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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ความปลอดภัยในงานกอสราง  

เลม 1 การบริหารความปลอดภยัทั่วไป 
 

1. ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมการจัดการทั่วไปในเรื่องความปลอดภัยของงานกอสราง 

กําหนดใหองคกรดูแลความปลอดภัย การจัดทําแผนงานความปลอดภัยในงานกอสราง  แนวทางการปฏิบัติ 

การบริหารความปลอดภัย  และหลักการที่ใชประเมินในการตรวจสอบความปลอดภัยที่สําคัญ อันจะชวยให

เกิดความปลอดภัยทั้งตอผูปฏิบัติงานและสาธารณชนผูเกี่ยวของ  

1.2 นอกเหนือจากขอบเขตที่กําหนดไวในมาตรฐานนี้ ใหศึกษาจากเอกสารอางอิงที่กําหนดไวในมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ หรือขอกําหนดอื่นที่เกี่ยวของ 

2. บทนยิาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1  การประสบอันตราย (injury) หมายถึง การที่ลูกจางไดรับอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ หรือถึงแกความตาย

เนื่องจากการทํางานใหนายจาง หรือการปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจาง หรือรวมถึงบุคคลภายนอกที่

ไดรับอันตรายจากการดําเนินงานของโครงการกอสราง โดยจะครอบคลุมถึงอุบัติเหตุจากการทํางานและ

โรคเนื่องจากการทํางาน 

2.2 นายจาง (employer) หมายถึง ผูซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและหมายความรวมถึง 

(1) ผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง 

(2) ในกรณีทีน่ายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําแทนนิตบิุคคลและผูซึ่งไดรับ 

  มอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย 

(3) ในกรณีที่ผูประกอบกจิการไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบใหบุคคลหนึ่งบคุคลใดรับชวงไป 

  ควบคุมดูแลการทํางานและรับผดิชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึ่งกด็ี  มอบหมายใหบุคคล  

 หนึ่งบุคคลใดเปนผูจดัหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี  โดยการทํางานนัน้ 

  เปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบ 

  กิจการ ใหถือวาผูประกอบกจิการเปนนายจางของลูกจางดงักลาวดวย 
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2.3 ลูกจาง (employee) หมายถึง  ผูซ่ึงตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร 

2.4 อุบัตเิหตุ (accident) หมายถึง เหตุการณที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางานที่มีผลทําใหเกิดการบาดเจ็บ ความ

เจ็บปวยจากการทํางาน หรือการเสียชีวติ 

2.5  อุบัตเิหตุจากการทํางาน (occupational accident) หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไมไดคาดคดิและ

ไมไดควบคุมไวกอนในที่ทํางานแลวมีผลทําใหเกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต หรืออาจทําใหทรัพยสิน

เสียหาย 

2.6  โรคเนื่องจากการทํางาน (occupational disease) หมายถึง การเจ็บปวยของลูกจาง พนักงาน หรือผูใชแรงงาน 

ที่มีผลเสียเนื่องจากการทํางานในสถานที่ทํางาน นั้น 

2.7  ความปลอดภัยในการทํางาน (occupational safety) หมายถึง สภาพการทํางานที่ไมมีอันตราย ปลอดภัยจาก

เหตุที่ทําใหบาดเจ็บ เจ็บปวย หรือทําใหเกิดการสูญเสียของผูที่ทํางาน 

2.8  งานกอสราง (construction work) หมายถึง การประกอบการเกี่ยวกับการกอสราง อาคารหรือสิ่งกอสรางอื่น

ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน และหมายความรวมถึงการตอเติม ซอมแซม ซอมบํารุง ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือ

การรื้อถอน ทําลายอาคารหรือสิ่งกอสรางนั้นดวย 

3. การบริหารความปลอดภัยทั่วไป 

3.1   หลักการบริหารความปลอดภัยในงานกอสราง 

การบริหารงานความปลอดภัยในงานกอสรางนั้นมีความสําคัญเทากับการบริหารงานกอสรางดานอืน่ ๆ เชน 

ระยะเวลาในการกอสราง งบประมาณทีใ่ชกอสราง และคณุภาพในงานกอสราง ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัตคิือ 

ผูบริหารระดับสูงเปนผูนําและตรวจสอบอยางตอเนื่อง  โดยจัดใหมกีารฝกอบรมใหความรูทั้งทางทฤษฎีและ

ปฏิบัติ  การมอบหมายหนาทีค่วามรับผดิชอบใหแกผูเกี่ยวของ  รณรงคและสงเสริมใหเกิดความรวมมือจาก

ทุกฝาย  รวมทั้งการจัดทําระบบบนัทึกการประสบอันตราย สาเหตุและวิเคราะหอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น(ถามี)  เพื่อ

