

ํ เร็จรูป
ต ัวอย่าง ใบตรวจนงร้
ั านโครงสา
Pre-fabricate Scaffolding Inspection

รายละเอียดของงาน-Job Details
ชืองาน Job Title :

หมายเลขงาน Job ID No :

พืนทีปฏิบัตงิ าน Working Area :

ชือเครืองจักร Equipment :

วันทีเริมงาน Started Date :

กําหนดเสร็จ Finished Date :

ี งและควบคุมอ ันตราย hazard identified and control measure
การชบ่
note บันทึกแบบฟอร์มโดยวิธเี ขียนกรอก : Y=Yes เพือระบุวา่ ใช่, N=No ไม่ใช่หรือไม่ตรงกับความเป็ นจริงและให ้เขียน
NA=Not Applicable เมือรายละเอียดและหัวข ้อชีบ่งอันตรายนันไม่เกียวข ้องกับงานทีจะปฏิบัต ิ
รายการ

รายละเอียดและห ัวทีตรวจสอบ

1

ผู ้ตรวจนังร ้านมี certificate หลักสูตรมาตรฐาน
(เทคนิคนังร ้าน กฎหมาย การปิ ดกันควบคุมพืนที)

2

อุปกรณ์นังร ้าน ตรวจสภาพด ้วยสายตา (visual
check) ก่อนติดตงั

Yes

No

NA

คําแนะนํา

อบรมทฤษฎี-ภาคสนามไม่
ั
ตํากว่า 12 ชวโมง

2.1

แป้ นปรับเกลียว jack base or u-jack base
สภาพปกติ

2.2

เฟรมขาตัง main frame

ี รูป บีบแฟบ สนิม
โก่ง เสย

2.3

คํายัน cross brace

ี รูป บีบแฟบ สนิม
โก่ง เสย

2.4

เฟรมครอบ working frame

้
กรณีใชเฟรมครอบ

2.5

ใชข้ ้อต่อมาตรฐาน ไม่แปรงสภาพ สภาพปกติ

2.6

บันได scaffolding stair และลวดโลหะขนาดไม่
ตํากว่าสองมิลลิเมตร

้
ใชลวดโลหะ
ขันชะเนาะติด
กับเฟรมขาตัง

2.7

แผ่นทางเดิน แผ่นพืน

ี รูป สนิม
โก่ง บิดเบียวเสย
ิ
และสงสกปรกที
ทําให ้ลืน

extra อุปกรณ์แปลงสภาพ กรณีอนุญาต

ั
นังร ้านตังสูงกว่าสองชน

2.8

ท่อนังร ้านได ้มาตรฐาน สภาพปกติ

2.9

แคลมป์ เป็ น แคลมป์ ตาย สําหรับจับยึดท่อได ้
มาตรฐาน สภาพปกติ

2.10

แคลมป์ พาดยึด (มือลิง) แคลมป์ ยึดพืนได ้
มาตรฐาน สภาพปกติ

3

้ งร้
ตรวจการติดตัง ก่อนอนุญาตใชน
ั าน

3.1

แผ่นรองฐานนังร ้าน sole board

3.2

ติดตังแป้ นปรับเกลียวหรือ u-jack base ถูกต ้อง

3.3

เฟรมขาตังดิง แผ่นทางเดินได ้ระดับนํ า

3.4

บันไดสว่ นบนล่าง มีลวดโลหะขันชะเนาะกับเฟรม
ขาตังมันคง
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รายการ

3 (ต่อ)

ํ เร็จรูป
ต ัวอย่าง ใบตรวจนงร้
ั านโครงสา
Pre-fabricate Scaffolding Inspection

ี งอ ันตราย
รายละเอียดและห ัวข้อชบ่

Yes

No

NA

คําแนะนํา

้
ตรวจการติดตัง ก่อนอนุญาตใชงาน
ั
extra ท่อและแคลมป์ นังร ้านสูงกว่าสองชน

กรณีหน่วยงานอนุญาต

3.5

ใชอุ้ ปกรณ์แปลงสภาพ (modify) ถูกต ้อง

(a)

้
ยึดเฟรมขาตังตามแนวนอน ใชแคลมป์
ตาย

rights angle clamp

(b)

้
ยึดท่อราวกันตก ใชแคลม์
พาดยึด (มือลิง)

putlog clamp

(c)

สว่ นปลายท่อ ทาสโี ทนสว่าง 20 เซนติเมตร

(d)

ติดตังสว่ นปลายท่อ ต ้องยาวเกินแนวเฟรม ไม่ตํา
กว่า 20 เซนติเมตร

(e)

ท่อทาบ-แคลมป์ กับแคลมป์ และแคลมป์ กับสว่ น
ปลายของท่อ ระยะห่างไม่ตํากว่า 20 เซนติเมตร

(f)

แผ่นพืนถูกยึดกับเฟรมครอบมันคงด ้วยลวดโลหะ
หรือแคลมป์ ยึดพืน

กรณีไม่แปลงสภาพ แผ่น
พืนจะขันชะเนาะด ้วยลวด

3.6

รัวบน รัวกลางติดตังความสูงถูกต ้อง

90-110, 45-55 Cm

3.7

ติดตังแผงทึบกันของตก toe board โดยรอบ

4

แขวนป้ ายแท็ก โดยผู ้ตรวจนังร ้าน certificate
ั
หลักสูตรมาตรฐาน ฝึ กอบรมไม่ตํากว่า 12 ชวโมง

ทุกสองปี อบรมทบทวน ขัน
ั
ตําสามชวโมง

4.1

แขวนป้ ายแท็ก อนุญาตใชนั้ งร ้านระยะเวลาเจ็ดวัน
หากไม่มข
ี ้อหนึงข ้อใดเลือก no

เฟรมบันไดทางขึน ขันที 3
green tag

4.2

ไม่แขวนหรือแขวนแท็กไม่อนุญาตใชนั้ งร ้าน

red tag

เฉพาะห ัวข้อทีเลือก No ต้องปร ับแก้ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในงานนงร้
ั าน

No

รายละเอียดและห ัวข้อตรวจสอบ

มาตรการปร ับแก้

Job Leader ลงนาม :

Section Manager ลงนาม :

ื วบรรจง-เบอร์โทร :
ชอตั

ื วบรรจง-เบอร์โทร :
ชอตั
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