
Copyright © 2022. Charoen Pokphand Group Co., Ltd. All rights reserved. Strictly internal use for C.P. Group only.

กฎพิทักษ์ชีวิต
Life Saving Rules

เครือเจริญโภคภัณฑ์

SGC-Sustainability Development

Sustainability, Good Gevernance and

Corporate Communications Office, C.P. Group

18 July 2022

ร่วมมือกันทำ�ง�นอย่�งปลอดภัย

Work safe, together



สารบัญ

2

เกี่ยวกับกฎพิทักษ์ชีวิต

ลำาดับเอกสารด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

กฎพิทักษ์ชีวิต 10 ข้อ

	 กฎที่	1	การถอดอุปกรณ์/ระบบความปลอดภัย

	 กฎที่	2	การตัดแยกพลังงานอันตราย

	 กฎที่	3	การทำางานในพื้นที่อับอากาศ

	 กฎที่	4	การทำางานในที่สูง

	 กฎที่	5	การขออนุญาตปฏิบัติงาน

	 กฎที่	6	เข็มขัดนิรภัย

	 กฎที่	7	หมวกนิรภัย

	 กฎที่	8	โทรศัพท์มือถือและความเร็วในการขับรถ

	 กฎที่	9	แอลกอฮอล์หรือยาที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท

	 กฎที่	10	บุคคลที่ ไม่เกี่ยวข้องทำางานกับเครื่องจักรอันตราย

โปสเตอร์กฎพิทักษ์ชีวิตเพื่อการสื่อสาร
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กฎพิทักษ์ชีวิต

Life Saving Rules
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“กฎพิทักษ์ชีวิต”	คือ	ข้อปฏิบัติหลักที่กำาหนดขึ้นเพื่อป้องกันการเสียชีวิตสำาหรับกิจกรรมที่มี

ความเสี่ยงสูง

หลักการและแนวคิดของกฎพิทักษ์ชีวิต	คือ	เป็นกฎที่มีความสั้น	กระชับ	ชัดเจน	เข้าใจได้ง่าย	

สามารถติดตามการปฏิบัติได	้และเป็นมาตรการเชิงรุกที่ระบุถึงสิ่งที่ต้องทำา	(Do)	หรือสิ่งที่ห้าม

ทำา		(Don’t)	โดยจะมีความแตกต่างจากแนวปฏิบัติ	ขั้นตอนการปฏิบัต	ิหรือวิธีการปฏิบัติงาน

ทั่วไปที่จะมีรายละเอียดของการปฏิบัติให้สามารถปฏิบัติตามได้	

กรณีที่มีการละเมิดกฎพิทักษ์ชีวิต	จะต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุและมีผลใหถู้กลงโทษทาง

วินัยร้ายแรง กรณีเป็นผู้มาเยี่ยมชม	ห้ามเข้าพื้นที่บริษัท	หรือในกรณีของผู้รับเหมาให้ยกเลิก

การจ้างงาน



Goals & Strategy

Management Standards

Corporate Procedures,
Programs, Tools, Guidelines

Business Policies, Standards,
Procedures, Programs, Guidelines

Policy

Life Saving Rules

C.P.	Group’s	SHE	Management	Standards

ลำาดับเอกสารด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

(SHE	Document	Hierarchy)
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นโยบาย

เป้าหมาย	ดัชนีชี้วัด	และกลยุทธ์

มาตรฐานการจัดการ

โปรแกรมและเอกสารสนับสนุน

ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อม

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย	

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ของกลุ่มธุรกิจ
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กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules)

