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ให้ทําการทบทวนแบบฟอร์มนีก้ับหัวหน้างานของท่าน ซึ่งจะเป็นผู้ตัด

และเก็บแบบฟอร์มท่ีสมบรูณ์แล้วนีไ้ว้ในแฟ้มเอกสารพนกังานของท่าน 

การรับทราบกระบวนการ และขัน้ตอนของความเป็น

เลิศในการปฏิบัติงาน 

ข้าพเจ้าขอรับทราบ ว่าได้ รับคู่ มือความเป็นเลิศในการ

ปฏิบติังานสําหรับพนกังานและผู้ รับเหมาของบริษัท เชฟรอน 

ประเทศไทยแล้ว และจะทําการอ่านและศึกษาให้เข้าใจถึง

กระบวนการและขัน้ตอนความเป็นเลิศในการปฏิบติังานต่าง ๆ 

ทัง้หมดของบริษัทเชฟรอน ข้าพเจ้าจะสอบถามกับหัวหน้า

งานของข้าพเจ้าให้อธิบายถึงวิธีการทํางาน ขัน้ตอนการ

ปฏิบัติงาน หรือกฎระเบียบใด ๆ ท่ีข้าพเจ้าไม่เข้าใจ หรือ

เม่ือใดก็ตามท่ีมีปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภยั อาชีวอ

นามยัและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบติังาน ข้าพเจ้ารับทราบว่า

หากไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือขัน้ตอนการปฏิบัติงาน

ดังกล่าวนีแ้ล้ว อาจมีผลถึงขัน้การดําเนินการทางวินัยต่อ

พนกังานได้ 
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 บทนํา 

 วิธีการใช้คู่มือ 

วัตถุประสงค์ของคู่ มือเล่มนี ก็้เ พ่ือเ ป็นแนวทางสําห รับ

พนักงานและผู้ รับเหมาในเร่ืองของระบบบริหารจัดการเพ่ือ

ความเป็นเลิศในการปฏิบติังานของบริษัท เชฟรอน ประเทศ

ไทย  พนักงานและผู้ รับเหมาทกุคนควรมีคู่มือเลม่นี ้และหาก

จําเป็น สามารถหาสําเนาอิเล็กโทรนิกของคู่มือดังกล่าวได้

จากเวปไซต์ของแผนก OE/HES ของบริษัท เชฟรอน 

ก่อนการปฏิบติังานทุกครัง้พนักงานและผู้ รับเหมาแต่ละคนควร

ทําการทบทวน พดูคยุ และทําความเข้าใจในคู่มือดงักลา่วก่อน  

หากมีปัญหาด้าน HES ท่ีไม่ปรากฏในคู่มือเล่มนี ้พนักงาน/

ผู้ รับเหมาต้องขอคําแนะนําจากหัวหน้างานของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย  ผู้แทน HES ประจําหน่วยงานหรือจาก

ตวัแทนนายจ้างของตน   

พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศด้านอาชีวอ

นามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมท่ีจัดโดยบริษัทท่ี

เป็นไปตามข้อกําหนดและกฎหมายของประเทศไทย บริษัท

คู่ สัญญาจะต้องจัดการปฐมนิเทศด้านอาชีวอนามัย 

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ให้กับลกูจ้างของตนก่อนท่ี

จะเร่ิมปฏิบติังานกบับริษัท เชฟรอน ประเทศไทย   

ผู้ รับเหมาต้องดําเนินการจัดประชุมด้านอาชีวอนามัย 

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดของ
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ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความ

ปลอดภยั สําหรับผู้ รับเหมา (CHESM) เพ่ือเสริมกบัคู่มือเลม่นี ้ 

ผู้ รับเหมาสามารถจัดตารางการปฐมนิเทศในเร่ืองของ HES 

โดยทําการติดต่อกับตัวแทนของบริษัท-เชฟรอนประเทศไทย

เพ่ือมาเฝ้าสังเกตการในการดําเนินการจัดการปฐมนิเทศ

ดงักลา่ว 

ความรับผิดชอบส่วนบุคคล (รวมทัง้การดําเนินการทาง

วนิยัต่อการละเมิดกฎระเบียบของ OE/HES) 

ในฐานะของพนักงานและผู้ รับเหมาท่ีทํางานกับบริษัท 

เชฟรอนประเทศไทย ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อความ

ปลอดภยัของตนเอง รวมถึงของเพ่ือนร่วมงาน 

ความรับผิดชอบของพนักงาน 

ความรับผิดชอบของพนักงานของบริษัท เชฟรอน ประเทศ

ไทย  ตามคู่มือเลม่นีม้ีดงัต่อไปนี:้  

• ตระหนกัและปฏิบติัตามความข้อกําหนดของคู่มือเลม่นี ้

• ตรวจสอบให้มัน่ใจว่าผู้ รับเหมาในพืน้ท่ีความรับผิดชอบ

ของตน ตระหนักถึงมาตรฐานและจัดให้มีคู่มือเล่มนี ้

พร้อมใช้งาน 

• ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ รับเหมาท่ีทํางานกับบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย  ปฏิบัติตามมาตรฐานของคู่มือ

เล่มนีร้วมถึงขัน้ตอนการปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

งานท่ีพวกเขารับผิดชอบอยู ่
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ความรับผิดชอบของผู้รับเหมา  

บริษัทผู้ รับเหมาแต่ละบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภยั

ของพนักงานของตนและต้องมั่นใจว่าพนักงานของตน

ปฏิบัติงานในแต่ละวัน ด้วยความปลอดภัยและอย่าง

เหมาะสม 

ผู้ รับเหมาต้องมั่นใจว่าบุคลากรของตนมีความคุ้นเคย และ

ปฏิบติัตามข้อกําหนดท่ีระบไุว้ในคู่มือเลม่นี ้และขอคําปรึกษา

จากหน้างานของผู้ รับเหมาเมื่อใดก็ตามท่ีเกิดข้อสงสยัในคู่มือ

เล่มนีห้ รือในแนวทางในการปฏิบัติของบริษัท เชฟรอน 

ประเทศไทย  

คู่มือเล่มนีเ้ป็นเพียงการสรุปภาพรวมของแนวทางการปฏิบติั

เพ่ือความปลอดภัยของบริษัท เชฟรอนประเทศไทย แต่มิได้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือมาทดแทนมาตรการความปลอดภัยของ

บริษัทผู้ รับเหมาเดิมท่ีมีอยู่  หากมีข้อขดัแย้งใด ๆ เกิดขึน้ให้

เลือกปฏิบติัตามมาตรการท่ีเข้มงวดท่ีสดุ 

ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน 

หวัหน้างานมีความรับผิดชอบ ดงัต่อไปนี:้ 

• ทํ า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  นํ า ไ ป ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ต้ อ ง มั่น ใ จ ว่ า

ผู้ ใ ต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามนโนบาย และ

ขัน้ตอนการปฏิบัติงานต่าง  ๆ  ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ

ตามข้อกําหนดทางด้านอาชีวอนามยั สิ่งแวดล้อม และ

ความปลอดภยั ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ในสว่น

ท่ีตนรับผิดชอบ 



4 

• ให้คําแนะนําและช่วยเหลือพนักงานใหม่ทัง้ของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย เองและของบริษัทผู้ รับเหมา 

รวมถึงผู้มาเย่ียมชม ให้เกิดความคุ้นเคยกบัมาตรฐานใน

การปฏิบติังาน นโยบายท่ีเก่ียวข้อง วิธีการทํางาน และ

ขัน้ตอนการปฏิบติัในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน  

• แจ้งให้บุคคลทราบถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น เพลิง

ไหม้ การระเบิด และอันตรายอ่ืน ๆ จากการทํางานของ

บคุคลนัน้ ๆ 

• ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

(ERP) เป็นเล่มปัจจุบันและสามารถใช้งานได้ และ

ผู้ ใต้บงัคบับญัชาทกุคนได้ศึกษาและทําความเข้าใจแล้ว 

• ต้องดําเนินการให้มั่นใจว่าผู้ ใต้บังคับ บัญชาและผู้ มา

เย่ียมชมเข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตน

เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน 

• ต้องมั่นใจว่าพนักงานใหม่ทัง้หมดของบริษัท เชฟรอน 

ประเทศไทย และของผู้ รับเหมาได้รับการปฐมนิเทศ

สําหรับสถานท่ีปฏิบัติงานนัน้ ๆ ในเร่ืองอาชีวอนามัย 

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภยั ก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 

• สามารถยืนยันได้ว่าผู้ ใต้บังคับบญัชาของตนได้รับการ

อบรมในห้องเ รียนและ/หรือได้ รับการฝึกอบรมใน

ระหว่างการปฏิบัติงาน (OJT) อย่างเหมาะสม เพ่ือให้

พวกเขาจะได้มีทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานได้

อยา่งถกูต้องและปลอดภยั  
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• สํารวจและตรวจตราสถานท่ีปฏิบติังานเป็นระยะ ๆ ให้

เข้าใจถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึน้ หยุดการปฏิบัติงานท่ี

เสี่ยงอันตราย และขจัดหรือบรรเทาอันตรายให้อยู่ใน

ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

• ต้องมัน่ใจว่ามีเอกสารข้อมลูความปลอดภัยสารเคมีอยู่

ในสถานท่ีท่ีกําหนด 

• ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีปลอดภัยและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่

ปลอดภัยตามหลักการการสร้างพฤติกรรมความ

ปลอดภยั (BBS) 

• สอบสวนและรายงานอุบติัเหตุและอบุติัการณ์ซึง่รวมถึง

การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย การหกร่ัวไหล การเกิดเพลิง

ไหม้ อุบัติเหตุทางรถยนต์ และเหตุการณ์เกือบเกิด

อุบัติเหตุ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการดําเนินการท่ีเหมาะสม

เพ่ือหาต้นตอของปัญหา แบ่งปันประสบการณ์ ท่ีได้รับ 

และปอ้งกนัการเกิดอบุติัการณ์ซํา้  

• รับฟังและตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานท่ี

เก่ียวข้องกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

และลงมือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือแจ้งให้ผู้ บริหารใน

ระดับท่ีเหมาะสมได้ทราบ เพ่ือนําไปสู่แนวทางการ

แก้ปัญหาตอ่ไป 

 วิถีของเชฟรอน 

วิถีของเชฟรอนกล่าวถึงสิ่งท่ีเราทํา สิ่งท่ีเราเช่ือ และสิ่งท่ีเรา

วางแผนเพ่ือความสําเร็จ 
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วิถีเชฟรอนไม่เพียงแต่สร้างความเข้าใจให้เกิดร่วมกันในหมู่

ของผู้ ท่ีร่วมงานกบัเชฟรอนเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงผู้มีสว่นได้เสีย

อ่ืน ๆ ท่ีเรามีปฏิสมัพนัธ์อีกด้วย 

รากฐานของบริษัทถกูสร้างขึน้บนค่านิยมของเรา ซึง่ทําให้เรา

โดดเด่นรวมถึงช่วยชีนํ้าแนวทางในการปฏิบติังานของเรา  เรา

ดําเ นินธุ ร กิจอย่างมีคุณธรรม จ ริยธรรม และมีความ

รับผิดชอบต่อสงัคม   

เราเคารพกฎหมาย สนับสนุนสิทธิมนุษยชนสากล ปกป้อง

สิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในทุกท่ีท่ีเรา

ปฏิบติังาน   

การปกปอ้งประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเจ็ด (7) ของ

ค่านิยมของบริษัทเชฟรอน เราให้ความสําคัญสูงสุดต่อ

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเรา รวมถึง

สิ่งแวดล้อมและการปอ้งกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ  เรามุง่มัน่ท่ี

จะเป็นท่ียอมรับในผลการดําเนินงานในระดับสากลโดยการ

นําเอา ระบบบการบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศใน

การปฏิบัติงาน มาใช้อยา่งมีวินยั    
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 ระบบบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน 

ระบบบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานคือ

วิ ธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในเ ร่ืองของความ

ปลอดภัยของกระบวนการผลิต (process safety) ความ

ปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคคล สิ่ งแวดล้อม ความ

น่าเช่ือถือและความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ เพ่ือให้

บรรลผุลสูผ่ลการปฏิบติังานในระดบัสากล  

 
วิสัยทัศน์และค่านิยม 

วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือความเป็นเลิศของเรา มีส่วน

สนับสนุนวิสยัทศัน์โดยรวมของบริษัทแม่คือ “เป็นท่ีได้รับการ

ยกย่องช่ืนชมทัง้ในตัวของพนักงาน พนัธมิตร รวมถึงผลการ

ดําเนินงานของบริษัท” ด้วยตระ หนักถึงความเป็นเลิศในการ

ปฏิบติังาน วิสยัทัศน์ของเราคือเป็นท่ียอมรับและช่ืนชมจาก

ทัง้อุตสาหกรรมและชุมชนต่าง ๆ ในทุกท่ีท่ีเราดําเนินกิจการ

ว่าเรามีผลการดําเนินงานในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นด้าน

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต สขุภาพและความปลอดภยั
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ของพนักงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และความน่าเช่ือถือและ

ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในระดบัสากล 

วัตถุประสงค์ 

เราจะบริหารจดัการความเป็นเลิศในการปฏิบติังานอยา่งเป็น

ระบบ เพ่ือวตัถปุระสงค์ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี:้ 

• เป็นสถานท่ีปฏิบติังานท่ีปลอดจากอุบติัการณ์และการ

บาดเจ็บ 

• ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบติังานมีสขุภาพท่ีแข็งแรงและลดความ

เสี่ยงต่อสขุภาพท่ีมีนยัสําคญัในสถานท่ีทํางาน 

• ระบุและลดความเสี่ยงท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภยัในกระบวนการผลิต 

• ดําเนินงานด้วยความน่าเช่ือถือและความปลอดภยัของ

กระบวนการผลิตในระดบัแนวหน้าของอตุสาหกรรม 

• ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

ระบบบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วยสามสว่นดงัต่อไปนี:้ 

ความรับผิดชอบในฐานะผู้นํา  ความเป็นผู้ นําเป็นเพียง

ปัจจัยหนึ่งเ ดียวท่ีก่อบังเกิดผลได้มากท่ีสุด อันนําไปสู่

ความสําเร็จในระบบบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศในการ

ปฏิบติังาน ผู้ นําเป็นผู้ กําหนดวิสยัทัศน์รวมถึงวตัถปุระสงค์ท่ี

ท้าทายให้กับองค์กร เพ่ือให้บรรลผุลการดําเนินงานในระดบั

สากล บรรดาผู้ นําทัง้หลายคือผู้ กํากับการดําเนินงานของ
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กระบวนการระบบการจัดการ (MSP) โดยผ่านการจัดลําดับ

ความสําคัญและการติดตามความคืบหน้าในแผนงานท่ีจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ผู้ นําต้องแสดงออกถึงความมุง่มัน่ท่ี

สามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดผ่านการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี

กับผู้ ปฏิบัติงานและการแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพและ

ความปลอดภัยของพนักงานแต่ละคน ผู้ นําต้องแสดงออกให้

เ ห็นถึงความมุ่งมั่นอันหนึ่ งอัน เ ดียวกันในการปกป้อง

สิ่งแวดล้อมและการลดความเสี่ยงในสว่นของความปลอดภัย

ในกระบวนการผลิต  

กระบวนการบริหารระบบ - กระบวนการบริหารระบบ 

(MSP) คือ แนวทางท่ีเป็นระบบท่ีนํามาใช้เพ่ือให้มั่นใจว่ามี

การดําเนินงานท่ีคืบหน้าไปสูผ่ลการดําเนินงานในระดบัสากล 

ในกระบวนการดังกล่าวนีเ้ช่ือมโยงกับกระบวนการวางแผน

ธุรกิจ และเร่ิมต้นด้วยการกําหนดวิสยัทัศน์เพ่ือความสําเร็จ 

รวมถึงการตัง้วตัถปุระสงค์ ช่องว่างระหว่างการปฏิบติังานใน

ปัจจบุนัและวตัถปุระสงค์ท่ีถกูกําหนดขึน้ตามวิสยัทศัน์ จะถกู

ติดตามในระหวา่งขัน้ตอนของการประเมินผล แผนงานจะถกู

จดัทําขึน้ นําไปปฏิบติั และถกูติดตามเพ่ือปิดช่องวา่งดงักลา่ว

ท่ีเกิดขึน้และเพ่ือให้บรรลผุลการดําเนินงานท่ีสงูขึน้ 

ความคาดหวังของความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน – 

ความคาดหวงัของความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน ของบริษัท

แมป่ระกอบด้วย 13 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 

1. การรักษาความปลอดภยัของบคุคลและทรัพย์สิน 
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2. การออกแบบและก่อสร้างสถานท่ีปฏิบติังาน 

3. การปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั 

4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

5. ความน่าเช่ือถือและความมีประสิทธิภาพ 

6. งานให้บริการของผู้ รับเหมา 

7. การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 

8. การดแูลผลติภณัฑ์ 

9. การสอบสวนอบุติัเหต ุ

10. การสร้างการมีสว่นร่วมของชมุชนและผู้มีสว่นได้เสีย  

11. การบริหารจดัการในสถานการณ์ฉกุเฉิน 

12. การรับรองการปฏิบติัตามข้อกําหนด 

13. การสนบัสนนุในการร่างกฎหมายและข้อกําหนด 

มาตรฐานสําหรับระบบบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศใน

การปฏิบติังาน จะเป็นไปได้โดยการนําเอากระบวนการ และ

มาตรฐานต่าง ๆ มาปฏิบัติโดยผู้ บริหารของหน่วยงานใน

ระดับ ท้อง ถ่ิน  ด้ วยการสนับสนุนจากบ ริ ษัทแม่  และ

ผู้ เ ช่ี ยวชาญ  (SME) ใน ด้านต่ าง  ๆ  ของบ ริ ษัท ท่ี มีการ

ปฏิบติังานอยูน่ัน้ ๆ 

ภาพรวมของระบบบริหารจดัการเพ่ือความเป็นเลิศในการ

ปฏิบติังาน สามารถดไูด้ท่ี URL ดงัต่อไปนี ้

http://www.chevron.com/documents/pdf/OEMS_Overview.pdf 

http://www.chevron.com/documents/pdf/OEMS_Overview.pdf
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ในขณะท่ีผู้ นํามีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารระบบบริหาร

จัดการเพ่ือความเป็นเลิศในการปฏิบติังานและผลสําเร็จของ

การดําเนินงาน ผู้ ปฏิบัติงานของบริษัทเชฟรอนทุกคนก็มี

ความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหลกัการท่ีกล่าวไว้วา่  “จง

ทํางานอย่างปลอดภัย ถ้าเห็นว่าไม่ปลอดภัยจะไม่ทํา” 

และ “เรามีเวลาเสมอในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย”  

ความสําเร็จในการปฏิบติังานนัน้ขึน้อยู่กับความมีวินัยในการ

ปฏิบติัตามบทบญัญัติ 10 ประการในการทํางาน คือ  “ทําทุก ๆ 

งาน อยา่งถกูต้อง ตลอดเวลา ” 

สิ่งท่ีสําคัญท่ีสดุคือ การตระหนักถึงอันตราย การปฏิบติัตาม

วิธีการทํางานและขัน้ตอนการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม และการ

ดําเนินการจัดการกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ท่ีเกิดขึน้ในสถานท่ีปฏิบติังาน  

หากจําเป็น พนักงานของเราทุกคนได้รับอนุญาตให้ใช้ 

อาํนาจในการหยุดงาน   

 บัญญัติ 10 ประการในการทาํงาน 

เพ่ือให้บรรลแุละคงรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ของเรา เราต้อง

สร้างวัฒนธรรมท่ีทุก ๆ คนเช่ือมั่นว่า อุบัติการณ์และการ

หยุดชะงักของงานเป็นสิ่งท่ีป้องกันได้ และอุบัติการณ์เป็น

ศูนย์นัน้เป็นไปได้ บญัญัติในการทํางานเป็นรากฐานของการ

สร้างวฒันธรรมสูค่วามเป็นเลิศในการปฏิบติังานของบริษัทเช

ฟรอน ประเทศไทย  
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บัญญัติ 10 ประการในการทํางาน เป็นประมวลของหลัก

ปฏิบติัเพ่ือให้พนกังานและผู้ รับเหมาใช้ในการตดัสินใจในการ

ปฏิบติังานในเร่ืองต่าง ๆ ในแต่ละวนั   

ผู้ บ ริหาร มีบทบาทสํ าคัญในการส่ง เส ริมพฤติกรรมท่ี

สอดคล้องกับบญัญัติ 10 ประการในการทํางาน ซึ่งตัง้อยู่บน

หลกัการสําคญัสองประการ คือ: 

1. ทํางานอยา่งปลอดภยั ถ้าไมป่ลอดภยัจะไมทํ่า 

2. เรามีเวลาเสมอท่ีจะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและ

ปลอดภยั 

บัญญัติดังกล่าวกําหนดให้แต่ละคนต้องปฏิบติัตามในเร่ือง

ดงัต่อไปนี ้เสมอ: 

1. ปฏิบัติงานภายใต้การออกแบบ และข้อจํากัดของ

สภาพแวดล้อม 

2. ปฏิบัติงานภายใต้สภาวะท่ีควบคุมได้และมีความ

ปลอดภยั 

3. ปฏิบัติงานโดยต้องมั่นใจว่า มีอุปกรณ์เ พ่ือความ

ปลอดภยัท่ีถกูกําหนดไว้อยู ่และอยูใ่นสภาพท่ีสามารถ

ทํางานได้ตามปกติ 

4. ปฏิบัติงานตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยและ

ตามขัน้ตอนการทํางาน 

5. ปฏิบัติงานโดยตอบสนองได้ตามความต้องการของ

ลกูค้าหรือสงูกวา่ 
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6. ปฏิบัติงานโดยคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของระบบท่ีถูก

ออกแบบมาเพ่ือการใช้งานนัน้ ๆ 

7. ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องทัง้หมด 

8. ระบุหรือแจ้งให้ทราบถึงการทํางานท่ีไม่ถูกต้อง และ

พร้อมทําการแก้ไข 

9. ปฏิบติังานตามขัน้ตอนการทํางานท่ีได้ระบุไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรในสภาวะท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือไม่

ปลอดภยั 

10. ปฏิบติังานโดยมีการปรึกษากบับคุคลท่ีรู้จริงในเร่ืองนัน้ 

ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจใด ๆ ก็ตามท่ีมีผลต่อ

ขัน้ตอนการปฏิบติังานและอปุกรณ์ 

 การให้อาํนาจในการหยุดงาน 

ท่ีบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สํารวจและผลิต เราปฏิบติัตาม

บญัญัติ 10 ประการในการทํางานและมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลสุู่การ

เป็นการปฏิบติังานท่ีปราศจากอบุติัการณ์ (IFO)  

การให้อํานาจในการหยุดงานเป็นพืน้ฐานสําคัญสําหรับ

ความสามารถของเราในการดําเนินธุรกิจอย่างปลอดภยัและ

น่าเช่ือถือ พนกังานและผู้ รับเหมาแต่ละคนมีความรับผิดชอบ

ท่ีจะหยดุการกระทําหรือสภาพการณ์ใด ๆ ท่ีไม่ปลอดภัย ซึ่ง

ไม่สอดคล้องกับบัญญัติ 10 ประการในการทํางานอันอาจ

ก่อให้เกิดอนัตรายหรือความเสี่ยงท่ีไมส่ามารถยอมรับได้ 
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ผู้ บริหารต้องให้ความมั่นใจกับผู้ ปฏิบัติงานว่า จะไม่เกิด

ผลกระทบสว่นบคุคลใด ๆ ในการให้อํานาจในการหยดุงานนี ้  

การเอาใจใสแ่ละความเป็นห่วงเป็นใยของท่านมีความสําคัญ

อย่างย่ิงต่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและของเพ่ือน

ร่วมงาน 

ตวัอยา่งของสถานการณ์ในการให้อํานาจในการหยดุงาน  แต่

มิได้จํากดัเพียงเหตกุารณ์ ดงัต่อไปนี:้ 

เ ม่ือ ใด ก็ตามเ ม่ือ มี ใครคนใดคนหนึ่ ง รู้ สึกว่า มี บุค ค ล 

สิ่งแวดล้อม หรืออปุกรณ์อยูใ่นความเสี่ยง 

สงัเกตเห็นสภาวะการณ์ท่ีไม่ปลอดภัยท่ีเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน

หรือในสถานท่ีปฏิบติังาน 

การเกิดอบุติัเหตหุรือการเกือบเกิดอบุติัเหตท่ีุสําคญั  

ในระหวา่งการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉกุเฉิน 

การเปลี่ยนแปลงขอบเขตในการทํางานท่ีอาจเพ่ิมอันตรายท่ี

ไมไ่ด้ถกูประเมินไว้ 

เมื่อไมเ่ป็นไปตามขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

กลา่วโดยทัว่ไป กระบวนการของการให้อํานาจในการสัง่หยดุ

งานเก่ียวข้องกับ การหยุด การแจ้งเตือน การดําเนินการ

แก้ไข และการกลับไปดําเนินการต่อ สําหรับเป็นวิธีในการ

แก้ปัญหา  

หัวหน้างานท่ีมีอํานาจในระดับสูงกว่าถัดไปต้องเป็นผู้ ให้

คําปรึกษาเพ่ือหาทางออกในกรณีท่ีมีความเห็นต่างเก่ียวกับ
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ความถกูต้องของการให้หยดุงานหรือการตดัสินใจให้กลบัมา

ปฏิบติังานได้ต่อไป 

ถ้าผู้ มีอํานาจท่ีเหมาะสมไม่อยู่ในสถานท่ีมีความขดัแย้ง การ

หาข้อยติุจะต้องสง่ต่อไปยงัผู้มีอํานาจในลําดบัถดัไป 

การรายงานการแทรกแซงโดยการให้อํานาจในการหยุดงาน

ควรได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการและมีการรายงานท่ี

เป็นไปตามข้อกําหนดของขัน้ตอนการปฏิบัติงานการให้

อํานาจในการสัง่หยดุงานดงักลา่ว เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในบทเรียนต่าง ๆ ท่ีได้รับ 

โปรแกรมของผู้ รับเหมาท่ีเทียบเท่ากับขัน้ตอนการปฏิบติังาน

ในการให้อํานาจในการหยดุงานของบริษัท เชฟรอน ประเทศ

ไทย จะถกูยอมรับให้นําปฏิบติัได้หากผ่านการอนุมติัจากทาง

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย แล้ว  
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"ข้อปฏิบัติมิใช่ทางเลือก" 

จงจําไว้วา่ ต้องทํางานอยา่งปลอดภยั  

ถ้าไมป่ลอดภยัจะไมทํ่า 

เรามีเวลาอยูเ่สมอท่ีจะปฏิบติังานอยา่งถกูต้องและปลอดภยั  
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 รายงานอุบัติการณ์และเหตุการณ์ท่ีเกือบเกิดอุบัติเหตุ 

อุบัติการณ์ถูกนิยามความหมายไว้ว่าคือสถานการณ์หรือ

สภาพการณ์ท่ีสามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล หรือ

ก่อให้ เ กิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม  ความเสียหายต่อ

ทรัพย์สิน รวมถึงเหตกุารณ์ท่ีเกือบเกิดอบุติัเหต ุ

ต้องทําการรายงานการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย อุบัติการณ์ 

หรือเหตุการณ์ท่ีเกือบเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ความเสียหายแก่

ทรัพย์สิน การหกร่ัวไหล การปล่อยออก การเกิดเพลิงไหม้ 

การล่วงละเมิด การฝ่าฝืนข้อกําหนดในใบอนุญาตท่ีเกิดขึน้

ทัง้หมดไม่ว่าท่ีระดับความรุนแรงใด ๆ ต่อผู้บงัคับบญัชาท่ีมี

หน้าท่ีรับผิดชอบในทันที ก่อนเวลาหมดกะท่ีตนเองกําลัง

ปฏิบติัหน้าท่ีอยู ่ 

รายงานการเกิดอุบัติการณ์ต้องดําเนินการทําให้เสร็จ และ

หากต้องการคําให้การใด ๆ ต้องดําเนินการให้เสร็จในบริเวณ

ท่ีเกิดเหตโุดยทนัที โดยให้ทกุคนท่ีเก่ียวข้องมามีสว่นร่วม 

 การสังเกตอันตราย 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ ปฏิบัติงานในการระบุ (ดู) สภาวการณ์ท่ี

ผิดปกติ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ให้โปรแกรมท่ีเรียกว่า 

“การสงัเกตอนัตราย” (HazOb)   

สภาพการณ์ท่ีเป็นอันตรายเป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์

แวดล้อมท่ีมีความเสี่ยงท่ีอาจทําให้เกิดอันตรายต่อบุคคล 
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ทรัพย์สินหรือสภาพแวดล้อมได้ แต่อย่างไรก็ดีอุบัติการณ์

ดงักลา่วยงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริง 

สถานการณ์อาจรวมถึงแต่ไมจํ่ากดัเพียงตวัอยา่งดงัต่อไปนี:้ 

อนัตรายจากแหลง่พลงังาน 

เคร่ืองมือ อปุกรณ์ หรือวสัดท่ีุชํารุด 

ขาดอปุกรณ์ปอ้งกนัหรือการคํา้ยนัท่ีไมเ่พียงพอ 

ปา้ยเตือนท่ีไมเ่พียงพอ  

ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของสถานท่ี

ปฏิบติังาน 

สภาพการณ์ท่ีมีสารพิษ/มีบรรยากาศท่ีเป็นอันตราย/มี

สารเคมีอยู ่

เสียงดงัเกินไป  

วัตถุประสงค์ก็เพ่ือกําจัดอันตรายท่ีอาจนําไปสู่การบาดเจ็บ

หรือเจ็บป่วย ความเสียหายและการสญูเสียต่อทรัพย์สิน การ

สูญเสียของกระบวนการผลิต การทําผิดต่อข้อกําหนดและ

กฎหมาย การส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอ่ืน ๆ ก่อนท่ี

อบุติัการณ์นัน้จะเกิดขึน้ 

บตัรรายงานการสงัเกตอันตรายของบริษัท เชฟรอน ประเทศ

ไทย  (บัตรรายงาน) ต้องนํามาใช้ในการรายงานและแจ้ง

รายละเอียดในการสงัเกตอันตราย บตัรรายงานท่ีเขียนเสร็จ

แล้วต้องส่งไปให้กับผู้ รับผิดชอบของบริษัท เชฟรอน ประเทศ
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ไทย ในเร่ืองดังกล่าว หรือให้กับผู้ เ ช่ียวชาญด้าน HES ท่ี

ประจําอยูใ่นสถานท่ีปฏิบติังานแต่ละแห่ง   

 การสร้างพฤติกรรมเพ่ือความปลอดภัย (BBS) 

ก า ร ส ร้ า ง พ ฤ ติก ร ร มเ พ่ื อค วา มป ลอ ดภัย  ( BBS) เ ป็ น

กระบวนการท่ีมีเป้าหมายเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บท่ีเกิดแก่

บุคคลโดยใช้เทคนิคของการส่งเสริม “พฤติกรรมเพ่ือความ

ปลอดภัย” และกําจัด “พฤติกรรมเสี่ยง” โดยการมีส่วนร่วม

ของพนกังานแตล่ะคน. 

โปรแกรมการสร้างพฤติกรรมเพ่ือความปลอดภัย (BBS) ถกู

นําไปใช้กับพนักงานทุกคนและกําหนดให้พนักงาน และ

พนักงานสัญญาจ้างทุกคนต้องรับการปฐมนิเทศตาม

โปรแกรมของ BBS หรือตามโปรแกรมพฤติกรรมเพ่ือความ

ปลอดภยัอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่า 

กระบวนการนีถู้กออกแบบมาเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสงัเกต

กนัเองระหวา่งผู้ปฏิบติังานทกุคนโดยไมต้่องคํานึงถึงตําแหน่ง 

หรือต้นสงักดัของผู้ปฏิบติังานเหลา่นัน้  

บริษัทผู้ รับเหมาท่ีได้จดัให้มีการปฏิบติัตามกระบวนการ BBS 

ตามแนวทางของตน จะต้องรายงานประสิทธิภาพของการ

ดําเนินงานตามโปรแกรม BBS ต่อผู้ ทําหน้าท่ีเป็นเจ้าของ

สญัญา (contract owner) ในระหว่างการประชุมเพ่ือทําการ

ทบทวนผลการดําเนินงานของสัญญาตามท่ีเห็นเหมาะสม  

โปรแกรม BBS ของผู้ รับเหมาต้องถูกทําการตรวจประเมิน 

ตามข้อกําหนดของระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย 
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สิ่งแวดล้อม และความปลอดภยั สําหรับผู้ รับเหมา (CHESM) 

ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย   

โปรแกรมการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยจะต้องมี

องค์ประกอบต่าง ๆ ดงัต่อไปนี:้ 

• บญัชีรายการพฤติกรรมวิกฤต (critical behavior) 

• การฝึกอบรมเก่ียวกบักระบวนการในการสงัเกต 

• ข้อเสนอแนะหลงัการสงัเกต 

• การเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์แนวโน้ม 

• การวางแผนการดําเนินการ 

• ขัน้ตอนในการติดตามแผนปฏิบั ติการหก (6) ข้อ 

ดังต่อไปนี ้เป็นขัน้ตอนสําหรับใช้ในการทําการสังเกต

เพ่ือสร้างพฤติกรรมเพ่ือความปลอดภยั: 

1. ทกัทายเพ่ือเรียกความสนใจของบคุคลนัน้ 

2. ช่ืนชมการกระทําหรือการปฏิบัติ ท่ีปลอดภัย (ต้อง

จําเพาะเจาะจงและมีความจริงใจ) 

3. แสดงความห่วงใยท่ีมีต่อการกระทําหรือสภาพการณ์ท่ี

มีความเสี่ยง และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีทําให้เกิด

การบาดเจ็บได้ และถามว่าทําไมบุคคลนัน้ถึงแสดง

การกระทําท่ีมีความเสี่ยงดังกล่าว หยดุการทํางานใน

กรณีท่ีจําเป็น และปรึกษากบัผู้ ท่ีมีความรู้ในเร่ืองนัน้ ๆ 

4. ถามถึงวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีจะทํางานได้อย่างปลอดภยัและ

ความมุ่งมัน่ท่ีจะทําการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบติังาน 

รวมถึงต้องมัน่ใจวา่การเปลี่ยนแปลงนัน้จะต้องเกิดขึน้ 
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5. ถามถึงข้อกงัวลในเร่ืองความปลอดภยัอ่ืน ๆ 

6. ขอบคุณบุคคลดงักลา่วท่ีให้ความร่วมมือและในความ

มุง่มัน่ของพวกเขาเพ่ือการทํางานท่ีปลอดภยั 

 รายงานการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

นโยบายของบริษัทเชฟรอนคือการปฏิบติังานให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดภายในและข้อกําหนดของกฎหมายทัง้หมดท่ี

เก่ียวข้อง จึงเป็นความรับผิดชอบของทกุคนท่ีจะต้องรายงาน

สถานการณ์ต่อฝ่ายบริหารหากเ ช่ือว่ามีสิ่ ง ท่ีละเมิดต่อ

กฎหมายหรือต่อนโยบายของบริษัท   

การละเมิดหรือไม่สอดคล้องท่ีอาจเกิดขึน้กบัการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทเชฟรอน รวมถึงต่อประมวลหลักปฏิบัติทางด้าน

จริยธรรม ผลประโยชน์ของบริษัท ท่ีสําคัญ ห รือความ

ปลอดภัยของบุคลากร อาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเร่ืองต่าง ๆ  

ดงัต่อไปนี:้ 

กฎหมายต่อต้านการควํ่าบาตร  

กฎหมายต่อต้านการผกูขาด  

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ข้อมลูสว่นบคุคล 

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 

กฎหมายการปอ้งกนัการคอร์รัปชัน่ในต่างประทศ 

การฉ้อโกง 
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การลว่งละเมิด/การเลือกปฏิบติั 

กฎหมายด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

การวิ่งเต้นและการเข้าร่วมทางการเมืองท่ีไมเ่หมาะสม 

การคุ้มครองข้อมลู 

การควบคมุระบบบญัชีภายใน 

การควบคมุและการควํ่าบาตรในเวทีการค้าระหวา่งประเทศ 

การละเมิดทางอาญาร้ายแรง 

เกิดข้อสงสยัในเร่ืองระบบบญัชีหรือในระบบการตรวจสอบ 

ขโมย สินบนหรือทจุริต 

การท่องเท่ียว ความบนัเทิง หรือการใช้บตัรซือ้ของในทางท่ีผิด 

การพกพาอาวธุมาในท่ีทํางาน 

การรายงานสามารถทําได้โดยไม่ต้องระบุช่ือผู้ รายงานโดย

สง่ไปท่ี: 

สายด่วน 24 ชั่วโมงของบริษัทเชฟรอน เป็นหมายเลขโทรฟรี 

[ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โ ท ร  001-800-007-5466] ห รื อ 

http://www.ChevronHotline.com 

จะไม่มีการดําเนินการทางวินัยหรือการลงโทษใด ๆ กับ

พนักงานหรือผู้ รับเหมาท่ีทําการรายงานการละเมิดหรือการ

กระทําท่ีผิดต่อกฎหมาย  

http://www.chevronhotline.com/
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 นโยบายและหลักปฏิบัติในสถานที่ทาํงานของ

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 

 จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

บริษัทเชฟรอนเคารพบคุคลทกุคนท่ีทํางานให้กับบริษัทฯ และ

หวังว่าพนักงานและผู้ รับเหมาของเราจะปฏิบัติตนอย่างมือ

อาชีพ บริษัทเชฟรอนไม่ยอมรับการกระทํา ไม่ว่าจะเป็นเป็น

การหยอกล้อ การกลัน่แกล้ง การล่วงละเมิดหรือการทะเลาะ

วิวาทใด ๆ ในสถานท่ีปฏิบติังานของบริษัทฯ   

ผู้ ฝ่าฝืนจะได้รับการดําเนินการทางวินัยรวมถึงขัน้เลิกจ้าง 

นอกจากนีอ้าจรวมถึงการดําเนินการทางกฎหมายตามความ

เหมาะสม 

บริษัทเชฟรอนถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพนักงานของ

บริษัทฯ ผู้ รับเหมา หรือผู้ รับเหมาช่วงท่ีต้องรายงานการการ

กระทําใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติ  การล่วงละเมิด 

ความรุนแรง ฯลฯ โดยทําการแจ้งต่อหัวหน้างานของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทยหรือหัวหน้างานของผู้ รับเหมา ผู้ จัดการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้ จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย

ของบริษัทฯ หรือสายด่วนเชฟรอน (Chevron Hotline)   

การแบ่งแยก 

นโยบายของบริษัทเชฟรอนมีเป้าหมายเพ่ือจดัสภาพแวดล้อม

ในการทํางานท่ีปราศจากการแบ่งแยกหรือการลว่งละเมิด ไม่

ว่าจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา ชาติกําเนิด 
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รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ อายุ ความพิการทาง

ร่างกายหรือจิตใจ ความชอบทางการเมือง ครอบครัวหรือ

สถานภาพสมรส และความเป็นพลเมืองใด ๆ  

การล่วงละเมิด 

การล่วงละเมิดคือ การกระทําใด ๆ ท่ีไม่เหมาะสม เพ่ือ

วตัถปุระสงค์หรือสง่ผลให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ี

เป็นไปในทางข่มขู่ เป็นศัตรูต่อกัน หรือท่ีมีการโจมตีกัน ซึ่ง

รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงต่อผลของการปฏิบัติงานของ

พนักงานคนใดคนหนึ่ง ซึ่งส่งผลต่อโอกาสในการทํางานของ

พนกังานคนนัน้  

บริษัทเชฟรอนห้ามการกระทําการ ดงัต่อไปนี:้ 

การล่วงละเมิดทางวาจาไม่ว่าเป็น เร่ืองตลกท่ีไม่เหมาะสม 

การตัง้ฉายา การใส่ร้ายป้ายสี การใช้รูปภาพท่ีดูน่ารังเกียจ 

การใช้ภาพกราฟฟิค การใช้รูปภาพอ่ืน ๆ ฯลฯ.  

การล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การกระทําทางเพศท่ีไม่ได้เชือ้

เชิญและไมเ่ป็นท่ีต้องการ  การร้องขอให้ทําเพ่ือตอบสนองต่อ

ความต้องการทางเพศ หรือการพูดจาเล้าโลมหรือการ

แสดงออกท่ีสอ่ไปในเร่ืองทางเพศอ่ืน ๆ 

การล่วงละเมิดทางร่างกาย เช่น การผลกั การดัน หรือการแสดง

ความก้าวร้าวหรือการขม่ขูท่ี่จะทําการอย่างใดอยา่งหนึ่ง 

ความรุนแรงในท่ีทํางาน (การทะเลาะวิวาท) 

บริษัทเชฟรอนห้ามและจะไม่ยอมให้มีการใช้ความรุนแรง 

หรือการก่อความรุนแรงใด ๆ ในสถานท่ีทํางาน เช่น การล่วง
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ละเมิดทางร่างกายอยา่งรุนแรง การตีกนั การชกต่อย การเตะ 

การต่อสู้  การทําร้ายร่างกายหรือการขูก่รรโชก  

การพนัน 

บริษัทเชฟรอนห้ามเล่นการพนันทุกรูปแบบในสถานท่ี

ดําเนินงาน สถานท่ีปฏิบติัการ และสถานท่ีทํางานต่าง ๆ ของ

บริษัทฯ.  

