
フォークリフトの安全衛生

สื่่�อสื่ารสื่อนประเภทโสื่ตทศันูปกรณ์น์้�จััดทำาขึ้้�นเพื่่�อใช้ใ้นการเรย้นรูพ้ื่่�นฐานดา้นความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั
สื่ำาหรับผูู้ใ้ช้แ้รงงานทกุคนในสื่ถานประกอบการท้�ใช้ง้านรถยก (Forklift)

ま ん が で わ か る ฉบบัภาษาไทย
タイ語

การต์นูเพื่่�อการเรย้นรู ้
ความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยัในการปฏิบิตังิานเก้�ยวกบัรถยก (Forklift)



อา้งองิ : สื่ถติจิัำานวนผูู้เ้สื่ย้ช้ว้ติและผูู้บ้าดเจ็ับจัากอบุตัเิหตตุาม 
“รายงานการเสื่ย้ช้ว้ติและบาดเจ็ับในกลุ�มผูู้ใ้ช้แ้รงงาน” 

ประจัำาป้ 2019 โดยกระทรวงสื่าธารณ์สื่ขุึ้ แรงงา และสื่วสัื่ดกิาร (พื่ฤษภาคม 2020)

1 ถกูช้นอย�างรนุแรง (รวมถง้การช้นอย�างรนุแรง) 816 ราย

2 ถกูหนบ้ โดนเก้�ยว 769 ราย

3 พื่ลดัตก / กลิ�งตกจัากท้�สื่งู 424 ราย

4 กระโดดลงมา ร�วงหล�น 107 ราย

5 หกลม้ 102 ราย

จัำานวนผูู้เ้สื่ย้ช้ว้ติและ
ผูู้บ้าดเจ็ับจัากอบุตัเิหตรุะหว�างการทำางาน

วนัน้� เรามาเรย้นรูเ้ร่�อง
ความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั

ในการปฏิบิตังิาน
เก้�ยวกบัรถยกกนัเถอะ !

มอ้บุตัเิหตเุน่�องจัาก 
"การถกูช้นอย�างรนุแรง 

(รวมถง้การช้นอย�างรนุแรง)" 
เกดิขึ้้�นบ�อยท้�สื่ดุเลยเนอะ...

รถยกมบ้ทบาทอย�างมาก
ในสื่ถานท้�ต�าง ๆ อาทเิช้�น

โกดงัเกบ็ขึ้อง โรงงาน
และสื่ถานท้�ก�อสื่รา้ง ฯลฯ

นั�นสื่เินอะ !

แมว้�าจัะเป็นการใช้ง้านโดยผูู้ท้้�ผู้�าน
หลกัสื่ตูรฝ้ึกอบรมแลว้ก็ยงัม้

อบุตัเิหตรุะหว�างการทำางานเกดิขึ้้�น

เราลองมาดสูื่าเหตหุลกัท้�ทำาใหเ้กดิ
อบุตัเิหตรุะหว�างการทำางานว�ามอ้ะไรบา้ง

เอะ๊ !

ในการขึ้บัรถยก
จัำาเป็นตอ้งผู้�าน

หลกัสื่ตูรการฝ้ึกอบรม
และไดรั้บ

ใบอนุญาตสื่นิะ
เน่�องจัากตอ้งจััดการกบัอปุกรณ์ท์้�
มข้ึ้นาดใหญ� การเขึ้า้เรย้นหลกัสื่ตูร

ฝ้ึกอบรมจัง้เป็นสื่ิ�งท้�
สื่ำาคญัว�าไหมล�ะ



ใช้�แลว้

ลำาดบัแรก "การถกูช้นอย�างรนุแรง
(รวมถง้การช้นอย�างรนุแรง)"

สื่�วน "การถกูช้นอย�างรนุแรง" หมายถง้
อบุตัเิหตเุม่�อพื่นักงานท้�อยู�บรเิวณ์รอบ ๆ

ถกูช้นอย�างรนุแรงโดยรถยก

รถยกมน้ำ �าหนักมาก จัง้เป็น
อนัตรายเม่�อมก้ารช้นเกดิขึ้้�น

นอกจัากน้� รถยกยงั
ขึ้บัเคล่�อนดว้ยความเร็ว

จัง้ตอ้งระมดัระวงั

แลว้เราจัะป้องกนัได ้
อย�างไรครับ ?