1.	 ต้องได้รับอนุญาตก่อนถอดหรือปลดอุปกรณ์/ระบบความปลอดภัย																																																			

2.	 ต้องตรวจสอบการตัดแยกพลังงานที่เป็นอันตรายก่อนเริ่มงาน

3.	 ต้องได้รับอนุญาตก่อนเข้าทำางานในที่อับอากาศ

4.	 ต้องมีการป้องกันการตกเมื่อทำางานที่สูง

5.	 ต้องมีใบอนุญาตทำางานที่ ได้รับอนุมัติตามลักษณะงานที่กำาหนด

6.	 ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่

7.	 ต้องสวมหมวกกันน็อกพร้อมสายรัดคางทั้งผู้ขับและผู้โดยสารทุกคน 

	 ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

8.	 ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถและไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินอัตราที ่

	 กฎหมายกำาหนด

9.	 ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทขณะ 

	 ทำางานหรือขับรถ/ควบคุมเครื่องจักร

10. ห้ามบุคคลที่ ไม่ ได้รับการอบรมและอนุญาตทำางานกับเครื่องจักร 

	 อุปกรณ์หรือยานพาหนะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรง

ต
้อ
ง
ท
ำา
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 1.  ถอดอุปกรณ์/ระบบความปลอดภัย 

ต้องได้รับอนุญาตก่อนถอดหรือปลดอุปกรณ์/ระบบความ

ปลอดภัย

ข้อปฏิบัติ (Actions)

• เข้าใจและใช้อุปกรณ์/ระบบความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

• ต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำานาจ	ก่อนที่จะถอดหรือปลดอุปกรณ์หรือระบบความปลอดภัย	

รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกัน หรือระบบป้องกันอันตราย : การ์ด 

เครื่องจักร	สวิตซ์หรือวาล์วฉุกเฉิน	ระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัต	ิวาล์วลดแรงดัน	ระบบการตรวจ

จับควัน/ความร้อน	ระบบตรวจจับการลันของน้ำามัน/สารเคมี		
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 2.  ตัดแยกพลังงานอันตราย (LOTO) 

ต้องตรวจสอบการตัดแยกพลังงานที่เป็นอันตรายก่อนเริ่มงาน

ข้อปฏิบัติ (Actions)

• ก่อนปฏิบัติงานต้องระบุแหล่งพลังงานที่เป็นอันตรายที่มีทั้งหมด	และได้รับการอนุญาตก่อน

การตัดแหล่งพลังงาน

• ต้องยืนยันว่าแหล่งพลังงานที่เป็นอันตรายได้มีการตัดแยก	ล็อกกุญแจ	และแขวนป้าย

• ต้องตรวจสอบว่าไม่มีพลังงานที่เป็นอันตรายหลงเหลืออยู	่และทดสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน					                                                                                                     

ตัวอย่างพลังงานอันตราย :	ไฟฟ้า	แรงดัน	สารพิษ	ก๊าซพิษ	สารเคมี	ไอหรือ 

ของเหลวร้อน	และสารรังสี		
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 3.  ที่อับอากาศ

ต้องได้รับอนุญาตก่อนเข้าไปในพื้นท่ีอับอากาศ                                                

ข้อปฏิบัติ (Actions)

• ต้องยืนยันว่าแหล่งพลังงานที่เป็นอันตรายที่มีทั้งหมดได้มีการตัดแยก

• ต้องยืนยันว่าบรรยากาศในที่อับอากาศมีการทดสอบและวัดผลเป็นระยะ																									

• ต้องทดสอบและใช้เครื่องช่วยหายใจในตัว	(SCBA)	เมื่อจำาเป็น																																																		

• ต้องยืนยันว่ามีผู้ช่วยเหลือ	ณ	พื้นที่ปฏิบัติงาน	และมีแผนการช่วยเหลือ																																																												

• ต้องยืนยันว่าผู้ปฏิบัติงานมีคุณสมบัติตามกฎหมายและมีผลการรับรองสุขภาพก่อนปฏิบัติงาน																																									

• ต้องได้รับการอนุญาตก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ

ตัวอย่างสถานที่อับอากาศ : ถัง	แท็งก์	บ่อ	ไซโล	ท่อ	หรือภาชนะที่มีลักษณะปิดซึ่ง 

อาจมีก๊าซ/อากาศที่เป็นพิษหรือเกิดการระเบิดได้	หรืออันตรายประเภทอื่นๆ	เช่น	ภาวะขาดออกซิเจน																																																																												
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 4.  การทำางานในที่สูง