 ส่ิงผิดกฎหมาย 

สิ่งผิดกฎหมายคือการครอบครองสิ่งของต้องห้ามและผิด

กฎหมาย รวมถึง อาวธุปืน กระสนุปืน วตัถรุะเบิด ยาเสพติด 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ สารควบคุมและรายการอ่ืน ๆ ซึ่งผิด

กฎหมายของประเทศหรือกฎหมายระหวา่งประเทศ 

บริษัทเชฟรอนไม่ยอมให้มีการฝ่าฝืนในเร่ืองสิ่งผิดกฎหมาย

และจะดําเนินการทางวินยัตามความเหมาะสมซึง่รวมถึงการ

ดําเนินคดีอาญากบัผู้ ฝ่าฝืน 

ปืน/อาวุธ 

ไม่อนุญาตให้นําอาวธุปืน เคร่ืองกระสนุ หรือวตัถรุะเบิด เข้า

มาในสถานท่ีปฏิบติังานของบริษัท เชฟรอนไมว่า่เมื่อใดก็ตาม 

ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารของบริษัท หรือหลงัจาก

การปรึกษาหารือและได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

รักษาความปลอดภยัสากลของบริษัทแล้ว 
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อาวุธปืนรวมถึงอาวุธใด ๆ ก็ตามท่ีทําการขับเคลื่อนเคร่ือง

กระสุนออกจากรังเพลิงด้วยวิธีการจุดระเบิดหรือด้วยแหล่ง

พลงังานอ่ืน ๆ  

ดินปืน รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจุดระเบิดใด ๆ ท่ีใช้เป็น

แหลง่พลงังานสําหรับเคร่ืองอาวธุ 

ยาเสพติด เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และสารควบคุม 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยดําเนินนโยบายควบคมุการใช้ยา

เสพติด เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และสารเสพติด (Substance 

Abuse Policy, SAP) อย่างเคร่งครัด โดยทําการตรวจสอบ

ภาคบังคับสําห รับปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายของ

ผู้ โดยสารทุกคนท่ีต้องเดินทางออกนอกชายฝ่ังทัง้ทาง

เฮลิคอปเตอร์หรือทางเรือ รวมถึงให้เป็นส่วนหนึ่งของ

โปรแกรมการตรวจสขุภาพก่อนการจ้างงานอีกด้วย 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  ไ ด้จัดให้ มีบุคลากรทาง

การแพทย์เฉพาะสําหรับการดําเนินการในการตรวจดังกลา่ว

ในสถานท่ีท่ีเป็นสว่นตวั  

หากผู้ โดยสารเฮลิคอปเตอร์มีผลทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์

ในลมหายใจเท่ากบัหรือสงูกวา่ 0.05% จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้

เดินทางเพ่ือออกไปปฏิบัติงานนอกชายฝ่ังและอาจจะถูก

ดําเนินการทางวินยัตามข้อกําหนดของ SAP และตามขัน้ตอน

ปฏิบติัทางการแพทย์ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  
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ยาตามใบส่ังแพทย์ 

หากมีผู้ ท่ีนํายารักษาโรคเข้ามาในสถานท่ีปฏิบัติงานของ

บริษัทเชฟรอน ต้องเป็นยาท่ีถกูบรรจุอยู่ในขวดหรือภาชนะท่ี

ได้รับการจ่ายมาแต่เดิม และจะต้องเป็นยาท่ีถูกจ่ายมาให้

สําหรับบคุลลนัน้ ๆ โดยเฉพาะ 

ทกุคนจะต้องรายงานการใช้ยาต่อผู้บงัคับบญัชาของตน หาก

มีการใช้ยาก่อนและในระหว่างกะของการทํางานหรือหากมี

การไปปฏิบติังานนอกชายฝ่ัง 

การใช้ยาตามใบสัง่แพทย์หรือการใช้ยาท่ีซือ้หามาเองจะได้รับ

อนุญาต เฉพาะในกรณีท่ีการใช้ยาดงักล่าวไม่สง่ผลข้างเคียง

ท่ี ทํ า ใ ห้ลดห รือ มีผลกระทบต่อความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของบุคคลนัน้ ๆ พนักงานแต่ละคนควรปรึกษา

แพทย์ผู้ รักษาก่อนท่ีจะใช้ยาใด ๆ ท่ีอาจรบกวนความสามารถ

ในการทํางานได้อยา่งปลอดภยั  

บริษัทเชฟรอนห้ามใช้ ครอบครอง จัดจําหน่าย ซือ้ หรือขาย 

สารควบคุมใด ๆ ในสถานท่ีปฏิบัติงาน ในขณะท่ีกําลัง

ปฏิบัติงาน หรือในขณะท่ีทํางานกับอุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัร

ของบริษัทฯ 

 การสูบบุหร่ี 

ในบริเวณพืน้ท่ีอาคารบริษัทเชฟรอนทัง้หมดรวมถึงสถานท่ี

ปฏิบติัอ่ืน ๆ ถกูกําหนดให้เป็น “เขตปลอดบหุร่ี” ยกเว้นพืน้ท่ีท่ี

ถกูกําหนดไว้สําหรับสบูบหุร่ีเท่านัน้  
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การสูบบุหร่ีในการปฏิบัติงานอกของชายฝ่ังได้รับอนุญาต

เฉพาะในพืน้ท่ีท่ีกําหนดไว้เท่านัน้ การสบูบหุร่ีเป็นสิ่งต้องห้าม

บนแท่นหลมุผลิตและพืน้ท่ีใด ๆ ท่ีมีสารไฮโดรคาร์บอน ก๊าซ 

หรือนํา้มนัเชือ้เพลิงอยู ่

ห้ามสบูบหุร่ีบนอากาศยานทุกชนิด (ทัง้แบบใบพดัหรือแบบมีปีก) 

การสบูบหุร่ีบนเรือโดยสารสามารถทําได้เฉพาะในพืน้ท่ีกัปตัน

เรือกําหนดไว้ให้เท่านัน้  

ห้ามสบูบหุร่ีบนเรือในระยะ 500 ฟตุ (หรือในระยะ 150 เมตร) 

ก่อนถึงสถานท่ีปฏิบัติงานนอกชายฝ่ัง แท่นขุดเจาะหรือ 

FSO/FPSO 

นอกจากนี ้ไมอ่นุญาตให้นําเอาไฟแช็คและไม้ขีดไฟไปใช้บน

สถานท่ีปฏิบติังานนอกชายฝ่ังใด ๆ รวมถึง FSO/FPSO แท่น

ขุดเจาะ เ รือท่ีใช้ในโครงการพิเศษ หรือเ รือก่อสร้าง ท่ี

ดําเนินงานโดยหรือเพ่ือสําหรับกิจกรรมของบริษัทเชฟรอน 

อุปกรณ์จุดไฟแบบตั ง้ โ ต๊ะห รือแบบติดอยู่กับ ท่ี  จะถูก

จดัเตรียมไว้ให้ในพืน้ท่ีท่ีกําหนดไว้เท่านัน้  

การสบูบหุร่ีจะอนุญาตให้สบูได้ท่ีบริเวณท้ายเรือตราบใดท่ียงั

มีอากาศถ่ายเทได้ดีและควนับุหร่ีไม่สามารถแพร่กระจายไป

ทั่วบริเวณท่ีโดยสารทําให้ผู้ โดยสารอ่ืน ๆ ได้รับควันบุหร่ี 

อย่างไรก็ตาม หากระเบียบในการสบูบุหร่ีของบริษัทเจ้าของ

เรือ มีความเข้มงวดกว่าของบริษัทเชฟรอน ให้ถือปฏิบติัตาม

กฎระเบียบท่ีบริษัทเจ้าของเรือประกาศกําหนด 
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พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้นําหรือใช้บุหร่ีไฟฟ้า หรือเคร่ือง

ก่อไอ (Personal Vaporizer) หรือระบบสง่นิโตตินอิเล็กทรอนิกส์ 

( Electronic Nicotine Delivery System) ส่ ว น ตั ว ม าใ ช้ ใน

สถานท่ีปฏิบติังานของบริษัท-เชฟรอน 

 กฎความปลอดภัยท่ัวไป 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่สามารถเก็บความร้อนและประจุ

ไ ว้ ภ า ย ใ น  (non-intrinsically safe) เ ช่ น  ก ล้ อ ง ถ่ า ย รู ป 

โทรศัพท์มือถือ เคร่ืองคิดเลข คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ คได้รับ

อนุญาตให้ใช้ได้ในพืน้ท่ีท่ีไม่มีสารไฮโดรคาร์บอนเท่านัน้หรือ

นอกจากจะได้รับอนญุาตตามใบอนญุาตทํางาน 

ป้ายประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ปา้ยประกาศ (Station Bills) จะท่ีถกูติดตัง้ไว้ในแต่ละสถานท่ี

ปฏิบติังานของบริษัทฯ  ปา้ยประกาศจะสรุปขัน้ตอนท่ีจะต้อง

ปฏิบัติตามเ ม่ือมี เสียงสัญญาณเตือนทั่ว ไปหรือ เสี ยง

สญัญาญเตือนเพ่ือให้เตรียมสละแท่นฯ  พนกังานจะต้องอ่าน

ปา้ยและทําความเข้าใจกบัเสียงสญัญาณเตือนภัยเม่ือมีเสียง

สญัญาณดงัขึน้ 

ห้ามตกปลา 

ห้ามตกปลาขณะอยู่บนหรืออยู่ใกล้แท่นหลุมผลิตและแท่น

ผลิตกลาง ข้อห้ามนีร้วมถึงการตกปลาบนแท่นขดุเจาะ และ

บนเรือท่ีอยู่ภายในบริเวณพืน้ท่ีการดําเนินงานของบริษัท 
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เชฟรอน ประเทศไทย ยกเว้นในกรณีเพ่ือการติดตามคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมเท่านัน้ 

อุปกรณ์ป้องกันและราวกันตก 

อุปกรณ์ป้องกันรวมถึงสิ่งติดตัง้เพ่ือป้องกันการสมัผัสต้องไม่

ถกูถอดออกในขณะท่ีเคร่ืองจักรกําลงัทํางาน และต้องติดตัง้

ก่อนเร่ิมใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรดงักล่าว  ต้องไม่นําเอาราว

กนัตกหรือแนวปอ้งกนัอ่ืน ๆ ออกไปโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

เทคนิคการจับราวกันตกขณะขึน้หรือลงบันได (Hand 

Trialing Technique) 

การใช้ราวจบันัน้จะต้องมีมือข้างหนึ่งจบัราวไว้เสมอ 

เม่ือต้องลงหรือขึน้บนัไดต้องแน่ใจว่ามือข้างหนึ่งสามารถใช้

ในการเลื่อนขึน้หรือลงได้ และยงัสามารถจับอยู่กับราวบนัได

ได้ตลอดเวลา “เทคนิคการจับราวกันตกขณะขึน้หรือลง

บนัได” นี ้ก็เพ่ือให้สามารถรัง้ตวัท่านเองไว้ ในกรณีท่ีมีการลื่น

หรือสะดุดล้ม (สอบถามผู้ เ ช่ียวชาญด้านอาชีวอนามัย 

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภยั เพ่ือทําการสาธิต)   

ตัวยึดท่อ 

ไม่อนุญาตให้ใช้ตัวยึดท่อ (แบบใช้น๊อต/แบบสวม) กับท่อลม 

ท่อก๊าซ ท่อนํา้ ท่อนํา้มนัเชือ้เพลิง หรือท่อไฮโดรคาร์บอน แต่

อนญุาตให้ใช้สําหรับท่อนํา้หลอ่เย็นเคร่ืองยนต์เท่านัน้ 

อปุกรณ์ปอ้งกนัสะบดั (whip check) ต้องถกูนํามาใช้ในทกุ ๆ 

ข้อต่อของท่อลม (airline connection)   
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การยกด้วยมือ  

ควรหลีกเลี่ยงการยกด้วยมือ ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้อุปกรณ์ในการ

ช่วยยก เมื่อต้องยกด้วยมือ ควรยอ่ตวัด้วยการคุกเขา่ลงข้างหนึ่ง 

แล้วยกลําตัวขึน้ในแนวตรงพร้อมกับของท่ีต้องการยก ให้ของท่ี

ยกอยู่ชิดกับลําตัวและควรให้หลงัตัง้ตรงเสมอ ให้ยกโดยใช้แรง

จากขา ควรหาคนช่วยในกรณีท่ียกของท่ีมีนํา้หนักมาก 

ห้ามทําการยกด้วยมือเปลา่สําหรับสิ่งของหรืออปุกรณ์ท่ีหนกั

มากกว่า 25 กก. และ 55 กก. สําหรับทัง้ผู้ หญิงและผู้ ชาย

ตามลําดับ (อ้างอิงจากพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานและ

กฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง กําหนดอัตรานํา้หนกัท่ีนายจ้างให้

ลกูจ้างทํางานได้) 

อุปกรณ์ต้องห้าม 

จากบทเรียนท่ีผ่านมา บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ไม่

อนุญาตให้มีการใช้สิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่ปลอดภัย

ในการทํางาน ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดงัต่อไปนี:้ 

• อุปกรณ์ในการยกและการผูกมัด (หากไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน) 

• อุปกรณ์ในการยกและการผูกมัด (หากไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน) 

• อปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลท่ีไมผ่่านการอนมุติั 

• เคร่ืองมือบางประเภท 

• ท่ อ ผ่ อ น แ ร ง  (cheater bar) เ ว้ น แ ต่ ใ น ก ร ณี ท่ี ใ ช้  

ดงัต่อไปนี:้ 



32 

ท่อผ่อนแรงสามารถนํามาใช้เม่ือมีความจําเป็นจริง ๆ  เท่านัน้ 

ท่อผ่อนแรงต้องมีความยาวของท่อน้อยกวา่สองเท่าของความ

ยาวของด้ามจับท่ีทําการต่อ (wrench handle) และจะต้องมี

ขนาดท่ีพอดีตลอดความยาวของด้ามจบั แต่ต้องไมใ่ช้กบัด้าม

จับของ Crescent®  ท่ีสามารถปรับระยะได้ ต้องไม่กระชาก

หรือกระโดดเหยียบบนท่อผ่อนแรงเพ่ือทําการถอดข้อต่อ

ดงักลา่วออก 

การขนส่งสินค้า 

การขนส่งสินค้าทัง้หมดไปยังสถานท่ีปฏิบัติงานของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย จะต้องรัดตรึงด้วยสายรัดท่ีเป็นไปตาม

ข้อกําหนดของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  เร่ือง ข้อกําหนด

และแนวทางการปฏิบติัสําหรับอุปกรณ์ในการทําการยกและ

การจัดการสินค้า  (Chevron Thailand's Cargo Handling 

and Lifting Equipment Requirements and Practices) 

ได้แก่ 

• สินค้าและวัสดุทุกชนิดต้องทําเคร่ืองหมายบนบรรจุ

ภณัฑ์เพ่ือระบนํุา้หนกั ปลายทาง ผู้จดัจําหน่าย / เจ้าของ 

หมายเลขอ้างอิงในการจัดซือ้ และสิ่งของท่ีบรรจุไว้

ภายใน 

• ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ทัง้หมดได้รับการตรวจสอบเพ่ือ

ปอ้งกนัอนัตรายอนัอาจจะเกิดจากการหลน่ของวตัถจุาก

ท่ีสงู 
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• เอกสารกํากับการขนสง่สินค้าต้องระบุอย่างถกูต้องและ

ตรงกนักบัสิ่งของหรือวสัดท่ีุทําการขนสง่ 

• ไมมี่โอกาสท่ีเกิดการหกหรือร่ัวไหลในระหวา่งการขนสง่ 

• เคร่ืองยนต์ต้องมี (1) ท่ีดักประกายไฟจากท่อไอเสีย 

( exhaust spark arrestors) (2) อุป ก ร ณ์ ปิ ด ช่ อ ง ดึ ง

อากาศเข้า (air intake shutdown device) (3) ระบบจดุ

ระเบิดท่ีแรงตึงต่ํา (low tension ignition system) (4) 

การปอ้งกนัพืน้ผิววสัดรุ้อนจากการสมัผสัโดยไมต่ัง้ใจ 

• ติดฉลากและมีเอกสารอ้างอิงข้อมูลความปลอดภัย

สารเคมี 

มีดและอุปกรณ์ในการตัด 

ไมอ่นญุาตให้มีการใช้มีดหรืออาวธุใด ๆ ในสถานท่ีปฏิบติังาน

นอกชายฝ่ังของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  

ไมอ่นญุาตให้ใช้มีดหรืออปุกรณ์ในการตดัท่ีทําขึน้เอง 

 บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย มีหน้าท่ีควบคมุและอนุญาตให้

ใช้มีดและอุปกรณ์ในการตัดท่ีได้รับการอนุมติัให้ใช้ท่ีสถานท่ี

ปฏิบติังานของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย เท่านัน้ 

มีดสําหรับทําครัวและประกอบอาหารต้องเป็นแบบปลายตดั

เท่านัน้ (แบบมีดปังตอ) 

พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้นําพาหรือใช้มีดพกหรือมีดพบั

อเนกประสงค์ (Leatherman, multi-pliers ฯลฯ) ในสถานท่ี

ปฏิบติังานนอกชายฝ่ัง  
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มีดสามารถนําไปใช้งานในสถานท่ีทํางานนอกชายฝ่ังได้ 

เฉพาะงานท่ีมีความจําเป็นเท่านัน้ หัวหน้างานของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย ท่ีรับผิดชอบ หรือผู้ มีตําแหน่งสูงกว่า 

ต้องส่งอีเมลหรือส่งจดหมายเพ่ือแจ้งจุดประสงค์ในการใช้

งานเพ่ือขออนญุาตในการนําไปใช้  

อีเมลหรือจดหมายดังกล่าวต้องนําไปแสดงต่อด่านรักษา

ความปลอดภัย หากไม่มีอีเมลหรือจดหมายดังกล่าว จะไม่

อนญุาตให้นํามีดไปใช้ในสถานท่ีปฏิบติังานนอกชายฝ่ังได้  

มีดจะต้องอยูใ่นหีบห่อหรือบรรจภุัณฑ์ท่ีเหมาะสมและทําการ

ตรวจขึน้เคร่ืองพร้อมกนักบักระเป๋าเดินทาง 

บริษัทผู้ รับเหมามีความรับผิดชอบในการแจ้งพนักงานใน

สงักัดเก่ียวกับข้อจํากัดการใช้มีดและอุปกรณ์ในการตัดตาม

ข้อกําหนดของบริษัท  เชฟรอนประเทศไทย   และต้อง

ดําเนินการและจัดหาอุปกรณ์ในการตัดอ่ืนใด ๆ ให้กับ

พนกังานของตนหากมีความจําเป็นต้องใช้  

บริษัทผู้ รับเหมาแต่ละรายควรมีวิ ธีการ /  ขัน้ตอนการ

ปฏิบติังาน เพ่ือควบคุมการจัดซือ้และการแจกจ่ายมีดท่ีมีคม

เปิดท่ีต้องใช้ในการทํางานของพนกังานของตนเอง  

หากมีดเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมเพียงอย่างเดียวสําหรับการ

ทํางานนัน้ ๆ ผู้ รับเหมาจะต้องปฏิบติัตามนโยบายของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย ในเร่ือง PPHA, การวิเคราะห์งานเพ่ือ

ความปลอดภยั และอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล   
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พนักงานจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม (เคฟลาร์

หรือถงุมือหนงั) เมื่อต้องใช้มีดและอปุกรณ์ในการตดั 

 

 
 

 
 

เคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภัย 

เคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภยัมีความสําคญัคือ: 

เตือนและเป็นสิ่งทบทวนความจําถึงสภาวะและอันตรายท่ี

อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุได้ 

เคร่ืองหมายเหล่านีย้ังทําหน้าท่ีเพ่ือเตือนพนักงานในความ

รับผิดชอบของตนให้ปฏิบติัตามมาตรการด้านความปลอดภยั

ท่ีถกูกําหนดขึน้ 

 

 

REPORT ALL 
INJURIES 
AT ONCE 

GOOD 
HOUSEKEEPING

THIS IS YOUR
HOME

AWAY FROM
HOME

PLEASE
KEEP IT CLEAN
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เคร่ืองหมายถกูออกแบบเพ่ือให้สามารถเตือนได้อย่างรวดเร็ว

โดยใช้ รูปทรง สี  และ คําพูดท่ี เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ี

พนกังานทกุคนสามารถจดจําได้ 

เคร่ืองหมายต่าง ๆ มีไว้เพ่ือประโยชน์ของพนักงาน ให้อ่าน

และปฏิบติัตามข้อความด้านความปลอดภยัท่ีกําหนดไว้ 

1. เคร่ืองหมายให้ปฏิบติัตาม 

 

เค ร่ืองหมายให้ปฏิบัติตามมีไว้สําหรับแนะนําให้

พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ี

ถกูต้องตามลกัษณะในการทํางาน ซึ่งรวมถึง อุปกรณ์

ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล ชนิดพิเศษแบบอ่ืน ๆ 

ลกัษณะเคร่ืองหมาย: 

พืน้หลงั = สีนํา้เงิน,  

รูปภาพ หรือ ตวัหนงัสือ = สีขาว 

2. เคร่ืองหมายห้าม 
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เคร่ืองหมายห้ามจะมีขอบและเส้นทแยงมมุสีแดง และ

แสดงเคร่ืองหมายห้ามท่ีมีขนาดอย่างน้อย 35% ของ

พืน้ท่ีของเคร่ืองหมาย 

ลกัษณะเคร่ืองหมาย: 

พืน้หลงั = สีขาว 

รูปภาพ หรือ ตวัหนงัสือ = สีดํา 

3. เคร่ืองหมายเตือนอนัตราย 

 

ลกัษณะเคร่ืองหมาย: 

พืน้หลงั = สีเหลือง 

รูปภาพ หรือ ตวัหนงัสือ = สีดํา 

4. เคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภัย 

 

เคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภัยแสดงทางหนีไฟและ

เส้นทางในการอพยพ รวมถึงเคร่ืองหมายแสดงจุดรวม

พลและอปุกรณ์ความปลอดภยั 

ลกัษณะเคร่ืองหมาย:  
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พืน้หลงั = สีเขียว 

รูปภาพ หรือ ตวัหนงัสือ = สีขาว 

5. เคร่ืองหมายเตือนสําหรับอปุกรณ์ดับเพลิง 

 

ลกัษณะของเคร่ืองหมาย: 

พืน้หลงั = สีแดง 

รูปภาพ หรือ ตวัหนงัสือ = สีขาว 

 

การใช้เคร่ืองมือท่ัวไปและเคร่ืองมือไฟฟ้า 

ประเภทและความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือท่ีจําเป็น

สําหรับการทํางาน ต้องถูกนํามาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของ 

PPHA และในการประเมินการวิ เคราะห์งานเ พ่ือความ

ปลอดภยั 

ใบอนญุาตทํางานสําหรับงานท่ีอาจก่อให้เกิดประกายไฟ (hot 

work) ในพืน้ท่ีมีสารไฮโดรคาร์บอน เป็นสิ่งท่ีมีความจําเป็น 

ในกรณีท่ีมีการใช้เค ร่ืองมือทั่วไปหรือเคร่ืองมือไฟฟ้าท่ี

สามารถก่อให้เกิดประกายไฟได้ 
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เคร่ืองมือทั่วไปควรใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้เท่านัน้ 

(ห้ามใช้ประแจแทนค้อน ไขควงแทนสิ่วหรือเคร่ืองมืองดั ห้าม

ใช้ประแจท่ีใช้กบัท่อกบัหวัน๊อตหกเหลี่ยม) 

เคร่ืองมือไฟฟ้าจะต้องต่อกระแสไฟฟ้าโดยต่อพ่วงกับเคร่ือง

ตัดวงจรไฟฟ้าเ ม่ือกระแสร่ัวลงดิน  (ground fault circuit 

interrupter, GFCI) 

เคร่ืองเจียรควรมีการติดตัง้อปุกรณ์ปอ้งกนัแผ่นเจียร และตาม

ประเภทของแผ่นเจียรท่ีถกูกําหนดมาสําหรับความเร็วสงูสุด

และตามประเภทของงานนัน้ ๆ 

ควรรักษาเคร่ืองมือให้อยู่ในสภาพดีเสมอและเปลี่ยนหรือ

ดําเนินการซ่อมแซมเคร่ืองมือท่ีชํารุดโดยผู้ ท่ีมีความรู้ความ

ชํานาญ  

ควรถอดปลัก๊เคร่ืองมือไฟฟา้ออกเมื่อไมไ่ด้ใช้งาน  

การใช้อากาศท่ีอยู่ภายใต้แรงดัน 

การใช้อากาศท่ีอยู่ภายใต้แรงดันในการทําความสะอาด

เคร่ืองมือและอุปกรณ์สามารถทําได้ท่ีความดันท่ีเหมาะสม 

คือท่ี ≤ 30 psig พร้อมกบัการใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายสว่น

บคุคลท่ีถกูต้อง เพ่ือปอ้งกนัเศษวสัดท่ีุอาจปลิวหลดุออกมาได้   

พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อากาศท่ีอยู่ภายใต้แรงดันใน

การทําความสะอาดตัว ซึ่งรวมถึงเสือ้ผ้า ร่างกาย อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีอาจก่อความ

เสยีหายหรืออนัตรายจากอากาศท่ีมีแรงดนัได้  
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สายกันสะบัด หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายท่ีได้รับอนุญาต

จะต้องถกูนํามาใช้กบัข้อต่อของสายท่ออากาศทัง้หมด 

การดูแลรักษาความสะอาดพืน้ท่ีปฏิบัติงาน 

การดูแลรักษาความสะอาดพืน้ท่ีปฏิบัติงานท่ีดีเป็นพืน้ฐาน

ของความปลอดภัย พนักงาน/ผู้ รับเหมามีความรับผิดชอบ

และต้องรักษาสถานท่ีทํางาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ให้สะอาด

และปราศจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการรักษาความสะอาด

ของพืน้ท่ีปฏิบติังาน 

 การรักษาความปลอดภัย 

การรักษาความปลอดภยัของพนกังานและทรัพย์สิน 

ระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 

ครอบคลุมการปกป้องบุคลากร ทรัพย์สินและข้อมูลของ

บริษัทจากการโจรกรรมและอาชญากรรม 

พนักงานทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการรายงานการกระทําท่ี

เข้าข่ายน่าสงสัย รายละเอียดของสายด่วนในการรายงาน

เร่ืองท่ีเป็นความลบัถกูติดไว้ในแต่ละสถานท่ีปฏิบติังาน เพ่ือ

การรายงานเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัย

รวมถึงเร่ืองการไมป่ฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืน ๆ 

การฉ้อโกงและการขโมย 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย อาศัยระบบการควบคุมภายใน

และความซื่อสัตย์ของผู้ ปฏิบัติงาน ในการปกป้องทรัพย์สิน
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ของบริษัทต่อความเสียหายจากการโจรกรรมและการใช้งาน

อ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต  

การมีส่วนร่วมในการหลอกลวงใครก็ตามไมว่่าจะเป็นในเร่ือง

เงิน ทรัพย์สิน หรือการฉ้อโกงนัน้ ละเมิดต่อนโยบายของ

บริษัทเชฟรอนซึ่งรวมถึงเป็นการทําผิดกฎหมาย อันอาจจะ

นําไปสู่การลงโทษขัน้รุนแรงรวมถึงการเลิกจ้างและ/หรือการ

ดําเนินคดีทางอาญา   

ซึ่งการลงโทษดงักลา่วมีผลบงัคับใช้กับการกระทําใด ๆ ท่ีเข้า

ข่ายทุจริตหรือฉ้อโกงซึ่งรวมถึง การลักขโมยหรือการใช้

ทรัพย์สินของบริษัทในทางท่ีผิด การโกงตารางเวลาในการ

ทํางาน (timesheets) และการโกงรายงานค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางหรือการเลีย้งสงัสรรค์ รวมถึงการทําผิดกฎระเบียบ

อ่ืน ๆ แล้วแตด่ลุพินิจท่ีใช้ในการสอบสวนการกระทําความผิด

ดงักลา่ว 

หากพนักงานนําเงินสดมาเป็นจํานวนมาก หรือสิ่งของมีค่า

และทรัพย์สินส่วนตัวอ่ืน ๆ มาในท่ีท่ีทํางาน จะถือว่าเป็น

ความรับผิดชอบส่วนบุคคลของพนักงานนัน้ ๆ ท่ีต้องเก็บ

รักษาของมีค่าดังกล่าวไว้ให้ปลอดภัย ทางบริษัทเชฟรอนไม่

รับผิดชอบต่อการสญูหายของทรัพย์สินมีค่าส่วนบุคคลของ

พนกังานใด ๆ 

อาวุธปืน 

ไม่อนุญาตให้นําหรือพกพาอาวุธปืนมาในพืน้ท่ีใด ๆ ของ

บริษัทเชฟรอน หรือแม้แต่การนํามาใช้ในการดําเนินธุรกิจของ



42 

บริษัท หากไม่ได้รับอนุมติัจากหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภยัของบริษัท เชฟรอน บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ขอ

สงวนสิทธ์ิในการค้นตวัและทรัพย์สินส่วนบุคคลเพ่ือทําการ

ตรวจค้นอาวธุปืนและสิ่งผิดกฎหมาย 

สารควบคุม 

การใช้ ครอบครอง แจกจ่าย ซือ้ หรือจําหน่ายสารควบคมุใด 

ๆ  โดยบุคคลใด  ๆ  ในสถาน ท่ีปฏิบั ติ งานหรือสถานท่ี

ดําเนินงานของบริษัทเชฟรอน ถือวา่เป็นการกระทําท่ีต้องห้าม 

ห้ า ม ใ ช้ ส า ร ค ว บ คุม ใ ด  ๆ  อัน เ ป็ น เ ห ตุห รื อ ส่ ง ผ ล ต่ อ

ความสามารถในการทํางานหรือเกิดพฤติกรรมการทํางานท่ี

ผิดปกติในขณะปฏิบติังานในสถานท่ีปฏิบัติงานหรือในการ

ดําเนินงานใด ๆ ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย   บริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย ขอสงวนสิทธ์ิเพ่ือดําเนินการค้น และทํา

การทดสอบเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี ้

การป้องกันข้อมูลด้านสารสนเทศ 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  ต้องการให้พนักงานและ

พนกังานของผู้ รับเหมารักษาความลับของข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง

กบัการดําเนินงานของบริษัท เชฟรอนประเทศไทย  

เป็นสิ่งสําคัญสําหรับพนักงานทุกคนและบุคลากรของ

ผู้ รับเหมาต้องตระหนักว่า คําพดู ข้อความ สารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร์และข้อมูลของบริษัทเป็นสินทรัพย์ท่ีมีค่าและ

ต้องได้รับการคุ้มครองและเอาใจใสเ่ช่นเดียวกบัทรัพย์สินและ

สินทรัพย์ทางการเงินต่าง ๆ 
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พนักงานและผู้ รับเหมาสามารถเปิดเผยและหารือเก่ียวกับ

ข้อมลูของบริษัทเฉพาะกับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงเท่านัน้ 

หรือเฉพาะผู้ ท่ีต้องรู้ข้อมูลเพ่ือความจําเป็นในการทํางาน 

ข้อมลูเก่ียวกับการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเช

ฟรอนต้องเป็นไปตามข้อกําหนดและขัน้ตอนการปฏิบัติงาน

เพ่ือการรักษาความปลอดภยั 

ต่อไปนีคื้อการสรุปขัน้ตอนการปฏิบติังานสําคัญบางส่วนและ

ข้อกําหนดในการใช้อปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย  

• การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เชฟรอนต้องทํา

โดยการใช้บตัรประจําตัวพนักงานและรหัสผ่านของแต่

ละคนเท่านัน้ และรหสัผ่านต้องไมบ่อกให้ผู้ อ่ืนทราบ 

• ผู้ ใช้มีความรับผิดชอบในกิจกรรมทัง้หมดท่ีทําผ่าน

ทางการใช้บตัรประจําตวัพนกังาน 

• กิจกรรมท่ีดําเนินการบนระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเช

ฟรอนทัง้หมดอาจถูกติดตามตรวจสอบโดยแผนก

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

• เชฟรอนเคารพและให้เกียรติในลิขสิทธ์ิและกําหนดให้

ผู้ ใช้ทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติกับเจ้าของและใน

เนือ้หาของลิขสิทธ์ิด้วย 

• ต้องมีการรักษาความปลอดภัยของ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และท่ีนัง่ทํางานจากผู้ ไมไ่ด้รับอนญุาตเมื่อไมไ่ด้ใช้งาน 
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• ผู้ ใช้จะต้อง log out ออกจากระบบก่อนเลิกงานหรือ

เปลี่ยนกะเสมอ 

• ผู้ ใ ช้งานทุกคนต้องรายงานหากพบเจอไวรัส หรือ

อุบัติการณ์หรือปัญหาใด ๆ ท่ีเกิดขึน้กับระบบรักษา

ความปลอดภัยของระบบไอที โดยทําการแจ้งต่อหน่วย

ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Desk)โดย

ทนัที 

• หากมีคําถามใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้งาน หรือสิ่งท่ีสอ่

ไปในทางกระทําความผิด หรือสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับการ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัทเชฟรอน ให้

รายงานให้หวัหน้าของตนทราบโดยทนัที 

การแบ่งแยก การล่วงละเมิด และความรุนแรงในท่ี

ทาํงาน 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย มีความมุง่มัน่อยา่งเต็มท่ีจะให้มี

โอกาสการจ้างงานท่ีเท่าเทียมกัน บริษัทเชฟรอนให้คณุค่าใน

เร่ืองของความหลากหลายและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานท่ีมีส่วนร่วมท่ีช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ทาง

ธุรกิจของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย   

ซึ่งหมายถึงนโยบายของบริษัทถูกออกแบบมาเพ่ือให้เกิด

สภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปราศจากจากการแบ่งแยก

หรือการล่วงละเมิด ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา 

ชาติกําเนิด วงศ์ตระกูล รสนิยม อัตลักษณ์ทางเพศ อายุ 
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ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ ค่านิยมทางการเมืองทาง 

สถานภาพทางครอบครัว สถานภาพการสมรส สถานะความ

เป็นพลเมือง หรือสถานะอ่ืน ๆ ท่ีได้รับการคุ้ มครองตาม

กฎหมาย  

พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตนเ พ่ือให้สอดคล้องกับ

บทบญัญติัของนโยบายของบริษัท ฯ 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ห้ามมิให้ทําการล่วงละเมิดต่อ

พนกังานหรือผู้สมคัรไมว่า่จะเป็นในรูปแบบใด การลว่งละเมิด

หมายถึงการกระทําท่ีไม่พึงประสงค์ใด ๆ ทัง้ทางตรงหรือ

ทางอ้อม ซึ่งส่งผลให้เกิดการรบกวนต่อสิทธิส่วนบุคคล หรือ

เป็นการทําร้ายความรู้สกึหรือสภาพทางจิตใจของบคุคลนัน้   

การล่วงละเมิดรวมถึง คําพดูท่ีก้าวร้าว การกระทําหรือคําพดู

ไมเ่ป็นมิตรหรือการขม่ขู ่รวมถึงการกระทําท่ีไมเ่หมาะสม เช่น 

การลว่งละเมิดทางเพศ 

การกระทําท่ีก่อความรุนแรงหรือเป็นภัยคุกคาม เช่น การตี 

การต่อย การต่อสู้ และการทําร้ายร่างกาย เป็นรูปแบบของ

การลว่งละเมิดทางร่างกายท่ีรุนแรง และไมเ่ป็นท่ียอมรับ 

ห้ามตอบโต้ / ห้ามแก้แค้น 

การล่วงละเมิดทางเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่เป็นท่ี

ยอมรับสําหรับบริษัทเชฟรอน หากพบว่าพนักงานทําผิดต่อ

นโยบายต่อต้านในการล่วงละเมิดของบริษัทฯ พนักงาน

ดงักลา่วต้องถกูดําเนินการทางวินยัและรวมถึงขัน้การเลิกจ้าง 
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พนกังานจะไมต้่องถกูข่มขูเ่พ่ือทําการแก้แค้น อนัเน่ืองมาจาก

ทําการร้องเรียนการล่วงละเมิดทางเพศ หรือการมีสว่นร่วมใน

การตรวจสอบการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งดําเนินการโดย

บริษัท  การข่มขู่เพ่ือแก้แค้นภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ถือว่า

เป็นการทําผิดต่อนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบติังานในเร่ือง

การร้องเรียนของบริษัทเชฟรอนอยา่งชดัเจน 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ได้นําขัน้ตอนการปฏิบติังานใน

เร่ืองการจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทแม่มาใช้ ถ้าพนักงาน

ถกูลว่งละเมิดทางเพศ (หรือทางอ่ืน ๆ) และ/หรือทราบถึงการ

ล่วงละเมิดใด ๆ ให้ทําการรายงานต่อผู้ บงัคับบัญชาของตน

โดยตรง (หรือถ้าคุณไม่สบายใจ ให้รายงานต่อผู้ บริหารใน

ระดบัถดัไป) หรือต่อแผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือสายด่วนโทร

ฟรีของบริษัทเชฟรอน ตลอด 24 ชัว่โมงท่ี + 1-800-284-3015 

ในทันที ข้อร้องเรียนทัง้หมดจะได้รับการตรวจสอบอย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมการดําเนินการแก้ไขทันที

หากข้อกลา่วหาดงักลา่วได้รับการพิสจูน์แล้ววา่เป็นความจริง  
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 ข้อกาํหนดในเร่ืองของที่ตัง้ของสถานที่

ปฏิบัติงานและการขนส่ง 

 ข้อกําหนดในการเดินทางไปนอกชายฝ่ัง 

ข้อกําหนดในการเดินทางไปยังสถานท่ีปฏิบัติงานหรือพืน้ท่ี

ดําเนินงานนอกชายฝ่ังของบริษัท เชฟรอนประเทศไทย 

แตกต่างกันขึน้อยู่กับประเภทของข้อกําหนด เช่น  การตรวจ

ร่างกายทางการแพทย์ การฝึกอบรมและเอกสารท่ีต้องใช้ใน

การเดินทาง เป็นต้น 

ประเภทของผู้เดินทางไปนอกชายฝ่ัง 

ประเภทท่ี 1: ผู้ ไปเย่ียมชมชั่วคราวท่ีไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

ทํางาน/กิจกรรมทางกายภาพ 

ประเภทนีร้วมถึง: 

การไปเย่ียมชนฐานปฏิบัติการนอกชายฝ่ังท่ีจัดขึน้พิเศษ - 

บุคคลในกลุ่มนี ้ได้แก่ บุคคลสําคัญ (VIP) ข้าราชการ และ

ผู้ เช่ียวชาญทางเทคนิคด้านต่าง ๆ  

พนักงานหรือผู้ รับเหมาท่ีปกติปฏิบัติงานประจําบนฝ่ังหรือ

นักศึกษาฝึกงาน ท่ีต้องเดินทางไปนอกชายฝ่ังเพ่ือไปทําการ

ฝึกอบรม ทําการสํารวจ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ

ปฏิบติังานเฉพาะท่ีไม่ใช่การปฏิบติังานทางกายภาพ  บุคคล

ในกลุ่มนีต้้องเดินทางไปนอกชายฝ่ังไม่เกินสี่ (4) ครัง้ต่อปี 

และใช้เวลาอยูน่อกชายฝ่ังรวมกนัไมเ่กิน 30 วนัต่อปี 
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ประเภทท่ี 2: ผู้ ท่ี ต้องไปปฏิบัติงานเป็นครัง้คราวท่ีต้อง

ทํางานหรือทํากิจกรรมต่าง ๆ ทางกายภาพ 

ประเภทนีร้วมถึง: 

ผู้ รับเหมาโครงการระยะสัน้และนักศึกษาฝึกงานท่ีเดินทาง

ออกไปนอกชายฝ่ังเพ่ือปฏิบติังานเฉพาะหรือทําโครงการท่ีมี

การทํางานทางกายภาพ โดยมีจํานวนครัง้สะสมในการ

เดินทางไปนอกชายฝ่ังน้อยกว่าสี่ (4) ครัง้ต่อปี  และใช้เวลา

อยูน่อกชายฝ่ังรวมกนัไมเ่กิน 30 วนัต่อปี 

ประเภทท่ี 3: พนักงานท่ีปฏิบัติงานประจําหรือสม่ําเสมอ 

นอกเหนือจากประเภทท่ี 1 และ 2 

ประเภทนีร้วมถึง: 

พนกังานปฏิบติังานประจํา นอกเหนือจากประเภทท่ี 1 และ 2 

ท่ีต้องเดินทางไปนอกชายฝ่ังเพ่ือต้องไปทํางานทางกายภาพ  

บุคคลในกลุ่มนีส้ามาถเดินทางได้มากกว่าสี่ (4) ครัง้ต่อปี 

และใช้เวลาอยูน่อกชายฝ่ังรวมกนัได้มากกวา่ 30 วนัต่อปี 

เจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น เจ้าหน้าท่ีของกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ หรือ

ผู้ แทนของบริษัท ปตท. ท่ีทํางานอยู่บนฐานปฏิบัติงานนอก

ชายฝ่ังตามปกติของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  จัดเป็น

กลุ่มท่ี จํานวนวันท่ีปฏิบัติงานนอกชายฝ่ังเทียบเท่ากับ

ผู้ปฏิบติังานในประเภทนี ้
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การตรวจร่างการทางการแพทย์  

(Physical Examination: PE) 

โปรแกรมการตรวจร่างกายดังต่อไปนี ้มีความจําเป็นสําหรับ

บคุลากรท่ีต้องเดินทางออกไปปฏิบติังานนอกชายฝ่ัง 

ประเภทท่ี 1: 

บุคคลในประเภทนีต้้องทําการลงนามในเอกสารรับรอง

ทางการแพทย์และให้การยืนยันว่าตนมีสภาพร่างกายท่ี

แข็งแรงและสามารถเดินทางออกไปนอกชายฝ่ังได้ตามผล

ของการตรวจร่างกายโดยแพทย์ภายในช่วงระยะเวลา 12 

เดือนท่ีผ่านมา 

ประเภทท่ี 2:  

พนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นประเทศไทย ต้องได้ใบรับรองจาก 

“แพทย์ท่ีได้รับการรับรอง” และต้องเป็นไปตามข้อกําหนดขัน้

ต่ําท่ีระบุไว้ในภาคผนวก D (TSP-2 การเดินทางไปนอก

ชายฝ่ัง หนังสือเดินทางสําหรับบันทึกข้อมูลด้านความ

ปลอดภัย และพนักงานใหม่ท่ีมาปฏิบติังานช่วงระยะสัน้) ซึ่ง

มีอายไุม่เกิน 12 เดือนก่อนการเดินทาง หรือ หนังสือยินยอม

ในการชดใช้จากนายจ้างของตนก่อนท่ีจะได้รับอนุญาตให้

เดินทางไปปฏิบติังานนอกชายฝ่ัง 

พนักงานท่ีมาจากต่างประเทศต้องแสดงหลกัฐานยืนยนัเพ่ือ

แสดงว่ามี “สมรรถนะของร่างกายท่ีพร้อมในการปฏิบติังาน” 