ออ๋ อย�างน้�น้�เอง

แต�โดยพื่่�นฐานก็คอ่คนขึ้บั
ตอ้งระมดัระวงัใช้�ไหมครับ ?

ไม�เพื่ย้งแต�
คนขึ้บัเท�านั�น

พื่นักงานท้�อยู�บรเิวณ์
รอบ ๆ ก็ตอ้งระมดัระวงั

ดว้ยต�างหาก !

คะ..ครา้บบบบ !

แน�นอนว�านอกจัากคนขึ้บั
ตอ้งระมดัระวงัตวัเองแลว้

สื่ิ�งท้�สื่ำาคญัคอ่พื่นักงานท้�อยู�
บรเิวณ์รอบ ๆ ตอ้งตระหนัก
ดว้ยว�ารถยกทำางานอย�างไร

"การช้นอย�างรนุแรง"
หมายถง้อบุตัเิหตใุนกรณ้์ท้�
รถยกช้นเขึ้า้กบักำาแพื่ง ฯลฯ
อย�างรนุแรงขึ้ณ์ะขึ้บัเคล่�อน

หม่ ?



ลำาดบัถดัไปคอ่
"การถกูหนบ้ โดนเก้�ยว" รถยกมช้้ ิ�นสื่�วน

ท้�เคล่�อนไหวไดอ้ยู�เป็นจัำานวนมาก
จัง้มกัเกดิอบุตัเิหตจุัากการถกูหนบ้

อยู�บ�อยครั�ง

นอกจัากน้� ยงัมก้รณ้์ท้�คนถกูหนบ้อยู�
ระหว�างกำาแพื่งกบัรถยกท้�ขึ้บัถอยหลงัมา

"การพื่ลดัตก / กลิ�งตกจัากท้�สื่งู"
น้�หมายถง้อบุตัเิหตุ

ลกัษณ์ะไหนหรอ่ครับ

ยกตวัอย�างเช้�น
ความจัรงิแลว้

เป็นเร่�องท้�หา้มทำา

เอาล�ะ !

ทน้้�เราลองมาดู

ตวัอย�างเหตกุารณ์ท์้�
เกดิขึ้้�นจัรงิกนั

แต�มบ้างกรณ้์ท้�ใหค้นป้นขึ้้�นไป
บนรถยกเพื่่�อปฏิบิตังิานบนท้�สื่งู

ทำาใหพ้ื่ลดัตกลงมา

หากบาดเจ็ับสื่าหสัื่จันทำางานไม�ได ้
ครอบครัวเองกค็งเป็นกงัวล

แถมยงัสื่�งผู้ลกระทบต�อรายไดอ้ก้ดว้ย...
ดว้ยเหตนุ้� การปฏิบิตัติามกฎ
หลงัเขึ้า้ใจัเน่�อหาในหลกัสื่ตูร

ฝ้ึกอบรมเป็นอย�างดแ้ลว้
จัง้เป็นเร่�องท้�สื่ำาคญัยงัไงล�ะ

ตอ้งเขึ้า้ใจัวธิใ้ช้ง้านท้�เหมาะสื่ม
ตามท้�ไดเ้รย้นมาในหลกัสื่ตูร

ฝ้ึกอบรมและใช้ง้านอย�างถกูวธิ้

นอกจัากน้� การเขึ้า้ใจัถง้
การทำางานขึ้องรถยก

กเ็ป็นสื่ิ�งท้�สื่ำาคญัเช้�นกนั

อนัตราย...



เฮ้ ้!
ต�อไปช้�วยขึ้นพื่าเลท
ท้�อยู�ฝัึ�งโนน้ใหห้น�อย

ครับ !

ก็จัะไม�รูว้�าควร
หกัพื่วงมาลยัไป
ทางไหนด ้แบบน้�
ไม�ถนัดเลยจัรงิ ๆ

แต�ถา้ถอยหลงั
ไปดว้ย

ขึ้บัไปดว้ย...

เอาน�า ถา้ขึ้บัโดยดู
กระจักมองหลงัไปดว้ย

ก็น�าจัะไดล้�ะมั�ง

ทำาอย�างไรด ้ลำาเลย้งเขึ้า้มา
ไม�ทนัแน�เลย

เพื่ราะใช้เ้วลาจััดเตรย้มนาน 

ใช้�แลว้ !
ถา้เดนิทะลผุู้�าน

ตรงน้�กเ็ป็น
ทางลดัไปไดน้้�นา !