ต้องมีการป้องกันการตกเมื่อทำางานที่สูง

ข้อปฏิบัติ (Actions)

• ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการตกด้วยตนเองก่อนการใช้งาน

• ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกที่เหมาะสมกับลักษณะการทำางานและความเสี่ยง

• ต้องเก็บเครื่องมือและวัสดุที่ ใช้ในการทำางานอย่างดีเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่น

• ต้องผูกยึดอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงกับจุดยึดที่ ได้รับการอนุมัติแล้วขณะปฏิบัติงาน

นอกพื้นที่ป้องกันการตก



PERMIT
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 5.  การขออนุญาตปฏิบัติงาน

ต้องมีใบอนุญาตทำางานที่ ได้รับอนุมัติตามลักษณะงานที่กำาหนด

ข้อปฏิบัติ (Actions)

• ต้องยืนยันว่างานที่จะทำาต้องได้รับอนุมัติก่อนเริ่มงาน

• ต้องได้รับอนุมัติเพื่อปฏิบัติงาน

• ต้องเข้าใจรายละเอียดในใบอนุญาตการปฏิบัติงาน																																																																																												

• ต้องยืนยันว่าอันตรายถูกควบคุมและปลอดภัยที่จะเริ่มงาน

• ต้องหยุดงานและประเมินความเสี่ยงใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำางานและมีอันตราย 

ใหม่เกิดขึ้น

ตัวอย่างงานอันตรายและความเสี่ยงสูงที่ต้องมีการขออนุญาต : 

เช่น	งานที่สูง	งานที่อับอากาศ	งานที่ต้องมีการตัดแยกพลังงาน	งานที่ต้องมีการถอดหรือปลด

อุปกรณ์ความปลอดภัย	เป็นต้น
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 6.  เข็มขัดนิรภัย

ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่

ข้อปฏิบัติ (Actions)

• ตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอเมื่อโดยสารอยู่ในยานพาหนะท่ีเคลื่อนท่ี																																																									

• หากท่านเป็นผู้ขับขี่ต้องตรวจสอบว่าผู้โดยสารสวมใส่เข็มขัดนิรภัยก่อนออกเดินทาง

• เตือนผู้โดยสารให้สวมใส่เข็มขัดนิรภัยอย่างสุภาพหากพบว่าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

หมายเหตุ :	ครอบคลุมยานพาหนะทุกประเภท	เช่น	รถยนต์,	รถกระบะ,	รถบรรทุก,	

ปั้นจั่น,	รถยก
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 7.  หมวกนิรภัย

ต้องสวมหมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคางทั้งผู้ขับและผู้โดยสารทุก

คนขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์                                              

ข้อปฏิบัติ (Actions)

• ต้องใช้หมวกนิรภัยได้รับการรับรองมาตรฐานหรือข้อกำาหนดกฎหมายของแต่ละประเทศ

• ตรวจสอบว่าทั้งหมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคางอยู่ในสภาพดีและกระชับ																																			

• สวมหมวกนิรภัยและสายรัดคางอย่างถูกต้องทุกครั้งที่ขับขี่

• เตือนผู้โดยสารให้สวมหมวกนิรภัยอย่างสุภาพหากพบว่าไม่สวมหมวกนิรภัย
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 8.  โทรศัพท์มือถือและความเร็วใน

  การขับขี่

ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถและไม่ขับรถด้วยความเร็วเกิน 

อัตราที่กฎหมายกำาหนด

ข้อปฏิบัติ (Actions)

• ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือรวมทั้งในการส่งหรืออ่านข้อความและไม่ใช้อุปกรณ์์เสริม

• ขับรถด้วยอัตราความเร็วที่เหมาะสมกับรถยนต์ของท่าน	แต่ไม่เกินอัตราความเร็วสูงสุดที ่