ไม่ว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์ หรือการยืนยันจากนายจ้างว่า

พนักงานของตนมีผลการตรวจร่างกายท่ีแข็งแรงท่ีมีอายไุม่
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เกิน 12 เดือนก่อนการเดินทาง และมี “สมรรถนะของร่างกาย

ท่ีพร้อมในการปฏิบติังาน” 

ประเภทท่ี 3: 

พนักงานประจําท่ีปฏิบัติงานในประเทศไทยต้องผ่านเกณฑ์

ตามข้อกําหนดท่ีระบไุว้ในภาคผนวก D (TSP-2) สําหรับกลุ่ม

ของพนกังานประจําและพนักงานจดัเตรียมอาหารและดูแลท่ี

พกั ก่อนท่ีจะได้รับอนญุาตให้ออกไปปฏิบติังานนอกชายฝ่ัง 

พนักงานท่ีมาจากต่างประเทศต้องแสดงหลกัฐานยืนยนัเพ่ือ

แสดงว่ามี “สมรรถนะของร่างกายท่ีพร้อมในการปฏิบติังาน” 

ไม่ว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์ หรือการยืนยันจากนายจ้างว่า

พนักงานของตนมีผลการตรวจร่างกายท่ีแข็งแรงท่ีมีอายไุม่

เกิน 12 เดือนก่อนทําการเดินทาง และมี “สมรรถนะของ

ร่างกายท่ีพร้อมในการปฏิบติังาน” 

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทาํงานนอกฝ่ัง

พืน้ฐานสําหรับพืน้ท่ีเขตร้อน  

(Tropical Basic Offshore Safety Training: TBOSIET)  

พนักงานใหม่ท่ีใช้เวลานอกชายฝ่ังมากกว่า 30 วันต่อปี 

จะต้องผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

นอกฝ่ังพืน้ฐานสําหรับพืน้ท่ีเขตร้อน หรือผ่านหลักสูตรท่ี

เทียบเท่าท่ีได้รับการรับรองจากบริษัท เชฟรอน 

หนังสือเดินทางสําหรับบนัทึกข้อมลูด้านความปลอดภัยควร

แสดงบนัทึกการฝึกอบรมต่าง ๆ ท่ีสามารถแสดงให้ผู้วางแผน
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และควบคุมการเดินทาง (transportation dispatcher) ทํา

การตรวจสอบเมื่อต้องเดินทางโดยเรือหรือเฮลิคอปเตอร์  

หนังสือเดินทางสําหรับบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย 

ผู้ รับเหมาทุกคนท่ีทํางานนอกชายฝ่ังต้องมีหนังสือเดินทาง

สําหรับบนัทึกข้อมลูด้านความปลอดภัยของบริษัท เชฟรอน 

ประเทศไทย หรือของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับการอนุมติั ดัง

รายละเอียดแสดงใน TSP-2 ถ้าต้องเดินทางออกไปนอก

ช า ย ฝ่ั ง  ส มุด พ ก สํ า ห รั บ  “ ข้ อ มูล สํ า ห รั บ ผู้ โ ด ย ส า ร

เฮลิคอปเตอร์” จะให้ข้อมูลเก่ียวกับขัน้ตอนในการเช็คอิน 

ความปลอดภัยในการทําการบิน และสิ่งท่ีต้องปฏิบัติเม่ือ

เดินทางถึงท่ีหมายนอกชายฝ่ัง  

สมุดพกดังกล่าวยังแสดงถึงนโยบายของบริษัท เชฟรอน

ประเทศไทย ท่ีเก่ียวกับขัน้ตอนการปฏิบติัสําหรับผู้ โดยสารท่ี

เดินทางทางเฮลิคอปเตอร์และทางเรือ ข้อกําหนดของนํา้หนัก

ของสมัภาระ กฎต่าง ๆ ฯลฯ  หากคุณยงัไม่มีสมดุพกสําหรับ

การเดินทางดังกล่าว สามารถขอได้ท่ีศูนย์การบินของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย   

ควรอ่านรายละเอียดในสมดุพกดงักลา่ว และหากมีคําถามใด 

ๆ ให้สอบถามกบัผู้วางแผนและควบคมุเท่ียวบินท่ีศนูย์การบิน

ของบริษัทฯ  

ควรอ่านโปสเตอร์ท่ีติดไว้ท่ีศูนย์การบินฯ สําหรับข้อมูลด้าน

ความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และสขุภาพ ท่ีประกาศไว้ลา่สดุ 
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สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมสําหรับรายละเอียดในการเดินทางไป

นอกชายฝ่ัง หนังสือเดินทางสําหรับบันทึกข้อมูลด้านความ

ปลอดภัย และโปรแกรมพนักงานใหม่ท่ีมาปฏิบัติงานช่วง

ระยะสัน้ สามารถดูได้จากขัน้ตอนการปฏิบัติงานเฉพาะ

สําหรับประเทศไทย (TSP-2) 

การปฐมนิเทศ ณ สถานปฏิบัติงานนอกชายฝ่ัง 

เม่ือมาถึงยังสถานท่ีปฏิบัติงานนอกชายฝ่ังเป็นครัง้แรก 

พนกังานต้องเข้าการปฐมนิเทศเฉพาะของสถานท่ี ซึง่มีเนือ้หา

ครอบคลมุหวัข้อต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

วีดีทศัน์ปฐมนิเทศเร่ืองความปลอดภยั 

ระบบ T-card 

การสบูบหุร่ี  

อปุกรณ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคล (PPE) 

แท่นท่ีพกัอาศยั  

โปรแกรมสําหรับพนกังานใหมท่ี่มาปฏิบติังานช่วงระยะสัน้ 

ปา้ยประกาศและการปฏิบติัในสถานการณ์ฉกุเฉิน  

อปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยัและอปุกรณ์ฉกุเฉิน 

ระบบสญัญาณเตือน 

การสื่อสาร 

การสํารวจสถานท่ีปฏิบติังาน 

ภาพรวมมาตรฐาน MSW และข้อกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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กฎทัว่ไปเพ่ือความปลอดภยั 

การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและหน่วยบริการทางการแพทย์ 

การรักษาความสะอาด 

การรายงานอบุติัการณ์และเหตกุารณ์เกือบเกิดอบุติัเหต ุ 

ข้อกําหนดเฉพาะต่าง ๆ ของสถานท่ีปฏิบติังานนัน้ ๆ 

หัวข้อในการปฐมนิเทศข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม  

หากมีคําถามใด ๆ ให้พูดคุยห รือซักถามกับผู้ ทํ า การ

ปฐมนิเทศหรือหวัหน้างานของตน 

ทุกคนถกูกําหนดให้ต้องดูวิดีทศัน์เร่ืองความปลอดภัยทกุครัง้ 

เมื่อเดินทางกลบัมาถึงสถานท่ีปฏิบติังานนอกชายฝ่ัง 

พนักงานใหม่ท่ีมาปฏิบัติงานช่วงระยะสัน้ 

โปรแกรมสําหรับพนักงานใหม่ท่ีมาปฏิบัติงานช่วงระยะสัน้ 

(SSE) กําหนดวิ ธีการท่ี ใช้สําหรับการระบุประเภทของ

พนักงานในประเภทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการกํากับดูแล การ

ฝึกฝน และการให้คําปรึกษากับ SSEs อย่างเป็นระบบ โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือปอ้งกนัการเกิดการบาดเจ็บและอบุติัเหตุอ่ืน  

ๆ ท่ีอาจเกิดกบัพนกังานกลุม่ดงักลา่ว  

พนักงานใหม่ท่ีมาปฏิบติังานช่วงระยะสัน้แต่ละคนจะต้องถกู

ระบตุวัตนท่ีสามารถถกูสงัเกตได้ชดัเจน  ซึง่ทําโดยกําหนดให้

พนักงานใหม่ท่ีมาปฏิบัติงานช่วงระยะสัน้ต้องสวมหมวก

นิรภัยสี เ ขียวหรือติดเค ร่ืองหมายเฉพาะ ณ ท่ีสถานท่ี
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ปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถทําการระบุ หรือสังเกตพนักงาน

กลุม่ดงักลา่วได้อยา่งรวดเร็วโดยสมาชิกผู้ปฏิบติังานคนอ่ืน ๆ 

 

เนือ้หาทัง้หมดของนโยบายนี ้อ้างอิงตามรายละเอียดดงัแสดง

ไว้ใน โปรแกรมสําหรับพนักงานใหมท่ี่มาปฏิบติังานช่วงระยะ

สัน้ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  

 การเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ 

ขัน้ตอนการปฏิบัติด้านความปลอดภัยสําหรับ

เฮลิคอปเตอร์ 

เม่ืออยู่ใกล้กับเฮลิคอปเตอร์ จําเป็นต้องปฏิบติัตามแนวทาง

เพ่ือความปลอดภัยท่ีกําหนดไว้เฉพาะ  พนักงานต้องเดินเข้า

หาอากาศยานโดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือปีกของเฮลิคอปเตอร์

กําลังหมุนอยู่ตามคําสั่งของเจ้าหน้าควบคุมการลงจอด 

(Helicopter Landing Officer, HLO) พนักงานภาคพืน้หรือ

นกับินเสมอ 

ให้เดินเข้าหาอากาศยานท่ีตําแหน่งก่ึงกลางด้านข้างของ

ลําตัวเคร่ือง  ไม่ควรเดินเข้าหาเคร่ืองเกินกว่าระยะของ

ตําแหน่งประตูสมัภาระ หรือเดินเข้าไปในตําแหน่งของใบพดั

หาง รวมถึงการเดินตัดไปทางด้านหน้าหรือทางด้านหลงัตรง

ตําแหน่งหางของเฮลิคอปเตอร์ 
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ขัน้ตอนการปฏิบัติทั่วไปเพ่ือความปลอดภัยในการโดยสาร

เฮลคิอปเตอร์ ประกอบด้วย 

• แจ้งกับพนักงานท่ีควบคุมการบินเม่ือต้องทําการขนส่ง

วสัดุอันตรายใด ๆ เช่น วตัถรุะเบิด สารไวไฟ ก๊าซบรรจุ

ภายใต้แรงดัน และสารกัมมันตรังสี การขนส่งวัตถุ

อันตรายทัง้หมดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในการขนสง่

วัตถุอันตรายทางอากาศท่ีกําหนดโดยกรมการขนส่ง 

(DOT) วา่ด้วยการระบอุนัตราย การจดัแบง่ประเภทของ

วัตถุอันตราย ช่ือท่ีใช้ในการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การทํา

เคร่ืองหมาย การติดฉลาก และเอกสารกํากับการขนส่ง

วตัถอุนัตราย  

• ใช้เคร่ืองชั่งนํา้หนักท่ีจัดไว้เพ่ือชั่งนํา้หนักทัง้ของผู้ ตัว

โดยสารและสมัภาระให้ถกูต้องในทกุเท่ียวบิน  

• ถอดและยึดอุปกรณ์สวมศีรษะใด ๆ ซึ่งรวมถึงหมวก

นิรภยัก่อนเดินเข้าหาเฮลิคอปเตอร์  

• แจ้งให้ผู้ ควบคุมเท่ียวบินและนักบินทราบหากเป็นการ

โดยสารทางเฮลิคอปเตอร์ครัง้แรกของท่าน เพ่ือจะได้รับ

ความช่วยเหลือและคําแนะนําพิเศษในระหว่างทําการ

โดยสารและขณะท่ีลงจากอากาศยาน 

• ผู้ โดยสารทุกคนต้องดูวิดีทัศน์ปฐมนิเทศในเร่ืองความ

ปลอดภัยในการบินของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 

ก่อนทําการขึน้เคร่ือง 
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• แจ้งนักบินให้ทราบหากท่านไม่คุ้ นเคยกับจุดหมาย

ปลายทางของท่าน เพ่ือท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเม่ือ

เคร่ืองเดินทางมาถึงปลายทาง ซึง่จะช่วยลดความสบัสน

ของผู้ โดยสารเพราะลานจอดของเฮลิคอปเตอร์ถูกทํา

เคร่ืองหมายตามช่ือของท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งอาจจะ

ไมใ่ช่ช่ือท่ีใช้เรียกกนัตามปกติ 

• การสูบบุหร่ี การเคีย้วยาสูบและการนัตถุ์ยา เป็นสิ่ง

ต้องห้ามในขณะทําการโดยสารบนเฮลิคอปเตอร์ 

• ผู้ โดยสารต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี ้สําหรับการ

แต่งกายและในระหวา่งการเดินทาง: 

 ให้ใสก่างเกงขายาวเท่านัน้ ห้ามใสก่างเกงขาสัน้ 

 เสือ้ต้องมีปก - ห้ามสวมเสือ้ยืด ห้ามสวมเสือ้ผ้า

หรือรองเท้าท่ีชุ่มไปด้วยปิโตรเลียมหรือสารเคมี 

 ต้องสวมรองเท้าท่ีเหมาะสม – ห้ามใส่รองเท้าคีบ 

รองเท้าแตะ รองเท้าแตะแบบสวม หรือรองเท้าแตะ

แบบอ่ืน ๆ 

 สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน - ท่ีอุดหูหรือท่ีครอบ

หู ท่ีอุดหูและท่ีครอบหูถูกจัดเตรียมไว้สําหรับ

ผู้ โดยสารทุกคน หรือท่านสามารถเตรียมอุปกรณ์

ดังกล่าวมาเอง ห้ามทิง้ท่ีอุดหูท่ีใช้แล้วไว้ภายใน

อากาศยาน บนลานจอดอากาศยาน หรือบนทาง

วิ่งของสนามบิน เน่ืองจากมันสามารถทําให้เกิด

อันตรายต่อความปลอดภัยของเฮลิคอปเตอร์ หาก
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ถกูดดูเข้าไปในใบพดั หรือปลิวเข้าไปในเคร่ืองยนต์

ได้ 

 สวมเสือ้ชูชีพแบบพองลมได้และรัดเข็มขัดนิรภัย

เมื่อโดยสารบนเคร่ืองบินตามคําแนะนําของนกับิน 

 

 
 

ขัน้ตอนปฏิบัติทางการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางการบิน 

การขนสง่ในกรณีสําหรับทําการรักษาพยาบาลผู้ ได้รับบาดเจ็บมี

ความสําคัญเป็นอันดับแรกสําหรับเท่ียวบินถัดไปเสมอ  เหตุ

ฉุกเฉินทางการแพทย์มีความสําคัญเป็นอันดับแรกเพ่ือทําการ

เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในทันที ควบคู่กับการเตรียมการประสาน

ความช่วยเหลือกบับนฝ่ังผ่านทางบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  

 การเดินทางทางเรือ (ความปลอดภัยทางนํา้) 

คําแนะนําเหล่านีบ้งัคับใช้กับพนักงานและผู้ รับเหมา รวมถึง

อุปกรณ์ท่ีทําการขนส่งทางเรือภายใต้การดําเนินการท่ี

ให้บริการกับบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย รายละเอียดของ

การขนสง่อปุกรณ์ทางเรือ อ้างอิงตามคู่มือการขนส่งสินค้าดัง

แสดงในหวัข้อ 3.5 
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สําหรับการปฏิบติังานเพ่ือความปลอดภยัของเรือเช่าเหมาลํา

ท่ีให้บริการกบับริษัท เชฟรอน ประเทศไทย จะต้องเป็นหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของกปัตนัและเจ้าของเรือโดยเฉพาะ  

เฉพาะกัปตันเรือท่ีมีใบอนุญาตอย่างถกูต้องแล้วเท่านัน้ ท่ีจะ

ได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของเรือ ให้สามารถทําการเดินเรือ 

หรือควบคมุเรือท่ีให้บริการกบับริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ได้ 

กัปตันเรือมีอํานาจท่ีจะปฏิเสธให้การโดยสารกับบุคคลหรือ

การขนสง่สินค้าใด ๆ ถ้าเห็นวา่ไมป่ลอดภยัหรือหากไม่ปฏิบติั

ตามกฎระเบียบข้อบงัคับ รวมถึงหากผู้ โดยสารไมย่อมสวมใส่

อุปกรณ์ช่วยพยุงตัวในนํา้ส่วนบุคคลเม่ือได้รับคําสั่งให้ต้อง

ปฏิบติั 

กัปตันเรือ ลกูเรือ และทีมงานท่ีทําการยก จะต้องปฏิบติัตาม

การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (JSA) สําหรับการ

ปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกบัการยก 

การเคลื่อนย้ายจากเรือลําหนึ่งไปยงัเรืออีกลําหนึ่งจะทําได้ก็

ต่อเมื่อ ได้รับการอนุมติัจากกัปตันเรือทัง้สองลําหรือในกรณี

เหตฉุกุเฉินเท่านัน้ 

เชือกโหน (สําหรับขึน้และลงเรือ) 

ผู้ ให้ความช่วยเหลือต้องสวมอุปกรณ์ช่วยพยุงตัวในนํา้ส่วน

บุคคลและต้องอยู่บนเรือเพ่ือให้ความช่วยเหลือกับผู้ โดยสาร

ได้ตลอดเวลาในขณะท่ีทําการขึน้หรือลงจากเรือ และเม่ือ

กัปตันเรือพิจารณาว่าสภาพของทะเลเหมาะสมแก่การใช้

เชือกโหนแล้วเท่านัน้ 
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ใครก็ตามท่ีอยู่ในกลุ่มท่ี กําลังทําการขึน้หรือลงจากเรือ 

สามารถใช้สิทธ์ิการใช้อํานาจในการหยุดงานหากพบเห็น

สภาพการณ์ท่ีไมป่ลอดภยั 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย และบริษัทผู้ รับเหมามีความ

รับผิดชอบในการฝึกอบรมพนกังานของตนเองในการใช้เชือก

โหนท่ีเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเ ร่ืองต่าง ๆ 

ดงัต่อไปนี ้ 

• เมื่อต้องทําการเคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดเล็ก ให้ทําการส่ง

สิ่งของให้กับผู้ ช่วยเหลือก่อนทําการขึน้หรือลงจากเรือหรือ

ให้ผู้ช่วยเหลือสง่สิ่งของให้เมื่อต้องทําการขึน้จากเรือเสมอ 

• สวมหมวกนิรภยัท่ีมีสายรัดคาง 

• ดูการเคลื่อนไหวของเรือและระยะเวลาท่ีใช้ในการโหน

จากท่าไปท่ีเร่ือ เพ่ือให้เท้าของท่านวางบนเรือในขณะท่ี

ตวัเรือเคลื่อนท่ีขึน้สงูสดุ เช่นเดียวกนัเมื่อต้องขึน้จากเรือ

มาท่ีท่า ให้กะระยะเวลาการโหนของคุณเพ่ือว่าท่าน

สามารถก้าวเท้าออกจากเรือเม่ือเรือเคลื่อนท่ีลงจาก

ตําแหน่งสงูสดุของความสงูคลื่น 

• คว้าปมเชือกท่ีตําแหน่งท่ีสูงพอท่ีเท้าจะไม่ถูไปกับพืน้

ตะแกรงของท่า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นท่ีตําแหน่งท่ีสงูกว่า

ปมท่ีอยูต่รงตําแหน่งกลางหรือท่ีระดบัสายตา 

• แกวง่เชือกกลบัไปหาคนต่อไปหลงัจากท่ีท่านลงสูพื่น้แล้ว 

• จงต่ืนตัวและให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้คนต่อไปสามารถ

ลงพืน้ได้อยา่งปลอดภยั 
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การขนส่งผู้โดยสารโดยใช้ปั้นจั่น 

วิธีการขนย้ายผู้ โดยสารด้วยวิธีนีต้้องดําเนินการโดยพนักงาน

ขบัปัน้จัน่ท่ีผ่านการรับรองคณุสมบติัแล้วเท่านัน้ 

เฉพาะพนกังานขบัเครนท่ีมีประสบการณ์และได้รับการรับรอง

คุณสมบัติ ตามเกณฑ์การจัดประเภทของผู้ ขับเครนท่ีได้รับ

ใบอนุญาตจากบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย แล้วเท่านัน้ท่ีถือ

วา่มีคณุสมบติัเหมาะสมในการปฏิบติังานดงักลา่ว 

เกณฑ์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ API SPEC 2C 

และ API RP 2D ตามลําดบั 

ปัน้จั่นและกว้านจะต้องถูกจําแนกและระบุประเภทสําหรับ 

“ขนส่งพนักงาน” โดยเฉพาะพร้อมทัง้ติดสต๊ิกเกอร์รูปกระเช้า

ขนสง่พนกังาน รวมถึงมีการจดัเก็บบนัทึกการบํารุงรักษาและ

คําแนะนําของผู้ผลิตไว้ในแฟม้การปฏิบติังาน 

ปัน้จั่นท่ีใช้สําหรับการขนส่งกระเช้าพนักงาน ต้องได้รับการ

ติดตัง้อุปกรณ์เพ่ือป้องกันการหย่อนบูมลงต่ําโดยไม่เจตนา

และมีชดุเคร่ืองมือสําหรับหยอ่นลงต่ําฉกุเฉินติดอยู ่ 

ตะขอทัง้หมดบนเฮดเอคบอล บล็อกและสตริงเกอร์ ท่ีใช้ใน

การขนส่งกระเช้าพนักงาน ควรจะเป็นชนิดท่ีสามารถปิด

และล็อกได้ตามมาตรฐาน API SPEC 2C    

กระเช้าขนส่งผู้โดยสาร 

ปัน้จั่นท่ีใช้กับกระเช้าขนส่งผู้ โดยสารใช้งานสําหรับการ

เคลื่อนย้ายพนกังานระหวา่งเรือกบัแท่นปฏิบติังาน 
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ผู้ ท่ีไม่คุ้นเคยกับวิธีการขนส่งดังกล่าวต้องขอความช่วยเหลือ

และสงัเกตการปฏิบติัจากคนอ่ืนก่อนทําการโดยสารกระเช้า

ขนสง่ผู้ โดยสารเป็นครัง้แรก 

ให้วางสัมภาระและสิ่งของท่ีถือมาท่ีมีขนาดเล็กเท่านัน้ไว้

ภายในกระเช้าขนสง่ผู้ โดยสาร 

พนักงานจะต้องยืนอยู่บนขอบด้านนอกของกระเช้าขนส่ง

ผู้ โดยสาร และจับเชือกด้านบนของกระเช้าไว้ให้แน่น ให้งอ

เข่าไว้เล็กน้อยและเตรียมตัวเองสําหรับการเคลื่อนท่ีท่ีอาจไม่

คาดคิด โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในสภาพท่ีทะเลมีคลื่นลม 

 

พนักงานทุกคนท่ีเดินทางโดยกระเช้าขนส่งผู้ โดยสารควร

ปฏิบติัตามคําแนะนําของพนักงานขบัเครน / ลกูเรือ และสวม

อปุกรณ์ช่วยพยงุตวัในนํา้สว่นบคุคล และหมวกนิรภยัท่ีมีสาย

รัดคาง 

กระเช้าขนสง่ผู้ โดยสารจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนการใช้

งานเพ่ือให้สอดคล้องกบันํา้หนกัท่ีกําหนดโดยผู้ผลิตและให้ใช้

งานตามข้อจํากัดของนํา้หนักบรรทุกท่ีระบุตามป้ายท่ีติดไว้ 

รวมถึงข้อกําหนดของอุปกรณ์ช่วยยกแบบเคลื่อนย้ายได้ 
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(PLE) ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  และตามมาตรฐาน 

API RP 2D 

ต้องใช้เชือก tag line แบบไมม่ีปม ความยาวประมาณ 15-20 

ฟตุ กบักระเช้าขนสง่ผู้ โดยสารทกุอนั 

ห้ามทําการยกท่ีมองไม่เห็นสําหรับการยกกระเช้าขนส่ง

ผู้ โดยสาร 

 การขนส่งทางบก 

เข็มขัดนิรภัย  

พนกังานขบัรถและผู้ โดยสารต้องนัง่ประจําท่ีให้เรียบร้อย และ

คาดเข็มขดันิรภยัก่อนออกรถและตลอดการเดินทาง 

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและข้อจาํกัดในขณะขับขี่  

บริ ษัท  เชฟรอน  ประ เทศไทย  ห้ ามพนักงานขับรถใช้

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรืออปุกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีใด ๆ ขณะท่ีรถ

หรือยานพาหนะกําลังเคลื่อนท่ี (รวมถึงการพิมพ์ข้อความ) 

ห้ามโทรออกและรับสายในระหว่างท่ีรถติดอยู่ในการจราจร

หรือหยุดรอสัญญาณไฟจราจร หากมีความจําเป็นต้องใช้

โทรศัพท์พนักงานขบัรถต้องหาท่ีจอดรถท่ีปลอดภัยและจอด

รถให้เรียบร้อยในจุดท่ีไม่อันตรายต่อผู้ ใช้รถใช้ถนนรายอ่ืน ๆ 

ก่อนท่ีจะโทรออกหรือรับสาย  

พนักงานขบัรถห้ามทําสิ่งอ่ืน ๆ เช่ืนกันในระหว่างขบัรถ (เช่น 

รับประทานอาหาร อ่านหนงัสือ หรือจดบนัทึก เป็นต้น) 
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 การขนส่งสินค้า 

กัปตันเรือ กัปตันเคร่ืองบิน หรือพนักงานขับรถต้องเป็น

ผู้ รับผิดชอบในการรับหรือปฏิเสธการขนส่งสินค้า และต้อง

มัน่ใจว่าสินค้าถกูจัดวางและรัดตรึงอย่างเรียบร้อยและอยูใ่น

สภาพท่ีปลอดภัยก่อนการเดินทาง  บริษัทผู้ ขนส่งต้องเป็นผู้

จัดหาอุปกรณ์สําหรับการรัดตรึงสินค้าและอนุญาตให้ใช้

เฉพาะโซ่ท่ีมีแคมล็อก (Cam-Lock) หรือแบบต๊าปเกลียว 

(Ratchet-Type) เท่านัน้ 

วัตถุอันตรายจะต้องได้รับการจําแนก จัดหมวดหมู่ ระบุช่ือ 

บรรจุ ทําเคร่ืองหมาย ติดป้ายกํากับ และมีเอกสารกํากับการ

ขนสง่วตัถอุนัตรายท่ีเหมาะสม 

สินค้าทุกอย่างจะต้องทําการระบุให้ชัดเจนถึงข้อมลูของผู้สง่

สินค้า สถานท่ีส่ง นํา้หนัก ส่วนประกอบ และบรรจุภัณฑ์ของ

สินค้าต้องทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ใน

ระหวา่งการขนสง่  

 การขนส่งวัตถุอันตราย 

บุคคลใดก็ตามท่ีรับผิดชอบในการจําแนกหมวดหมู่ ทําการ

บรรจ ุทําเคร่ืองหมาย ทําปา้ยกํากบั ติดปา้ยสําหรับการขนส่ง 

การจัดการ หรือการจัดเตรียมเอกสารในการขนส่งตาม

กฎหมายวตัถอุนัตราย ต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้มัน่ใจว่า

การขนส่งและเอกสารประกอบการขนสง่ดงักลา่วเป็นไปตาม

ข้อกําหนดของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 

(IATA Code) ข้อกําหนดของกรมการขนส่ง (DOT Code) 
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และข้อกําหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่าง

ประเทศ (IMDG Code) 

เม่ือใดก็ตามท่ีต้องทําการขนสง่วตัถอุันตรายทางอากาศ ทาง

นํา้ หรือทางบก ให้นําเอาข้อกําหนดท่ีระบไุว้ในคู่มือดงัต่อไปนี ้

มาใช้ ประกอบด้วยคู่มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานเพ่ือความ

ปลอดภัยและการดําเนินงานทางการบินของบริษัท เชฟรอน 

ประเทศไทย  คู่มือขัน้ตอนการปฏิบติังานเพ่ือความปลอดภยั

และการดําเนินงานการเดินเรือในทะเลของบริษัท เชฟรอน 

ประเทศไทย  การจัดการวตัถอุันตราย (TSP-20) การจัดการ

และการเก็บรักษาสารเคมี (TSP 33) และพระราชบัญญัติ

วตัถอุันตราย ในการดําเนินงานของบริษัท เชฟรอน ประเทศ

ไทย ทัง้หมด 

ให้จัดทําบันทึกสําหรับการขนส่งของเสียอันตราย โดยใช้

แบบฟอร์มการขนส่งของเสียอันตราย ห้ามใช้ใบกํากับการ

ขนสง่สินค้าปกติ 

ผู้ จัดส่งสินค้าต้องให้ข้อมูลกับกัปตันเรือ กัปตันเคร่ืองบิน 

พนักงานขับรถ หรือผู้ ขนส่งใด ๆ ในกรณีของการขนส่งวตัถุ

อนัตราย ก่อนทําการขนวสัดดุงักลา่วขึน้บนยานพาหนะ  
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 การประชุม OE/HES (ความปลอดภัย) 

การประชุม OE/HES เป็นวิธีการท่ีสําคัญในการแบ่งปัน

ความรู้ในเร่ืองอาชีวอนามยั สิ่งแวดล้อม และความปลอดภยั 

(HES) บทเรียนท่ีได้รับ ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคนิคการ

วางแผนเพ่ือการทํางานอย่างปลอดภัย บริษัท เชฟรอน 

ประเทศไทย กําหนดให้แต่ละบคุคลต้องเข้าร่วมในการประชมุ

ดงัต่อไปนี ้

 การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมงาน 

และการทาํ JSA 

ก่อนเ ร่ิมงานทุกครัง้หรือเ ม่ือสภาพการณ์ในการทํางาน

เปลี่ยนไปจากท่ีได้เคยพดูคยุในการประชมุเตรียมความพร้อม

ก่อนเร่ิมงานหรือจากการประชุม JSA ของทีมผู้ ปฏิบัติงาน 

สมาชิกทัง้หมดในทีมต้องทําการพูดคุยเพ่ือทําการวางแผน 

มอบหมายงาน พิจารณาลกัษณะจําเพาะของอันตราย และ

ทําการกําหนดมาตรการในการหลีกเลี่ยงหรือควบคมุอนัตราย

ท่ีอาจจะเกิดขึน้ตามท่ีได้ทําการระบไุว้   

การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยก่อนเร่ิมงาน ต้องทํา ณ 

ท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานจริงและต้องรวมถึงการตรวจสอบและ

เห็นพ้องในรายละเอียดของผลในการทํา PPHA หรือ JSA 

รวมถึงรายละเ อียดของข้อกําหนดต่าง  ๆ ท่ี ระบุไ ว้ ใน

ใบอนญุาตในการทํางาน  
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ในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมงานและในการทํา 

JSA จําเป็นต้องให้มีการสื่อสารเกิดขึน้ทัง้สองทาง เพ่ือให้

มัน่ใจวา่สมาชิกของผู้ปฏิบติังานทกุคนเข้าใจและมีสว่นร่วม  

 การประชุมความปลอดภัยประจาํเดือน OE/HES ของ

แต่ละสถานประกอบการ 

การประชุมความปลอดภัยประจําเดือน OE/HES ของแต่ละ

สถานประกอบการจําเป็นต้องจัดให้มีขึน้เป็นประจํา เพ่ือเป็น

การยํา้เตือนผู้ ปฏิบัติงานทุกคนถึงความสําคัญในเร่ืองของ

ความปลอดภยัและ OE/HES 

การประชุมความปลอดภัยประจําเดือน OE/HES ของแต่ละสถาน

ประกอบการโดยปกติจะจัดขึน้ทุก ๆ สองสปัดาห์ และกําหนดให้

พนกังานประจําสถานท่ีปฏิบติังานนัน้  ๆทกุคนต้องเข้าร่วม 

ผู้จัดการฐานปฏิบติังานนอกชายฝ่ัง (OIM) หรือผู้ จัดการของ

สถานปฏิบัติงานแต่ละแห่ง ต้องเป็นผู้ กําหนดวาระการ

ประชมุโดยคํานึงถึง ผู้ปฏิบติังาน กิจกรรม ประเด็นและหวัข้อ

ต่าง ๆ ท่ีกําลงัเกิดขึน้ในช่วงเวลานัน้ ๆ และกําหนดให้มีการ

จัดเก็บใบลงช่ือผู้ เข้าประชุมและบันทึกการประชุมในแต่ละ

ครัง้ไ ว้ ด้วย   อย่างน้อยวาระการประชุมโดยทั่วไป ต้อง

ประกอบด้วยการรับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีผ่านมา 

หวัข้อการประชมุหลกัท่ีถกูกําหนดไว้แล้ว การแบง่ปันบทเรียน

ท่ีได้รับ รายงานจากการส่งบัตร BBS คําถามจากพนักงาน 

และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ใน TSP-26 เร่ืองการประชุม 

OE/HES  
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 การสอบสวนอุบัติเหตุ 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  กําหนดให้ทกุเหตกุารณ์ของการ

เกิดอุบัติการณ์ อุบัติเหตุ รวมถึงเหตุการณ์การเกือบเกิด

อุบติัเหต ุต้องถกูดําเนินการทําการสอบสวนและจดัทําบนัทึก 

ตามกระบวนการสอบสวนอบุติัการณ์ของบริษัทฯ 

อุบัติการณ์ (Incident) คือ  เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด หรือสิ่งท่ี

เกิดขึน้แล้วท่ีส่งผลกระทบต่อพนักงาน ผู้ รับเหมา เคร่ืองมือ

อุปกรณ์  ชุมชน  สิ่ งแวด ล้อม รวมถึง ช่ือ เสียงห รือผล

ประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ 

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ (Near Miss) คือเหตกุารณ์ท่ีไม่

คาดคิดว่าจะเกิดขึน้ ท่ีสามารถก่อให้เกิดความเสียหาย แต่

เหตกุารณ์ดงักลา่วยงัไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบคุคล หรือ

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม รวมถึงช่ือเสียงหรือ

ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ 

บริษัทเชฟรอนกําหนดให้ทุกคนต้องทําการรายงานการ

บาดเจ็บ ความเจ็บป่วย (ทัง้ท่ีเ ก่ียวข้องกับงานและท่ีไม่

เ ก่ียวข้องกับงาน) อุบัติการณ์ และเหตุการณ์เกือบเ กิด

อบุติัเหตตุ่อหวัหน้างานในทนัที 

ผู้ รับเหมาก็ถูกกําหนดให้ต้องทําการวิเคราะห์สาเหตุของ

อุบติัการณ์ (RCA) รวมถึงในบางกรณีอาจทําหน้าท่ีเป็นผู้ นํา

ในการทําการวิเคราะห์สาเหตขุองอบุติัการณ์นัน้ ๆ ด้วย  
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 การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ (RCA) /  

การสอบสวนอุบัติเหตุ 

การสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง

ข้อมลูต่าง ๆ ดงัต่อไปนี:้  

• คําอธิบายถึงเหตกุารณ์เกิดขึน้ 

• ประมาณการความสญูเสียท่ีแท้จริง รวมถึงความสญูเสีย

อ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 

• รายการของสาเหตตุ่าง ๆ ของอบุติัการณ์ 

• ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดอบุติัการณ์ดงักลา่วซํา้ 

• รายการของมาตรการควบคุมเชิงระบบและ/หรือการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการท่ีสามารถลดโอกาสของความ

เสี่ยงในการเกิดอบุติัการณ์ซํา้ 

• ต้องมีแผนในการสื่อสารบทเรียนท่ีได้รับและรายละเอียด

ของรายงานการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุท่ีเสร็จ

สมบูรณ์ กับผู้ แทนของบริษัทเชฟรอนท่ีปฏิบัติงานใน

สถานท่ีประกอบการของผู้ รับเหมาโดยเร็วท่ีสดุ 

• บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ต้องมีส่วนรวมในการ

สอบสวนอุบัติการณ์ของผู้ รับเหมา หากอุบัติการณ์

ดังกล่าวเกิดขึน้ภายใต้พืน้ท่ีควบคุมการปฏิบติังานของ

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  

ในสถานการณ์ท่ีอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึน้เก่ียวข้องกับผู้ รับเหมา

หลายราย ซึง่รวมถึงพนกังานของบริษัท เชฟรอนประเทศไทย 
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บริษัทอาจทําการแต่งตัง้ทีมสอบสวนอบุติัการณ์โดยมีตัวแทน

มาจากทกุบริษัทท่ีได้รับผลกระทบได้ 

 การบริหารรายกรณีของอุบัติการณ์ 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย กําหนดให้มีการรายงานและ

ประเมินการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยในทุกกรณีในทันที 

เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ ป่วยหรือผู้ ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการดูแล

และการติดตามทางการแพทย์อย่างเหมาะสม  การรายงาน

และการจดัการการกบัการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยท่ีล่าช้า

อาจส่งผลให้การเจ็บป่วยทวีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ รวมถึง

เพ่ิมความซบัซ้อนในการรักษาพยาบาลให้มากย่ิงขึน้อีกด้วย  

ขัน้ตอนการบริหารรายกรณีของอุบติัการณ์ ประกอบไปด้วย

องค์ประกอบหลกัเจ็ด (7) ประการดงัต่อไปนี:้ 

1. การแจ้งและการรายงานการบาดเจ็บและความเจ็บป่วย 

2. สถานพยาบาล 

3. การติดต่อสื่อสารกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

4. การนําตวัสง่สถานพยาบาลโดยบคุลากรทางการแพทย์ 

5. การสื่อสารขัน้ตอนการปฏิบัติงานการบริหารรายกรณี

ของอบุติัการณ์ให้กบัฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ 

6. เอกสารคําแนะนําในการรักษาพยาบาล 

7. กฎหมาย/จริยธรรมทางการแพทย์ 

“TSP-21 เร่ือง การบริหารรายกรณีสําหรับอบุติัการณ์ ในกรณี

เกิดการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยท่ีมีสาเหตจุากงาน” ได้ถกู

จัดทําขึน้เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการ
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และติดตามการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยท่ีมีสาเหตุจาก

งาน วตัถปุระสงค์พืน้ฐานของ TSP-21 มีดงัต่อไปนี:้ 

• เพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้ ได้รับบาดเจ็บ/เจ็บป่วยได้รับการรักษา

ท่ีเหมาะสมอยา่งทนัท่วงที 

• เ พ่ือ ใ ห้มั่น ใจว่า ไ ด้ มีการ ติดตามอย่าง เหมาะสม 

จนกระทัง่ผู้บาดเจ็บ/ผู้ เจ็บป่วยมีสภาพร่างกายท่ีแข็งแรง

และสามารถกลบัมาปฏิบติังานได้ตามปกติ 

• เ พ่ือให้มั่นใจว่ามีการประสานงานและสื่อสาร ท่ี มี

ประสิทธิภาพระหว่างหัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร

ทัง้ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย เองและผู้ รับเหมา 

เจ้าหน้าท่ีแผนก OE/HES และแผนกการแพทย์ของ

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  รวมถึงสถานพยาบาลท่ี

ให้บริการทางการแพทย์ 

• เพ่ือให้มั่นใจว่าการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยได้ถูก

บนัทึกไว้อย่างถกูต้องและสม่ําเสมอตามมาตรฐานการ

รายงานของบริษัทเชฟรอน 

หากมีข้อสงสยัว่าการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยมีสาเหตุท่ีมา

จากงานหรือไม่ ให้ปฏิบติักับกรณีท่ีเกิดขึน้เสมือนว่ามีสาเหตุ

มาจากงานก่อนเสมอ  

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย กําหนดให้ผู้ รับเหมาจําเป็นต้อง

ติดตามอาการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยท่ีเกิดขึน้กับพนักงานของ

ตนเอง รวมถึงทําการรายงานท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้
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ในสัญญาท่ีทําระหว่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยและ

ผู้ รับเหมาโดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีสามารถดําเนินการได้ 

ผังการไหลการจัดการรายกรณีการบาดเจ็บ/ความเจ็บป่วยมี

สาเหตมุาจากงาน ดงัแสดงในรูปด้านลา่ง 

  

Work-related Injury / Illness Occurs at a CTEP 
Facility or Operation

HR/Contractor Representative

•  Communicate Drug & 
Alcohol test policy to all 
Personnel.

•  Provide appropriate 
resources to manage the 
case

•  Visit IP in hospital
•  Track IP’s sick leave
•  Support follow-up 

compensation claims
•  Manage Drug & Alcohol 

positive case
•  Maintain records and 

reports to officials.

 Onshore Medical Coordinator

•  Arrange transport from hangar to 
hospital for all cases

•  Coordinate with treating physician 
for treatment plan and report CTEP 
doctor 

•  Coordinate with contractor’s 
representative to handle the case 

•  Follow up progress with Treating 
Physician on a daily basis

•  Follow up progress of IP recovery 
and inform Chevron Doctor daily

Asset  / Dept. HES Specialist

•  Review IIR for quality and 
accuracy

•  Classify incident correctly
•  Review data in IMS

HES Manager

•  Ensure report sent to DMF 
within 72 hours when 
required

•  Review incident 
classification

•  Evaluate effectiveness of 
procedures

Chevron Doctor

•  Discuss with 3rd Party 
Medical Doctor if used by 
Contractor on diagnosis 
and treatment

•  Advise all Chevron Medics 
on diagnosis and treatment

•  Ensure proper Medical 
referral

•  Arrange for Drug & Alcohol 
Test if  required

•  Contact Treating Physician 
about treatment details

•  Review treatment status 
and approve IP’s Return to 
Work

•  Review work-related cases 
for proper recording

Supervisor
•  Contact IP for incident 

details
•  Contact Medic for 

treatment details
•  Conduct II&R Notification 

and Investigation
•  Identify Testing With 

Cause Case for Drug & 
Alcohol Test

•  Record II&R details 

Chevron Staff
•  Notify HR to handle details
•  Review & Assign 

appropriate tasks to IP 
following approval from 
Chevron Doctor.