พื่น้หลงัเสื่น้น้�ไป
เป็นพื่่�นท้�หา้มเขึ้า้

ยกเวน้รถยกเท�านั�น
ท้�เขึ้า้ได ้แต�ว�า...

ตอ้งถอยหลงัครั�งหน้�ง
ก�อนแลว้ค�อยเปล้�ยน

ทศิทางสื่นิะ

CASE 1



โอเค !
ไม�มใ้ครอยู�เลยสื่กัคน

ตอนน้�
ไม�มร้ถยกวิ�งอยู�น้�
คงไม�เป็นหรอกมั�ง

ยา้กกกก !!

ทำาไมถง้ไม�เดนิบน
ถนนท้�ทำาไวส้ื่ำาหรับ
ใหค้นเดนิล�ะครับ !

หยดุก�อน

ขึ้อโทษค�ะ...

ทำาไมถง้มค้นอยู�
ตรงน้�ล�ะเน้�ย !?

เป็นอะไรไหมครับ !

ไม� ไม�เป็นอะไรมากค�ะ...



จัากน้�ไปจัะ
ระมดัระวงั...

นายเองก็
ควรระมดัระวงั

ดว้ยไม�ใช้�หรอ่ ?

นายไดต้ระหนัก
หรอ่เปล�าว�า

จัู� ๆ อาจัมค้นพืุ่�งออกมา
กะทนัหนัได ้?

ไม�เพื่ย้งแต�คนขึ้บัรถเท�านั�น
สื่ิ�งสื่ำาคญัคอ่พื่นักงานท้�

อยู�บรเิวณ์รอบ ๆ
ก็ตอ้งระมดัระวงัดว้ย

เวลาขึ้บัถอยหลงั
อย�าพื่้�งกระจักมองหลงั

อย�างเดย้ว !

ตอ้งใช้ส้ื่ายตาตรวจัดู
บรเิวณ์รอบ ๆ !

ขึ้อโทษครับ !!

ขึ้า้งหลงัโอเค !

สื่�วนเธอก็ตอ้งปฏิบิตั ิ
ตามกฎขึ้องท้�ทำางาน

เช้�น พื่่�นท้�หา้มเขึ้า้ ฯลฯ
อย�างเคร�งครัด !

การช้้�นิ�วเปล�งเสื่ย้งคอ่
สื่ิ�งท้�สื่ำาคญัเวลาตอ้งการ

ตรวจัดใูหแ้น�ใจั 

นอกจัากน้� ภายในโกดงัเกบ็ขึ้องยงัม้
อก้หลายจัดุท้�ยากต�อมองเห็นขึ้องคนขึ้บั

นอกจัากมรั้ศมว้ง
เล้�ยวแคบแลว้

รถยกอาจัเคล่�อนตวัออกมา
อย�างกะทนัหนัได ้
เหมอ่นในครั�งน้�

ดงันั�นหา้มเขึ้า้
ไปใกลร้ถยก
โดยเด็ดขึ้าด !

หากไดรั้บบาดเจ็ับ
ครอบครัวกค็งจัะ
เป็นกงัวลใช้�ไหม



กอ็าจัทำาให ้
ร�วงลงมาได ้

อะ๊…
พื่าเลทขึ้ยบัไม�อยู�
ในแนวเดย้วกนั จัรงิดว้ยสื่…ิ

ถา้ขึ้นสื่นิคา้กองน้�
งานก็น�าจัะเสื่ร็จัได ้

ทนัเวลา !

หากวางพื่าเลท
เรย้งซ้อ้นกนัในสื่ภาพื่

ท้�ไม�ตรงแนว

เวลาจัะจััดเรย้งสื่นิคา้ท้�
อยู�บนพื่าเลทใหเ้รย้บรอ้ย
ตอ้งปล�อยงาขึ้องรถยก
ลงบนพื่่�นก�อนเสื่มอ !

