม่มีสายไฟ,ตู้ควบคุม ,ปลั�กไฟ ,ท่อร้อยสายไฟที�ชํารุดหรือสายเปลือย

3.2  มีการติดตั�งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าในพื�นที�

3.3  สายไฟหรือสายพ่วงถูกจัดเก็บอย่างเรียบร้อยในพื�นที�ทํางาน

3.4  อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที�นํามาใช้ต้องได้รับการตรวจ

3.5 มีการติดป้ายแสดงพื�นที�หรืออุปกรณ์ฟฟ้าที�ถูกควบคุมที�ตัวสวิทต์ไฟฟ้า

3.6 มีการติดตั�งสาย Ground สําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

6.3 พื�นที�ทํางาน บันได และทางเดินปราศจากอันตรายจากการลื�นสะดุด และ /หรือไม่มี

พื�นผิวชํารุด

4.1 เครื�องป้องกันอันตราย (Guard,ตะแกรง) อยู่ในตําแหน่งที�ถูกต้องและใช้งานได้ตามปกติ

4.2 ปุ่มหยุดฉุกเฉินและระบบ interloockอยู่ในสภาพที�ดี

4.3.มีป้ายเตือนอันตรายหรือสัญญาณขณะเครื�องจักรเคลื�อนที�

4.4 มีการตรวจสอบเครื�องมือหรือเครื�องจักรตามหัวข้อและระยะเวลาที�กําหนด

5.  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

5.1 มีป้ายเตือนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างชัดเจน

5.2 พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ขณะปฏิบัติงาน

5.3 จัดให้มีตู้เก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์ฉุกเฉิน และมีการระบุ

ตําแหน่งอย่างชัดเจน

6.  สิ�งแวดล้อมและความปลอดภัยทั�วไปในสถานที�ทํางาน

6.1 เก้าอี� ,โต๊ะ,อุปรณ์เครื�องใช้และส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคารในบริเวณที�ที�ทํางานอยู่

ในสภาพที�ดี

6.2 ประตูและหน้าต่างทุกบานสามารถปิดได้สนิท โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่าง ๆ

7.5  มีเส้นหรือขอบเขตแบ่งแยกทางเดินรถและทางเท้าอย่างชัดเจน

6.4 มีการรักษาความสะอาดในพื�นที� และแยกขยะของเสียทิ�งอย่างถูกต้อง ตามชนิดของถัง

ที�กําหนดไว้และห้องกรอกปูน

6.5 มีแสงสว่างเพียงพอในที�ทํางานตามที�กฎหมายกําหนด

6.6 ไม่มีการกระทําที�เสียงหรืออาจทําให้เกิดอันตรายในสถานที�ทํางาน

6.7 ไม่มีอาหารและเครื�องดื�มในบริเวณการทํางาน

6.8 ระบบกําจัดฝุ่นทํางานได้ปกติโดยไม่มีการฟุ้งกระจายของผงปูนในพื�นที�ทํางาน

6.9 มีการดูแลและใช้ทรัพยากรในพื�นที�อย่างมีประสิทธิภาพเช่นไม่ปล่อยให้นํ�าหยดรั�วหรือ

เปิดเครื�องใช้ไฟฟ้าทิ�งไว้โดยไม่จําเป็น

7.  ความปลอดภัยของพื�นที�การจราจร

7.1 ไม่มีนํ�าท่วมขังในทุกพื�นที�บนผิวถนน

7.2 ไม่มีสิ�งอุดตันทางระบายนํ�า

7.3  มีป้ายเตือน บังคับ และข้อแนะนําต่าง ๆซึ�งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แม้ในเวลา

กลางคืน

7.4  มีการระบุเส้นทางหลักและทางรองบริเวณทางแยก

หมายเหตุ  :

7.6  กําแพงกันชนถูกติดตั�งที�ความสูงไม่น้อยกว่าครึ�งหนึ�งของล้อรถ

7.7  มีระบบควบคุมพื�นถนนที�ปิด / ซ่อมแซม / ปรับปรุงชั�วคราว

7.8  มีการจดรถตามพื�นที�และขอบเขตที�กําหนดไว้และไฟไซเรนหน้าคลัง 2 จุด

8.  ความไม่ปลอดภัยด้านอื�น ๆ ที�ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง

8.1 ตรวจอุปกรณ์เซฟตี�ไลน์ (รอก,สายสลิง,โครงสร้าง,เชือกกันตก ,ชุดกันตก )

8.2 มาตรการป้องกันโควิด 19



กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายความปลอดภัยฯ จป.บริหาร จป.เทคนิค หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

พนักงาน SUB บริษัท ประกัน

                   7,990.00 7,990.00                       รถยนต์

เหตุที�เกิด(หน้างานเขียน)

ผู้กระทํา : ขอนแก่น

วัน/เวลาที�เกิดเหตุ :

สถานที�เกิดเหตุ :

สาเหตุที�เกิด :