ใชกําหนดแนวทางปองกันและแกไข 

3.1.1 แนวคิดดานความปลอดภัย 

 ตองใหขอมูลดานความปลอดภัยในการทํางานกอสรางแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดยตองทําใหทราบ

ปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุในงานกอสรางซึ่งประกอบดวย เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ ขั้นตอน

การปฏิบัติงานตาง ๆ และบุคลากรผูรับผิดชอบ 

3.1.2 การจัดตั้งหนวยงานความปลอดภัย 

 ตองจัดหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลและรับผิดชอบงานดานความปลอดภัยโดยเฉพาะ และตองมีความ

เหมาะสมกับงานและขนาดขององคกร เพื่อสามารถกําหนดงานและบุคลากรผูรับผิดชอบได 
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3.1.3 การจัดทําแผนงานความปลอดภัย 

 ตองจัดทําแผนงานความปลอดภัย ใหสอดคลองกับหนวยงานความปลอดภัย ตามขอ 3.1.2 โดยให

ครอบคลุมงานตาง ๆ ที่ตองปฏิบัติทั้งหมดตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการกอสราง เพื่อเปนมาตรการใน

การปองกันและแกไขอันตรายที่เกิดขึ้น 

3.1.4 การตรวจสอบความปลอดภัย 

 ตองตรวจสอบความปลอดภัยตามแผนงานความปลอดภัย  ตั้งแตกอนเริ่มงานจนกระทั่งงานแลวเสร็จ 

โดยกําหนดระยะเวลาการตรวจสอบและจุดตรวจสอบตาง ๆ ดังนี้ 

(1)  การตรวจสอบปกติเปนประจําตามที่กําหนด 

(2)  การตรวจสอบที่ไมแจงกําหนดเวลาที่แนนอน 

(3)  การตรวจสอบพิเศษ 

การตรวจสอบความปลอดภัยดังกลาวเปนการประเมินประสิทธิภาพของการทํางานในแตละประเภทงาน

นั้น  

3.2  การจัดองคกรดูแลความปลอดภัยในงานกอสราง  

การจัดองคกรเพื่อดูแลความปลอดภัยในงานกอสรางโดยทั่วไป แบงเปน 2 แนวทาง 

3.2.1 ฝายความปลอดภัยจัดใหอยูในสายการบังคับบัญชาภายใตโครงการ โดยมีผูจัดการโครงการเปนผู

กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเฉพาะในแตละหนวยงาน  

 โดยรูปแบบของหนวยงานคือ 

 ฝายความปลอดภัยจดัใหอยูในสายการบงัคับบญัชา เปนการจดัตั้งหนวยงานโดยกําหนดใหเปน 

หนวยงานหนึ่งในฝายของการบริหารโครงการ แตไมไดขึน้ตรงตอคณะกรรมการบริหารฯ  ดังรูปที่ 1 

3.2.2 ฝายความปลอดภัยจัดใหอยูในสายงานสนับสนุนภายใตฝายบริหารในองคกรของผูรับเหมากอสรางและ

มีอํานาจอิสระจากโครงการกอสราง 

 โดยรูปแบบของหนวยงานคือ 

  ฝายความปลอดภัยจัดใหอยูในสายงานสนับสนุน เปนการตั้งหนวยงานโดยกําหนดใหหนวยงาน 

เปนสายงานสนับสนุน และขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริหารฯ ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 1 ผังองคกรดานความปลอดภัยทีอ่ยูในสายการบังคบับัญชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ผังองคกรดานความปลอดภัยทีอ่ยูในสายงานสนบัสนุน 

 

ผูจัดการโครงการ 

แผนกบุคคล  แผนกอื่น ๆ  แผนกวิศวกรรม  แผนกความปลอดภัย  แผนกบัญชี  

คณะกรรมการบริหารฯ 

ผูจัดการโครงการ 

แผนกบุคคล  แผนกวิศวกรรม  

แผนกความปลอดภัย  

แผนกบัญชี แผนกอื่น ๆ  

คณะกรรมการบริหารฯ 
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ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของหนวยงาน 

 หนวยงานดานความปลอดภัยในงานกอสราง มีปจจัยที่สําคัญตอประสิทธิภาพอยู 2 ประการ คือ  

(1) ความอิสระในการทํางาน เมื่อมีการกําหนดหนวยงานความปลอดภัยในการทํางานในหนวยงานกอสราง

ความมีอิสระในการทํางาน ไมตองคํานึงถึงอิทธิพลของระดับการบังคับบัญชา จะชวยใหหนวยงาน

ความปลอดภัยสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในบางครั้ง หากมีการตั้งหนวยงานความ