Contractors
•  Notify details to Contractor 

Representative
•  Assign appropriate tasks to 

IP following approval from 
Chevron Doctor

Facility Medic

•  All Chevron Medics consult 
Chevron on duty Doctor

•  3rd party Medical Service  
Medics consult 3rd party  
Medical Service Doctor

•  Provide required treatment
•  Determine severity of 

illness/injury
•  Complete Injury / Illness 

Report
If Minor, then:
•  Advise IP to Return to 

Work
If Serious, then:
•  Consult with Duty Chevron 

Doctor
•  Refer IP to Hospital
•  Secure Permission to 

Release Information Form 
from IP

•  Ensure IP has complied 
with all steps in the Fit to 
Return to Work Procedure

•  Complete Report of 
Referral Form and 
Distribute

Employee / Contractor

•  Seek treatment from Facility Medic Immediately
•  Describe medical situation to Medic and Supervisor
•  Adhere to treatment prescribed by Medic
•  Complete Permission to Release Information Form
•  Return to work when approved by Company Doctor

Facility Manager

•  Review details with Duty 
Doctor to identify work 
restrictions.

•  Consult with Duty Doctor to 
conduct Drug & Alcohol 
test if required

•  Contact P’s Manager 
regarding IP work 
restrictions

•  Review work restrictions 
with IP‘s  Supervisor.

3rd Party Medical Services 
Doctor

•  Contact & Consult with the 
Chevron on Duty Doctor 
about treatment

•  Advise 3rd party medic on 
treatment
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ผังการไหลแสดงการบริหารรายกรณีทางการแพทย์สําหรับ

การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยท่ีมีสาเหตุจากงานท่ีมีบริการ

ทางการแพทย์จากภายนอกมาเก่ียวข้อง 

 

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมของขัน้ตอนการดําเนินงานการบริหาร

รายกรณีสําหรับผู้บาดเจ็บ/ผู้ เจ็บป่วย ให้ติดต่อกบันายแพทย์

ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย หรือคลินิกประจําฐาน

ปฏิบติังานประจําแหลง่ผลิตเอราวณั  

Reported Injury or Illness

Non-Work Related Work Related or Suspected

1. Facility Medic consults his 3rd party 
Medical Services Doctor for treatment.
2. Inform OIM/DSM/PIC 

1. Facility Medic assesses the patient then 
reports to his 3rd party Medical Service Doctor.
2. Inform OIM/DSM/PIC
3. 3rd party Medical Service Doctor contacts 
Chevron Doctor at 66-2-545-5555 ext 4411 or 
4403 to discuss prior to prescribing treatment. 

No Referral               Need-Referral               Need-ReferralNo Referral

Chevron Onshore Clinic

3rd party Medical 
Service Doctor 

advises treatment 
to Facility Medic.

3rd party Medical 
Service Doctor 
advises treatment 
to Facility Medic

1.  Facility Medic prepares 
referral document and sends 
to ELQclinic@chevron.com.
2. ELQ clinic contacts 
Onshore Chevron clinic.

1. 3rd party Medical Service 
Doctor contacts Chevron 
Doctor at 66-2-545-5555 ext 
4411 or 4403 to discuss prior 
to arranging referral.
2. Facility Medic prepares 
referral documents then sends 
to ELQclinic@chevron.com.

• Chevron Onshore Medical Coordinator 
accompanies the patient to designated hospital, if 
available. Non medical person may accompany a 
non serious case, which will be advised by 
Chevron Doctor. 
• Chevron Onshore Medical Coordinator to engage 
with outside attending doctor.
• If a 3rd party Medical Service Provider is 
involved, the 3rd party doctor coordinates the case 
management with the Chevron onshore Medical 
Coordinator directly.  
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 ข้อกาํหนดด้านสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม และความ

ปลอดภัย (HES) สาํหรับผู้ รับเหมา 

 การตรวจสอบและการคัดเลือกคู่สัญญา 

ในกระบวนการคดัเลือกผู้ รับเหมาของบริษัท เชฟรอน ประเทศ

ไทย จะยึดหลักการพิจารณาซึ่งไม่ได้จํากัดเพียงแค่การ

ประเมินและการจัดระดับของกระบวนการระบบการจัดการ

ด้านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยสําหรับ

ผู้ รับเหมา (CHESM) เท่านัน้ แต่จะพิจารณาถึงองค์ประกอบ

อ่ืน ๆ อีกดงัต่อไปนี:้ 

• ลกัษณะและความเสี่ยงของงาน 

• ประสบการณ์ในการทํางานของผู้ รับเหมา 

• ภาวะผู้ นําของผู้บริหาร 

• ผลสมัฤทธ์ิทางด้าน HES ในอดีตผ่านมา 

• ระบบบริหารจดัการด้าน HES หรือด้านความปลอดภยั 

• การฝึกอบรมและสมรรถนะในการปฏิบติังาน 

• การสอบสวนอุบติัการณ์และขัน้ตอนการปฏิบัติงานใน

การรายงานอบุติัการณ์ 

• ขัน้ตอนการปฏิบติังานในสถานการณ์ฉกุเฉิน 

 ข้อกําหนดสําหรับผู้รับเหมา 

ผู้ รับเหมาท่ีอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงาน หัวหน้างาน และ

พนกังานต้องปฏิบติัตามดงัต่อไปนี:้ 
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• ดําเนินการจดัประชมุ HES และการประชมุเตรียมความ

พร้อมก่อนเร่ิมงาน รวมถึงการวางแผนการประเมินความ

เสี่ยง 

• ใช้อปุกรณ์เฉพาะท่ีระบไุว้ในสญัญาเท่านัน้ 

• ใช้งานอุปกรณ์ตามท่ีผู้ ผลิตแนะนําโดยพนักงานท่ีมี

ความรู้ความชํานาญและผ่านการฝึกอบรมแล้ว 

• ต้องดําเนินงาน และปฏิบัติตามระบบอนุญาตทํางาน

และการบริหารการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย 

(MSW) ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  

• ต้องจัดหาและทําให้มั่นใจว่าพนักงานของผู้ รับเหมา

เข้าใจและปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญา รวมถึงของ

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ในเร่ืองการฝึกอบรมและ

การใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคล (PPE) 

• ต้องดําเนินการและเข้าร่วมในการเข้าเย่ียมและการ

ตรวจสอบสถานปฏิบติังานของผู้ รับเหมาร่วมกับผู้ แทน

ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  เพ่ือกําหนดข้อกําหนด

ในการติดตามให้เกิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

• ต้อง เ ก็บบันทึกชั่ ว โมงการ ทํางานและอุบั ติ เหตุ /

อุบติัการณ์ของพนกังานของผู้ รับเหมาและพนกังานของ

ผู้ รับเหมาช่วง ดงัต่อไปนี:้ 

 อบุติัเหตถึุงขัน้เสียชีวิต 

 อบุติัเหตถึุงขัน้หยดุงาน (DAFWC) 
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 อุบัติเหตุถึงขัน้บาดเจ็บท่ีต้องจํากัดลักษณะการ

ทํางาน (RWC) 

 อุบัติ เหตุถึงขัน้บาดเจ็บท่ีต้องได้ รับการ รักษา

มากกวา่การปฐมพยาบาล (MTC) 

 อุบัติ เหตุ ถึงขัน้บาดเ จ็บท่ี ต้องไ ด้ รับการปฐม

พยาบาล 

 การเกิดเพลิงไหม้ 

 การหกร่ัวไหล 

 อัตราการเกิดอุบัติการณ์ท่ีต้องลงบันทึกทัง้หมด 

(TRIR) 

• ในกรณีท่ีบริษัทเชฟรอนอนุญาตให้ผู้ รับเหมาหลัก

ควบคุมงานโดยใช้ระบบการจัดการความปลอดภยัของ

ตนเอง  ผู้ รั บ เหมา ต้องจัด ทําเอกสาร เ พ่ือ ทําการ

เทียบเคียงระบบการจัดการความปลอดภัยของตน

ดงักลา่วกบัของบริษัทเชฟรอน 

 ระดับของ CHESM 

หากการปฏิบัติงานของผู้ รับเหมาอยู่ในขอบเขตของการ

บริหารจัดการด้านสขุภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

ของผู้ รับเหมา (CHESM) แล้ว  โปรไฟล์ความเสี่ยง  (risk 

profile) ในงานของผู้ รับเหมาและระดับคะแนนจากการ

ประเมินตามกระบวนการ CHESM จะเป็นตัวกําหนดระดับ

ของการมีส่วนร่วมของผู้ รับเหมาในกิจกรรมต่าง ๆ  ไม่ว่าจะ
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เป็นทางด้านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

ตลอดระยะเวลาท่ีทํางานร่วมกบับริษัท เชฟรอน 

ผู้ รับเหมาจะถกูประเมินออกเป็นระดบัต่าง ๆ เช่นตัง้แต่ เกรด 

A – D, ระดับต่ํา, ยังไม่มีการให้คะแนน, ให้หยุดปฏิบัติงาน

ชั่วคราวเน่ืองจากอาจส่งผลกระทบท่ีสําคัญ (กําหนดตาม

รายการมาตรฐานของกิจกรรมการทํางาน), และการประมาณ

การจํานวนชั่วโมงการทํางานเพ่ือกําหนดโปรไฟล์ความเสี่ยง

ในการปฏิบติังานของผู้ รับเหมา ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี:้ 

การประเมินในขัน้เร่ิมต้น 

อตัราการเกิดอบุติัการณ์ท่ีต้องลงบนัทึกทัง้หมด  

การใช้แบบสอบถามในการทวนสอบคุณสมบติัโดยผ่านการ

ตรวจสอบระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม 

และความปลอดภัย (HES System Review)  และ/หรือการ

ตรวจประเมินระบบการจดัการด้านอาชีวอนามยั สิ่งแวดล้อม 

และความปลอดภัยท่ีสํานักงานหรือสถานปฏิบัติงานของ

ผู้ รับเหมา (CHESM Office/ Field Audit) 

การปรับระดับคะแนน (CHESM Grade) หลังจากทาํงาน

ร่วมกับเชฟรอน  

อตัราการเกิดอบุติัการณ์ท่ีต้องลงบนัทึกทัง้หมด 

การใช้แบบสอบถามในการทวนสอบคุณสมบติัโดยผ่านการ

ตรวจสอบระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม 

และความปลอดภัย (HES System Review) และ/หรือการ

ตรวจประเมินระบบการจดัการด้านอาชีวอนามยั สิ่งแวดล้อม 
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และความปลอดภัยท่ีสํานักงานหรือสถานปฏิบัติงานของ

ผู้ รับเหมา (CHESM Office/ Field Audit) 

ง า น ใ น ข ณ ะ ท่ี มี กิ จ ก ร ร ม ท่ี กํ า ลั ง ดํ า เ นิ น ก า ร อ ยู่   

(การประเมินผลงาน การตรวจสอบภาคสนาม) 

 ข้อกําหนดสําหรับอุปกรณ์ของผู้รับเหมา  

(เช่น กล่องเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเช่ามา) 

อปุกรณ์ทัง้หมดท่ีสง่มายงัพืน้ท่ีปฏิบติังานของบริษัท เชฟรอน 

ประเทศไทย และทัง้ท่ีอยู่ระหว่างการใช้งานต้องมาพร้อมกบั

อุปกรณ์ช่วยยกท่ีได้รับการตรวจสอบและการรับรองแล้วซึ่ง

เป็นไปตามหรือท่ีสูงมาตรฐานของบริษัท เชฟรอน ประเทศ

ไทย ในเร่ืองการยกและการผกูรัด (lifting and rigging) 

ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นไปตามข้อกําหนดการจัดแบ่ง

พืน้ท่ี (ตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภยั) 

ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ท่ีประกอบด้วยเคร่ืองยนต์มีการติดตัง้

อุปกรณ์ดักประกายไฟท่ีปลายท่อไอเสีย ระบบการหยุดการ

ทํางานเม่ือความเร็วเกินกว่าท่ีกําหนด ระบบป้องกันการเกิด

ประกายไฟท่ีเกิดจากความตึงต่ํา และการบุฉนวนบนพืน้ผิว

วสัดท่ีุมีความร้อน 

ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  

ซึ่งรวมถึง TSP-9 เร่ือง กล่องเคร่ืองมือ/หีบ/อุปกรณ์ท่ีมีบาน

พับและบานเปิด และ TSP-39 เร่ือง การดําเนินการในการ

ติดตัง้อุปกรณ์เช่าและการขนส่งกลับ รวมถึง TSP อ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 
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อุปกรณ์ท่ีทํางานภายใต้แรงดันต้องถูกทําการประเมินและ

ทดสอบแรงดนัโดยใช้นํา้ (hydro test) ตามสภาพการใช้งานท่ี

ผู้ผลิตกําหนดหรือท่ีเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องได้รับการประเมินและรับรองหรือทดสอบ

เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้ตามท่ีผู้ ผลิตแนะนําหรือ

เป็นไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้ 

อุปกรณ์ช่วยยกและการผูกรัดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ

บริษัทเชฟรอน 

 การจัดการผู้รับเหมาช่วง 

ผู้ รับเหมาหลกัเป็นผู้ ท่ีมีหน้าท่ีในการรับประกันว่าผู้ รับเหมา

ช่วงและพนักงานของตนปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีตกลงไว้

เช่นเดียวกันกับผู้ รับเหมาหลัก ทัง้นีร้วมถึงต้องรับประกันว่า

ผู้ รับเหมาช่วงมีคุณสมบัติในการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐานของบริษัท  เชฟรอนประเทศไทย  รวมถึงข้อ

กําหนดการปฏิบติังานเพ่ือความปลอดภัย (MSW) ของบริษัท

แม ่(U&G) และข้อกําหนดของกระบวนการ OE อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ในขณะปฏิบติังานให้กบับริษัท เชฟรอน ประเทศไทย   
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 การจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 การจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

สําหรับในสถานการณ์ฉุกเฉินใด ๆ ก็ตามพนักงานแต่ละคน

ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนก่อนเป็นอันดับแรกเสมอ 

ใ ห้พนักงานกดสัญญาณเ ตือนภัยและตอบสนองต่อ

สถานการณ์ฉกุเฉินเมื่อเห็นวา่ไมม่ีความเสี่ยงเท่านัน้ 

ในสถานท่ีปฏิบติังานของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย แต่ละ

แห่ง  จะมีการติดป้ายประกาศในสถานการณ์ฉุก เ ฉิน 

(emergency station bill) ซึ่งให้รายละเอียดถึงลกัษณะของ

การแ จ้ ง เ ตือน  รวมถึงขั น้ตอนการปฏิบั ติ ในระห ว่ า ง

สถานการณ์ฉกุเฉิน  

ป้ายประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉินจะระบุผู้ มีหน้า ท่ีใน

ตําแหน่งภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ (บุคลากรหลกั ๆ) 

โดยแบ่งตามประเภทตําแหน่งงานปกติเป็นหลัก (หน้าท่ี

สําหรับในแต่ละตําแหน่งท่ีสําคัญ จะถกูระบุไว้ในใบรายการ

ตรวจสอบ (checklist) ของแผนตอบโต้สถานการณ์ฉกุเฉิน) 

นอกจากนีใ้นสถานท่ีปฏิบัติงานนอกชายฝ่ังของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย แต่ละแห่งจะมีการติดป้ายเพ่ือระบุถึง

ตําแหน่งของอุปกรณ์ฉุกเฉินหรือแผนควบคุมอัคคีภยั เพ่ือให้

ข้อมลูแก่พนกังานถึงท่ีตัง้และจํานวนของอุปกรณ์และวสัดอ่ืุน ๆ 

ท่ีจําเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ฉกุเฉิน 
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พนักงานแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมในระหว่างการฝึกซ้อมเพ่ือ

เตรียมความพร้อมในกรณีเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน และปฏิบติัตาม

หน้าท่ีของตนตามท่ีถกูกําหนดไว้ 

การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์จดัให้มีอยูใ่นทุกสถานท่ี

ปฏิบติังานของบริษัทฯ นอกจากนีอุ้ปกรณ์ปฐมพยาบาลต้อง

มีอยู่ประจําในแต่ละสถานท่ีปฏิบติังาน หากมีการนําเอาวสัดุ

จําเป็นในชุดปฐมพยาบาลไปใช้ จะต้องมีการรายงานให้

ทราบเพ่ือจะได้จดัหามาทดแทนในทนัที 

เพ่ือให้เกิดความคุ้ นเคยในรายละเอียดของขัน้ตอนการ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉกุเฉินของบริษัท เชฟรอนประเทศ

ไทย ผู้ปฏิบติังานทกุคนต้องทําความเข้าใจในแผนตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (ERP) ของสถานท่ีปฏิบติังานของตน 

รวมถึงรายละเอียดของโครงสร้างตําแหน่ง และใบรายการ

ตรวจสอบสําหรับหน้าท่ีตา่ง ๆ ในสถานการณ์ฉกุเฉิน 

ท้ายท่ีสดุ หากในตําแหน่งงานของคณุไม่ได้ถกูกําหนดไว้ให้มี

บทบาทหลกัในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ปฏิบติังานยงัคงต้องทํา

การทบทวนรายละเอียดในป้ายประกาศในสถานการณ์

ฉุกเฉิน และรู้ถึงความรับผิดชอบของตนเอง และปฏิบติัตาม

หากมีสัญญาณฉุกเฉินดังขึน้หรือเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

เกิดขึน้ 

 การดับเพลิง 

เป็นหน้าท่ีหลกัของผู้ปฏิบติังานทุกคนในการช่วยกันป้องกัน

เหตเุพลิงไหม้ รวมถึงการเกิดเหตฉุุกเฉินอ่ืน ๆ โดยต้องปฏิบติั
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ตามหลักการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยและมีการเฝ้า

ระวงัอยู่เสมอ รวมถึงต้องทําการจัดการกับความเสี่ยงท่ีอาจ

ทําให้เกิดเพลิงไหม้ หรือเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ท่ี

อาจลกุลามได้ 

โดยปกติแล้ว นํา้เป็นสิ่งท่ีหาได้ง่ายและมีความสะดวกในการ

ใช้ในการควบคมุเพลิงและดบัเพลิง   

เพลิงไหม้ท่ีเกิดจากแรงดนัก๊าซจะต้องถกูทําให้เย็นลงด้วยนํา้

จนกระทั่งแหล่งกําเนิดของแรงดันดังกล่าวสามารถถกูปิดลง

ได้  โดยทัว่ไป ห้ามดบัเพลิงท่ีมีสาเหตมุาจากแรงดนัก๊าซ 

อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้จัดเป็นอุปกรณ์ดับเพลิง

ขัน้ ต้น   ถูกออกแบบมาสําหรับดับเพลิง ท่ี มี พื น้ ท่ี จํากัด

เน่ืองจากมีช่วงระยะเวลาท่ีสามารถดบัเพลิงได้สัน้ ๆ เทา่นัน้ 

ชนิดของอปุกรณ์ดบัเพลิงมีดงัต่อไปนี ้

นํา้ จดัเป็นสารดบัเพลิงท่ีมีประโยชน์หลายอยา่งและ

เหมาะสมสําหรับเพลิงท่ีเกิดจากวัสดุจําพวกไม้ 

กระดาษ ผ้า และเพลิงท่ีเกิดจากลักษณะเดียวกัน  

แต่ไมค่วรใช้นํา้กบัเพลิงท่ีมีสาเหตมุาจากเชือ้เพลิงเหลวหรือท่ี

เกิดจากไฟฟา้ท่ียงัคงมีกระแสไฟฟา้อยู ่

สารเคมีผง อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดนีเ้ป็นผงท่ีไม่นําไฟฟ้า จึง

ทําให้เหมาะสมสําหรับใช้ดับเพลิงท่ีเกิดจากไฮโดรคาร์บอน

เหลว และในพืน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยงจากเหตุเพลิงไหม้ท่ีเกิดจาก

สาเหตุหลาย ๆ อย่างรวมกัน  ห้ามใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิด

สารเคมีผงในพืน้ท่ีปิดคลมุท่ีมีพืน้ท่ีท่ีจํากดั 
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โฟม มีประโยชน์อย่างมากในการควบคุมเพลิงไหม้

จากไฮโดรคาร์บอนเหลว แต่ห้ามใช้กับเพลิงท่ีมี

สาเหตุมาจากกระแสไฟฟ้า เพราะอาจเสี่ยงต่อการ

ถูกไฟฟ้าช็อตได้  อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทโฟมชนิดพิเศษ

เหมาะท่ีจะใช้ดบัเพลิงท่ีมีสาเหตมุาจากการทอดโดยใช้นํา้มนั

ในห้องครัว 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดนี ้

เ ป็นไอของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้นท่ีมี

ประสิทธิภาพและไมนํ่าไฟฟา้ ใช้สําหรับดบัเพลิงท่ีมี

ไฟฟ้าหรือท่ีเกิดจากระบบอิเลคโทรนิค หรือไฟไหม้ท่ีเกิดจาก

เชือ้เพลิงเหลวโดยการเข้าไปแทนท่ีออกซิเจน (ใช้หลักการ

สกัดกัน้) เพราะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะอาดและไม่มี

อันตรายต่อกลไกลหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ จึงเหมาะสําหรับท่ีจะ

ใช้ในพืน้ท่ีท่ีมีระบบคอมพิวเตอร์ ห้องควบคมุ ห้องปฏิบติัการ

วิทยาศาสตร์ บธูพน่สี ในเรือ และในอากาศยาน 

แต่ละคนท่ีประจําอยู่ในสถานท่ีปฏิบัติงานแต่ละแห่ง ควร

เรียนรู้วิธีการตรวจสอบและการใช้งานของอปุกรณ์ดบัเพลิงท่ี

ตนมีเคร่ืองมือดับเพลิงท่ีจัดไว้นี ้มีไว้เพ่ือปกป้องทัง้พนักงาน 

และทรัพย์สินของบริษัทฯ 

การตรวจสอบด้วยสายตาควรดําเนินการอย่างน้อยเดือนละ

ครัง้ โดยทําการตรวจสอบอปุกรณ์ดับเพลิงทัง้หมดแล้วมีการ

ทําบันทึกการตรวจสอบติดไว้กับอุปกรณ์นัน้ ๆ เคร่ืองมือ

ดับเพลิงจะต้องมีสลักติดไว้เสมอ เพ่ือบ่งบอกว่าเค ร่ือง
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ดับเพลิงดังกล่าวยังไม่ถูกใช้งาน หากพบว่าสลักของเคร่ือง

ดับเพลิงชํารุดหรือสูญหาย เคร่ืองดับเพลิงดังกล่าวจะต้อง

ได้รับการตรวจสอบการบํารุงรักษาตามรายการทัง้หมดใหม่

อีกครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าเคร่ืองมือดับเพลิงดังกล่าวยงัไม่ได้ถกู

ใช้งาน 

ต้องทําการแจ้งเจ้าของพืน้ท่ีให้ทราบเสมอ เม่ือพบว่าเคร่ือง

ดบัเพลิงได้ถกูใช้งานแล้วหรือหายไปจากตําแหน่งท่ีถกูระบไุว้ 

 การรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน 

เมื่อตรวจพบความผิดปกติ อนัตราย หรือสภาวการณ์ฉกุเฉิน 

ให้ดาํเนินการดังต่อไปนีใ้นทันที! 

เปิดสัญญาณเตือนภัยและประกาศให้ทราบถึงสถานการณ์

และตําแหน่งท่ีเกิดเหตุผ่านระบบเสียงตามสาย 3 ครัง้ (หรือ

หากสามารถทําได้ ให้รายงานสถานการณ์และพืน้ท่ีต่อ

ห้องควบคุม/ห้องสื่อสาร หรือโทรไปท่ีเบอร์ฉุกเฉินของ

หน่วยงาน) 

เม่ือต้องรายงานเหตุเพลิงไหม้หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้

ดําเนินการดงัต่อไปนี:้ 

รายงาน: 

แจ้งวา่ตนเองเป็นใคร 

แจ้งวา่ตนเองอยูท่ี่ไหน 

แจ้งวา่เกิดอะไรขึน้ 
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แจ้งความช่วยเหลือท่ีต้องการ 

ถอยออกมา สังเกต และประเมินสถานการณ์ในตําแหน่งท่ี

ปลอดภยั 

ดําเนินการเฉพาะเม่ือเห็นว่าสามารถทําได้และปลอดภัย 

(อยา่นําตวัเองเข้าไปเสี่ยง) 

รายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อห้องควบคุม/ห้องสื่อสาร 

หรือเบอร์ฉุกเฉินของหน่วยงานจนกว่าความช่วยเหลือจะ

มาถึง 

ไปยงัจดุท่ีกําหนดไว้สําหรับสถานการณ์ฉกุเฉินหรือจดุรวมพล

เม่ือทีมตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินประจําสถาน

ปฏิบติังานมาถึง 

ไปยังจุดรวมพลหรือจุดลงเรือของตนเพ่ือทําการตรวจสอบ

จํานวนคน จับคู่บัดดี ้และรอคําสั่งต่อไปเม่ือมีสัญญาณสั่ง

การดงัขึน้หรือได้รับคําสงัผ่านทางระบบเสียงตามสาย 

 การปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

กระบวนการและเคร่ืองมือโต้ตอบในสถานการณ์

ฉุกเฉิน: 

คู่มือการปิดระบบในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมทัง้ปุ่ มและวาล์ว

สําหรับการปิดระบบได้ถกูจดัทําขึน้สําหรับใช้ในการหยดุการ

ทํางานและ/หรือลดแรงดนัในอปุกรณ์และในระบบต่าง ๆ 

พนกังานจะได้รับอนญุาตให้ใช้งานระบบดงักล่าวได้ ก็ต่อเมื่อ

สงัเกตพบสภาวการณ์ฉกุเฉิน 
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ห้ า ม เ ข้ า ไ ป ใ นพื น้ ท่ี ท่ี กํ า ลัง ป ร ะส บปั ญห าห รื ออยู่ ใน

สภาวการณ์ฉุกเฉินยกเว้นผู้ ได้ รับการฝึกอบรมและได้ รับ

อนญุาตแล้วเท่านัน้ 

ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ (การส่งต่อผู้ป่วย): 

กฎทัว่ไปสําหรับการรักษาผู้ ได้รับบาดเจ็บ: 

กฎทัว่ไปสําหรับการรักษาผู้ ได้รับบาดเจ็บ: 

ห้ามนึกเอาเองวา่ผู้ ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแล้ว 

ให้ใครคนใดคนหนึ่งโทรแจ้งเบอร์ฉกุเฉินหรือพนักงานสื่อสาร 

(Radio Operator) ทนัที 

ให้ดําเนินการปฐมพยาบาลหากได้รับการฝึกอบรมมา ห้าม

เคลื่อนย้ายผู้ บาดเจ็บจนกว่าจะได้รับคําแนะนําโดยบุรุษ

พยาบาลท่ีผ่านการอบรม 

รักษาอณุหภมูิร่างกายผู้บาดเจ็บให้อบอุ่นอยูเ่สมอ 

อยู่กับผู้ บาดเจ็บจนกว่าความช่วยเหลือทางการแพทย์จะ

มาถึง 

พาผู้ บาดเจ็บไปทําการรักษา หากผู้ บาดเจ็บยังมีสติและ

สามารถเดินเองได้ 

ห้ามทําการรบกวนใด ๆ ในบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบ นอกเหนือ

เสียจากวา่ในบริเวณพืน้ท่ีดงักลา่วไมป่ลอดภยั ปอ้งกนัผู้ ไมไ่ด้

รับอนญุาตเข้ามาในพืน้ท่ีเกิดเหต ุ

ปฏิบติัตามคําเตือนในการป้องกนัตนเองเสมอและใช้อุปกรณ์

ป้องกันภัยส่วนบุคคลสําหรับป้องกันการติดเชือ้ท่ีสมัผัสผ่าน
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ทางโลหิต เช่น โรคไวรัสตับอักเสบเอ โรคไวรัสตับอักเสบบี 

และโรคภมูิคุ้มกนับกพร่อง (HIV) 

ปฏิบติัตามคําเตือนในการป้องกนัตนเองเสมอและใช้อุปกรณ์

ป้องกันภัยส่วนบุคคลสําหรับป้องกันการติดเชือ้ท่ีสมัผัสผ่าน

ทางโลหิต เช่น โรคไวรัสตับอักเสบเอ โรคไวรัสตับอักเสบบี 

และโรคภมูิคุ้มกนับกพร่อง (HIV) 

การบาดเจ็บจากไฟฟ้า: 

ห้ามสมัผสัตวัผู้บาดเจ็บ 

หาท่ีมาและตดัแหลง่ท่ีมาของกระแสไฟฟา้ 

หากสามารถทําได้ ให้ใช้ไม้แห้ง (ไม้กระดานนัง่ร้าน, ด้ามไม้) 

ผลกัผู้บาดเจ็บให้ห่างจากแหลง่กําเนิดของกระแสไฟฟ้า หรือ

ผลักแหล่งกําเนิดของกระแสไฟฟ้าให้ออกจากตัวของ

ผู้บาดเจ็บ 

ดํ า เ นินการปฐมพยาบาลหากไ ด้ รับการ ฝึกอบรมมา 

ดําเนินการเม่ือเห็นวา่ปลอดภยัจากกระแสไฟฟา้แล้ว 

คนตกนํา้: 

โยนห่วงชูชีพหรือวัตถุลอยนํา้ อ่ืน ๆ ไปยังคนตกนํา้เพ่ือ

ช่วยเหลือและ/หรือเป็นเคร่ืองหมายแสดงจดุท่ีลอยตวัอยู ่

ตะโกนวา่ “คนตกนํา้” และตะโกนต่อเน่ืองจนกวา่มีคนอ่ืนได้ยิน 

เฝา้มองคนตกนํา้ไว้ตลอด สงัเกตอตัราและทิศทางท่ีลอยตวั 

บอกผู้ ท่ีอยู่ใกล้เคียงให้ใช้ระบบเสียงตามสาย หรือโทรแจ้ง

เบอร์ฉกุเฉิน แล้วให้ข้อมลูดงัต่อไปนี:้ 
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• ตําแหน่งในนํา้ (ทิศทาง, ระยะทาง) 

• ช่ือของคนตกนํา้ (ถ้าทราบ) 

• ช่ือผู้แจ้งและตําแหน่งปัจจบุนั 

• หากไมมี่ใครเลยท่ีอยู่ใกล้เคียงและเป็นทางเลือกสดุท้าย

แล้ว ให้ออกมาจากตําแหน่งดังกล่าวเพ่ือไปประกาศ

ตามระบบเสียงตามสายเพ่ือแจ้งคนตกนํา้ 

• สงัเกตอยา่งต่อเน่ืองจนกวา่จะได้รับความช่วยเหลือ 

ร่ัวและหก: 

แจ้งเตือนผู้ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ในพืน้ท่ีให้รับทราบ 

ออกจากพืน้ท่ีนัน้โดยด่วนเท่าท่ีทําได้พร้อมกบักลัน้ลมหายใจ 

ปิดอุปกรณ์พกพาทัง้หมด: ไม่ทําสิ่งท่ีอาจก่อให้เกิดประกาย

ไฟหรือเป็นแหลง่ของประกายไฟ 

ต้องมัน่ใจวา่มีการกดสญัญาณเตือน 

ตอบสนองเหมือนกบัสญัญาณทัว่ไป 

ไฮโดรคาร์บอนเหลวและก๊าซเม่ือร่ัวหรือหกอาจเกิดการสะสม

ในพืน้ท่ีท่ีปิดมิดชิดได้  เมื่อสงสยัว่ามีก๊าซสะสมอยู่ ให้จํากัด

การเข้าพืน้ท่ีและจะอนุญาตให้เข้าพืน้ท่ีเฉพาะพนักงานท่ี

ได้รับการฝึกอบรมภายใต้การควบคมุดแูลแล้วเท่านัน้โดยต้อง

สวมอปุกรณ์ SCBA 

ความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้จะเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสําคัญ

เม่ือมีก๊าซติดไฟสะสมอยู่ในพืน้ท่ี ดังนัน้ต้องหลีกเลี่ยงการใช้

วสัดหุรืออปุกรณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดประกายไฟ 
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การอพยพ/การสละฐานปฏิบัติงาน: 

การตัดสินใจในการสละฐานปฏิบัติงานนอกชายฝ่ัง จะเป็น

อํานาจของผู้ จดัการประจําฐานฯ (OIM) ผู้ควบคุมเรือ/กปัตนั 

(สําหรับสถานท่ีปฏิบติังานท่ีลอยลําอยูใ่นทะเล) หรือผู้ ท่ีได้รับ

มอบหมายแล้วเท่านัน้   

เม่ือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึน้ ผู้ ท่ีต้องอพยพ (ในกลุ่ม E) 

จะต้องทําการอพยพก่อนเป็นอนัดบัแรกและพนกังานฉกุเฉิน 

(ในกลุม่ R) จะยงัคงปฏิบติังานต่อตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉกุเฉินหรือแผนอพยพหนีไต้ฝุ่ น 

วิธีการอพยพท่ีปลอดภยัท่ีสดุจะถกูกําหนดตามสภาพอากาศ 

อปุกรณ์ท่ีมี และปัจจยัอ่ืน ๆ   

วิธีการอพยพท่ีใช้ได้แก่: 

การอพยพทางเฮลิคอปเตอร์ 

การอพยพทางเรือลําเลียงสิ่งของและกําลงัพล 

อพยพโดยเรือช่วยชีวิต/แพช่วยชีวิต 

วิธีการอพยพอ่ืน จะถูกพิจารณาและแจ้งให้ผู้ อพยพทราบ 

ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ในพืน้ท่ีนัน้ ๆ 

 การฝึกซ้อมเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

การฝึกซ้อมสําหรับการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน จะต้อง

ถกูดําเนินการในสถานท่ีปฏิบติังานของของบริษัทเชฟรอนท่ี

เป็นไปตามท่ีกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของสถานท่ี

ปฏิบัติงานท่ีได้กําหนดไว้ เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ ปฏิบัติงานมี
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ความคุ้ นเคยกันกับขัน้ตอนการปฏิบติังานในสภาวะฉุกเฉิน 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย จึงได้มีการกําหนดให้มีการ

ฝึกซ้อมเสมือนหนึ่งวา่มีเหตฉุกุเฉินต่าง ๆ ดังกล่าวเกิดขึน้จริง 

ผู้ รับเหมาต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมทัง้หมด ทุกแท่นขุดเจาะ

ต้องมีการกําหนดการฝึกซ้อม จดัทําการฝึกซ้อม ทําการบนัทึก

ผลการฝึกซ้อมให้แก่ผู้ ปฏิบัติงานของตน ท่ี เป็นไปตาม

ข้อกําหนดของกฎหมาย ข้อบงัคับ และข้อสญัญาท่ีทําไว้กับ

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  

 แผนการตอบสนองกรณีนํา้มันร่ัวไหลและการแจ้งเตือน 

ทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของบริษัท เชฟรอน ประเทศ

ไทย  จะเป็นผู้ ประสานงานการตอบสนองในกรณีท่ีมีนํา้มนั

หรือวตัถอุนัตราย (HAZMAT) ร่ัวไหล ซึง่มีสาเหตจุากสถานท่ี

ปฏิบติังานและทรัพย์สินต่าง ๆ ของเชฟรอนทัง้ท่ีอยู่ในทะเล

และบนบก ในกรณีนีร้วมถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดของรัฐ

ในการวางแผนและการแจ้งหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องในกรณีท่ี

มีนํา้มนัและวตัถอุันตรายร่ัวไหล ซึ่งมีสาเหตุมาจากทรัพย์สิน

และสินทรัพย์ภายใต้พืน้ท่ีควบคุมการปฏิบติังานของบริษัทเช

ฟรอน 

ผู้ ท่ีสังเกตเห็นหรือพบเจอการร่ัวไหลจากสถานท่ีปฏิบติังาน

หรือจากการดําเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทเชฟรอน

ให้ดําเนินการดงัต่อไปนี:้  

1. ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ – ต้องมัน่ใจว่า

พนักงานทุกคนปลอดภยั ผู้ ใดก็ตามท่ีพบเห็นการร่ัวไหล
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จะต้องดําเนินการอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และ

สมเหตสุมผล 

2. แจ้งหัวหน้างานและพนกังานผู้ ท่ีรับผิดชอบของบริษัทเช

ฟรอนทราบ 

3. ควบคุมจุดท่ีร่ัวไหล – จะดําเนินการได้เฉพาะสําหรับผู้ ท่ี

มีความรู้และผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเท่านัน้ เมื่อเห็นวา่

สามารถทําได้ซึง่อาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการปฏิบติั

ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี:้  

 ปิดหลมุและ/หรือถงัหรือภาชนะกกัเก็บประเภทต่าง 

 ปิดอุปกรณ์ความปลอดภัยท่ีติดตัง้เหนือและใต้ผิว

ดิน (ทัง้วิธีการสั่งงานผ่านระบบอัตโนมัติหรือทํา

โดยใช้ผู้ปฏิบติังาน) 

 กดปุ่ มระบบปิดการทํางานในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(ESD)  

 เ ปิดการทํางานอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งของ

ของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลมุเจาะสู่ภายนอก 

(BOP) และระบบควบคมุหลมุ 

 ผู้ รับเหมาจะต้องรับผิดชอบในการพฒันาแผนการ

ตอบสนองต่อนํา้มนัและ HAZMAT ตามข้อกําหนด

ของหน่วยงานของรัฐสําหรับการร่ัวไหลซึง่มีสาเหตุ

จากพืน้ท่ี สถานท่ีปฏิบติังาน หรือทรัพย์สิน รวมถึง

ท่อนํา้มนัของตน  



92 

ผู้ รับเหมาจึงมีความรับผิดชอบต่อการจัดการและการ

ตอบสนองต่อการร่ัวไหลของนํา้มันและวัตถุอันตรายซึ่งมี

สาเหตุจากทรัพย์สิน สถานท่ีปฏิบติังาน ท่อนํา้มัน หรือจาก

ทรัพย์สินของตน  

 ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ (การส่งต่อผู้ป่วย) 

ในกรณีของภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ จัดการของสถานท่ี

ปฏิบติังานของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย หรือพนกังานของ

ผู้ รับเหมาท่ีดูแลรับผิดชอบจะต้องประสานงานและมัน่ใจว่า

การเดินทางไปสถานพยาบาลสําหรับผู้ ได้รับบาดเจ็บได้ถกู

จดัเตรียมไว้ก่อนหน้าแล้ว พนกังานท่ีได้รับบาดเจ็บท่ีถกูส่งไป

รักษา/ประเมินอาการยังสถานพยาบาลต้องมาพร้อมกับ

บคุลากรทางการแพทย์หรือพนกังานท่ีได้รับการฝึกอบรมการ

ปฐมพยาบาลขึน้อยู่กับระดับของความรุนแรงของการ

บาดเจ็บ  

บคุคลผู้ นําสง่จะต้องมีบนัทึกจากบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 

หรือจากตัวแทนของบริษัทผู้ รับเหมาในการมอบอํานาจให้

ดําเนินการรักษาผู้ ได้รับบาดเจ็บได้ ตวัแทนของนายจ้างจะไป

พบกับผู้ ได้รับบาดเจ็บเม่ือมาถึงสถานพยาบาล ทัง้นีเ้พ่ือให้

แน่ใจวา่ผู้บาดเจ็บจะได้จดัการดแูลทางการแพทย์ท่ีเหมาะสม 
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 การดูแลส่ิงแวดล้อม 

การปกป้องและดูแลสิ่ งแวดล้อมเป็นหน้า ท่ีและความ

รับผิดชอบของทุก ๆ คนท่ีปฏิบัติงานอยู่ในแต่ละสถานท่ี

ปฏิบติังานและในการดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท เชฟรอน 

ประเทศไทย  สิ่งนีร้วมหมายถึงทุก ๆ คนต้องตระหนักว่าใน

การปฏิบัติงานและในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตนทําสามารถ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อยา่งไรบ้าง 

เรามีสิ่งแวดล้อมอยูเ่พียงหนึ่งเดียว ดงันัน้ทกุคนจะต้องจริงจัง

ในการปกป้องการดูแลสิ่งแวดล้อมของบริษัทเชฟรอนเป็น

หนึ่งในมาตรฐานของการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศท่ีมุง่มัน่ในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเ น่ืองในการดูแล รักษา

สิ่งแวดล้อมรวมถึงการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการ

ปฏิบติังานของบริษัทเชฟรอนให้ได้มากท่ีสดุ 

ทกุคนจะต้องตระหนกัวา่ในทกุ ๆ การปฏิบติังานของแต่ละคน

สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ แต่ทุกคน

สามารถลดหรือทําให้ผลกระทบเหล่านีห้มดไปได้ โดยการลด

ปริมาณวสัดุหรือสิ่งของท่ีใช้ (ไม่ให้เหลือทิง้เป็นของเสีย) นํา

วสัดุกลบัมาใช้ซํา้ (รีไซเคิล)  ในทุก ๆ ครัง้เม่ือมีโอกาส กําจัด

และทดแทนสารอนัตรายโดยใช้วสัดท่ีุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

และต้องดใูห้แน่ใจวา่ของเสียได้รับการคดัแยกในภาชนะท่ีถกู

จดัเตรียมไว้ และถกูกําจดัอยา่งถกูต้อง 
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พึงระลึกไว้เสมอว่าในทุก ๆ งานจะมีแง่ของการปฏิบัติงาน

ด้าน สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย อยู่ร่วมกัน

เสมอ – ดงันัน้ อยา่ลืมท่ีต้องดแูลสิ่งแวดล้อม 

ต้องดูให้มั่นใจว่า ในหัวข้อของอันตรายและข้อควรระวังท่ี

กําหนดไว้ในใบอนุญาตทํางานจะต้องมีการระบุถึงประเด็น

ปัญหาและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ชดัเจน

อยูเ่สมอ 

อยา่ปลอ่ยให้สารมลพิษปนเปือ้นลงสูดิ่น แหลง่นํา้ หรือปลอ่ย

ออกลงสู่ทะเล  เตือนเพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอถึงความสําคัญ

ของการตระหนกัถึงเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

ใคร ก็ตาม ท่ีสัง เกต เ ห็นกา รหก ร่ัว ไหลจ ะ ต้อง รี บ แ จ้ ง

ผู้ปฏิบติังานท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีหรือห้องควบคมุทราบโดยทนัที 

ดําเนินการหยุดต้นเหตุท่ีทําให้เกิดการร่ัวไหลและควบคุม

พืน้ท่ีของการร่ัวไหลในทันที  อย่างไรก็ตาม ต้องทําการ

ประเมินสถานการณ์รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีก่อนเป็นอันดับ

แรก เพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัภยัสว่นบุคคล 

(PPE) รวมถึงมีวัสดุและอุปกรณ์ตอบสนองต่อเหตุการ์ณท่ี

เหมาะสม  ต้องไมม่ีใครเอาตวัเองเข้าไปเสี่ยงในอนัตราย 

ท่ีบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  เรามีความมุ่งมั่นท่ีจะให้

พนักงานและการปฏิบติังานของเราดําเนินการอย่างเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมและสะอาดในทกุ ๆ อยา่งท่ีเราทํา 
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 สารต้องห้าม 

การกําจัดการใช้วสัดุท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีท่ีดี

ท่ีสดุ ดงันัน้ไมค่วรซือ้หรือใช้สารท่ีเป็นอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อม  

ซึง่เหลา่นีร้วมถึงแต่มิได้จํากดัเพียงสารต่าง ๆ ดงัต่อไปนี:้ 

สารทําความเย็นในรูปก๊าซและของเหลวอ่ืน ๆ ท่ีเป็นสาร

ทําลายชัน้โอโซน (Ozone Depleting Substances , ODS) 

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของแร่ใยหิน (Asbestos) ทุก

รูปแบบ  

สีท่ีมีสว่นประกอบของสารตะกัว่ 

โพลิคลอริเนต ไบฟีนิล (PCBs). 

