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บทน า 

ขอบเขตหน้ำที่รับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรอำคำร 
ฝ่ายบริหารอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการอาคาร ดูแลบ ารุงรักษาให้เกิดความ

ปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่ในความรับผิดชอบของ ธพส. รวมถึงการบริการ แก้ไขปัญหา และดูแลงานต่าง 
ๆ แก่ผู้เช่า โดยมีการแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วนงาน ดังนี้ 

1. ส่วนบริหารอาคาร 1 หน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ 

1) ตรวจสอบและบ ารุงรักษาอาคารให้มีความปลอดภัยในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการ
มีข้อมูลเหตุการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ในเชิงลึกที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์ตลอดเวลา 

2) ประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างความพึงพอใจให้ แก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบและประสานงานตรวจสอบติดตามการเข้าปรับปรุงตกแต่งพ้ืนที่ของหน่วยงาน ให้เป็นไป
ตามระเบียบการใช้อาคารของธพส.เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและระบบวิศวกรรมอาคาร 

3) ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบติดตามแก้ไขงานแจ้งซ่อมภายในหน่วยงานผ่าน
ระบบ Service D ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 

4) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้อาคารที่ถูกต้อง
ในด้านไฟฟ้า ประปา อาชีวอนามัย การจัดการระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย 

5) วางแผนและด าเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้องกับการด า เนินการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งหมด ทีม่ีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในศูนย์ราชการ หรือบริเวณท่ีได้รับมอบหมาย 

๖) ติดตาม หนังสือต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังในหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ส่งมาให้ ธพส. เพ่ือ
ตอบกลับหรือแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 

๗) ประสานงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการจัดท าแผนอบรมมาตรฐานบริการ แผนอบรม
การซ้อมอพยพหนีไฟ และความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

๘) บริหารจัดการงบประมาณและแผนงานของส่วน ให้เป็นไปตามระเบียบค าสั่งหลักเกณฑ์
เป้าหมายหรือระดับคุณภาพที่ได้ก าหนดใว้โดยมีข้อมูลพื้นฐานที่ได้รวบรวม น าเสนอแผนงานที่ได้ก าหนดเพ่ือใช้
ประกอบการค านวณและคาดการณ์งบประมาณท่ีจ าเป็น 

๙) ควบคุม ติดตามงานและตรวจสอบ พร้อมทั้งผลักดันงานที่ได้รับมอบหมายตามตัวชี้วัด 
(KPI) ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้หรือตามที่ได้รับมอบหมายไว้ 

๑๐) จัดท าแผนในเชิงกลยุทธ์ด้านมาตรฐานการให้บริการ ให้เกิดความประสิทธิภาพและสร้าง
ความพึงพอใจ 

๑๑) ด าเนินการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

2. ส่วนบริหารอาคาร 2 มีหน้าที่รับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม ดูแล Outsource ได้แก่ 

1) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อประโยชน์ของ ธพส. 
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2) ประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างความพึงพอใจให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้โดยประสานงานผู้รับจ้างของหน่วยงานและของ ธพส. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลใน การให้บริการ 

3) บริหารจัดการในพ้ืนที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนและจัดท ารายงานประจ าวันตามทีก่ าหนด 

4) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารศูนย์ราชการฯ
ที ่มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านทั ่วทุกมิติเพื ่อไม่ให้เกิดความเสียหายทั ้งชีวิตและทรัพย์สินทั ้งบุคลากร
ข้าราชการ ผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงบุคลากรของคู่สัญญากับ ธพส. ทุกสัญญา 

5) ประสานงาน ติดตามการบ ารุงรักษา (PM และ CM) ของงาน Outsource บริเวณ
ส่วนกลางที่อาจจะกระทบต่อศูนย์ราชการฯ 

6) บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา งบประมาณและแผนงานของส่วน ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ค าสั่งหลักเกณฑ์ท่ี ธพส. ก าหนดไว้ 

7) ดูแลและรับผิดชอบในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการมีข้อมูลเหตุการณ์และกิจกรรม
ต่าง ๆ ใน ศูนย์ราชการฯ ที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์ตลอดเวลา 

8) ประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกศูนย์ราชการฯเพ่ือจัดท าแผนการรักษา
ความปลอดภัยบุคคลส าคัญที่เข้ามาในพ้ืนที่ศูนย์ราชการฯ บริหารและจัดการจราจร ด าเนินการจัดการอบรม
และพัฒนาทักษะผู้เชี่ยวชาญด้านการจราจร หรือ อาสาจราจร (อสจร.) บริหารและจัดการพ้ืนที่จอดรถ เพื่อเร่ง
การระบายการจราจรภายในและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยค านึงถึงความปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยการรักษาความปลอดภัยประจ าวันในพ้ืนที่ ควบคุม, ออกแบบ, การใช้งานอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัย ตลอดจนมาตราการ ชุดวิธีปฎิบัติรวมถึงจุดและต าแหน่งการรักษาความปลอดภัยตามการใช้พ้ืนที่ 
ตามลักษณะงานสถานที่และความเสี่ยง 

9) ก ากับการให้บริการงานรักษาความสะอาดในระดับมาตรฐานสากล ทั้งในด้านการพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะ และมีความเป็นมืออาชีพควบคู่ไปกับการน าระบบมาตรฐานระดับสากลมาประยุกต์ใช้ใน
การให้บริการ และตรวจสอบการปฏิบัติหน้างานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ตลอดจนวิธีการในการใช้งาน
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในพ้ืนที่ศูนย์ราชการฯ และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานและได้คุณภาพที่ดียิ่งข้ึน 

10) จัดท าระบบการประเมินระดับความสามารถในการให้บริการของพนักงานของบริษัท
คู่สัญญา เพ่ือรักษามาตรฐานการให้บริการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการน าเสนอกระบวนการในการปรับปรุงและน าเสนอแนวคิดใหม่ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

11) การตรวจสอบการปฏิบัติหน้างานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยทีมงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติการภายในบริษัทฯ ในแต่ละลักษณะงานท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้างานของแต่ละ
สัญญาในมิติเรื่องภาพลักษณ์ความเป็นระเบียบ ความปลอดภัย และการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามข้อก าหนด
ความพร้อมของเครื่องจักร ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารตามกระบวนการท างาน 

12) จัดท าแผนในเชิงกลยุทธ์ระดับความมั่นคงปลอดภัยโดยร่วมทั้งองค์กร และระดับ
ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ภาพลักษณ์และการแสดงออกด้านความปลอดภัยขององค์กร และศูนย์ราชการฯ 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๖ 

 

ประเมินความเป็นไปได้ในการด าเนินการและปฏิบัติงาน รวมถึงการค านวนต้นทุนการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพที่สูงสุด 

13) ควบคุม ออกแบบ จัดสรรให้ผู้ปฎิบัติงานคู่สัญญามีจ านวนและความสามารถเหมาะสม
กับภาระและลักษณะงาน ท างานตามช่วงเวลา ตามกิจกรรม 

14) จัดท าแผนการเงินให้มีจ านวนและสัดส่วน สอดคล้องไปกับวิธีด าเนินการที่ได้ก าหนดไว้ 
แผนการเงินและงบประมาณจ าเป็นจริงตามลักษณะการบริหารจัดการสถานที่และงานด าเนินการต่างๆ ที่
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์และเป้าหมายหรือระดับคุณภาพที่ได้ก าหนดใว้โดยมีข้อมูลพื้นฐานที่ได้รวบรวมไว้ในแต่
ละข้ันตอน และน าแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นก่อนหน้ามาใช้ประกอบการค านวนและคาดการณ์งบประมาณที่
จ าเป็น 

15) จัดท าข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) งานให้บริการรักษาความปลอดภัยและจราจร , 
งานดูแลรักษาความสะอาด, งานดูแลสวนและภูมิทัศน์ ฯลฯ ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุของ ธพส. ได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้องและมีประสิทธิภาพสุงสุด 

16) จัดอบรมคู่สัญญา (Outsource) ทุกสัญญาภายใต้การก ากับดูแล ในการเข้าร่วมซ้อมแผน
เผชิญเหตุต่างๆ เช่น ซ้อมอพยพหนีไฟ ฯลฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ธพส. อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด 

 

โครงสร้ำงฝ่ำยบริหำรอำคำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

๑. คู่มือกำรปฏิบัติงำน Relation Manager (RM)



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๘ 

 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน Relation Manager (RM) 
 

ฝ่ายบริหารอาคารมีหน้าที่ในการบริหารจัดการหน่วยงานในด้านต่าง ๆ โดยก าหนดให้ Relation 
Manager (RM) ท าหน้าที ่เป็นผู ้ประสานงานและรับผิดชอบงานในแต่ละพื้นที ่โดยตรง เพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและการให้บริการแก่หน่วยงานภายในพ้ืนที่ศูนย์ราชการฯ และพื้นที่ส่วนกลาง ให้เกิดความ
พึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการภายในพ้ืนที่ศูนย์ราชการฯ 

 
วัตถุประสงค์และขอบเขต 

เพ่ือให้กระบวนการในการปฏิบัติงานของ RM ในการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อปรับปรุง และข้อร้องเรียน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการให้บริการ 

 

ค ำนิยำม 
๑. RM หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีหน่วยงานและพ้ืนที่ส่วนกลาง 
๒. Call Center หมายถึง ระบบรับข้อร้องเรียนของ ธพส. รวมถึงงานแจ้งซ่อม 
๓. ฝบอ. หมายถึง ฝ่ายบริหารอาคาร 
๔. ฝวค. หมายถึง ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ 
๕. ฝสอ. หมายถึง ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
๖. หน่วยงาน หมายถึง กระทรวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้เช่าพ้ืนที่ภายในศูนย์ราชการฯ 

 

ขอบเขตงำน Relation Manager (RM) 
๑.  ดูแลรับผิดชอบในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการมีข้อมูลเหตุการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ในเชิงลึก

อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ตลอดเวลา 

๒.  ประสานงานเพื ่อแก้ไขปัญหาที ่เก ิดขึ ้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างความพึงพอใจให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดยประสานงานกับผู้รับจ้างของหน่วยงานและของ ธพส. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการให้บริการ และเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างและระบบวิศวกรรมอาคาร 

๓.  ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบติดตามแก้ไขงานแจ้งซ่อมภายในหน่วยงานผ่านระบบ 
Service D ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) 

๔.  ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการใช้อาคารที่ถูกต้องในด้าน
ไฟฟ้า ประปา อาชีวอนามัย การจัดการระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย
โดยเฉพาะช่วงนอกเวลาราชการ 

๕.  วางแผนและด าเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งหมด ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในศูนย์ราชการ หรือบริเวณท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.  ติดตาม หนังสือต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังในหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่ส่งมาให้ธพส. เพ่ือตอบกลับ
หรือแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๙ 

 

๗.  ประสานงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการจัดท าแผนอบรมมาตรฐานบริการ แผนอบรมการ
ซ้อมอพยพหนีไฟ และความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

๘.  บริหารจัดการงบประมาณและแผนงานของส่วน ให้เป็นไปตามระเบียบค าสั่งหลักเกณฑ์
เป้าหมายหรือระดับคุณภาพที่ได้ก าหนดใว้โดยมีข้อมูลพื้นฐานที่ได้รวบรวม น าเสนอแผนงานที่ได้ก าหนดเพ่ือใช้
ประกอบการค านวณและคาดการณ์งบประมาณท่ีจ าเป็น 

๙.  ควบคุม ติดตามงานและตรวจสอบ พร้อมทั้งผลักดันงานที่ได้รับมอบหมายตามตัวชี้วัด (KPI) 
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้หรือตามที่ได้รับมอบหมายไว้ 

๑๐.  จัดท าแผนในเชิงกลยุทธ์ด้านมาตรฐานการให้บริการ ให้เกิดความประสิทธิภาพและสร้างความ
พึงพอใจ 

๑๑.  ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

กำรบริหำรงำน Relation Manager (RM) 

  



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๑๐ 

 

ขัน้ตอนกำรแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อปรับปรุง ข้อร้องเรียน 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อปรับปรุง ข้อร้องเรียนภายในพ้ืนที่หน่วยงานและพ้ืนที่ส่วนกลาง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบและได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด มีดังนี้ 

ผังกระบวนการ
ระยะเวลา

การปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

ประจ าวัน RM ตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อปรับปรุง ข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นประจ าทุกวัน
1. จากการตรวจสอบพ้ืนท่ีของ RM
2. จากระบบ Call Center Facebook Website และ
Service D
3. จากทางหนังสือข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
4. จากช่องทางอ่ืน ๆ

- ฝ่ายบริหารอาคาร
- ฝ่ายวิศวกรรมและบริหาร
โครงการ
- ฝ่ายส่ือสารองค์กร

- ใบแจ้งซ่อมในระบบ 
Call Center
- หนังสือร้องเรียนจาก
หน่วยงาน
- LINE Official 
Account

ประจ าวัน RM รวบรวมข้อมูลจากทุกช่องทาง เพ่ือประสานงานให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขภายในก าหนดเวลาตาม
มาตรฐานการให้บริการ (SLA) โดยแยกความรับผิดชอบ 
ดังน้ี
๑. งานในความรับผิดชอบผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง
- งานวิศวกรรม 
- งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์
- งานก าจัดสัตว์และแมลงรบกวน
๒. งานในความรับผิดชอบของลูกจ้าง ธพส.
๓. งานพิเศษท่ีต้องจัดจ้าง outsource

- ฝ่ายบริหารอาคาร
- ผู้รับผิดชอบทุกส่วนงาน

ประจ าวัน RM คอยติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนด รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอย่าง
สม่ าเสมอ

- ฝ่ายบริหารอาคาร

ประจ าวัน ผลการปฏิบัติงาน
๑. หากผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อยตาม
ก าหนดให้ RM ปิดข้อร้องเรียน หรือแจ้งให้หน่วยงานทราบ
๒. หากไม่แล้วเสร็จตามก าหนด ให้ RM สรุปสาเหตุแนว
ทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ใหม่ และให้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้หน่วยงานทราบ
ด้วยทุกคร้ัง

- ฝ่ายบริหารอาคาร
- ผู้รับผิดชอบทุกส่วนงาน

ประจ าวัน เม่ือด าเนินการแล้วเสร็จ ให้ RM จัดเก็บข้อมูล รวมถึงผล
ประเมินความพึงพอใจของงานแจ้งซ่อม เพ่ือรวบรวมท า
รายงานการปฏิบัติงานประจ าเดือน ส่งให้ผู้บังคับบัญชา

- ฝ่ายบริหารอาคาร

  อบก ร่อง   อปรับปร ง 
     อร อง ร ยน

  อบก ร่อง   อปรับปร ง 
     อร อง ร ยน  ากการ

ตร   อบ อง RM

  อร อง ร ยน ่าน Call 
Center Facebook 

Website Service D LINE 

Official Account

  อร อง ร ยน างหนัง ือ
 องหน่ ยงาน

  อร อง ร ยน ่าน
 ่อง างอื น 

RM                                                    

                                                          

                 (SLA)

- กร   ป นค าม ร่ง ่ น    ก  ย  นื อง  งค ามป อ  ัย อง
 ู    อาคาร  ห   า นินการ ก         ร   าย น      ั   มง

- กร   ป น รื อง ั   ป  ห   า นินการ ก         ร   าย น    
 ั   มง

งาน นค าม
รับ ิ  อบ ู รับ
  างตาม ั  า

บริการ

งาน นค าม
รับ ิ  อบ อง

 ูก  าง
    

งาน ิ      ต อง
 ั   าง

outsource

RM                              

 ห       ร  ตามก าหน 

  การปฏิบัติงาน

YES

NO

RM  ั  ก บ  อมู  ร ม  ง   การปร  มินค าม  ง อ   องงาน
   ง ่อม  ื อร บร ม

  ารายงานการปฏิบัติงานปร   า  ือน  ่ง ห  ู บังคับบั  า

ป    อร อง ร ยน
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ๑ ผังบริหำรจัดกำร 
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ภาคผนวก ๒ รายชื่อหน่วยงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
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รำยชื่อหน่วยงำนภำยในศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ชื่อหน่วยงาน อักษรย่อหน่วยงาน 
 อาคารศาลปกครอง 
1 ศาลปกครอง ศาลปกครอง 
 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) 
๒ ส านักงานอัยการสูงสุด อส. 
๓ ศาลรัฐธรรมนูญ ศร. 
๔ กรมคุมประพฤติ คป. 
๕ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - 
๖ ศาลล้มละลายกลาง - 
๗ ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ - 
๘ ศาลแขวงดอนเมือง - 
๙ ศาลแขวงพระนครเหนือ - 
๑๐ ศาลภาษีอากรกลาง - 
๑๑ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สป.ยธ. 
 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
๑๒ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. 
๑๓ กรมการท่องเที่ยว กทท. 
๑๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดศ. 

๑๕ 
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

สดช. 

๑๖ 
ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ไซเบอร์แห่งชาติ 

สกมช. 

๑๗ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สคส. 
๑๘ กรมการพัฒนาชุมชน พช. 
๑๙ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ TICA 
๒๐ กรมท่ีดิน กรมที่ดิน 
๒๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทช. 
๑๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 
๒๒ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 บก.ตม.1 
๒๓ ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ ฝ่ายหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
๒๔ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์

คนไทยในต่างประเทศ 
๒๕ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ DVIFA 
๒๖ กลุ่มงานนิติการ (กระทรวงการต่างประเทศ) กลุ่มงานนิติการ 
๒๗ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ศปลน. 
๒๘ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ CIFS 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๑๖ 

 

 ชื่อหน่วยงาน อักษรย่อหน่วยงาน 
๒๙ สถาบันพระปกเกล้า KPI 
๓๐ ส านักงานกิจการยุติธรรม สกธ. 
๓๑ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. 
๓๒ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - 
๓๓ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กสม. 

๓๔ 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 

สทอภ. 

๓๕ 
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) 

สพภ. 

๓๖ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สผผ. 
๓๗ ส านักงานสถิติแห่งชาติ สสช. 
๓๘ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สมช. 
๓๙ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 9 สท.กทม. 9 
๔๐ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. 

๔๑ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขตพ้ืนที ่๑๓ 

สปสช. ๑๓ 

๔๒ 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 

อบก. 

๔๓ ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า TCCT 
๔๔ ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สกช. 

๔๕ 
กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี ๑ 

สอท.1 

๔๖ 
กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี ๒ 

สอท.๒ 

๔๗ 
กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี ๓ 

สอท.๓ 

๔๘ 
กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี ๔ 

สอท.๔ 

๔๕ 
กองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี ๕ 

สอท.๕ 
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๒. คู่มือกำรปฏิบัติงำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
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งำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
 

 งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
รวมถึงบุคคลภายนอก ผู้ติดต่อ ให้มีสภาวะดีทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ รวมทั้งมีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
อันตรายและความเสี่ยงต่าง ๆ 

ขอบเขตของงำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
การด าเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานมีขอบเขตที่เกี่ยวข้อง

กับการกระท าหรือสภาพการท างานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ
หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการท างานหรือเกี่ยวกับการท างาน หรือรวมเรียกว่าความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยในการท างานของคนท่ีเกิดจากการใช้อาคารของศูนย์ราชการฯ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.  ผู้ปฏิบัติงำน ผู้ใช้อำคำร  

ผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีพต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารจะได้รับการดูแลทางสุขภาพอนามัย การ
ค้นหาอันตรายที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากการใช้อาคาร การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดจากการใช้อาคาร รวมทั้งการป้องกันและก าจัดสัตว์รบกวน 
     ๒. อุบัติเหตุ  

เหตุการณ์ที่ไม่มีผู้ใดตั้งใจให้เกิด เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือ
ทรัพย์สินเสียหาย ในที่นี้จะกล่าวถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการท างานเท่านั้น เช่น ลูกจ้างตกจากที่ สูงขณะ
ท างานบหลังคา ลูกจ้างถูกใบเลื่อยบาดขณะเลื่อยไม้ลูกจ้างถูกสารเคมีกระเด็นเข้าตาขณะผสมสารเคมี เป็นต้น 

 
อุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน 

สาเหตุของอุบัติเหตุ 
การเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหายต่าง ๆ เป็นผลที่สืบเนื่องโดยตรงมาจากการ

กระท าที่ไม่ปลอดภัย และ/หรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย ได้แก่ 
(1) การกระท าที่ไม่ปลอดภัย เป็นการกระท าของผู้ปฏิบัติงานในขณะท างาน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด

อุบัติเหตุได้ ตัวอย่างเช่น 
1) ใช้เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยพลการหรือโดยไม่ได้รับ

มอบหมาย 
2) ท างานเร็วเกินสมควรและใช้เครื่องจักรในอัตราที่เร็วเกินก าหนด 
3) ซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษาในขณะที่เครื่องยนต์ก าลังหมุน 
4) ถอดอุปกรณ์ความปลอดภัยจากเครื่องจักรโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
5) หยอกล้อกันในขณะท างาน 
6) ท างานในท่ีที่ไม่ปลอดภัย 
7) ใช้เครื่องมือที่ช ารุดหรือไม่ถูกวิธี 
8) ยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยท่าทางหรือวิธีการที่ไม่ปลอดภัย 
9) ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จัดให้ 
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   10) ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อห้าม ป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ 
 (2) สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวผู้ปฏิบัติงานในขณะ 
ท างาน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ตัวอย่างเช่น 

1) ไม่มีที่ครอบหรือการ์ดปิดคลุมส่วนที่หมุนได้และส่วนส่งถ่ายก าลังของเครื่องจักร 
2) ที่ครอบหรือการ์ดของเครื่องจักรไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะสม 
3) เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ มีการออกแบบที่ไม่เหมาะสม 
4) บริเวณพ้ืนที่ท างานลื่น ขรุขระ หรือสกปรก 
5) บริเวณท่ีท างานมีการวางของไม่เป็นระเบียบ กีดขวางทางเดิน 
6) การกองวัสดุสูงเกินไป หรือการซ้อนวัสดุไม่ถูกวิธี 
7) การจัดเก็บสารเคมี สารไวไฟต่าง ๆ ไม่เหมาะสม 
8) แสงสว่างไม่เหมาะสม เช่น แสงอาจสว่างไม่เพียงพอ หรือแสงจ้าเกินไป เป็นต้น 

   9) ไม่มีระบบการระบายและถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม 

สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
สภาพแวดล้อมในการท างานที่อยู่รอบตัวผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจท าให้เกิดการเจ็บป่วย หรือโรคจากการ

ท างาน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ทางการยศาสตร์ และทาง
จิตวิทยาสังคม ดังนี้ 

(1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ความร้อน ความเย็น แสงสว่าง เสียงดัง ความสั่นสะเทือน รังสี 
และความกดดันบรรยากาศ เป็นต้น 

(2) สภาพแวดล้อมทางเคมี เช่น สารเคมีชนิดต่าง ๆ ที่เป็นวัตถุดิบ หรือผลผลิตหรือของเสียที่ต้อง
ก าจัด โดยทั่วไปสารเคมีดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูป ก๊าซ ไอสาร ฝุ่น ฟูม ควัน ละออง หรืออยู่ในรูปของเหลว 
ตัวอย่างสารเคมี เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ตะก่ัว แมงกานีส ปรอท เบนซีน คาร์บอนเตตระคลอไรด์ แอส
เบสตอส (ใยหิน) เป็นต้น สารเคมีเหล่านี้อาจเข้าสู่ร่างกาย โดยการหายใจ การกิน หรือการดูดซึมผ่านทาง
ผิวหนังของผู้ปฏิบัติงาน ปริมาณของสารเคมีนับว่ามีบทบาทอย่างมากที่ส่งผลให้เกิดโรคจากการท า งานช้าหรือ
เร็ว ถ้าหากผู้ปฏิบัติงานได้รับสารเคมีในปริมาณที่สูงมาก การเกิดโรคจะเห็นได้ชัดในระยะเวลาอันสั้น แต่ถ้า
ได้รับในปริมาณไม่มากนัก การเกิดโรคก็จะใช้เวลานาน 

(3) สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ไรฝุ่น พยาธิ และสัตว์อ่ืน ๆ เช่น ยุง หนู งู 
เป็นต้น 

(4) สภาพแวดล้อมทางการยศาสตร์ เช่น การท างานที่มีท่าทางการท างานที่ไม่เหมาะสมการก้มยกย้าย
ของผิดวิธี การบิดเอ้ียวตัว การท างานซ้ าซาก การท างานหนักเกินขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การท างาน
ที่สถานีงานมีระดับความสูงไม่เหมาะสมกับความสูงของผู้ปฏิบัติงานเป็นต้น 

(5) สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม เช่น งานที่ก่อให้เกิดความเครียดต่อจิตใจที่เกิดจากการท างาน
แข่งกับเวลาต้องท างานด้วยความเร่งรีบ การท างานกะ การได้รับค่าจ้างที่ไม่เหมาะสมสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการเจ็บป่วย/โรคจากการท างาน 
องค์ประกอบหลักท่ีท าให้เกิดอาการเจ็บป่วย และ/หรือโรคจากการท างาน มี 3 ปัจจัย ได้แก่ 

(1) ผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผู้ปฏิบัติงานที่นับว่ามีอิทธิพลต่อการเจ็บป่วย และ/หรือโรคจาก
การท างานมีหลายประการ เช่น อายุ เพศ กรรมพันธุ์เชื้อชาติ ภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล โรคประจ าตัว 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๒๐ 

 

ความไวต่อการเกิดโรค พ้ืนฐานการศึกษาของผู้ปฏิบัติงานองค์ประกอบด้านจิตใจ และองค์ประกอบด้าน
พฤติกรรม เป็นต้น 

 (2) สภาพแวดล้อมในการท างานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คือสาเหตุที่ส าคัญของการเกิดการเจ็บป่วย
และ/หรือโรคจากการท างาน ซึ่งแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางเคมี ทาง
ชีวภาพ ทางการยศาสตร์ และทางจิตวิทยาสังคม 

(3) สิ่งแวดล้อมทั่วไป เป็นปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นและส่งเสริม ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะท าให้โรค
เกิดเรว็ขึ้น เช่น สภาพที่พักอาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ สภาพภูมิอากาศ และสภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น 

การป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการท างาน 

 มาตรการที่ 1 การขจัดอันตราย 
ในการควบคุมความเสี่ยง มาตรการที่ต้องพิจารณาเป็นล าดับแรกคือการขจัดอันตรายซึ่งถือเป็น

มาตรการคุ้มครองดูแลที่ดีที่สุด เพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสอันตรายได้ ท าให้ลูกจ้างมีโอกาสได้รับ
อันตรายน้อยที่สุด และเป็นการควบคุมที่ถาวร เช่น การใช้หุ่นยนต์ท างานแทนมนุษย์ การแยกเส้นทางคนเดิน
กับเส้นทางยานพาหนะ เป็นต้น 

หากสามารถควบคุมความเสี่ยงด้วยมาตรการล าดับที่ 1 ได้ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นก็จะหมดไป ดังนั้น
อาจไม่จ าเป็นต้องควบคุมความเสี่ยงด้วยมาตรการล าดับถัดไป แต่หากไม่สามารถควบคุมอันตรายด้วยมาตรการ
ล าดับที่ 1 ได้ ก็จะต้องควบคุมอันตรายด้วยมาตรการล าดับถัดไป 

มาตรการที่ 2 การทดแทนด้วยสิ่งที่มีอันตรายน้อยกว่า 
มาตรการควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาเป็นล าดับที่ 2 คือ การทดแทนด้วยวัสดุ

วิธีการท างาน หรืออุปกรณ์ท่ีมีอันตรายน้อยกว่า ถือเป็นมาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสอันตราย ท า
ให้มีโอกาสได้รับอันตรายจากการท างานน้อยลง เช่น การเลือกใช้สารเคมีที่มีอันตรายน้อยกว่าแทนการใช้
สารเคมีที่มีอันตรายมาก หรือการใช้สีที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลายแทนการใช้สีที่ใช้สารประเภทน้ าามันเป็นตัวท า
ละลาย การน าขั้นตอนการท างานที่มีความเสี่ยงบนที่สูงลงมาท าในระดับพื้นดิน เป็นต้น 

มาตรการที่ 3 การควบคุมทางวิศวกรรม 
หากไม่สามารถควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงด้วยการขจัดอันตราย (มาตรการล าดับที่ 1) และการ

ทดแทนด้วยสิ่งที่มีอันตรายน้อยกว่า (มาตรการล าดับที่ 2) ได้ ก็ให้พิจารณาด าเนินการควบคุมด้วยการควบคุม
ทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นการด าเนินการควบคุมเพ่ือให้สถานที่ท างานปลอดภัย เช่น การติดตั้งการ์ดส่วนที่เป็น
อันตรายของเครื่องจักร การติดตั้งระบบระบายอากาศ การลดความดังของเสียง การยกย้ายวัสดุโดยใช้อุปกรณ์
เครื่องกล การป้ องกันการตกจากที่สูงโดยการติดตั้งราวกันตก เป็นต้น 

มาตรการที่ 4 การควบคุมเชิงบริหารจัดการ 
การควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงมาตรการที่ 4 เป็นการควบคุมเชิงบริหารจัดการโดยการให้ข้อมูล

ความรู้และการอบรมที่เหมาะสม การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย มีระบบการอนุญาตเข้าปฏิบัติงาน การ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน การจัดให้มีโครงการเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ได้มีการชี้บ่งว่า
มีความเสี่ยง เช่น ผู้ที่สัมผัสกับเสียงดัง ผู้ที่ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบ
ทางเดินหายใจ เป็นต้น 

มาตรการที่ 5 การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการไม่สามารถควบคุมอันตรายด้วยมาตรการล าดับที่ 1 – 4 อย่างได้ผล 

จึงเลือกใช้มาตรการล าดับที่ 5 เป็นมาตรการสุดท้าย คือ การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๒๑ 

 

การใช้หน้ากากกันฝุ่น ชุดกันความร้อน ครอบหูหรือที่อุดหูลดเสียง เป็นต้น มาตรการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลนี้ไม่ควรน ามาใช้เป็นมาตรการหลักในการป้องกันอันตราย เนื่องจากมาตรการล าดับที่ 5 
เป็นมาตรการควบคุมเพ่ือลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ใช่เป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ 
หากจ าเป็นต้องใช้ ให้เลือกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน เนื่องจากลูกจ้างมักมีปัญหากับการใช้
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์มีขนาดไม่พอดีกับผู้สวมใส่ ผู้ใช้ไม่บ ารุงรักษาความ
สะอาดอุปกรณ์ท าให้ไม่ถูกสุขอนามัย ผู้ใช้ไม่เคยชินกับการใช้อุปกรณ์ การสวมใส่เป็นเวลานานท าให้รู้สึกร้อน 
อึดอัด ร าคาญ ไม่สะดวกสบาย เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ท าให้อาจไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีในการใช้
อุปกรณ์จากผู้ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามควรให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล ตลอดจนมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างถูกต้อง 

กำรช้ีบ่งอันตรำยและประเมินควำมเสี่ยง 
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 

1) อันตราย หมายถึง สิ่งหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยจากการท างาน 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ความเสียหายต่อสาธารณชน หรือ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยรวมกัน 

2) การชี้บ่งอันตราย หมายถึง กระบวนการในการค้นหาอันตรายที่มีอยู่ และการก าหนดลักษณะของ
อันตรายนั้น 

3) ความเสี่ยง หมายถึง ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตราย และผลจากอันตรายนั้น 
4) การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการประมาณระดับความเสี่ยง และการตัดสินว่าความ

เสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

วิธีการ 

1. การแยกประเภทกิจกรรม และพ้ืนที่ 
1.1 ระบุต าแหน่งงานต่างๆที่มีอยู่ในฝ่าย/ส่วนงาน เช่น พนักงานขับรถ พนักงานซ่อมบ ารุง พนักงาน

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และระบุลักษณะของกิจกรรม หรืองานที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดของต าแหน่ง
งานนั้นๆ เช่น งานขับรถรับ-ส่ง พนักงาน งานซ่อมแอร์   

1.2 ระบุพ้ืนที่ โดยให้ครอบคลุมถึง พ้ืนที่ทั่วไป, ทางเดิน, บันได , ทางออกฉุกเฉิน, การระบายอากาศ, 
หน่วยผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องจักรกล, อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ, ยานพาหนะ (รถขนส่ง), สารเคมี
อันตราย, การจัดเก็บ, การใช้งาน และระบุรายการที่ต้องส ารวจและประเมินสภาพแวดล้อมด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของพ้ืนที่หรือกระบวนการผลิตนั้นๆกรณีเป็นกิจกรรมจาก
กระบวนการท างานให้เขียนเป็น Process Flow แทนได้ 

2. การชี้บ่งอันตราย 
2.1  จัดท าการชี้บ่งอันตราย จากรายการกิจกรรมหรืองานที่ต้องรับผิดชอบ ของต าแหน่งงานต่าง ๆ และ

รายการที่ต้องส ารวจและประเมินสภาพแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของพ้ืนที่และ
กระบวนการท างานทั้งหมด โดยการชี้บ่งอันตราย ควรพิจารณาจากค าถาม 3 ข้อ ได้แก่ 
1) มีแหล่งก าเนิดอันตราย หรือไม่? พิจารณาในทุก ๆ ประเด็นของแหล่งก าเนิดอันตราย ลงบันทึกใน

แบบฟอร์ม การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง (คปอ.001) ในส่วนของแหล่งก าเนิด
อันตราย 
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2) อันตรายเกิดขึ้นได้อย่างไร? ให้พิจารณาทุกๆ แหล่งก าเนิดของอันตราย ของทุกๆ กิจกรรมหรือ
งาน หรือพ้ืนที่ แล้วพิจารณาลักษณะการเกิดอันตรายจากแหล่งก าเนิดนั้น และสาเหตุของ
อันตราย บันทึกลงในแบบฟอร์ม การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง ในส่วนของ
ลักษณะการเกิดและสาเหตุการเกิดอันตราย 

3) ใคร? (หรืออะไร?) เป็นผู้ได้รับอันตราย ให้พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ 
ก. ผลกระทบต่อบุคคลและเพ่ือนร่วมงาน เช่น การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยที่ท าให้ต้องท าให้หยุดงาน  
ข. ผลกระทบต่อทรัพย์สิน เช่น ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  
ค. ผลกระทบต่อสาธารณชน และสิ่งแวดล้อม เช่น เสียงดัง อากาศเสีย ฝุ่น และอ่ืนๆ  โดยจะ

เป็นข้อมูลลงบันทึกในแบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงส่วนของ 
ผลกระทบ/ความเสียหาย 

นอกจากนี้การชี้บ่งอันตรายให้พิจารณาในหัวข้อต่อไปนี้ เพ่ิมเติมด้วย 
- ชี้บ่งอันตรายของอุบัติการณ์ และเหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่เคยเกิดข้ึนในอดีตท่ีส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงาน  
- ชี้บ่งอันตรายของเหตุการณ์ ฉุกเฉินที่ไม่เคยเกิด แต่อาจจะเกิดได้ 
- การบริหารจัดการงาน เช่น ภาระงาน ท างานหลายอย่างในเวลาจ ากัด, ระยะเวลาการท างาน 