ปลอดภัยใหอยูตําแหนงที่ต่ํากวาบางฝายอาจจะสงผลใหเกิดความเกรงใจ และไมสามารถทํางานดาน

ความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) การรายงานผลตอผูบริหารไดอยางตรงกับสถานการณจริง ในบางครั้งเมื่อกําหนดหนวยงานดานความ

ปลอดภัยใหอยูในระดับเดียวกับหนวยงานทั่วไป การรายงานผลอาจมีการสงผานไปยังหนวยงานใด

หนวยงานหนึ่งกอน จึงคอยดําเนินการรายงานไปยังผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจดานความปลอดภัย ซึ่ง

อาจจะทําใหผูมีอํานาจนั้นไมไดรับขอมูลที่เปนจริงได  

สําหรับองคกรความปลอดภัยในหนวยงานกอสราง กฎหมายไดกําหนดไววา นายจางจะตองจัดใหมี

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการที่มี

ลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป  โดยองคกรตองมีองคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด

ไว นอกจากจะกําหนดนโยบายความปลอดภัยแลว ฝายบริหารตองกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของ

ผูเกี่ยวของทุกฝาย เชน เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ มีหนาที่และความรับผิดชอบที่

สําคัญ ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยตาง ๆ 

(2) วิเคราะหงานตาง ๆ เพื่อบงชี้ความเส่ียงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

(3) ประเมินความเส่ียงและอันตรายในการทํางาน 

(4) กําหนดมาตรการปองกันและแกไขดานความปลอดภัยในการทํางาน 

(5) แนะนําและฝกอบรมใหขอมูลดานความปลอดภัยในการทํางานแกผูปฏิบัติงานตาง ๆ 

(6) หาสาเหตุและวิเคราะหการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น เพื่อปองกันไมใหเกิดซ้ํา 

(7) รวบรวมขอมูลและสถิติการประสบอันตรายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

3.3 การจัดทําแผนงานความปลอดภัยในงานกอสราง 

การเริ่มตนจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรเริ่มจากผูบริหารมีความตั้งใจใน

การจัดทําระบบความปลอดภัยใหกับพนักงานทุกคน โดยผูบริหารจะตองกําหนดนโยบายความปลอดภัย 

เปนลายลักษณอักษรพรอมลงนาม แลวแจงใหพนักงานทุกระดับเขาใจนโยบายความปลอดภัยดังกลาว เมื่อ

พนักงานรับทราบแลว หนวยงานดานความปลอดภัยก็จะสามารถทํางานประสานกับหนวยงานอื่น ๆ ไดเปน

อยางดี 

กระบวนการบริหารเกี่ยวกับความปลอดภัยประกอบดวยสวนสําคัญ 3 ประการ คือ  
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3.3.1 การวางแผน 

การวางแผนเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะหสถานการณ เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เปนอยูโดยละเอียด เพือ่

ใชเปนขอมูลในการกําหนดเปาหมาย เชน การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในอดีต และ

สภาพแวดลอมในปจจุบัน หรือรวบรวมปจจัยสําคัญในการดําเนินการ เชน คน วัสดุ เครื่องมือ 

งบประมาณ กฎหมาย และเทศบัญญัติที่เกี่ยวของ เปนตน 

ผูวางแผนตองกําหนดเปาหมายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของสถานประกอบการ หรือปญหาที่

รวบรวมมากจากการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน หลังจากนั้นจึงทําการกําหนดแผน โดยกําหนดวิธี

ปฏิบัติ คาใชจาย และระยะเวลาของการดําเนินการตามแผน 

3.3.2 ปฏิบัติตามแผน 

การปฏิบัติตามแผนขึ้นอยูกับบุคลากร วิศวกร และผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบในดานความ

ปลอดภัย รวมทั้งการตรวจสอบและติดตามแผนงานความปลอดภัย ซึ่งผูปฏิบัติงานควรอบรมและ

อธิบายแผนดังกลาวใหกับผูปฏิบัติงานเพื่อทําใหเกิดความเขาใจ และสามารถดําเนินตามแผนความ

ปลอดภัยที่อยางเหมาะสม โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงตอความปลอดภัยสูงอาจตองมีการซักซอมใน

เรื่องแนวทางการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณอันตราย   

3.3.3 ตรวจสอบและปรับปรุงแผน 

หลังจากที่ไดปฏิบัติตามแผนแลว หนวยงานความปลอดภัยจําเปนตองมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของ

แผนที่ไดดําเนินการไป โดยการวัดผลที่ดีควรมีการวัดผลเปนตัวเลข เชน ระยะเวลาที่ไมเกิดอุบัติเหตุ

ติดตอกันเปนจํานวนวัน เปนตน 

3.4   แนวทางการปฏิบัติในการบริหารความปลอดภัยในงานกอสราง 

 การบริหารความปลอดภัยในการทํางานที่ดีมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