จาระบีทาเกลียวท่อท่ีมีตะกัว่เป็นองค์ประกอบ (pipe dope) 

สารเคมี / วสัด ุ/ และสารท่ีเป็นอนัตรายท่ีสามารถหาสิ่งอ่ืนมา

ทดแทนได้ 

 Waste Management 

ต่อไปนีเ้ป็นบทสรุปทั่วไปของหลกัการและวิธีการจัดการของ

เสีย ท่ีถูกนําประยุกต์ใช้และต้องนําไปปฏิบัติให้เหมาะสม

สําหรับในแต่ละสถานท่ีปฏิบัติงาน ในการดําเนินงานทัง้

รวมถึงในการปฏิบติังานของผู้ รับเหมาและบคุคลอ่ืน ๆ ในงาน

ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  

ผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาช่วงทัง้หมดท่ีได้สญัญาในการจัดการ 

การขนส่ง หรือกําจัดของเสียให้กับบริษัท เชฟรอน ประเทศ
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ไทย ต้องดําเนินการเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานการ

ดูแลของเสียโดยบุคคลท่ีสามของบริษัทเชฟรอน (Chevron 

Third Party Waste Stewardship Standard, TWS) และการ

กําจัดของเสียจะต้องถูกดําเนินการโดยผู้ รับเหมาท่ีได้ รับ

อนมุติัตามมาตรฐานของ TWS แล้วเท่านัน้ 

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นแล้ว แม้วา่การบําบดั

และกําจัดของเสียจะดําเนินการเป็นไปตามกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมแล้วก็ตาม แต่ก็ไมไ่ด้หมายความวา่มนัเป็นวิธีการ

ท่ีดีท่ีสดุในการจัดการของเสีย  วิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า 

คือการลดของเสียท่ีแหลง่กําเนิด ตามกลยทุธของ “3R’s” อัน

ได้แก่ การใช้ซํา้ (Reuse) การรีไซเคิล (Recycle) และการนํา

กลบัคืนมาใช้ใหม ่(Recover) หรือการลดปริมาณของเสียขัน้

สดุท้ายก่อนท่ีต้องนําไปกําจดั   

ภาชนะบรรจุของเสียต้องมีการปิดฉลากอย่างเหมาะสมเพ่ือ

ระบุชนิด และปริมาณของของเสีย และต้องจัดไว้ให้มีใช้งาน

ในแต่ละสถานท่ีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือการจัดการ

และการคดัแยกของเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 

ของเสียแต่ละชนิดต้องได้รับการคัดแยกตามป้ายระบุชนิด

หรือประเภทของของเสีย ท่ีแสดงไว้ ณ ตําแหน่งต่าง ๆ ตาม

แนวทางของบญัชีรายช่ือของเสียของบริษัท เชฟรอน ประเทศ

ไทย ท่ีถูกระบุไว้ใน TSP-7 เร่ืองการจัดการและการควบคุม

วัส ดุ ข อ ง เ สี ย  ( TSP-7 Managing and Handling Waste 

Materials) สําคัญเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องทําการคัดแยกของเสีย



97 

อันตรายออกจากของเสียไม่อันตราย เพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้เกิด

การปนเปือ้นของเสียอันตรายท่ีมากับของเสียไม่อันตรายได้ 

ให้อ้างถึง TSP-3 (การกําจัดและควบคุมโดลนท่ีปนเปือ้น

ป ร อ ท  ( The Removal and Handling of Mercury 

Contaminated Sludge)) TSP-7 (การจดัการและการควบคมุ

วัสดุของเสีย (Managing and Handling Waste Materials) 

TSP-18 (การควบคุมวัสดุปนเปือ้นปรอทและการขจัดการ

ป น เ ปื ้อ น ข อ ง ป ร อ ท  ( Mercury Contaminated Material 

Handling and Decontamination)  แ ล ะ  TSP-20 (วั ต ถุ

อนัตราย) ในการจดัการของเสียและวสัดท่ีุปนเปือ้น 

ข้อควรห้าม: วิธีการต่อไปนีห้้ามใช้ในการจดัการของเสีย 

• การเผาของเหลวหรือของแข็งแบบเปิดโล่งในหลุม กอง

ไฟ ถงั หรือภาชนะเปิดโล่งอ่ืน รวมถึงตะกร้าเผาขยะใน

สถานท่ีปฏิบติังานนอกชายฝ่ังแต่ละแห่ง 

• กําจดัของเสียอนัตรายท่ีเป็นของเหลวในหลมุฝังกลบ 

• การทิง้ถงับรรจขุองเสียในท่ีสาธารณะ 

 กฎความปลอดภัยท่ัวไปสําหรับการปฏิบัติงานอย่าง

ปลอดภัยกับสารเคมีและวัตถุอันตราย 

1. วิธีการปฏิบัติงานกับสารเคมีท่ีดี มีดังต่อไปนี:้ 

 คดัแยกสารเคมีท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาต่อกนัท่ีอาจ

ก่อให้เกิดอันตรายเกิดขึน้ได้ หากทําการจัดวางไว้

ใกล้กัน เช่น สารเคมีท่ีติดไฟกับสารเคมีท่ีระเบิดได้ 

และสารกดักร่อนกบัสารไวไฟ เป็นต้น  
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 ให้นําอาหาร เคร่ืองด่ืม และบุหร่ีออกจากสถานท่ี

ปฏิบติังานเพ่ือปอ้งกนัการปนเปือ้น 

 อ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 

(Safety Data Sheet, SDS) และศึกษาฉลากของ

สารเคมีก่อนใช้งาน  

 ทราบถึงตําแหน่งและท่ีตัง้ของฝักบัวและอ่างล้าง

ตาฉกุเฉิน 

 ต้องมั่นใจว่ามีอุปกรณ์ดับเพลิงและ/หรืออุปกรณ์

เพ่ือความปลอดภัยท่ีถกูประเภทอยู่ในบริเวณใกล้ 

ๆ และในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 

 ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการระบายอากาศอย่าง

เพียงพอ 

 ทราบถึงผู้ ท่ีต้องติดต่อและข้อปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุ

ฉกุเฉิน  

 แจ้งหัวหน้างานหรือเพ่ือนร่วมงานทราบถึงสถานท่ี

และเวลาเม่ือคณุต้องทํางานร่วมกบัสารเคมี 

 เตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ท่ี

จําเป็นสําหรับการปฏิบติังานไว้ใกล้ ๆ  

2. ข้อควรระวังเฉพาะเม่ือปฏิบัติงานกับสารเคมี

อันตราย: 

 ห้ามเปิดภาชนะบรรจสุารเคมีทิง้ไว้เมื่อไมไ่ด้ใช้งาน 

 ห้ามใช้ปากดดูสารเคมี 
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 อย่าคิดว่าสารเคมีทุกชนิดมีกลิ่น ไอระเหยของ

สารเคมีบางชนิดไมม่ีกลิ่นและเป็นอนัตรายมาก 

 ห้ามผสมสารเคมีด้วยตวัเอง ถึงแม้ว่าเป็นการผสม

กบันํา้โดยไมป่รึกษากบัผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองดังกล่าว

ก่อน 

 ห้ามสดูดมก๊าซท่ีเกิดจากปฏิกิริยาของสารเคมี 

 ห้ามเทนํา้ลงในกรด 

 ห้ามกิน ด่ืม หรือสบูบหุร่ีใกล้กบัสารเคมี 

 ห้ามเก็บสารเคมีไว้โดยไม่ได้ศึกษาเอกสารคู่มือ

ความปลอดภัยสารเคมีโดยเฉพาะเร่ืองปฏิกิริยาท่ี

สามารถเกิดขึน้ได้ 

 ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ในพืน้ท่ี ท่ีมีไอระเหยของ

สารเคมีท่ีเป็นพิษ คอนแทคเลนส์แบบอ่อนสามารถ

ดดูซบัไอระเหยของสารเคมีได้ 

 การป้องกันนํา้มันและสารเคมีหกร่ัวไหล 

ทุกคนท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการกับนํา้มันและสารเคมีต้อง

ศึกษาและปฏิบติัตามข้อกําหนดท่ีระบไุว้ใน TSP-33 (ขัน้ตอน

การจัดการและและจัด เ ก็บรักษาสาร เคมี  (Chemical 

Handling and Storage)) และเอกสารคู่มือความปลอดภัย

สารเคมีเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ การหกร่ัวไหล รวมถึง

สถานการณ์อนัตรายอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้   
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ควรให้ความสําคัญกับการควบคมุปริมาณในการจัดเก็บและ

การใช้ทําบญัชีรายการสารเคมี ซึ่งรวมถึงการจัดซือ้สารเคมี

ในปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือลดปริมาณสารเคมีท่ีหมดอายุและ

ของเสียท่ีต้องกําจดั 

เลือกสถานท่ีจัดเก็บสารเคมีท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันการหก

ร่ัวไหลลงพืน้ นํา้ และดิน และต้องดําเนินการตรวจสอบเป็น

ประจําทกุสปัดาห์ ต้องไมว่างภาชนะบรรจนํุา้มนัและสารเคมี

บนตะแกรงหรือพืน้ท่ีท่ีหากเกิดการร่ัวไหลแล้วสามารถออกสู่

สิ่งแวดล้อมได้โดยตรง การวางซ้อนภาชนะบรรจุสารเคมี

จํากดัไมเ่กิน 2 ชัน้ และชัน้เดียวสําหรับถงัพลาสติก (สีนํา้เงิน) 

สารเคมีท่ีสามารถทําปฏิกิริยากันจะต้องแยกจากกันทัง้ใน

ระหวา่งการใช้งานและการจดัเก็บ 

ต้องจัดเตรียม secondary containment ท่ีมีขนาดใหญ่พอ

สําหรับกรณีท่ีมีการหกร่ัวไหลในปริมาณมากสุดท่ีสามารถ

เกิดขึน้ได้  และ/หรือจัดเตรียมให้มีการไหลล้นไปยังบ่อ

รวบรวมท่ีมีความจุเพียงพอเพ่ือกักเก็บหรือบําบัดสารเคมีท่ี

หกร่ัวไหลซึง่ต้องพิจารณารวมถึงปริมาณของนํา้ฝนหรือนํา้อ่ืน 

ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ ตามข้อกําหนดท่ีระบไุว้ใน TSP-33 

ต้องบง่ชีถึ้งอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้รวมถึงมาตรการป้องกันการ

หกร่ัวไหลเมื่อใดก็ตามท่ีมีการทํางานท่ีเก่ียวข้องกบันํา้มนัหรือ

สารเคมีและทําการจัดเตรียมแผนการลดผลกระทบท่ี

เหมาะสม เช่น: 
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1. จัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับกรณีหกร่ัวไหลท่ีเพียงพอใน

พืน้ท่ีปฏิบติังาน 

2. ใช้อปุกรณ์ท่ีถกูต้องในการเคลื่อนย้ายของเหลว 

3. ใช้ถาดรองหรือ secondary containment รองด้านล่าง

ในจดุท่ีต้องทําการเคลื่อนย้าย 

4. ใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายท่ีมีสภาพดี ไม่มีรอยร่ัว มีการติด

เอกสารข้อมลูความปลอดภยัสารเคมี และอ่ืน ๆ 

5. ต้องดูให้แน่ใจว่าข้อต่อระหว่างจุดจ่ายและจุดรับแน่น

หนาและไมม่ีรอยร่ัว 

6. กัน้พืน้ท่ีหากมีการหกร่ัวไหลเกิดขึน้ 

 ของเสียจากการพ่นทาํความสะอาดพืน้ผิววัสดุและงานสี 

ของเสียท่ีเกิดจากการพ่นทําความสะอาดพืน้ผิววัสดุ การ

กะเทาะสี และงานสีต้องถกูจัดการตามข้อกําหนดท่ีระบไุว้ใน 

TSP-7 เร่ือง การจดัการและควบคมุวสัดุของเสีย (Managing 

and Handling Waste Materials) 

กรณีนีร้วมถึงการควบคุมเพ่ือรวบรวมและลดการแพร่กระจาย

ของฝุ่ นและละอองสีไปในอากาศในระหวา่งและภายหลงัการทํา

กิจกรรมดงักลา่ว 

 

 



102 

 การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม สังคม และสุขภาพ 

(Environmental Social & Health Impact Assessment, 

ESHIA) และการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(Environmental Impact Assessment, EIA) 

การปฏิบติัตามข้อกําหนดของ ESHIA และ EIA เป็นสิ่งท่ีต้อง

ปฏิบัติทัง้ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย เองและบริษัท

ผู้ รับเหมา พร้อมกับดําเนินการติดตามผลกระทบอย่าง

ต่อเน่ืองเมื่อสามารถดําเนินการได้ 

กระบวนการ ESHIA OE ของบริษัทเชฟรอนและข้อกําหนด

ของ EIA ตามท่ีกฎหมายกําหนด มีเป้าหมายเดียวกันก็เพ่ือ

จําแนกและบ่ง ชี ผ้ลกระทบ ท่ี รุนแรง ท่ีอาจ เ กิดขึ น้ ต่ อ

สิ่งแวดล้อม สงัคม และสขุภาพอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับ

การกําหนดมาตรการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่าง

ขัน้ตอนของการออกแบบ การก่อสร้าง และการดําเนินงาน

ของทกุ ๆ โครงการ 

ให้ติดต่อกับผู้ แทน HES หรือท่ีปรึกษากระบวนการ ESHIA 

ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สําหรับข้อสงสัยใด ๆ 

เก่ียวกับข้อกําหนดของ ESHIA และ/หรือ EIA หรืออ้างถึง

รายละเอียดดงัแสดงไว้ตาม  URL ด้านลา่ง: 

http://thailandupstream.chevron.com/OEHES/OEProce

sses/OE_Elements/Element0703_ESHIA.asp 

  

http://thailandupstream.chevron.com/OEHES/OEProcesses/OE_Elements/Element0703_ESHIA.asp
http://thailandupstream.chevron.com/OEHES/OEProcesses/OE_Elements/Element0703_ESHIA.asp
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 การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย 

การปฏิบติังานท่ีปลอดภยัก็เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ปฏิบติังานแต่ละคน 

เป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบติังานทกุ ๆ คนในการขอความ

ช่วยเหลือจากหวัหน้างาน ผู้ แทน หรือผู้ เช่ียวชาญ HES  ของ

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย เพ่ือขอรับเอกสารเร่ืองการ

ปฏิบติังานท่ีปลอดภัย (SWP) ฉบบัสมบูรณ์และนํามาศึกษา

เพ่ือทําความเข้าใจ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดในหวัข้อต่าง 

ๆ ดังต่อไปนี ้ เร่ืองดังกล่าวมีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในกรณีของผู้ปฏิบติังานหรือผู้ รับเหมาท่ีไม่สามารถเข้าระบบ

อินทราเน็ตของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย เพ่ือดูเอกสาร

ดงักลา่วได้ 

เอกสารฉบบัสมบูรณ์ท่ีแสดงรายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ ใน

เร่ืองการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย สามารถดูได้จาก 

URL ดงัแสดงด้านลา่งนี:้ 

การบริหารการปฏิบติังานเพ่ือความปลอดภยั (MSW): 

http://thailandupstream.chevron.com/OEHES/OEProce

sses/OE_Elements/Element0302_MSW.asp 

ขัน้ตอนการปฏิบติังานเฉพาะของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  

(TSP): 

http://thailandupstream.chevron.com/OEHES/OEProce

sses/ThailandSpecificProcedures.asp 

http://thailandupstream.chevron.com/OEHES/OEProcesses/OE_Elements/Element0302_MSW.asp
http://thailandupstream.chevron.com/OEHES/OEProcesses/OE_Elements/Element0302_MSW.asp
http://thailandupstream.chevron.com/OEHES/OEProcesses/ThailandSpecificProcedures.asp
http://thailandupstream.chevron.com/OEHES/OEProcesses/ThailandSpecificProcedures.asp
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ขัน้ตอนการปฏิบติังานมาตรฐานสําหรับการขดุเจาะและการ

สนบัสนนุหลมุผลิต (D&C) ดงัแสดงตามลิงค์ด้านลา่ง: 

http://thailandupstream.chevron.com/drilling/Standard

SOPs/GP_Drilling.asp 

เกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคของบริษัท เชฟรอน ประเทศ

ไทย  (TC&S) ดงัแสดงตามลิงค์ด้านลา่ง: 

http://thailandupstream.chevron.com/FE/FEStandard/F

E_Standards.asp 

มาตรฐานทางวิศวกรรมของบริษัทเชฟรอน (CES) ดังแสดง

ตามลิงค์ด้านลา่ง: 

https://custom002-

hou.sp.chevron.net/sites/Standards/Active%20CES/For

ms/AllItems.aspx 

 การบริหารการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย (MSW) 

ข้อกําหนดของกระบวนการ MSW ของบริษัท เชฟรอน 

ประเทศไทย มีผลบังคับใช้กับพนักงาน ผู้ รับเหมา และ

ผู้ รับเหมาช่วงทุกคน ยกเว้นในกรณีท่ีระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนใน

สญัญาจ้าง 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ปฏิบติัตามกระบวนการบริหาร

การปฏิบติังานเพ่ือความปลอดภัย (MSW) ท่ีถกูกําหนดโดย

กลุ่มธุรกิจต้นนํา้และก๊าซ (Upstream and Gas, U&G) ของ

บริษัทเชฟรอนสํานักงานใหญ่ ควบคู่กับการฝึกอบรมเพ่ือ

http://thailandupstream.chevron.com/drilling/StandardSOPs/GP_Drilling.asp
http://thailandupstream.chevron.com/drilling/StandardSOPs/GP_Drilling.asp
http://thailandupstream.chevron.com/FE/FEStandard/FE_Standards.asp
http://thailandupstream.chevron.com/FE/FEStandard/FE_Standards.asp
https://custom002-hou.sp.chevron.net/sites/Standards/Active%20CES/Forms/AllItems.aspx
https://custom002-hou.sp.chevron.net/sites/Standards/Active%20CES/Forms/AllItems.aspx
https://custom002-hou.sp.chevron.net/sites/Standards/Active%20CES/Forms/AllItems.aspx
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สร้างความตระหนกัในการสร้างพฤติกรรมเพ่ือความปลอดภยั 

(BBS) เพ่ือกําจัด “พฤติกรรมเสี่ยง” อันเป็นพืน้ฐานเพ่ือให้

มัน่ใจวา่พนกังานทกุคนสามารถปฏิบติังานได้อยา่งปลอดภยั 

ข้อกําหนดเพ่ิมเติมของผู้ รับเหมาถูกระบุอยู่ในเอกสาร

กระบวนการรจัดการด้านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ

ความปลอดภัย สําหรับผู้ รับเหมา (CHESM) ของบริษัท 

เชฟรอน 

เอกสารของกระบวนการ MSW ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนการ

ปฏิบัติงานและ 12 มาตรฐาน เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการ

ปฏิบติังานให้เป็นไปตามข้อกําหนด ซึง่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องต้องได้รับ

การอบรมเพ่ือทําการศึกษาทบทวนและทําความเข้าใจใน

ข้อกําหนดและมาตรฐานต่าง ๆ ดงักลา่ว 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย: 

วตัถปุระสงค์ของกระบวนการบริหารการปฏิบติังานเพ่ือความ

ปลอดภัย (MSW) ก็เพ่ือทําการบ่งชี ้ประเมินและกําจัด ลด

หรือควบคุมอันตรายท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน กระบวนการ 

MSW ครอบคลมุถึง การบ่งชีแ้ละประเมินอันตรายท่ีเกิดจาก

การทํางาน ข้อกําหนดสําหรับมาตรการควบคุม การจัดการ

กับมาตรการควบคุม การควบคุมการปฏิบัติ งานและ

พฤติกรรมท่ีใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือการสนับสนุนการ

ปฏิบติังานเพ่ือความปลอดภัย กระบวนการ MSW เป็นส่วน

หนึ่งของระบบบริหารจัดการเ พ่ือความเป็นเลิศในการ

ปฏิบติังาน (OEMS) ของบริษัทเชฟรอน 
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ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการ MSW 

ประกอบด้วย: 

• ขั น้ ต อ น ป ฏิ บั ติ ง า น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ผู้ นํ า ใ น

กระบวนการ MSW  

• ขัน้ตอนการปฏิบติังานการวิเคราะห์อนัตราย 

• ขัน้ตอนการปฏิบติังานใบอนญุาตทํางาน 

มาตรฐาน MSW ประกอบด้วย: 

• การฝึกอบรมสําหรับกระบวน MSW และมาตรฐานการ

ทวนสอบด้านสมรรถนะ 

• มาตรฐานการข้ามระบบป้องกันท่ีสําคัญ (Bypassing 

Critical Protections) 

• มาตรฐานการปฏิบติังานประดานํา้เพ่ือการพาณิชย์ 

• มาตรฐานการปฏิบติังานในท่ีอบัอากาศ 

• มาตรฐานการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยักบัไฟฟา้ 

• มาตรฐานการปฏิบติังานเก่ียวกบัการขดุ 

• มาตรฐานการทํางานท่ีก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ 

• มาตรฐานการปฏิบัติงานตัดแยกระบบแหล่งพลังงาน

อนัตราย 

• มาตรฐานการปฏิบติังานยกและการผกูมดัสิ่งของ 

• มาตรฐานการตรวจวัด ก๊าซโดยใช้ เค ร่ืองมือแบบ

เคลื่อนย้ายได้ 

• มาตรฐานการทํางานหลาย ๆ แผนกพร้อมกันในเวลา

และพืน้ท่ีเดียวกนั 
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• มาตรฐานการทํางานบนท่ีสงู 

กําหนดให้ในการทํางานทุกงานต้องทําการกรอกข้อมลูลงใน

แบบฟอร์ม PPHA/JSA ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยให้

ครบถ้วน ซึ่ง ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนและการ

วิเคราะห์อนัตรายจากการปฏิบติังาน 

ขัน้ตอนท่ีถูกกําหนดไว้ของกระบวนการ MSW  ดังแสดงใน

แผนภาพด้านลา่ง 
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A. ขัน้ตอนปฏิบัติการมีส่วนร่วมของผู้นําในการ

บริหารการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย 

หนึ่งในปัจจัยของความสําเร็จท่ีสําคัญเพ่ือบรรลุสู่

ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน คือภาวะของผู้ นํา   

สิ่งสําคัญสําหรับผู้ นํา คือการแสดงออกผ่านทาง

พฤติกรรมและการกระทําท่ีมีต่อผู้ ปฏิบัติงาน  ผู้ นําท่ี

อยูใ่นหน่วยธุรกิจต้นนํา้และก๊าซธรรมชาติ (U&G) เป็น

ผู้ ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความเป็นเลิศในการ

ปฏิบัติงาน ปลูกฝังวินัยในการปฏิบัติงานและทําการ

ตรวจสอบและยืนยนัความสอดคล้องกับกระบวนการ 

มาตรฐาน และขัน้ตอนการปฏิบติังานของกระบวนการ 

MSW ท่ีถกูกําหนดโดยกลุม่ธุรกิจต้นนํา้และก๊าซ (U&G) 

ขัน้ตอนการปฏิบติังานนีใ้ห้ข้อกําหนดของกลุ่มธุรกิจต้น

นํา้และก๊าซ (U&G) ในเร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้ นําในการ

บริหารการปฏิบติังานเพ่ือความปลอดภัยภาคสนาม 

ขัน้ตอนการปฏิบติังานดงักลา่วนีใ้ช้สําหรับผู้ ท่ีเป็นผู้ นํา

ของบริษัทเชฟรอนเท่านัน้ 

เป็นความรับผิดชอบของทีมผู้ นําในแต่ละหน่วยธุรกิจ

ของบริษัทเชฟรอนของแต่ละประเทศ (Business Unit) 

/  ห รือ ทีมผู้ บ ริหารอาวุโส  ท่ี ต้องมั่น ใจว่า มีการ

ดําเนินงานตามกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ นําใน

ระบบการบริหารการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย

ตามขัน้ตอนของการปฏิบติังานเร่ืองภาวะผู้ นํานี ้



110 

B. ขัน้ตอนการวิเคราะห์อันตราย    

การวิเคราะห์อนัตรายควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยง

ในการปฏิบัติงานต้อถูกนํามาปฏิบัติเสมอ โดยผ่าน

การมีส่วนร่วมของผู้ ปฏิบัติงานทุกคนก่อนเร่ิมการ

ปฏิบัติงานใด ๆ  ข้อกําหนดในภาคผนวก B เ ร่ือง

ขัน้ตอนการวิเคราะห์อันตรายของบริษัท เชฟรอน 

ประเทศไทย ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี;้  

ขัน้ตอนท่ี 1: การปฏิบติัตามข้อกําหนดการวิเคราะห์

อนัตรายของ U&G (ดงัแสดงในตารางท่ี 7) เพ่ือทําการบ่งชี ้

อนัตรายท่ีสําคญัท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีต้องทําในงาน 

ขัน้ตอนท่ี 2: หากกิจกรรมท่ีทํามีความเสี่ยงสูงโดย

อ้างอิงตามระดับความเสี่ยงดังแสดงในตารางท่ี 7 ให้

ดําเนินการวางแผนการวิเคราะห์อันตราย (Planning 

Phase Hazard Analysis, PPHA) การวิเคราะห์งาน

เพ่ือความปลอดภัยท่ีหน้างาน (JSA) และการประเมิน

อันตรายด้วยตนเอง (Individual Hazard Assessments 

(IHAs) ตามข้อกําหนดของ U&G ก่อนเร่ิมลงมือปฏิบติังาน  

ขัน้ตอนท่ี 3: สําหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง

ตามท่ีถูกระบุไว้ในตารางท่ี 7 ให้ดําเนินการวิเคราะห์

งานเพ่ือความปลอดภัยท่ีหน้างาน (JSA) และประเมิน

อันตรายด้วยตนเอง (Individual Hazard Assessments 

(IHAs) ตามข้อกําหนดของ U&G ก่อนเ ร่ิมลงมือ

ปฏิบติังาน  
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ขัน้ตอนท่ี 4: กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่ําตามท่ีถกูระบุ

ไว้ในตารางท่ี 7 ให้ทํา JSA แบบไม่ต้องใช้เอกสาร 

(ด้วยวาจา) ท่ีหน้างานก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 

ขัน้ตอนท่ี 5 การประเมินอันตรายด้วยตนเอง (IHAs) 

ท่ีไม่ต้องใช้เอกสาร ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ

สมาชิกแต่ละคนในทีมท่ีต้องมีความตระหนักถึง

อันตรายและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายท่ี

เก่ียวข้องในงานของผู้ปฏิบติังานแต่ละคนทัง้ก่อนและ

ในระหวา่งปฏิบติังาน 

ขั ้นตอนท่ี 6: การปิดงานจําเป็นต้องมีการบันทึก

บทเรียนท่ีได้รับหลงัจากการเสร็จสิน้การปฏิบติังานลง

ในสว่นของการวิจารณ์แบบฟอร์มของ JSAให้สมบรูณ์  

ต้องนําเอาแบบฟอร์มเฉพาะสําหรับการทํา PPHA 

และ JSA ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย มาใช้ และ

ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของขัน้ตอนในการวางแผนงานเพ่ือ

การทํางานอยา่งปลอดภยั 

เคร่ืองมือบ่งชีอ้ันตราย (Hazard Identification, HID) 

ของบริษัทเชฟรอน ดังแสดงในรูปด้านล่าง  ใ ห้

คําแนะนําท่ีต้องทําการคาดการณ์และระบุถึงอนัตราย

ท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้ก่อนและในระหว่างการปฏิบติังานอยู่

เสมอ ซึง่เคร่ืองมือดงักลา่วแบง่แหลง่ท่ีมาของอนัตราย

ออกตามประเภทของแหล่งพลังงานชนิดต่าง ๆ ท่ี

สามารถก่อให้เกิดอนัตรายในสถานท่ีปฏิบติังานได้ 
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C. ขัน้ตอนการปฏิบัติใบอนุญาตทํางาน 

ระบบใบอนุญาตทํางาน (PTW) เป็นกลไกสําคัญเพ่ือ

ทําการบ่งชี ้สื่อสาร บรรเทา และควบคุมอันตรายท่ี

เก่ียวข้องกับการทํางานท่ีอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อ

สขุภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภยัได้ 

ขัน้ตอนการปฏิบติัสําหรับใบอนุญาตทํางานนีถู้กระบุ

ตามข้อกําหนดของ U&G ในเร่ืองใบอนุญาตทํางาน  

ในการศึกษาและทําความเข้าใจในขัน้ตอนของการ

ปฏิบัติงานดังกล่าว ให้อ้างถึงแผนผังการไหลของ

ขัน้ตอนการปฏิบัติ ใบอนุญาตทํางานท่ีแสดงอยู่

ด้านบน 

ขัน้ตอนการปฏิบติัสําหรับใบอนุญาตทํางานของ U&G 

ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดงัต่อไปนี:้  

• ใบอนญุาตทํางานทัว่ไป 

• ใบอนญุาตทํางานเฉพาะ 

• แผนการทํางาน 

ไม่อนุญาตให้ทําการออกใบอนุญาตทํางานให้กับ

ตวัเองได้ 

ขัน้ตอนการปฏิบัตินี ใ้ห้นํามาใช้กับการทํางานของ

พนักงานของบริษัทเชฟรอนและตัวแทน รวมถึง

ผู้ รับเหมาท่ีปฏิบัติงานภายใต้หน่วยธุรกิจของ U&G 

ของบริษัทเชฟรอน 
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ขัน้ตอนการปฏิบัตินี ใ้ห้นํามาใช้กับการทํางานของ

พนักงานของบริษัทเชฟรอนและตัวแทน รวมถึง

ผู้ รับเหมาท่ีปฏิบัติงานภายใต้หน่วยธุรกิจของ U&G 

ของบริษัทเชฟรอน  ผู้ ควบคุมการปฏิบัติงานเป็น

ผู้ รับผิดชอบท่ีต้องมั่นใจเสมอว่า ใบอนุญาตทํางาน/

เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในแผนการปฏิบัติงานต้องถูกสื่อสาร

ไปยงัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง การปฏิบติังานได้ดําเนินการเป็นไป

ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตทํางาน/แผนการ

ปฏิบติังาน และใบอนญุาตทํางาน/แผนการปฏิบติังาน

ถกูปิดเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

แผนผังการไหลของการอนุญาตการทํางาน ดังแสดง

ในแผนภาพ ด้านลา่ง  
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ไม่อนุญาตให้เ ร่ิมลงมือปฏิบัติงานหากใบอนุญาต

ทํางานยังไม่ได้รับการอนุมัติ  และทําการออกโดยผู้

ควบคุมพืน้ท่ี (area controller) รวมถึงต้องถกูยอมรับ

โดยหวัหน้าของคณะทํางาน 

หากมีข้อสงสัยประการใดในเร่ืองเก่ียวกับข้อกําหนด

และขัน้ตอนการปฏิบติัใบอนุญาตทํางานสําหรับงานท่ี

ท่านได้รับมอบหมาย ให้ถามหัวหน้างานของท่านก่อน

เสมอ 

D. การฝึกอบรมการบริหารการปฏิบัติงานเพ่ือความ

ปลอดภัย (MSW) และมาตรฐานการทวนสอบ

ด้านสมรรถนะ  

ผู้ ท่ีปฏิบติังานทกุคนต้องมีสว่นร่วมและทําความเข้าใจ

ในเร่ืองของสมรรถนะตามข้อกําหนดของ MSW ของ

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ท่ีสอดคล้องกับหน้าท่ีใน

การปฏิบติังานของตน 

ดังนัน้บริษัทเชฟรอนจึงได้จัดให้มีหลักสูตรและการ

ฝึกอบรมท่ีเป็นระบบ สําหรับผู้ ควบคุมงานและ/หรือ

ผู้ปฏิบติังานในเร่ืองของ MSW ดงักลา่ว   

เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้างานท่ีต้องจัดให้

ลกูน้องของตนได้รับการฝึกอบรมตามลกัษณะของการ

ปฏิบติังานของแต่ละคนตามข้อกําหนดของ เป็นความ

รับผิดชอบของผู้ ปฏิบัติงานแต่ละคนท่ีต้องแจ้งให้

หัวหน้างานของตนทราบ ถ้าตนเองยังไม่ได้รับการ
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ฝึกอบรมเชิงสมรรถนะท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดของ 

MSW หรือเม่ือรู้สึกว่าตนเองขาดคุณสมบัติในการ

ปฏิบติังานท่ีถกูร้องขอได้อยา่งถกูต้อง 

รายละเอียดของข้อกําหนดในการฝึกอบรมและ

มาตรฐานในการสอบทวนด้านสมรรถนะ ดังแสดงอยู่

ในภาคผนวก D ของข้อกําหนด MSW 

E. มาตรฐานการยกเลิกการทาํงานช่ัวคราวของ

อุปกรณ์หรือระบบป้องกันท่ีสําคัญ (Bypassing 

Critical Protections – BCP)  

การยกเลิกการทํางานชั่วคราวของอุปกรณ์หรือระบบ

การปอ้งกนัท่ีสําคญัเก่ียวข้องกับการสร้างความเช่ือมัน่

ว่าอุปกรณ์และเคร่ืองมือควบคุมท่ีเก่ียวข้องกับความ

ปลอดภัยและระบบป้องกันท่ีสําคัญยังคงทํางานได้

ตามท่ีกําหนดไว้ทัง้ทางตรงหรือผ่านวิธีการดําเนินการ

อ่ืน ๆ ท่ีได้รับการอนมุติัแล้ว 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ปฏิบัติตามขัน้ตอนการ

ปฏิบติังานการยกเลิกการทํางานชั่วคราวของอุปกรณ์

หรือระบบป้องกันท่ีสําคัญท่ีประกอบด้วยขัน้ตอนต่าง 

ๆ อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี

รวมกันเป็นลําดับชัน้ของระบบป้องกัน (layers of 

protection) มีความสมบูรณ์ตามท่ีได้ถูกออกแบบไว้

และยงัคงทํางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพเสมอ 
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ดังนัน้ความเข้าใจในมาตรฐานของ MSW ดังกล่าวจึง

มีความสําคัญต่อผู้ ปฏิบัติงานทัง้ด้านการผลิต การ

ซ่อมบํารุง และการก่อสร้างซึ่งมีความจําเป็นท่ีต้องทํา

การหยดุ ข้าม หรือถอดเอาระบบการป้องกันท่ีสําคัญ

ออกจากระบบการทํางานปกติ 

บริษัทเชฟรอนได้จัดทําป้ายแขวน แบบฟอร์ม และ

ตารางบนัทึกขัน้ตอน (log) ซึง่ต้องถกูนํามาใช้และต้อง

ได้ รับการอนุมัติในการปฏิบัติงานท่ีเ ก่ียงข้องกับ

มาตรฐานของ BCP ดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

ตัวอย่างของการใช้ป้ายแขวนสําหรับการข้ามระบบ

การปอ้งกนัท่ีสําคญั: 

    

ต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

(Management of Change: MOC) หากกิจกรรม BCP 

ใช้เวลาในการปฏิบติัมากกวา่ 72 ชัว่โมง 

ภาคผนวก E ของเอกสาร MSW แสดงรายละเอียดของ

แบบฟอร์มและมาตรฐานท่ีอธิบายถึงข้อกําหนดท่ีต้อง

ปฏิบติัตามเม่ือมีการทํางานท่ีต้องทําการข้ามอุปกรณ์

ระบบปอ้งกนัท่ีสําคญั 
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F. มาตรฐานการปฏิบัติงานประดานํา้เชิงพาณิชย์  

การปฏิบัติงานประดานํา้มีขัน้ตอนท่ีซับซ้อนและมี

ความเสี่ยงจําเพาะ ดังนัน้บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 

จึงกําหนดให้การปฏิบัติงานประดานํา้ในเชิงพาณิชย์

ทัง้หมดต้องมีการวางแผน ควบคุมดูแล และปฏิบัติ

ตามข้อกําหนดทัง้หมดของ MSW รวมทัง้ต้องปฏิบัติ

ตามสว่นท่ีอยูน่อกเหนือจากมาตรฐานเฉพาะท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบนัในการปฏิบติังานประดานํา้ในเชิงพานิชย์ของ

บริษัทแม่ (U&G) ดังรายละเอียดแสดงในภาคผนวก F 

ของมาตรฐาน MSW และตามข้อกําหนดในสัญญา

จ้างระหวา่งบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย และผู้ รับเหมา

งานประดานํา้ 

ผู้ รับเหมางานประดานํา้ ผู้ ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และ

ระบบต่าง ๆ ท่ีใช้ในงานประดานํา้ของผู้ รับเหมา ต้อง

เป็นเป็นไปตามคุณสมบัติและได้ใบรับรองท่ีเป็น

ปัจจบุนัท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 

G. มาตรฐานการปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย  ดังแสดงในภาคผนวก G ของ

เอกสารมาตรฐาน MSW ต้องถูกนํามาปฏิบัติกับ

ผู้ ปฏิบัติงาน (ทัง้พนักงานบริษัทฯ และผู้ รับเหมา) ท่ี

ต้องปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามท่ีต้องลงไปในพืน้ท่ีปิดท่ีมี
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ทางเข้าจํากัด และไม่ใช่พืน้ท่ีสําหรับการปฏิบัติตาม

งานปกติได้อยา่งต่อเน่ือง 

การทํางานในท่ีอับอากาศต้องปฏิบติัตามขัน้ตอนการ

ปฏิบัติงานและตามมาตรฐานของ MSW ท่ีเก่ียวข้อง

ทัง้หมด รวมทัง้ ข้อกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจาก

ข้อกําหนดท่ีถูกระบุไว้ในภาคผนวก G ของเอกสาร 

MSW ในเร่ืองมาตรฐานการปฏิบติังานในท่ีอบัอากาศ 

แบบฟอร์มใบอนุญาตทํางานเฉพาะสําหรับการทํางาน

ในท่ีอบัอากาศจะต้องถกูนํามาใช้ 
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H. มาตรฐานการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 

ภาคผนวก H ของเอกสาร MSW เร่ือง มาตรฐานการ

ปฏิบติังานกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยกําหนดข้อบงัคับท่ี

เข้มงวดท่ีครอบคลุมถึงผู้ ปฏิบัติงานและสภาพการ

ทํางาน ๆ ท่ีการปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกับอุปกรณ์หรือ

ระบบไฟฟา้ท่ีอนญุาตให้สามารถดําเนินการได้ 

การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับไฟฟ้าต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานและขัน้ตอนการปฏิบัติงานท่ีระบุไว้ใน

ข้อกําหนดของ MSW ท่ีเพ่ิมเติมจากข้อกําหนดปกติ

ของมาตรฐานในการปฏิบัติ งานกับไฟฟ้าอย่าง

ปลอดภยั 

ระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือชิน้ส่วน

อิเล็คทรอนิคส์ทัง้หมด (ตัง้แต่ 50 โวลต์ DC หรือ AC 

(RMS) ขึน้ไป) ต้องอยูใ่นสภาพท่ีสามารถให้ปฏิบติังาน

กบัไฟฟา้ได้อยา่งปลอดภัยก่อนท่ีพนกังานจะเร่ิมลงมือ

ป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล ะ เ ม่ื อ อ ยู่ ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ต่ า ง  ๆ 

ดงัต่อไปนี:้ 

• ผู้ปฏิบติังานอยู่ในขอบเขตการป้องกันไฟฟ้าช็อต

ท่ีมีพืน้ท่ีจํากดั 

• พ นั ก ง า น ท่ี ต้ อ ง สั ม ผั ส กั บ อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า 

(ยกตัวอย่างเช่น โยกสวิตช์ การเปิด/ปิดเคร่ือง) 

ทัง้ตัวนําหรือชิน้ส่วนวงจรท่ีถกูติดตัง้อย่างมิดชิด

แล้ว แต่ยังคงมีความเสี่ยงสูงจากการไ ด้ รับ
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บาดเจ็บจากอันตรายการเกิดประกายวาบไฟ 

(arc flash) 

ข้อยกเว้นสําหรับข้อกําหนดดงักลา่ว มีดงัต่อไปนี ้

1. ก า ร ติ ด ตั ้ง แ ล ะ ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ตั ว ตัด แ ย ก

กระแสไฟฟ้าได้ทําอย่างถกูต้อง หรือใช้วิธีการตดั

การเช่ือมต่อการเปิด ปิด นําออก หรือการแทรก

ระบบ เพ่ือให้เกิดสภาพการทํางานกับไฟฟ้าท่ี

ป ล อ ด ภั ย ใ น อุ ป ก ร ณ์ ท่ี ต่ อ กั บ แ ห ล่ ง ข อ ง

กระแสไฟฟา้ (การตดัแหลง่พลงังาน) 