จัากนั�น
ใหปิ้ดสื่วติช้แ์ลว้
ค�อยลงจัากรถยก

การลงจัากรถ
เป็นเร่�องยุ�งยากน้�นา
ถา้อย�างนั�นจััดพื่าเลท

ท้�ขึ้ยบัไม�ตรงแนวทั�งท้�ยงัอยู�บน
รถเลยกแ็ลว้กนั

ไดรั้บคำาช้้�แนะ
มาอย�างน้�
แต�ว�า...

โอะ๊ !
น�าจัะได ้!

CASE 2



อะ๊ !!

ระวงั !
เด้�ยวรถกเ็คล่�อนตวั

ออกไปหรอก !

หา มอ้ะไรหรอ่ครับ !?

หา้มจััดขึ้องใหเ้ขึ้า้ท้�
เขึ้า้ทางขึ้ณ์ะท้�ตวัเอง

ยงัอยู�บนรถยก

ไม�ไดปิ้ดสื่วติช้์
อก้ต�างหาก

ไม�ไดป้ล�อยงาขึ้อง
รถลงบนพื่่�นดว้ย

ผู้มคดิว�า
ถา้แค�นดิเดย้วก็

ไม�น�าจัะเป็นอะไร…

ตอ้งปฏิบิตัติาม
ท้�เรย้นในหลกัสื่ตูร

ฝ้ึกอบรม

ฟัังนะ ครั�งน้�
ไม�เกดิอบุตัเิหตุ
ก็จัรงิ แต�ว�า...

ถา้ปล�อยไป
ทั�งอย�างนั�นแลว้
คนัโยกกระแทก

โดนตวั…



หากไม�
ปฏิบิตัติามกฎ
อาจัตายได…้

เสื่าขึ้องรถยก
ก็จัะทำางาน…

ทำาใหร้�างกาย
ถกูหนบ้ได ้

สื่ดุทา้ย
นายตระหนักถง้

ความสื่ำาคญัขึ้องเร่�องน้�
แลว้หรอ่ยงั

ในกรณ้์ท้�
เลวรา้ยท้�สื่ดุ

อาจันำาไปสืู่�อบุตัเิหตุ
ถง้แก�ช้ว้ติ !

ขึ้อโทษ
จัรงิ ๆ ครับ !!

ปลอดภยัจัรงิ ๆ
ก็ดแ้ลว้

แลว้ก็รุ�นพื่้�ครับ !
ขึ้อบคณุ์ท้�ช้�วยหา้มปรามผู้ม !

รุ�นพื่้�เป็นคนท้�
ช้�วยช้ว้ติผู้มไวเ้ลย !

กฎท้�ไม�ปฏิบิตั ิ
ตามกไ็ม�เป็นไรน�ะ

ไม�มห้รอก

พื่ฤตกิรรมในลกัษณ์ะท้�
คดิว�า "แค�น้�คงไม�เป็นอะไร
หรอกมั�ง" อาจัก�อใหเ้กดิ

อบุตัเิหตไุด ้



ท้�เหลอ่กแ็ค�เอาขึ้อง
ตรงโนน้ไปวาง

เริ�มคุน้ช้นิกบั
การบงัคบัรถแลว้เรา

ขึ้อโทษนะครับ !

อม่ ถา้ขึ้นโดยวางไว ้
ในลกัษณ์ะน้�ก็

คงลำาบากแย�เลยเนอะ

จัะไดค้อย
ประคองสื่นิคา้

บนพื่าเลท

อย�างน้�มนัอนัตราย
ไม�ใช้�เหรอครับ ?

ตอ้งทำาอย�างไร
สื่นิคา้ช้ิ�นน้�ถง้ไม�หล�น

ลงมาเหรอครับ
อ�า ถา้อย�างนั�น

ผู้มป้นขึ้้�นไปอยู�บน
พื่าเลทใหเ้อาไหม ?

สื่นิคา้ช้ิ�นน้�
น�าจัะหล�นลงมา

ไดง้�ายหรอ่เปล�านะ…

ไม�เป็นไรหรอก

CASE 3



ยกขึ้้�นไดเ้ลย !

จัะหล�นแลว้ ! อะ๊

ยกขึ้้�นอก้นดิ

เจ็ับ !!

เป็นอะไรหรอ่
เปล�าครับ ?

ไม�เป็นไร
แค�เขึ้�ากระแทก

นดิหน�อย

นก้ว�าเสื่ย้งอะไร
พื่อลองเดนิมาดู
เท�านั�นแหละ
ไดเ้ร่�องเลย !