3.4.1 ผูบริหารระดับสูงเปนผูนําและตรวจสอบอยางตอเนื่อง 

 ผูบริหารระดับสูงตองกําหนดนโยบายความปลอดภัยและความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการ

ทํางานแกผูปฏิบัติงาน รวมทั้งตองมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกลาวอยาง

ตอเนื่อง 

3.4.2 การจัดใหมีการฝกอบรมใหความรูทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

 การจัดฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานสําหรับผูเกี่ยวของในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับคนงาน

จนถึงระดับผูบริหาร ใหมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน 

3.4.3 การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหแกผูเกี่ยวของ 

 การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานแกผูเกี่ยวของทุกระดับ และ

ใหนําไปปฏิบัติใชอยางเครงครัด 
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3.4.4 การรณรงคและสงเสริมใหเกิดความรวมมือจากทุกฝาย 

 การดําเนินการทําใหทุกฝายมีความเกิดความตระหนักและใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการ

ทํางานรวมกัน 

3.4.5 การจัดทําระบบบันทึกการประสบอันตราย รวมทั้งการหาสาเหตุและวิเคราะหอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อใช

กําหนดแนวทางปองกันและแกไข 

 การจัดเก็บขอมูลและสถิติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดดานความปลอดภัยในการทํางาน เชน การรายงานการ

บาดเจ็บ การสอบสวนสาเหตุ และการวิเคราะหความเสี่ยงเปนตน เพื่อนํามาวิเคราะหและหาสาเหตุใน

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมทั้งนํามากําหนดแนวทางในการปองกันและแกไข 

3.5 หลักการที่ใชประเมินในการตรวจสอบความปลอดภัยที่สําคัญ  

 เพื่อทําใหทราบผลสําเร็จของการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานในภาพรวมวาอยูในระดับใด 

โดยจะทําใหทราบวาตองดําเนินปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในเรื่องใด และสามารถวัดความกาวหนาของการ

ดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อหาขอบกพรองและกําหนดมาตรการปองกันและแกไขกอน

สิ้นสุดโครงการ โดยมีแนวทางการกําหนดปจจัยหลักและปจจัยยอยที่สําคัญ ดังนี้ 

3.5.1 องคกรและการบริหารความปลอดภัย  

(1) มีการกําหนดนโยบาย และการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

(2) มีการคัดเลือกลูกจางใหม การเปล่ียนงาน และการบรรจุงาน 

(3) ผูบริหารมีสวนเกี่ยวของและใหการสนับสนุน 

(4) มีแผนฉุกเฉิน แผนควบคุมความสูญเสีย และกฎขอบังคับความปลอดภัย 

(5) มีการจัดองคกรความปลอดภัย 

3.5.2 การควบคุมอุบัติเหตุอันตราย  

(1) มีความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย และการเก็บรักษา 

(2) มีเครื่องปองกันอันตรายเครื่องจักร 

(3) มีการควบคุมพื้นที่อันตรายและเสนทางการทํางาน 

(4) มีการอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

(5) มีแผนการปองกันและระงับอัคคีภัย 

3.5.3 การอบรมและการจูงใจ  

(1) มีการอบรมการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย 

(2) มีการตรวจสอบความปลอดภัย 

(3) มีการประชุมวางแผนงานปองกันและควบคุมดานความปลอดภัย 

(4) มีการเสนอแนะขอมูลดานความปลอดภัยจากการทํางาน 

(5) มีการตระหนักและสงเสริมความปลอดภัย 
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3.5.4 การสอบสวนอุบัติเหตุและการวิเคราะหสาเหตุ  

(1) มีการสอบสวนอุบัติเหตุ 

(2) มีการวิเคราะหสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

(3) มีการสอบสวนการรองเรียนและติดตามผล 

(4) มีการรายงานและเก็บบันทึกขอมูล 

3.5.5 ความปลอดภัยนอกงานหรือนอกหนวยงาน  

แมไมใชหนาที่โดยตรงของนายจาง แตควรใหความรูแกลูกจางไวดวยในการปองกันอุบัติเหตุอันตราย

ตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางถูกวิธี เชน การใชไฟฟาในบาน และการใชถนน เปนตน 

เพื่อความปลอดภัยของลูกจางและผลกระทบตอการทํางาน 

 

สําหรับการประเมินปจจัยหลักและปจจัยยอยตามแนวทางดังกลาว อาจมีการกําหนดสัดสวนของน้ําหนักที่ใชในการ

ประเมินความปลอดภัยในการทํางานที่ไมเทากันไดตามลําดับความสําคัญและความเหมาะสมของโครงการ 

 