2. การทําให้อุปกรณ์กลบัมาทํางานตามปกติ (การ

ต่อแหลง่พลงังาน) ท่ีถกูจดัให้อยูใ่นสภาพของการ

ทํางานได้อย่างปลอดภัย โดยกําหนดให้ต้องทํา

การประเมินความเสี่ยงและไม่พบความเสีย่งท่ีไม่

สามารถยอมรับได้ในการปฏิบติังานดงักลา่ว 

มาตรฐานนีไ้ม่สามารถนํามาใช้กับงานท่ีมีระบบไฟฟา้

แรงดนัต่ํา/กระแสต่ํา คือ ท่ีมีค่าแรงดนัไฟฟา้ต่ํากวา่ 50 

โวลต์ DC หรือ AC (RMS) ซึ่งไม่จําเป็นท่ีต้องให้เกิด

สภาพการทํางานกบัไฟฟา้ท่ีปลอดภยั 

ข้อจํากัดหลักในการปฏิบัติงานจะขึน้อยู่กับระดับ

แรงดันไฟฟ้า (voltage) ระยะท่ีสามารถเข้าถึง และ

คณุสมบติัของผู้ปฏิบติังาน 

แบบฟอร์มใบอนุญาตทํางานเฉพาะได้ถูกจัดทําไว้และ

ต้องถกูนํามาใช้สําหรับงานท่ีมีกระแสไฟฟ้าทกุงานเสมอ 
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หลักปฏิบัติเ พ่ือความปลอดภัยในเร่ืองไฟฟ้าหรือ

มาตรฐานท่ีถกูกําหนดโดยกฎหมายของแต่ละประเทศ

เพ่ือความปลอดภัยของไฟฟ้าในสถานท่ีทํางานจะต้อง

มีมาตรฐานท่ีเทียบเท่าหรือสงูกว่า “มาตรฐานสําหรับ

ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้าในสถานท่ีทํางาน” ตาม

มาตรฐานของ NFPA 70E 

I. มาตรฐานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขุด 

การปฏิบติังานเก่ียวกับงานขดุเก่ียวข้องกับการขดุหรือ

เคลื่อนย้ายดินท่ีความลกึ ≥ 1.5 เมตร (≥ 5 ฟตุ) หรือ

ท่ีระดับลึกกว่าจากระดับผิวดินไม่ว่าจะเป็นลักษณะ

ของการขดุหลุมหรือการขุดเป็นคูโดยใช้เคร่ืองมือใน

การขุด หรือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและ/หรือเคร่ืองจักร

หนักในการเปิดพืน้ผิว (ยกตัวอย่างเช่น รถขดุล่อง รถ

ตกั เคร่ืองเจาะหิน และอ่ืน ๆ) โดยไมคํ่านึงถึงความลึก  

การปฏิบติังานเก่ียวกับงานขดุเก่ียวข้องกับการขดุหรือ

เคลื่อนย้ายดินท่ีความลกึ ≥ 1.5 เมตร (≥ 5 ฟตุ) หรือ

ท่ีระดับลึกกว่าจากระดับผิวดินไม่ว่าจะเป็นลักษณะ

ของการขดุหลุมหรือการขุดเป็นคูโดยใช้เคร่ืองมือใน

การขุด หรือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและ/หรือเคร่ืองจักร

หนักในการเปิดพืน้ผิว (ยกตัวอย่างเช่น รถขดุล่อง รถ

ตกั เคร่ืองเจาะหิน และอ่ืน ๆ) โดยไมคํ่านึงถึงความลกึ 

งานขดุยงัสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ได้ เช่น นํา้ฝน นํา้ชะหน้าดิน หรือทําให้เกิดความ

เสียหายกับพืชพันธุ์ ต่าง ๆ ดังนัน้บริษัท เชฟรอน 
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ประเทศไทย จึงได้กําหนดให้ต้องปฏิบติัตามข้อกําหนด

ในเอกสารของ MSW ท่ีแสดงไว้ในภาคผนวก I เร่ือง 

การปฏิบติังานเก่ียวกับการขดุ ควบคู่กับการวิเคราะห์

อันตราย  ใบอนุญาตทํางาน และข้อกําหนดการ

ทดสอบก๊าซตามมาตรฐานของ MSW โดยเฉพาะอยา่ง

ย่ิงการปฏิบัติตามมาตรการการปฏิบัติงานในท่ีอับ

อากาศ และมาตรฐาน MSW อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

ให้ใ ช้ เค ร่ืองมือ ท่ี ได้ รับอนุญาตและพนักงานท่ีมี

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมเท่านัน้ท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวข้องกับการขดุได้ซึ่งข้อกําหนดดงักล่าวถกูระบไุว้

ในแบบฟอ ร์มใบอนุญาตทํางาน เฉพาะในการ

ปฏิบติังานเก่ียวกบัการขดุของบริษัท เชฟรอน ประเทศ

ไทย  

J. มาตรฐานการทํางานท่ีก่อให้เกิดความร้อนหรือ

ประกายไฟ  

เอกสารของมาตรฐานของ MSW ในภาคผนวก J เร่ือง

มาตรฐานการทํางานท่ี ก่อให้เ กิดความร้อนหรือ

ประกายไฟได้ระบุข้อกําหนดและข้อห้ามต่าง ๆ เอาไว้

สําหรับงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่ือม การเกิดเปลวไฟ 

หรือกิจกรรม/อุปกรณ์ใด ๆ ท่ีสามารถทําให้ เ กิด

ประกายไฟ 

ควรหลีกเลี่ยงงานท่ีทําให้เกิดความร้อนหรือประกาย

ไฟโดยให้พิจารณาวิธีการทํางานด้วยวิธีอ่ืนก่อนเป็น



125 

อันดับแรก อย่างไรก็ ดีหากมีความจําเ ป็น การ

ปฏิบัติงานท่ีทําให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟต้อง

ดําเนินการตามข้อกําหนดของขัน้ตอนการปฏิบติัและ

มาตรฐานของ MSW ท่ีนอกเหนือจากข้อกําหนดท่ีถูก

ระบุไว้ในเอกสารมาตรฐานการทํางานท่ีก่อให้เกิด

ความ ร้อนห รือประกายไฟ (Hot Work Standard 

Document) ปกติ 

ต้องใช้แบบฟอร์มใบอนญุาตทํางานเฉพาะสําหรับการ

ทํางานท่ีก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟในการ

ปฏิบติังานดงักลา่วเสมอ 

ต้องทําการตรวจวัดก๊าซและมีคนเฝ้าระวังไฟ (fire 

watch) ประจําหน้างาน สําหรับงานท่ีต้องทําการเช่ือม

หรือมีเปลวไฟท่ีทําให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ 

K. มาตรฐานการปฏิบัติงานตัดแยกระบบแหล่ง

พลังงานอันตราย  

การบ่งชีแ้ละการตัดแยกแหล่งพลังงานท่ีอาจเป็น

สาเหตุทําให้เกิดอันตรายหรือสภาพการทํางานท่ีเป็น

อันตรายในการ ทํางานถือ เ ป็นพื น้ฐานของการ

ปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั 

ในการวิเคราะห์อันตรายในขัน้ตอนการวางแผนงาน 

(PPHA) ต้องทําการพิจารณา บ่งชี ้และบนัทึกรายการ

ท่ีต้องทําการตัดแยกแหลง่พลงังานออกทัง้หมด โดยมี

การทําล็อกเอ้าท์และแท็กเอ้าท์ (LOTO) และทําการ
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ปลดอุปกรณ์ตัดแยกแหล่งพลังงานออกภายหลังจาก

การทําการออกใบรับรองการตัดแยกแหล่งพลังงาน

อนัตรายเสร็จสิน้แล้ว 

แบบฟอร์มสําหรับการทํา IHE ได้ถูกจัดทําไว้เฉพาะ

และต้องนํามาใช้สําหรับการปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องกบั

ไฟฟา้ เคร่ืองจกัร และถงั/แท๊งค์และท่อ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้

มั่นใจว่าไม่มีพลังงานอันตรายใด ๆ อยู่ในระบบก่อน

เร่ิมการปฏิบติังานใด ๆ 

ต้องดําเนินการตามข้อกําหนดของมาตรฐาน MSW ดงั

แสดงในภาคผนวก B เร่ืองมาตรฐานและข้อกําหนด

ของการทํา IHE เม่ือต้องทําการวางแผน/จัดเตรียม 

และทําการปลดระบบการตัดแยกแหล่งพลังงาน

อนัตราย 

อุปกรณ์ล็อกเอ้าท์ต้องมีคุณลักษณะท่ีดี  เช่นเป็น

กุญแจล็อกอุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับการตัดแยกแหล่ง

พลงังานอันตรายและต้องอยู่ในตําแหน่งท่ีปลอดภัย

เพ่ือป้องกันการทํางานของเคร่ืองจักรหรือชิน้ส่วนของ

อุปกรณ์อ่ืน ๆ ของเคร่ืองจักรในขณะท่ีทําการตัดแยก

แหล่งพลังงานอันตราย มีเพียงพนักงานท่ีไ ด้ รับ

อนญุาตแล้วท่านัน้ท่ีสามารถทําการติดตัง้อปุกรณ์ล็อก

เอ้าท์ได้ อุปกรณ์ล็อกเอ้าท์ต้องถูกใช้เ พ่ือควบคุม

อุปกรณ์เพ่ือทําการตัดแยกแหล่งพลงังานอันตรายให้

อยูใ่นตําแหน่งท่ีปลอดภยัหรือตําแหน่งปิดเสมอ 
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กุญแจล็อกส่วนบุคคล – แต่ละคนดําเนินการทํา 

LO/TO ท่ีกลอ่งล็อกด้วยตนเอง 

การล็อกแบบกลุ่ม – แต่ละคนดําเนินการทํา LO/TO 

ด้วยตนเอง และมีเพียงหวัหน้าทีมท่ีดําเนินการ LO/TO 

ได้ในฐานะตวัแทนของทีม โดยใช้อปุกรณ์ล็อกเพียงอัน

เดียวเพ่ือเป็นตวัแทนของทีมทัง้หมด  

ไม่แนะนําให้ใช้การล็อกแบบกลุ่ม ยกเว้นในงานทํา

ความสะอาดถังหรืองานท่ีต้องเข้าไปภายในถัง (tank 

cleaning and vessel entry) เทา่นัน้ 

• หัวหน้างาน (หัวหน้าคณะทํางาน) ได้รับอนุญาต

ให้ใช้การล็อกแบบกลุ่ม เน่ืองจากมีลกัษณะของ

การทํางานท่ีเป็นกลุ่มและเพ่ือให้สามารถควบคุม

และดแูลการปฏิบติังานดงักลา่วได้ 
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• แผ่นล็อกและแท็กสี (pad lock & tag color) จะ

เป็นไปตามกลุม่ของพนกังานของบริษัทเชฟรอนท่ี

ทําหน้าท่ีในการควบคมุงานนัน้ ๆ 

การใช้อุปกรณ์ล็อกท่ีมีรหัสสีต่าง ๆ (colored code 

locks) มีความจําเป็นและจัดให้มีใช้เพ่ือให้สามารถ

แยกแยะงานท่ีต้องทําการล็อกเอ้าท์ แต่ละงานออก

จากกนั 

รายละเอียดของเอกสารขัน้ตอนการปฏิบติัในการทําล็

อ ก เ อ้ า ท์ แ ท็ ก เ อ้ า ท์ ไ ด้ถูก จัด ทํ า ขึ น้ เ พ่ื อ อ ธิ บาย

รายละเอียดของข้อกําหนดของบริษัทเชฟรอนประเทเศ

ไทยในการใช้อปุกรณ์ล็อกเอ้าท์แท็กเอ้าท์ดงักลา่ว 

L. มาตรฐานการปฏิบัติงานยกและการผูกมัดส่ิงของ  

การทําการยกสามารถทําให้ เ กิดความเสี่ยงท่ี มี

นัยสําคัญได้ ดังนัน้บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย จึงได้

จัดทําข้อกําหนดท่ีเข้มงวดสําหรับอุปกรณ์ช่วยยกทัง้

แบบท่ีติดตัง้อยู่กับท่ีและแบบเคลื่อนท่ีได้ รวมถึง

อปุกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้สําหรับทําการยกและงานผูกต่าง ๆ 

ท่ีใช้ในงานยกดังกล่าว มาตรฐานข้อกําหนดสําหรับ

อุปกรณ์ช่วยยกทั ง้แบบอยู่กับ ท่ี  (FLE) และแบบ

เคลื่อนท่ีได้ (PLE) ดงัแสดงในภาคผนวก L ของเอกสาร

มาตรฐาน MSW 
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เอกสารเพ่ิมเติมของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ท่ี

เ ก่ี ย ว กับ ก า ร ย ก แ ล ะ ก า ร ผูก รั ด  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย

รายละเอียดต่าง ๆ ดงัต่อไปนี;้ 

• วิธีปฏิบติัในการใช้อุปกรณ์ช่วยยกแบบเคลื่อนท่ี

ได้ (PLE) 

• วิธีปฏิบติัในการใช้อุปกรณ์ช่วยยกแบบเคลื่อนท่ี

ไ ด้  ( PLE) ภ า ค ผ น ว ก  1 – ก า ร จัด ก า ร แ ละ

ตรวจสอบอปุกรณ์ช่วยยกแบบเคลื่อนท่ีได้ 

• วิธีปฏิบติัในการใช้อุปกรณ์ช่วยยกแบบเคลื่อนท่ี

ได้ (PLE) ภาคผนวก 2 – แนวทางสําหรับการ

ตรวจสอบและทดสอบภาชนะ (containers) ท่ีใช้

ในการยกแบบต่าง ๆ 

• วิธีปฏิบติัในการใช้อปุกรณ์ช่วยยกแบบอยูก่บัท่ี 

• วิธีปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ช่วยยกแบบอยู่กับท่ี 

ภาคผนวก 1 การจัดการและการตรวจสอบ

อปุกรณ์ช่วยยกแบบอยูก่บัท่ี 

ต้องปฏิบติัตามเอกสารของบริษัทเชพรอนประเทศไทย 

ทําการยกและการผูกรัดในพืน้ ท่ีการควบคุมการ

ปฏิบติังานของบริษัทฯ  

ต้องมีใบอนุญาตทํางาน เอกสาร PPHA และแผนการยก

ท่ีเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร สําหรับการยกแบบวิกฤต 

(critical lifting) และ/หรือการยกท่ีนอกเหนือจากปกติ 

(non-routine lifting) ยกตวัอยา่งเช่น: 
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• การยกท่ีมองไมเ่ห็นของท่ียก 

• การยกท่ีมีความซบัซ้อน 

• การยกท่ีมีความยุง่ยาก 

• การยกท่ีมีนํา้หนกัมาก 

• การยกท่ีใช้ตะกร้าโดยสารสาํหรับการทํางานบนท่ีสงู 

• การยกชนิดอ่ืน ๆ ท่ีถูกกําหนดโดยพนักงาน

ผู้ปฏิบติังานท่ีผ่านการรับรองคุณสมบติัเน่ืองจาก

มีลกัษณะการยกท่ีจําเพาะ 

ต้องมีพนักงานให้สญัญาณท่ีใช้สญัญาณมือตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ือช่วยระบุทิศทางและช่วย

พนกังานขบัปัน้จัน่ในระหวา่งการใช้ปัน้จัน่ 

พนักงานขบัปัน้จั่นทกุคนต้องได้รับการการรับรองจาก

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  และได้รับใบอนุญาต

ตามหมวดหมูข่องนํา้หนกัท่ีสามารถอนุญาตให้ทําการ

ยกได้ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการยกต้องอยู่ในช่วงพิกัดท่ีถกูทําการ

ทดสอบหรือในรหสัสีท่ีเป็นปัจจบุนัเสมอ 

หมายเหตุ: ห้ามใช้อุปกรณ์ยกและผูกรัดท่ีถูกทําหรือ

ปรับสภาพขึน้เอง ท่ีไม่ผ่านการตรวจสอบและการ

รับรองมาตรฐานจากบริษัทเชฟรอน 

กําหนดให้ต้องทําการตรวจสอบปัน้จั่น โดยใช้รายการ

ตรวจสอบเฉพาะก่อนการใช้งานในแต่ละครัง้ 
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M. มาตรฐานการตรวจวัดก๊าซโดยใช้เคร่ืองมือแบบ

เคล่ือนย้ายได้ 

เอกสารของมาตรฐาน MSW ในภาคผนวก M เร่ือง

มาตรฐานการตรวจวัดก๊าซโดยใช้เค ร่ืองมือแบบ

เคลื่อนย้ายได้ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย แสดง

ข้อกําหนดของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สําหรับ

การใช้และการวัดท่ีจําเป็น เพ่ือให้มั่นใจว่ามีปริมาณ

ออกซิเจนเพียงพอและเพ่ือบ่งชีห้ากมีโอกาสเกิดการ

ระเบิด มีก๊าซพิษ หรือสารอันตรายอ่ืน ๆ ท่ีต้องสมัผัส 

หรืออนัตรายอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นสถานท่ีปฏิบติังาน 

อนุญาตให้ เฉพาะพนักงานท่ีไ ด้ผ่านการ รับรอง

คุณสมบัติแล้วเท่านัน้ในการทําหน้าท่ีตรวจวัดและ

บนัทึกผลการตรวจวดัก๊าซในสถานท่ีปฏิบติังาน 

 

การตรวจวดั PGD ท่ีต้องดําเนินการ ตลอดจนความถ่ี

ในการตรวจวัด ต้องถูกบันทึกลงในแบบฟอ ร์ม

ใบอนญุาตทํางานตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผนงาน  
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ต้องทําการบนัทึกผลในการวดัทัง้ก่อนและระหวา่งการ

ทํางานลงบนแบบฟอร์มใบอนุญาตทํางาน ณ สถานท่ี

ปฏิบติังาน 

การตรวจวดัก๊าซโดยใช้เคร่ืองมือแบบพกพามกัมีความ

จําเป็นสําหรับการทํางานท่ีก่อให้เกิดความร้อนและ

ประกายไฟ การปฏิบัติงานในพืน้ท่ีอับอากาศ และ

สําหรับการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีชิน้ส่วนภายใน

ไม่รับรองการเกิดระเบิด (non-intrinsically safe) ใน

พืน้ท่ีอนัตรายท่ีถกูระบตุามแบบท่ีแสดงพืน้ท่ีอนัตราย 

ใ น ก า ร ทํ า ก าร ฝึก อ บ รม ใ น เ ร่ือ งข อ ง  PGD ต้ อ ง

ทําการศึกษาและทําความเข้าใจถึงรายละเอียดของ

เอกสารมาตรฐานการตรวจวัดก๊าซโดยใช้เคร่ืองมือ

แบบเคลื่อนย้าย 

ใ น ก า ร ทํ า ก าร ฝึก อ บ รม ใ น เ ร่ือ งข อ ง  PGD ต้ อ ง

ทําการศึกษาและทําความเข้าใจถึงรายละเอียดของ

เอกสารมาตรฐานการตรวจวัดก๊าซโดยใช้เคร่ืองมือ

แบบเคลื่อนย้าย 

N. มาตรฐานการทํางานหลาย ๆ แผนกพร้อมกันใน

เวลาและพืน้ท่ีเดียวกัน (SIMOPs) 

เอกสารมาตรฐาน MSW ภาคผนวก N เร่ืองมาตรฐาน

การทํางานหลาย ๆ แผนกพร้อมกันในเวลาและพืน้ท่ี

เดียวกันแสดงข้อกําหนดสําหรับการประสานงานและ

ควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือมีการปฏิบัติงาน
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ตัง้แต่สองกิจกรรมขึน้ไปท่ีมีคณะทํางานท่ีแตกต่างกนั

และลงมือทําในพืน้ ท่ี เ ดียวกันและในระยะเวลา

เดียวกนั 

SIMOPs มีข้อกําหนดท่ีเพ่ิมเติมจากใบอนุญาตทํางาน 

โดยอ้างอิงตามเมทริกซ์การตัดสิน ใจ  แผนการ

ปฏิบัติงาน และบันทึกประจําวันของกระบวนการ 

SIMOPs ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  

แบบฟอร์มบันทึกการทํางานและการวางแผนของ 

SIMOPs ไ ด้ ถูก จัด เ ต รี ย มไ ว้ซึ่ ง ต้ อง นําม า กรอก

รายละเอียดให้ครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้และต้องได้รับ

การอนุมติัก่อนเร่ิมลงมือปฏิบติังาน ซึ่งถือว่าเป็นส่วน

หนึ่งตามข้อกําหนดการอนมุติัของใบอนญุาตทํางาน 

ในทุก  ๆ  กรณี  การสื่ อสารระหว่างควบคุมการ

ปฏิบัติงานทัง้สองกลุ่ม (Person Managing Control 

of Work, PMCoW) เป็นพืน้ฐานของความปลอดภัยใน

การปฏิบติังานของ SIMOPs ทัง้ก่อน ระหวา่ง และหลงั

การปฏิบติังาน   

จําเป็นต้องมีการประชุมเพ่ือการประสานงานก่อนเร่ิม

ป ฏิ บั ติ ง า น  ซึ่ ง ก า ร สื่ อ ส า ร ท่ี ต่ อ เ น่ื อ ง ร ะ ห ว่ า ง

ผู้ปฏิบติังานร่วมกนัในพืน้ท่ีดงักลา่วมีความจําเป็นเป็น

อยา่งย่ิง 
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O. มาตรฐานการทํางานบนท่ีสูง (Working at Height: 

WAH)  

เอกสารของ MSW ในภาคผนวก O เร่ืองมาตรฐานการ

ทํางานบนท่ีสูงของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  

กําหนดให้ต้องสวมอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบุคคล

จากการตกจากท่ีสงู เมื่อทํางานอยูบ่น/ร่วมกบันัง่ร้านท่ี

มีความสงูตัง้แต่ 3.05 เมตรขึน้ไป (10 ฟตุ) ยกตวัอยา่ง

แต่มิได้จํากดัแคก่รณีต่าง ๆ ดงัต่อไปนี:้ 

a. การตัง้ แก้ไข หรือรือ้นัง่ร้าน 

b. ทํางานบนนั่งร้านท่ีไม่มีราวกันตกล้อมรอบอย่าง

สมบรูณ์ 

c. ทํางานนอกราวกนัตกของนัง่ร้าน 

d. ทํางานบน/ร่วมกบันัง่ร้านท่ีไมไ่ด้รับการรับรอง/ติด

แท็กเขียว 

วิธีการป้องกันและ/หรือปกป้องผู้ ปฏิบัติงานจากการ

ตกเป็นสิ่งจําเป็นเมื่อต้องทํางานในท่ีท่ีไม่มีราวป้องกนั

ท่ีระดับความสงูตัง้แต่ 2 เมตรขึน้ไปจากระดับพืน้หรือ

ดาดฟ้า โดยอ้าอิงตามกฎกระทรวงแรงงานฯ พ.ศ. 

2551 (ค.ศ. 2008) เ ร่ือง กําหนดมาตรฐานในการ

บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา

มัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงาน

ก่อสร้าง 
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ขัน้ตอนการปฏิบติัเฉพาะของบริษัท เชฟรอน ประเทศ

ไทย  (TSP-41 เร่ืองนัง่ร้านชัว่คราว บนัได และอปุกรณ์

สําหรับการทํางานบนท่ีสูง) ท่ีเพ่ิมเติมจากมาตรฐาน

การทํางานในท่ีสูงของ U&G ให้แนวทางและระบุ

ข้อกําหนดสําหรับวิธีการต่าง ๆท่ีอนุญาตให้พนักงาน

สามารถทํางานบนท่ีสงูได้ 

ร ะ บ บ ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ ป้ อ ง กั น ก า ร ต ก ส่ ว น บุค ค ล 

(Personal Fall Arrest System, PFAS) 

A. จดุยดึ 

B. ตวัซพัพอร์ตร่างกาย 

C. ตวัซพัพอร์ตร่างกาย 

 

 

 

 

เฉพาะพนกังานท่ีได้รับการอบรม WAH แล้วเท่านัน้ท่ีสามารถ

ทํางานบนท่ีสงูได้  

เฉพาะพนกังานท่ีได้รับการอบรม WAH แล้วเท่านัน้ท่ีสามารถ

ทํางานบนท่ีสงูได้ 
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 การป้องกันการบาดเจ็บจากการทาํงานในท่าซํา้ซาก 

การยศาสตร์เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ของการปรับปรุง

ประสิทธิภาพผู้ ปฏิบัติงานโดยลดอันตรายท่ีเก่ียวข้องกับ

ความผิดปกติของกล้ามเนือ้และกระดูก  โดยทั่ว ไปจะ

เ ก่ียวข้องกับการบาดเจ็บจากการทํางานในท่าซํ า้ซาก 

(Repetitive Stress Injuries, RSIs)  

ปัญหาของ RSI เกิดจากการเพ่ิมปริมาณและความถ่ีในการ

ใช้คอมพิวเตอร์ และเก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวในท่าซํา้ซาก

ในระหว่างการทํางานกับคอมพิวเตอร์ดังกล่าว กระบวนการ

การป้องกันการบาดเ จ็บจากการทํางานในท่าซํ า้ซาก 

(Repetitive Stress Injury Prevention) ของบริษัทเชฟรอน มี

จุดมุ่งหมายเพ่ือลดการบาดเจ็บจากการทํางานในท่าซํา้ซาก 

(RSIs) และความรู้สึกไม่สบายร่างกายท่ีเกิดจากการทํางาน

ในสํานักงาน โดยกําหนดการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดสําหรับพนักงานทัง้หมดท่ีใช้คอมพิวเตอร์ ท่ี

บริษัทเชฟรอนจัดหาให้ ในสภาพแวดล้อมในการทํางานของ

สํานกังานอยา่งน้อยหรือมากกวา่ 5 ชัว่โมงต่อสปัดาห์  

ข้อกําหนดของ RSIP  

RSIP ครอบคลมุถึงการประเมินโต๊ะนั่งทํางาน (workstation) 

การฝึกอบรม อุปกรณ์เสริม และการช่วยเหลือทางการแพทย์ 

แต่ละแผนก/กลุ่มต้องมีผู้ประเมิน workstation ท่ีผ่านการอบรม

ท่ีสามารถช่วยบง่ชีแ้ละกําจดัความเสี่ยงท่ีเกิดจาก RSI ได้ 
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กระบวนการนีมุ้่งเน้นการลดการบาดเจ็บจากการทํางานใน

ท่าซํา้ซากและกําจัดการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการทํางานในท่า

ซํา้ซากจากการทํางานในสํานกังาน หรือจากกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องผ่านการทําการฝึกอบรมความตระหนักในเร่ืองของ 

RSIP และการทําการประเมินประจําปี   

เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินจะจําแนกความเสี่ยงของ RSI ออกเป็น 

‘ต่ํา’ ‘ปานกลาง’ หรือ ‘สูง’ และจะเสนอแนะการดําเนินการ

เพ่ือลดความเสี่ยงจาก RSI ท่ีเหมาะสม 

หัวหน้างานต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมทุก ๆ 3 ปี เพ่ือให้เข้าใจ

บทบาทและความรับผิดชอบในเร่ือง RSIP ท่ีตนต้องปฏิบติั 

พนกังานทกุคนจําเป็นต้องปฏิบติัตามคําสัง่ในซอฟต์แวร์การพกั

ยืดเหยียดร่างกาย (stretch break software) ท่ีติดตัง้ในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของบริษัทเชฟรอนและรายงานให้หัวหน้างานของ

ตนทราบเม่ือเกิดความไมส่บายของร่างกายใด ๆ เกิดขึน้ 

 

ภาพประกอบแสดงให้เห็นถึงตําแหน่งของร่างกายท่ีเหมาะสม

ในขณะท่ีทํางานกบัคอมพิวเตอร์สว่นบคุคล 
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 การตะหนักและการส่ือสารในเร่ืองวัตถุอันตราย 

นอกจากเคร่ืองมือชีบ้ง่อนัตรายของบริษัทเชฟรอน (Chevron 

Hazard Identification Tool, HID) แ ล้ ว  บ ริ ษัท  เ ช ฟ รอน 

ประเทศไทย ยังมีโปรแกรมการสื่อสารในเร่ืองวตัถุอันตราย 

(HazCom) เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานมีความตระหนักถึง

อันตรายเฉพาะของวัตถุอันตรายท่ีถูกนํามาใช้ในพืน้ท่ีการ

ดําเนินงานของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  

โปรแกรมนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ข้อมลูและความตระหนักถึง

อัตรายท่ีอาจเกิดขึน้จากการสมัผัสและการใช้วัตถุอันตราย

ต่าง ๆ   

พนกังานต้องตระหนกัเสมอวา่วตัถอุนัตรายและการสมัผัสกับ

วตัถอุันตรายดงัต่อไปนีส้ามารถเกิดขึน้ในการปฏิบติังานของ

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ได้ ผู้ปฏิบติังานต้องพิจารณาถึง

อันตรายท่ีสามารถเกิดขึน้จากการสัมผัสกับวัตถุอันตราย

ตัง้แต่ในขัน้ตอนของการวางแผนการทํางาน และต้องอ้างอิง

ถึงข้อกําหนดท่ีระบุไว้ใน TSP-20 และ TSP-33 ในเร่ืองวัตถุ

อนัตรายและการจดัการและการจดัเก็บสารเคมี ตามลําดบั  

อันตราย: 

 มีความเป็นไปได้ท่ีอาจทําให้เกิดโอกาสการ

สัม ผั ส กั บ วัต ถุอั น ต ร า ย ห รื อ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด

สภาพการณ์ท่ีก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเป็น

อนัตรายได้ 
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ความสามารถของวตัถหุรือสสารท่ีสามารถก่อให้เกิดอนัตราย

ต่อสขุภาพเมื่อร่างกายไปทําการสมัผสัท่ีความเข้มข้นใดความ

เข้มข้นหนึ่ง 

โอกาสในการสัมผัสสามารถเกิดขึน้จากการสัมผัสโดยตรง 

การซึมซบัผ่านผิวหนัง ผ่านการหายใจผ่านทางจมกูและปาก 

หรือโดยการกลืนลงไป 

สารไฮโดรคาร์บอน     

การผลิตสารไฮโดรคาร์บอนและผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอนต่าง ๆ 

สามารถก่อให้เกิดอนัตรายได้: 

ความดัน: 

ความดันท่ีมีอยู่สงูในกระบวนผลิตก๊าซธรรมชาติ นํา้มนั หรือ

คอนเดนเสทเหลว สามารถก่อให้เกิดการแตกและร่ัวไหลของ

ท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี มีขนาดไม่ไ ด้มาตรฐานหรือมี

มาตรฐานของการรับแรงดนัท่ีไมเ่หมาะสม 

การลุกติดไฟ: 

นอกเหนือจากอันตรายท่ีเก่ียวข้องกับความดันแล้ว ยังมี

อันตรายในเร่ืองโอกาสในการเกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ท่ี

อาจเกิดขึน้ได้ด้วยเสมอ 

ห้ามปล่อยให้สารไฮโดรคาร์บอนร่ัวไหลออกไปอย่างอิสระ

หรืออยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมการร่ัวไหล

ดงักลา่วได้ 
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สารพิษ: 

ก๊าซธรรมชาติ  นํ า้มัน  และคอนเดนเสทเหลวท่ีอยู่ ใน

กระบวนการผลิตของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย อาจมี

องค์ประกอบของสารท่ีเป็นอันตรายอยู่ 2 ชนิดในปริมาณ

เล็กน้อยคือสารเบนซีนและปรอท ในแต่ละวนัสารเหล่านีจ้ะ

อยูใ่นกระบวนการผลิตซึง่ไมส่ามารถก่อให้เกิดอนัตรายได้ แต่

อย่างไรก็ตาม พนักงานควรต้องตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจ

เกิดขึน้ได้อยูเ่สมอ 

ถึงแม้ว่าในพืน้ท่ีการดําเนินงานของบริษัท เชฟรอน ประเทศ

ไ ท ย  จ ะ ไ ม่ พ บ ปั ญ ห า เ ฉ พ า ะ ท่ี เ กิ ด จ า ก ก า ร มี ก๊ า ซ

ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) ในพืน้ท่ีผลิตในอ่าวไทย แต่อนัตราย

จากสารอันตรายดังกล่าวอาจเกิดขึน้ในระหว่างกิจกรรมการ

ขดุเจาะและการผลิต 

ดังนัน้ ผู้ปฏิบติังานทุกคนควรทําความคุ้นเคยกบัผลกระทบท่ี

อาจเกิดขึน้จากก๊าซพิษดงักล่าว ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) 

สามารถยบัยัง้ระบบการหายใจและเป็นเหตุท่ีทําให้เกิดการ

เสียชีวิตได้ในเวลาเพียงไม่ก่ีนาที ถึงแม้ว่าก๊าซดังกล่าวจะมี

อยูท่ี่ระดบัความเข้มข้นเล็กน้อยแต่สามารถก่อให้เกิดอนัตราย

ต่อสขุภาพและถึงแก่ชีวิตได้ 

เบนซีน    

เบนซีนเป็นสารประกอบท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ท่ีมีอยู่ใน

นํา้มนัดิบและก๊าซธรรมชาติ 
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เบนซีนเป็นของเหลวท่ีติดไฟง่ายและมีกลิ่นฉุนมากกว่ากลิ่น

หอม เมื่อเปรียบเทียบกบัสารอะโรมาติกชนิดอ่ืน ๆ 

เบนซีนสามารถระเหยได้อยา่งรวดเร็วภายใต้สภาวะปกติและ

ก่อให้เกิดไอระเหยท่ีเป็นอนัตรายซึ่งมีนํา้หนักมากกว่าอากาศ

ปกติถึง 3 เท่า 

เบนซีนจดัเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง ดงันัน้ควรหลีกเลี่ยงการ

สัมผัสกับสารดังกล่าวโดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคลและหน้ากากหรืออุปกรณ์ป้องกันการหายใจ ท่ี

เหมาะสม 

มาตรฐานในการสมัผสักบัเบนซีนของบริษัท เชฟรอน ประเทศ

ไทย มีดงัต่อไปนี ้

การวัดการสัมผัส มาตรฐานการ

สัมผัส 

ค่าเฉลีย่ความเข้มข้นของสารเคมีอนัตราย สาํหรับ

การทํางานปกติ 8 ชัว่โมง ต่อวนัและ 40 ชัว่โมงต่อ

สปัดาห์ท่ีคนงานเกือบทกุคนสมัผสัสารซํา้ ๆ หลาย

วันต่อเน่ืองกันโดยไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย 

(TWA) 

1 ส่ว นใ น ล้า น

สว่น 
 

ค่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศท่ีคนงาน

ปกติทั่วไปสามารถสมัผัสได้ในช่วงเวลา  15 นาที

ต่อเน่ืองกันโดยไม่เกิดอันตรายและการสมัผัสนัน้

ต้องไม่เกิน  4  ครัง้ ต่อวนั (STEL, 15 minutes) 

5 ส่ว นใ น ล้า น

สว่น 

 

 

ค่าความเข้มข้นของสารอันตรายท่ีมีผลเฉียบพลนั

ต่อชีวิตและสขุภาพ (IDLH) 

500 สว่นในล้าน

สว่น 
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Mercury     

ปรอทเป็นโลหะเหลว ท่ีมีนํา้หนักมาก มีสีเงินคล้ายโลหะเป็น

ประกายและมีความเป็นพิษสูง ปรอทสามารถก่อให้เกิด

ผลกระทบจากการสะสมในร่างกายซึ่งเกิดจากการถกูดูดซับ

เข้าสู่ร่างกายผ่านทางการสดูดมไอปรอทและการดูดซึมผ่าน

ทางผิวหนงั 

ท่ีอุณหภูมิห้อง ปรอทสามารถระเหยกลายเป็นไอได้และ

สามารถมีปริมาณมากพอท่ีก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ

ร่างกายได้ 

ไ ม่ค ว ร เ ข้ า ไ ปทํ าก า รจัดก าร กับ ปร อท  น อ ก เ สี ยจาก

ผู้ปฏิบติังานดงักลา่วได้รับการฝึกอบรมให้สามารถปฏิบติังาน

ได้อย่างปลอดภัย มีการนําขัน้ตอนการปฏิบติังานท่ีจดัทําขึน้

เฉพาะมาใช้ รวมถึงมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บคุคลท่ีเหมาะสม 

ให้อ้างถึงรายละเอียดท่ีแสดงใน TSP-3 เร่ืองการกําจัดและ

จัดการโคลนท่ีปนเปือ้นปรอท และ TSP-18 เร่ืองการจัดการ

วัสดุท่ีปนเปือ้นปรอทและการทําความสะอาดการปนเปือ้น 

(decontamination) 

มาตรฐานในการสมัผสักับปรอทของบริษัท เชฟรอน ประเทศ

ไทย มีดงัต่อไปนี ้
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การวัดการสัมผัส มาตรฐานการ

สัมผัส 

ค่าตรวจวัดท่ีต้องมีการดําเนินการแก้ไข 

(AL) 

15 มค.ก./ลบ.ม. 

ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 

สําหรับการทํางานปกติ 8 ชัว่โมง ต่อวนัและ 

40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีคนงานเกือบทุกคน

สมัผัสสารซํา้ ๆ หลายวนัต่อเน่ืองกันโดยไม่

เกิดอนัตรายต่อร่างกาย (TWA) 

25 มค.ก./ลบ.ม. 

ค่าความเข้มข้นของสารอันตรายท่ีมีผล

เฉียบพลนัต่อชีวิตและสขุภาพ (IDLH) 

10,000 ม ค . ก . /

ล บ . ม .  ห รื อ  10 

มก./ลบ.ม. 