เดมิท ้!

ครั�งน้�ดเูหมอ่นว�า
จับลงดว้ยการบาดเจ็ับ
เล็กนอ้ยก็จัรงิ แต�ว�า…

ขึ้อโทษครับ…

หา้มทำา
โดยเด็ดขึ้าด !

สื่ิ�งสื่ำาคญัคอ่
ตอ้งมค้วามต่�นตวั

ในระดบัท้�เหมาะสื่มอยู�
เสื่มอว�า

อาจัจัะไม�ปลอดภยั

ถา้มปั้ญหาอะไร
ขึ้อใหม้าปรก้ษา

ผู้มดว้ย

ครับ !

อก้ทั�งในกรณ้์ขึ้องสื่นิคา้
ท้�มล้กัษณ์ะแบบน้�

หากนำามารวมเป็นกอ้นเดย้วกนั
โดยใช้แ้ผู้�นฟิัลม์พื่ลาสื่ตกิ ฯลฯ
พัื่นหรอ่มดั ก็จัะทำาใหอ้ยู�สื่ภาพื่

ท้�ลำาเลย้งไดง้�ายขึ้้�น

อย�าแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง
เพื่ย้งลำาพัื่ง

อย�าคดิว�าเป็น
เร่�องธรรมดาอยู�แลว้
ท้�จัะตอ้งปลอดภยั

ตามกฎขึ้องท้�ทำางาน
หา้มปฏิบิตังิานหรอ่เคล่�อนยา้ย

สื่ิ�งขึ้องบนท้�สื่งู
โดยใหค้นขึ้้�นไปยน่บนพื่าเลท

หรอ่งาขึ้องรถยก !

แมแ้ต�ในความสื่งู
ระดบัน้� หากตกลงมา

โดยเอาศร้ษะลง
จัะเกดิอะไรขึ้้�น !

บางกรณ้์
อาจันำาไปสืู่�อบุตัเิหตุ

ถง้แก�ช้ว้ติได ้
ขึ้้�นอยู�กบั

ระดบัความสื่งู !



อย�าผู้�านเขึ้า้ไปใกลร้กยก
และพื่่�นท้�หา้มเขึ้า้โดยเด็ดขึ้าด

ในการขึ้บัรถยกจัำาเป็นตอ้งจับหลกัสื่ตูรฝ้ึกอบรมดา้นเทคนคิ
นอกจัากน้� ตอ้งพื่กใบรับรองการจับหลกัสื่ตูรตดิตวัอยู�เสื่มอ

ใบรับรองการจับหลกัสื่ตูร
ฝ้ึกอบรมดา้นเทคนคิ
*การอบรมพื่เิศษสื่ำาหรับการขึ้บัรถยกท้�
มน้ำ �าหนักบรรทกุสื่งูสื่ดุไม�เกนิ 1 ตนั

การถกูหนบ้

บรเิวณ์โดยรอบขึ้องรถยก

การพื่ลดัตก / กลิ�งตกจัากท้�สื่งู

สื่ำาหรับสื่นิคา้ท้�บรรทกุบนรถยก
ควรลงจัากรถยกก�อนค�อยมาจััดเรย้งใหม�ใหเ้รย้บรอ้ย

ตามหลกัเกณ์ฑ์แ์ลว้ หา้มปฏิบิตังิานโดยใหค้นขึ้้�นไปยน่
บนงาขึ้องรถยกหรอ่บนพื่าเลทโดยเด็ดขึ้าด

สื่ ิ�งสื่ำาคญัท้�ควรระวงัในการปฏิบิตังิานเก้�ยวกบัรถยก

ทำาใหร้�างกาย

ถกูหนบ้ได ้
ในกรณ้์ท้�

เลวรา้ยท้�สื่ดุ

อาจันำาไปสืู่�อบุตัเิหตุ

ถง้แก�ช้ว้ติ !

ตอนน้�
ไม�มร้ถยกวิ�งอยู�น้�

คงไม�เป็นหรอกมั� ง

ยา้กกกก !!

บางกรณ้์

อาจันำาไปสืู่�อบุตัเิหตุ

ถง้แก�ช้ว้ติได ้

ขึ้้� นอยู�กบั

ระดบัความสื่งู !