ท างานต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน  
- ปัจจัยที่เกี่ยวกับคน (Human factor) เช่น ง่วง อ่อนเพลีย เมื่อยล้า เตี้ย สูง พฤติกรรม , 

ความสามารถ ข้อจ ากัดอ่ืนๆ 
- งาน หรือกิจกรรมของ พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ และบุคคลอ่ืน ที่เข้ามาปฏิบัติงานใน

องค์กร 
- อันตรายที่เกิดภายนอกสถานที่ท างาน ซึ่งเกิดกับบุคคลที่องค์กรมีความสามารถในการควบคุม

ได ้
- การพัฒนาหรือการปรับปรุงต่างๆ โดยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชั่วคราว และรวมถึง

ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินการ กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าว 

การแยกประเภทของอันตรายให้พิจารณาดังนี้ 
 อันตรายทางกายภาพ คือปัจจัยของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในบริเวณ พ้ืนที่ปฏิบัติงานเช่น ความ

ร้อน ความเย็น แสงสว่าง เสียง ฝุ่น รังสี แรงสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ 
 อันตรายทางชีวภาพ คือปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น การติดเชื้อ เชื้อโรคจากไวรัส 

แบคทีเรีย เชื้อรา  
 อันตรายด้านเคมี คือปัจจัยของสิ่งแวดล้อมในรูปสารเคมีชนิดต่างๆ ที่มีการใช้ ท าให้เกิดขึ้น หรือมี

การปะปนในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เช่น การกัดกร่อน ระคายเคือง การติดไฟ การระเบิด จากสารกัด
กร่อน สารระคายเคือง สารพิษ สารไวไฟ สารที่ท าให้เกิดโรค 

 อันตรายด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) เป็นอันตรายที่ อาจเกิดขึ้นจากลักษณะการจัด
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่เหมาะสม ท่าทางในการท างานที่ก่อให้เกิดอาการปวดหลัง ปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ 

 อันตรายเชิงกล เป็นอันตรายตามลักษณะประเภทของการบาดเจ็บตามลักษณะการเกิด เช่น    
การถูกตัด ถูกบาด ถูกหนีบ ฟกช้ า ถูกกระแทก ผิวหนังไหม้  

 อันตรายทางไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต 
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3. การประเมินความเสี่ยง 
 3.1 น าข้อมูลต่างๆ ของกิจกรรมหรืองานและพ้ืนที่หรือกระบวนการท างาน เช่น งานที่ปฏิบัติ, 
ลักษณะท่าทางการปฏิบัติงาน, จ านวนผู้ปฏิบัติงาน, ความถ่ีในการปฏิบัติงาน, สถานที่ปฏิบัติงาน, บุคคลที่
อาจได้รับผลกระทบ, การฝึกอบรมในงานที่บุคคลควรได้รับ, ขั้นตอนในการอนุญาตให้ท างาน, ขนาดรูปร่าง 
ลักษณะภายนอกและน้ าหนักของวัตถุที่ท าการขนย้าย, ชนิดของสารเคมี, ลักษณะทางกายภาพของสารที่
ใช้ (เช่น ก๊าซ ของเหลว เป็นต้น), ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ค าแนะน าด้านความปลอดภัย
ในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ มาร่วมพิจารณาประกอบ ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งจะมีการ
พิจารณาใน 2 ประเด็นคือ โอกาสที่จะเกิดอันตราย และความรุนแรง (ข้อมูล และเอกสารต่างๆ ให้เก็บ
รวบรวมไว้เป็นหลักฐาน สนับสนุนผลการประเมินความเสี่ยง) 

 3.1.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิดอันตราย 
 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจาณาประกอบไปด้วย 8 หลักเกณฑ์ (L1-L8) ดังนี้ 
 L1 = จ านวนพนักงานที่สัมผัสอันตราย (จ านวนคนที่ปฏิบัติงานอยู่ประจ าในบริเวณนั้น รวมทุกกะ)  
 L2 = ความถี่และระยะเวลาที่สัมผัสอันตราย (ความถ่ีที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าสัมผัสกับอันตราย หรือที่  
                 ปฏิบัติงานในพ้ืนที่นั้นๆ ต่อช่วงเวลา) เวลางานปกติ รวมเวลาล่วงเวลา (ถ้ามี) ต่อกะ 
 L3 = ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน / กฎระเบียบด้านความปลอดภัย 
 L4 = การฝึกอบรม ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน 
 L5 = การตรวจสอบ และการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
 L6 = ความปลอดภัยของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ (เช่น อุปกรณ์ก าบัง, สายกราวนด์ ฯลฯ) 
 L7 = อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
 L8 = การเตือนอันตราย (เช่น ป้ายเตือนอันตราย สัญญาณแสง เสียง) 
  โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดอันตราย 

L1: จ านวนพนักงานที่สัมผัสอันตราย (จ านวนคนที่ปฏิบัติงานอยู่ประจ าในบริเวณนั้น รวมทุก กะ) 
1 คะแนน 1-8 คน 
2 คะแนน 9-40 คน 
3 คะแนน 41 คนขึ้นไป 

L2: ความถี่และระยะเวลาที่สัมผัสอันตราย (ความถี่ท่ีผู้ปฏิบัติงานเข้าไปสัมผัสกับอันตราย หรือ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่นั้น ๆ ต่อช่วงเวลา) 

1 คะแนน  สัมผัสน้อยกว่า 10 ชม. / สัปดาห์ 
2 คะแนน สัมผัสระหว่าง 10-30 ชม. / สัปดาห์ 
3 คะแนน สัมผัสมากกว่า 30 ชม. / สัปดาห์ 

L3: ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน / ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม ความสามารถท่ีเหมาะสม / 
กฎระเบียบด้านความปลอดภัย 

1 คะแนน  มีข้ันตอน / วิธีการ / ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม ความสามารถท่ีเหมาะสม 
กฎระเบียบความปลอดภัยที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการน าไปปฏิบัติที่
ถูกต้อง สม่ าเสมอ 
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2 คะแนน มีข้ันตอน / วิธีการ / ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม ความสามารถที่เหมาะสม 
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่มีการน าไป
ปฏิบัติ หรือมีการปฏิบัติแต่ไม่ได้ ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

3 คะแนน  ไม่มี ขั้นตอนการปฏิบั ติ /กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ เป็นลายลักษณ์ 
           อักษร / ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม ความสามารถท่ีไม่เหมาะสม 

L4: การฝึกอบรม ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน 

1 คะแนน มีการก าหนดแผนการฝึกอบรม และมีการฝึกอบรมตามแผน 

2 คะแนน  มีการฝึกอบรมแต่ไม่มีการจัดท าแผนหรือมีการจัดท าแผน แต่ยังไม่มีการ
ฝึกอบรม 

3 คะแนน ไม่มีการฝึกอบรมและไม่ได้จัดท าแผน 

L5: การตรวจสอบ และการบ ารุงรักษา (เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ การปฏิบัติ พื้นที่ และ
สภาพแวดล้อม เป็นต้น) 

1 คะแนน มีการตรวจสอบ / บ ารุงรักษา และมีการบันทึกอย่างต่อเนื่อง 
2 คะแนน  มีการตรวจสอบ / บ ารุงรักษา แต่การลงบันทึกไม่ต่อเนื่อง 
3 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบ / บ ารุงรักษา 

L6: ความปลอดภัยของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ (เช่น เครื่องก าบัง สายดิน) 

1 คะแนน  มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
2 คะแนน  มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย แต่ใช้ไม่เหมาะสม หรือมีไม่เพียงพอ 
3 คะแนน  ไม่มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 

L7: อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

1 คะแนน  มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ อย่างเหมาะสม เพียงพอและมีการใช้งานถูกต้อง
สม่ าเสมอ 

2 คะแนน  มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้เพียงพอ ต่อการใช้แต่ไม่เหมาะสมกับงานและ / 
หรือ ใช้ไม่สม่ าเสมอหรือมีอุปกรณ์จัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม 

3 คะแนน ไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ และไม่มีการใช้ 

L8: การเตือนอันตราย (เช่น ป้ายเตือนอันตราย สัญญาณแสง เสียง) 

1 คะแนน มีการเตือนอันตราย ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบอย่างเหมาะสม 
2 คะแนน  มีการเตือนอันตราย ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ แต่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
3 คะแนน  ไม่มีการเตือนอันตราย 

การค านวณโอกาสที่จะเกิดอันตราย (ถ้าข้อใดไม่เก่ียวข้อง ไม่ต้องพิจารณาข้อนั้น) 

 
โอกาสที่จะเกิด = (ผลบวกของคะแนน ของข้อที่เก่ียวข้อง * 100) 
                              ผลบวกของคะแนนสูงสุด ของข้อที่เก่ียวข้อง 
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สามารถแบ่งโอกาสที่จะเกิดอันตรายออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 โอกาสเกิดน้อย (1)  ยากท่ีจะเกิดอันตรายขึ้น (ไม่น่าเกิด)  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50% 
 โอกาสเกิดปานกลาง (2)  นานๆเกิดข้ึนครั้ง (เกิดขึ้นได้ยาก)  51% - 75%  
 โอกาสเกิดสูง (3)  เกิดข้ึนบ่อย (มีโอกาสที่จะเกิด)  76% ขึ้นไป 
 
3.1.2 การประเมินระดับความรุนแรงของอันตราย  

 ลักษณะของความรุนแรงแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ น้อย ปานกลาง และสูง ซึ่งมี 3 ประเด็นที่จะต้อง
พิจารณา คือ บุคคล, ทรัพย์สิน และสาธารณะชน โดยแต่ละระดับของความรุนแรง จะต้องเป็นไปตาม
ลักษณะของอันตรายที่เกิดขึ้นประเด็นใด ประเด็นหนึ่ง หรือ หลายประเด็นรวมกัน โดยเลือกเอาประเด็นที่มี
ระดับความรุนแรงสูงสุด เกณฑ์ในการพิจารณาเป็นไปดังตารางต่อไปนี้ 

 
เกณฑ์พิจารณาระดับความรุนแรงของอันตราย 

ต่อบุคคล 
(1) น้อย การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ในระดับเล็กน้อย ที่ไม่ต้องหยุดงาน เช่น  

แผลฟกช้ า บาดเจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ การระคายเคือง สิ่งรบกวนที่ท าให้เกิด
ความร าคาญ (เช่น ท าให้ปวดศีรษะ) ความเจ็บป่วยที่ท าให้ไม่สบายเป็นครั้ง
คราว การสัมผัสความร้อน/ความเย็น การแพ้จากการสัมผัสสิ่งของหรือ
สารเคมี  

(2) ปานกลาง การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ในระดับปานกลาง ที่ท าให้หยุดงำนไม่เกิน 3  วัน 
เช่น บาดแผลฉีกขาด แผลไฟไหม้ อาการจากการถูกกระแทก อาการเคล็ด หู
เสื่อม โรคผิวหนังอักเสบ โรคหืด อาการผิดปกติของมือและแขน 

(3) สูง การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ในระดับรุนแรง ที่ท าให้หยุดงำนเกิน 3 วัน เช่น  
การสูญเสียอวัยวะ กระดูกแตก/หัก การได้รับพิษ การบาดเจ็บหลายๆส่วน
ของร่างกาย การสัมผัสไฟฟ้าแรงสูง ความบาดเจ็บที่ท าให้เสียชีวิต โรคมะเร็ง
ที่เกิดจากการท างาน โรคอ่ืน ๆ ที่ท าให้อายุสั้นลง โรคร้ายที่ท าให้เสียชีวิต
เฉียบพลัน  

ทรัพย์สิน 
(1) น้อย ทรัพย์สินเสียหาย มีมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท 

(2) ปานกลาง ทรัพย์สินเสียหาย มีมูลค่า 50,001 ถึง 500,000 บาท 

(3) สูง ทรัพย์สินเสียหาย มีมูลค่า 500,001 บาท ขึ้นไป 
 

สาธารณะชน 
(1) น้อย มีผลกระทบเฉพาะภายในแผนก  

(2) ปานกลาง มีผลกระทบต่อฝ่ายหรือพ้ืนที่ข้างเคียง ภายในศูนย์ราชการฯ 

(3) สูง มีผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น 
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3.2 ผู้ท าการประเมินความเสี่ยง ลงบันทึกผลลงในแบบฟอร์ม การชี้บ่งอันตราย และการประเมินความเสี่ยง   
3.2.1 การพิจารณาเกณฑ์โอกาสเกิดอันตราย ให้ลงตามเกณฑ์คะแนน 1 หรือ 2 หรือ 3 ถ้ามีเกณฑ์ที่
ไม่เก่ียวข้องกับ กิจกรรมหรืองาน และพ้ืนที่/กระบวนการผลิต ให้ลงเครื่องหมาย “-“ 
3.2.2 การพิจารณาเกณฑ์ระดับความรุนแรง ให้ระดับความรุนแรงสูงสุดที่ได้เปรียบเทียบในแต่ละประเด็น 

        3.2.3 การก าหนดระดับความเสี่ยง จะพิจารณาโดยใช้ “ระดับความเสี่ยง” ที่เกิดจากการไขว้กันของ
ระดับของโอกาสที่จะเกิดอันตรายกับระดับความรุนแรงของอันตราย โดยใช้ตารางต่อไปนี้ 
 

โอกำสที่จะเกิดอันตรำย 
ควำมรุนแรงของอันตรำย 

ควำมรุนแรงน้อย ควำมรุนแรงปำนกลำง ควำมรุนแรงสูง 
โอกำสเกิดน้อย ความเสี่ยงน้อย 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

(2) 

ความเสี่ยงปานกลาง 
(3) 

โอกำสเกิดปำนกลำง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

(2) 

ความเสี่ยงปานกลาง 

(3) 

ความเสี่ยงสูง 
(4) 

โอกำสเกิดสูง 
ความเสี่ยงปานกลาง 

(3) 

ความเสี่ยงสูง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 
(5) 

 
3.2.4 การพิจารณาเกณฑ์ระดับความรุนแรงด้านกฎหมาย ให้น าผลการพิจารณาระดับความเสี่ยงมา
พิจารณากับระดับความรุนแรงด้านกฎหมายเพ่ือก าหนดเป็นระดับความเสี่ยง โดยมีหลักการพิจารณา
ดังนี้ 

 
กฎหมำย 
ไม่เก่ียวข้อง ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
สอดคล้อง มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามครบถ้วน 
ไม่สอดคล้อง มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามบางส่วน 

 
  3.2.4.1 กรณีไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้ปฏิบัติตามครบถ้วน
ให้ระดับความเสี่ยงสุดท้ายคือผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่ได้ประเมินมา 
  3.2.4.2 กรณีมีกฎหมายเกี่ยวข้องแต่ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามบางส่วน ให้ถือว่าเป็น
ระดับความเสี่ยงสูง (4) ทันที  

 3.2.5 ให้ท าการประเมินความเสี่ยง เช่นนี้ กับทุกรายการแหล่งก าเนิด และลักษณะการเกิดอันตราย 
ตามท่ีได้ท าการชี้บ่งมา 
4. การก าหนดระดับความเสี่ยง 

4.1. ท าการก าหนดระดับความเสี่ยง ของทุกรายการแหล่งก าเนิดอันตราย และลักษณะการเกิดอันตราย 
ที่ได้ท าการประเมินมา และลงหมายเลข ของระดับความเสี่ยง  
(1-5) ลงในช่องระดับความเสี่ยง ของแบบฟอร์ม การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง   

4.2. เสนอผลการชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยง ให้ผู้บังคับบัญชา ทบทวน และอนุมัติ ตามล าดับ 
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5. การด าเนินการกับระดับความเสี่ยง 
 ระดับความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยมีแนวทางในการด าเนินการกับความเสี่ยงระดับต่าง  ๆ 
ตามแนวทางดังนี ้
 

ระดับความเสี่ยง แนวทางการด าเนินการ 
(1) ความเสี่ยงน้อย  
     Trivial 

มีโอกาสและระดับความรุนแรงของเหตุการณ์นั้น ๆ ต่ ามาก จนสามารถมองข้าม
ความส าคัญได้ ไม่ต้องด าเนินการใด (ไม่มีการด าเนินการ) 

(2) ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้       
     Acceptable 

ไม่ต้องเพ่ิมมาตรการในการควบคุม โดยอาจจะมีการพิจารณาการปรับปรุงให้เพ่ิมขึ้น
ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่าย และจ าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังเพ่ือให้ระดับความ
เสี่ยงนี้ไม่เพ่ิมข้ึนกว่าระดับนี้  
(ปรับปรุงอย่างไร? เฝ้าระวังอย่างไร?) 

(3) ความเสี่ยงปานกลาง  
     Moderate 

ต้องพยายามลดระดับความเสี่ยงลง โดยพิจารณาถึงข้อจ ากัดด้านทรัพยากร จะต้อง
มีมาตรการลดความเสี่ยงภายในเวลาที่เหมาะสม และมีความจ าเป็นในการเฝ้าระวัง
ตรวจวัดผลการปฏิบัติในการลดระดับความเสี่ยงนี้เป็นระยะๆ เพ่ือให้ระดับความ
รุนแรงลดลง ซึ่งอาจพิจารณาควบคุมหรือลดความเสี่ยงโดยจัดท าเป็นเอกสารเพ่ือ
ควบคุมการปฏิบัติงาน  
(จัดท าเอกสารควบคุม) 

(4) ความเสี่ยงสูง  
     Substantial 

ต้องลดความเสี่ยงลงก่อน จึงจะเริ่มท างานต่อได้ โดยต้องจัดสรรทรัพยากร และ
มาตรการเฉพาะในการควบคุมในการปฏิบัติงานในระหว่างที่ก าลังท าการปรับปรุง
แก้ไข ซึ่งอาจพิจารณาท าวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนลดความเสี่ยง รวมถึงมี
มาตรการควบคุม ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ  
(จัดท าแผนลดและควบคุมความเสี่ยง) 

(5) ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ไม่ได้     
      Intolerable 

ต้องหยุดงานทันที และห้ามท างานต่อจนกว่าจะได้รับการปรับปรุง แก้ไข ให้ระดับ
ความเสี่ยงนี้ลดลง ถ้าหากไม่สามารถลดระดับความเสี่ยง เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้าน
ทรัพยากร ให้จัดท าแผนการปรับปรุงเพ่ือลดความเสี่ยงนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 1 
เดือน  (จัดท าแผนลดความเสี่ยง) 

6. การทบทวนการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 
6.1 ต้องด าเนินการทบทวนการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และเมื่อ 

6.1.1 มีการด าเนินกิจกรรมใหม่ ต้องมีการชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงเพ่ิมเติม เพ่ือค้นหาอันตราย
และ มาตรการ ควบคุม ซึ่งการด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอน ข้อ 1.) – ข้อ 5.) 
6.1.2 มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรม จะต้องทบทวนการประเมินความเสี่ยง เพ่ือประเมินว่า
การ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมนั้น มีผลท าให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รวมถึง
การหามาตรการควบคุม 
6.1.3 มีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ขึ้น ซึ่งจะต้องทบทวนการประเมินความเสี่ยง 
เพ่ือประเมินว่ากิจกรรมนั้นๆ มีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอหรือไม่ 
6.1.4 หลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินการตามแผนควบคุมความเสี่ยง ซึ่งผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายจะต้อง
ท าการทบทวนการประเมินความเสี่ยง เพ่ือตรวจสอบว่าแผนควบคุมความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการไปนั้น 
สามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

ฝ่ายบริหารอาคาร   - ผลการตรวจวัด

๑ วัน – ๓๖๕ วัน ๑.  ข้อบกพร่องท่ีสามารถด าเนินการแก้ไขได้เลย ฝ่ายบริหารอาคาร

- ท าการแก้ไขทันทีตามสภาพปัญหา

๒. ข้อบกพร่องท่ีไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้เอง/
ข้อบกพร่องท่ีต้องมีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ฝ่ายบริหารอาคาร

ทุกวัน ฝ่ายบริหารอาคารเก็บรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้มประวัติ ฝ่ายบริหารอาคาร

๑ วัน - ๑๘๐ วัน
ข้ึนกับความระดับความเส่ียง
สุดท้ายท่ีได้จากการประเมิน

 - แบบฟอร์มการช้ีบ่ง
อันตรายและประเมิน
ความเส่ียงด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน (คปอ.001)

- ประเมินความเส่ียงโดยใช้หลักการช้ีบ่งอันตรายและ
ประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน
- พิจารณาเพ่ิมเติมเร่ืองการตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ในการท างาน เช่น แสงสว่าง ฝุ่น เช้ือรา แบคทีเรีย 
อุณหภูมิ คาร์บอนไดออกไซด์

บันทึกแจ้งข้อบกพร่อง
ไปยังส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือแก้ไข หรือ ขอ
อนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง- ประสานไปยังส่วนงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือท าการแก้ไข 

หรือจัดหา

พิจารณาว่าการแก้ไขสามารถลดปัญหา อันตราย 
หรือควบคุมความเส่ียงน้ันๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผังกระบวนการ
ทุกวัน ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ตรวจสอบโดยการสังเกต สัมผัส หรือรับแจ้งจาก

บุคคลในพ้ืนท่ี เช่น หน่วยงาน ผู้รับจ้าง ฯลฯ
ฝ่ายบริหารอาคาร

  า นินการ ก   
 .  ป  หา    ามาร  ก      
 อง     า นินการ ก    ัน  
 .  ป  หา    ก  ย   องกับ ่ น
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  าการ ก   หรือก าหน 
มาตรการรองรับร ห ่างรอ
การ ก   

YES

NO

  าการปร  มินค าม    ยง 
 ั   า ับค าม  าคั  อง
ป  หา 
    ปร  มิน     ย  ย   
 รั ยากร   ม อยู่ 
    ปร  มิน  ยการ   
 ครื องมือตร   ั  

   บ่ง  ยการ ค นหา รับ
   ง ตร   บ        ป น
อันตราย   อา ก่อ ห  กิ 

ค าม ม่ป อ  ัย

 ิ าร า
  การ ก   

 ก บปร  ัติการ ก   
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แบบฟอร์มกำรชี้บ่งอันตรำยและประเมินควำมเสี่ยง 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.001) 
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กฎควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
งานทั่วไป 

1. พนักงานต้องตระหนักถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ 
2. พนักงานต้องศึกษาคู่มือปฏิบัติงานให้เข้าใจก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง และปฏิบัติตามข้อก าหนด

อย่างเคร่งครัด 
3. เชื่อฟังและปฏิบัติตามป้ายเตือนและสัญลักษณ์ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
4. แต่งกายให้เรียบร้อยและสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับงาน 
5. พนักงานต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมความปลอดภัยฯ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
6. ห้ามท างานกับเครื่องจักรหรือสารเคมีอันตรายโดยไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อ ง 
7. อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ห้ามถอดออกโดยเด็ดขาด ยกเว้นเพื่อท าการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา 
8. เมื่อพบเห็นสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย ต้องรายงานหัวหน้างานทันที 
9. เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการท างานหรือเจ็บป่วย ต้องแจ้งหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความ 

ปลอดภัยในการท างานทราบโดยเร็ว 
10. ห้ามรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ในที่ปฏิบัติงาน ยกเว้นในบริเวณท่ีจัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ 
11. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณฉุกเฉิน ให้พนักงานรีบไปยังจุดรวมพลหรือสถานที่ปลอดภัยโดยด่วน 
12. พนักงานต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน ไม่ใช้งานผิดประเภท 
13. ต้องแขวนป้าย “อันตราย” เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อนที่จะท างานซ่อมบ ารุง 
14. พนักงานไม่มีสิทธิ์ที่จะถอดป้าย “อันตราย” ของผู้อื่นออก 
15. กรณีหยุดพักการซ่อมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ผู้ที่รับผิดชอบหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการซ่อม

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้นต้องแขวนป้าย “อุปกรณ์ช ารุด” ณ จุดตามความเหมาะสม พร้อมกับรายงานให้
หัวหน้าทราบทันที 

16. ห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาตขับหรือบังคับควบคุมเครื่องจักรเครื่องยนต์ 
รถยก ปั้นจั่น หรืออุปกรณ์ในการยกต่าง ๆ 

17. ห้ามพนักงานใช้อุปกรณ์จักรกลโดยไม่ผ่านการฝึกอบรมมาก่อน 
18. ห้ามใช้ลมจากเครื่องอัดอากาศมาท าความสะอาดเสื้อผ้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 
19. ห้ามหิ้วหรือแบกสารเคมีอันตรายที่บรรจุในถังหรือภาชนะที่ไม่ได้ปิดหรือปิดไม่เรียบร้อย และใน

การขนย้ายต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม 
20. ห้ามปีนหรือเกาะไปกับปั้ นจั่นเครื่องจักรหรือยานพาหนะที่ก าลังเคลื่อนที่โดยเด็ดขาด เช่น 

รถยก, ลิฟต์ขนของ ฯลฯ 
21. ห้ามขับรถเกินความเร็วที่ก าหนดในบริเวณโรงงานและปฏิบัติตามกฎจราจรอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด 
22. ห้ามน าสุรา ยาเสพติด อาวุธ วัตถุระเบิดเข้ามาภายในพ้ืนที่ของโรงงานเป็นอันขาด รวมถึงห้าม

เล่นการพนันและทะเลาะวิวาทกันในโรงงาน 
23. ห้ามผู้มีสภาพมึนเมาเข้าปฏิบัติงาน  

งานส านักงาน 
1) ท าความสะอาดพ้ืนที่ท างานให้แห้งอยู่เสมอ 
2) เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติรีบแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ 
3) หากต้องการยกของ ไม่ควรยกของสูงเกินไปจนมองไม่เห็นทาง 
4) สวมรองเท้าให้รัดกุม ไม่คับหรือหลวมจนเกินไป 
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5) เครื่องใช้ไฟฟ้าควรวางใกล้ปลั๊กไฟฟ้าให้มากท่ีสุด 
6) สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์เดินบนพื้นต้องติดเทปกาวให้เรียบร้อย 
7) ไม่ใช้เก้าอ้ีนั่งมารองยืนเพื่อหยิบ หรือวางสิ่งของ 
8) กรณีท่ีหยิบสิ่งของที่สูงๆ ให้ใช้แท่น หรือบันไดวางให้มั่นคงและมีคนช่วยจับด้วย 
9) บริเวณมุมอับ หรือหัวมุมต้องเดินให้มุมกว้าง ชิดขวามือตนเอง อย่าเดินชิดหัวมุม 
10) หาตู้เก็บเอกสารใส่แฟ้มเอกสาร เอกสารที่มีน้ าหนักมากควรเก็บไว้ในลิ้นชักล่าง 
11) วางหรือยึดตู้เอกสารให้มั่นคง 
12) ไม่เปดิตู้เอกสารทีละหลาย ๆ ชั้นพร้อมกัน ควรเปิดทีละชั้นเสมอ 
13) ไม่ควรวางของเกะกะทางเดิน 
14) ตรวจบริเวณทางเดินให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และสะอาดอยู่เสมอ 
15) ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานให้ปลอดภัยด้วยความระมัดระวัง 
16) ถอดปลั๊กไฟฟ้า และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ าเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง 
17) พนักงานต้องรู้จักวิธีการใช้ถังดับเพลิง และวิธีการอพยพหนีไฟตามแผนที่ก าหนดไว้ 

งานคอมพิวเตอร์ 
1) ไม่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องนานเกิน ๑ ชั่วโมง 
2) ควรปฏิบัติงานประเภทอ่ืนสลับกับงานคอมพิวเตอร์ เช่น ตรวจหรือเขียนเอกสาร เข้าประชุม เป็นต้น 
3) ขณะพูดโทรศัพท์ ไม่ควรปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ เช่น ไม่ใช้แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น แต่ถ้า

จ าเป็นต้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วย ก็ควรใช้อุปกรณ์หูฟังและไมโครโฟนในการพูดโทรศัพท์ 
4) ถ้าต้องมองเอกสารขณะปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ควรวางเอกสารบนที่วางเอกสาร 
5) ควรวางเอกสารตรงหน้าระหว่างแป้นพิมพ์และจอภาพ หรือวางข้างจอภาพ 
6) ไม่ควรนั่งปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ควรลุกขึ้นแล้วเดินไป-มา และบริหารส่วนของ

ร่างกายที่มีอาการปวดเมื่อย 
7) ให้ปรับเบาะนั่งให้อยู่ระดับที่เหมาะสม โดยให้ขาท่อนบนขนานกับพ้ืน ขาท่อนล่างตั้งฉากกับพ้ืน 

และเท้าทั้งสองข้างวางราบบนพื้นหรือบนที่พักเท้า 
8) ขณะนั่งปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ไม่นั่งไขว่ห้าง ขัดสมาธิ คุกเข่า พับเพียบ หรือพับขาบน เบาะนั่ง 
9) ให้ปรับพนักพิงหลังให้ตั้งฉากหรือเอนไปด้านหลังเล็กน้อย นั่งพิงพนักพิงหลังอย่างเต็มแผ่นหลัง 
10) ขณะปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ไม่ควรวางแขนทั้งสองข้างบนที่พักแขน นอกจากจะสามารถปรับ

ระดับ และระยะชิด – ห่างจากล าตัวให้เหมาะสมกับร่างกายได้ 

กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย  
  1) ในบริเวณที่มีป้าย "ระวังสารไวไฟ” ห้ามจุดไฟ สูบบุหรี่หรือมีแหล่งก าเนิดความร้อน ใกล้บริเวณ
ดังกล่าว  
  2) ไม่ก่อให้ เกิดประกายไฟ เช่น เผาหญ้า ขยะ ในบริเวณที่มีน้ ามันเชื้อเพลิงเด็ดขาด  หากจ าเป็นให้ 
เลือกสถานที่ปลอดภัยและท าในวันที่ลมสงบเท่านั้น และหลังจากภารกิจ เสร็จสิ้นแล้วต้องตรวจดสภาพทันที 
  3) ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ก าหนดหรืออนุญาตให้สูบเท่านั้น และหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว ตรวจดู
ให้แน่ใจว่าไฟดับจริง ๆ และก าหนดระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้สูบบุหรี่ 
  4) ปิดสวิตซ์ไฟฟ้า และตรวจสอบการใช้งานที่เก่ียวข้องกับไฟฟ้าหลังเลิกงานทุกครั้ง 
  5) ไม่ควรใช้ปลั๊กราง ในการต่อพ่วงกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
  6) ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในส านักงานอย่างสม่ าเสมอ หากพบช ารุดให้รีบด าเนินการ
แจ้งช่าง 
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  7) เครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ห้ามโยกย้ายหรือเปลี่ยน ต าแหน่งที่
ติดตั้ง โดยไม่ได้รับอนุญาต  
  8) ดูแลรักษาเครื่องดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเขา้ถึง เคร่้อง
ดับเพลิง  
  8) ไม่วางสิ่งของ กีดขวางเส้นทางหนีไฟ ประตูบันได และทางออกฉุกเฉิน 
  9) มีการตรวจสภาพเครื่องมือดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้เสมอ 
  10) ติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในที่มองเห็นได้ง่าย สะดวกแก่การใช้ 
  11) มีปา้ยเตือนที่เห็นได้ชัดเจน ห้ามใช้ลิฟต์ในขณะเกิดเพลิงไหม้ 
  12) อบรมพนักงาน ผู้รับเหมาให้ทราบถึงป้ายสัญลักษณ์ อุปกรณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย รวมถึงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  13) จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงมีการฝึกซ้อมเป็นประจ าทุกปี 

งานอับอากาศ 
  1) ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือหรือผู้เฝ้าระวัง ผู้ควบคุมงาน และผู้อนุญาต ในการท างานในที่อับอากาศ 
ต้องผ่านการอบรมและมีเอกสารยืนยันกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ว่าผ่านการอบรมเป็นที่ถูกต้อง
ตามท่ีข้อก าหนดของกฎหมายความปลอดภัยฯ ที่อธิบดีได้ก าหนดไว้ทุกประการ   
  2) ห้ามผู้ที่ไม่ผ่านการอบรมการท างานในที่อับอากาศ ตามหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือหรือผู้เฝ้า
ระวัง ผู้ควบคุมงาน ผู้อนุญาต ที่อธิบดีก าหนด ท าการปฏิบัติงานในที่อับอากาศโดยเด็ดขาด 
  3) ห้ามผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือหรือผู้เฝ้าระวัง ที่เป็นโรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจหรือโรคท่ีแพทย์
ก าหนดท างานในที่อับอากาศโดยเด็ดขาด 

4) ก่อนการปฏิบัติงานต้องท าการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือหรือผู้เฝ้าระวัง ว่าอยู่ในสภาพ
ปกติ ไม่มีอาการเศร้าซึม เหม่อลอย ง่วงนอน มึนเมา ฯลฯ  
  5) ก่อนปฏิบัติงานต้องขออนุญาตปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ 
  6) ต้องตรวจสอบปริมาณออกซิเจน สารเคมี ฝุ่นละออง ไอ ฟูม ค่า LEL ของสารเคมีต่าง ๆ ให้ค่า
ต่างๆ อยู่ภายใต้เกณฑ์ความปลอดภัยตามท่ีกฎหมายก าหนด ก่อนที่จะปฏิบัติงาน และบันทึกลงในเอกสาร 

7) ตรวจสอบอุปกรณ์การท างานในที่อับอากาศ เช่น เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) เชือกนิรภัย หรือ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อยู่ตลอดเวลา 

8) ตรวจสอบ ทดสอบ ไฟฟ้าแสงสว่าง สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจึงเข้าไป
ปฏิบัติงานได้ 

9) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรอุปกรณ์ต้องถูกต้องเหมาะสมอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน 
10) ห้ามปฏิบัติงานตามล าพังคนเดียว ต้องมีผู้ช่วยเหลือหรือผู้เฝ้าระวัง และผู้ควบคุมงาน คอยสังเกต

และตรวจสอบการท างานอยู่ตลอดเวลา 
11) หากอากาศมีการถ่ายเทไม่เหมาะสม ควรใช้พัดลมเป่าช่วยระบายอากาศขณะปฏิบัติงาน 
12) ก่อนและหลังปฏิบัติงาน ต้องตรวจเช็คจ านวนผู้ปฏิบัติงานร่วมทีมงานทุกครั้ง 
13) หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วทุกครั้ง ให้ท าการตรวจสอบอุปกรณ์การท างานในที่อับอากาศ เช่น 

เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) เชือกนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน อยู่ตลอดเวลา 

14) หากเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) ถูกน าไปใช้งานจนอากาศภายในถังหมดแล้วหรือเหลือน้อยกว่าที่
จะน าไปใช้งานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ ให้ท าการแยกออกจากจุดเก็บหรือติดป้ายบ่งชี้ว่า 
“ถังเก็บอากาศหมดแล้ว รอส่งไปเติม”  
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งานบนที่สูง 
1) ก าหนดแผนด าเนินงานบนที่สูงโดยให้ครอบคลุมถึงผู้รับเหมาช่วง หรือผู้เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการ

ประชุมความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง 
2) ก าหนดขั้นตอนและวิธีการท างานส าหรับผู้รับเหมาช่วง และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
3) จัดการฝึกอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานบนที่สูงให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน อย่างเหมาะสม  
4) จัดให้มีการตรวจสอบและทบทวนมาตรการป้องกันการตกจากที่สูงเป็น ประจ าก่อนเริ่มงาน 
5) ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
6) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรอุปกรณ์ต้องถูกต้องเหมาะสมอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน 
7) ห้ามท างานบนที่สูงเพียงล าพังคนเดียว 
8) ห้ามเคลื่อนไหวตัวรวดเร็ว เมื่อท างานสูงกว่าพ้ืนดินเกิน 2 เมตร 
9) ห้ามโยนสิ่งของหรือเครื่องมือให้แก่ผู้อยู่บนที่สูง 
10) ห้ามทิ้งสิ่งของหรือเครื่องมือลงสู่เบื้องล่าง 
11) การตัด การเชื่อมบนที่สูง ให้ตรวจสอบและเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงและสารไวไฟทุกชนิดในพื้นที่

เบื้องล่างก่อน รวมถึงขณะตัดหรือเชื่อมให้ท าด้วยความระมัดระวัง 
12) ผู้ควบคุมงานต้องดูแลไม่ให้ใครเดินผ่านเบื้อล่างจุดท างาน  
13) ระวังขอยกหรือ Hanger ชน เมื่อจ าเป็นต้องท างานในเส้นทางของขอยก 
14) ขณะยืนบนหลังคากระเบื้อง ห้ามเหยียบที่แผ่นกระเบื้องโดยตรง 
15) กั้นเขตปลอดภัย และติดตั้งป้ายเตือนอันตรายในพ้ืนที่ท างานที่มีผลกระทบต่อด้านล่างที่ท างาน 

งานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
1) ใกล้หรือจับต้องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีป้ายห้ามใช้โดยไม่จ าเป็น 
2) ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ห้ามเข้าบริเวณติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง 
3) หากตัวเปียกชื้น ห้ามจับต้องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
4) ห้ามวางวัตถุไวไฟใกล้กับเต้ารับ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
5) ต้องปิดสวิทช์ก่อนท าความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้ง 
6) การซ่อมบ ารุงต้องท าโดยช่างไฟฟ้าเท่านั้น 
7) การเสียบหรือถอดเต้าเสียบต้องจับที่ตัวเต้าเสียบ ห้ามใช้วิธีดึงหรือจับที่สายไฟ 
8) ห้ามคลุมหลอดไฟฟ้าด้วยกระดาษหรือผ้าเพราะอาจท าให้เกิดอัคคีภัยได้ 
9) การติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้สายและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและติดตั้งอย่างถูกต้อง 
10) ควรระวังอย่าวางสายไฟฟ้าสอดไว้ใต้พรมปูพ้ืน ใต้บานประตูหน้าต่างหรือขวางทางเดินเพราะเมื่อ

ถูกเหยียบย้ าหรือกดทับนานเข้าฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าจะช ารุดฉีกขาดอันตรายย่อมเกิดข้ึนได้ง่าย 
11) อย่าให้หลอดไฟฟ้ าซึ่งมีความร้อนสูงอยู่ติดกับวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงติดไฟง่าย เช่น ผ้าหรือกระดาษ 
12) หลอดไฟฟ้าที่ขาดแล้ว ควรใส่ไว้กับกระจุ๊บตลอดเวลาจนกว่าจะเปลี่ยนหลอดใหม่เพ่ือป้องกัน

ไม่ให้ผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเผอเรอเอานิ้วแหย่เข้าไป หากหลอดไฟฟ้ากระพริบติด ๆดับ ๆ ควรแจ้งให้มีการ
เปลี่ยนหรือซ่อมบ ารุง 

13) เมื่อจะใช้โคมไฟฟ้านอกชายคา หรือใช้งานสมบุกสมบันแม้จะเป็นการชั่วคราวเช่น อู่ซ่อมรถ ควร
เลือกใช้โคมไฟฟ้าที่ดีได้มาตรฐาน มีตะแกรงครอบหลอดและมีสายชนิดที่มีฉนวนหุ้มหนา 
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14) อย่าเข้าใกล้บริเวณท่ีมีการใช้กระแสไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลง หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงอื่น ๆ 
เพราะเมื่อเข้าใกล้ก็อาจเกิดอันตรายได้โดยไม่สัมผัส หากจุดที่ปฏิบัติงานอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงต้องทราบ
อันตรายและแนวทางป้องกัน และอยู่ห่างในระยะที่ปลอดภัย 

15) เมื่อประสบเหตุไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือมีลูกจ้างถูกไฟฟ้าช็อค ให้ด าเนินการดังนี้ 
ก. ปิดสวิทช์ไฟ ถ้าไม่สามารถท าได้ ให้แจ้งช่างไฟฟ้าทันที 
ข. กรณีไม่สามารถปิ ดสวิทช์ไฟได้ทันที เมื่อพบเห็นเหตุพบผู้ถูกไฟฟ้าช็อคให้พยายาม

ช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายออกจากกระแสไฟฟ้า โดยใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่น ผ้าแห้ง ไม้แห้งเชือกแห้ง 
สายยางแห้ง เป็นต้น เขี่ยสายไฟออกจากร่างกายผู้ประสบภัยอย่าช่วยเหลือด้วยการจับต้องตัวผู้ก าลังถูกไฟฟ้า
ช็อคโดยตรง เพราะจะถูกไฟฟ้าช็อคด้วย 

การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
1. สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จัดให้ตามสภาพของงานตลอดระยะเวลาการ

ท างาน 
2. หน้ากากป้องกันฝุ่น ป้องกันฝุ่นหรือสารเคมีเข้าระบบทางเดินหายใจ 
3. สวม แว่นตาป้องกันสารเคมี ถุงมือนิรภัย เมื่อท างานเก่ียวข้องกับสารเคมี 
4. สวมหมวกป้องกันของตกใส่ศีรษะและป้องกันผมหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าเครื่องจักร 
5. สวมรองเท้าหัวเหล็ก ป้องกันของตกทับเท้า 
6. สวม แว่นตา หน้ากากกรองแสง ถุงมือ เมื่อเชื่อมหรือเจียร์ 
7. สวม ปลั๊กอุดหู/ครอบหู ในบริเวณการท างานที่มีเสียงดัง ป้องกันความเสื่อมสมรรถภาพการได้ยิน 
8. ต้องทราบวิธีการใช้ การดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง 

การท างานกับสารเคม ี
1. ก่อนการใช้สารเคมีให้ควรตรวจสอบและท าความเข้าใจ ฉลาก ข้อก าหนดของ เอกสารข้อมูลความ

ปลอดภัย (MSDS/SDS)หรือ ข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ทุกครั้ง 
2. ให้ปฏิบัติตามค าเตือนเกี่ยวกับวิธีการเก็บ วิธีการใช้ และการเคลื่อนย้ายสารเคมี 
3. ผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง ห้ามใช้ หรือน าสารเคมีไปโดยพละการ 
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรงให้สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
5. ห้าม  รับประทานอาหารเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน 
6. ขณะปฏิบัติงาน ห้าม ใช้มือขยี้ตา หรือสัมผัสปาก จนกว่าจะล้างมือให้สะอาดก่อน 
7. หากพบมีการเจ็บป่วย บาดแผล หรือวิงเวียนศีรษะ ให้หยุดปฏิบัติงานและแจ้งหัวหน้าทันที 
8. จัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะ ที่เก่ียวกับสารเคมีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและท าความสะอาดหลังใช้
งาน 
9. ล้างมือ ท าความสะอาด ร่างกายเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
10. หากมีสารเคมีรั่วไหลให้ปฏิบัติตามค าแนะน าในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 

ป้ายสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี 
 สารเคมีที่ใช้ในสารประกอบกิจการโดยทั่วไป เช่น เป็นสารประเภทกรด ด่าง สารฆ่าเชื้สารตัวท าละลาย 
สารท าสี โลหะหนัก เป็นต้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว ไอ ฟูม ฝุ่น ก๊าซขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความดัน 
สารเคมีสามารถท าอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ท าให้เกิดโรคจาการท างาน หรืออาจก่อ ให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงได้ การเก็บสารเคมีมีทั้งบรรจุอยู่ในถุง ในถังพลาสติก หรือถังความดันต่าง ๆ โดยที่ภาชนะบรรจุจะติด



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๓๕ 

 

ฉลากเคมีภัณฑ์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีและวิธีป้องกัน รวมทั้งมีภาพสัญลักษณ์แสดงความเป็น
อันตรายซึ่งจ าแนกไว้ ๙ แบบ ที่จะแสดงถึงอันตรายของสารเคมีชนิดนั้น ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ป้ำยและสัญลักษณ์ควำมปลอดภัย 

ป้ายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย ถูกจัดให้มีเพ่ือสื่อสารและเตือนเรื่องความปลอดภัย เช่น พ้ืนที่นั้นมี
อันตรายอะไรที่ควรระมัดระวัง มีข้อบังคับหรือค าแนะน าให้ปฏิบัติตนอย่างไรหรือมีข้อห้ามปฏิบัติอย่างไร เป็น
ต้น ทั้งนี้ป้ายหรือสัญลักษณ์ความปลอดภัย ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่สื่อความหมายแตกต่างกันดังนี้ 

 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๓๖ 

 

ตัวอย่างป้ายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย 

 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๓๗ 

 

 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๓๘ 

 

 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๓๙ 

 

 
 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๔๐ 

 

 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๔๑ 

 

 
 

 

 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๔๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 

๓. คู่มืองำนดูแลรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๔๓ 

 

งำนดูแลรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ก่อสร้างบนพ้ืนที่ราชพัสดุประมาณ 
๒๙๗ ไร่ ประกอบด้วยอาคารส านักงานขนาดใหญ่ ๒ หลัง (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และอาคารรัฐประศาสนภักดี) 
กลุ่มอาคารใช้งานร่วมและธุรกิจ อาคารจอดรถ อาคารโรงแรมและศูนย์ประชุมระบบสาธารณูปโภค 
งานภูมิสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายในรวมทั้งการจัดหาครุภัณฑ์ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ท าการของหน่วยงาน
ราชการ มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมประมาณ ๙๓๖,๖๐๗ ตารางเมตร และมีพ้ืนที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ ๑ ล้าน
ตารางเมตร โดยเริ่มเปิดใช้อาคารประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ 

ดังนั้นเพ่ือประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยชีวิต และทรัพย์สินของข้าราชการ พนักงานและ
ประชาชน ธพส.จึงก าหนดขั้นตอนการปฎิบัติงานซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม การตรวจสอบ 
และเตรียมการปฏิบัติงานเครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมการแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัย บุคคลส าคัญ การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ 
รวมถึงการประเมินภัยคุกคามในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ขอบเขตงำนรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร ประกอบไปด้วย 
๑.  สถานที่ตั้ง ลักษณะของพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  

๑ .๑   พ้ื นที่ โดยรอบอาคารภ ายในศูน ย์ ราชการฯ  : ต ามแผนผั ง ศู น ย์ ราชการ                          
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

๑.๒ พ้ืนที่ศูนย์ราชการฯ โซน A ประกอบด้วย ๓ อาคาร ดังนี้ 
- อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (AM)  
- ลานจอดรถรอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (AO) 
- อาคารจอดรถ AC  

๑.๓  พ้ืนที่ศูนย์ราชการฯ โซน B ประกอบด้วย ๙ อาคาร ดังนี้ 
- อาคารรัฐประศาสนภักดี (BM) 
- อาคารธนพิพัฒน์ (BTP) 
- ลานรอบอาคารรัฐประศาสนภักดี (BO) 
- อาคารจอดรถ BC 
- อาคารศูนย์ประชุม ชั้น ๑ (BB)  
- อาคารบ าบัดน้ าเสีย (BW) 
- อาคารพักขยะมูลฝอย (BG) 
- อาคารวิศวกรรม (BU) 
- Corridor Utility 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๔๔ 

 

แผนผังศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๔๕ 

 

๒.  งานดูแลการประสานงานการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลส าคัญเมื่อมาปฏิบัติภารกิจภายใน
ศูนย์ราชการฯ 

๓.  งานดูแลการประสานงานการรักษาความปลอดภัยต่อกรณีเหตุการณ์ผิดปกติต่าง ๆ ที่กระทบต่อ
ชีวิตหรือทรัพย์สินของศูนย์ราชการฯ 

๔.  งานดูแลรักษาความปลอดภัยเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ศูนย์ราชการฯ 
 

กำรด ำเนินกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร มีลักษณะของงำนประจ ำดังนี ้  
จดัให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคารตลอด ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน และเพ่ือให้

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและควบคุมการเข้า – ออกอาคารของบุคคลและพัสดุ   
๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและอ านวยความสะดวกในเรื่องการจราจร และ

การจอดรถ ให้มีความคล่องตัว และเป็นระเบียบเรียบร้อย (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) 
๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราความเรียบร้อยภายในอาคาร และพ้ืนที่โดยรอบอาคาร

ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยรวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๔. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล และป้องกันความเสียหายจากการถูกท าลาย โจรกรรม 

หรือสูญหายของทรัพย์สินของ ธพส. หรือของหน่วยงานราชการผู้เช่าพ้ืนที่ของ ธพส. 
๕. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยป้องกันและตรวจสอบบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือบุคคล

ที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย ตลอดจนบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้ามาภายในตัวอาคาร และพื้นที่โดยรอบ
อาคารในศูนย์ราชการฯ 

๖. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยทั่วไปภายในตัวอาคารและบริเวณ
โดยรอบอาคาร และระงับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน และแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยทันที เช่น เกิดเหตุ
อัคคีภัย การโจรกรรม และอ่ืน ๆ 

๗. จัดให้มีเจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยก ากับ ดูแล รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนไม่เกิน ๗ คน 
(TAXI) รถจักยานยนต์รับจ้าง รวมทั้งรถรับจ้างอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายในศูนย์ราชการฯ หรือใกล้เคียงพ้ืนที่รับผิดชอบให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยตามนโยบายของ ธพส. โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ขับรถรับจ้าง 

 
 
 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๔๖ 

 

แผนงำนกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
๑.  จัดให้มีการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดให้โทษในร่างกายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ทุกคน โดยโรงพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือสถาบันอ่ืนที่ได้รับอนุญาต อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
๒.  ทบทวนด้านการรักษาความปลอดภัย การตรวจค้น การควบคุมคนร้าย การป้องกันตัว ปีละ ๒ ครั้ง 
๓.  ฝึกอบรมทบทวนการป้องกันอัคคีภัย ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง และการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 

ปีละ ๑ ครั้ง 
๔.  ฝึกอบรมด้านวัตถุระเบิดและวัตถุต้องสงสัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยเป็นการอบรมจาก

หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ 

 

มำตรฐำนของกำรท ำงำน 
กำรรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร 

๑. เอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันเริ่มงานของบุคลากรนั้น ๆ  

๒. ต้องจัดหาเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๑ คน ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้วางแผนบริหารงานรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์ราชการฯ รวมทั้งก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของแต่ละ
อาคาร ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ผู้จัดกำร/ผู้ควบคุม 

๓. รายงานเหตุการณ์ และผลการปฏิบัติงานประจ าวันซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยใบบันทึก
เวลาของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เหตุการณ์ผิดปกติ สภาพการจราจร ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น ให้กับผู้ว่าจ้าง
ทราบก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. รวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 

๔. ก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าท าการตรวจสอบพ้ืนที่ และการปฏิบัติของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด และการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ 

๕. พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนต้องบันทึกเวลาด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือก่อนเข้า
ปฏิบัติหน้าที่และเมื่อปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ณ จุดก าหนด 

๖. แต่งกายตามระเบียบโดยเคร่งครัด และสะอาดเรียบร้อย  และมีกริยา วาจาสุภาพ
เรียบร้อย 

๗. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้ามดื่ม เสพ สุรา หรือของมึนเมารวมทั้งยาเสพติดให้
โทษทั้งก่อน และในขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือหลับขณะปฏิบัติหน้าที่ 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๔๗ 

 

ขั้นตอนกำรควบคมุและตรวจสอบกำรปฎิบัติงำนกำรรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร  

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

ทุกวัน ตามข้อก าหนดใน TOR -  สัญญาจ้าง

ทุกวัน

ทุกวัน ฝ่ายบริหารอาคาร

ทุกวัน ฝ่ายบริหารอาคาร

ทุกวัน ฝ่ายบริหารอาคาร

ประจ าเดือน ผู้รับจ้างรวบรวมข้อมุลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี
ก าหนดไว้ใน TOR จัดท าเป็นเอกสารรายงานเสนอประธาน

ผู้รับจ้าง เอกสารรายงานประจ าเดือน

-   เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคารน าข้อบกพร่องท่ีพบจากการ
ตรวจสอบประจ าวัน แจ้งให้ผู้จัดการส่วนทราบ พร้อมแจ้งให้
ผู้รับจ้างด าเนินากรแก้ไข หากเป็นกรณีเร่งด่วนต้องแก้ไขให้
แล้วเสร็จภายใน ๓ ช่ัวโมง ส่วนกรณีท่ีเป็นเร่ืองข้อบกพร่อง
ท่ัวไปต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ ช่ัวโมง

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคารท่ีรับผิดชอบงานรักษาความ
ปลอดภัยและจราจร ตรวจสอบผลการแก้ไขข้อบกพร่อง

แบบฟอร์มรายการ
ข้อบกพร่องจากการ
ตรวจสอบงานรักษาความ
ปลอดภัยและจราจร

ผู้รับจ้างให้บริการรักษาความ
ปลอดภัยและจราจร

ข้ันตอนปฎิบัติงานการรักษาความปลอดภัยและจราจร ฝบอ .

ผังกระบวนการ

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคารตรวจสอบหน้างานตามพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบเป็นประจ าทุกวัน ดังน้ี
- พ้ืนท่ีอาคาร AM, BM และจราจรโดยรอบ
- พ้ืนท่ีอาคาร BO, BC, BD, BB และ Bus Terminal และ
ก ากับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
- ตรวจสอบการสแกนลายน้ิวมือ การลงลายมือช่ือการ
ปฏิบัติงาน

ผลการพิจารณาแก้ไขปัญหา
๑.  ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้ผู้รับจ้างสรุปผลในรายงาน
ประจ าเดือน
๒.  ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานผู้จัดการส่วน เพ่ือแจ้งผู้
รับจ้างแก้ไขใหม่
หมายเหตุ หากผู้รับจ้างแก้ไขไม่แล้วเสร็จเป็นคร้ังท่ี ๒ อัน
เน่ืองมาจากความบกพร่องของผู้รับจ้างเอง ให้ผู้จัดการส่วน
รักษาความปลอดภัยและงานจราจรปฏิบัติตามข้อก าหนดใน
สัญญาจ้างต่อไป

แบบฟอร์มรายงานการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัยและ
จราจร

   าหน า   ฝ่ายบริหารอาคารตร   อบ  
การ ก    อง ู รับ  าง

YES

NO

 มื อ บ  อบก ร่อง 
   าหน า   ฝ่ายบริหาร  ร บร ม
  อบก ร่องต่าง   รายงาน ห   ู  ั การ
 ่ น ราบ  ร อม   ง ห  ู รับ  าง
  า นินการ ก     ย ร  
  กร   ร่ง ่ น    ก  ย  นื องกับค าม
ป อ  ัย อง ู    อาคาร   ต อง
  า นินการ ก    ห       ร   าย น   
 ั   มง
  กร   ป น รื อง ั   ป  ก  ย กับงานรัก า
ค ามป อ  ัย ต อง  า นินการ ก    ห 
      ร   าย น    ั   มง

 ริ มต น

ตร   อบ ู รับ หมา

 ู รับ  างปฏิบัติงานตาม ั  า  างงาน
รัก าค ามป อ  ัย    รา ร  ูนย 

รา การ 

   าหน า   ฝ่ายบริหารอาคารตร   อบการ
ปฏิบัติงาน อง ู รับ  าง ตาม อบ  ตค าม

รับ ิ  อบปร   า  ก ัน

   าหน า   ฝ่ายบริหารอาคารตร   อบ  
การ ก    อง ู รับ  าง

 ิ น   

 
 

 
 
 
 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๔๘ 

 

แบบฟอร์มรำยงำนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนรกัษำควำมปลอดภัยและจรำจร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แบบฟอร์มรำยงำนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนรกัษำควำมปลอดภัยและจรำจร 

 
 
 
 

 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๔๙ 

 

แบบฟอร์มรำยกำรข้อบกพร่องจำกกำรตรวจสอบงำนรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

๔.  คู่มืองำนดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรและสถำนท่ี 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๕๑ 

 

งำนดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรและสถำนท่ี 
 

งานบริหารจัดการอาคารสถานที่เป็นงานที่ใกล้ตัวแต่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม เนื่องจากขาดความ
เข้าใจในความส าคัญของงานอาคารและสถานที่ จึงเป็นเหตุให้อาคารสถานที่ขาดการดูแลรักษาอย่างที่ควรจะเป็น
จนก่อเกิดความทรุดโทรมของสถานที่ งานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่เป็นงานบริการอาคาร
อีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่อสามารถพบเห็นและสัมผัสได้โดยตรง ส่งผลต่อภาพลักษณ์และ
ความสวยงามของอาคาร จึงต้องมีการควบคุมดูแลการรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

การปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ให้ได้คุณภาพนั้น ฝบอ. ได้ด าเนินการ
พิจารณาในเรื่อง ลักษณะการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการควบคุม และการตรวจสอบการปฏิบัติงานเครื่องมือและ
อุปกรณ์พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 

ขอบเขตงำนงำนรักษำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่ ประกอบไปด้วย 
๑.  งานดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่ภายในและภายนอกอาคาร 
๒.  งานจัดการขยะมูลฝอยภายในศูนย์ราชการฯ  

กำรด ำเนินกำรดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่ มีลักษณะของงำน ดังนี ้  

ล ำดบั พื้นที ่

กำรท ำควำมสะอำด  

ประจ ำวัน 
ประจ ำ
สปัดำห ์

ประจ ำ 
เดือน 

ประจ ำ 
๓ เดือน 

ประจ ำ 
๖ เดือน ประจ ำป ี

พื้นที่สว่นกลำง       
    

๑ หินขดั / แกรนติ - ม็อบดันฝุ่นโดย
ใ ช้ ย า ดั น ฝุ่ น  
อย่างน้อย วันละ 
๔ ครั้ง 

    

  

- ล้ า ง พื้ น ล อ ก
แวกซ์และคราบ
สกปรกด้วยน้ ายา
ลอกแวกซ์ โดยใช้
เครื่องขัดพื้นรอบ
ต่ าและเครื่องดูด
น้ าและเช็คให้แห้ง
จากนั้นเคลือบเงา
พื้ น ด้ ว ย น้ า ย า
เค ลื อ บ  เง าพื้ น 
อย่างน้อย ๓ ชั้น 

  

  
 

- ขั ด ล้ า งค ร าบ
ส ก ป ร ก ด้ ว ย
เครื่องขัดพื้นดูด
น้ าอัตโนมัติโดยใช้
น้ า ย าท าค ว าม
สะอ าดและฆ่ า
เชื้ อ อ ย่ า งน้ อ ย 
วันละ ๑ ครั้ง 

    - ปั ด เ ง า ด้ ว ย
เครื่องขัดพื้น รอบ
สูงด้วยน้ ายาปัด
เงา อย่างน้อยวัน
ละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๕๒ 

 

ล ำดบั พื้นที ่

กำรท ำควำมสะอำด 
 

ประจ ำวัน 
ประจ ำ
สปัดำห ์

ประจ ำ 
เดือน 

ประจ ำ 
๓ เดือน 

ประจ ำ 
๖ เดือน ประจ ำป ี

๒ กระเบื้องเคลือบ  -  ปัดเงา
ประจ าวนัโดย
ใช้น้ ายาท า
ความสะอาด
และฆ่าเชื้อ 
อย่างน้อย 
วันละ ๔ ครั้ง 

- ขัดล้างพืน้
ด้วยเครื่องขัด
พื้นรอบต่ า
ด้วยน้ ายาท า
ความสะอาด
และฆ่าเชื้อ 
อย่างน้อย  
สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 

  

      

  (พื้นที่ทัว่ไป) 

๓ กระเบื้องยำง - ม็อบดนัฝุ่น
โดยใช้น้ ายา
ดันฝุ่น อย่าง
น้อยวันละ ๔ 
ครั้ง 

    

  

- ล้างพ้ืนลอก
แวกซ์และ
คราบสกปรก
ด้วยน้ ายาลอก
แวกซ์ โดยใช้
เครื่องขัดพื้น
รอบต่ าและ
เครื่องดูดน้ า 
และเช็ดให้
แห้ง จากนัน้
เคลือบเงาพืน้
ด้วยน้ ายา
เคลือบเงาพืน้ 
อย่างน้อย 
๓ ชั้น   

    - ปัดเงาด้วย
เครื่องขัดพื้น
รอบสูงด้วย
น้ ายาปัดเงา 
อย่างน้อยวนั
ละ ๑ ครั้ง 

๔ พื้นพรม - ดูดฝุ่นท า
ความสะอาด
พื้นพรมด้วย
เครื่องดูดฝุ่น
เพื่อเก็บฝุ่น 
และใช้น้ ายา
เก็บจุดบริเวณ 
ที่มีคราบ
สกปรกเมือ่
ตรวจพบ 

  - ซักท าความ
สะอาดพืน้
พรมด้วย
เครื่องซักพรม 
เพื่อขจัดคราบ
สกปรก โดย
วิธีครายโฟม
ด้วยน้ ายาซัก
พรมอย่างน้อย
เดือน ๑ ครั้ง 

  

- ซักท าความ
สะอาดพืน้
พรมด้วย
เครื่องซักพรม  
เพื่อขจัดคราบ
สกปรกโดยวิธี
ฉีด / ดดูกลับ 
ด้วยน้ ายาซัก
พรม อย่าง
น้อย ๖ เดอืน
ต่อ ๑ ครั้ง   

๕ พื้นที่ Sky Running - ม็อบดนัฝุ่น
โดยใช้ยาดัน
ฝุ่น อย่างนอ้ย
วันละ ๔ ครั้ง 
ดันฝุ่นก่อน ๑ 
รอบใช้น้ ายา
ท าความ
สะอาด
อเนกประสงค์
ผสมน้ าถูพืน้
และมอ็บตาม
ด้วยน้ ายาม็อบ
แห้ง 

    - ขัดล้างพืน้ด้วย
เครื่องขัดพื้น
รอบต่ า (แผน่ขัด
อ่อน)  ดันฝุน่
ก่อน ๑ รอบ ใช้
น้ ายาท าความ
สะอาด
อเนกประสงค์ 
ผสมน้ า ใช้
เครื่องขัดพื้น
รอบต่ า (แผน่ขัด
อ่อน) ม็อบตาม
ด้วยน้ า อย่าง
น้อย ๓ รอบ 
และมอ็บแห้ง 

  

  



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๕๓ 

 

ล ำดบั พื้นที ่

กำรท ำควำมสะอำด 
 

ประจ ำวัน 
ประจ ำ
สปัดำห ์

ประจ ำ 
เดือน 

ประจ ำ 
๓ เดือน 

ประจ ำ 
๖ เดือน ประจ ำป ี

๖ พื้นทีค่อนกรตีและ 
EPOXY 

- ใช้รถเก็บฝุน่
เพื่อเก็บฝุ่น
และเศษขยะ 
อย่างน้อยวนั
ละ ๑ ครั้ง 

  -  ขัดล้างพืน้
ด้วยเครื่องขัด
พื้นดูดน้ าอัด
โนมัติชนิดนั่ง
ขับ โดยใช้
น้ ายาท าความ
สะอาดและฆ่า
เชื้อ อย่างนอ้ย
เดือนละ ๑ 
ครั้ง 

    

  

  

- จัดพนกังาน
ท าความ
สะอาดเก็บ
ขยะและใบ ไม้
ชิ้นใหญ่ อย่าง
น้อยวันละ ๑ 
ครั้ง 

    

  
๗ กระจกสูงไม่เกนิ ๔ เมตร 

/ ประตกูระจกทำงเข้ำ - 
ออก 

- เช็ดท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาเช็ด
กระจก อย่าง
น้อยวันละ ๑ 
ครั้ง 

    

      

- เช็ดท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาเช็ด
กระจกประตู
ทางเข้า - ออก
บริเวณชัน้ ๑ 
และชั้น ๒ 
(อาคารราชบุรี
ดเิรกฤทธิ์ 
อาคารรัฐ
ประศาสน
ภักดีและ
อาคารธน
พิพัฒน์) อย่าง
น้อยวันละ ๒ 
ครั้ง 

๘ วัสดุที่เปน็สเตนเลสและ
อลูมิเนียมและไม้ 

- เช็ดท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาท าความ
สะอาดและฆ่า
เชื้อ อย่างนอ้ย
วันละ ๑ ครั้ง 

    

      
๙ โทรศัพทแ์ละเครื่องชำรต์

โทรศัพท์มือถือ 
- เช็ดท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาท าความ
สะอาดและฆ่า
เชื้ออย่างน้อย
วันละ ๑ ครั้ง 

    

      
๑๐ ถังขยะ - เช็ดท าความ

สะอาดดว้ย
น้ ายาท าความ
สะอาดและฆ่า
เชื้อ อย่างนอ้ย 

- ล้างท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาท าความ
สะอาดและฆ่า
เชื้อ อย่างนอ้ย 

  

      
 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๕๔ 

 

ล ำดบั พื้นที ่

กำรท ำควำมสะอำด 

ประจ ำวัน 
ประจ ำ
สปัดำห ์

ประจ ำ 
เดือน 

ประจ ำ 
๓ เดือน 

ประจ ำ 
๖ เดือน ประจ ำป ี

  วันละ ๑ ครั้ง สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 

 

   

    - น าขยะไปทิ้ง
ในพื้นทีท่ี่
ก าหนดให้ 
อย่างน้อย วนั
ละ ๓ ครั้ง 

  

๑๑ ที่เข่ียบหุรี ่ - เช็ดท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาท าความ
สะอาดและฆ่า
เชื้อ อย่างนอ้ย
วันละ ๑ ครั้ง 

  - เปลี่ยนทราย
หรือกรวด
ละเอียดในที่
เขี่ยบุหรี่ อย่าง
น้อยเดอืนละ 
๑ ครั้ง 

      

  
 

- เก็บก้นบุหรี ่
อย่างน้อย วนั
ละ ๔  ครั้ง 

  

    - เปลี่ยนทราย
ในที่เขี่ยบุหรี่
เมื่อทราย
สกปรก 

  

๑๒ เก้ำอีแ้ละเคำน์เตอร์
บรกิำรต่ำง ๆ 

- เช็ดท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาท าความ
สะอาดและฆ่า
เชื้อ อย่างนอ้ย
วันละ ๑ ครั้ง 

    

      
๑๓ ลิฟท์ / บนัไดเลื่อน /  

ทำงเลื่อน 
- เช็ดท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาท าความ
สะอาดและฆ่า
เชื้อ อย่างนอ้ย
วันละ ๒ ครั้ง 

    

      

    - ส่วนที่เป็น
กระจกเช็ดท า
ความสะอาด
ด้วยน้ ายาเช็ด
กระจก 
อย่างน้อยวนั
ละ ๒ ครั้ง 

    

๑๔ บนัได / รำวบันได - เก็บฝุน่และ
เศษขยะที่
บันไดอย่าง
น้อยวันละ ๒ 
ครั้ง 

    

      

    - ราวบันได
เช็ดท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาท าความ
สะอาดและฆ่า
เชื้อ อย่างนอ้ย 
วันละ ๒ ครั้ง 

    

 

 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๕๕ 

 

ล ำดบั พื้นที ่

กำรท ำควำมสะอำด 

ประจ ำวัน 
ประจ ำ
สปัดำห ์

ประจ ำ 
เดือน 

ประจ ำ 
๓ เดือน 

ประจ ำ 
๖ เดือน 

ประจ ำป ี

๑๕ พื้นทีท่ำงเดินสว่นกลำง - ดันฝุน่ด้วย
น้ ายาดันฝุ่น
และมอ็บเปียก
ด้วยน้ ายาท า
ความสะอาด
และฆ่าเชื้อ 
อย่างน้อยวนั
ละ ๔ ครั้ง 

  - ขัดล้างคราบ
สกปรกด้วย
เครื่องขัดพื้น
ดูดน้ าอตัโนมัติ
โดยใช้น้ ายา
ท าความ
สะอาดและฆ่า
เชื้อโรค อย่าง
น้อย เดอืนละ 
๑ ครั้ง 

      

สะอาด อย่าง
น้อยวันละ ๑ 
ครั้ง 

๑๖ ป้ำยประกำศต่ำง ๆ  - เช็ดท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาเช็ด
กระจก อย่าง
น้อยวันละ ๑ 
ครั้ง 

    

      
๑๗ เก้ำอีห้ินแกรนติ 

รอบอำคำร 
- เช็ดท าความ
สะอาด อย่าง
น้อย 
วันละ ๑ ครั้ง 

    

      
๑๘ รอยเทปกำว - เช็ดท าความ

สะอาดทันท ี
    

      
๑๙ ดอกไม้ / ดอกไม้ประดษิฐ ์     - เช็ดท าความ

สะอาด อย่าง
น้อยเดอืนละ 
๑ ครั้ง       

๒๐ ศำลพระพรหม - กวาดฝุ่น 
ใบไม้ เศษขยะ 
อย่างน้อยวนั
ละ ๑ ครั้งและ
เช็ดท าความ
สะอาดวนัละ 
๑ ครั้ง 

  - ขัดล้างพืน้
ด้วยเครื่องขัด
ล้างโดยใช้
น้ ายาท าความ
สะอาด อย่าง
น้อยเดอืนละ 
๑ ครั้ง 

      

        - เปลี่ยนทราย
ในกระถางธูป 
เดือนละ ๑ 
ครั้ง 

๒๑ ประติมำกรรม - กวาดฝุ่น 
ใบไม้ เศษขยะ
อย่างน้อยวนั
ละ ๑ ครั้งและ
เช็ดท าความ
สะอาดวนัละ 
๑ ครั้ง 

    

      



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๕๖ 

 

ล ำดบั พื้นที ่

กำรท ำควำมสะอำด 

ประจ ำวัน 
ประจ ำ
สปัดำห ์

ประจ ำ 
เดือน 

ประจ ำ 
๓ เดือน 

ประจ ำ 
๖ เดือน 

ประจ ำป ี

๒๒ อุปกรณ์ออกก ำลังกำย
รอบอำคำร 

- เช็ดท าความ     

      
๒๓ ป้ำย - ท าความ

สะอาดป้ายชื่อ
ศูนย์ราชการฯ 
(แจ้งวัฒนะ
ซอย ๗)   วัน
ละ ๑ ครั้ง 

- เช็ดท าความ
สะอาดสัปดาห์
ละ ๑ ครั้ง 

  