ผลกระทบที�ได้รับ :

ขั�นตอนการดําเนินการ(หน้างานสรุป)

บทลงโทษเบื�องต้น(หน้างานสรุป)

ความเห็นของฝ่ายความปลอดภัยฯ

ผู้รับผิดชอบ วันกําหนดเสร็จ

จป.หน.งาน 18/1/2565

จป.หน.งาน 20/1/2565

ผู้รับผิดชอบ วันที�ติดตาม

นฤพล 20/1/2565

บทลงโทษสุดท้าย (ฝ่ายปฏิบัติการ+ฝ่ายความปลอดภัยฯสรุป)

หมายเหตุ : (ให้ทําเครื�องหมาย O หัวข้อ) 1.แนบใบหักเงินพนง. 2.แนบใบหักเงินSUB

3.แนบรูปถ่ายที�เกิดอุบัติเหตุ 4.แนบบิลเคลม 5.อื�นๆระบุ

ผู้จัดทํารายงาน

แคบ และไม่มีพนักงานคลังคอยให้สัณญาณถอยให้เนื�องจากพนักงานกําลังตักปูนลงที�คลังBอยู่

ทางฝ่ายเซฟตี�ของปูนนกได้ระงับการวิ�งรับงานรถคันดังกล่าวเป็นเวลา 3 วัน และให้เข้ามาอบรมการถอยรถกับทางปูนนก

จํานวน 3 ชั�วโมง

มาตราการป้องกัน

1.แจ้งกับพจส.ทุกคันไม่ให้ถอยเข้าคลังจนกว่าจะมีพนง.คลังมาให้สัณญาณในการถอย

2.นําโซ่มาขึงตรงประตูทางเข้าไม่ให้รถถอยเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต

การติดตามมาตราการป้องกัน

มาตราการป้องกันทั�ง2หัวข้อได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว(ตามรูปถ่ายแนบ)

1.ได้แจ้งไปยังฝ่ายเซฟตี�ของปูนนกและทางเซฟตี�ของบริษัท

2.ให้ทางพจส.คู่กรณีแจ้งทางประกันเข้ามาดําเนินการ

3.ปิดกั�นพื�นที�ที�ได้รับความเสียหาย

1.บทลงโทษพจส.ให้ทางปูนนกพิจารณา

จากการตรวจสอบอุบัติเหตุที�เกิดขึ�น ทางพจส.ได้เข้ามาส่งปูนที�คลังขอนแก่นเป็นครั�งแรกและไม่ชํานาญกับการถอยรถเข้าที�

นายสราวุธ มาตรา จป.หน.งาน

รถSubธารสุวรรณ สังกัดคลัง /HUB :

รย.05 รายงานการเกิดอุบัติเหตุและอื�นๆ        เลขที�รย.05…......../…….…/…...…

รายงานถึง

ยอดความเสียหาย

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ(บาท)
ประเภทประกันภัย

17 มกราคม 2565

ประตูทางเข้าคลังA

พจส.ขาเข้าถอยรถเข้ามาในคลังด้านท้ายรถชนกับประตูทางเข้าคลังA

เสาประตูและกําแพงด้านขวาได้รับความเสียหาย(ตามรูปถ่ายแนบ)

ตัวอยางเอกสารตางๆ ดานความปลอดภัย
รายงานอบุติัเหต ุ“รย.05”



1. นําเสนอ ประธานบริษัท ……………………………………………………………………………………………….. ทันที

2. กรรมการผูจัดการ และ จป. เทคนิคขั้นสูง แถลงนโยบายดานความปลอดภัยตอพนักงาน ……… 7 เมษายน 2565

และ ชี้แจงรายละเอียดตอผูที่เก่ียวของ รวมถึง แตงตั้งผูเก่ียวของ

3. อบรมผูที่เก่ียวของ โดย จป. เทคนิคขั้นสูง …………………… ภายในเดือนเมษายน 2565 …………………... 29 เมษายน 2565

4. จัดตั้ง Line Official (@safety-sdcl/pscl) เฉพาะกลุม จป. เทคนิคข้ันสูง จป. เทคนิค และ จป. บริหาร ภายในเดือนเมษายน 2565 29 เมษายน 2565

5. จป. เทคนิคข้ันสูง จัดทํา Board ความปลอดภัย คูมือดานความปลอดภัย และ ปายสถิติ ………. ภายในเดือนมิถุนายน 2565

การเกิดอุบัติเหตุ กอน ขอ 3. Delay แตทําคูมือสงหนางานเสร็จ 29 เม.ย. 2565

6. กลุมการอบรม จป.  ………………………………………………………………………………………………………. พฤษภาคม 2565 เปนตนไป

a. Priority: จป. บริหาร (อบรมทาง Conference) <จะแจงใหทราบ>

b. Secondary: จป. หัวหนางาน <จะแจงใหทราบ>

แผนการดําเนินการ ดานความปลอดภัย

-- จบ --
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