 

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)       

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ไม่มีสี หนักกว่าอากาศ และท่ีความ

เข้มข้นต่ํา ๆ (ตัง้แต่ 10 ส่วนในล้านส่วนลงไป) มีกลิ่นเหมือน

ไข่เน่า ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์มีอนัตรายร้ายแรงเพราะมีผลทํา

ให้สูญเสียประสาทสัมผัสกลิ่นภายในเวลาไม่ช้าภายหลัง

หายใจเอาก๊าซดังกล่าวท่ีความเข้มข้นท่ีระดับต่ํากว่า 100 

ส่วนในล้านเข้าไป ท่ีความเข้มข้นสูงสามารถทําให้หมดสติ

ในทนัทีและเสียชีวิตได้ในไมช้่า 

ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ มีสมบติัเพ่ิมเติมดงัต่อไปนี:้ 
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 สามารถทําให้เสียชีวิตในทันทีหากสดูดมเข้าไปท่ีความ

เข้มข้นสงู 

 มีนํา้หนกัมากกวา่อากาศและจะตกสะสมอยู่ในระดับต่ํา ๆ 

ท่ีพืน้ 

 กระจายตวัได้ง่ายเมื่อมีกระแสลมหรือในสภาพอากาศท่ี

ป่ันป่วน 

 เม่ือเกิดการเผาไหม้ (ไฟ/เปลวไฟ อ่ืน ๆ) จะเกิดเปลวไฟสี

ฟา้และก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (ก๊าซพิษอีกชนิดหนึ่ง) 

 สามารถกัดกร่อนโลหะและทําให้โลหะบางชนิดเกิดการ

เปราะและแตกหกัได้ 

 ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ เ ป็นอันตรายมากกว่า ก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ถึง 5 – 6 เท่า ความเข้มข้น (สว่นใน

ล้านสว่นในอากาศ = พีพีเอ็ม) (part per million in air = 

ppm) ของ ก๊าซไฮโดร เจนซัล ไฟด์ มีความเ ป็น พิษ 

ดงัต่อไปนี:้ 

ผลกระทบต่อสุขภาพเม่ือสัมผัสกับก๊าซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

4-5 สว่นในล้านสว่น ได้กลิ่นทันที เป็นกลิ่นเหมือน

ไขเ่น่า 

10 สว่นในล้านสว่น นํา้ตาเร่ิมไหลตามด้วยระคาย

เคืองเล็กน้อย 

27 สว่นในล้านสว่น ไ ด้ ก ลิ่ น ไ ข่ เ น่ า แ ร ง ขึ น้ แ ต่ ยั ง

สามารถทนได้ 
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100 สว่นในล้านสว่น สูญเสียประสาทสัมผัสการรับ

กลิ่นและเกิดอาการท่ีได้กล่าวมา

ข้างต้นท่ีรุนแรงขึน้ 

200-300 ส่ ว น ใ น ล้ า น

สว่น 

ระคายเคืองหลอดลมและระคาย

เคืองตามากขึน้ภายหลังการ

สมัผสัผ่านไป 1 ชัว่โมง 

500-700 ส่ ว น ใ น ล้ า น

สว่น 

ส่วนมากหมดสติในทันที หายใจ

ไมอ่อก ตามด้วยเสียชีวิต 

1000-2000 พีพีเอ็ม 

 

หมดสติทันที ระบบการหายใจ

และการเต้นของหัวใจล้มเหลว 

เป็นเหตใุห้เสียชีวิตได้ 

การปฏิบติัเมื่อได้กลิ่นก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์: 

• กลัน้หายใจ 

• อพยพอย่างรวดเร็วไปยังสถานท่ีปลอดภัยเหนือลม ให้

อพยพสวนกับทิศทางลมหากไม่ทราบแหล่งท่ีมาของ

ก๊าซดงักลา่ว 

• สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุ

อากาศแบบพกพาหรือชุดเคร่ืองช่วยหายใจท่ีใช้สําหรับ

การอพยพ 

• เปิดสญัญาณเตือนภยั 

• อย่าพยายามช่วยเหลือคนอ่ืนจนกว่าตนเองจะสวม

เคร่ืองช่วยหายใจสําเร็จ 

• ทํางานเป็นคู่ เพ่ือให้มีการช่วยเหลือกกนั 
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• ในการช่วยผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ ให้นําเคร่ืองช่วยหายใจ

สํารองอีกอนัหนึ่งไปด้วย 

ค่ามาตรฐานในการสมัผสัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ในการทํางาน

ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  มีดงัต่อไปนี ้

การวัดการสัมผัส ม า ต ร ฐ า น 

การสัมผัส 

ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 

สําหรับการทํางานปกติ 8 ชัว่โมง ต่อวนัและ 

40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีคนงานเกือบทุกคน

สมัผัสสารซํา้ ๆหลายวนัต่อเน่ืองกันโดยไม่

เกิดอนัตรายต่อร่างกาย (TWA) 

5 ส่ ว น ใ น ล้าน

สว่น 

ค่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศท่ี

คนงานปกติทั่วไปสามารถสัมผัสไ ด้ใน

ช่วงเวลา  15 นาทีต่อเน่ืองกันโดยไม่เกิด

อันตรายและการสัมผัสนัน้ต้องไม่เกิน  4  

ครัง้ ต่อวนั (STEL,15 minutes) 

15 ส่วนในล้าน

สว่น 

 

 

ค่าความเข้มข้นของสารอันตรายท่ีมีผล

เฉียบพลนัต่อชีวิตและสขุภาพ (IDLH) 

100 สว่นในล้าน

สว่น 
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Acids  

กรดเป็นสารเคมีท่ีมีความเข้มข้นสงู และ

มีค่าพีเอชต่ํากว่า 6 กรดแต่ละชนิดมี

ความแรงและความเข้มข้นหลายระดับ

โดยทัว่ไปจะถกูใช้ในรูปของสารละลายท่ีเป็นของเหลวท่ีระดบั

ความเข้มข้นสงู 

กรดแก่เป็นสารอันตราย มีพิษ กัดกร่อน และทําปฏิกิริยา 

ดังนัน้ต้องดูแลและจัดการด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษและ

ใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัท่ีเหมาะสม 

เมื่อกรดสมัผสักบัผิวหนงัจะทําให้ผิวหนงัไหม้และเป็นพิษหาก

กลืนลงไป 

ไอกรดเป็นอันตรายอย่างรุนแรงและอาจทําให้อวยัวะภายใน

ท่ีสัมผัสเกิดการไหม้ ในลักษณะเดียวกันกับการสัมผัส

ภายนอกได้ 

กรดไฮโดรคลอริกและกรดซลัฟิวริกเป็นกรดสองชนิดท่ีมีการ

ใช้งานอยูโ่ดยทัว่ไป 

Caustics 

ด่างเป็นสารท่ีมีความเข้มข้นสงู และมี

ค่าพีเอชมากกว่า 8 ด่างแต่ละชนิดมี

ความความแรงและความเข้มข้นใน

ระดับท่ีแตกต่างกันโดยทั่วไปจะถกูใช้ในรูปของสารละลายท่ี

เป็นของเหลวท่ีระดบัความเข้มข้นสงู 
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เช่นเดียวกับกรด ด่างเป็นอันตราย มีความเป็นพิษ สามารถ

ทําให้เกิดการกัดกร่อน และทําปฏิกิริยา และต้องดูแลและ

จัดการด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษโดยการใช้อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายท่ีเหมาะสม เมื่อด่างสมัผัสกับผิวหนังจะทํา

ให้เกิดการไหม้และเป็นพิษหากมีกลืนลงไป 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) เป็นด่างท่ีมีการใช้งานอยู่

โดยทัว่ไปในการปฏิบติังานต่าง ๆ 

แร่ใยหิน 

แร่ใยหินมกัถกูพบในฉนวน ปะเก็น หรือ

ในวสัดกุ่อสร้างชนิดต่าง ๆ  แร่ใยหินเป็น

วตัถท่ีุมีมีลกัษณะเป็นเส้นใยท่ีเกิดขึน้เอง

ตามธรรมชาติ และสามารถทําให้เกิดมะเร็งท่ีระบบทางเดิน

หายใจได้ 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ได้ดําเนินการเพ่ือทําการสํารวจ 

บ่ง ชี  ้และกําจัดหรือบําบัดแหล่ง ท่ีมาหรืออุปกรณ์ ท่ี มี

องค์ประกอบของแร่ใยหิน  

อย่างไรก็ดี อาจมีความเป็นไปได้เสมอท่ีจะพบแร่ใยหินใน

อุปกรณ์เก่า ๆ ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย และของ

บริษัทผู้ รับเหมาได้ 
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ตะก่ัว 

ตะกั่วอนินทรีย์เป็นสารท่ีพบได้โดยทัว่ไปใน

สี  ข้อต่อท่อ และส่วนท่ีของเกลียวของ

อปุกรณ์ต่าง ๆ  

 

ตะกั่วอนินทรีย์สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางการ

หายใจ หรือการกลืนเข้าไปในร่างกาย 

การลอก การพ่นขัด หรือการเผาสีบนผิวโลหะ เป็นโอกาสท่ี

อาจทําให้เกิดโอกาสในการสมัผสักบัสารตะกัว่ท่ีได้มากท่ีสดุ 

การบ่งชี ้การเฝ้าติดตาม และการฝึกอบรมในเร่ืองการสมัผสั

กับตะกั่วเป็นสิ่งจําเป็นและอาจต้องมีการเฝ้าระวังทาง

การแพทย์ร่วมด้วย 

การสมัผัสกับตะกั่วในระดับท่ีสงูเกินไปสามารถทําให้เกิดผล

กระทบเฉียบพลนัหรือผลกระทบเรือ้รังต่อสขุภาพได้ 

Chemicals 

ส า ร เ ค มี ทุ ก ช นิ ด ถื อ ว่ า เ ป็ น ส า ร

อันตรายอนัตรายและต้องดําเนินการ

จั ด ก า ร กั บ ส า ร เ ค มี ด้ ว ย ค ว า ม

ระมดัระวงั รวมถึงต้องใช้อปุกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบคุคล

ท่ีเหมาะสม กฎพืน้ฐานเพ่ิมเติมในการทํางานกับสารเคมี มี

ดงัต่อไปนี:้ 
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• ห้ามสูบบุหร่ี รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมในขณะ

ทํางานกบัสารเคมี 

• ต้องมั่นใจว่าสารเคมีถูกจัดเ ก็บโดยแยกออกตาม

ประเภท และความเข้าพวกและมีการติดฉลากอย่าง

เหมาะสม 

• ต้องใช้เฉพาะภาชนะบรรจุและวัสดุท่ีเหมาะสมกับ

สารเคมีแต่ละประเภท 

• ห้ามทําการผสมสารเคมีนอกเหนือจากจะปฏิบัติตาม

คําแนะนําท่ีกําหนดไว้ 

• สารเคมีท่ีเหลือใช้ควรถูกทําให้เป็นกลางและทําการ

กําจัดทัง้ตัวสารเคมีเองและภาชนะบรรจุอย่างถูกต้อง 

ต้องทําความสะอาดพืน้ท่ีทํางานและควรให้ความสําคัญ

ต่อสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นพิ เศษหลังจากการ

ปฏิบติังานกบัสารเคมี 

• หากร่างกายสมัผัสกับสารเคมี ให้ไปท่ีฝักบวัฉุกเฉินหรือ

แหล่งนํา้สะอาดในทันทีและทําการล้างส่วนท่ีสมัผัสกับ

สารเคมีด้วยนํา้ในปริมาณมาก ๆ 

• ถอดชดุท่ีปนเปือ้นกบัสารเคมีออกในทนัที 

• ดําเนินการปฐมพยาบาลและให้แพทย์ทําการติดตาม

อาการ 
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การปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินหากมีการสัมผัสกับสารเคมี

อันตราย 

• แจ้งให้ห้องควบคมุ/ห้องวิทยทุราบ 

• อยูใ่นความสงบ 

• ใ ห้ ดู ว่ า มี ก า ร ห ก ร่ั ว ไ ห ล ข อ ง ส า ร เ ค มี อ่ื น ท่ี ยั ง 

ไมรู้่และเป็นอนัตรายอีกหรือไม ่

• สวมอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

• ห้ามทําการตอบสนองด้วยความเร่งรีบ 

• ห้ามสดูดม ชิม หรือทําการสัมผัสกับสารเคมีท่ีหกหรือ

ร่ัวไหล 

• บง่ชีส้ารเคมีท่ีก่อให้เกิดอนัตรายก่อนเป็นอนัดบัแรก 

• ศึกษาข้อมลูความปลอดภัยของสารเคมีเพ่ือการจัดการ

ท่ีเหมาะสม รวมถึงข้อควรระวงั และสิ่งท่ีต้องปฏิบติัต่าง 

ๆ 
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นํา้มันเชือ้เพลิง 

นํา้มันเชือ้เพลิงเป็นของเหลวท่ีติดไฟง่าย นํา้มันเชือ้เพลิง

สามารถทําให้เกิดไอระเหยท่ีติดไฟได้ท่ีอณุหภมูิในบรรยากาศ

ปกติ มีจุดวาบไฟท่ี -45°F (-7°C) เน่ืองจากมีจุดวาบไฟต่ํา 

นํา้มันเชือ้เพลิงจึงเป็นแหล่งอันตรายของเพลิงไหม้ท่ีสําคัญ

มากกวา่เชือ้เพลิงชนิดอ่ืน ๆ  

แหล่งและการปฏิบัติงานกับวัสดุกัมมันตรังสี 

การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับอันตรายจากสารกัมมันตรังสี

จะต้องดําเนินการภายใต้การควบคมุของพนกังานท่ีได้รับการ

ฝึกอบรมและถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในเร่ืองของความ

ปลอดภยัท่ีเก่ียวกบัวสัดกุมัมนัตรังสีโดยเฉพาะ 

ต้องมีใบอนุญาตทํางานก่อนเร่ิมการปฏิบติังานกับแหลง่ของ

แหลง่สารกมัมนัตรังสี 

หากเป็นไปได้ งานเอ็กซ์เรย์ทัง้หมดต้องดําเนินการในระหว่าง

ช่วงพกัหรือในช่วงเวลากลางคืน 

ต้องทําการกัน้พืน้ท่ีในบริเวณท่ีมีการใช้แหล่งสารกัมมนัตรังสี 

ต้องติดป้ายแจ้งเตือนไว้อย่างชัดเจนเพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังาน

ได้รับการแจ้งเตือนในสว่นของพืน้ท่ีต้องห้าม 

การติดตามปริมาณสารกัมมันตรังสีในตัวของผู้ ปฏิบัติงาน

ต้องดําเนินการตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้ใน TSP 16 เร่ืองการ

ครอบครองและการจัดการวัสดุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัย 

พนักงานท่ีทําหน้าท่ีในการจัดการหรือทํางานใกล้กับแหล่ง

ของวสัดกุมัมนัตภาพรังสีจะต้องสวมอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตราย
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ทุกคน (เช่น: แถบวดัปริมาณกัมมนัตรังสี เคร่ืองส่งสญัญาณ

เตือนแบบมีเสียง และอ่ืน ๆ) 

ต้องดําเนินการตาม TSP-16 เร่ืองการครอบครองและการ

จัดการกับวัสดุกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัย และต้องปฏิบัติ

ตามนโยบายการจัดเก็บและการขนส่งแหล่งสารกัมมนัตรังสี

ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย เสมอ 

วัสดุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ 

วัส ดุกัม มัน ต รั ง สีตา ม ธ ร ร ม ช า ติ  (Naturally Occurring 

Radiation Materials, NORM) พบได้ทัว่ไปในดิน หิน นํา้ และ

พืชท่ีอยูบ่นโลกนี ้

ในการปฏิบัติงานด้านนํา้มันและก๊าซธรรมชาติ ปัญหาของ

วสัดุกัมมนัตรังสีตามธรรมชาติสามารถอธิบายทางเทคนิคได้

ว่าเกิดจากการเพ่ิมขึน้ของปริมาณสารกัมมนัตรังสีท่ีทําการ

แ ผ่ รั ง สี ซํ า้  (Technically Enhanced Naturally Recurring 

Radiation) ซึ่งเกิดจากการกิจกรรมของมนุษย์ ท่ีทําให้เกิด

การสะสมของวสัดุกัมมนัตรังสีในท่อและอปุกรณ์ต่าง ๆ เพ่ิม

มากขึน้ 

ต้องจําไว้เสมอว่า ต้องทําการสํารวจปริมาณสารกัมมนัตรังสี

หากมีการเคลื่อนย้าย เปิด และเม่ือต้องเปิดให้ผิวด้านในของ 

well tubing ท่ อ  แ ล ะ อุป ก ร ณ์ต่ า ง  ๆ  อ อ ก ม า สัม ผัส สู่

บรรยากาศภายนอกเสมอ 

สําหรับ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย เม่ือใดก็ตามหรือหากมี

การพบวสัดุกัมมนัตรังสีตามธรรมชาติ สิ่งท่ีต้องคํานึงถึงเป็น
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หลกัคือท่ีอนุภาคและฝุ่ นขนาดเล็กท่ีสะสมอยู่บนผิวของวสัดุ

และอุปกรณ์ท่ีปนเปือ้นท่ีสามารถฟุ้งกระจายไปสูบ่ริเวณรอบ 

ๆ ได้เสมอ 

เฉพาะผู้ ท่ีได้รับการฝึกอบรมและท่ีไมใ่ช่เป็นพนักงานระยะสัน้ 

(SSE) เท่านัน้ ท่ีจะได้รับอนญุาตให้ปฏิบติังานกบัท่อ อปุกรณ์ 

เศษเหล็กหรือวสัดุท่ีมีการปนเปือ้นด้วยวสัดุกัมมนัตรังสีตาม

ธรรมชาติ 

 อาชีวอนามัยและงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

สมรรถนะของร่างกายท่ีพร้อมในการทาํงาน  

พนักงานทัง้หมดท่ีได้รับมอบหมายให้มาปฏิบติังานท่ีบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย ต้องมีสมรรถนะของร่างกายท่ีพร้อมท่ี

สามารถปฏิบติังานตามหน้าท่ีต่าง ๆ ของตนได้  

ในกรณีนีร้วมถึงต้องได้รับการรับรองในการตรวจร่างกายจาก

แพทย์ก่อนการจ้างงานอีกด้วย  

เพ่ือให้เป็นไปตามความรับผิดชอบดังกล่าวนี ้ผู้ รับเหมาต้อง

ทําการฝึกอบรมพนกังานของตน ดงัต่อไปนี:้  

ดําเนินการและจัดทําโปรแกรมความปลอดภัยสําหรับ

พนักงาน และมั่นใจว่าพนักงานทัง้หมดของตนได้รับการ

ฝึกอบรมตามประเภทของงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ปฏิบติัตามข้อกําหนดและขัน้ตอนการปฏิบติังานท่ีปลอดภยั 

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลท่ีได้รับการอนุมัติให้ใช้

งาน ให้กบัพนกังานท่ีมาปฏิบติังานกบับริษัท เชฟรอนประเทศ
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ไทย โดยต้องเป็นอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับงานท่ีต้องปฏิบติั

และอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน  

ให้พนักงานแจ้งให้หัวหน้างานของตนทราบหากตนมีการ

รับประทานยาก่อนมาปฏิบติังาน ทัง้ท่ีเป็นยาท่ีมีใบสัง่และยา

ท่ีไม่มีใบสัง่ยา ท่ีอาจทําให้ความสามารถในการทํางานอยา่ง

ปลอดภยัลดลง 

ต้องมั่นใจว่าพนักงานของผู้ รับเหมาทราบและปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดของบริษัทเชฟรอนเร่ืองสารเสพติดและแอลกอฮอล ์

ติดตามการดําเนินการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมอย่าง

เหมาะสม และหากได้รับการร้องขอให้ส่งสําเนาสรุปผลการ

ติดตามดงักลา่วให้กบับริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  

หลักการท่ัวไปของอาชีวอนามัย  

ผู้ รับเหมามีหน้าท่ีบ่งชีอ้ันตรายท่ีอาจมีต่อสุขภาพท่ีอยู่ใน

ขอบเขตและพืน้ท่ีของการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่ามี

โปรแกรมและการติดตามท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันอันตรายท่ี

อาจเกิดกบัพนกังานของตน  สิ่งนีร้วมถึงการตระหนัก การทํา

การประเมิน และการควบคุมปัจจัยหรือความเครียดท่ีเกิด

จากสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือจากสถานท่ีปฏิบติังาน

ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วย ทําให้สุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตแย่ลง หรือก่อให้เกิดความไม่สบายของร่างกายอย่างมี

นยัสําคญักบัพนกังานหรือกบัประชาชนในชมุชนใกล้เคียง  

กระบวนการอาชีวอนามยัของบริษัทเชฟรอนมีวตัถุประสงค์

ดงัต่อไปนี:้ 
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ปอ้งกนัสขุภาพของพนักงานทัง้หมดท่ีทํางานภายใต้พืน้ท่ีการ

ควบคุมการดําเนินงาน (operational control) ของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย 

จัดทํากรอบการทํางานเพ่ือให้ตระหนักและจัดการกับ

อันตรายต่อสุขภาพซึ่งประกอบด้วยอันตรายทางกายภาพ

และอตัรายท่ีเกิดจากสารเคมี 

ปฏิบติัตามข้อกําหนดของกฎหมาย 

 อันตรายทางกายภาพท่ีมีต่อสุขภาพ 

A. การยศาสตร์ในสถานท่ีทํางาน 

การยศาสตร์เก่ียวกับข้องกบัการทํางานในสถานท่ีและ

ตําแหน่งท่ีเหมาะสมกับทัง้ในด้านท่วงท่าและท่าทางท่ี

ถูกต้องเพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ  โปรแกรมการ

สังเกตพฤติกรรมเพ่ือความปลอดภัยรวมถึงเร่ืองของ

การยศาสตร์นีด้้วย ซึ่งถกูกําหนดเป็นหนึ่งในรายการ

ของการตรวจสอบพฤติกรรมท่ีเป็นอันตราย เพ่ือให้

มั่นใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถ

ปฏิบติังานของตนได้โดยปราศจากความเสี่ยง 

B. ภาวะเครียดจากความร้อน 

ตามสภาพแวดล้อมในอ่าวไทย ความร้อนสามารถเป็น

อันตรายหลกัต่อสขุภาพท่ีต้องคํานึงถึง และเป็นปัจจยั

เสี่ยงอันหนึ่งท่ีต้องทํา PPHA และ JSA ท่ีหน้างาน ผู้ ท่ี

ทําการวางแผนงานมีความรับผิดชอบท่ีต้องมัน่ใจว่า 
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ได้ทําการบ่งชีอ้ันตรายและใช้มาตรการการควบคุมท่ี

เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับพนักงาน

ผู้ปฏิบติังาน  

C. ความเหน่ือยล้า 

ความเหน่ือยล้าจากการทํางานเป็นปัจจัยเสี่ยงสําหรับ

พนกังานท่ีทํางานยาวนานกวา่กะปกติหรือระหวา่งการ

ทํางานท่ีต้องใช้แรงกายมากเป็นพิเศษ 

พนักงานต้องได้รับการบอกกล่าวให้ทําการแจ้งกับ

หัวหน้างานทราบเม่ือตนเองรู้สึกเหน่ือยล้า เพ่ือให้

มัน่ใจว่ามีช่วงเวลาของการพกั และมีการสลบัเปลี่ยน

ชดุของผู้ปฏิบติังานเป็นช่วง ๆ 

D. การยกด้วยมือเปล่า 

การบาดเจ็บเป็นจํานวนมากสามารถเกิดขึน้ได้จากการ

ปฏิบัติ ท่ี ไม่ถูกต้องในการยก  การบาดเจ็บท่ีหลัง

สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยกฎง่าย ๆ ดงัต่อไปนี:้ 

• ยกโดยใช้แรงจากขา ไมใ่ช่จากหลงั 

• หลีกเลี่ยงการยกในตําแหน่งหรือท่าทางท่ีไมถ่นดั

หรือไมส่มดลุ 

• จบัวตัถท่ีุทําการยกให้แน่นก่อนทําการยก 

• ใช้การทํางานเป็นทีมเม่ือต้องทําการยกหลายคน 

โดยทําการยกขึน้หรือยกลงพร้อม ๆ กนั 

• หลีกเลี่ยงการทําการยกด้วยมือเปล่า และลด

นํา้หนกัของท่ีต้องการยกเมื่อสามารถทําได้ 
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ต่อไปนี เ้ ป็น ข้อควรพิจารณาเ ม่ือต้องยกของท่ีมี

นํา้หนกั: 

1. ประเมินนํา้หนักก่อนทําการยกหรือเม่ือต้องทํา

การยกของเอาไว้ ควรหาผู้ ช่วยหากไม่มั่นใจใน

นํา้หนกัหรือขนาดของวตัถท่ีุต้องทําการยก 

2. ยกของท่ีมีนํา้หนกัหนกัไว้ชิดกบัตวั 

3. เมื่อทําการยกหรือวางของท่ีมีนํา้หนกัร่วมกับผู้ อ่ืน 

ควรต้องตกลงร่วมกันว่าจะให้ใครเป็นผู้ สั่งหรือ

เป็นผู้ ให้สัญญาณ และห้ามทําการวางของ

จนกวา่ทกุคนจะพร้อม 

4. “วิธีทางจลศาสตร์” ของการยก ท่ีควรปฏิบัติ มี

ดงัต่อไปนี:้ 

a. ต้องมัน่ใจว่ายืนอยู่ในท่าทางท่ีมัน่คง แยกเท้า

ออกจากกัน โดยให้เท้าข้างหนึ่งอยู่ข้างหน้า

เท้าอีกข้างหนึ่ง 

b. งอเขา่ลงเพ่ือทําการยกหรือเมื่อต้องวางของลง 

c. ให้หลงัตัง้ตรงเท่าท่ีจะเป็นไปได้เสมอ 

d. จบัของท่ีทําการยกให้มัน่ 

e. ยกของขึน้หรือวางของลงโดยค่อย ๆ ยกตวัขึน้

หรือยอ่ตวัลงโดยให้หลงัตัง้ตรงอยูเ่สมอ 

f. เก็บแขนให้ชิดกบัลําตวั 

g. เก็บคาง 
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h. วตัถหุรืออปุกรณ์ท่ีมีหนกักวา่ 20 กิโลกรัมห้าม

มิให้ทําการยกด้วยมือเปลา่ 

E. การบาดเจ็บท่ีหลัง 

ถึงแม้ว่าการบาดเจ็บท่ีหลงัเป็นสิ่งท่ีสามารถเกิดขึน้ได้

ในการปฏิบติังานโดยทั่วไป แต่สามารถป้องกันได้ง่าย 

ๆ โดยการปฏิบติัอยา่งถกูวิธี 

กฎในการปฏิบติั มีดงัต่อไปนี:้ 

1. เดินและยืนด้วยท่าตรงเสมอ 

2. สวมรองเท้าบูทหรือรองเท้าท่ีพอดี พืน้และส้น

รองเท้าต้องอยูใ่นสภาพดี 

3. ใช้เทคนิคการยกท่ีเหมาะสม 

4. ขอความช่วยเหลือเมื่อต้องทําการยกของหนกั 
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F. เสียงรบกวน 

ในสถานท่ีปฏิบติังานของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 

หลายแห่งอาจมีระดับเสียงรบกวนสงูซึง่จําเป็นต้องทํา

การปอ้งกนัการได้ยิน   

พืน้ท่ีทัง้หมดท่ีมีระดบัเสียงรบกวนสงูต้องมีการติดป้าย

เตือนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินและต้องปฏิบัติ

ตามคําเตือนดงักลา่วเสมอ 

 ความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ 

การใช้ยานพาหนะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความเสี่ยงสงูทัง้ท่ี

ท่ีเกิดขึน้ในเวลาและนอกเวลางาน 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย เน้นยํา้เป็นอยา่งย่ิงถึงข้อกําหนด

ความปลอดภยัในการใช้ยานพาหนะ ดงัตวัอยา่งดงัต่อไปนี:้ 

• การเลือกและใช้ผู้ ให้บริการขนส่งต้องมีใบอนุญาตท่ี

ถูกต้อง พนักงานขับรถต้องได้รับการฝึกอบรมรวมถึง

ยานพาหนะท่ีใช้ต้องมีการการบํารุงรักษาอยา่งดี 

• มีการตรวจสอบยานพาหนะก่อนใช้งานทกุครัง้ 

• บงัคบัใช้เข็มขดันิรภยัในทกุท่ีนัง่ของผู้ โดยสาร 

• ห้ามใช้โทรศพัท์มือในระหวา่งขบัรถ 

• ทําการฝึกอบรม และปฏิบัติตามเทคนิคการขับข่ีเชิง

ปอ้งกนั 

• สงัเกตข้อจํากดัความเร็วรวมถึงสภาพของถนน 

• เปิดไฟน้าเพ่ือความปลอดภยัตลอดเวลา 
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• ห้ามขบัรถเมื่อพกัผ่อนไมเ่พียงพอ 

• ห้ามขบัรถหลงัจากด่ืมแอลกอฮอล์ 

• ห้ามสบูบหุร่ีภายในรถหรือระหวา่งการเติมนํา้มนั 

• รายงานอุบัติ เหตุในทันทีและทําการเขียนรายงาน

ตามหลงั 

 การจัดการวัสดุและพัสดุภัณฑ์ 

พัสดุภัณฑ์ทัง้หมดจําเป็นต้องมีใบกํากับการขนส่งท่ีแสดง

รายละเอียดของ จํานวน ชนิด นํา้หนกั และรายการของบรรจุ

ภณัฑ์และภาชนะ 

การขนส่งพัสดุภัณฑ์ใด ๆ ท่ีต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของ

สหประชาชาติในการขนส่งสินค้าหรือวตัถอุันตรายไม่ว่าทาง

อากาศหรือทางเรือตามข้อกําหนดของ IATA หรือ IMO 

ตามลําดับ ต้องทําการบรรจุลงในหีบห่อหรือภาชนะ และทํา

การขนสง่วตัถอุนัตรายตามขัน้ตอนการปฏิบติังานในเร่ืองการ

ใช้เอกสารกํากับการขนส่งวัตถุอันตรายหลายทาง (Multi-

Model Dangerous Goods Manifest Document) ของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย และตามขัน้ตอนการปฏิบติัของ IMDG 

อุปกรณ์ของผู้ รับเหมาต่าง ๆ ต้องมีเคร่ืองหมายของบริษัท

แสดงไว้เพ่ือให้สามารถจําแนกและระบบุริษัทผู้ เป็นเจ้าของได้ 

รวมถึงแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ควบคู่กับการระบุหรือ

แสดงนํา้หนกัสทุธิของอปุกรณ์นัน้ ๆ 
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พนักงานขบัรถ นักบิน หรือกัปตันเรือต้องได้รับการแจ้งและ

ต้องยินยอมให้ดําเนินการขนส่ง ก่อนทําการขนส่งในกรณีท่ี

เป็นสินค้าหรือวตัถอุนัตรายเสมอ 

การจัดการกับวัสดุ 

1. การจดัการวสัดเุป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีอนัตรายท่ีสดุอันหนึ่ง

ในการดําเนินงานของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  

2. พนักงานต้องมีความต่ืนตัว และจับตาไปท่ีพนักงานขับ

ปัน้จัน่ บล็อกของปัน้จั่น และสิ่งของท่ีทําการยก และเชือก

ผกูมดัอยูเ่สมอ  

3. หลีกเลี่ยงตําแหน่งท่ีตนเองสามารถเข้าไปติดอยู่ข้างใน 

ห้ามนําตวัเอง มือ และเท้าไปอยู่ใต้นํา้หนักท่ีทําการยก ใช้

สายแท็กเพ่ือควบคุมของท่ีทําการยกในขณะท่ีของยงัลอย

อยูใ่นอากาศ 

4. เม่ือพนกังานขบัปัน้จัน่ไมส่ามารถมองเห็นพืน้ท่ีปฏิบติังาน

ได้ทัง้หมด พนักงานให้สัญญาณต้องเป็นผู้ ให้สัญญาณ

เพ่ือบอกทิศทางเสมอ 

5. ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเมื่อต้องทําการคลายสายรัดท่ี

ใช้สําหรับการยกกองท่อ (tube bundle) 

6. ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเมื่อต้องทําการคลายสายรัดท่ี

ใช้สําหรับการยกกองท่อ (tube bundle) 
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 การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 

การจดัการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตเป็นระบบและ

กระบวนการจัดการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดความเสี่ยงจาก

อบุติัเหตหุลกัหรืออบุติัเหตรุ้ายแรง โดยทัว่ไปเก่ียวข้องกับการ

ร่ัวไหลของวตัถุอันตรายท่ีไม่สามารถควบคุมได้ การจัดการ

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเป็น

พืน้ฐานของการปฏิบติังานท่ีปลอดภยั  

ความปลอดภยัในกระบวนการผลิตจะมีประสิทธิภาพสงูสุดก็

ต่อเมื่อผู้ปฏิบติังานแต่ละคนตระหนกัในความเป็นเจ้าของ ให้

ความสนใจต่อวิธีการใช้อุปกรณ์และตรวจสอบว่าอุปกรณ์

ป้องกันอันตรายต่าง ๆ ยงัคงอยู่ในตําแหน่งท่ีกําหนดไว้และ

สามารถใช้งานได้อย่างปกติเสมอ แนวทางของการสร้าง

วฒันธรรมองค์กรและความมีวินยัในการปฏิบติังานจึงมีความ

จําเป็นในการรักษาผลการดําเนินงานในกระบวนการความ

ปลอดภยัในกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  

ภายในการดําเนินงานของบริษัทเชฟรอน ความปลอดภัยใน

กระบวนการผลิตคือ หวัข้อต่าง ๆ ท่ีต้องให้ความสําคญัท่ีมีอยู่

ในแต่ละประเด็นของความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน ท่ีช่วย

ป้องการเกิดอุบติัเหตุขัน้รุนแรงในการปฏิบติังานของบริษัทฯ 

ได้ ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตจะเช่ือมโยงต่อไปยัง

กระบวนการ OEMs ซึ่งเก่ียวข้องกับ 13 องค์ประกอบของ

ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อหน่วยงาน 

กิจกรรมใหม ่ๆ และกระบวนการต่าง ๆ ของบริษัทแม ่ 
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มาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิตรวมถึงเร่ือง

ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี;้  

• การจัดการความมั่นคงสมบูรณ์ของกระบวนการผลิต 

(AIM) 

• ขัน้ตอนการปฏิบติังาน (OP) 

• ข้อมลูความปลอดภยัในกระบวนการผลิต (PSI) 

• มาตรฐานและหลกัเกณฑ์ทางด้านเทคนิค (TC&S) 

การจัดการความปลอดภยัในกระบวนการผลิตทําให้มัน่ใจวา่

สถานท่ีปฏิบัติงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ถูกออกแบบมาเพ่ือ

ทํางานได้อย่างปลอดภัยตามหลกัวิศวกรรมและหลักเกณฑ์

การก่อสร้างท่ีดีโดยใช้เทคนิคและมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ี

เหมาะสมกบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

ความปลอดภยัในกระบวนการผลิตตระหนกัถึงความสัมพนัธ์

ท่ีใกล้ชิดระหว่างพนักงานผู้ ปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา

สําหรับกระบวนการผลิต และการรักษาความสมบรูณ์รายการ

ต่อรายการของระบบ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ ในการผลิตต่าง ๆ 

ข้อกําหนดสําหรับการเร่ิมเดินเคร่ืองจักร การดําเนินการผลิต 

และการบํารุงรักษามีรายละเอียด ดังแสดงไว้ในขัน้ตอนการ

ปฏิบติัของกระบวนการ PSM   

สําหรับการอ้างอิงถึงการดําเนินการในอดีตและปัจจุบัน 

ระบบการผลิตจะต้องถูกดําเนินการและทําการบํารุงรักษา

ตามขัน้ตอนการปฏิบัติท่ีถูกเขียนไว้เท่านัน้ ค่าควบคุมและ

ขีดจํากดัต่าง ๆ ต้องไมถ่กูเปลี่ยนไปจากเดิม จนกวา่จะถกูทํา



166 

การประเมินเม่ือมีความจําเป็นโดยใช้ขัน้ตอนการปฏิบัติการ

จดัการการเปลี่ยนแปลง(MOC) ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีไม่ใช่ของเดิม (like for like) ต้อง

เป็นไปตามข้อกําหนดการประเมินและการอนุมติัท่ีระบุไว้ใน

ขัน้ตอนการปฏิบติัของกระบวนการ MOC เสมอ 
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 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

อุปกรณ์ท่ัวไป 

ผู้ ปฏิบัติงานภายในบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ทุกคน

จะต้องสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขัน้พืน้ฐาน

และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพิเศษอ่ืน ๆ ตามผล

การวิเคราะห์อันตรายในงานท่ีต้องทําหรือสําหรับสถานท่ี

ปฏิบติังานนัน้ ๆ 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขัน้พืน้ฐานของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย  มีดงัต่อไปนี:้ 

• ชดุปฏิบติังานภาคสนาม (ติดไฟยาก)   

• รองเท้านิรภยั 

• หมวกนิรภยั 

• การปอ้งกนัดวงตา 

• การปอ้งกนัเสียง 

• การปอ้งกนัมือ 

• เสือ้กัก๊นิรภยั (สําหรับใสใ่นขณะปฏิบติังานเหนือนํา้) 

• เสือ้ชชีูพ(เพ่ือช่วยชีวิต) 

• การปอ้งกนัระบบหายใจ 

• อปุกรณ์ปอ้งกนัการตกจากท่ีสงู 

• อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแบบพิเศษตามท่ี

กําหนดไว้ใน TSP-24 
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บริษัทผู้ รับเหมาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีได้รับการอนุมัติจากบริษัท เชฟรอน 

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ใ ห้ กั บ พ นั ก ง า น ข อ ง ต น สํ า ห รั บ ก า ร

ปฏิบติังานฉพาะต่าง ๆ ท่ีกําลงัทําอยู่ รวมถึงงานท่ีมีโอกาสท่ี

จะเกิดอันตรายแก่ผู้ ปฏิบัติงาน และตามสภาพการณ์ของ

สถานท่ีปฏิบัติงาน ผู้ ปฏิบัติงานกับสารเคมีต้องปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดขัน้พืน้ฐานสําหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคลตามท่ีถูกระบุไว้ในเอกสารข้อมลูความปลอดภัย

สารเคมีเมื่อต้องปฏิบติังานกบัสารเคมีหรือเมื่อมีโอกาสท่ีต้อง

สมัผสักบัสารเคมี  

การป้องกันศีรษะ  

หมวกนิรภัย        

ผู้ปฏิบติังานจะต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาในขณะท่ีอยู่

ในสถานท่ีปฏิบติังาน ยกเว้นในบริเวณสํานกังาน   

ผู้ปฏิบติังานจะต้องสวมหมวกนิรภัยพร้อมกับใช้สายรัดคาง

ในระหวา่งการปฏิบติังานภาคสนาม 

หมวกนิรภัยและระบบรองรับภายในของหมวกจะต้องถูก

เปลี่ยนตามระยะเวลาท่ีกําหนดหรือตามคําแนะนําของ

บริษัทผู้ผลิต 

ห้ามผู้ ใดทําการดดัแปลงใด ๆ กบัหมวกนิรภยั (เจาะ ตอกด้วย

หมดุ ทาสี หรือเปลี่ยนรูปแบบ) 
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วัสดุท่ีใช้ทําหมวกนิรภัยจะต้องไม่ใช่โลหะและเป็นไปตาม

มาตรฐานของ ANSI Z89.1 (หรือเทียบเท่า) 

ต้องสวมหมวกนิรภัยไว้บนศีรษะโดยไม่เอียงไปด้านใดด้าน

หนึ่งหรือใสก่ลบัด้าน (หน้าไปหลงั) 

จะต้องสวมหมวกนิรภยัสําหรับงานเช่ือมในขณะทําการเช่ือม

ชิน้งาน 

การสวมหมวกนิรภัยสําหรับงานเช่ือมจะได้รับข้อยกเว้นก็

ต่อเม่ือ การสวมหมวกเป็นอันตรายต่อช่างเช่ือมเน่ืองจากทํา

ให้ ร่างกายอยู่ในตําแหน่ง ท่ีไม่เหมาะสมในขณะกําลัง

ปฏิบัติงาน ข้อยกเว้นพร้อมคําอธิบายจะต้องถูกระบุไว้ใน

ใบอนุญาตทํางานสําหรับงานท่ีก่อให้เกิดความร้อนหรือ

ประกายไฟและในการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยโดย

ระบถึุงมาตรการควบคมุอนัตรายท่ีมีโอกาสเกิดขึน้ทัง้หมด 

การป้องกันดวงตา  

ผู้ ปฏิบัติงานจะต้องสวมแว่นตานิรภัยแบบท่ีมีการป้องกัน

ด้านข้างท่ีได้รับการอนุมติัแล้ว ในสถานท่ีปฏิบติังานทกุพืน้ท่ี

รวมถึงพืน้ท่ีต่าง ๆ ท่ีมีความเสี่ยง ยกเว้นในบริเวณสํานกังาน  

ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกนัใบหน้าร่วมด้วยในขณะท่ีทํางานตดั

หรือยอ่ยวสัดท่ีุมีขนาดเล็ก งานเช่ือม งานท่ีทํากบัสารเคมีหรือ

งานท่ีทํากับวัสดุขนาดเล็กท่ีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อ

ดวงตา อุปกรณ์ป้องกันดวงตาจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
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ของ ANSI Z87.1 โดยอ้างอิงตาม TSP-24  เ ร่ืองอุปกรณ์

ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

ท่ีปฏิบติังานและผู้มาเยือนจะต้องสวมใส่แว่นตานิรภัยแบบ

เลนส์ชนิดใส (สําหรับการทํางานตอนกลางคืน) หรือแบบ

เลนส์ชนิดกนัแดด (สําหรับการทํางานตอนกลางวนั) ทกุครัง้ท่ี

อยู่ข้างนอกแท่นพกัอาศัยหรือนอกอาคารสํานักงาน แว่นตา

นิรภัยนัน้จะต้องมีการป้องกันด้านข้างหรือปิดรอบด้านตาม

มาตรฐานของ ANSI Z87.1  (รวมถึงแว่นตานิรภัยท่ีใช้เลนส์

สายตา) 

(สัญลักษณ์ Z87 จะต้องแสดงบนกรอบหรือขาของแว่นตา

นิรภยัท่ีสวมใส)่ ซึง่รวมถึงแวน่สายตาถ้าหากใสเ่พียงอนัเดียว

เพ่ือปอ้งกนัดวงตาอีกด้วย 

ควรป้องกันสายตาจากแสงท่ีเกิดจากการเช่ือมและแสงท่ี

สะท้อนมาจากวตัถชุนิดอ่ืน ๆ เช่น ผิวนํา้ เป็นต้น 

ต้องสวมแว่นป้องกันดวงตาเม่ือต้องช่วยงานหรือปฏิบัติงาน

อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกบัช่างเช่ือม 

อาจมีความจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาอ่ืน ๆ ท่ี

นอกเหนือจากแวน่ตานิรภยัสําหรับงานบางประเภท ท่ีเป็นไป

ตามข้อกําหนดของ TSP-24 เร่ืองอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

สว่นบคุคล 

คอนแทคเลนส ์  

ผู้ ท่ีใสค่อนแทคเลนส์ต้องปฏิบติัตามข้อกําหนด ท่ีเพ่ิมเติมจาก

ท่ีระบไุว้ใน TSP-24 ดงัต่อไปนี ้
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• แจ้งให้หวัหน้างานทราบ ในกรณีท่ีท่านใสค่อนแทคเลนส ์ 

• ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ในบริเวณท่ีมีโอกาสในการสมัผสั

กบัควนัหรือสารเคมีท่ีเกิดจากงานเช่ือม 

• ควรใส่คอนแท็คเลนส์แบบอ่อนหรือแบบท่ีอากาศ

สามารถผ่านได้ 

• ให้สํารองคอนแทคเลนส์ไว้อีกคู่หนึ่งหรือแว่นสายตาไว้

อีกอนัหนึ่งเสมอ 

การป้องกันเท้า 

การสวมรองเท้านิรภัยถือว่าเป็นระเบียบข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงานภาคสนามและในบริเวณพืน้ท่ีงานก่อสร้าง ไม่

อนุญาตให้สวมรองเท้าประเภทเปลือยส้นเท้า เช่น รองเท้า

แตะ, รองเท้าใส่เดินในบ้าน ในพืน้ท่ีปฏิบัติงาน หรือในการ

โดยสารบนเฮลิคอปเตอร์ และบนเรือ 

พนักงานและผู้ มาเยือนท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

ประจําภาคสนาม เช่น คนขับเฮลิคอปเตอร์หรือพนักงาน

สํานักงาน ไม่จําเป็นต้องสวมรองเท้านิรภยั นอกเสียจากต้อง

มีการเข้าไปในกระบวนการผลิตหรือพืน้ท่ีงานก่อสร้าง 

ประเภทรองเท้านิรภัยท่ีอนุญาตให้ใช้ ได้แก่ รองเท้าบทูนิรภัย

หัวเหล็กแบบหุ้มข้อ หรือรองเท้าบูทยางหัวเหล็กแบบหุ้มข้อ 

รองเท้าบทูหนงัสงัเคราะห์ (สําหรับงานสนบัสนนุหลมุผลิต) 

การป้องกันมือ 

ต้องสวมถงุมือป้องกันท่ีเหมาะสมตลอดเวลาหากมีโอกาสท่ีจะ

สมัผัสกับอันตรายท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น จากการโดนบาด โดนเจาะ 
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หรือโดนถลอก (ถุงมือผ้า ถุงมือกันบาด ถุงมือหนัง หรือถุงมือ

หนงัท่ีทําด้วยหนงับริเวณฝ่ามือ (leather-palmed gloves)). 