      
๒๔ บ่อน้ ำรอบอำคำร 

ธนพพิฒัน ์
- ตักขยะ เศษ
ขยะ ตะไคร่น้ า 

    - ท าความ
สะอาดบ่อน้ า 
ขัดล้างสระ 
ก าจัดตะไคร่น้ า
และสาหร่าย 
ทุก ๓ เดอืน     

๒๕ สระน้ ำ บ่อน้ ำ  
รอบโครงกำร 

- ตักขยะ เศษ
ขยะ ตะไคร่น้ า 

    

  

- ขัดล้างสระ / 
ก าจัดตะไคร่
น้ าและ
สาหร่าย ทุก 
๖ เดือน 

  

๒๖ รถบรรทกุขยะ - ท าความ
สะอาดให้
ปราศจากกลิ่น 
อย่างน้อยวนั
ละ ๑ ครั้ง 

- ท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาฆ่าเชือ้ 
อย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 

  

      
๒๗ อำคำรพกัขยะ - ท าความ

สะอาดให้
ปราศจากกลิ่น 
อย่างน้อยวนั
ละ ๑ ครั้ง 

- ท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาฆ่าเชือ้ 
อย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 

  

      
๒๘ เสำไฟที่ใหแ้สงสว่ำง

ภำยในอำคำร 
- เช็ดท าความ
สะอาด อย่าง
น้อย 
วันละ ๑ ครั้ง 

- เช็ดท าความ
สะอาด 

  

      
๒๙ โคมไฟอำคำรธนพพิัฒน ์    

 

เช็ดท าควสาม
สะอาด ทุก ๖ 
เดือน  

๓๐ พื้นที่ชัน้ดำดฟ้ำ   - เช็ดท าความ
สะอาด                       

- เช็ดกระจก
ชั้นดาดฟ้า  

  

 

ขัดล้างก าจัดตะไคร ่ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

  
 

  - กวาดฝุ่น
ละออง เศษ
ขยะ เศษใบไม้ 

อย่างน้อย
เดือนละ ๑ 
ครั้ง  

      - รางระบาย
น้ า 

  
 

๓๑ พรมดกัฝุน่ - ควรท าความ
สะอาดคว่ า
และสะบัดวนั
ละ ๑ - ๒ ครัง้ 

    

      



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๕๗ 

 

ล ำดบั พื้นที ่

กำรท ำควำมสะอำด 

ประจ ำวัน 
ประจ ำ
สปัดำห ์

ประจ ำ 
เดือน 

ประจ ำ 
๓ เดือน 

ประจ ำ 
๖ เดือน 

ประจ ำป ี

๓๒ กระจก / ผนังสูงเกิน ๔ 
เมตร ภำยในและ
ภำยนอกอำคำร 

      

    

- เช็ดท าความ
สะอาด 
อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

๓๓ พื้นที่อำคำรจอดรถ/ลำน
จอดรถรอบอำคำร 

- เก็บกวาด
เศษขยะ ใบไม้ 
และฝุ่นอย่าง
น้อยวันละ ๑ 
ครั้ง 

  - ปัดหยากไย่ 
อย่างน้อย
เดือนละ ๑ 
ครั้ง 

  

-  ลานจอดรถ
รอบอาคาร
ล้างท าความ
สะอาดทุก ๖ 
เดือน   

๓๔ พื้นที่ถนนรอบโครงกำร - เก็บกวาด
เศษขยะ ใบไม้ 
และฝุ่นอย่าง
น้อยวันละ ๑ 
ครั้ง 

    

  

- ล้างท าความ
สะอาด  
ทุก ๖ เดอืน 

  

ห้องน้ ำส่วนกลำง 

๓๕ ห้องสุขำพื้นห้อง - เช็ดท าความ
สะอาดโดยใช้
น้ ายาท าความ
สะอาดและฆ่า
เชื้อ อย่างนอ้ย
วันละ ๑ ครั้ง 

- ล้างท าความ
สะอาดโดยใช้
น้ ายาฆ่าเชือ้
ด้วยเครื่องขัด
สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 

  

      

  (กระเบ้ืองเคลอืบ)   

  
 

- ตรวจเช็ดท า
ความสะอาด
ม็อบพื้น อย่าง
น้อยวันละ ๔ 
ครั้ง 

  

    - หากพบว่ามี
กลิ่นตอ้ง
ด าเนนิการ
แก้ไขโดยทันท ี

  

๓๖ ผนังห้อง - เช็ดผนังห้อง
โดยใช้น้ ายา
ท าความ
สะอาดและฆ่า
เชื้อ อย่างนอ้ย
วันละ ๑ ครั้ง 

- ล้างท าความ
สะอาดสัปดาห์
ละ ๑ ครั้ง 

  

      

  (กระเบ้ืองเคลอืบ)   

๓๗ สุขภณัฑ ์ - ล้างท าความ
สะอาดโดยใช้
น้ ายาท าความ
สะอาดและ
น้ ายาฆ่าเชือ้
อย่างน้อยวนั
ละ ๑ ครั้ง 

- ใช้แปรงขดั
เพื่อขจัดคราบ
สกปรกด้วย
น้ ายาขจัด
คราบตะกรัน  
อย่างน้อย 
สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 

  

      

  (อ่างล้างหน้า/เคาน์เตอร์
ก็อกน้ า) 

  

  
 

- เช็ดท าความ
สะอาดอ่าง
ล้างหน้า 
เคาน์เตอร ์
ก็อกน้ า อย่าง
น้อยวันละ  
๔ ครั้ง 

  

      



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๕๘ 

 

ล ำดบั พื้นที ่

กำรท ำควำมสะอำด 

ประจ ำวัน 
ประจ ำ
สปัดำห ์

ประจ ำ 
เดือน 

ประจ ำ 
๓ เดือน 

ประจ ำ 
๖ เดือน 

ประจ ำป ี

๓๘ 
  
  

กล่องสบู่ลำ้งมือ - เช็ดท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาท าความ
สะอาดและฆ่า
เชื้อ อย่างนอ้ย
วันละ ๑ ครั้ง 
- ตรวจสอบ
และเตมิสบู่
ล้างมืออย่าง
น้อยวันละ ๒ 
ครั้ง 

    

      

  
  

๓๙ โถปสัสำวะ / โถชกัโครก 
/ ฝำรองนั่ง / สำยช ำระ 
และ อปุกรณส์่วนควบ 

- ล้างท าความ
สะอาดโดยใช้
น้ ายาท าความ
สะอาดและ
น้ ายาฆ่าเชือ้
อย่างน้อยวนั
ละ ๑ ครั้ง 

- ใช้แปรงขดั
เพื่อขจัดคราบ
สกปรกด้วย
น้ ายาขจัด
คราบตะกรัน  
อย่างน้อย 
สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 

  

      

  - เช็ดท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาท าความ
สะอาดและฆ่า
เชื้อ อย่างนอ้ย
วันละ ๔ ครั้ง 

  

๔๐ กล่องกระดำษช ำระ - เช็ดท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาท าความ
สะอาดและฆ่า
เชื้ออย่างน้อย 
วันละ ๑ ครั้ง 

    

      

    - ตรวจสอบ
และเตมิ
กระดาษช าระ
อย่างน้อยวนั
ละ ๒ ครั้ง 

  

๔๑ ถังขยะในห้องสุขำ - ตรวจสอบ
และเตมิ
กระดาษช าระ
อย่างน้อยวนั
ละ ๒ ครั้ง 

- ล้างท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาท าความ
สะอาดและฆ่า
เชื้อสัปดาห์ ๑ 
ครั้ง 

  

      
๔๒ ช่องระบำยอำกำศและฝ้ำ

เพดำน 
  - ท าความ

สะอาดและปัด
หยากไย่ อย่าง
น้อย 
สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 

  

      
 
 
 
 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๕๙ 

 

ล ำดบั พื้นที ่
กำรท ำควำมสะอำด 

ประจ ำวัน 
ประจ ำ
สปัดำห ์

ประจ ำ 
เดือน 

ประจ ำ 
๓ เดือน 

ประจ ำ 
๖ เดือน ประจ ำป ี

๔๓ ห้องซกัล้ำงและเกบ็
อุปกรณ ์

- เช็ดท าความ
สะอาดอ่างซัก
ล้างด้วยน้ ายา
ท าความ
สะอาดและฆ่า
เชื้อ  อย่าง
น้อยวันละ ๒ 
ครั้ง 

    

      

ศูนย์อำหำร  

๔๔ พื้นศูนย์อำหำร  
(พื้นทั่วไป) 

-  ปัดเงา
ประจ าวนัโดย
ใช้น้ ายาท า
ความสะอาด
และฆ่าเชื้อ 
อย่างน้อยวนั
ละ ๒ ครั้ง 

- ขัดล้างพืน้
ด้วยเครื่องขัด
พื้นรอบต่ า 
ด้วยน้ ายาท า
ความสะอาด
และฆ่าเชื้อ 
อย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 

 

  

-  ล้างพ้ืนลอก
แวกซ์และ
คราบสกปรก
ด้วยน้ ายาลอก
แวกซ์  โดยใช้
เครื่องขัดพื้น
รอบต่ าและ
เครื่องดูดน้ า
และเช็ดให้
แห้ง จากนัน้
เคลือบเงาพืน้
ด้วยน้ ายา
เคลือบเงาพืน้
อย่างน้อย ๓ 
ชั้น 

  

๔๕ ช่องระบำยอำกำศและ
ฝ้ำเพดำน 

  - ท าความ
สะอาดและปัด
หยากไย่ อย่าง
น้อยสัปดาห์
ละ ๑ ครั้ง 

  

      
๔๖ กระจกสูงไม่เกนิ ๔ 

เมตร / ประตกูระจก
ทำงเข้ำ-ออก กระจก
รอบศูนย์อำหำร 

  - เช็ดท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาเช็ด
กระจก อย่าง
น้อย สัปดาห์
ละ ๑ ครั้ง 

  

      
๔๗ บริเวณล้ำงจำน - จัดการเศษ

อาหารและ
ขยะของผูท้ี่ใช้
มาบริการศูนย์
อาหาร
ตลอดเวลา 

- ท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาฆ่าเชือ้ 
อย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 
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ล ำดบั พื้นที ่
กำรท ำควำมสะอำด 

ประจ ำวัน 
ประจ ำ
สปัดำห ์

ประจ ำ 
เดือน 

ประจ ำ 
๓ เดือน 

ประจ ำ 
๖ เดือน ประจ ำป ี

๔๘ 
  

จุดเกบ็ภำชนะ หรือ
อุปกรณต์่ำง ๆ (เช่น จำน 
ถ้วย ช้อน ชำม ตะเกียบ 
ถำดรอง แก้ว หรือ
ภำชนะทีใ่ช้ในกำร
รับประทำนอำหำร 

  

- ล้างจาน
ภาชนะ 
ด าเนนิการเก็บ
และล้าง
ภาชนะ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
(เช่น จาน ถว้ย 
ช้อน ชาม 
ตะเกียบ ถาด
รองแก้ว หรือ
ภาชนะที่ใช้ใน
การ
รับประทาน
อาคาร พร้อม
จัดเตรียม
ภาชนะที่ล้าง
แล้วให้แก่
ร้านค้า  
- จัดเตรียม
ช้อนสอ้ม 
ตะเกียบ ถาด 
ส่วนกลางไว้ให้
ผู้มาบริการ
ภายในศูนย์
อาหาร
ตลอดเวลาเปิด
บริการ 

- ท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาฆ่าเชือ้ 
อย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 

  

- ท าความ
สะอาดบรเิวณที่
เก็บภาชนะด้วย
น้ ายาฆ่าเชือ้ 
อย่างน้อยเดอืน
ละ ๑ ครั้ง 

  

      
๔๘ จุดทีต่ั้งเครื่อง UV  

อบช้อนส้อม  
 - ท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาฆ่าเชือ้ 
อย่างน้อยวนั
ละ ๑ ครั้ง 

    

      
๕๐ รถเข็นและอปุกรณ์เพื่อ

ขนถ่ำยภำชนะ 
- จัดเตรียม
รถเข็นรถเข็น
และอุปกรณ์
ขนถ่ายภาชนะ
เพื่อน าเข้ามา
ล้างภายในห้อง
ล้านจานและ
ให้ร้านค้าใช้ใน
การขนถ่าย
ภาชนะที่ล้าง
แล้วน าใช้งาน  

- ท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาฆ่าเชือ้ 
อย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 

  

      
 
 
 
 
 
 
 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๖๑ 

 

ล ำดบั พื้นที ่

กำรท ำควำมสะอำด 

ประจ ำวัน 
ประจ ำ
สปัดำห ์

ประจ ำ 
เดือน 

ประจ ำ 
๓ เดือน 

ประจ ำ 
๖ เดือน ประจ ำป ี

๕๑ โต้ะ - เกำ้อี้ในศนูย์อำหำร - ท าความ
สะอาด โต้ะ - 
เก้าอี้ พรอ้ม
จัดเรียงโตะ๊ - 
เก้าอี้ให้เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
สามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา
ที่ศูนย์อาหาร
เปิดให้บริการ 

- ท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาฆ่าเชือ้ 
อย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 

  

      
๕๒ ถังดกัไขมัน 

และรำงระบำยน้ ำ 
- ท าความ
สะอาดถังดัก
ไขมันและราง
ระบายน้ าทกุ
วัน 

- ท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาฆ่าเชือ้ 
อย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 

- ท าความ
สะอาดทุก ๑ 
เดือน 

      
๕๓ ถังขยะในศูนย์อำหำร - น าถังขยะ

ออกไปทิ้งจุด
พักขยะทกุวนั 
ล้างท าความ
สะอาด 

- ท าความ
สะอาดดว้ย
น้ ายาฆ่าเชือ้ 
อย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ 
ครั้ง 

  

      

มำตรฐำนของกำรท ำงำน 
๑. การท าความสะอาดพ้ืน 

  ๑) การปัดกวาด ดูดฝุ่น 
  ให้ปัดกวาดหรือดูดฝุ่น พ้ืนที่ว่างตามชั้นอาคาร ห้องโถง ทางเดินบันได (จนถึงบันไดขั้น
สุดท้ายของอาคาร) ให้สะอาดปราศจากเศษผง ฝุ่นละออง และน าขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ ผู้ว่าจ้าง
ก าหนด ให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อนในการปัดกวาด เว้นแต่พ้ืนที่ที่เป็นพรมให้ใช้แปรงปัดหรือเครื่องดูดฝุ่นหากมีการ
เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ส านักงาน เมื่อท าความสะอาดเสร็จให้จัดเข้าที่เดิม โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่พ้ืน เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้ส านักงาน 
   ๒) การถูด้วยม๊อบ 
   หลังจากท าความสะอาดตามข้อ ๑) แล้ว ให้ถูพ้ืนที่ต่าง ๆ ด้วยม๊อบชุบน้ าหมาด ๆ ม๊อบที่
น ามาใช้งานต้องเป็นม๊อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ าท าความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความสกปรกมาก
ให้ใช้น้ ายาขัดพ้ืนหรือน้ าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการขจัดรอยหรือต าหนิต่าง ๆ บนพ้ืนที่ซึ่งเกิดจาก
รอยรองเท้าด้วย ส าหรับพ้ืนที่ที่เป็นพรมให้ลบรอยเปื้อนบนพรมด้วยน้ ายาตามความเหมาะสม 
  หลังจากเช็ด ถูพ้ืนแล้ว บริเวณพ้ืนที่ต่าง ๆ จะต้องสะอาดปราศจากเศษผงฝุ่นละออง
และไม่มีรอยเหวี่ยงของม๊อบติดตามขอบก าแพง บัวพ้ืน ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ส านักงานหรือเครื่องมือ
ในห้องปฏิบัติงานต่าง ๆ ไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึน เนื่องจากการท างานดังกล่าว 
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 ๓) การลงน้ ายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน 

การลงน้ ายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพ้ืน ให้ท าหลังจากการด าเนินการในข้อ ๑) และ ๒) แล้ว
และการลงน้ ายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตาม ต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนังและบัวพ้ืนเปรอะเปื้อนเป็นรอย หรือ
ช ารุดเสียหาย 
   ๔) การขัดพ้ืนและการเคลือบเงา 
 ให้ปฏิบัติทันทีหลังจากการลงน้ ายาขัดพ้ืน หรือเคลือบเงาพ้ืน ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
รอยต าหนิใด ๆ บนพ้ืนนั้น 
   ๕) การลอกพ้ืนและการเคลือบพ้ืนน้ ายา 
  การลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืนด้วยน้ ายา เพ่ือให้ผิวพ้ืนสะอาดปราศจากต าหนิและไม่มีริ้วรอย 
มีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน ทั้งนี้ เมื่อท าการลอกพ้ืนและ
เคลือบพ้ืนด้วยน้ ายาให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องมือต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ก่อน 
หลังจากน้ ายาแห้งดีแล้วให้ขัดพื้นให้สะอาด และน าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ส านักงาน และเครื่องมือต่าง  ๆ 
เก็บเข้าท่ีให้เหมือนเดิม 

๖) การท าความสะอาดพรม 
ให้ดูดฝุ่นละออง เศษผง ขนสัตว์ที่หลุดร่วงอยู่บนพ้ืนพรมให้สะอาด ในกรณีที่ท าการ

ซักพรม (จะต้องท าอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง) โดยการซักแห้งหรือวิธีการอ่ืนใดก็ตามต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
และเสียความสวยงาม 

๗) การท าความสะอาดพ้ืนที่ Sky Running 

ให้ม็อบดันฝุ่นโดยใช้น้ ายาดันฝุ่น อย่างน้อยวันละ ๔ ครั้ง ดันฝุ่นก่อน ๑ รอบ ใช้น้ ายา
ท าความสะอาดอเนกประสงค์ ผสมน้ าถูพ้ืนและม็อบตามด้วยน้ าและม็อบแห้งทุกวัน 

    การท าความสะอาดประจ า ๓ เดือน ให้ขัดล้างพ้ืนด้วยเครื่องขัดพ้ืนรอบต่ า (แผ่นขัด
อ่อน)   ดันฝุ่นก่อน ๑ รอบ ใช้น้ ายาท าความสะอาดอเนกประสงค์ ผสมน้ า ใช้เครื่องขัดพ้ืนรอบต่ า (แผ่นขัด
อ่อน)   ม็อบตามด้วยน้ า อย่างน้อย ๓ รอบ และม็อบแห้ง 

 ๒. การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ส านักงาน และประติมากรรม  

ให้ปัดกวาดเช็ดถูเครื่องใช้ส านักงานเช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เอกสารและเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ 
รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนัง และประติมากรรม ให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม 
ความสกปรกและริ้วรอยต่าง ๆ ตามผนังหรือก าแพงและพ้ืน หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้น ากลับเข้าที่เดิม 
เมื่องานแล้วเสร็จโดยไม่เกิดความเสียหาย 

๓. การท าความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน 

ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่น ให้ปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรกและ
รอยต่าง ๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพ้ืนห้อง การท าความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึง ประตู หน้าต่างหน้ากาก
เครื่องปรับอากาศ และฝาผนังใต้หน้าต่าง และให้ระมัดระวังเป็นพิเศษส าหรับฝาผนังที่บุด้วยกระสอบป่านและวัสดุ
กันเสียงสะท้อน 
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๔. การท าความสะอาดกระจก 

ให้เช็ดกระจกด้วยน้ ายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้ าสบู่อ่อน แล้วล้างด้วยน้ าและเช็ดให้แห้ง
กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ต าหนิหรือรอยสัมผัส ห้ามใช้ผงขัดและกระดาษหนังสือพิมพ์ในการ
ท าความสะอาดกระจก 

๕. การท าความสะอาดม่านมู่ลี่ 
ให้ดูแลรักษาความสะอาดม่านให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรก 

การท าความสะอาดให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาด หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นละอองที่เหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ 

๖. การท าความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ 
ให้เช็ดถูให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรก และให้ท าด้วย

ความระมัดระวัง หากมีการถอดมาท าความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่ องานแล้วเสร็จให้ประกอบเข้าดังเดิม 
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ  

๗. การขัดเงาบริเวณท่ีเป็นโลหะ 

ส่วนประกอบใด ๆ ในอาคารที่เป็นโลหะ และเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการที่เป็น  
สแตนเลส ให้ดูแลรักษาให้เงางามอยู่เสมอ และไม่ให้มีคราบสนิม 

๘. การท างานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจะต้องมีการติดตั้งป้ายเตือนอันตรายบริเวณพ้ืนที่
ท างานนั้น ๆ 

๙. การก าจัดกลิ่นและแก๊สภายในท่อบ่อดักไขมันและในห้องต่าง ๆ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
จัดหาจุลินทรีย์ชีวภาพเพ่ือใช้เติมหรือชะล้างก าจัดกลิ่นและไขมันภายในท่อน้ าทิ้ง ห้องน้ าและซิ้งค์น้ าในปริมาณ
ทีเ่หมาะสม 

๑๐. ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลมิให้พนักงานของผู้รับจ้างปรุงแต่งอาหารในอาคารและสถานที่
ของผู้ว่าจ้าง 

๑๑. ทุกครั้งที่พนักงานของผู้รับจ้างจะออกจากอาคารที่ท าความสะอาด จะต้องยินยอมให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างตรวจดูสิ่งของให้เรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจดูถุง กระเป๋า ย่าม หรือ 
สิ่งอ่ืนใดที่ปรากฏความผิดสังเกต 

๑๒. การท าความสะอาดศูนย์อาหาร 

   ๑) ให้ด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น จาน ถ้วย ช้อน ชาม ตะเกียบ ถาดรอง แก้ว 
หรือภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร จัดเตรียมภาชนะที่ล้างแล้วให้แก่ร้านค้า น าไปใช้ใส่อาหารในการ
ให้บริการและให้บริการจัดเตรียมช้อนส้อม ตะเกียบ ถาด ส่วนกลางไว้ให้ผู้มาใช้บริการภายในห้องอาหาร
ตลอดเวลา 
   ๒) ให้จัดเตรียมรถเข็นและอุปกรณ์ขนถ่ายภาชนะเพ่ือน าเข้ามาล้างภายในห้องล้านจาน 
และให้ร้านค้าใช้ในการขนถ่ายภาชนะที่ล้างแล้วน าใช้งาน ตามปริมาณที่เพียงพอกับงานที่ให้บริการตลอดสัญญา
   ๓) ให้จัดเตรียมภาชนะที่ล้างแล้วไว้ให้ร้านค้าเบิกใช้ในการบริการประจ าวัน วันละ ๒ ครั้ง 
ตามเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และรับคืนเวลา ๑๔.๓๐ น. ทุกวัน ที่ศูนย์อาหารที่เปิดบริการ 
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   ๔) ให้เช็ดท าความสะอาด โต้ะ - เก้าอ้ี พร้อมจัดเรียงโต๊ะ - เก้าอ้ีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาที่ศูนย์อาหารเปิดให้บริการ 

   ๕) ให้จัดเก็บขยะทุกจุดภายในห้องอาหารที่ผู้ใช้บริการใช้แล้วน าไปไว้ ณ จุดที่ผู้ว่าจ้าง
ก าหนด ยกเว้นขยะของร้านค้าทุกร้าน 

   ๖) ต้องตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ ภาชนะประจ าศูนย์อาหารทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน เดือนละ 
๑ ครั้ง พร้อมทั้งรายงานภาชนะคงเหลือและหรือท่ีแตกช ารุดสูญหาย ให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นประจ าเดือน 

   ๗) ต้องท าความสะอาดถังดักไขมันและรางระบายน้ าไม่ให้เกิดการอุดตัน 

   ๘) ตรวจสอบและท าความสะอาดบริเวณปรุงอาหารร่วมกับร้านค้าอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

๑๓. ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดในรายละเอียดของการท างานให้ผู้รับจ้างด าเนินการท าความ
สะอาดตามสภาพของงานหรือตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 
 
มำตรฐำนกำรท ำควำมสะอำดฆ่ำเชื้อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ-19  
๑. สำรท ำควำมสะอำดและน้ ำยำฆ่ำเชื้อ 

 เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถอยู่บนพ้ืนผิวของวัตถุต่าง ๆ เป็นเวลา ๑-๓ วัน พ้ืนผิวที่อาจสัมผัสปนเปื้อน
เชื้อไวรัสโคโรนา-19 จึงต้องได้รับการความท าสะอาดและฆ่าเชื้อ โดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการ
ท าลายเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้ 

 ๑) น้ ายาฟอกขาวสามารถใช้ส าหรับท าความสะอาดพ้ืนผิวได้โดยผสมในอัตราส่วนดังนี้ 

  ๑.๑ พ้ืนผิวทั่วไป ใช้น้ ายาฟอกขาวเจือจาง ๑ ส่วนในน้ า ๙๙ ส่วน (ความเข้มข้น ๐.๐๕% หรือ 

เท่ากับ ๕๐๐ ppm) 

  ๑.๒ พ้ืนผิวที่มีน้ ามูก น้ าลาย เสมหะ สารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น ห้องสุขา โถส้วม ใช้น้ ายาฟอก
ขาวเจือจาง ๑ ส่วนในน้ า ๙ ส่วน (ความเข้มข้น ๐.๕%) ราดทิ้งไว้อย่างน้อย ๑๕ นาที 

 ๒) ส าหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะ สามารถใช้ ๗๐% แอลกอฮอล์ท าความสะอาดได้ 

 ๓) สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัสดุผ้า ที่อาจปนเปื้อนด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เช่น เสื้อผ้า ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน
ควรท าความสะอาดก่อนน ากลับมาใช้ใหม่ โดยใช้น้ าที่อุณหภูมิ ๗๐ องศาเซลเซียสและผงซักฟอกในครัวเรือนได้ 

๒. แนวทำงกำรท ำควำมสะอำดส ำหรับพื้นที่สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนำ-19  

 ๑) ควรปิดกั้นบริเวณพ้ืนที่หรือพ้ืนผิว ที่ปนเปื้อนเชื้อก่อนด าเนินการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพ่ือ 
ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสกับเชื้อ 
 ๒) ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม ขณะท าความสะอาดพ้ืนที่หรือพ้ืนผิว
ที่ปนเปื้อนเชื้อ ระหว่างท าความสะอาด หากถุงมือช ารุดเสียหายมีรอยรั่ว ให้ถอดถุงมือออก และสวมถุงมือคู่
ใหม่ทันทีควรก าจัดและทิ้ง PPE แบบใช้แล้วทิ้งหลังจากท าความสะอาดเสร็จสิ้น ในกรณีที่ใช้แว่นตา Goggles 
ควรท าการฆ่าเชื้อหลังการใช้แต่ละครั้ง และควรล้างมือด้วยสบู่และน้ าทันทีหลังจากถอด PPE 
 ๓) เลือกใช้อุปกรณ์ท าความสะอาดที่มีด้ามจับ เพ่ือสัมผัสโดยตรงกับพ้ืนผิวให้น้อยที่สุด 
 ๔) เปิดประตูหน้าต่าง เพ่ือการระบายอากาศ เมื่อใช้น้ ายาฆ่าเชื้อหรือน้ ายาฟอกขาว 
 ๕) ท าความสะอาดพ้ืนด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อหรือน้ ายาฟอกขาวที่เตรียมไว้ 
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 ๖) เช็ดท าความสะอาด บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ (เช่น ปุ่มกด , ราวจับ, ลูกบิดประตู, ที่วางแขน, 
พนักพิงที่นั่ง, โต๊ะ, รีโมท, คีย์บอร์ด, สวิตช์ไฟ, ฯลฯ ) เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท  
 ๗) ท าความสะอาดห้องน้ า รวมถึงสุขภัณฑ์และพ้ืนผิวในห้องน้ าโดยการราดน้ ายาฟอกขาวทิ้งไว้อย่าง 
น้อย ๑๕ นาทีแล้วล้างท าความสะอาดพ้ืนอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้ ายาล้างห้องน้ าตามปกติ 
 ๘) เช็ดพ้ืนผิวทั้งหมดที่อาจปนเปื้อนด้วยน้ ายาฟอกขาว หรือ ๗๐% แอลกอฮอล์ตามความเหมาะสม
ของวัสดุ 
 ๙) ซักท าความสะอาด ผ้าม่าน / ผ้าห่ม กรณีที่ซักด้วยน้ าร้อน ใช้ผงซักฟอกในน้ าที่อุณหภูมิ ๗๐ องศา 
เซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๒๕ นาท ี
 ๑๐) ทิ้งอุปกรณ์ท าความสะอาดที่ท าจากผ้าและวัสดุดูดซับ เช่น ผ้าถูพ้ืน ผ้าเช็ด หลังจากท าความ
สะอาดและฆ่าเชื้อในแต่ละพ้ืนที่ โดยสวมถุงมือ และน าอุปกรณ์ทิ้งใส่ถุงขยะติดเชื้อ รัดปากถุงให้มิดชิด 
 ๑๑) ท าการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ท าความสะอาดที่ต้องน ากลับมาใช้ใหม่ โดยการแช่ในน้ ายาฟอกขาว 
 ๑๒) ท าความสะอาดถังถูพ้ืน โดยแช่ในน้ ายาฟอกขาวหรือล้างในน้ าร้อน 
 ๑๓) การท าความสะอาดพ้ืนผิว ให้ใช้ผ้าชุบน้ าหมาด ๆ ไม่ควรพ่นด้วยสเปรย์เนื่องจากจะเป็นการสร้าง 
ละอองท าให้เสมหะ น้ ามูก น้ าลายที่ตกอยู่บนพ้ืนผิวฟุ้งกระจายขึ้นมาได้ควรหลีกเลี่ยงการสร้างละอองใน
ระหว่างการท าความสะอาด ควรใช้วิธีการเช็ดอย่างต่อเนื่องเมื่อท าความสะอาดพ้ืนหรือพ้ืนผิวในแนวนอนแทน 
 ๑๔) เมื่อท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว หลีกเลี่ยงการใช้พื้นท่ีในวันถัดไปเป็นเวลา ๑ วัน 
 ๑๕) ท าการก าจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๓. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ส ำหรับผู้ที่ท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อโรค 

 ๑) ควรสวมถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง ชุดกันเปื้อนแขนยาวพลาสติกชนิดใช้แล้วทิ้ง แว่นตากันลม หรือเครื่อง
ป้องกันใบหน้า และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 

 ๒) ขณะท าความสะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัส ดวงตา จมูก และปาก 

 ๓) ควรถอดถุงมือและทิ้งทันทีหากช ารุดเสียหายมีรอยรั่ว และสวมถุงมือคู่ใหม่ 

 ๔) ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ าทันทีหลังจากถอด PPE แต่ละชิ้นออกหลังจากท าความสะอาด 

๔. สำรฆ่ำเชื้อและควำมเข้มข้นที่สำมำรถฆ่ำเชื้อโรค (% โดยปริมำตร v/v) 

  
น้ ำยำฆ่ำเชื้อ ควำมเข้มข้น 

Accelerated hydrogen peroxide ๐.๕% 
Benzalkonium chloride (alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride) ๐.๐๕% 
Chloroxylenol ๐.๑๒ % 
Ethyl alcohol ๗๐% 
Iodine in iodophor ๕๐ ppm 
Isopropanol ๕๐% 
Povidone-iodine ๑ % iodine 
Sodium hypochlorite ๐.๐๕-๐.๕ % 
Sodium chlorite ๐.๒๓ % 
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ขั้นตอนกำรควบคมุ และตรวจสอบกำรปฏิบัตงิำนดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่ 
 ขั้นตอนการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบและได้คุณภาพตามที่ก าหนด มีดังนี้ 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง
ประจ าทุกวัน ตามข้อก าหนดใน TOR  - สัญญาจ้าง

ผลัดเช้า ๐๖.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ผลัดบ่าย ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.
ผลัดบ่าย ๑๒.๐๐-๒๒.๐๐ น.

