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รายละเอยีดของงาน-Job Details 

ชอืงาน Job Title : หมายเลขงาน Job ID No :  
พนืทปีฏบัิตงิาน Working Area : ชอืเครอืงจักร Equipment : 
วันทเีรมิงาน Started Date : กําหนดเสร็จ Finished Date :  

การชบีง่และควบคมุอนัตราย hazard identified and control measure 
note บันทกึแบบฟอรม์โดยวธิเีขยีนกรอก : Y=Yes เพอืระบวุา่ใช,่ N=No ไมใ่ชห่รอืไมต่รงกบัความเป็นจรงิและใหเ้ขยีน 
NA=Not Applicable เมอืรายละเอยีดและหัวขอ้ชบีง่อันตรายนันไมเ่กยีวขอ้งกบังานทจีะปฏบัิต ิ

รายการ รายละเอยีดและหวัทตีรวจสอบ Yes No NA คาํแนะนํา 
 

1 ผูต้รวจนังรา้นม ีcertificate หลักสตูรมาตรฐาน 
(เทคนคินังรา้น กฎหมาย การปิดกนัควบคมุพนืท)ี 

   อบรมทฤษฎ-ีภาคสนามไม่
ตํากวา่ 12 ชวัโมง 

      
2 อปุกรณ์นังรา้น ตรวจสภาพดว้ยสายตา (visual 

check) กอ่นตดิตงั 
    

2.1 แป้นปรับเกลยีว jack base or u-jack base  
สภาพปกต ิ

    

2.2 เฟรมขาตัง main frame     โกง่ เสยีรปู บบีแฟบ สนมิ 
2.3 คํายัน cross brace    โกง่ เสยีรปู บบีแฟบ สนมิ 
2.4 เฟรมครอบ working frame    กรณีใชเ้ฟรมครอบ 
2.5 ใชข้อ้ตอ่มาตรฐาน ไมแ่ปรงสภาพ สภาพปกต ิ     
2.6 บันได scaffolding stair และลวดโลหะขนาดไม่

ตํากวา่สองมลิลเิมตร 
   ใชล้วดโลหะ ขนัชะเนาะตดิ

กบัเฟรมขาตงั 
2.7 แผน่ทางเดนิ แผน่พนื    โกง่ บดิเบยีวเสยีรปู สนมิ

และสงิสกปรกททํีาใหล้นื 
 extra อปุกรณ์แปลงสภาพ กรณีอนุญาต    นังรา้นตังสงูกวา่สองชนั 

2.8 ทอ่นังรา้นไดม้าตรฐาน สภาพปกต ิ     
2.9 แคลมป์เป็น แคลมป์ตาย สําหรับจับยดึทอ่ได ้

มาตรฐาน สภาพปกต ิ
    

2.10 แคลมป์พาดยดึ (มอืลงิ) แคลมป์ยดึพนืได ้
มาตรฐาน สภาพปกต ิ

    

      
3 ตรวจการตดิตัง กอ่นอนญุาตใชน้งัรา้น     

3.1 แผน่รองฐานนังรา้น sole board    ตดิตังตามเงอืนไขพนืท ี
3.2 ตดิตังแป้นปรับเกลยีวหรอื u-jack base ถกูตอ้ง     
3.3 เฟรมขาตังดงิ แผน่ทางเดนิไดร้ะดับนํา    ตรวจดว้ยระดับนํา 
3.4 บันไดสว่นบนลา่ง มลีวดโลหะขนัชะเนาะกบัเฟรม

ขาตังมันคง 
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รายการ รายละเอยีดและหวัขอ้ชบีง่อนัตราย Yes No NA คาํแนะนํา 
 

3 (ตอ่) ตรวจการตดิตัง กอ่นอนุญาตใชง้าน     
 extra ทอ่และแคลมป์ นังรา้นสงูกวา่สองชนั    กรณีหน่วยงานอนุญาต 

3.5 ใชอ้ปุกรณ์แปลงสภาพ (modify) ถกูตอ้ง     
(a) ยดึเฟรมขาตงัตามแนวนอน ใชแ้คลมป์ตาย    rights angle clamp 
(b) ยดึทอ่ราวกนัตก ใชแ้คลมพ์าดยดึ (มอืลงิ)    putlog clamp 
(c) สว่นปลายทอ่ ทาสโีทนสวา่ง 20 เซนตเิมตร     
(d) ตดิตังสว่นปลายทอ่ ตอ้งยาวเกนิแนวเฟรม ไมตํ่า

กวา่ 20 เซนตเิมตร 
    

(e) ทอ่ทาบ-แคลมป์กบัแคลมป์ และแคลมป์กบัสว่น
ปลายของทอ่ ระยะหา่งไมตํ่ากวา่ 20 เซนตเิมตร 

    

(f) แผน่พนืถกูยดึกบัเฟรมครอบมันคงดว้ยลวดโลหะ
หรอืแคลมป์ยดึพนื 

   กรณีไมแ่ปลงสภาพ แผน่
พนืจะขนัชะเนาะดว้ยลวด 

3.6 รัวบน รัวกลางตดิตังความสงูถกูตอ้ง    90-110, 45-55 Cm 
3.7 ตดิตังแผงทบึกนัของตก toe board โดยรอบ     

      
4 แขวนป้ายแท็ก โดยผูต้รวจนังรา้น certificate 

หลักสตูรมาตรฐาน ฝึกอบรมไมตํ่ากวา่ 12 ชวัโมง  
   ทกุสองปีอบรมทบทวน ขนั

ตําสามชวัโมง 
4.1 แขวนป้ายแท็ก อนุญาตใชนั้งรา้นระยะเวลาเจ็ดวัน 

หากไมม่ขีอ้หนงึขอ้ใดเลอืก no 
   เฟรมบันไดทางขนึ ขนัท ี3 

green tag 
4.2 ไมแ่ขวนหรอืแขวนแท็กไมอ่นุญาตใชนั้งรา้น    red tag 

      

เฉพาะหวัขอ้ทเีลอืก No ตอ้งปรบัแกใ้หเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดในงานนงัรา้น 

No รายละเอยีดและหวัขอ้ตรวจสอบ มาตรการปรบัแก ้
 

   
   
   
   
   
   

 
Job Leader ลงนาม : Section Manager ลงนาม : 
ชอืตัวบรรจง-เบอรโ์ทร : ชอืตัวบรรจง-เบอรโ์ทร : 
 