ต้องสวมถงุมือท่ีผ่านการอนมุติัสําหรับการทํางานกบัสารเคมี

หรืองานท่ีเก่ียวข้องกับกระแสไฟฟ้าเมื่อมีการทํางานกับ

สารเคมีหรือวตัถอุันตรายทางเคมีหรืองานท่ีต้องเก่ียวข้องกบั

กระแสไฟฟา้ 

สําหรับงานเช่ือม: ต้องสวมถุงมือท่ีป้องกันไฟขณะทํางาน

เช่ือมด้วยไฟฟ้า เช่ือมด้วยแก๊ส หรืองานตัดด้วยแก๊ส ยกเว้น

ในกรณีท่ีทํางานทั่วไป เช่น การทําการทดสอบหรือการ

ประกอบ เป็นต้น 

ในงานผกูรัด จะต้องสวมถงุมือในขณะท่ีทํางานท่ีเก่ียวข้องกับ

การผกูรัดเสมอ 

สําหรับการประกอบอาหาร/ห้องครัว: ผู้ปฏิบติังานทกุคนท่ีใช้มีด

ในการประกอบอาหารต้องสวมถงุมือปอ้งกนัการบาดเสมอ 

บริษัทผู้ รับเหมาท่ีรับผิดชอบในการทําอาหารต้องมีขัน้ตอน

การปฏิบัติงานสําหรับทําความสะอาดและฆ่าเชือ้ถุงมือกัน

บาด  อนุญาตให้ใช้ ท่ีลับมีดไฟฟ้าแบบตัง้โต๊ะเท่านัน้ใน

ห้องครัวหรือห้องอาหารบนเรือตามมาตรการควบคุมการ

ปฏิบติังานของบริษัทเชฟรอน 

นกัประดานํา้ต้องสวมถงุมือเคฟลาร์ในขณะปฏิบติังาน 

ผู้ ปฏิบติังานท่ีต้องใช้มีดพับ หรือมีดแบบท่ีมีคมยึดกับด้าม 

(fixed blade knifes หรือในท่ีนีจ้ะเรียกวา่มีดธรรมดา) จะต้อง

สวมถงุมือเคฟลาร์หรือถงุมือหนัง หากมีความจําเป็นท่ีต้องใช้
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มีดสําหรับการปฏิบัติงาน บริษัทต้นสังกัดของพนักงาน

ดงักลา่วจะต้องจดัหามีดพบัหรือมีดธรรมดาและจํากัดการใช้

งานเฉพาะงานท่ีจําเป็นเท่านัน้ ซึ่ง ก่อนท่ีจะปฏิบัติงาน

ดงักลา่วจะต้องทําการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภยัเสมอ 

การป้องกันเสียง 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย และบริษัทผู้ รับเหมาจะต้อง

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินให้กับพนักงานของตน และ

พนักงานจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินในพืน้ท่ี

กําหนดให้มีการการปอ้งกนัการได้ยิน เช่น: 

บนเฮลิคอปเตอร์ 

ในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ความดงัเสียงท่ีมีในระดบัสงู 

ชุดป้องกันร่างกาย (ชุดปฏิบัติงานท่ัวไป)  

พนักงานและผู้ รับเหมาทุกคนจะต้องสวมชุดปฏิบติังานท่ีทํา

จากผ้าท่ีติดไฟยากแบบแขนยาวเม่ือต้องปฏิบติังานในพืน้ท่ี 

ในอุปกรณ์ หรือบริเวณหรือรอบ ๆ พืน้ท่ีผลิตหรืออุปกรณ์ใน

กระบวนการผลิต หรือในพืน้ท่ีท่ีมีการปฏิบติังานในการขดุเจาะ 

บุคคลทั่วไปหรือผู้ มาเยือน (สําหรับวัตถุประสงค์อ่ืนท่ีไม่ใช่

พนักงานท่ีทํางานประจํา) จะต้องใส่เสื อ้แขนยาว โดย

ข้อยกเว้นของนโยบายสําหรับผู้ มาเยือนนีจ้ะขึน้อยู่กับดุลย

พินิจของผู้ รับผิดชอบในสถานท่ีปฏิบติังานนัน้ ๆ  

ชุดจะต้องถูกสวมใส่อย่างถูกต้องและอยู่ในสภาพดี ไม่มีรู 

รอยขาด หรือหลดุลุ่ย และต้องใส่ได้อย่างพอดีตัวโดยปล่อย

แขนเสือ้ลงและเอาชายเสือ้ใสไ่ว้ในกางเกงเสมอ 
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ต้องสวมใส่ชุดป้องกันชนิดอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับงาน (ตาม

คําแนะนําใน SDS หรือ การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภยั) 

เมื่อต้องทํางานการสารเคมีหรือวตัถอุตัรายต่าง ๆ 

อนุญาตให้สวมเสือ้กันฝนไว้ด้านนอกได้ ในสภาพท่ีมีอากาศ

แปรปรวน 

ชุดปฏิบัติงานท่ีทาํจากวัสดุติดไฟยาก 

บริษัทผู้ รับเหมาจะต้องจัดหาชุดปฏิบติังานท่ีทําจากวัสดุติด

ไ ฟ ย า ก  (Fire Retardant Clothing – FRC) แ ล ะ อุป ก รณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของตน และต้อง

มัน่ใจวา่พนกังานของตนสวมใสอ่ยา่งถกูต้อง ตามประเภทของ

การสมัผสักบัแหลง่พลงังานอนัตรายในการทํางานเฉพาะนัน้ ๆ 

ช่างไฟฟ้าและผู้ เช่ียวชาญด้านระบบอัตโนมัติท่ีทํางานใน

สถานท่ีปฏิบติังานของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  ต้องสวม

ชุดปฏิบัติงานท่ีทําจากวัสดุติดไฟยากเป็นอย่างน้อย ชุด

ปฏิบัติงานท่ีทําจากวัสดุติดไฟยากสําหรับงานไฟฟ้าต้อง

สามารถปอ้งกนัการติดไฟจากการเกิดประกายวาบไฟ (arc) ได้ 

ผู้ปฏิบติังานท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องกับไฟฟ้าโดยตรงแต่มีความเสี่ยง

สูงในการเกิดการวาบไฟอาจต้องสวมใส่ชุดปฏิบัติงานท่ีทํา

จากวัสดุติดไฟยาก โดยข้อกําหนดอ่ืน ๆ สําหรับการทํางาน

กับไฟฟ้าแรงสูงถูกระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานกับไฟฟ้า

อย่างปลอดภยัของบริษัทเชฟรอน สําหรับข้อมลูและละเอียด

สามารถปรึกษากบัตวัแทนของบริษัทเชฟรอนในเร่ืองดงักลา่วได้ 
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การป้องกันระบบหายใจ  

ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจท่ีเหมาะสม

ในขณะปฏิบติังานกบัฝุ่ น สารเคมี สีสเปรย์ การพน่ทราย หรือ

งานเช่ือม ซึ่งผู้ สวมใส่ต้องผ่านการทดสอบความกระชับของ

หน้ากากก่อนใช้งาน ไม่อนุญาตให้ไว้หนวดหรือเคราในขณะ

ปฏิบติังานเน่ืองจากจะทําให้การสวมใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนัระบบ

ท า ง เ ดิ นหา ย ใจ ไม่กร ะชับกับ ใ บห น้า  โ ด ย ใ ห้ อ้ าง ถึง

รายละเอียดต่าง ๆ ตามท่ีระบไุว้ใน TSP-24 

ถ้ามีการเข้าไปปฏิบติังานในบริเวณท่ีปก

คลุมด้วยก๊าซหรือควัน ผู้ ปฏิบัติงาน

จําเป็นต้องสวมอุปกรณ์ปกป้องทางเดิน

หายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา

พร้อมหน้ากากเต็มหน้าท่ีเป็นชนิดแรงดันบวก (SCBA) หรือ

ในพืน้ท่ีใด ๆ ท่ีมีออกซิเจนไม่เพียงพอท่ีต้องสวมอุปกรณ์

ปกปอ้งทางเดินหายใจชนิด SCBA  

ผู้ ท่ีจะสวมสวมอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ SCBA ได้นัน้

จะต้องผ่านการอบรมการใช้งาน  มีผลการตรวจสุขภาพ

ร่างกายท่ีพร้อมปฏิบัติงาน และนอกจากนีต้้องมีทีมกู้ ภัยท่ี

เตรียมให้ความช่วยเหลืออยูเ่สมอ 

บริษัทผู้ รับเหมาท่ีพนกังานปฏิบติังานจําเป็นต้องสวมอุปกรณ์

ปอ้งกนัระบบทางเดินหายใจ ต้องมีการจดัทําเอกสารเก่ียวกับ
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โปรแกรมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจในสถานท่ี

ปฏิบติังาน บริษัทผู้ รับเหมาต้องแน่ใจวา่พนกังานท่ีปฏิบติังาน

ของตนนัน้ได้ผ่านการฝึกอบรม การทดสอบทางการแพทย์ 

และการทดสอบความกระชับของหน้ากาก และมีโปรแกรม

ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจวา่มีการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 

อุปกรณ์ช่วยพยุงตัวในนํา้ส่วนบุคคล 

เสือ้ชูชีพช่วยชีวิต  

ผู้ปฏิบติังานทุกคนจะต้องสวมเสือ้ชูชีพช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์

ช่วยพยงุตัวในนํา้ท่ีผ่านการทดสอบในขณะลอยตัวในนํา้ ลง

เรือและอยูบ่นเรือหรือแพชชีูพ และใช้กระเช้าขนสง่ผู้ โดยสาร 

ในแต่ละแท่นท่ีพักอาศัยจะมีเสือ้ชูชีพช่วยชีวิตสําหรับแต่ละ

บุคคล ในส่วนของเสือ้ชูชีพช่วยชีวิตสํารองถูกจัดเก็บไว้ใน

บริเวณเดียวกนักบัเรือชชีูพ 

เสือ้ก๊ักนิรภัย 

 

ผู้ปฏิบติังานทุกคนจะต้องสวมเสือ้กั๊กนิรภยัในขณะอยู่บนเรือ

รับส่งผู้ โดยสาร เรือลําเลียงวัสดุอุปกรณ์ และกระเช้าขนส่ง
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ผู้ โดยสาร และก่อนท่ีจะเข้าไปยังพืน้ท่ีท่ีอยู่ระดับต่ํากว่า 

cellar deck  

บริษัทผู้ รับเหมาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ช่วยพยงุตัวในนํา้ส่วน

บุคคลท่ีได้รับการอนุมัติจากบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 

ให้แก่พนกังานของตน 

จะต้องสวมอุปกรณ์ช่วยพยุงตัวในนํา้ส่วนบุคคลให้พอดีกับ

ตวั รัดสายเข็มขดัให้แน่น และอปุกรณ์อยูใ่นสภาพดี  

อนุญาตให้สวมอุปกรณ์ช่วยพยุงตัวในนํา้ส่วนบุคคลชนิด

ขยายออกได้ของแผนกการบินของบริษัท เชฟรอนบน

เฮลิคอปเตอร์เท่านัน้ 

อุปกรณ์ยับยัง้การตกจากท่ีสูง  

พนักงานจะต้องสวมอุปกรณ์ยับยัง้การตกจากท่ีสูง เมื่อ

ปฏิบติังาน ดงัต่อไปนี:้  

เมื่อปฏิบติังานบนพืน้ยกระดับท่ีมีความสงูตัง้แต่ 6 ฟตุขึน้ไป 

หรือบนแพลตฟอร์ม ชัน้ ทางเดิน หรือชัน้ของอาคารท่ีไมมี่การ

ติดตัง้ขอบเพ่ือปอ้งกนัการตก 

เมื่อปฏิบติังานในพืน้ท่ีท่ีมีโอกาสจะพลาดตกลงไปท่ีความสงู

มากกวา่ 4 ฟตุจากดาดฟา้หรือบนพืน้ท่ีเปิดโลง่ 

เม่ือปฏิบัติงานบนบันไดถาวรหรือบนบันได้ท่ีเคลื่อนย้ายได้ 

และผู้ปฏิบติังานอยูใ่นตําแหน่งสงูจากพืน้ปกติมากกวา่ 6 ฟตุ 

เม่ือปฏิบติังานบนท่าเทียบเรือ (boat landing) หรือท่ีต่ํากว่า

ระดบัท่ี 10 ของแท่น ท่ีไมม่ีราวจบัล้อมรอบ 
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เม่ือปฏิบัติงานบนนั่งร้านท่ียังไม่ผ่านการตรวจรับรองโดยผู้

ตรวจสอบนัง่ร้านท่ีผ่านการรับรอง 

เตือนความจํา: ผู้ รับเหมาแต่ละรายอาจพิจารณาให้ต้อง

สวมอุปกรณ์ยับยัง้การตกจากท่ีสูงถึงแม้ว่านั่งร้านผ่านการ

ตรวจรับรองแล้วก็ตาม 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะท่ีไม่ได้

ปฏิบัติงาน 

ผู้ ท่ีปฏิบัติงานกับบริษัทเชฟรอนทุกคนต้องสวมอุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ท่ี เหมาะสมหลังจากเลิก

ปฏิบติังาน ถ้าหากอยูน่อกบริเวณห้องครัวและท่ีพกัอาศยั 
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 การปฏิบัติงานที่มีลักษณะเฉพาะ 

ในการปฏิบัติงานและในลักษณะของการทํากิจกรรมต่าง ๆ 

ดงัต่อไปนีจํ้าเป็นต้องมีเอกสารกํากบัการปฏิบติังานเฉพาะซึ่ง

ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ในทกุการปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ผู้ปฏิบติังานต้องปฏิบติั

ตามขัน้ตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน และข้อกําหนดของการ

บริหารการปฏิบติังานเพ่ือความปลอดภัยตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น  เพ่ิมเติมจากข้อกําหนดของการปฏิบัติงานจริงและ

สําหรับการปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะเฉพาะดงักลา่ว 

 ความน่าเช่ือถือ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

ทางการบิน  

ในการปฏิบัติการทางการบินต้องทําสัญญาและดําเนิน

กิจกรรมการบินท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดของ “กระบวนการ

ความน่าเช่ือถือ ประสิทธิภาพและความปลอดภยัทางการบิน

ของบริษัทแม ่(U&G)” รวมถึงเอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดดงักลา่ว 

คู่มือสําหรับการเดินทางไปทํางานนอกฝ่ังของบริษัท เชฟรอน 

ประเทศไทย ท่ีอธิบายถึงการปฏิบัติงานในการใช้เคร่ืองบิน

เฮลิคอปเตอร์ในการขนส่งผู้ โดยสารและข้อกําหนดความ

ปลอดภัย สามารถขอได้ท่ีศูนย์อากาศยานของบริษัท เชฟรอน 

ประเทศไทย  ผู้ ท่ีต้องลงไปปฏิบติังานทุกคนต้องอ่านและปฏิบติั

ตามข้อกําหนดดงักลา่วก่อนการเดินทางไปทํางานนอกชายฝ่ัง 
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รายละเอียดของข้อกําหนดในการเดินทางไปทํางานนอก

ชายฝ่ังทัง้หมด สามารถศึกษาได้จากขัน้ตอนการปฏิบติังาน

เฉพาะสําหรับประเทศไทย (Thailand Specific Procedure: 

TSP) TSP-2 เร่ืองการเดินทางไปทํางานนอกชายฝ่ัง หนังสือ

เดินทางสําหรับบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย (safety 

passport) และโปรแกรมสําหรับพนกังานใหมท่ี่มาปฏิบติังาน

ช่วงระยะสัน้ (Short Service Employee, SSE) 

คู่มือการบิน 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย มีคู่มือเฉพาะสําหรับการบิน ช่ือ

ว่า “คู่มือความปลอดภัยและขัน้ตอนการปฏิบัติงานสําหรับ

การบิน” ซึ่งระบุข้อกําหนดต่าง ๆ ในการดําเนินงานทางการ

บินสําหรับประเทศไทยเอาไว้ 

  ความน่าเช่ือถือ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยใน

การเดินเรือในทะเล 

ในทุกการปฏิบัติงานสําหรับการเดินเรือในทะเลต้องเป็นไป

ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาและต้องดําเนินการตามข้อกําหนด

ของกระบวนการความน่าเช่ือถือ ประสิทธิภาพ และความ

ปลอดภัยในการเดินเรือในทะเลของบริษัทแม่ (U&G) รวมถึง

เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

คู่มือเดินเรือในทะเล 

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย มีคู่มือเฉพาะสําหรับการเดินเรือ

ในทะเล ช่ือว่า “คู่ มือขัน้ตอนการปฏิบัติงานเพ่ือความ

ปลอดภัยในการเดินเรือในทะเลของบริษัท เชฟรอน ประเทศ
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ไทย สํารวจและผลิตจํากดั (CTEP)” ซึง่เป็นข้อกําหนดสําหรับ

การเดินเรือในทะเลของประเทศไทย 

 การขดุเจาะและการสนับสนุนหลุมผลิต (Drilling and 

Completion) 

ทุกการขุดเจาะและการสนับสนุนหลุมผลิตต้องดําเนินการ

โดยปฏิบติัตามข้อกําหนดในสญัญาสําหรับการปฏิบติังานท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะ 

ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในการปฏิบัติงานเพ่ือความ

ปลอดภัยและการบริหารการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย

ของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

นอกเสียจากว่าผู้ รับเหมามีข้อกําหนดและขัน้ตอนการ

ปฏิบติังานท่ีได้รับการยอมรับหรือเทียบเท่ากันกับของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย  

แผนกขดุเจาะและการสนับสนุนหลมุผลิต (D&C) ของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย  ได้จัดทําเอกสารเฉพาะท่ีระบุถึง

ข้อกําหนดสําหรับการปฏิบติังานซึ่งรวมถึงข้อมลูอ้างอิงและ

ข้อกําหนดเฉพาะเพ่ิมเติมต่าง ๆ  เอาไว้ เช่นการปฏิบติังานใน

การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน การควบคุมหลุม 

อุปกรณ์และการป้องกันการพลุ่ง  และการปฏิบัติตาม

ข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

คู่มือสําหรับการวางแผนงานและการวิเคราะห์งานเพ่ือความ

ปลอดภยัสามารถหาได้จาก URL ดงัแสดงท่ีด้านลา่งนี:้ 
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http://thailandupstream.chevron.com/Drilling/DCSafety/

Information_Forms.asp 

 

 

มาตรฐานเฉพาะและเอกสารคู่มือการปฏิบติังาน (SOP) อ่ืน 

ๆ สามารถหาได้จาก URL ดงัแสดงท่ีด้านลา่งนี:้ 

http://thailandupstream.chevron.com/drilling/Standard

SOPs/GP_Drilling.asp 

หาก URL ดงักลา่วไมส่ามารถเปิดดไูด้หรือมีปัญหาในการเข้า

ดเูนือ้หา โปรดติดต่อกลบัไปยงัผู้ เช่ียวชาญด้านอาชีวอนามยั 

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภยั ของแผนก HES อยา่ตีความ

เอาเองว่าข้อกําหนดหรือหัวข้อดังกล่าวอาจไม่เ ก่ียวข้อง

หรือไมต้่องมีผลบงัคบัใช้กบัการปฏิบติังานของท่านเอง 

 

http://thailandupstream.chevron.com/Drilling/DCSafety/Information_Forms.asp
http://thailandupstream.chevron.com/Drilling/DCSafety/Information_Forms.asp
http://thailandupstream.chevron.com/drilling/StandardSOPs/GP_Drilling.asp
http://thailandupstream.chevron.com/drilling/StandardSOPs/GP_Drilling.asp
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การฝึกซ้อมเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

บริษัทผู้ รับเหมาต้องทําการฝึกซ้อมในการตอบสนองต่อ

สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งต้องครอบคลมุถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน

ต่าง ๆ เช่น การเกิดเพลิงไหม้ คนตกนํา้  การสละฐาน

ปฏิบัติงานฯ และการควบคุมหลุม ซึ่งต้องเป็นไปตาม

ข้อกําหนดของบริษัทผู้ รับเหมา ข้อกําหนดของบริษัท เชฟรอน 

ประ เทศไทย   และ ข้อ กําหนดตาม ท่ีกฎหมายระบุไ ว้  

ตามลําดับ เอกสารบันทึกในการฝึกซ้อมต้องถูกเก็บไว้ใน

สถานท่ีปฏิบติังานแต่ละแห่งเสมอ 

การควบคุมหลุม (Well Control) 

ในการบริหารและการจดัการวิสยัทศัน์ของบริษัทเชฟรอนเพ่ือ

การปฏิบัติงานท่ีปราศจากอุบัติการณ์ ให้ความสําคัญเป็น

อย่างย่ิงกับการควบคมุหลุม บริษัทเชฟรอนคาดหวงัท่ีจะให้

ผู้ รับเหมาทุกคนได้รับการฝึกอบรมตามแผนการอบรมตามท่ี

ระบไุว้ใน Subpart O ในเร่ืองการควบคมุหลมุ 

การฝึกซ้อมเพ่ือการควบคุมหลมุในขณะทําการเจาะ และใน

ระหว่างการยกก้านเจาะขึ น้ และลงจากหลุม  จะต้อง

ดําเนินการอยา่งน้อยสามครัง้ต่อสปัดาห์ต่อการลงปฏิบติังาน

แต่ละครัง้ จนกว่าผู้ ปฏิบัติงานเร่ิมมีความชํานาญก็ให้ลด

ความถ่ีในการฝึกซ้อมลงมาเหลือแค่สัปดาห์ละสองครัง้  

เอกสารบันทึกการฝึกซ้อมดังกล่าวต้องถกูเก็บไว้ในสถานท่ี

ปฏิบติังานแต่ละแห่งเสมอ 
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การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่ง (Blowout 

Preventing Equipment : BOPE) 

อุปกรณ์ป้องกันการพลุ่ง (BOPE) คือ อุปกรณ์ฉุกเฉินชนิด

หนึ่งซึ่งจะต้องถูกดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะทํางานได้

ตามปกติเสมอตามข้อกําหนดในคู่มือการควบคุมหลุมเจาะ

และ/หรือคู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมหลมุเจาะและการ

ปอ้งกนัการพลุง่ของบริษัทเชฟรอน 

วัตถุประสงค์ของการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งก็เพ่ือ

ขจัดมิให้เกิดการร่ัวไหลเกิดขึน้และเพ่ือตรวจสอบให้มัน่ใจวา่

อุปกรณ์ดังกล่าวยงัสามารถทํางานได้ตามปกติในกรณีหาก

เกิดการพลุ่ง อุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งต้องถูกทดสอบตัง้แต่

ครัง้แรกเม่ือทําการติดตัง้ และในทุก ๆ 14 วันหลังจากการ

ติดตั ง้  ซึ่ ง เ ป็นช่วงระหว่างดํา เ นินการขุด เจาะหรือใ ห้

ดําเนินการเป็นไปตามข้อกําหนดของ BOEMRE ท่ีมีอยู่ใน

ปัจจบุนั 

สําหรับปฏิบติังานในหลมุท่ีมีการเจาะหรือการผลิตแล้ว (well 

work over) และการปฏิบัติงานภายในท่อกรุ (cased-hole 

operations) จะต้องทําการทดสอบทุก  ๆ  7 วัน หรือเป็นไป

ตามข้อกําหนดของ BOEMRE  แผนผังและเอกสารสําหรับ

การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งต้องถกูเก็บไว้ท่ีสถานท่ี

ปฏิบติังานแต่ละแห่งเสมอ 
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 การทดสอบโดยไม่ทาํลาย (NDT) 

ขัน้ตอนการปฏิบัติงานการทดสอบโดยไม่ทําลาย (NDT) 

ยกตวัอยา่งเช่น การถ่ายภาพรังสีและการทดสอบด้วยแรงดัน

นํา้ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้เน่ืองมาจากมีการแผ่รังสีและมี

แรงดันสูงเข้ามาเก่ียวข้อง หากไม่ปฏิบัติตามขัน้ตอนการ

ปฏิบัติงานและข้อควรระวังเพ่ือความปลอดภัยของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย สําหรับงานดงักลา่ว 

เฉพาะผู้ มีใบอนุญาตและมีความรู้และความชํานาญเฉพาะ

ในเร่ืองดังกล่าวเท่านัน้ ท่ีจะได้รับอนุญาตให้ดําเนินการ

ทดสอบ NDT ได้ 

ข้อ กําหนดของการถ่ายภาพรังสี และการจัดการวัสดุ

กัมมันตรังสีจะถูกอ้างอิงตามขัน้ตอนปฏิบัติงานเฉพาะของ

ประเทศไทย (TSP-16 เร่ือง การครอบครองและการจัดการ

วสัดกุมัมนัตรังสีอยา่งปลอดภยั) 

สําหรับรายละเอียดทัง้หมดของขัน้ตอนการปฏิบติังานและข้อ

ควรระวงัสําหรับการวางแผนและการทดสอบด้วยแรงดันนํา้

จะอ้างอิงตามมาตรฐานการทดสอบด้วยแรงดนันํา้ของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย  

การทดสอบด้วยแรงดนันํา้ต้องใช้นํา้ท่ีผสมสารปอ้งกนัการกัด

กร่อนและสําหรับจุดท่ีมีแรงดันอากาศสงูติดอยู่ภายในระบบ

ต้องทําการระบายเพ่ือกําจัดอากาศและก๊าซท่ีคงค้างอยู่

ภายในท่อออกก่อน 



186 

ข้อควรสังเกต : การใช้แหล่งก่อกําเนิดสารกัมมันตรังสี 

จําเป็นต้องดําเนินการควบคู่กับการใช้มาตรฐานการยกเลิก

การทํางานชั่วคราวของอุปกรณ์หรือระบบป้องกันท่ีสําคัญ 

(BCP) เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการกระตุ้นการทํางานของระบบ

เตือนภัยท่ีไม่ได้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจริง (false alarm) ใน

ระบบของอปุกรณ์ตรวจสอบการเกิดเพลิงไหม้ (fire detection 

system) 

 งานพ่นทาํความสะอาดพืน้ผิววัสดุและงานพ่นสี 

การพน่ทําความสะอาดพืน้ผิววสัดแุละการพน่สีสามารถทําให้

เ กิดการระ เ บิดและอาจเ ป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

ผู้ปฏิบติังานได้เน่ืองจากมีการใช้สารเคมีและมีฝุ่ นเกิดขึน้หาก

ไม่ปฏิบัติตามขัน้ตอนการปฏิบัติ งาน มาตรฐานความ

ปลอดภัย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลท่ีกําหนด

ไว้โดยบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย อยา่งเคร่งครัด 

หากมีการทํางานท่ีสงูกว่าระดับพืน้ปกติ ต้องปฏิบัติตามข้อ

ควรระวงัของข้อกําหนดในการทํางานบนท่ีสงูตามท่ีได้ระบไุว้

ในการทํา PPHS/JSA รวมถึงใบอนุญาตทํางาน และแผน

ช่วยชีวิต 

สําหรับรายละเอียดทัง้หมดของขัน้ตอนการปฏิบติังานและข้อ

ควรระวงัสําหรับการพน่ทําความสะอาดผิววสัด ุและการพน่สี

ต้องอ้างอิงตามมาตรฐานของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ใน

เร่ืองดงักลา่ว 
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 การเช่ือมต่อและเจาะรูท่อหรือถังท่ีอยู่ภายใต้แรงดัน

หรือในระหว่างท่ีใช้งานอยู่ (Hot Tapping) 

การเช่ือมต่อและเจาะรูท่อหรือถังท่ีอยู่ภายใต้แรงดันหรือใน

ระหว่างท่ีใช้งานอยู่ เป็นการปฏิบติังานเฉพาะอย่างหนึ่งเพ่ือ

ต่อท่อเส้นใหม่เข้ากับท่อเดิมท่ียงัคงถูกใช้งานอยู่ ซึ่งในท่อ

ดังกล่าวอาจมีทัง้แรงดันหรือมีสารไฮโดรคาร์บอนบรรจุอยู่

ภายใน ในการดําเนินการดังกล่าวอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ 

เกิดการระเบิด หรือก่อให้เกิดอนัตรายและเกิดการบาดเจ็บกบั

ผู้ปฏิบติังานได้ หากไมป่ฏิบติัตามขัน้ตอนการปฏิบติังานและ

ข้อควรระวังในการทํา hot tapping ของบริษัท เชฟรอน 

ประเทศไทย  

บุคคลท่ีได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษและผู้ ท่ีได้รับการอนมุติั

แล้วเท่านัน้ท่ีจะได้รับอนุญาตให้ดําเนินการทํา hot tapping 

ดงักลา่วได้ โดยต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดท่ีระบไุว้ใบอนุญาต

ทํางานท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว การวางแผนงานและการ

วิ เคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (PPHA/JSA) รวมถึง

เอกสารการบริหารการเปลี่ยนแปลง (MOC) อีกด้วย 

สําหรับรายละเอียดทัง้หมดของขัน้ตอนการปฏิบติังานและข้อ

ควรระวงัสําหรับการทํา hot tapping ดังกล่าวจะอ้างอิงตาม

มาตรฐานการเช่ือมต่อและเจาะรูท่อหรือถังท่ีอยู่ภายใต้

แรงดันหรือในระหว่างท่ีใช้งานอยู่  ของบริษัท เชฟรอน 

ประเทศไทย  
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 การส่งและการรับกระสวยในการทาํความสะอาดท่อ 

ในการปฏิบัติงานการส่งและการรับกระสวยสําหรับการทํา

ความสะอาดท่ออาจก่อให้เกิดอันตรายเน่ืองมาจากสาเหตุ

ต่าง ๆ ได้ เช่น ตําแหน่งวาล์วท่ีไม่ถกูต้อง อุปกรณ์ไม่ทํางาน

หรือไม่อ่านค่า ความดันท่ีถกูกักอยู่ภายในท่อ และการสมัผสั

กับสารพิษเช่นปรอทหรือเบนซินหากไม่ปฏิบัติตามขัน้ตอน

การปฏิบติังานและข้อควรระวงั รวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกัน

ภยัสว่นบคุคลตามข้อกําหนดของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย  

สําหรับรายละเอียดทัง้หมดของขัน้ตอนการปฏิบติังานและข้อ

ควรระวงัในการสง่และการรับกระสวยในการทําความสะอาด

ท่อจะอ้างอิงตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย ในเร่ืองการสง่และรับกระสวยในการทํา

ความสะอาดท่อดงักลา่ว 

 การจัดการก๊าซท่ีอยู่ในถังภายใต้แรงดันและก๊าซ 

ท่ีอยู่ในรูปของเหลว 

ถังบรรจุก๊าซท่ีอยู่ภายใต้แรงดันรวมถึงก๊าซท่ีถูกบรรจุอยู่

ภายในสามารถก่อให้เกิดอนัตรายได้ เน่ืองจากแรงดันรวมถึง

มีสารเคมีท่ีถูกบรรจุอยู่ หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังของ

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย อยา่งเคร่งครัด 

ห้ามใช้จาระบีหรือนํา้มันกับถังรวมถึงข้อต่อท่อของถังบรรจุ

ก๊าซ ให้ใช้ข้อต่อและท่อก๊าซท่ีถกูออกแบบมาสําหรับให้ใช้ได้

ร่วมกนักบัก๊าซท่ีบรรจอุยูภ่ายในถงัเท่านัน้ 



189 

ถังบรรจุก๊าซจะมีนํา้หนกัมากและควรมีการจดัการด้วยความ

ระมัดระวัง โดยต้องมีฝาครอบวาล์วปิดอยู่เสมอ วางถังใน

แนวตัง้ และรัดตรึงให้มัน่คงเพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ถงัล้ม 

ถังบรรจุก๊าซออกซิเจนและก๊าซอะเซทิลีน ไม่ว่าท่ีวางอยู่

ด้วยกนับนท่ีวางหรือบนรถเข็น ควรมีแผ่นเหล็กกัน้ระหว่างถัง

บรรจกุ๊าซทัง้สองประเภทดงักลา่ว 

รายละเอียดของข้อกําหนดของการจดัซือ้ การจดัการและการ

ใช้งานอยา่งปลอดภยั ของถงับรรจกุ๊าซท่ีมีแรงดนัหรือถงับรรจุ

ก๊าซเหลว จะอ้างอิงตามขัน้ตอนปฏิบติังานเฉพาะของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทย  ในหัวข้อดังกล่าว (TSP-6 เ ร่ือง  

ถังบรรจุก๊าซท่ีมีแรงอัดและถังบรรจุก๊าซเหลวรวมถึงการใช้

งาน) 

การจัดการเชือ้เพลิงเหลว 

นํา้มันเชือ้เพลิง  

โดยทั่วไป นํ า้มันเชื อ้ เพลิงเป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับการ

ปฏิบติังานนอกชายฝ่ัง และห้ามนําไปเป็นสารท่ีใช้สําหรับการ

ทําความสะอาด 

นํา้มนัเชือ้เพลิงต้องถกูเก็บไว้ในสถานท่ีท่ีปลอดภยั โดยต้องมี

มาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และเพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิง

สําหรับเคร่ืองยนต์ประเภทต่าง ๆ ข้อควรปฏิบติัเม่ือเกิดการ

สมัผัสกับผิวหนังและดวงตา และเม่ือเกิดไฟฟ้าสถิตและการ

ดับเพลิง อ้างอิงตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี 

(SDS) ของนํา้มนัเชือ้เพลิงนัน้ ๆ 
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นํา้มันสําหรับอากาศยาน 

นํา้มนัสําหรับอากาศยานจะถกูจดัเก็บ จดัการ และจดัหาโดย

ผู้ ท่ีผ่านการฝึกอบรมตามข้อกําหนดของคู่มือการดําเนินงาน

ด้านการบินของบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 

นํา้มันดีเซล 

สําหรับเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ท่ีใช้นํา้มันดีเซล จะต้องใช้

นํา้มนัท่ีถกูจดัเก็บเพ่ือคงรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานท่ี

กําหนดไว้เท่านัน้ รวมถึงต้องมีการจดัการและการจดัเก็บตาม

คําแนะนําเฉพาะของผู้ ผลิตและปฏิบัติตามข้อควรระวังท่ี

แสดงในเอกสารข้อมลูความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) ของ

นํา้มนัดงักลา่ว. 

เชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติ 

เค ร่ืองยนต์และอุปกรณ์ควบคุมท่ีใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็น

เชือ้เพลิงจะต้องมีการใช้งานและดําเนินการบํารุงรักษาตาม

คําแนะนําฉพาะของบริษัทผู้ ผลิตเท่านัน้ รวมถึงต้องปฏิบติั

ตามข้อควรระวงัด้านความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และสขุภาพ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ถังบรรจุก๊าซอัด 

ถังบรรจุก๊าซชนิดเคล่ือนย้ายได้ 

การเคลื่อนย้ายถังบรรจุก๊าซต้องใช้ภาชนะสําหรับการขนย้าย

ชนิดท่ีมีมาตรฐานการป้องกันการกัดกร่อนและท่ีได้รับ

อนญุาตตามท่ีกฎหมายการขนสง่กําหนดไว้แล้วเท่านัน้ 
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ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ฝาครอบวาล์วปิดอยูอ่ยา่งแน่นหนาก่อน

ทําการเคลื่อนย้ายถังบรรจกุ๊าซ และฝาครอบวาล์วต้องปิดอยู่

บนถงับรรจกุ๊าซเสมอขณะท่ีไมม่ีการใช้งาน 

ห้ามใช้สลิง เชือก หรือโซเ่พ่ือยกถงับรรจกุ๊าซ 

ห้ามยกถงับรรจกุ๊าซท่ีตําแหน่งของฝาครอบวาล์ว 

ควรใช้รถเข็นในการเคลื่อนย้ายถงับรรจกุ๊าซ หลีกเลี่ยงมิให้ทํา

การกลิง้หรือลากไปกบัพืน้ และต้องทําการรัดตรึงถงับรรจกุ๊าซ

ไว้กบัรถเข็นให้ปลอดภยัก่อนทําการเคลื่อนย้ายเสมอ 

การเก็บรักษา  

• จดัเก็บถงับรรจกุ๊าซไว้ในท่ีร่ม  

• ปิดฝาครอบวาล์วในระหวา่งท่ีไมม่ีการใช้งาน 

• จัดเก็บถังบรรจุก๊าซให้ห่างจากวัสดุท่ีติดไฟได้ง่ายหรือ

ไวไฟ เช่น  นํ า้มันห รือสารเคมี  อย่างน้อย 20 ฟุต 

นอกจากนัน้จะต้องใช้แผ่นเหล็กสูง 5 ฟุต หนา1/4นิว้ 

วางกัน้ระหว่างถังบรรจุก๊าซท่ีติดไฟง่ายหรือก๊าซไวไฟ

เมื่อใช้งานร่วมกนัเสมอ 

• ห้ามวางถังบรรจุก๊าซไว้ในบริเวณท่ีคาบเก่ียวกับระบบ

วงจรไฟฟา้ 

• ห้ามเปิดถังบรรจุก๊าซในบริเวณท่ีมีเปลวไฟ รวมถึงใน

บริเวณท่ีมีอุณหภูมิสงูกว่า 125 องศาฟาเรนไฮต์ (หรือ 

ประมาณ 50 องศาเซลเซียส) หรือในบริเวณท่ีมีการ

เคลื่อนย้ายอปุกรณ์ขนาดใหญ่ 
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• ห้ามใช้ถงับรรจกุ๊าซเป็นท่ีกลิง้ ท่ีคํา้ หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์

อ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากการบรรจกุ๊าซ 

• ควรรัดตรึงถงับรรจกุ๊าซในลกัษณะท่ีวางตัง้ตรงในบริเวณ

ท่ีมีอุปกรณ์ท่ีไม่ติดไฟเพ่ือป้องกันไม่ให้ถังก๊าซล้มไป

กระแทกและก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

และห้ามใช้เชือกเพ่ือรัดตรึงถังก๊าซ  ในขณะมีการใช้งาน 

จะต้องระมดัระวงัไม่ให้ถังบรรจุก๊าซถูกกระแทกรวมถึง

โดนสิ่งของอ่ืนตกใส ่

• ปิดวาล์วของถังบรรจุก๊าซอยู่เสมอยกเว้นแต่ในขณะท่ีมี

การใช้งาน และต้องหันวาล์วไปยังทิศทางท่ีไม่มีคนอยู่ 

และในขณะทําการเปิดวาล์วควรค่อย ๆ เปิดอยา่งช้า ๆ 

• ห้ามใช้แรงดันในถัง ก๊าซเ พ่ือ เป่าทําความสะอาด 

เน่ืองจากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตาหรือร่างกาย 

หรือสามารถอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้ 

• ห้ามใช้ถังบรรจุก๊าซท่ีมีรอยชํารุด หรือเม่ือเคร่ืองหมาย

สําคัญต่าง ๆ  หลดุหายไป (เช่น ฉลาก สติกเกอร์ ป้าย) 

หรือหากเลยวนัทดสอบ hydrostaticไปแล้ว 

• ใช้เคร่ืองควบคมุการไหลของก๊าซ (regulator) มาตรวดั

และสายท่อก๊าซตามท่ีถูกกําหนดมาสําหรับก๊าซแต่ละ

ชนิดโดยเฉพาะเท่านัน้  ห้ามใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์

ดงักลา่วเหลา่นีก้บัถงับรรจกุ๊าซสําหรับก๊าซท่ีมีคณุสมบติั

ท่ีแตกต่างไป 
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• ใ ช้ ข้อต่อ ท่ี เหมาะสมและประแจไข ท่ี เ ป็นไปตาม

ข้อแนะนําสําหรับวาล์วของถงับรรจกุ๊าซเท่านัน้ และห้าม

ใช้ไขประแจนีก้บังานชนิดอ่ืน ๆ 

• ต้องทําการติดตัง้ชุดกันไฟวาบย้อนกลับ (flashback 

arrestor) ท่ีตําแหน่งปล่อยก๊าซออก (discharge) ของ

เคร่ืองควบคมุการไหลของก๊าซและท่ีหวัเช่ือมหรือหวัตดั 

(torch) 
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 ภาคผนวก - คาํอธิบายคาํย่อ 

 

บ ริ ษั ท  เ ช ฟ ร อ น 

ประเทศไทย 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต 

จํากัด (Chevron Thailand Exploration and 

Production Limited. : CTEP) 

บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) 

จํ า กั ด  ( Chevron Offshore (Thailand) 

Limited. : COTL) 

Chevron Asia South Limited. (CASL) 

ANSI American National Standards Institute 

API RP American Petroleum Institute 

Recommended Practice 

BBS  Behavior Based Safety 

BOEMRE Bureau of Ocean Energy Management, 

Regulation and Enforcement 

BOP Blowout Prevention 

Bosun Boatswain 

BU   Business Unit 

CCU Cargo-Carrying Unit 

CPP Central Processing Platform 

dBA or dB(A)   Decibels A 

DOT  U.S. Department of Transportation 

ESD  Emergency Shutdown 
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FRC    Flame Retardant Clothing 

FPSO   Floating Production Storage and 

Offloading 

FSO Floating Storage Offloading 

H2S   Hydrogen Sulfide 

HAZCOM Hazard Communication 

HAZMAT Hazardous Material 

HazOb   Hazard Observation 

HLO  Helicopter Landing Officer 

HUET  Helicopter Underwater Escape (Egress) 

Training 

IDLH  Immediately Dangerous to Life and 

Health 

IFO   Incident Free Operation 

IHE Isolation of Hazardous Energy 

IT   Information Technology 

JHA  Job Hazard Analysis 

LEL  Lower Explosion Limit 

LO/TO  Lock-Out/ Tag-Out 

LQ   Living Quarter 

MSRE Marine, Safety, Reliability, and Efficiency 

MSW  Managing Safe Work 

MVC  Motor Vehicle Crash 
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NDT Nondestructive Testing 

NORM Naturally Occurring Radioactive Material 

NFPA National Fire Protection Association 

O2   Oxygen 

Oxygen Operational Excellence 

OE/ HES  Operational Excellence/ Health 

Environment and Safety 

OEMS  Operational Excellence Management 

System 

OIM  Offshore Installation Manager 

OSHA Occupational Safety and Health 

Administration 

PA   Public Address 

PEL Permissible Exposure Limit 

PFD   Personal Flotation Device 

PGD Portable Gas Detection 

PIC   Person-In-Charge 

PLE  Portable Lifting Equipment 

PPE  Personal Protective Equipment ppm 

parts per million 

PPHA  Planning Phase Hazard Analysis  

PTW  Permit to Work 

RCA Root Cause Analysis 



197 

SCBA  Self-contained Breathing Apparatus  

SDS   Safety Data Sheet 

SimOps  Simultaneous Operations 

SOP Standard Operating Procedure 

SSE Short Service Employees 

STEL  Short Term Exposure Limit 

SWA Stop-Work Authority 

SWL  Safe Working Load 

SWP Safe Work Practice 

T-BOSIET  Tropical Basic Offshore Safety Induction 

and Emergency Training 

TIF  Think Incident Free 

TRIR Total Recordable Incident Rate 

TWA Time Weighted Average 

UL   Underwriter’s Laboratory 





 

 

 

For more information, please contact 
OE/HES and Security 

66 2545 5555 
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