ใช้เวลาประมาณคร้ังละ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคาร
๔-๖ ช่ัวโมง สัปดาห์ละ

๓ คร้ัง  - พ้ืนท่ีอาคาร A และศาลปกครอง 
 - พ้ืนท่ีอาคาร B

ใช้เวลาประมาณ ๑ ช่ัวโมง ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร 
ต่อคร้ัง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคาร

ประจ าทุกวัน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคาร

ประจ าทุกวัน ผลการพิจารณาและแก้ไขข้อบกพร่อง ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคาร

หมายเหตุ หากผู้รับจ้างแก้ไขไม่แล้วเสร็จเป็น คร้ังท่ี ๒

อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของผู้รับจ้างเอง 
ให้ฝ่ายบริหารอาคารปฏิบัติตามข้อก าหนด
ในสัญญาจ้างต่อไป

ประจ าเดือน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคารท่ีรับผิดชอบเก็บรวบรวม แฟ้มประวัติการแก้ไขงาน
เอกสารเข้าแฟ้มประวัติการแก้ไข

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคารตรวจสอบผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องท่ีได้แจ้งให้แก้ไข

คู่มือการปฏิบัติการก ากับดูแลผู้รับจ้างงานดูแลรักษาความสะอาด 

ผังกระบวนการ

เจ้าหน้าท่ี ฝบอ. ตรวจสอบหน้างานตามพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
เป็นประจ าวัน ดังน้ี

เจ้าหน้าท่ี ฝบอ. น าข้อบกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบ
ประจ าวันแจ้งให้ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอาคารรับทราบ 
พร้อมแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไข หากเป็นกรณีเร่งด่วนต้องแก้ไข
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน ส่วนกรณีท่ีเป็นเร่ือง
ข้อบกพร่องท่ัวไปต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน

๑. ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้ผู้รับจ้างสรุปผลลงใน
รายงานประจ าเดือน

๒. ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
บริหารอาคารเพ่ือแจ้งผู้รับจ้างแก้ไขใหม่

   าหน า   ฝ่ายบริหารอาคาร
ตร   อบ  การ ก    อง ู รับ  าง

 ก บปร  ัติการ ก   

YES

NO

   าหน า   ฝ่ายบริหารอาคารตร   อบ
การปฏิบัติงาน

 อง ู รับ  าง ตาม อบ  ตค าม
รับ ิ  อบ

 ู รับ  างปฏิบัติงานตาม ั  า  าง
งาน ู  รัก าค าม  อา  

 ูนย รา การ 

 ิ าร า
  การ ก   

พบ  อบกพร่อง
     าหน า    ฝบอ  ร บร บ  อบก ร่อง 
รายงาน ห   ู อ าน ยการ
ฝ่ายบริหารอาคาร ราบ ป นปร   า  ก
 ัน  ร อม   ง ห  ู รับ  าง  า นินการ
 ก   
  กร   ป นค าม ร่ง ่ น    ก  ย  นื อง  ง
ค ามป อ  ัย อง ู    อาคาร  ห 
  า นินการ ก         ร   าย น    ัน
  กร   ป น รื อง ั   ป  ห   า นินการ ก   
      ร   าย น      ัน
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๕. คู่มืองำนดูแลบ ำรุงรักษำสวนและภูมิทัศน์ 
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งำนดูแล บ ำรุงรักษำสวนและภูมิทัศน์ 
 

 งานดูแล บ ารุงสวนและภูมิทัศน์เป็นงานบริการอาคารอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่อสามารถ
พบเห็นและสัมผัสได้โดยตรง ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความสวยงามของอาคาร รวมถึงปัจจุบันมีข้อก าหนดใน
เรื่องพ้ืนที่ว่างรอบอาคาร ซึ่งมักปรับให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสร้างทัศนียภาพที่ดี งานสวนและภูมิทัศน์จึง
จ าเป็นต้องมีการดูแลบ ารุงรักษาให้สวยงามสมบูรณ์อยู่เสมอ 

 การปฏิบัติงานดูแล บ ารุงรักษาสวนและภูมิทัศน์ให้ได้คุณภาพนั้น ฝบอ. ได้ด าเนินการพิจารณา
เรื่อง ลักษณะการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการควบคุม และการตรวจสอบการปฏิบัติงานเครื่องมือและอุปกรณ์
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงานดูแล บ ารุงรักษาสวนและภูมิทัศน์ 

 

ขอบเขตงำนดูแลบ ำรุงรักษำสวนและภูมิทัศน ์
งานดูแล บ ารุงรักษาสวนและภูมิทัศน์ประกอบด้วยพื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร โดย

แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานได้ ดังนี้ 

๑.  กำรดูแลรักษำไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้เลื้อย ไม้คลุมดิน และไม้น้ ำ  

 -  ไม้ยืนต้นให้ตัดแต่งให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เช่น กิ่งที่เป็นโรค กิ่งที่กีดขวางแสงสว่าง ทางเดิน จุดบังสายตา หรือกิ่งกาฝาก โดยการตัดแต่ง
จะต้องค านึงถึงความจ าเป็น รูปทรง ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของต้นไม้ ตลอดจนดูแลรักษารอยแผลจาก
การตัดแต่งไม่ให้มีเชื้อโรค หรือแมลงเข้าท าลายได ้ 

  -  การดูแลไม้ล้อมปลูกขนาดใหญ่ที่ ไม่มีระบบรากแก้ว  ซึ่งต้องใช้รากแขนงในการ
ประคองล าต้น ต้องคอยตัดแต่งทรงพุ่มตามความเหมาะสมเพ่ือลดการต้านลม  

  -  ไม้ดอก ไม้ประดับ  ไม้เลื้อย ไม้คลุมดิน  และไม้น้ า ต้องดูแลให้มีความสวยงาม 
เหมาะสม ต่ออายุ และการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และมีการตัดแต่ง
ให้เกิดความเรียบร้อย สวยงามอยู่เสมอ  

 -  ตรวจสอบไม้ค้ ายันให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา หากเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมกับ
การใช้งาน ต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ทันที เพ่ือความปลอดภัย 

-  จัดท าทะเบียนไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้เลื้อย ไม้ประดิษฐ์ ไม้คลุมดินและไม้น้ า 

๒.  กำรดูแลรักษำสนำมหญ้ำ  

 -  ต้องตัดหญ้าไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑ ครั้งในทุกพ้ืนที่ พร้อมเล็มขอบหญ้าสนาม ฟุตบาท 
ขอบทางเท้า ให้เรียบร้อยสวยงามทั้งพ้ืนที่ การตัดหญ้าจะต้องค านึงถึงความถูกต้องตามข้อก าหนดทางวิชาการ 
ของการดูแลรักษาสนามหญ้าและชนิดของหญ้านั้น ๆ โดยหลังจากการตัดหญ้าต้องเก็บเศษหญ้าออกจากสนาม
และน าออกไปทิ้งในวันเดียวกับวันที่ตัดหญ้า 

 -  ก่อนตัดหญ้าทุกครั้งในบริเวณพื้นที่ที ่คาดว่าจะเกิดอันตรายต่อการสัญจรไปมา  
ของบุคลากรหรือยานพาหนะ ต้องจัดท าป้ายเตือนภัยระวังอันตรายไปวางในบริเวณที่เห็นชัด และจะต้องเก็บเศษวัสดุ 
หิน โลหะต่าง ๆ ในพื้นที่ตัดหญ้าออกเพ่ือป้องกันการกระเด็นของเศษวัสดุซึ่งจะท าให้เกิดอันตรายได้ อีกท้ังต้องมี
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ผ้าใบที่หนาเพ่ือกันไม่ให้มีเศษวัสดุ หิน โลหะต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการมองเห็นกระเด็นออกสู่ภายนอก ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อรถยนต์ รวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณนั้น 

-  ต้องแต่งซ่อมผิวหน้าสนามหญ้าทุกพ้ืนที่ที่อยู่ในสัญญาจ้างไม่ต่ ากว่า ๔ ครั้ง ซึ่งมีการ
ยุบตัวลงไปไม่ราบเรียบ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการพังทลายของหน้าดินจากภัยธรรมชาติ หรือมีสัตว์ พวกสุนัข 
หนู มดคุ้ยสนามเป็นรูเป็นหลุมบ่อเสียหาย หรือการขุดท าลายวัชพืชการขุดเจาะสนามเพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ หรือ
แม้แต่การเดินลัดสนามเกิดรอยเท้าในช่วงที่ดินอ่อนตัวในฤดูฝน 

-  ต้องด าเนินการปรับปรุงดูแลสนามหญ้า (TOP-SOIL)  

๓.  กำรดูแลไม้พืชพรรณประดิษฐ์ 

 -  ดูแลไม้พืชพรรณประดิษฐ์ให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา 
 -  เช็ดท าความสะอาดไม้พืชพรรณประดิษฐ์ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

๔.  กำรใส่ปุ๋ย  

 -  ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ ๑๕-๑๕-๑๕ หรือ ๑๖-๑๖-๑๖ หรือเทียบเท่า ปุ๋ย
ยูเรียสูตร ๔๖-๐-๐ หรือเทียบเท่า ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานรับรองจากกรมวิชาการเกษตร  แก่พันธุ์ไม้ทุกชนิด
และสนามหญ้า ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑ ครั้งในทุกพ้ืนที ่ 

 -  ต้องใส่วัสดุปรับปรุงดิน เช่นมะพร้าวสับ เปลือกถั่ว ดินผสมอินทรียวัตถุ กรณีที่มี
การปรับปรุงแปลงต้นไม้พุ่ม-คลุมดินตามความเหมาะสม  

 -  ต้องน าเศษวัชพืช เศษหญ้า เศษใบไม้ ที่ได้จากการตัดแต่ง การถอน การท าลาย การเก็บ
ท าความสะอาด มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักตามความเหมาะสม 

-  ต้องน าปุ๋ยที่ได้จากเครื่องก าจัดเศษอาหาร ไปใส่ต้นไม้ภายนอกอาคาร โดยต้องระวัง
ไม่ให้เกิดเชื้อรา 

๕.  กำรพรวนดิน  

 -  ต้องพรวนดินก่อนการใส่ปุ๋ย โดยขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้และเป็นไปตามหลักวิชาการ 
เพ่ือให้พันธุ์ไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นหรือตามความเหมาะสม 

๖.  กำรก ำจัดวัชพืช กำรป้องกัน และก ำจัดศัตรูพืช 

 -  ต้องก าจัดวัชพืชออกอย่างสม่ าเสมอเพื่อไม่ให้วัชพืชเหล่านั้นแย่งการเจริญเติบโต
ต่อพันธุ์ไม้ และสนามหญ้า  

 -  ต้องด าเนินการป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและต้องหมั่นตรวจตรา
อย่างสม ่าเสมอ หากพบการระบาดของศัตรูพืชต้องด าเนินการแก้ไขโดยทันที  และการด าเนินการต้องเป็น
วิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อพืช มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ข้างเคียง 

๗.  กำรรดน้ ำ กำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบรดน้ ำต้นไม้อัตโนมัติ และระบบระบำยน้ ำ 

 -  ต้องรดน้ าให้ทั่วบริเวณสนามหญ้า และพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ ให้ดินมีสภาพที่เหมาะแก่การ
เจริญเติบโตของสนามหญ้าและพันธุ์ไม้ให้สอดคล้องกับฤดูกาล  

 -  ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบระบบการท างานและบ ารุงรักษาเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ของระบบ
รดน้ าต้นไม้อัตโนมัติอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ เครื่องสูบน้ า (Pump), 
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ตัวกรอง (Filter), หัวดูดและสเตนเนอร์, อุปกรณ์ไฟฟ้าชุดสูบน้ า, ท่อส่งน้ า ข้อต่อ วาล์ว และ Support และ 
หัวสปริงเกลอร์ และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ 

-  ต้องดูแลรักษาไม่ให้เกิดการอุดตันของท่อและรูระบายน้ าของพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ หมั่นจัดเก็บวัชพืช กิ่งไม ้
ใบไม้ ขยะมูลฝอย เศษดิน หิน ทราย ไม่ให้ลงไปอุดตันตามท่อและรูระบายน้ าของพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ 

๘.  กำรท ำควำมสะอำดพื้นที่ กำรเก็บและกำรขนขยะ 

 -  ต้องดูแลเก็บกวาดใบไม้ ขยะต่าง ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ  
 -  เศษวัชพืช เศษหญ้า เศษกิ่งไม้ ใบไม้ หรือขยะต่าง ๆ ต้องด าเนินการขนย้ายไปทิ้ง

นอกพ้ืนที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันถัดไป หลังจากเก็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 -  การใช้รถเพ่ือด าเนินการในกิจการต่าง ๆ เช่น การขนขยะ เศษวัชพืช หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ต้องด าเนินการด้วยความเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของงานระบบรักษาความปลอดภัย และจราจร 
ไม่กีดขวางและรบกวนการท างานของผู้อ่ืนและไม่ท าให้พ้ืนผิวถนนเกิดความสกปรกเสียหาย  

 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๗๑ 

 

ขั้นตอนกำรควบคมุ และตรวจสอบกำรปฏิบัตงิำนดูแล บ ำรุงรักษำสวนและภูมิทศัน ์
 ขั้นตอนการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานดูแล บ ารุงรักษาสวนและภูมิทัศน์ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบและได้คุณภาพตามที่ก าหนด มีดังนี้ 
 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง
ประจ าทุกวัน  - ตามข้อก าหนดใน TOR สัญญาจ้าง

๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น.  - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคารตรวจสอบหน้างาน

ใช้เวลาประมาณ พ้ืนท่ีสวนอาคาร AM และศาลปกครอง  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคาร
คร้ังละ ๔-๖ ช่ัวโมง พ้ืนท่ีสวนอาคาร BC,BB,BO 
สัปดาห์ละ ๓ คร้ัง พ้ืนท่ีสวนอาคาร BM  

พ้ืนท่ีสวนถนนรอบโครงการ
รวมพ้ืนท่ีสวนท้ังหมด ๗๙.๕๙ ไร่

ใช้เวลาประมาณ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร 
 ๑ ช่ัวโมงต่อคร้ัง เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคาร

ประจ าทุกวัน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคาร

ประจ าทุกวัน ผลการพิจารณาและแก้ไขข้อบกพร่อง ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคาร

หมายเหตุ หากผู้รับจ้างแก้ไขไม่แล้วเสร็จเป็น คร้ังท่ี ๒
อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของผู้รับจ้างเอง
ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคารปฏิบัติตามข้อก าหนด
ในสัญญาจ้างต่อไป

ประจ าเดือน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคารร ท่ีรับผิดชอบเก็บรวบรวม แฟ้มประวัติการแก้ไขงาน
เอกสารเข้าแฟ้มประวัติการแก้ไข

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคาร น าข้อบกพร่องท่ีพบจากการ
ตรวจสอบประจ าวันแจ้งให้ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร
 รับทราบ พร้อมแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไข หากเป็นกรณี
เร่งด่วนต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน ส่วนกรณีท่ี
เป็นเร่ืองข้อบกพร่องท่ัวไปต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ วัน

ผู้รับจ้างสัญญางานดูแล 
บ ารุงรักษาสวนและภูมิทัศน์

ผังกระบวนการ

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารอาคาร ตรวจสอบผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องท่ีได้แจ้งให้แก้ไข

๑. ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้ผู้รับจ้างสรุปผลลงใน
รายงานประจ าเดือน

๒. ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานผู้จัดการส่วน
บริหารอาคาร เพ่ือแจ้งผู้รับจ้างแก้ไขใหม่

พบ  อบกพร่อง
     าหน า   ฝ่ายบริหารอาคาร ร บร ม
  อบก ร่องรายงาน ห   ู อ าน ยการ
ฝ่ายบริหารอาคาร  ราบ ป นปร   า  ก
 ัน  ร อม   ง ห  ู รับ  าง  า นินการ
 ก   
  กร   ป นค าม ร่ง ่ น    ก  ย  นื อง  ง
ค ามป อ  ัย อง ู    อาคาร  ห 
  า นินการ ก         ร   าย น    ัน
  กร   ป น รื อง ั   ป  ห   า นินการ
 ก         ร   าย น    ัน

     าหน า   ฝ่ายบริหารอาคาร 
ตร   อบ  การ ก    อง ู รับ  าง

YES

NO

   าหน า   ฝ่ายบริหารอาคาร
ตร   อบการปฏิบัติงาน อง ู รับ  าง 

ตาม อบ  ตค ามรับ ิ  อบ

 ก บปร  ัติการ ก   

 ู รับ  างปฏิบัติงานตาม ั  า  าง
งาน ู   บ าร งรัก า  น     ูมิ

 ั น  ูนย รา การ 

 ิ าร า
  การ ก   

 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๗๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 

๖. คู่มือกำรควบคุมและตรวจสอบงำนก ำจัดสัตว์และแมลงรบกวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๗๓ 

 

คู่มือการควบคุมและตรวจสอบงานก าจัดสัตว์และแมลงรบกวน 

 ฝ่ายบริหารอาคาร  า นินการ ู  อาคาร      า      อม น ื น    ูนย รา การ ฉ ิม ร  ก ยรติ 
๘๐  รร า ๕  ัน าคม  ๕๕๐  ห ม   า    ป อ  ัย    ม  ิ ง     อม     ต่อ    า อนามัย งานก า ั  ัต  
    ม งรบก น   ง ป นงานหน  ง   ต อง ห  ู ม ค ามรู  ค าม    ย  า    ปร  บการ    นการ  างาน   ื อ ห    
ปร  ิ  ิ า  นการป้องกัน   ก า ั  ัต   าหน น า รคต่าง   ่ง   ห ม   า      อม     ต อ    า 
 
หน าที่และพื้นที่ความรับผิดชอบ 
     ื น    นน  ก าย น ื น    ูนย รา การ  ม่ร ม นนตั ง ต่หน า  น    ง นน ยกตั  อย   ง ัฒน  ๕  
     ื น     นอาคาร อ    งปร กอบ   ย 
 -  า ปกครอง  ฉ า  ื น   รอบนอกอาคาร    ั น อ ร  ต  ิน  ั น        
 - อาคารรา บ ร  ิ รกฤ  ิ์  ื น    าย นอาคาร ื น   หน่ ยงาน    ื น    ่ นก าง ั งหม   ื น   
  ยปร มา   ๕๐,๐๐๐ ตาราง มตร 
 - อาคาร อ ร รา บ ร  ิ รกฤ  ิ์ (AC)     านรอบ (AO) 
 -  ื น     ยรอบอาคารห ัก อ (AM)     อาคาร อ ร  อ (AC) 
     ื น     นอาคารบ     งปร กอบ   ย 
 - อาคารรัฐปร  า น ัก   (BM)  ื น   ปร มา   ๔ ,๐ ๙ ตาราง มตร 
 -  าน อ ร รอบอาคารบ  (BO)  ื น   ปร มา  ๖๖,๔๐  ตาราง มตร 
 - อาคารหอปร   ม รง ห   ยม (BB) บริ    ั น    ั งหม   ฉ า  ื น    น ่ น         ู   
 - อาคาร อ ร  (BC)  ื น   ปร มา   ๐๙,๘   ตาราง มตร 
 - อาคาร ิ  กรรม (BU)  ื น   ปร มา   ,๕๗๖ ตาราง มตร 
 - อาคารบ าบั น  า   ย (BW)     ัก ย  (BG)  ื น   ปร มา  ๔,    ตาราง มตร 
 -  ื น     ยรอบอาคาร    นน ั งหม  าย น ูนย รา การ ฉ ิม ร  ก ยรติ  
 - อาคาร น ิ ัฒน  
 ๔   ู รับ  าง  ต อง   า  า นินการก า   าง ัต      ม งรบก นครั ง รก   ย ห   า นินการ ฉ า 
 ันหย  รา การ  ห       ร   าย น     ือนห ัง าก ริ ม ั  า   ย บ่งปร     ัต      ม งรบก น
ออก ป น   ก  ่ม     ก่    ก  ่ม ม งบิน    ก  ่ม ม งค าน    ก  ่ม ัต  ฟ น     
 ๕   ู รับ  างต อง ั  ห ม  นักงาน ม่น อยก ่า   คน   ย นักงานต องม  ั  าติ  ย    ง นักงาน
 ังก ่า ต องปร   า    ูนย รา การ    น ันรา การ ตั ง ต่   า ๘  ๐ น  –  ๗ ๐๐ น    ย ห  ง ายมือ ื อก่อน
   ห ัง   างาน    งม หน า   รับ ิ  อบงาน    ก   ป  หา ัต      ม งรบก น ตามร บบ อ   ิ ค ั น 
Service D  อง ู  ่า  าง   ย  ือก ิ      หมา  ม นการ ก    ต่  ป  หา  ย ม่ก่อค ามร าคา      ป น
อันตรายต่อ    า อนามัยต่อ ู    อาคาร าย น ูนย รา การ    
 ๖   ู รับ  างต อง ั หา นักงาน ม่น อยก ่า  ๐ คน   ย นักงานต องม  ั  าติ  ย ปฏิบัติงาน ฉ า 
 ัน  าร  ตั ง ต่   า ๘  ๐ น  –  ๗ ๐๐ น    ยต อง  า ห ครอบค  ม  ก ื น    าย นร ย   ก       ือน ต อ 
อาย  ั  า  ั งน  ก่อน   า  า นินการ ู รับ  างต อง ั   า  นงาน    หาก   า น ื น   หน่ ยงาน ู รับ  างต อง  า
การนั หมาย ัน      าการ   า  าบริการกับหน่ ยงานต่าง   ก่อน   า  า นินการ ร อม ่ง ห  ู  ่า  าง ิ าร า
 ่ งหน า ม่น อยก ่า ๗  ัน 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๗๔ 

 

ตาราง การด าเนินการก าจัดสัตว์และแมลงรบกวน 

 
รายการ ัต      ม ง

รบก น 
 ื น    ูนย รา การ   

 นน  าย นอาคาร  ายนอกอาคาร 
ก  ่ม ม งบิน     ก่ ย ง 
 ม ง ัน  ม งห       
 ม ง ม่า  ป นต น 

- ฉ   ่ น บ ริ     ค น
ต น ม ยืนต น     ม ค  า
ยันต น ม   
- ฉ   ่น คม น  าหรือ ่น
 คม ค ัน ง ่อร บายน  า 
     ่มต น ม   ห ่ง   
ห บ ่อน ั งหม  

-  ื น   หน่ ยงาน    ื น   
 ่ นก าง  ห   า นินการ
  าร    ก ื น   หาก บ
  อร่องรอย หรือ ิ งบ่ง   
 ่ า ม  ม  งรบ ก  น  ห 
  า นินการฉ   ่นยา  าง หยื อ
 ิ        รย รายอ  บ
 ตาม า น    ม น  า ั ง
 ัน  บริ       บ 

- ฉ   ่น คม น  าหรือ ่น คม 
ค ัน ง ่อร บายน  า    
  ่มต น ม ตาม       บหรือ
คา  ่าม ป  หา  ป น ห ่ง
อาหาร  ป น   ห บ ่ อน 
หรือรั ง ั งหม      รย
 รายอ  บ บริ    ห ่ง
น  า ัง บ่อน  านิ ง  า น    ม 
น  า ังรอบอาคาร  กอาคาร
 ฉ า   ั น   

ก  ่ม ม งค าน     ก่ 
ป  ก  ม ง าบ ม  
 ห บ หมั   รือ  มอ 
      ง  ป นต น 

- ฉ   ่ น บ ริ     ค น
ต น ม ยืนต น  ม ค  ายัน
     ่มต น ม   ั งหม  
- ฉ   ่น งฝา ่อร บาย
น  า ั งหม  

-  ื น    ห น่  ยงาน   
 ื น     ่  น ก  า ง   ห 
  า นินการ  าร    ก ื น   
หาก บ  อร่องรอย หรือ
 ิ ง บ่ งบ อ ก  ่ า ม  ม  ง
รบก น ห   า นินการฉ  
 ่นยา  าง   หรือ าง
 หยื อ ิ  ัน  บริ      
 บ 

- ฉ   ่น คม บริ    คน
ต น  ม ยื น ต น   ม ค  ายั น   
    ัก ย   รง ัก ย  
 ่อร บายน  า ิ ง  รย คม 
 งตามรอย ตก ร า     
       บหรือคา  ่า  ม 
ป  หา  ป น ห ่งอาหาร 
รั ง ห รื อ    ห  บ  ่ อ น 
 ั งหม  รอบอาคาร  ก
อาคาร ฉ า   ั น   

ก  ่ม ัต  ฟ น        ก่ 
หนู 

-  าง หยื อ ิ   า ร  รูป
ก า ั หนู บรร   าย น
ก ่องรูป บบ  ยงาม
  ยม อ ป กร  ย  ติ  
ก ่ อ ง  ติ   ติ ก  กอ ร 
  อค าม ห  ราบ ่าม 
  าน หนู   ย ห  างตาม
ค าม หมา  ม ั ง ื น    
 ห มิ  ิ  ม่ ห  กิ ค าม
น่ารัง ก ย ต่อ ู  บ ห น  

-  ื น   หน่ ยงาน ห  าง
กา  ัก กรง ักตาม ื น   
ห อง ตร ยมอาหาร   
 ื น       หมา  ม   ยม 
อาหาร หยื อ    หมา  ม
ต่อ ัก   การ   งาน 

-  าง หยื อ ิ   า ร  รูป
ก า ั หนู  บรร   าย น
ก ่องรูป บบ  ยงาม  ย
ม อ ปกร  ย  ติ ก ่อง ติ 
 ติ ก  กอ ร   อ ค  าม  ห 
 ราบ ่าม   าน หนู   ย
 ห  างตามค าม หมา  ม
 ั ง ื น     ห มิ  ิ  ม่  ห 
 กิ ค ามน่ารัง ก ย ต่อ ู 
 บ ห น  



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร ๗๕ 

 

 ั้นตอนควบคุมและตรวจสอบงานก าจัดสัตว์และแมลงรบกวน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ ในวัน
และเวลาราชการ

-รายงานประจ าเดือน
-ใบงานในระบบ
service D

ฝ่ายบริหารอาคาร- ฝบอ.ประสานกับหน่วยงานเพ่ือนัดหมายเข้าท า
บริการ เพ่ือให้เป็นไปตามสัญญาและขอบเขตของงาน

ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ ในวัน
และเวลาราชการ

ฝ่ายบริหารอาคาร- โทรศัพท์สอบถามผู้ประสานงาน
เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีหน้างาน

ฝ่ายบริหารอาคารเก็บรวบรวมเอกสารรายงานการเข้า
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ฝ่ายบริหารอาคาร

ฝ่ายบริหารอาคารปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ ในวัน
และเวลาราชการ

ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ ในวัน
และเวลาราชการ

ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ ในวัน
และเวลาราชการ 
หมายเหตุ หากมีเหตุจ าเป็น
เร่งด่วน ผู้รับจ้างสามารถนัดหมาย
เข้ามาแก้ไขเหตุร้องเรียนได้ใน
วันหยุดราชการ

กรณีปกติ 
ผู้รับจ้างรายงานการ service ให้
ฝ่ายบริหารอาคารทราบทุกวัน

กรณีมีข้อร้องเรียน 
ผู้รับจ้างเข้าตรวจสอบสาเหตุ 
ภายในเวลา 1.30 ช่ัวโมง/คร้ัง

วันเสาร์ ปฏิบัติงานตามแผน
บริการนัดหมายประจ าเดือน

ผังกระบวนการ
ตามข้อก าหนดใน TOR ฝ่ายบริหารอาคาร -  สัญญาจ้าง

- ใบงานในระบบ 
service D

ผลการพิจารณาแก้ไขปัญหา
- ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้ผู้รับจ้างสรุปผลใน
รายงานประจ าเดือนและรายงานด้วยวาจาต่อ
เจ้าหน้าท่ี ฝบอ.
- ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง ฝบอ. และเข้า
ด าเนินการแก้ไขใหม่ 

- ตรวจสอบความครบถ้วนตามสัญญาโดยพิจารณา
จากรายงานและใบ service 
- ตรวจสอบการเข้าแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนโดย
การเข้าตรวจขณะให้บริการ พร้อมท้ังติดตามผล หรือ
หรือตรวจสอบโดยทางโทรศัพท์สอบถามผู้ร้องเรียน
โดยตรง
- ตรวจสอบการรับงานปิดงานในระบบ service D

- แบบรายงาน
ประจ าเดือน
- ใบ Service
- ใบงานในระบบ 
service D 

- ใบ Service
- ใบงานในระบบ 
service D 

ผู้รับจ้าง

- ใบงานในระบบ
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

ฝ่ายบริหารอาคาร  าการ
ตร   อบการ  างาน อง ู 
รับ  าง   ยปร  าน ปยัง

   าหน า    ู ปร  านงานห ัก
 Contact Point) 

 องหน่ ยงาน าย น ูนย 
รา การ

YES

NO

 มื อ บ  อบก ร่อง   ่น หาก
หน่ ยงาน ม่    ก ห    า  า
บริการตาม  นงาน    หรือ 

กร        รับการร อง ร ยนป  หา
  ิ ม ติม

 ู รับ  าง ปฏิบัติงานตาม
 ั  า  าง บริการก า ั  ัต  

    ม งรบก น

ตร   อบ ู รับ หมา

 ร ป   ง นรายงาน
ปร   า  ือน  

 ป  งาน service D

ฝ่ายบริหารอาคารตร   อบการ
  างาน อง ู รับ  างตาม อบ  ต

การ  างงาน
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๗. คู่มือกำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ 
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คู่มือกำรใช้กำรบ ำรุงรักษำยำนพำหนะและขนส่ง 

ฝ่ายบริหารอาคาร (ฝบอ.) ให้บริการด้านยานพาหนะและขนส่ง ตลอดจนซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ยานพาหนะที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพ่ือให้การ
บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการดูแลและบ ารุงรักษาอย่างถูกต้อง  

ฝบอ. รับผิดชอบการดูแล การใช้ การบ ารุงรักษา ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหา หรือจัดเตรียม
อะไหล่ น้ ามันหล่อลื่น ไว้เพ่ือการใช้งาน การซ่อมตามระยะทาง หรือระยะเวลา ตามบริษัทผู้ผลิตก าหนด 
พนักงานขับรถยนต์เป็นผู้ตรวจดูแลก่อนการใช้งานและหลังการใช้งาน รวมทั้งรายงานก ารใช้งานให้มี
ประสิทธิภาพ  
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ขับขี่ยำนพำหนะ 

๑. ผู้ขับขี่ยานพาหนะมีหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการโดยชอบ 
๒. ผู้ขับขี่ยานพาหนะจะต้องรับผิดชอบต่อยานพาหนะที่ได้รับมอบหมายให้ท าการขับขี่  
๓. ผู้ขับขี่ยานพาหนะจะน ายานพาหนะส่วนกลางออกไปปฏิบัติงานหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนท าการขับขี่  

ยานพาหนะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตนเองจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานก่อน 
๔. ผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องน ายานพาหนะเข้าจอดเก็บในสถานที่จัดเก็บทันทีเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว 

ห้ามน าไปจอดเก็บท่ีอ่ืน 
๕. ผู้ขับขี่ยานพาหนะจะต้องดูแลความสะอาดและบ ารุงรักษายานพาหนะประจ าวัน 
๖. ผู้ขับขี่ยานพาหนะจะต้องไม่เสพสุราของมึนเมายาเสพติดยาประเภทระงับหรือบีบประสาท

ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่  
 

กำรบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ 
 การบ ารุงรักษายานพาหนะรถยนต์นั่งทั่วไป รวมถึงรถรับ - ส่งภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้มีอายุการใช้งานได้นานและคุ้มค่า การบ ารุงรักษาจ าเป็นต้องศึกษา เพ่ือให้
ทันต่อการวิวัฒนาการที่ก้าวหน้า คอยสังเกต เอาใจใส่ตรวจตราอยู่เสมอจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดข้ึนได้จ าเป็นต้องมีการก าหนด ดังนี้  

กำรตรวจรถยนต์ประจ ำวัน 
-  ตรวจไฟสัญญาณต่าง ๆ ที่หน้าปัดเรือนไมล์ 
-  ตรวจยางในที่นี้เพียงแต่ดูว่าทั้ง ๔ ล้อ มีลมและสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
-  ตรวจเบรกมือ  
-  ตรวจรอยรั่วต่าง ๆ โดยสังเกตที่พ้ืนใต้ท้องรถ เช่น เฟืองท้าย รอยรั่ว ของน้ ามันเชื้อเพลิง

เป็นต้น เมื่อพบแล้วต้องรีบแก้ไข  
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กำรตรวจรถยนต์ทุกสัปดำห์  
-  ตรวจวัดลมยางตามที่บริษัทผู้ผลิตก าหนด  
-  ตรวจระดับน้ ามันเบรก  
-  ตรวจระดับน้ ากลั่นแบตเตอรี่  

ข้อควรปฏิบัติขณะขับขี่ยำนพำหนะ 
-  ควรสังเกต ไฟเตือนและเครื่องวัดต่าง ๆ  
-  ขณะที่ขับรถไปพวงมาลัยดึงไปข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่  
-  ควรสังเกตมีกลิ่นไหม้  
-  มีเสียงดังผิดปกติหรือไม่  
-  ก่อนออกรถควรปรับกระจกมองหลังให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
-  ปรับเก้าอ้ีให้นั่งสบายพอเหมาะ  
-  ไม่ควรบรรทุกหนักจนเกินไปจะท าให้ประสิทธิภาพของเบรกลดลง  

กำรบ ำรุงรักษำตำมระยะทำงหรือตำมระยะเวลำ  

  การบ ารุงรักษาอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ จะท าให้ยานพาหนะมีความปลอดภัยประหยัด
น้ ามันและยืดอายุการใช้งาน ดังนั้นควรน ารถเข้าตรวจเช็ค เปลี่ยนอะไหล่ตามระยะทางหรือระยะเวลาการบ ารุงรักษา  
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แบบฟอร์มตรวจสอบสภำพรถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ
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แบบฟอร์มตรวจสอบสภำพรถโดยสำรไฟฟ้ำ 
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๘. คู่มืองานดูแลห องประชุมภายในอาคารธนพิพัฒน์ 
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คู่มืองานดูแลห องประชุมภายในอาคารธนพิพัฒน์ 

ฝ่ายบริหารอาคาร (ฝบอ )  ห บริการ  านอ าน ยค าม    ก นการ   ห องปร   ม าย นอาคาร   
 น ิ ัฒน    ื อ ห  ู    งาน ามาร    งานห องปร   ม   อย่างม ปร  ิ  ิ า   

ฝบอ  รับ ิ  อบการ ู   การบ าร งรัก า  ั ร  บ ยบ ร ม  ง ั  ตร ยมห องปร   มตามรูป บบ
    ู    งานก าหน  อ ก ั ง  า นินการติ ตั งอ ปกร    าหรับรองรับการปร   ม ่าน ื ออิ   ก รอนิก   ห 
 ามาร ปร   ม   อย่างม ปร  ิ  ิ า  
 
 อบเ ตงานดูแลห องประชุมภายในอาคารธนพิพัฒน์ 

   งาน ั  ตร ยมค าม ร อมการ   งาน นห องปร   ม ร ม  ง ั  ตร ยมอ ปกร     ร บบ
  าหรับการปร   ม ่าน ื ออิ   ก รอนิก      งห องปร   ม าย นอาคาร น ิ ัฒน  ปร กอบ   ย 

    ห องปร   ม   

    ห องปร   ม   

    ห องปร   ม   

  ๔ ห องปร   ม ๔ 

  ๕ ห องปร   ม ๕ 

  ๖ ห องปร   ม ๖ 

  ๗ ห องปร   ม ๗ 

  ๘ ห องปร   ม ๘ 

  ๙ ห องปร   ม BOD 

    งาน ั  ตร ยม  าน     าหรับ ั งานต่าง  บริ    ื น   หน าปร  า ัม ัน    าย นอาคาร        
 น ิ ัฒน   

    งาน ู  ค าม ร ยบร อย ค าม  อา  าย นห องปร   ม  

๔     า นินการ ร างห องปร   ม  าหรับปร   ม ่าน ื ออิ   ก รอนิก   ( ปร กรม Zoom 
meetings) 
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การจองห องประชุม 
 ผู ดูแลห องประชุม    

    นาย  น่ห       ่มปร  า   หมาย    าย น 22363 
              นาง า มานิตา   กิ ง คกกร    หมาย    าย น 22354 

              นาง ิม ิ        หิตก     หมาย    าย น 22354 

            ๔ นายฐาปนา   ตัน ั น   หมาย    าย น 22212 

   ๕ นาง า ร ริน    รือง ร    หมาย    าย น 22239 
   ๖ นาย ั  ง      ปรมปร ยูร  หมาย    าย น 22381 
   ๗ นาย ัฐ ัย       ัย   หมาย    าย น 22280 

๑. วิธีการจองห องประชุม  
 ู    งาน   ม ค ามปร  งค      งานห องปร   ม  ามาร  องห องปร   ม    ่านร บบ

   บ  ต  าย นองค กร (Intranet)   ยม  ั นตอน ังน   
       าร บบ Intranet  ากหน า อ Single-Sign-On 
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     ากนั น   ือก มนู “ร บบ อง” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ือก ่ ง ัน   า   ห องปร   ม   ต องการ    
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  ๔ ร บบ     งหน า อ  าหรับกรอกราย   อ ย การ   ห องปร   ม  นกร     ต องการ   
ร บบ Conference  ห กรอกราย   อ ย ร บบ Conference        น ่อง “หมาย
 หต ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๕  ากนั น ก ป ่ม “ OK”     “ยืนยัน” ตาม  า ับ   อมู การ อง  ปรากฎอยู่บน
หน า อ ัง า  
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  ๖ หากต องการยก  ิกห องปร   ม  ห    ามายก  ิก นร บบ  กครั ง   ย  ือก  อมู การ
 อง    ร บ  หต    น ่อง “อ ิบาย”     ก ป ่ม “ยก  ิกการ อง”  
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แผนปฏิบัติงานกรณีไม่สามารถใช งานเครื่องฉายภาพ (Projector) ได  

ค ำนิยำม 

 กรณีไม่สามารถใช้งานเครื่องฉายภาพ (Projector) หมายถึง การที่เครื่องฉายภาพ (Projector) 
ภายในห้องประชุมไม่แสดงภาพตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค (Notebook) หรือ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ ผู้ ใช้ งานสามารถเชื่ อมต่ออุปกรณ์ กับ เครื่องฉายภาพ (Projector) ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

ขอบเขตของแผนและแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรใช้งำนห้องประชุม  
แผนและแนวทางปฏิบัติด้านการใช้งานห้องประชุม ฉบับนี้ใช้ส าหรับห้องประชุมภายในอาคารธน

พิพัฒน์ ซึ่งประกอบด้วย 
1. ห้องประชุม 2 
2. ห้องประชุม 3 
3. ห้องประชุม 4 
4. ห้องประชุม 5 
5. ห้องประชุม 6 
6. ห้องประชุม 7 
7. ห้องประชุม 8 
8. ห้องประชุม BOD 

ผู้ดูแลรับผิดชอบ 

1. ผู้จัดการส่วนบริหารอาคาร (ผส.) 
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร (เจ้าหน้าที่ ฝบอ.) 

บทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบ 

1. ผู้จัดการส่วนบริหารอาคาร (ผส.) 
  (1) ควบคุมและดูแลการท างาน 

(2) ประสานงานไปยังหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในกรณีท่ีต้องการความช่วยเหลือในการ
แก้ปัญหา 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร 

(1) รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งาน 
(2) ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น 
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(3) ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
(4) แจ้งผลการแก้ปัญหาให้ผู้ใช้งานที่แจ้งเข้ามาทราบ 

   กระบวนกำรด ำเนินงำน 

๑. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคารรับแจ้งปัญหาเรื่องเครื่องฉายภาพ (Projector) ไม่แสดงภาพจาก
ผู้ใช้งาน 

๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคารตรวจสอบปัญหา ดังนี้ : 
2.1 ตรวจสอบสถานะการเปิด-ปิดของเครื่อง Projector 
2.2 ตรวจสอบสภาพการใช้งานของสาย HDMI ส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าเครื่อง Projector 
2.3 ตรวจสอบการก าหนดช่องสัญญาณ HDMI ว่าตรงกับท่ีเสียบหรือไม่ 
2.4 ตรวจสอบช่องเสียบสาย HDMI 

3. แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ใช้งานทราบ 
4. ถ้าผลการตรวจสอบตามข้อ 2.1 – 2.4 ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

อาคารหาห้องประชุมใหม่และแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ 
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคารประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือตรวจสอบและแก้ไขปัญหา 
6. แจ้งผลการแก้ปัญหาให้ผู้ใช้งานทราบ 

แนวปฏิบัติกำรป้องกัน 

          ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้พร้อมใช้งาน 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ าหน าที่ ฝบอ. : ตร   อบการ
ก าหน  ่อง ั  า  HDMI  า่ตรงกับ
      ยบหรือ ม ่

เจ าหน าที่ ฝบอ. :  ป   ยน าย HDMI 

เจ าหน าที่ ฝบอ. : ก าหน 
 ่อง ั  า  HDMI  ห ตรงกับ ่อง
   ยบ 

ตรง 
 ม่ตรง 

เจ าหน าที่ ฝบอ. : ตร   อบ ่า     
 ่อง   ยบ าย HDMI ม ป  หาหรือ ม่   

ฝ่ายบริหารอาคาร : ตร   อบ าย 
HDMI  ่า   งาน   หรือ ม ่

เจ าหน าที่ ฝบอ. :  ป   ครื อง Projector 

   งาน    
   งาน ม่    

ป   ครื อง Projector 
 ป   ครื อง 
Projector 

ผู ใช งาน :    งป  หา      าหน า   ฝา่ย
บริหารอาคาร 

เจ าหน าที่ ฝบอ. : ตร   อบป  หา 

เจ าหน าที่ ฝบอ. : ตร   อบ  าน 
 ป  -ป   ครื อง Projector 

ผู ใช งาน :  ครื องฉาย า  ม่   ง     
 

เจ าหน าที่ ฝบอ. : ปร  านงานกบั ู    
 ก  ย   อง  ื อ ก   ป  หา 

เจ าหน าที่ ฝบอ. :    ง ู    งาน ห 
 ป   ยนห องปร   ม      งาน     น 

เจ าหน าที่ ฝบอ. :   า นินการ ก   
ป  หา 

เจ าหน าที ่ฝบอ. :    ง  การ
ตร   อบ ก    ห  ู    งาน ราบ 

 ม่ม ป  หา ม ป  หา 

เจ าหน าที่ ฝบอ. :    ง  การ ก    ห 
 ู    งาน ราบ 
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แผนปฏิบัติงาน กรณีไม่สามารถใช งานระบบ Conference ได  

ค ำนิยำม 

กรณี ไม่สามารถใช้งานระบบ Conference ได้ หมายถึง ผู้ ใช้งานไม่สามารถเข้าระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับประชุมออนไลน์ได้ เช่น ระบบ Zoom, WebEx, Microsoft Team, Google 
Meet เป็นต้น  

อินเทอร์เน็ตที่ใช้งานในการเชื่อมต่อ หมายถึง อินเทอร์เน็ตที่ใช้งานภายในอาคารธนพิพัฒน์ 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตของแผนและแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรใช้งำนห้องประชุม  

แผนและแนวทางปฏิบัติด้านการใช้งานห้องประชุม ฉบับนี้ใช้ส าหรับห้องประชุมภายในอาคารธน
พิพัฒน์ ซึ่งประกอบด้วย 

๑. ห้องประชุม 2 
๒. ห้องประชุม 3 
๓. ห้องประชุม 4 
๔. ห้องประชุม 5 
๕. ห้องประชุม 6 
๖. ห้องประชุม 7 
๗. ห้องประชุม 8 
๘. ห้องประชุม BOD 

ผู้ดูแลรับผิดชอบตำมแผนและแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรใช้งำนห้องประชุม 

๑. ผู้จัดการส่วนบริหารอาคาร (ผส.) 
๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร (เจ้าหน้าที่ ฝบอ.) 

บทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบตำมแผนและแนวทำงปฏิบัติรักษำควำมปลอดภัย 

1. ผู้จัดการส่วนบริหารอาคาร (ผส.) 
  (1) ควบคุมและดูแลการท างาน 

(2) ประสานงานไปยังหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือในการ
แก้ปัญหา 
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร 

(1) รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งาน 
(2) ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น 
(3) ด าเนินการแก้ปัญหา  
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(4) แจ้งผลการแก้ปัญหาให้ผู้ใช้งานที่แจ้งเข้ามาทราบ 

กระบวนกำรด ำเนินงำน 

๑. รับแจ้งปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ Conference ได้จากผู้ใช้งาน   
๒. ตรวจสอบประเภทปัญหา 

๒.๑ ปัญหาด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
(๑) ตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่  
(๒) ด าเนินการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ WIFI หรือต่อสาย LAN  
(๓) ประสานงานกับฝ่ายดิจิทัลเพ่ือตรวจสอบการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ว่าถูกต้องหรือไม่ 
(๔) กรณีที่อินเทอร์เน็ตมีปัญหา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคารประสานงานกับฝ่ายดิจิทัล

เพ่ือแก้ปัญหาด้านอินเทอร์เน็ต และแนะน าผู้ใช้งานให้ใช้อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือแทน 
(๕) แจ้งผู้ใช้งานให้ทราบหลังจากแก้ปัญหาด้านอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว 

๓. ปัญหาด้านการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 
3.1 ตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบ Conference ว่าตรงกับอุปกรณ์

ที่ใช้งานหรือไม่ ดังนี้  
   (๑) ไมโครโฟน (Microphone) 
   (๒) ล าโพง (Speaker)  

(๓) กล้อง (Camera)  
                       3.2 ตรวจสอบการตั้งค่าของระบบ Conference ว่ามีการปิดการใช้งานอุปกรณ์หรือไม่ 
ดังนี้  

   (๑) ไมโครโฟน (Microphone) 
   (๒) ล าโพง (Speaker)  

(๓) กล้อง (Camera)  
๓.๓ แจ้งผู้ใช้งานให้ใช้ระบบ Conference อีกครั้ง 

4.1 ปัญหาด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
- ตรวจสอบลิงค์เข้าประชุมว่าถูกต้องหรือไม่ สามารถเข้าใช้งานได้หรือไม่  
- ตรวจสอบ Host ของการประชุมว่าเปิดห้องประชุมเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
- แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ใช้งานทราบ 

แนวปฏิบัติกำรป้องกัน 

1. ให ้ความรู ้เกี ่ยวกับวิธ ีการตรวจสอบปัญหาเบื ้องต้นให ้ผู ้ใช ้งานทราบ เพื ่อสามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองได้ 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป  หา  านอิน  อร  น ต ป  หา  าน  ื อมต่ออ ปกร   ป  หา  านการ   าปร   ม 

ผู ใช งาน :    งป  หา      าหน า   ฝา่ย
บริหารอาคาร 

เจ าหน าที่ ฝบอ. : ตร   อบป  หา 

ผู ใช งาน :  ม่ ามาร    งานร บบ 
Conference     

 

เจ าหน าที่ ฝบอ. : ตร   อบ ิงค    า
ปร   ม ่า   า   งาน   หรือ ม ่

เจ าหน าที่ ฝบอ. : ตร   อบ ่า Host 
 ป  ห องปร   ม    หรือ ม ่

เจ าหน าที่ ฝบอ. : ตร   อบการ
  ื อมต่ออิน  อร  น ต 

เจ าหน าที่ ฝบอ. :   า นินการ
  ื อมต่ออิน  อร  น ต  ย    WIFI
หรือต่อ าย LAN 

เจ าหน าที่ ฝบอ. : ตร   อบการตั ง
ค่าอิน  อร  น ต 

เจ าหน าที่ ฝบอ. : ตร   อบการตั งค่า อง
อ ปกร  ต่าง   องร บบ Conference  ่าตรง
กับอ ปกร        งานหรือ ม่  ังน  :  
1. การตั งค่า Microphone ( ม คร ฟน) 
2. การตั งค่า Speaker (  า  ง) 
3  การตั งค่า Camera (ก  อง) 

เจ าหน าที่ ฝบอ. : ตร   อบการตั งค่า อง
 ครื องคอม ิ  ตอร       งาน ่าม การป  การ   
งานอ ปกร  หรือ ม่     ก ่
1. การตั งค่า Microphone ( ม คร ฟน) 
2. การตั งค่า Speaker (  า  ง) 
3  การตั งค่า Camera (ก  อง) 
 

เจ าหน าที่ ฝบอ. :    ง  การ
ตร   อบ ห  ู    งาน ราบ 

เจ าหน าที่ ฝบอ. :    ง ู    งาน   
ร บบ Conference  หม่อ กครั ง 

เจ าหน าที่ ฝบอ. : กร  อิน  อร  น ต
   งาน ม่     น น า ู    งาน ห    
อิน  อร  น ต าก  ร ั   มือ ือ  น 

เจ าหน าที่ ฝบอ. :    ง ู    งาน
ห ัง าก ก ป  หาอิน  อร  น ต
 ร ยบร อย     
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แผนปฏิบัติงาน กรณีไม่สามารถใช งานระบบเว็บไซตภายในองคกร (Intranet) 

ค ำนิยำม 
 กรณีไม่สามารถใช้งานระบบเว็บไซต์ภายในองค์กร ( Intranet) หมายถึง ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้า
ระบบเพ่ือดูข้อมูลการจองห้องประชุมหรือจองห้องประชุมได้ 

วัตถุประสงค ์
2. เพ่ือให้ผู้ใช้งานยังสามารถจองห้องประชุมได้ แม้ว่าจะไม่สามารถเข้าระบบเพ่ือใช้งานได้ 
3. เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการการใช้ห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตของแผนและแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรใช้งำนห้องประชุม กรณีไม่สำมำรถใช้งำนระบบเว็บไซต
ภำยในองคกร (Intranet) 

แผนและแนวทางปฏิบัติด้านการใช้งานห้องประชุม ฉบับนี้ใช้ส าหรับห้องประชุมภายในอาคารธน
พิพัฒน์ ซึ่งประกอบด้วย 

๑. ห้องประชุม 2 
๒. ห้องประชุม 3 
๓. ห้องประชุม 4 
๔. ห้องประชุม 5 
๕. ห้องประชุม 6 
๖. ห้องประชุม 7 
๗. ห้องประชุม 8 
๘. ห้องประชุม BOD 

ผู้ดูแลรับผิดชอบตำมแผนและแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรใช้งำนห้องประชุม 
๑. ผู้จัดการส่วนบริหารอาคาร (ผส.) 
๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร (เจ้าหน้าที่ ฝบอ.) 

บทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบตำมแผนและแนวทำงปฏิบัติรักษำควำมปลอดภัย 
1. ผู้จัดกำรส่วนบริหำรอำคำร (ผส.) 

  (1) ควบคุมและดูแลการท างาน 
(2) ประสานงานไปยังหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในกรณีท่ีต้องการความช่วยเหลือในการ

แก้ปัญหา 

2. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรอำคำร 

(1) รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งาน 
(2) แจ้งปัญหาผ่านระบบแจ้งซ่อมภายในองค์กร (Digital Helpdesk) ไปฝ่ายดิจิทัล 
(3) ติดตามการแก้ปัญหา 
(4) แจ้งผลการแก้ปัญหาให้ผู้ใช้งานที่แจ้งเข้ามาทราบ 
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(5) จัดท า Google Sheet ส าหรับบันทึกข้อมูลการประชุมกรณีท่ีระบบยังไม่สามารถใช้งานได้    

กระบวนกำรด ำเนินงำน 

๑. เมื่อได้รับแจ้งปัญหาไม่สามารถเข้าระบบ  Intranet ได้ ให้แจ้งปัญหาการใช้งานผ่าน
ระบบแจงซอมภายในองคกร (Digital Helpdesk)  

๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคารประสานงานร่วมกับฝ่ายดิจิทัลเพ่ือติดตามสถานะการ
แก้ปัญหา 

๓. กรณีท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคารแจ้งผลให้ผู้ใช้งานทราบ 
๔. กรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคารรายงานให้ผู้จัดการส่วน

บริหารอาคาร (ผส.) ทราบ 
๕. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคารจัดเตรียม Google Sheet เพ่ือใช้บันทึกข้อมูลการจองห้อง

ประชุมแทนระบบที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ และแจ้งประกาศให้ทุกคนทราบ 
๖. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคารรับแจ้งข้อมูลการจองห้องประชุมจากผู้ใช้งานและบันทึก

ข้อมูลลงใน Google Sheet และแจ้งยืนยันผลการจองห้องประชุมให้ผู้ใช้งานทราบ 
๗. เมื่อระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ให้ประสานงานกับฝ่ายดิจิทัลในการน าข้อมูลการ

จองห้องประชุมจาก Google Sheet เข้าระบบ 
๘. แจ้งประกาศให้ทุกคนทราบ 

แนวปฏิบัติกำรป้องกัน 

1. หารือกับฝ่ายดิจิทัลส าหรับหาแนวทางป้องกันระบบ เช่น ฝ่ายดิจิทัลด าเนินการปรับปรุง 
Server หรือติดตั้งระบบเพื่อป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ าหน าที่ ฝบอ. :  ั   า Google Sheet 
  าหรับบัน  ก  อม ูการ องห องปร   ม 

ฝบอ. : ปร กา  ห  ู    งาน  กคน ราบ ่าน
  น         ย   ง ู ติ ต่อปร  านงาน 

ฝ่ายดิจิทัล :    งป  หา  า หต      ัน   คา 
 ่า     งาน    ก่ ฝบอ  

ฝ่ายดิจิทัล :    ง  การ ก   ป  หา ก่ ฝบอ  

เจ าหน าที่ ฝบอ. :    ง  การ ก   ป  หา ห 
 ู    งาน ราบ 

ผู ใช งาน :  องห องปร   ม ่านร บบ 
Intranet    ตามปกต ิ

เจ าหน าที่ ฝบอ. : บัน  ก  อมู การ องห อง
ปร   ม ง Google Sheet 

เจ าหน าที่ ฝบอ. : บัน  ก  อมู การ องห อง
ปร   ม ง Google Sheet 

เจ าหน าที่ ฝบอ. :    งร บบ ามาร    งาน
   ปกติ ห  ู    งาน ราบ 

กร   ก   ป  หา    กร  ยัง ก   ป  หา ม ่   

ผู ใช งาน :    งป  หา ก่   าหน า    
ฝ่ายบรหิารอาคาร 

เจ าหน าที่ ฝบอ. :    งป  หาการ   งานร บบ
 ่าน Helpdesk  ปยังฝ่าย  ิิ ั  

ผู ใช งาน :  ม่ ามาร  องห องปร   ม
 ่านร บบ Intranet     

 

เจ าหน าที่ ฝบอ. :    ง  การ องห องปร   ม
 ห  ู    งาน ราบ 

ฝ่ายดิจิทลั : ตร   อบป  หา 
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๙. การบริหารจัดการกรณีเกิดอุบัติการณ์ 
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การบริหารจัดการกรณีเกิดอุบัติการณ ์

 ฝ่ายบริหารอาคาร (ฝบอ.) ได้เล็งเห็นความส าคัญในกรณีที่เกิดอุบัติการณ์ ซึ่งการเกิดอุบัติการณ์
แต่ละครั้งนั้น อาจจะเกิดได้จากสาเหตุประกอบหลายๆ สาเหตุ หากมีการก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่การณ์
สอบสวนและการรายงานอุบัติการณ์ที่ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุ
ที่เป็นแก่นแท้ของการเกิดอุบัติการณ์ นั้น ๆ เพื่อน าไปบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนและรายงานในกรณีเกิดอุบัติการณ์ 
2. เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดการล าดับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด าเนินการครบถ้วน มีการป้องกันและแก้ไขในเวลาที่เหมาะสม 

ขอบเขต 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ใช้ส าหรับกระบวนการสอบสวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นกับพนักงาน 

ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้มาติดต่อ ผู้ใช้อาคาร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกิดได้อย่างครบถ้วนและ
เหมาะสม 

ค ำจ ำกัดควำม 
อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ 

เจ็บป่วย เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ขององค์กร หรือของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

กำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน (Ill Health) หมายถึง ความเจ็บป่วยด้านร่างกาย จิตใจ หรือ
ความคิด ได้รับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการท างาน และ/หรือ ท าให้แย่ลงโดยกิจกรรมการ
ท างาน และ/หรือ สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 

อุบัติกำรณ์ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจน ามาซึ่งการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย 
การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

เหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near-miss) หมายถึง เหตุการณที่เกดขึ้น แต่ยังไม่ส่งผลให้มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของ
องค์กร แต่หากเหตุกาณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปอีกเพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลให้เกิดความเสียหายทันที 
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หน้ำที่รับผิดชอบ 
 พนักงำน/ผู้รับจ้ำงภำยใต้ก ำกับ ธพส./ผู้รับเหมำ มีหน้าที่ แจ้งอุบัติการณ์ในทันทีที่พบเหตุ
ใหก้ับหัวหน้าหรือผู้ควบคุมงานทราบ 

 ผู้จัดกำรส่วน/ผู้บังคับบัญชำ/หัวหน้ำ/ผู้ควบคุมงำน มีหน้าที ่

  อุบัติการณ์ระดับ 1 เป็นผู้ล าดับเหตุการณ์ และร่วมวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของการเกิด
อุบัติการณ์จัดท าแผนการป้องกันและแก้ไข เขียนรายงานการตรวจสอบและส่งรายงานอุบัติการณ์ ติดตาม
ความคืบหน้า 

อุบัติการณ์ระดับ 2 เป็นผู้แจ้งอุบัติการณ์ รวบรวมข้อมูล จัดท าล าดับเหตุการณ์ และ
ร่วมหาข้อเท็จจริงของการเกิดอุบัติการณ์ 

อุบัติการณ์ระดับ 3 เป็นผู้แจ้งอุบัติการณ์ รวบรวมข้อมูล จัดท าล าดับเหตุการณ์ และ
ร่วมหาข้อเท็จจริงของการเกิดอุบัติการณ์ 
 ผู้อ ำนวยกำร/ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส มีหน้ำที่ 

อุบัติการณ์ระดับ 1 รับทราบรายงานการเกิดอุบัติการณ์ พร้อมแนวทางการป้องกันแก้ไข 
สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการป้องกันและแก้ไข 

อุบัติการณ์ระดับ 2 รับทราบรายงานการเกิดอุบัติการณ์ พร้อมแนวทางการป้องกันแก้ไข 
สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการป้องกันและแก้ไข 

อุบัติการณ์ระดับ 3 รับรายงานการเกิดอุบัติการณ์ การล าดับเหตุการณ์รวมถึงข้อมูล
ทั้งหมด เป็นหัวหน้าทีมสอบสวนอุบัติการณ์ สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการป้องกันและแก้ไข 
รายงานความคืบหน้าต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/รองกรรมการผู้จัดการ 

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม (จป.วิชำชีพ) มีหน้าที่ 
อุบัติการณ์ระดับ 1 รับทราบการแจ้งการเกิดอุบัติการณ์ มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการ

รวบรวมข้อมูล จัดท าล าดับเหตุการณ์ และการหาสาเหตุที่แท้จริงร่วมกับ ผู้จัดการส่วน/หัวหน้า/ผู้ควบคุม
งาน ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการป้องกันและแก้ไข รายงาน
การตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าของแผนการป้องกันแก้ไข 

อุบัติการณ์ระดับ 2 รับทราบรายงานการเกิดอุบัติการณ์ มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการ
รวบรวมข้อมูล จัดท าล าดับเหตุการณ์ และการหาสาเหตุที่แท้จริงร่วมกับ ผู้จัดการส่วน/หัวหน้า/ผู้ควบคุม
งาน ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการป้องกันและแก้ไข รายงาน
การตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าของแผนการป้องกันแก้ไข 

อุบัติการณ์ระดับ 3 รับทราบรายงานการเกิดอุบัติการณ์ มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการ
รวบรวมข้อมูล จัดท าล าดับเหตุการณ์ และการหาสาเหตุที่แท้จริงร่วมกับ ผู้จัดการส่วน/หัวหน้า/ผู้ควบคุม
งาน และ ผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการอาวุโส ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนการป้องกันและแก้ไข รายงานการตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าของแผนการป้องกัน
แก้ไข 
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 ั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กำรจ ำแนกอุบัติกำรณ์ จ าแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม บทลงโทษทางคดีความ และเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชื่อสียง โดยจ าแนกเป็น 
3 ระดับ ตามตารางดังนี้  
ตำรำงจ ำแนกอุบัติกำรณ์ 
ระดับของอุบัติกำรณ์ ควำมปลอดภัย 

อำชีวอนำมัย 
ผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม 
บทลงโทษ 

ทำงคดีควำม 
ผลกระทบ 
ต่อชื่อเสียง 

อุบัติการณ์ ระดับ 1  -  การบาดเจ็บทีต่้องปฐม
พยาบาล (First aids) 
หรือไดร้ับการรักษาทาง
การแพทย์ (Medical 
Treatment)  

-  บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 
1-3 วัน  
 

- ความสูญเสียต่อ
ทรัพย์สินคิดเป็นมลูค่า
ทางตรงน้อยกว่า 
30,000 บาท 

- การรั่วไหลของสารเคมี 
หรือ น้ าเสีย/น้ าท้ิง ซึ่ง
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
ใกล้เคียง 

- การเตือนซึ่งไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากหน่วย 
งานภาครัฐ 

- การร้องเรียนด้วย
วาจา หรือไมเ่ป็นลาย
ลักษณ์อักษรด้าน
ความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และ
สภาพแวดล้อม จาก
หน่วยงาน ผู้ใช้
อาคาร ผู้รบัจ้าง 
ผู้รับเหมา หรือผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

อุบัติการณ์ ระดับ 2  - บาดเจ็บถึงขั้นหยุด
งานมากกว่า 3 วัน 
ขี้นไป แต่ไม่เกิน 30 
วัน (ยึดตามใบรับรอง
แพทย์) 
 

- โรคติดต่อที่มีการ
ระบาดในท้องถิ่น 
 

- ทรัพย์สินเสยีหาย
หรือธุรกิจหยดุชะงัก
คิดเป็นมลูค่าทางตรง 
30,000 – 
1,000,000 บาท 

- มีการปล่อยมลพิษ
ทางน้ า/ทางอากาศ 
หรือการปล่อยน้ าเสีย
เกินกว่าค่ามาตรฐาน
ที่กฎหมายก าหนด 
 

- มีการรั่วไหลของ
สารเคมี จนท าให้
เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- มีหนังสือเตือนเป็น
ลายลักษณ์อักษรจาก
หน่วยงานของรัฐ 
 

- การถูกเข้าตรวจสอบ
โดยหน่วยงานของรัฐ 

- ถูกร้องเรียนเป็น
ลายลักษณ์อักษรด้าน
ความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และ
สภาพแวดล้อม จาก
หน่วยงาน ผู้ใช้อาคาร 
ผู้รับจ้าง ผูร้ับเหมา 
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 

- สื่อระดับท้องถิ่นให้
ความสนใจ 
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ระดับของอุบัติกำรณ์ ควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย 

ผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

บทลงโทษ 
ทำงคดีควำม 

ผลกระทบ 
ต่อชื่อเสียง 

อุบัติการณ์ ระดับ 3  - บาดเจ็บร้ายแรง 
สูญเสียอวัยวะ เสียชีวิต 
หรือบาดเจ็บถึงขั้นหยุด
งานมากกว่า 30 วัน 
หรือหยุดงานมากกว่า 1 
คน / เหตุการณ์  
 

- โรคติดต่อที่มีการ
ระบาดใหญ่ทั่วโลก 

 

- ทรัพย์สินเสยีหายหรือ
ธุรกิจหยุดชะงักคดิเป็น
มูลค่าทางตรงมากกว่า 
1,000,000 บาท 

- มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 
2 ชุมชน/หน่วยงาน 
ได้รับผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมรุนแรง 

- การรั่วไหลของสารเคมี
อันตราย ซึ่งอาจมผีล
ระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อม
และจ าเป็นต้องฟื้นฟ ู
- มีการปล่อยมลพิษทาง
น้ า/ทางอากาศ หรือการ
ปล่อยน้ าเสียเกินกว่าคา่
มาตรฐานที่ก าหนด และ
ซึ่งอาจมีผลระยะยาวต่อ
สิ่งแวดล้อมและ
จ าเป็นต้องฟื้นฟู 

- ถูกปิดการใช้งาน
อาคาร/ถูกระงับงาน
ก่อสร้าง ไมส่ามารถ
ด าเนินกิจการได้
บางส่วนหรือท้ังหมด
โดยเจา้หน้าท่ีรัฐ 
 

- การถูกปรับโดย
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
รัฐ 
 

- การฟ้องร้องที่มีโทษ
ทางอาญา / ทางแพ่ง 
ทั้งของ ธพส. 
หน่วยงานผู้รับจา้ง 
หรือผู้รบัเหมา ภายใต้
การก ากับของ ธพส. 

- เกิดผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร 
เช่น มีการประท้วง
ด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
 

- สื่อระดับชาตหิรือ
ระดับสากลใหค้วาม
สนใจในเชิงลบ 

 ั้นตอนการสอบสวนหาสาเหตุ องอุบัติการณ์ มีทั้งหมด 9  ั้นตอน 
1. การแจ้งอุบัติการณ ์
2. การรวบรวมข้อมูล 
3. การจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติการณ์ 
4. การจัดท าล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
5. การสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติการณ์ 
6. การจัดท าแผนและการแก้ไขป้องกัน 
7. การบันทึกการตรวจสอบ และการส่งรายงานอุบัติการณ์ 
8. รายงานความคืบหหน้า 
9. การแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

๑. กำรแจ้งอุบัติกำรณ์ (อุบัติกำรณ์ ระดับ 1,2,3) 

- เมื่อมีอุบัติการณ์เกิดขึ้น พนักงาน/ผู้รับจ้างภายใต้ก ากับ ธพส./ผู้รับเหมา ที่ประสบเหตุ ต้อง
แจ้งให้ผู้จัดการส่วน/ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงานทราบ 

- ผู้จัดการส่วน/ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่
รับผิดชอบด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) รับทราบข้อมูลและขั้นตอนการเกิดอุบัติการณ์ที่จ าเป็นด้วย
วาจา และด าเนินการแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นตามความจ าเป็น เพื่อป้องกันและบรรเทาการบาดเจ็บและ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
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- ผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการอาวุโส จะต้องแจ้งต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือรองกรรมการ
ผู้จัดการ ทราบด้วยวาจาผ่านทางโทรศัพท์ตามความรุนแรงที่เกิดข้ึน 

 
 

อุบัติกำรณ์ระดับ 1 
พนักงาน/ผู้รับจ้างภายใต้ก ากับ ธพส./ผู้รับเหมา ที่ประสบเหตุ : จะต้องแจ้ง ผู้จัดการส่วน/

ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน ทราบโดยทันที 
ผู้จัดการส่วน/ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน : จะต้องแจ้ง ผู้อ านวยการ/

ผู้อ านวยการอาวุโส และ ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ทราบโดยทันท ี

อุบัติกำรณ์ระดับ 2 
พนักงาน/ผู้รับจ้างภายใต้ก ากับ ธพส./ผู้รับเหมา ที่ประสบเหตุ : จะต้องแจ้งหัวหน้างานหรือผู้

ควบคุมงาน หรือผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ทราบโดยทันท ี
ผู้จัดการส่วน/ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน : จะต้องแจ้ง ผู้อ านวยการ/

ผู้อ านวยการอาวุโส และผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ทราบโดยทันท ี
ผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการอาวุโส : จะต้องแจ้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/รองกรรมการผู้จัดการ 

ทราบภำยใน 12 ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติการณ ์

อุบัติกำรณ์ระดับ 3 
พนักงาน/ผู้รับจ้างภายใต้ก ากับ ธพส./ผู้รับเหมา ที่ประสบเหตุ : จะต้องแจ้งหัวหน้างานหรือผู้

ควบคุมงาน หรือผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ทราบโดยทันท ี
ผู้จัดการส่วน/ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน : จะต้องแจ้ง ผู้อ านวยการ/

ผู้อ านวยการอาวุโส และผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ทราบโดยทันท ี 
ผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการอาวุโส : จะต้องแจ้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/รองกรรมการผู้จัดการ 

ทราบภำยใน 12 ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติการณ์ (กรณีเสียชีวิต จะต้องรำยงำน ภำยใน 4 ชั่วโมง หลังกำร
เสียชีวิต) 

๒. กำรรวบรวมข้อมูล 

อุบัติกำรณ์ระดับ 1 
๒.๑ ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล (ผู้จัดการส่วน/ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุม

งาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ) จะต้องท าการรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งในข้อมูลด้านดูแลทางการ
แพทย์ของผู้บาดเจ็บจนเสร็จสิ้น และในการควบคุมสถานการณ์จนพื้นที่มีความปลอดภัย 

๒.๒ ผู้รับผิดชอบต้องรวบรวมข้อมูลโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หลังจากควบคุมสถานการณ์ 
และแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเสร็จสิ้นแล้ว โดยด าเนินการต่อไปนี้ 

- ท าการกั้นพ้ืนที่ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุ ให้พื้นที่ในการเกิด
อุบัติการณ์คงสภาพขณะเกิดเหตุให้มากท่ีสุด 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร 102 

 

- สัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมในอุบัติการณ์เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผลัด 
หรือเลิกงาน ธพส. อาจให้พยานหรือผู้เกี่ยวข้องในอุบัติการณ์เขียนรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

- ถ่ายรูปบริเวณท่ีเกิดอุบัติการณ์ วาดรูป หรือบันทึกรายละเอียดหลังเกิดอุบัติการณ์ 
- เก็บตัวอย่างท่ีจ าเป็น 

๒.๓ ส าหรับอุบัติการณ์ระดับ ๒ และ ๓ ผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการเก็บข้อมูลโดยละเอียด 
ข้อมูลทั้งหมดจะต้องมีการติดป้ายบ่งชี้อย่างถูกต้อง และจะจัดเก็บในสถานที่ปลอดภัยจนกว่าจะสอบสวน
แล้วเสร็จ 

๓. กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนอุบัติกำรณ์ (อุบัติกำรณ์ ระดับ 2,3) 

การจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติการณ์ จะจัดตั้งขึ้นในการสอบสวนอุบัติการณ์ระดับ ๒ และ
อุบัติการณ์ระดับ ๓ โดยพิจารณาจากความรุนแรงของอุบัติการณ์ โดยต้องค านึงถึงสัดส่วนตามความ
เหมาะสมและทักษะความรู้ของคณะกรรมการ เพ่ือที่จะบ่งชี้หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีรอง
กรรมการผู้จัดการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการ
อาวุโส เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ร่วมกันพิจารณาผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย 

3.1) ผู้ด าเนินการสอบสวนอุบัติการณ์ 
๓.๒) พนักงาน/ผู้รับจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้องในอุบัติการณ์ 
๓.๓) หัวหน้างานของผู้ประสบเหตุ 
๓.๔) ผู้ออกแบบระบบหรือวิศวกรที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ 
๓.๕) ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการเฉพาะด้าน 

- ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม 
- ผู้จัดการของกระบวนการหรือหน่วยงานที่เกิดอุบัติการณ์ 
- ผู้จัดการ หรือทีมงานฝ่ายวิศวกรรม 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านอัคคีภัย/สารเคมีอันตราย/ก๊าซ 
- ผู้เชี่ยวชาญในการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 

ตารางแสดงโครงสร้างคณะกรรมการสอบสวนอุบัติการณ์ 
ระดับกำรสอบสวน อุบัติกำรณ์ระดับ ๑ อุบัติกำรณ์ระดับ ๒ อุบัติกำรณ์ระดับ ๓ 

คณะกรรมการสอบสวน   อาจมีการด าเนินการ
สอบสวนโดยบุคคลเดยีว 
หรือจัดตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามความ
เหมาะสม 

๑ ต้องมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ การ
สอบสวน 
- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

อุบัติการณ ์
- หัวหน้างาน 
- ผู้เชี่ยวชาญภายในและ

ภายนอกตามความเหมาะสม 
 

๑ ต้องมีการจดัตั้ง
คณะกรรมการ การ
สอบสวน 

- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
อุบัติการณ ์

- หัวหน้างาน 
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ระดับกำรสอบสวน อุบัติกำรณ์ระดับ ๑ อุบัติกำรณ์ระดับ ๒ อุบัติกำรณ์ระดับ ๓ 

- ผู้เชี่ยวชาญภายในและ
ภายนอกตามควาเหมาะสม 

๒ อาจมีหัวหน้า
คณะท างานจากภายนอก 

ผู้สนับสนุนการสอบสวน ผู้บริหารในหน่วยงานเป็น
ผู้สนับสนุน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/รอง
กรรมการผู้จดัการ หรือผูร้ับ
มอบหมาย เป็นผู้สนับสนุน
คณะกรรมการสอบสวน  

กรรมการผู้จดัการ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย เป็น
ผู้สนับสนุนคณะกรรมการ
การสอบสวน  

ผู้ด าเนินการ หัวหน้างาน หรือ
ผู้ด าเนินการที่มีความรู้ใน
การด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการที่มีความรู้ในการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการที่มีความรู้ใน
การด าเนินการ 

๔. การจัดล าดับ องอุบัติการณ์ที่เกิด ึ้น (อุบัติการณ์ ระดับ ๒,๓) 
การจัดล าดับของอุบัติการณ์ เป็นการรวบรวมเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือไล่เรียงล าดับเหตุการณ์ 

