กฎความปลอดภัย 10 ข้อ เพื�อป้ องกันอุบัตเิ หตุ
"การตัดแยกพลังงานและการแขวนป้ ายเตือน
ต้องมีการทดสอบและตรวจสอบ
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไม่มีผู้ โดยสารอยู่ภายในลิฟท์
ทําการปิ ดประตูทุกบานและปิ ดล็อค เครือ� งกลไกทัง� หมด
ระบบการจ่ายพลังงานต่าง ๆ ที� ไม่ ได้มีการ ล็อคตัดแยกพลังงานเช่น
สวิตช์ ไฟแสงสว่าง 110 โวลท์ ต้องมีการป้ องกัน. ก่อนที�จะทํางาน
ทุกครัง� ต้องใช้อุปกรณ์ การตัดแยกพลังงาน
ส่วนตัวเพื�อล็อคระบบไม่ ให้มีการจ่าย พลังงานและห้ามมีการ
เคลื�อนย้ายอุปกรณ์ การล็อคดังกล่าวขณะทํางาน."

"การป้ องกันการตกจากที�สูง
� ไปต้องสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันการตก
เมื�อทํางานบนที�สูงตัง� แต่ 1.8 เมตร ขึน
ทุกครัง�
สวมชุดทํางานที�เหมาะสมทุกครัง� นั �นคือ เข็มขัดนิ รภัยชนิ ดเต็มตัว
ตรวจสอบเข็มขัดนิ รภัยชนิ ดเต็มตัวทุกครัง� ก่อนใช้
เพิ�มความระมัดระวังกับสิ�งรอบข้างขณทํางาน (ที�ความสูง > 1.8 เมตร
และช่องว่าง>300 มม.)"

STOP

"อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล
สวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วน บุคคลที�เหมาะสมกับงานทุกครัง�
สวมใส่ชุดทํางานที�เหมาะสมและในกรณี ท�ี จําเป็ น:ต้องสวมรองเท้านิ รภัย,
หมวกนิ รภัย, แว่นตานิ รภัย,อุปกรณ์ ป้องกันระบบการ ได้ยิน และ ถุงมือ"

Name

NAME

"การเข้าออกหลังคาลิฟท์และบ่อลิฟท์
ต้องควบคุมการทํางานของลิฟท์ ตลอดเวลา
การเข้า : หลังคาลิฟท์ – เรียกลิฟท์ลงไปชัน
� ล่าง
เปิ ดประตู(ประตูปิดอยู่)และเปิ ดประตูคา้ งไว้ โดยใช้ door
stopper. ตรวจสอบปุ่ ม Safety switch และปุ่ ม
Stop. บ่อลิฟท์ – กดปุ่ ม Stop และใช้บันไดในการลงลิฟท์.
การออก : ต้องแน่ ใจว่าได้กดปุ่ ม stop แล้วเมื�อ
ต้องการออกจากหลังคาลิฟท์หรือบ่อลิฟท์. บ่อลิฟท์ – กดปุ่ ม
stop และใช้บันไดในการออก"

"จัมเปอร์
.
ตรวจสอบจัมเปอร์ก่อนและหลังใช้งาน
ตรวจการชํารุดและใช้จัมเปอร์ท�ี ได้ มาตรฐานเท่านั �น
อุปกรณ์ จัมเปอร์จะไม่ตดิ ตัง� ในระบบ ตัดกระแสไฟ
แจ้งให้ผู้รว่ มงานทราบทุกครัง� เมื�อมีการ ใช้จัมเปอร์"

"การใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้ าและการป้ องกัน
ใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้ าที� ได้รบั การรับรอง และหลีกเลี�ยงการสัมผัสกับอุปกรณ์ ท�มี ี
การจ่ายกระแสไฟฟ้ า, การทดสอบว่ามีกระแสไฟฟ้ าหรือไม่ ให้ ใช้มือข้างเดียว ในการสัมผัส
เมื�อไม่ตอ้ งการใช้ ไฟฟ้ าต้องมีการตัดแยกพลังงาน และการแขวนป้ ายเตือน
(Lock out, tag out) ทําการตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้ าก่อนใช้,
ป้ องกันอุปกรณ์ การจ่ายกระแสไฟฟ้ า
จากการสัมผัส.ทดสอบเครือ� งมือตรวจวัดอุปกรณ์
ไฟฟ้ าเพื�อหาแหล่งที�มาของกระแสไฟ"

"เครือ� งจักร
หลีกเลี�ยงการถูกหนี บจากอุปกรณ์ เครือ� งมือ
หลีกเลี�ยงการสวมใส่เสือ� ผ้าหลุดหลวมและ
สวมถุงมือเมื�อทํางานใกล้กับเครือ� งจักรที� เคลื�อนไหว.
ก่อนทําการต้องแน่ ใจว่านํ �าหนั กที� เครือ� งจักรกําลังยกมั�นคงและปลอดภัย
� ที�สีแดง(การพิงส่วนที�ย�น
หลีกเลี�ยงพืน
ื ออกมา จากปล่องลิฟท์, อื�นๆ)"

"เชือก & รอก์
ตรวจสอบประสิทธิภาพและความ สามารถในการยก
ตรวจสอบอุปกรณ์ การยกก่อนใช้งาน, ต้องแน่ ใจ
ว่านํ �าหนั กที�จะยกว่ามีขนาดเหมาะสมกับ
สลิงค์ท�ี ใช้ยกหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า
วัตถุท�ยี กไม่มีสิ�งกีดขวาง ห้ามยืนหรือเดินใต้วตั ถุท�ยี ก"
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"กระเช้าและนั� งร้านทํางานแบบชั�วคราว
การปฏิบัตติ อ้ งเพิ�มความปลอดภัยเป็ น 2 เท่า
ทุกครัง� ต้องใช้ safety gear และ governor
ในการติดตัง� กับลิฟต์จริง.
ในกรณี ท�ตี อ้ งใช้ตวั ขับเคลื�อนอื�นๆ การหยุดต้องมีอุปกรณ์ เสริมในการจับที�ราง.
Governor และ/หรือ ตัวเหยียบ safety
ที�เท้า เป็ นข้อกําหนดที�ตอ้ งมี."

"ราวกันตกประตูลิฟท์
� ที�ทํางาน
การติดตัง� ราวกันตกอย่างเหมาะสม บริเวณพืน
เมื�อบานประตูปิด – เปิ ด,ประตูอัตโนมัติ , ขัน
� บันได ,
ขัน
� บันไดเลื�อนถูกถอดออก หรือยังไม่ ได้ตดิ ตัง� โดยมีช่องว่างหน้ าชัน
�
มีความเสี�ยงมากที�จะตกลงไป ดังนั �นจึงต้อง
มีการ ติดตัง� ราวกันตกนหน้ าชัน
� เพื�อป้ องกันการตก (สําหรับบันไดเลือ� นต้อ
� ที�
งมีท�กี น
ั � ทัง� ด้านบน และด้านล่าง) ในขณะที� ไม่มีการทํางานในพืน
ต้องมีการติดตัง� ราวกันตกเพื�อความปลอดภัย"

ไม่วา่ งานไหนจะสําคัญหรือเร่งด่วนปานใดจะไม่
สําเร็จเลยถ้าไม่ทําด้วย ความปลอดภัย

M