กฎหมายกำาหนด

• ปรับระดับความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนน
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 9.  แอลกอฮอล์หรือยาที่มีฤทธิ์ต่อ   

  ระบบประสาท 

ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาที่มีฤทธิ์ต่อระบบ

ประสาทขณะทำางานหรือขับรถ/ควบคุมเครื่องจักร

ข้อปฏิบัติ (Actions)

• แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	หากท่านใช้ยาที่ส่งผลต่อการทำางาน																																								

• หากท่านไม่แน่ใจ	ควรสอบถามผู้บังคับบัญชาหรือขอคำาแนะนำาจากที่ปรึกษาทางการแพทย์

• ไม่ใช้	เก็บจำาหน่ายหรือแจกจ่ายยาที่ผิดกฎหมาย

• เตือนเพื่อนร่วมมงานหรือแจ้งผู้บังคับบัญชาหากท่านพบเห็นการใช้ยาหรือการดื่มเครื่องดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล์ขณะทำางานหรือขับรถหรือควบคุมเครื่องจักร
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 10.  บุคคลที่ ไม่เกี่ยวข้องทำางานกับ 

  เครื่องจักร/พื้นที่อันตราย

ห้ามบุคคลที่ ไม่ ได้รับการอบรมหรืออนุญาตทำางานกับเครื่องจักร 

พื้นที่อันตราย อุปกรณ์หรือยานพาหนะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด

อันตรายร้ายแรง

ข้อปฏิบัติ (Actions)

• ทักท้วง	หรือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ		หากท่านพบเห็นบุคคลเข้าไปพื้นที่หรือปฏิบัติงานในหน้าที่ที่

ไม่เกี่ยวข้องในการทำางานกับเครื่องจักร	เครื่องมือ	อุปกรณ์และยานพาหนะที่มีความเสี่ยงในการก่อ

ให้เกิดอันตราย

• ชี้บ่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภายในหน่วยงาน	กำาหนดมาตรการควบคุมการเข้าพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
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SYSTEM
OVERRIDE

PERMIT

หามบุคคลที่ ไม ไดรับการอบรม

และอนุญาตทำงานกับเคร�อง

จักร อุปกรณหรือยานพาหนะ

ที่มีความเสี่ยงตอการเกิด

อันตรายรายแรง

หามด�มเคร�องด�มที่มี

แอลกอฮอลหรือยาที่มีฤทธิ์ตอ

ระบบประสาทขณะทำงานหรือ

ขับรถ/ควบคุมเคร�องจักร

หามใชโทรศัพทมือถือ

ขณะขับรถและไมขับรถ 

ดวยความเร็วเกินอัตรา

ที่กฎหมายกำหนด

ตองสวมหมวกกันน็อก

พรอมสายรัดคางทั้งผูขับ

และผูโดยสารทุกคนขณะ

ขับขี่รถจักรยานยนต

ตองคาดเข็มขัดนิรภัย

ทุกครั้งเม�อขับขี่

ตองมีใบอนุญาตทำงาน

ที่ ไดรับอนุมัติตาม

ลักษณะงานที่กำหนด

ตองมีการปองกันการตก

เม�อทำงานที่สูง

ตองไดรับอนุญาตกอนเขา

ทำงานในที่อับอากาศ

ตองตรวจสอบการตัดแยก

พลังงานที่เปนอันตราย

กอนเริ่มงาน

ตองไดรับอนุญาตกอน

ถอดหรือปลดอุปกรณ

/ระบบความปลอดภัย

กรณีที่มีการละเมิดกฎพิทักษชีวิต จะตองมีการสอบสวนหาสาเหตุ 

และมีผลใหถูกลงโทษทางวินัยรายแรง

กรณีเปนผูมาเยี่ยมชมหามเขาพื้นที่บริษัท

หรือในกรณีของผูรับเหมาใหยกเลิกการจางงาน

กฎพิทักษชีวิต

16
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