อาจแสดงในรูปแบบตารางล าดับเวลา หรือแผนภูมิล าดับเหตุการณ์ โดยผู้ที่จัดล าดับเหตุการณ์จะต้อง
ปฏิบัติดังนี้ 

- เริ่มล าดับเหตุการณ์จากจุดที่มีการด าเนินการเป็นปกติ อาจย้อนหลังเป็น วัน สัปดาห์ 
เดือน หรือ ปี ก่อนที่อุบัติการณ์จะเกิดข้ึน 

- ใส่ข้อเท็จจริงที่ทราบทั้งหมดในล าดับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น ข้อมูลเหล่านี้ได้จากการ
สัมภาษณ์บันทึก ความคิดเห็น การวิเคราะห์ การเก็บตัวอย่าง เป็นต้น 

- รวบรวมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในล าดับของอุบัติการณ์ 
ตัวอย่ำงรูปแบบตำรำงล ำดับเวลำ (เหตุกำรณ์ก๊ำซหุงต้มรั่วไหลในศูนย์อำหำร) 
วันท่ี เวลา เหตุการณ ์

11 มี.ค. ๖๕  มีการตรวจสอบ ครั้งสุดท้าย 
1๗ มี.ค. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. มีการตรวจสอบ ท่อปกติไม่มีการรั่ว 
 ๑๐.๑๗ น. ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้กลิ่น และพบการรั่วไหล 
 ๑๐.๓๐ น. ช่างอาคารได้รับแจ้งเรื่องการรั่วไหล 
 ๑๐.๓๗ น. ช่างอาคารผู้ปฏิบัติหน้างานน าเครื่องมือไปซ่อมเพื่อยับยั้งการรั่ว 
 ๑๐.๔๑ น. ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใช้งานพ้ืนท่ี ได้รับการช่วยเหลือ 
 ๑๑.๓๕ น. จุดที่รั่วไหลได้รับการซ่อมแซม 

๕. สอบสวนหำสำเหตุของอุบัติกำรณ์ (อุบัติกำรณ์ ระดับ ๑,๒,๓) 
ผู้ที่ท าหน้าที่ด าเนินการต้องเลือกเครื่องมือในการหาสาเหตุ เช่น Fault tree analysis (FTA) 

การวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิต้นไม้ แผนภูมิก้างปลา เป็นต้น เพ่ือหาต้นตอของสาเหตุ ผลของการสอบสวน
ต้องน าไปสู่การระบุปัจจัยที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อไปนี้  
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5.1 เกิดความบกพร่องหรือความล้มเหลวในการป้องกัน 
- ระบุปัจจัยที่ท าให้เกิดความล้มเหลวในการป้องกัน วิเคราะห์ว่าความล้มเหลวนั้นเกิดจาก

ความผิดพลาดทางเทคนิค หรือจากตัวผู้ปฏิบัติงาน หรือระบบการบริหารจัดการ 
- ทวนสอบถึงอุปกรณ์ กระบวนการท างาน มาตรการควบคุม รบบการตรวจสอบ ขั้นตอน

หรือคุณลักษณะ ซึ่งปกติกระบวนการเหล่านี้จะต้องลดผลกระทบจากเหตุการณ์ 
• ระบบป้องกัน 
• ระบบเตือน และการสื่อสาร 
• การ์ด หรือ ราวกั้น รั้วกั้น หรือเครื่องป้องกัน 
• ระบบการบริหารจัดการ 
• อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
• อุปกรณ์ความปลอดภัย 

5.๒ เกิดการปฏิบัติงานเพียงคนเดียวหรือเป็นการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม 
- การชี้บ่งการปฏิบัติงานเพียงคนเดียว หรือปฏิบัติงานแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิด

ความผิดพลาด รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งเป็นการน าไปสู่การ
เกิดอุบัติการณ์ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ใช่หน้าที่หรือไม่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงานกับเครื่องจักรโดยที่
ไม่มีความรู้ความช านาญ การซ่อมบ ารุงที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน เป็นตน 

- การพิจารณาแนวโน้มความผิดพลาด หรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

• การก ากับดูแล 
• ผู้ปฏิบัติงาน 
• ความรวดเร็ว ความเร่งรีบ ในการปฏิบัติงาน 
• อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
• การปฏิบัติงานตามข้ันตอนและข้อก าหนด 
• การกระท าที่ไม่ปลอดภัย เช่น การหยอกล้อ หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
• มุมมองด้านความปลอดภัย หรือการประเมินอันตรายของงาน 
• การบริหารจัดการความเสี่ยง 

5.๓ ปัจจัยจากงานหรือสิ่งแวดล้อม 
- ชี้บ่งงาน หรือสภาพแวดล้อม ที่เป็นปัจจัยที่ให้เกิดเหตุการณ์หรืออุบัติการณ์ ซึ่งมีอยู่ก่อน

หรือระหว่างเกิดเหตุ ซึ่งสภาพแวดล้อมเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยตรงของตัว
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

- ให้ผู้ปฏิบัติงานแสงดงความต้องการหรือความคาดหวังเกี่ยวกับงาน สภาพแวดล้อมใน
การท างาน ความสามารถเฉพาะตัว หรือปัจจัยของแต่ละบุคคลที่จะเกิดความผิดพลาด 
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• ความพึงพอใจ แรงจูงใจ ทัศคติ 
• อิทธิพลของยา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
• ความเหนื่อยล้า ความเครียดด้านร่างกายและจิตใจ 
• ความกดดันด้านเวลาและผลงาน รวมถึงความกดดันจากคนรอบข้าง 
• ความสามารถด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงประสบการณ์และทักษะ 
• ภาวะที่ถูกรบกวนหรือท าให้เกิดการกังวลใจ 
• การสื่อสารที่ไม่ทั่วถึงและเพียงพอ 
• ความอดทนต่อการถูกต าหนิ 
• การเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงานที่ต่างไปจากเดิม หรือเปลี่ยนแผนก 
• การเตรียมงานและวางแผนงาน 
• การวิเคราะห์งาน 
• ใบอนุญาตการปฏิบัติงาน (ต้องมีความเพียงพอและเหมาะสม) 
• อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุ 
• การฝึกอบรม 
• การรักษาความสะอาด 
• ความแออัดและการเข้าถึงบริเวณต่าง ๆ  
• แสงสว่างและอุณหภูมิ 
• เสียงรบกวน 
• ก๊าซ ฝุ่น สารเคมี หรือฟูม 

5.๔ ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร หรือการบริหารจัดการระบบภายในองค์กร 
- ระบุปัจจัยภายในองค์กร ที่ส่งผลในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรืออุบัติการณ์ อัน

ได้แก่ ปัจจัยพ้ืนฐานขององค์กรในการปฏิบัติ สภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานรวมถึง
การตัดสินใจ กระบวนการ และรวมถึงการบริหารจัดการที่ผิดพลาด 

- ระบุปัจจัยภายในที่มีอยู่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ว่าเป็นสาเหตุใช่หรือไม่และปล่อยให้
สภาพสิ่งแวดล้อมหรือเงื่อนไขเหล่านั้นไม่ได้รับการแก้ไขใช่หรือไม่ 

• เครื่องมืออุปกรณ ์
• โครงสร้างองค์กร 
• เป้าหมายที่ขัดแย้งกัน 
• ขั้นตอนที่ปฏิบัติ 
• การบริหารจัดการในการซ่อมบ ารุง 
• การออกแบบ 
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• การบริหารจัดการความสี่ยง 
• การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง 
• การบริหารจัดการผู้รับเหมา 
• ปัจจัยภายนอกองค์กร หรือปัจจัยจากระบบอื่น ๆ 

๖. กำรจัดท ำแผนกำรแก้ไขและป้องกัน  (อุบัติกำรณ์ ระดับ ๑, ๒, ๓) 
คณะกรรมการสอบสวนจะต้องระบุแนวทางการด าเนินการป้องกันและแก้ไข ซึ่งระบุถึงอันตรายที่

เกิดข้ึน และการก าจัดระบบที่ระบุได้ว่าเป็นสาเหตุของอุบัติการณ์ โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการพิจารณา 

๖.๑) รวบรวมสาเหตุที่แท้จริง และจ าแนกประเภทตามประเภทของสาเหตุ พ้ืนฐาน (หัวข้อที่ ๕) 

๖.๒) ระบุสาเหตุหลักที่มีผลกระทบมากที่สุดในการเกิดอุบัติการณ์ ถ้าก าจัดสาเหตุเหล่านี้จะ
สามารถลดการเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกในอนาคต 

๖.๓)  ระบุการด าเนินการแก้ไขและป้องกันทันที เพ่ือป้องกันการเกิดซ้ า 

๖.๔) ระบุการด าเนินการแก้ไขและป้องกันต้นตอแห่งสาเหตุ ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ 

๗. กำรบันทึก กำรตรวจสอบ และกำรส่งรำยงำนอุบัติกำรณ์  (อุบัติกำรณ์ ระดับ ๑, ๒, ๓) 
คณะกรรมการสอบสวนร่างรายงานอุบัติการณ์ โดยมีข้อมูลดังนี้ 

• สาเหตุทางตรงและสาเหตุที่แท้จริง 
• รูปถ่ายและค าบรรยาภาพ 
• แผนการด าเนินการแก้ไขและป้องกัน 
• รายชื่อคณะกรรมการสอบสวน 
• การอนุมัติ 

- ผู้บริหารตรวจสอบร่างรายงานกับผู้ที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารอาจขอให้พิจารณาทบทวนใหม่
หากพบว่ามีประเด็นปัญหาที่ยังไม่ครบถ้วน นอกจากนี้ ธพส. อาจพิจารณาจัดตั้งคณะทบทวน กรณีที่
อุบัติการณ์มีความรุนแรง 

- คณะกรรมการสอบสวนอาจต้องมีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพ่ือทบทวนค าแนะน าในรายงาน
ก่อนที่จะยื่นส่งรายงานเสนอกรรมการผู้จัดการ 

- ผู้รายงาน จะต้องยื่นรายงานฉบับสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขระยะเวลาดังนี้ 
• อุบัติการณ์  ระดับ 3 จะต้องส่งรายงาน หลังเกิดอุบัติการณ์ให้ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ/รองกรรมการผู้จัดการ ภายใน 5 วัน หลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้น 
•  อุบัติการณ์ ระดับ ๒ จะต้องส่งรายงาน หลังเกิดอุบัติการณ์ให้ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ/รองกรรมการผู้จัดการ ภายใน ๑๐ วัน หลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้น 
•  อุบั ติ การณ์  ระดับ  ๑  จะต้องส่ งรายงาน  หลั งเกิด อุบั ติ การณ์ ให้

ผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการอาวุโส ภายใน ๑๕ วัน หลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้น 
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- ผู้จัดการส่วน/ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน เพ่ิมการด าเนินการแก้ไขและ
ป้องกันลงในแผนปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน 

- เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรายงาน คณะกรรมการสอบสวนเป็นอันหมดวาระ 

๘. รำยงำนควำมคืบหน้ำ 
 อุบัติกำรณ์ ระดับ ๑, ๒ ต้องด าเนินการ /อุบัติกำรณ์ ๓ ต้องด าเนินการและรายงานให้กรรมการ
ผู้จัดการทราบ 

๘.๑) ผู้จัดการส่วน/ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน ต้องมีการายงานความ
คืบหน้าการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอต่อผู้บังคับบัญชา 

๘.๒) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ติดตามและบันทึกความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการแก้ไขและป้องกันที่ถูกระบุในแผน 

๘.๓) ผู้จัดการส่วน/ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน ทบทวนแผนการด าเนินการ
แก้ไขและป้องกัน และรายงานต่อผู้บริหารแต่ละระดับ ดังนี้ 

• อุบัติการณ์ ระดับ ๓ จะต้องส่งรายงาน แก่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/รอง
กรรมการผู้จัดการ  

• อุบัติการณ์ ระดับ ๒ จะต้องส่งรายงาน ให้แก่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/
รองกรรมการผู้จัดการ  

• อุบัติการณ์ ระดับ ๑ จะต้องส่งรายงาน ให้ผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการอาวุโส  

๘.๔) หากการด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน ผู้จัดการส่วน/ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า
งาน หรือผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) และผู้ดูแลหรือผู้จัดการที่รับผิดชอบจะต้อง
มีการประชุมเพ่ือหารืออุปสรรคในการด าเนินการ รวมถึงการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จใหม่และปรับ
แผนการด าเนินการเสนอต่อผู้บริหารรับทราบ 

๘.๕) เมื่อการด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขเสร็จสิ้นตามแผน ผู้อ านวยการจะต้อง
ทบทวนการด าเนินงานและลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานอุบัติการณ์ 

๙. การแบ่งปันสิ่งที่ได เรียนรู  
 อุบัติกำรณ์ ระดับ ๒, ๓ ต้องแบ่งปันความรู้ แนวทางการแก้ไขและการป้องกัน 

 หลังจากท่ีได้สรุปกระบวนการสอบสวนอุบัติการณ์แล้ว รายละเอียดของอุบัติการณ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
และแนวทางการปฏิบัติ ธพส. จะต้องสื่อสารภายใน ธพส. และผู้รับจ้างภายใต้ก ากับของ ธพส.  ทั้งนี้การ
แบ่งปันต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังและอยู่ภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 โดยผ่าน
ทางช่องทางดังต่อไปนี้ 

 การแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุทางอีเมล หนังสือเวียน แผ่นพับ โปสเตอร์ Application Line 
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อุบัติการณ์ ระดับ ๑ 
ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน 

 
 

 - ผู้ที่ประสบเหตุ ตอ้งแจ้งให้ผู้จัดการสว่น/ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน
ทราบ และแจ้งผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) 
- กรณีเป็นหน่วยงาน ฝา่ยบริหารอาคาร (ฝบอ.) ได้รับแจ้งเหตุจากผู้ใช้อาคารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
  1)  เจ้าหนา้ที่หนว่ยงาน/ผู้รับจา้งของหน่วยงาน แจ้งผ่านผู้ประสานงาน Relation 
Manager (RM)/เจ้าหน้าที่ ธพส./ Call center 
  2) ผู้รับจา้งภายใต้การก ากบัดูแลของ ธพส. ได้แก่ เจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภัย 
พนักงานรักษาความสะอาด เจา้หน้าที่งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เป็นต้น 

 
กำรรวบรวมข้อมูล  ผู้จัดการส่วน/ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน และ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ จะต้องท าการรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งในข้อมูลด้านดูแล
ทางการแพทย์ของผู้บาดเจ็บจนเสร็จสิ้น และมีการควบคุมสถานการณ์จนพื้นที่มีความ
ปลอดภัย ถ่ายรูปบริเวณที่เกิดอุบัติการณ์ วาดรูป หรือบันทึกรายละเอียดหลังเกิด
อุบัติการณ์  

 สอบสวนหำสำเหตุของอุบัติกำรณ์ ผู้ที่ท าหน้าที่ด าเนินการต้องเลือกเครื่องมือในการหา
สาเหตุ เช่น Fault tree analysis (FTA) การวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิต้นไม้ แผนภูมิ
ก้างปลา เป็นต้น เพือ่หาต้นตอของสาเหตุ ผลของการสอบสวนต้องน าไปสู่การระบุปัจจยั
ที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
- เกิดความบกพร่องหรือความล้มเหลวในการป้องกัน 
- เกิดการปฏิบัติงานเพยีงคนเดียวหรือเป็นการปฏบิัติงานเป็นกลุ่ม 
- ปัจจัยจากงานหรอืสิ่งแวดล้อม 
- ปัจจัยเกีย่วกับองค์กร หรือการบริหารจัดการระบบภายในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสอบสวนจะต้องระบุแนวทางการด าเนินการป้องกันและแก้ไข 
ซ่ึงระบุถึงอันตรายที่เกิดขึ้น และการก าจัดระบบที่ระบุได้ว่าเป็นสาเหตุของอุบัติการณ์ 
โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการพิจารณา 

- รวบรวมสาเหตุที่แท้จริง และจ าแนกประเภทตามประเภทของสาเหตุ พื้นฐาน   

- ระบุสาเหตุหลักที่มีผลกระทบมากที่สุดในการเกิดอุบัติการณ์ ถ้าก าจัด
สาเหตุเหล่านี้จะสามารถลดการเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกในอนาคต 

- ระบุการด าเนินการแก้ไขและป้องกันทันที เพื่อป้องกันการเกิดซ้ า 

- ระบุการด าเนินการแก้ไขและป้องกันต้นตอแห่งสาเหตุ ซ่ึงอาจเกิดได้จาก
หลายสาเหตุ 

เกิดอุบัติการณ์ 

 ู     ก  ย   อง 
( ู บังคับบั  า, หั หน างาน, RM,  ป  ิ า   )  

ร บร ม  อม ู หต การ   รูป า   ั งหม  

รับ   ง หต  

   ง ู รับ  ิ อบ  าน
ค ามป อ  ัย 
( ป  ิ า   ) 

 อบ  นหา า หต  
  ย ู  ก  ย   องร่ มกับ  ป  ิ า    

 ั   า  น นการ ก       ป้องกัน 

 ่งรายงานต่อ  ู อ าน ยการ  ู อ าน ยการอา     

แกไ้ข 

ผา่น  อ  งนาม 

ปร  มิน  นการ
ปรับปร ง ก    
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อุบัติการณ์ ระดับ ๒ 
ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน 

 
 

 - ผู้ที่ประสบเหตุ ตอ้งแจ้งให้ผู้จัดการสว่น/ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน
ทราบ และแจ้งผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) 
- กรณีเป็นหน่วยงาน ฝา่ยบริหารอาคาร (ฝบอ.) ได้รับแจ้งเหตุจากผู้ใช้อาคารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
  1)  เจ้าหนา้ที่หนว่ยงาน/ผู้รับจา้งของหน่วยงาน แจ้งผ่านผู้ประสานงาน Relation 
Manager (RM)/เจ้าหน้าที่ ธพส./ Call center 
  2) ผู้รับจา้งภายใต้การก ากบัดูแลของ ธพส. ได้แก่ เจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภัย 
พนักงานรักษาความสะอาด เจา้หน้าที่งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เป็นต้น 

 
กำรรวบรวมข้อมูล  ผู้จัดการส่วน/ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน และ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ จะต้องท าการรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งในข้อมูลด้านดูแล
ทางการแพทย์ของผู้บาดเจ็บจนเสร็จสิ้น และมีการควบคุมสถานการณ์จนพื้นที่มีความ
ปลอดภัย ถ่ายรูปบริเวณที่เกิดอุบัติการณ์ วาดรูป หรือบันทึกรายละเอียดหลังเกิด
อุบัติการณ์  

 สอบสวนหำสำเหตุของอุบัติกำรณ์  
- ต้ังคณะกรรมกำรสอบสวน ประกอบไปด้วยผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับอุบัติการณ์ 

หัวหน้างาน ผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอกตามความเหมาะสม 
- กำรสอบสวนหำสำเหตุ โดยผู้ที่ท าหนา้ที่ด าเนินการต้องเลือกเครื่องมือในการหา

สาเหตุ เช่น Fault tree analysis (FTA) การวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิต้นไม้ แผนภูมิ
ก้างปลา เป็นต้น เพือ่หาต้นตอของสาเหตุ ผลของการสอบสวนต้องน าไปสู่การระบุปัจจยั
ที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
- เกิดความบกพร่องหรือความล้มเหลวในการป้องกัน 
- เกิดการปฏิบัติงานเพยีงคนเดียวหรือเป็นการปฏบิัติงานเป็นกลุ่ม 
- ปัจจัยจากงานหรอืสิ่งแวดล้อม 
- ปัจจัยเกีย่วกับองค์กร หรือการบริหารจัดการระบบภายในองค์กร 

คณะกรรมการสอบสวนจะต้องระบุแนวทางการด าเนินการป้องกันและแก้ไข 
ซ่ึงระบุถึงอันตรายที่เกิดขึ้น และการก าจัดระบบที่ระบุได้ว่าเป็นสาเหตุของอุบัติการณ์ 
โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการพิจารณา 

- รวบรวมสาเหตุที่แท้จริง และจ าแนกประเภทตามประเภทของสาเหตุ พื้นฐาน   

- ระบุสาเหตุหลักที่มีผลกระทบมากที่สุดในการเกิดอุบัติการณ์ ถ้าก าจัด
สาเหตุเหล่านี้จะสามารถลดการเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกในอนาคต 

- ระบุการด าเนินการแก้ไขและป้องกันทันที เพื่อป้องกันการเกิดซ้ า 

- ระบุการด าเนินการแก้ไขและป้องกันต้นตอแห่งสาเหตุ ซ่ึงอาจเกิดได้จาก
หลายสาเหตุ 

 
 

 ่งรายงานต่อ  ู  ่ ยกรรมการ ู   ัการ 
รองกรรมการ ู   ัการ 

 ู     ก  ย   อง 
( ู บังคับบั  า, หั หน างาน, RM,  ป  ิ า   )  

ร บร ม  อม ู หต การ   รูป า   ั งหม  

เกิดอุบัติการณ์ 

 อบ  นหา า หต  
  ยค  กรรมการ 

   ง ู รับ  ิ อบ  าน
ค ามป อ  ัย 
( ป  ิ า   ) 

รอง ก    
 งนาม 

ผา่น 

 าย น  ๐  ัน 

 ั ตั งค  กรรมการ อบ  น 

 ั   า  น นการ ก       ป้องกัน 

รับ   ง หต  

แกไ้ข 
ปร  มิน  นการ
ปรับปร ง ก    
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อุบัติการณ์ ระดับ ๓ 
ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน 

 
 

 - ผู้ที่ประสบเหตุ ตอ้งแจ้งให้ผู้จัดการสว่น/ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน
ทราบ และแจ้งผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) 
- กรณีเป็นหน่วยงาน ฝา่ยบริหารอาคาร (ฝบอ.) ได้รับแจ้งเหตุจากผู้ใช้อาคารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
  1)  เจ้าหนา้ที่หนว่ยงาน/ผู้รับจา้งของหน่วยงาน แจ้งผ่านผู้ประสานงาน Relation 
Manager (RM)/เจ้าหน้าที่ ธพส./ Call center 
  2) ผู้รับจา้งภายใต้การก ากบัดูแลของ ธพส. ได้แก่ เจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภัย 
พนักงานรักษาความสะอาด เจา้หน้าที่งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เป็นต้น 

 
กำรรวบรวมข้อมูล  ผู้จัดการส่วน/ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน และ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ จะต้องท าการรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งในข้อมูลด้านดูแล
ทางการแพทย์ของผู้บาดเจ็บจนเสร็จสิ้น และมีการควบคุมสถานการณ์จนพื้นที่มีความ
ปลอดภัย ถ่ายรูปบริเวณที่เกิดอุบัติการณ์ วาดรูป หรือบันทึกรายละเอียดหลังเกิด
อุบัติการณ์  

 สอบสวนหำสำเหตุของอุบัติกำรณ์  
- ต้ังคณะกรรมกำรสอบสวน ประกอบไปด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกบัอุบัติการณ์ หัวหน้า

งาน ผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอกตามความเหมาะสม  
- กำรสอบสวนหำสำเหตุ โดยผู้ที่ท าหนา้ที่ด าเนินการต้องเลือกเครื่องมือในการหา

สาเหตุ เช่น Fault tree analysis (FTA) การวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิต้นไม้ แผนภูมิ
ก้างปลา เป็นต้น เพือ่หาต้นตอของสาเหตุ ผลของการสอบสวนต้องน าไปสู่การระบุปัจจยั
ที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
- เกิดความบกพร่องหรือความล้มเหลวในการป้องกัน 
- เกิดการปฏิบัติงานเพยีงคนเดียวหรือเป็นการปฏบิัติงานเป็นกลุ่ม 
- ปัจจัยจากงานหรอืสิ่งแวดล้อม 
- ปัจจัยเกีย่วกับองค์กร หรือการบริหารจัดการระบบภายในองค์กร 

 คณะกรรมการสอบสวนจะต้องระบุแนวทางการด าเนินการป้องกันและแก้ไข 
ซ่ึงระบุถึงอันตรายที่เกิดขึ้น และการก าจัดระบบที่ระบุได้ว่าเป็นสาเหตุของอุบัติการณ์ 
โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการพิจารณา 

- รวบรวมสาเหตุที่แท้จริง และจ าแนกประเภทตามประเภทของสาเหตุ พื้นฐาน   

- ระบุสาเหตุหลักที่มีผลกระทบมากที่สุดในการเกิดอุบัติการณ์ ถ้าก าจั ด
สาเหตุเหล่านี้จะสามารถลดการเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกในอนาคต 

- ระบุการด าเนินการแก้ไขและป้องกันทันที เพื่อป้องกันการเกิดซ้ า 

- ระบุการด าเนินการแก้ไขและป้องกันต้นตอแห่งสาเหตุ ซ่ึงอาจเกิดได้จาก
หลายสาเหตุ 

 

 

 ู     ก  ย   อง 
( ู บังคับบั  า, หั หน างาน, RM,  ป  ิ า   )  

ร บร ม  อม ู หต การ   รูป า   ั งหม  

เกิดอุบัติการณ์ 

 อบ  นหา า หต  
  ยค  กรรมการ 

   ง ู รับ  ิ อบ  าน
ค ามป อ  ัย 
( ป  ิ า   ) 

 าย น ๕  ัน 

 ั ตั งค  กรรมการ อบ  น 

 ่งรายงานต่อ  ู  ่ ยกรรมการ ู   ัการ 
รองกรรมการ ู   ัการ 

 ั   า  น นการ ก       ป้องกัน 

รับ   ง หต  

ปร  มิน  นการ
ปรับปร ง ก    

รอง ก    
 งนาม ผา่น 

 ก    
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แบบฟอร์มรายงานอุบัติการณ์ (Incident Investigation Report) 
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รายงานการสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุ องอุบัติการณ์  

(Root Cause Analysis) 
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ภาคผนวก ๓ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
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ค ำน ำ 
 

การเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารแต่ละครั้ง  ย่อมน าความสูญเสียต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการขาดความเตรียมพร้อมในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดขึ้น แม้จะมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยแล้ว หากขาดการฝึกซ้อมให้เป็นไปตามแผนย่อมท าให้ขาด
ทักษะและเกิดความสับสนในการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งการด าเนินการที่ดีที่สุดเพ่ือให้การ
จัดการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามแผนโดยปราศจากความสับสนคือ การจัดให้ทุกคนในหน่วยงาน                   
มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  จึงได้จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ศูนย์ราชการฯ ฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานน าไปแนวทางปฏิบัติได้ดีต่อไป 
 
 

ฝ่ายบริหารจัดการอาคาร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ปี 2565 
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วัตถุประสงค์และขอบเขตของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์รำชกำรฯ 
 วัตถุประสงค์ของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์รำชกำรฯ 
  1. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย 
  2. เพื่อสร้างความม่ันใจในเรื่องความปลอดภัยต่อทุกคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
  3. เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย 
  4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อทุกคนในศูนย์ราชการฯ 
 
 ขอบเขตของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์รำชกำรฯ 
  แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ราชการฯ  ฉบับนี้ใช้ส าหรับ อาคารภายในศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยประกอบด้วย 

๑. หน่วยงาน และผู้ใช้อาคาร อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
๒. หน่วยงาน และผู้ใช้อาคาร อาคารรัฐประศาสนภักดี 
๓. หน่วยงาน และผู้ใช้อาคาร ภายในอาคารธนพิพัฒน์ 
๔. หน่วยงาน และผู้ใช้อาคาร ศาลปกครอง 
๕. อาคารควบคุมระบบวิศวกรรม 
๖. อาคารจอดรถ 
๗. อาคารบ าบัดน้ าเสีย 
๘. อาคารพักขยะ 

  
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย  
1. แผนการตรวจตรา  
2. แผนการอบรม  
3. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  
4. แผนการดับเพลิง  
5. แผนอพยพหนีไฟ  
6. แผนบรรเทาทุกข์ 
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1. แผนกำรตรวจตรำ 

1.1 วัตถุประสงค์    

เพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยก าหนดให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับปริมาณวัตถุที่เป็น
เชื้อเพลิง ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่ติดไฟได้ง่าย ตรวจสอบแหล่งความร้อน อุปกรณ์ไฟฟ้า และตรวจสอบ
สภาพความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง   

1.2 ผู้ดูแลรับผิดชอบตำมแผนกำรตรวจตรำ   
 

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ ค ำจ ำกัดควำม 
1. ผู้ตรวจตรา - พนักงานทุกคน 

- หน่วยงานรักษาความปลอดภัย 
- หน่วยงานช่างบ ารุง 

2. เจ้าหน้าที่อาคาร - เจ้าหน้าที่อาคาร ระดับช านาญการ 
- เจ้าหน้าที่อาคาร ระดับปฏิบัติการ 

3. หัวหน้างาน - ผู้จัดการส่วน 
- ผู้จัดการตามสัญญาว่าจ้าง 

4. ผู้อ านวยการ - ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร 
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1.3 แผนผังการตรวจตรา 
 

หัวหน างาน  ร ปรายงานน า ่ง 

 ่ง บบฟอร มตร   ื น    ห   เจ าหน าที่
อาคาร 

ผู ตรวจตรา ตร   ื น   ตาม   ก าหน  

หัวหน างาน ตร   อบ บบฟอร มตร   ื น    

ผู อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารอาคาร 
ตร   อบ อน มัติ 

มอบหมาย ู  ั  ก บ อก าร 

หัวหน างาน  ั งการ 

เจ าหน าที่อาคาร ปรับปร ง ก    

 ม่ม   อบก ร่อง ม   อบก ร่อง 

 ั ง ก    
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1.3.1 แผนกำรตรวจตรำเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
1.3.1.1 ผลัดกลำงวัน ตั้งแต่เวลำ 07.00 น. – 19.00 น. 

หน่วยงาน รักษาความปลอดภัย ผลัดกลางวัน   ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 19.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ   การตรวจตรา 
๑. ................................................................................. 
๒. ................................................................................. 
๓. ..........................................................................ฯลฯ 

ล าดับหน้าที่ 
1. ตรวจประตูหนีไฟ ช่องบันไดและทางออกหนีไฟ 
2. ถังดับเพลิง ตู้ดับเพลิง และอุปกรณ์ภายใน 
3. ตรวจพื้นที่ส่วนกลาง ห้องเก็บของ ห้องน้ า ห้องครัว 

พ้ืนที่ก่อสร้าง 
4. ตรวจปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า 
5. ตรวจหาวัตถุไวไฟ 
6. อ่ืนๆ 

ผู้รับผิดชอบ   การตรวจตรา 
1. ...................................................................................  
2. ...................................................................................  
3. ...........................................................................ฯลฯ 

ล าดับหน้าที่ 
1. ตรวจประตูหนีไฟ ช่องบันได และทางออกหนีไฟ   
2. ถังดับเพลิง ตู้ดับเพลิง และอุปกรณ์ภายใน 
3. ตรวจลานจอดรถ รถผิดสังเกต น้ ามันรั่ว 
4. ตรวจหาวัตถุไวไฟ 
5. อ่ืนๆ 

 
 
แบบฟอร์ม 
1..................................................................................... .. 
2.......................................................................................  
เวลาในการตรวจ 

-  08.00 น. 
-  17.00 น. 

 
 

แบบฟอร์ม 
1.....................................................................................
. 
2.....................................................................................
. 
เวลาในการตรวจ 

-  08.00 น. 
-  17.00 น. 

 
 

หั หน า หน่ ยงานรัก าค ามป อ  ัย 
 

 ื อ                                                 

   าหน า   รัก าค ามป อ  ัย  
ปร   า ื น     าย นอาคาร 

   าหน า   รัก าค ามป อ  ัย  
ปร   า าน อ ร  
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  1.3.1.2 ผลัดกลำงคืน ตั้งแต่เวลำ 19.00 น. – 07.00 น. 
หน่วยงาน รักษาความปลอดภัย ผลัดกลางคืน   ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 07.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ   การตรวจตรา 
1. ....................................................................................  
2. ....................................................................................  
3. .............................................................................ฯลฯ 
ล ำดับหน้ำที่ 
1. ตรวจประตูหนีไฟ ช่องบันได และทางออกหนีไฟ   
2. ถังดับเพลิง ตู้ดับเพลิง และอุปกรณ์ภายใน 
3. ตรวจพื้นที่ส่วนกลาง ห้องเก็บของ ห้องน้ า ห้องครัว 

พ้ืนที่ก่อสร้าง 
4. ตรวจปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า 
5. ตรวจหาวัตถุไวไฟ 
6. อ่ืนๆ 
 

ผู้รับผิดชอบ  การตรวจตรา 
1. .............................................................................. 
2. .............................................................................. 
3. .......................................................................ฯลฯ 
ล ำดับหน้ำที่ 
1. ตรวจประตูหนีไฟ ช่องบันได และทางออกหนีไฟ   
2. ถังดับเพลิง ตู้ดับเพลิง และอุปกรณ์ภายใน 
3. ตรวจลานจอดรถ รถผิดสังเกต น้ ามันรั่ว 
4. ตรวจหาวัตถุไวไฟ 
5. อ่ืนๆ 

 
 

แบบฟอร์ม 
1.................................................................................. 
2................................................................................ .. 
เวลาในการตรวจ 

-  22.00 น. 
-  03.00 น. 

 

แบบฟอร์ม 
1.......................................................................................  
2....................................................................................... 
เวลาในการตรวจ 

-  22.00 น. 
-  03.00 น. 

 

หั หน า  นักงานรัก าค ามป อ  ัย 
   

   าหน า   รัก าค ามป อ  ัย  
ปร   า ื น     าย นอาคาร 

 

   าหน า   รัก าค ามป อ  ัย  
ปร   า าน อ ร  
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1.3.2 แผนกำรตรวจตรำหน่วยงำนช่ำงบ ำรุงรักษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบ   การตรวจตรา 
1. .......................................................................... ......... 
2. ...................................................................................  
3. ............................................................................ฯลฯ 

ล าดับหน้าที่ 
1. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้า 
2. ตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า 
3. ตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุ 
4. ตรวจไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 
5. ตรวจเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง หัวฉีดน้ า หัว

รับน้ า  
6. ตรวจดาดฟ้าตรวจห้องเครื่องตรวจวัตถุไวไฟที่เก็บไว้ 

 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบ   การตรวจตรา 
1. ................................................................................ 
2. ................................................................................ 
3. ........................................................................ฯลฯ 

ล าดับหน้าที่ 
1. ตรวจบ่อน้ าดับเพลิง ปั๊มน้ าดับเพลิง น้ ามันส ารอง   

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
2. ตรวจเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง หัวฉีดน้ า 

หัวรับน้ า  
3. ตรวจเมนไฟฟ้าวัดกระแส 
4. ตรวจห้องเครื่องห้องเก็บของ ตรวจวัตถุไวไฟที่เก็บ

ไว้ 
 

 
แบบฟอร์ม 
1.................................................................................... 
2.................................................................................... 
เวลาในการตรวจ 

-  08.00 น. 
-  17.00 น. 

 
 

แบบฟอร์ม 
1.......................................................................................  
2....................................................................................... 
เวลาในการตรวจ 

-  08.00 น. 
-  17.00 น. 