ทน้้�รูห้รอ่ยงัว�า
ภยัอนัตรายอยู�ใกลต้วั
เรามากกว�าท้�คดิ ?

เพื่่�อความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั
ในท้�ทำางาน สื่ิ�งท้�สื่ำาคญัคอ่
ความตระหนักขึ้องแต�ละคน

และการปฏิบิตัติามกฎท้�กำาหนดไว ้

ตอนน้�เราลองมา
ทบทวนกรณ้์ศก้ษากนั

อก้ครั�งดก้ว�า

ความซุ้�มซ้�ามขึ้อง
ตวัละครน้�คลา้ย ๆ

กบัใครบางคนเลยเนอะ เอ ๋?
เธอพื่ดูเร่�องอะไรเหรอ ?



สื่ิ�งเหล�าน้�กค็วรระวงัดว้ยเช้�นกนั !

คำาแนะนำาเพื่่�อความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั !

ระวงัมค้นพืุ่�งตดัหนา้
ภายในโกดงัเกบ็ขึ้อง !

ระวงัการบรรทกุเกนิ
และการท้�กองสื่นิคา้พัื่งลงมา !

ระวงัการขึ้บัรถท้�ไม�มั�นคง !

ระวงัตอนจัอดรถ !

การปฏิบิตังิาน

เก้�ยวกบัรถยก

อบุตัเิหตรุะหว�างการทำางาน
เป็นปัญหาใกลต้วั

และมใิช้�เร่�องขึ้องผูู้อ้่�น

เอาล�ะ !

ผู้มจัะปฏิบิตัติามกฎและพื่ยายาม
ทำางานอย�างเต็มท้�ทกุวนัครับ !

ในกรณ้์ท้�มเ้หตกุารณ์์
อะไรเกดิขึ้้�น

การสื่่�อสื่ารกนัใน
ท้�ทำางานเป็นประจัำา

คอ่สื่ิ�งท้�สื่ำาคญั

อยากใหจ้ัำาไวว้�าการปฏิบิตั ิ
ตามกฎคอ่การปกป้อง
"ตนเอง" "ครอบครัว"
และ "การดำารงช้ว้ติ"



จััดพื่มิพื่เ์ม่�อเดอ่นมน้าคม 2021

จััดพื่มิพื่โ์ดย : กระทรวงสื่าธารณ์สื่ขุึ้ แรงงาน และสื่วสัื่ดกิารแห�งประเทศญ้�ปุ� น
ผูู้ว้างแผู้น : Mizuho Information & Research Institute, Inc.
ผูู้ใ้หค้วามร�วมมอ่ : กลุ�มงานจััดทำาคู�มอ่การอบรมดา้นความปลอดภยั
เก้�ยวกบัธรุกจิัการขึ้นสื่�งทางบกและการใช้ง้านรถยก (Forklift)
จััดทำาโดย : Sideranch Inc.

การต์นูเพื่่�อการเรย้นรู ้

ความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั
ในการปฏิบิตังิานเก้�ยวกบัรถยก (Forklift)

ระวงัการบรรทกุ
สื่นิคา้มากเกนิ

หา้มเล้�ยวกะทนัหนั

หา้มเขึ้า้ไปใน
พื่่�นท้�หา้มเขึ้า้

หา้มผู้�านดา้นหลงั
ขึ้องรถยก

ลองมาคดิวเิคราะห์ดูว�าตรงไหนท้�อันตราย !

การฝ้ึกการหยั�งรูร้ะวังอันตราย (KYT)

น้�ค่อจัุดท้�
อันตราย !

ลองมาคดิวเิคราะห์ดูว�ายังม้จัุดท้�เป็นอันตรายอ่�น ๆ อ้กหร่อไม�

มารูจั้ักอันตรายท้�แฝึงอยู�ในการปฏิบิัตงิานในท้�ทำางานกันเถอะ !

เรย้นรูด้ว้ยภาพื่ประกอบ



สื่อบถามขึ้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิเก้�ยวกบัขึ้อ้มลูฉบบัน้�

แผู้นกความปลอดภยั
ฝึ� ายความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั

สื่ำานักงานมาตรฐานแรงงาน
กระทรวงสื่าธารณ์สื่ขุึ้ แรงงาน และสื่วสัื่ดกิารแห�งประเทศญ้�ปุ� น