 
 

หั หน า หน่ ยงาน ่างบ าร งรัก า 
 

 ื อ                                       

 ่างบ าร งรัก า 
ปร   า ื น     าย นอาคาร 

 

 ่างบ าร งรัก า 
ปร   า าน อ ร  
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หน้ำที่ของผู้รับผิดชอบในกำรป้องกัน มีดังนี ้
1. ผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง  

 (1) แต่งตั้งคณะท างานด้านความปลอดภัยและบุคลากรป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประจ าอาคารต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

(2) ควบคุม ดูแล และสั่งการอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

(3) ควบคุม ดูแล และประสานงานกับส่วนงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพ่ือ
เตรียมการป้องกันอัคคีภัย 

(4) ควบคุม ดูแล อนุมัติ การฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟตาม
แผนการที่ก าหนดไว้ หรือตามท่ีเห็นสมควร 
 

2. ผู้อ ำนวยกำรจุดรวมพล 
(1) ควบคุม ดูแล และสั่งการ ดูแลจุดรวมพลของแต่ละอาคารให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
(2) ควบคุม ดูแล และสั่งการอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควรในการป้องกันอัคคีภัย 

   

3. ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย 
(1) จดจ าต าแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ดับเพลิง  วาล์วเปิด – ปิดน้ า  และอุปกรณ์เตือนภัย

ต่าง ๆ 
(2) ฝึกซ้อมการเข้าระงับเหตุเป็นประจ าในทุกเดือน 
(3) ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
(4) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาหาก

พบความผิดปกติ 
(5) ฝึกสอน และอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับบแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4. เจ้ำหน้ำที่น ำทำงหนีไฟ 
 (1) ตรวจสถานที่รับผิดชอบในแต่ละวันให้แน่ใจว่าประตูกันไฟปิดอยู่ตลอดเวลา  และ

พร้อมที่จะเปิดทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
(2) จัดท าแผนผัง(Lay Out) หน่วยงานของตน และจดจ าเส้นทางหนีไฟให้ทันสมัยอยู่

เสมอ 
(3) กรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้มอบหมายงานในหน้าที่ให้พนักงานผู้หนึ่งผู้ ใดที่

เหมาะสมท าการแทน  โดยแจ้งรายละเอียดวิธีการท างานอย่างชัดเจน 
  (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. หน่วยงำนรักษำควำมปลอดภัย 
 (1) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  อุปกรณ์ดับเพลิ งอัตโนมัติ  อุปกรณ์เตือนภัย  

ประตูกันไฟ  บันไดหนีไฟ  และบริเวณโดยรอบ  เพ่ือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
ปลอดภัยสามารถใช้งานได้อย่างดี  และไม่มีสิ่งกีดขวาง  เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
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(2) ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนภัย  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจ าทุกวัน 
(3) ตรวจสอบการท างานของลิฟท์เป็นประจ าทุกสัปดาห์ และในกรณีที่ลิฟท์ขัดข้อง              

ให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้ติดค้างในทันที 
(4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  6. หน่วยงำนช่ำงอำคำร  

(1) สอดส่องดูแล ระมัดระวังการสูบบุหรี่  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า       
และการน าวัสดุสิ่งของที่เป็นเชื้อเพลิงเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบและในอาคาร 

(2) ตรวจสอบสิ่งของต้องสงสัยว่าเป็นวัตถุระเบิด หรือวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง หรือสิ่ง
แปลกปลอมใด ๆ ที่น าเข้ามาในอาคาร 

(3) จัดระบบการจราจรภายในและภายนอกอาคาร  เพ่ือความพร้อมในการเข้าจอด
รถดับเพลิงเป็นประจ าทุกวัน 

(4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. แผนกำรอบรม  
2.1 วัตถุประสงค์      

1.  เพ่ือให้ผู้ที่ เข้ารับการอบรมมีทักษะ มีความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและสามารถระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

2.  เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากอัคคีภัย 
3.  เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยได้    
4.  เพ่ือให้ที่เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 

2.2 ผู้ดูแลรับผิดชอบด ำเนินกำรฝึกอบรม  
1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2. ฝ่ายบริหารอาคาร 

2.3 ผู้เข้ำรับกำรอบรม  
1. ตัวแทนพนักงานของแต่ละฝ่าย 
2. ตัวแทนผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในอาคาร (ช่างอาคาร แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัย)  
2.4 หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นปีละ 1 ครั้ง  ตำมหัวข้อดังนี้ 

1. ทฤษฎีการเกิดไฟ 
2. ประเภทของไฟ 
3. ประเภทเครื่องมือดับเพลิง 
4. การใช้เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ 
5. การใช้ท่าน้ าฉีดดับเพลิงและหัวฉีด 
6. การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล 
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2.5 วิธีกำรฝึกอบรม  
1.  การบรรยาย  
2.  การสาธิต  
3.  การฝึกปฏิบัติ 

 2.6 เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. พนักงานได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนพนักงานในแต่ละ
หน่วยงาน ต้องได้รับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 
  2. พนักงานทุกคนได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง  
3. แผนกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 

3.1 วัตถุประสงค์   
การสร้างความสนใจและการตระหนักในความส าคัญของการป้องกันอัคคีภัยในองค์กร 

รวมถึงผู้ใช้อาคารศูนย์ราชการฯ  

3.2 ผู้ดูแลรับผิดชอบ   
1. ฝ่ายบริหารอาคาร 
2. ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

3.3 กิจกรรม 
1. รณรงค์ให้มีการรักษาความสะอาดปราศจากวัสดุไวไฟและมีการจัดเก็บสิ่งของให้เป็น

ระเบียบ เพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
2. การก าหนดพื้นที่สูบบุหรี่ และลดการสูบบุหรี่ รูปแบบการรณรงค์ 
3. รณรงค์ให้ปิดไฟ และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกงานและวันหยุดยาว 
4. จัดท าโปสเตอร์และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตามอาคารและลิฟท์โดยสาร 
5. จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ เช่น website ของศูนย์ราชการฯ 

(www.governmentcomplex.com) / Facebook ของศูนย์ราชการฯ 
6. ก าหนดมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

3.4 มำตรกำร    
เพ่ือให้ชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดในบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มีความปลอดภัย

จากอัคคีภัย ธพส. จึงก าหนดมาตรการการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ดังนี้ 
๑. จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้านการจัดอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุ 

และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  
๒. การจัดการคัดแยกขยะ การเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด การก าจัดของเสียที่ติดไฟง่าย 
๓. การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย การบริหารจัดการเส้นทางหนีไฟ  
๔. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งในด้านการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์

ป้องกันอัคคีภัย การอบรมดับเพลิง การซ้อมอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปฟ้ืนฟูเมื่อเกิด
อัคคีภัยขึ้น 

http://www.governmentcomplex.com/
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๕.  จัดให้มีช่องทางผ่านสู่ทางออกตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
๖. จัดให้มีทางออกอย่างน้อยสองทางที่สามารถอพยพพนักงานในแต่ละหน่วยงานทั้งหมด

ออกจากบริเวณท่ีท างานโดยออกสู่ทางออกสุดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกินห้านาทีอย่างปลอดภัย 
๗. ทางออกสุดท้ายซึ่งเป็นทางท่ีไปสู่บริเวณท่ีปลอดภัย เช่น ถนน สนาม ลานจอดรถ 
๘. ประตูท่ีใช้ในเส้นทางหนีไฟได้ติดตั้งในจุดที่เห็นชัดเจนโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 
๙. ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟเป็นประตูที่เปิดออกภายนอก โดยไม่มีการผูกปิดหรือล่ามโซ่

ในขณะปฏิบัติงาน 
๑๐. จัดเตรียมน้ าส ารองไว้ใช้ในการดับเพลิงให้เพียงพอกับขนาดของอาคาร 
๑๑. ข้อต่อสายส่งน้ าดับเพลิงเข้าอาคารและภายในอาคาร เป็นแบบเดียวหรือขนาด

เท่ากันกับที่ ใช้ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการ 
๑๒.  สายส่งน้ าดับเพลิงมีความยาวหรือต่อกันได้ความยาวที่เพียงพอจะควบคุมบริเวณที่

เกิดเพลิงได ้
๑๓.  ระบบการส่งน้ า สถานที่เก็บกักน้ า เครื่องสูบน้ าและการติดตั้ง ได้รับการตรวจสอบ

และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
๑๔.  จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ เคมีเปียก 

หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ บี ซี และ ดี รวมถึงระบบน้ าดับเพลิง ระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ 

๑๕.  มีการตรวจสอบให้มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามชนิดของเชื้อเพลิง และอยู่ใน
ปริมาตรที่ก าหนดตามชนิดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 

๑๖.  จัดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดย
ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีการตรวจสอบการติดตั้งให้อยู้ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

๑๗.  มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงและการตรวจสอบให้อยู้ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งหรือหกเดือนต่อครั้ง ตามแผนการตรวจสอบ 

๑๘.  จัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากทางราชการ 

๑๙.  จัดให้ผู้ที่ได้รับการอบรมดับเพลิงประจ าอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลา 
21. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง และการฝึกอบรม

ดับเพลิงโดยเฉพาะ เช่น ชุดกันไฟ รองเท้า ถุงมือ หมวก หน้ากากป้องกันความร้อนและป้องกันควันพิษ 
เป็นต้น ไว้เพ่ือให้พนักงานใช้ในการดับเพลิง 

23.  มีการป้องกันอัคคีภัยจากการท างานที่เกิดการเสียดสี  เสียดทาน ของเครื่องจักร 
เครื่องมือที่เกิดประกายไฟหรือความร้อนสูงที่อาจท าให้เกิดการลุกไหม้ เช่น การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance) 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร 129 

 

24. มีการจัดแยกเก็บวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด รวมตลอดถึงวัตถุที่เมื่ออยู่รวมกันแล้วจะ 
เกิดปฏิกิริยาหรือการหมักหมมท าให้กลายเป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดมิให้ปะปนกัน และเก็บในห้องที่มี
ผนังทนไฟและประตูทนไฟที่ปิดได้เอง และปิดกุญแจทุกครั้งเมื่อไม่มีการปฏิบัติงานในห้องนั้นแล้ว 

25. วัตถุที่ไวต่อการท าปฏิกิริยาแล้วเกิดการลุกไหม้ได้นั้น ได้มีการจัดแยกเก็บไว้ต่างหาก
โดยอยู่ห่าง จากอาคารและวัตถุติดไฟในระยะที่ปลอดภัย 

26. ควบคุมมิให้เกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟ  หรือวัตถุระเบิดที่จะเป็น
สาเหตุให้ เกิดการติดไฟ 

27. มีการจัดท าป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” บริเวณเก็บวัตถุไวไฟ 
29. จัดให้มีสายล่อฟ้า เพ่ือป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 
30. จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเกิดอัคคีภัย ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในอาคาร 
31. มีการทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่าง

น้อยเดือน ละ 1 ครั้ง 
32. จัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร เพ่ือมีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ

อัคคีภัย เช่น ผู้อ านวยการดับเพลิง ทีมดับเพลิงขั้นต้น ทีมช่วยเหลือ ทีมปฐมพยาบาล ทีมค้นหา เป็นต้น ที่  
33. จัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือ
กรณีฉุกเฉิน 

34. จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพให้ผู้ใช้อาคารออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ ไปยังจุด
รวมพล 

35. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละครั้ง 
36. จัดให้มีการอบรมผู้รับเหมา และมีระบบการขออนุญาตท างานที่มีการเสี่ยงต่อการเกิด

อัคคีภัยส าหรับผู้รับเหมา 
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4. แผนกำรดับเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดับได  

ห องควบคุม (BAS) ตร   บ  ั า    ตู  FACP 
ก ป ่ม Acknowledge รับ ราบ    ง ่างอาคาร ป

ยัง    กิ  หต      ูนย  ม่ า่ย ิ ย  (บก รป  ) 

 ูนย  ม่ ่าย ิ ย (บก รป  )    ง 

-    งหน่ ยงานรัก าค ามป อ  ัย  ปยัง    กิ  หต  

-    ง  มป้องกัน   ร งับอัคค  ัย (    )  ตร ยมค าม
 ร อม 

 

  บ หต    ิง หม   ม่ บ หต    ิง หม  

ช่างอาคาร    งห องค บค ม 
  ื อ Reset ร บบ ู่ า  ปกต ิ

ทีมตรวจสอบ ( ่างอาคาร รป  )    งก ับ 
 ูนย  ม่ ่าย ิ ย  (บก รป  ) ร อง อ  มป้องกัน   
ร งับอัคค  ัย (    )      าน  บั   ิง า ยา  

 ับ   ิง ัน      ย ครื อง ับ   ิง 

ทีมป้องกันและระงับอัคคภีัย (ธพส.)   
และทีมดับเพลิงภายนอก  

(  าน  บั   ิง า ยา )    าร งับ หต  

 

เ  าระงับเหตุ 

 

ศูนย์แม่ ่ายวิทย ุ(บก.รปภ.)  
   ง  มป้องกัน   ร งับอัคค  ัย (    )      

     ม บั   ิง ายนอก(  าน  บั   ิง า ยา )  

ดับไม่ได  

ผู อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร 
- ย  า อค าม ่ ย ห ือ าก
หน่ ยงาน ายนอก 
- รายงาน  านการ  
 ู อ าน ยการ ับ   ิง 

ผู อ านวยการดับเพลิง 
- อน มัติตั  ฟ อน มตัิการ   น  า
 ับ   ิง    
- ออกค า ั งอ ย หน  ฟ 

 

ผู จัดการส่วนบริหารอาคาร 2  
รับ ราบ ก ากับ รายงาน 

  ตร   อบค าม   ยหาย 
 

ศูนย์แม่ ่ายวิทย ุ(บก.รปภ.) 

ผู อ านวยการดับเพลิง 
 รับ ราบ 

 

ผู อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร 
- รับ ราบ รายงาน  านการ  ตอ่ 
 ู อ าน ยการ ับ   ิง 

 

ผู จัดการส่วนบริหารอาคาร 2  
รับ ราบ รายงาน 
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กรณีดับเพลิงได้ ด าเนินการดังนี้ 

1. ห้องควบคุม (BAS) ตรวจพบตรวจพบสัญญาณที่ตู้  FACP (Fire Alarm Control Panel) กดปุ่ม 
Acknowledge รับทราบ  และแจ้งช่างอาคารเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และแจ้งศูนย์แม่ข่ายวิทยุ 
(บก.รปภ.) ทันที 
2. ศูนย์แม่ข่ายวิทยุ(บก.รปภ.) รับทราบพบสัญญาณ Fire Alarm ด าเนินการดังนี้ 

• แจ้งหน่วยงานรักษาปลอดภัย เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุเข้าตรวจสอบ  

• แจ้งทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย (ธพส.) เตรียมความพร้อม 
4. หน่วยงานรักษาปลอดภัย และช่างอาคาร ไปยังจุดเกิดเหตุหากพบเหตุเพลิงไหม้ ให้แจ้งกลับศูนย์แม่
ข่ายวิทยุ (บก.รปภ.)  
5. หน่วยงานรักษาปลอดภัย และช่างอาคาร ท าการดับเพลิงทันที ด้วยเครื่องดับเพลิงบริเวณใกล้เคียง ดับ
ไม่ได้รายงานสถานการณ์ แจ้งกลับศูนย์แม่ข่ายวิทยุ (บก.รปภ.) เพ่ือร้องขอ ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย 
(ธพส.) และทีมดับเพลิงภายนอก (สถานีดับเพลิงลาดยาว) 
6. ศูนย์แม่ข่ายวิทยุ (บก.รปภ.)  

6.1 แจ้งทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย (ธพส.) เข้าระงับเหตุทันทีหากต้องใช้น้ าดับเพลิงให้ขอ
อนุญาตตัดไฟฟ้า จากผู้อ านายการดับเพลิง 
6.2 แจ้งสถานีดับเพลิงลาดยาว โทร 02-537-8710 ถึง 1 ทันที และศูนย์วิทยุพระราม โทร 
199 
6.3 รายงานสถานการณ์ รายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
6.4 รอรับค าสั่งอพยพหนีไฟตามสายบังคับบัญชา โดยแจ้งห้องควบคุม (BAS) เพ่ือกด
สัญญาณเสียงแจ้งอพยพ (General Alarm)  
6.5 รอรับค าสั่งให้ประสานทีมสนับสนุนภายนอกอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

• แจ้งโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ โทร 02-574-4856  
• สถานีต ารวจทุ่งสองห้อง โทร 02-574-6460 ถึง 67  
• หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร โทร  1669 

7. ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย (ธพส.)  
 7.1 ประเมินสถานการณ์ และเข้าระงับเหตุทันที 

7.2 หากต้องใช้น้ าดับเพลิงให้ขออนุญาตตัดไฟฟ้า จากผู้อ านายการดับเพลิง 
7.3 ใช้น้ าดับเพลิงเป็นผลรายงานกลับศูนย์แม่ข่ายวิทยุ (บก.รปภ.) 

8. ผู้จัดการส่วนบริหารอาคาร 2 รายงาน ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร โทร 095-929-9495 
9. ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร รายงานสถานการณ์ต่อผู้อ านวยการดับเพลิง  
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กรณีดับเพลิงไม่ได้ ด าเนินการดังนี้ 

1. ห้ อ ง ค ว บ คุ ม  (BAS) ต ร ว จ พ บ สั ญ ญ า ณ ที่ ตู้  FACP (Fire Alarm Control Panel)  ก ด ปุ่ ม 
Acknowledge รับทราบ และแจ้งช่างอาคารเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และแจ้งศูนย์แม่ข่ายวิทยุ 
(บก.รปภ.) ทันที 
2. ศูนย์แม่ข่ายวิทยุ(บก.รปภ.) รับทราบพบสัญญาณ Fire Alarm แจ้งทีมตรวจสอบ ดังนี้ 

• แจ้งหน่วยงานรักษาปลอดภัย เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุเข้าตรวจสอบ  

• ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย (ธพส.) เตรียมความพร้อม 
4. ทีมตรวจสอบ ไปยังจุดเกิดเหตุหากพบเหตุเพลิงไหม้ ให้แจ้งกลับศูนย์แม่ข่ายวิทยุ (บก.รปภ.)  
5. ทีมตรวจสอบ ท าการดับเพลิงทันที ด้วยเครื่องดับเพลิงบริเวณใกล้เคียง ดับไม่ได้รายงานสถานการณ์ 
แจ้งกลับศูนย์แม่ข่ายวิทยุ (บก.รปภ.) เพ่ือร้องขอ ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย (ธพส.) ทีมดับเพลิง
ภายนอก (สถานีดับเพลิงลาดยาว) 
6. ศูนย์แม่ข่ายวิทยุ (บก.รปภ.)  

6.1 แจ้งทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย (ธพส.) เข้าระงับเหตุทันทีหากต้องใช้น้ าดับเพลิงให้ขอ
อนุญาตตัดไฟฟ้า จากผู้อ านายการดับเพลิง 
6.2 แจ้งสถานีดับเพลิงลาดยาว โทร 02-537-8710 ถึง 1 ทันที และศูนย์วิทยุพระราม โทร 
199 
6.3 รายงานสถานการณ์ รายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
6.4 รอรับค าสั่งอพยพหนีไฟตามสายบังคับบัญชา โดยแจ้งห้องควบคุม (BAS) เพ่ือกด
สัญญาณเสียงแจ้งอพยพ (General Alarm)  

6.5 รอรับค าสั่งให้ประสานทีมสนับสนุนภายนอกอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
• แจ้งโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ โทร 02-574-4856  
• สถานีต ารวจทุ่งสองห้อง โทร 02-574-6460 ถึง 67  
• หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร โทร  1669 

7. ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย (ธพส.) 
 7.1 ประเมินสถานการณ์ และเข้าระงับเหตุทันที 
 7.2 หากต้องใช้น้ าดับเพลิงให้ขออนุญาตตัดไฟฟ้า จากผู้อ านวยการดับเพลิง 
8. ผู้จัดการส่วนบริหารอาคาร 2 ปฏิบัติดังนี้ 
 8.1 รับทราบและรายงานสถานการณ์กับผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร  

8.2 ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร หรือผู้อ านวยการดับเพลิง 
 8.3 สั่งการหน่วยงานรักษาความปลอดภัย ปิดกั้นบริเวณพ้ืนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 

8.4 สั่งการอ านวยความสะดวกทางจราจรให้กับทีมสนับสนุนภายนอก 
8.5 ติดตามตรวจสอบสถานการณ์จากกล้องวงจรปิดในบริเวณท่ีเกิดเหตุหรือจากการรายงานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
8.6 ให้การช่วยเหลือทีมสนับสนุนจากภายนอกตามท่ีร้องขอภายใต้อ านาจหน้าที่ของตน 

9. ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร ปฏิบัติดังนี้ 
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9.1 รายงานสถานการณ์ต่อผู้อ านวยการดับเพลิง โทร.................................. 
9.2 รับค าสั่งการ จากผู้อ านวยการดับเพลิง เพ่ือด าเนินการและสั่งการหรือแก้ไขตามท่ี

เห็นสมควร 
9.3 ประจ าต าแหน่งที่ศูนย์บัญชาการ (ห้องควบคุม BAS) 

10. ผู้อ านวยการดับเพลิง 
10.1 รับรายงานสถานการณ์จากผู้ใต้บังคับบัญชา 
10.2 ประเมินสถานการณ์ และสั่งการตามเห็นสมควร 
10.3 ประจ าต าแหน่งที่ศูนย์บัญชาการ (ห้องควบคุม BAS) 
10.3 อนุมัติตัดไฟฟ้า กรณีท่ีต้องใช้น้ าดับเพลิงหรือตามร้องขอของทีมผจญเพลิง 
10.4 อนุมัติการใช้น้ าดับเพลิง ตามร้องขอของทีมผจญเพลิง 
10.5 อนุมัติกดสัญญาณเสียงแจ้งอพยพ (General Alarm) 

 10.6 ออกค าสั่งอพยพหนีไฟ  ให้กับพนักงานและบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ภายในอาคารโดย
พิจารณาถึงการหนีไฟของทุกคนที่อยู่ในบริเวณท่ีเกิดเหตุเป็นอันดับแรก และบริเวณอ่ืน ๆ ที่เสี่ยงภัย
รองลงมาเป็นล าดับถัดไป 
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5. แผนอพยพหนีไฟ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู อ านวยการดับเพลิง  ั ง     นอ ย หน  ฟ 

ห อง BAS  
- ปร กา    ยงตาม าย 
- ก  ั  า  ตือน ัย ั งอาคาร 

ผู น าทางหนีไฟ (ตั   นหน่ ยงาน) น า นักงานออก าก ื น     ง าง  
บัน  หน  ฟ  ปยังจุดรวมพล  องแต่ละอาคาร 

ผู ตรวจนับจ านวนพนกังาน (ตั   นหน่ ยงาน)  
ตร   อบยอ  นักงาน    ง ผู รับรายงานตวั อง ธพส. 

ผู อ านวยการจุดรวมพล 
กองอ าน ยการ  

หากม  ู ป่ ยหรือ
 ู    รับบา    บน า ่ง 
หน่วยพยาบาลที่  
กองอ านวยการ 

ศูนย์แม่ ่ายวิทยุ (บก.รปภ.)    งห องค บค ม (BAS) 

ผู รับรายงานตัว อง ธพส.  
 ร ป  าน น ู อ ย   ู ต ิค าง  

    ู    รับบา    บ 

แจ งทีมผจญเพลิง หรือทีมกู ชีพ ค นหา   
 ่ ย   ิต ู ติ ค าง 

 

ยอ  ม่ครบ 

ผู อ านวยการดับเพลิง    ง ห 
 นักงานอยู่ น   ร ม   
 นก ่า หต การ   งบ 

ยอ ครบ 
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หน้ำที่ของผู้รับผิดชอบในกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย มีดังนี้ 
 
1. ผู้อ ำนวยกำรดับเพลิง มีหน้ำที่ดังนี้ 

(1) ประเมินสถานการณ์ และสั่งการตามเห็นสมควร 
(2) อนุมัติตัดไฟฟ้า กรณีท่ีต้องใช้น้ าดับเพลิงหรือตามร้องขอของทีมผจญเพลิง 
(3) อนุมัติการใช้น้ าดับเพลิง ตามร้องขอของทีมผจญเพลิง 
(4) อนุมัติกดสัญญาณเสียงแจ้งอพยพ (General Alarm) 
(5) ออกค าสั่งอพยพหนีไฟ  ให้กับพนักงานและบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ภายในอาคารโดยพิจารณา

ถึงการหนีไฟของทุกคนที่อยู่ในบริเวณท่ีเกิดเหตุเป็นอันดับแรก และบริเวณอ่ืน ๆ ที่เสี่ยงภัย
รองลงมาเป็นล าดับถัดไป 

2. ผู้อ ำนวยกำรจุดรวมพล มีหน้ำที่ดังนี้ 
(1) รายงานสถานการณ์ ณ จุดรวมพล ต่อผู้อ านวยการดับเพลิงรับทราบ  
(2) รับรายงานจ านวนผู้อพยพ ผู้ติดค้างภายในอาคารจากผู้รับรายงานตัว ณ จุดรวมพล 
(3) อนุมัติ สั่งการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  
(4) สรุปสถานการณ์จ านวนผู้อพยพ ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ติดค้างภายในอาคาร ต่อผู้อ านวยการ

ดับเพลิง 
(5) ประเมินสถานการณ์ และสั่งการตามเห็นสมควร 

3. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรอำคำร มีหน้ำที่ดังนี้ 
(1) รายงานสถานการณ์ต่อผู้อ านวยการดับเพลิง  
(2) รับค าสั่งการ จากผู้อ านวยการดับเพลิง เพื่อด าเนินการและสั่งการหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร 
(3) จัดตั้งกองอ านวยการ เมื่อมีค าสั่งอพยพ 

4. ผูจ้ัดกำรส่วนบริหำรอำคำร 2 มีหน้ำที่ดังนี้ 
(1) รับทราบและรายงานสถานการณ์กับผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร โทร 095-929-9495 
(2) ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร หรือผู้อ านวยการดับเพลิง 
(3) สั่งการหน่วยงานรักษาความปลอดภัย ปิดกั้นบริเวณพ้ืนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 
(4) สั่งการอ านวยความสะดวกทางจราจรให้กับทีมสนับสนุนภายนอก 
(5) ติดตามตรวจสอบสถานการณ์จากกล้องวงจรปิดในบริเวณท่ีเกิดเหตุหรือจากการรายงานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
(6) ให้การช่วยเหลือทีมสนับสนุนจากภายนอกตามท่ีร้องขอภายใต้อ านาจหน้าที่ของตน 

5. ศูนย์แม่ข่ำยวิทยุ (บก.รปภ.) มีหน้ำที่ดังนี้ 
(1) แจ้งศูนย์วิทยุพระราม โทร 199 และสถานีดับเพลิงลาดยาว โทร 02-537-8710 ถึง 1 

ทันที 
(2) รายงานสถานการณ์ ผู้จัดการส่วนบริหารอาคาร 2 และปฏิบัติตามค าสั่ง 
(3) รอรับค าสั่งอพยพหนีไฟตามสายบังคับบัญชา โดยแจ้งห้องควบคุม (BAS) เพ่ือกด

สัญญาณเสียงแจ้งอพยพ (General Alarm)  
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(4) ประสานทีมสนับสนุนภายนอกอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
• แจ้งโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ โทร 02-574-4856  
• สถานีต ารวจทุ่งสองห้อง โทร 02-574-6460 ถึง 67  
• หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร โทร  1669 

6. ทีมผจญเพลิง ของ ธพส. มีหน้ำที่ดังนี้ 
(1) เตรียมความพร้อม เมื่อได้รับแจ้ง 
(2) เข้าระงบัเหตุทันที เมื่อได้รับแจ้ง 
(3) ประสานงาน รายงานสถานการณ์ ต่อศูนย์แม่ข่ายวิทยุ(บก.รปภ.) 
(4) ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

7.ช่ำงอำคำร 
(1) กดปุ่ม Acknowledge เมื่อได้รับสัญญาณ Fire Alarm 
(2) แจ้งเหตุ และรายงานสถานการณ์ต่อศูนย์แม่ข่ายวิทยุ (บก.รปภ.) 
(3) ค้นหาและตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
(4) พบเหตุเพลิงไหม้ ใช้เครื่องดับเพลิงทันที 
(5) กดสัญญาณเสียงแจ้งอพยพ (General Alarm) เมื่อได้รับค าสั่ง 
(6) ตัดแหล่งพลังงานเมื่อได้รับค าสั่ง 

8. หน่วยงำนรักษำควำมปลอดภัย 
(1) แจ้งเหตุ และรายงานสถานการณ์ต่อศูนย์แม่ข่ายวิทยุ (บก.รปภ.) 
(2) ค้นหาและตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
(3) พบเหตุเพลิงไหม้ ใช้เครื่องดับเพลิงทันที 
(4) ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในอาคารโดยเด็ดขาด 
(5) จัดการจราจร  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่รถดับเพลิงหรือส่วนงานภายนอกที่มาให้

ความช่วยเหลือ 
(6) แจ้งส่วนงานที่มาให้ความช่วยเหลือให้ทราบถึงจุดเกิดเหตุ  เส้นทาง  และสถานการณ์เท่าที่

จ าเป็น 
(7) ป้องกันรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างเข้มงวดที่สุด 
(8) ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หนีไฟ  พร้อมอ านวยความสะดวก  และปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เคร่งครัด  โดยใช้ก าลังเต็มอัตราที่มีอยู่ 
(9) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. ผู้น ำทำงหนีไฟ (ตัวแทนหน่วยงำน) 
(1) เมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น ให้เข้าประจ าต าแหน่งตามพ้ืนที่ที่รับผิดชอบโดยทันทีเพ่ือ

เตรียมขนย้ายพนักงาน เอกสารส าคัญ อุปกรณ์ส าคัญ และอ่ืน ๆ  
(2) กรณีที่ไม่แน่ใจว่าเส้นทางที่ก าหนดไว้มีความปลอดภัย ให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่แจ้ง

เหตุเพลิงไหม้หรือผู้รับผิดชอบพื้นท่ี และให้ทบทวนเส้นทางอย่างถูกต้องทุกครั้ง  
(3) แนะน าพนักงานให้ลงบันไดภายในอาคาร บันไดหนีไฟ หรือทางออกใด  ๆ  ที่ปลอดภัย

ลงไปสู่จุดนัดพบหรือจุดรวมพล  และตรวจสอบรายชื่อเพ่ือหาผู้ติดค้าง 
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(4) กรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นบริเวณชั้นใดของอาคาร  ให้ตรวจสอบพื้นที่เพ่ือช่วยเหลือพนักงาน
จากชั้นที่เกิดเหตุ  หรือชั้นสูงขึ้นไปให้ลงจากอาคารก่อน 

(5) ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ หญิงมีครรภ์ และผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ออกจากพ้ืนที่เกิดเหตุ 
(6) ก่อนออกจากห้องหรือผ่านชั้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้ปิดห้องและประตูกันไฟ เพ่ือ

ป้องกันควันไฟและเปลวไฟออกมายังเส้นทางหนีไฟ 
      (7) ห้ามทุกคนใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด 
(8) กรณีท่ีพบหรือได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดค้างอยู่ในอาคาร  ให้แจ้งผู้ตรวจนับจ านวนพนักงาน 
(9) กรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้มอบหมายหน้าที่แก่พนักงานผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นสมควรท าการแทน 

โดยแจ้งรายละเอียดวิธีการท างานโดยชัดเจน 
(10) กรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้มอบหมายหน้าที่แก่พนักงานผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นสมควรท าการแทน 
โดยแจ้งรายละเอียดวิธีการท างานโดยชัดเจน 

10. ผู้ตรวจนับจ ำนวนพนักงำน (ตัวแทนหน่วยงำน) 
(1) จัดท าใบรายชื่อพนักงานภายในหน่วยงานของตนเอง 
(2) นับจ านวนพนักงานของหน่วยงานตนเอง เมื่อพนักงานเริ่มอพยพลงมาถึงจุดรวมพล 
(3) รายงานจ านวนพนักงานต่อผู้รับรำยงำนตัว (ธพส) ในต าแหน่งจุดรวมพลของหน่วยงาน

ตนเอง 
(4) ติดตาม ตรวจสอบ การค้นหาผู้ติดค้างภายในอาคาร ของหน่วยงานตนเอง 
(5) กรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้มอบหมายหน้าที่แก่พนักงานผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นสมควรท าการแทน 

โดยแจ้งรายละเอียดวิธีการท างานโดยชัดเจน 
11. ผู้รับรำยงำนตัว 

(1) จัดท ารายชื่อหน่วยงานในจุดรวมพลของตนเอง 
(2) รับรายงานสรุปจ านวนผู้อพยพ ผู้ติดค้าง และผู้บาดเจ็บจากผู้ตรวจนับจ านวนพนักงาน 

(ตัวแทนหน่วยงาน) 
(3) รายงานสรุปจ านวนผู้อพยพ ผู้ติดค้าง และผู้บาดเจ็บ ของแต่ละหน่วยงานต่อกองอ านวยการ 
(4) ติดตาม ตรวจสอบ การค้นหาผู้ติดค้างภายในอาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารอาคาร 138 

 

แผนผังแสดงขอบเขตของอำคำร และจุดรวมพล 
 

จุดรวมพล 
A2 

จุดรวมพล B ดา้นเหนือ 

จุดรวมพล B ดา้นตะวนัตก 

จุดรวมพล B ดา้นใต ้

จุดรวมพล B ดา้นตะวนัออก 

จุดรวมพล A1 
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เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีเกิดเพลิงไหม้ 
 

รำยละเอียด หมำยเลขโทรฉุกเฉิน 
ศูนย์วิทยุพระราม 199 
สถานีดับเพลิงลาดยาว 02-537-8710 ถึง 1 
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 02-574-4856 
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร 1669 
เหตุด่วนเหตุร้าย 191 
สถานีต ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง 02-574-6460 ถึง 67 
การไฟฟ้านครหลวง 1130 0-2986-0000 , 0-2792-5211 
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรต ารวจ 1197 
วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (เครือข่ายอาสาสมัคร) 1677 
โรงพยาบาลวิภาวดี 02-561-1111, 0-2941-2900, 0-

2941-2800 
ศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 02-502-2345 
จส.100  1137 
ส.ว.พ.91 1644 
หน่วยประสานงานเหตุฉุกเฉิน 24 ชม. (บก.รปภ.) 0-2143-7757 

 
6. แผนบรรเทำทุกข ์

6.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการช่วยชีวิต การเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ การดูแลทรัพย์สินของ

ผู้เสียชีวิต ประเมินความเสียหาย รายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

6.2 ขั้นตอนด ำเนินกำร 
(1) การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
(2) การส ารวจความเสียหาย 
(3) การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและก าหนดจุดนัดพบเพ่ือรอรับค าสั่ง 
(4) การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้เสียชีวิต 
(5) การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต 
(6) การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
(7) การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
(8) การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้โดยเร็วที่สุด    

 
 

 


