£µª24
´ª°¥nµÄ°»µµ¦Îµµ&OHDUDQFHÂ¨³
Ä¦´¦°ªµ¤¨°£´¥Äµ¦Îµµ 6DIHW\3HUPLW

Ä°»µÄ®oµÎ µ ( Clearance Certification ) ¨»n¤ ¦· ¬´ Å¥°°¥¨r Îµ´ (¤®µ)

¦» µÎµÁ¦ºÉ °®¤µ¥ & ¨Än° 8 Á¤ºÉ°o°ÎµÁ·µ¦

CC. No 900298268

¦» µÎµÁ¦ºÉ °®¤µ¥  ¨Än° 8 Á¤ºÉ°Å¤n°o ÎµÁ·µ¦

¡ºÊ¸É·´ ·µ¦ ( Area ) .......................... ®nª¥¸É·´ ·µ¦ ( Maintenance Unit ).............................................................. ¼Âo o ( Requester) .....................................
JOB/NOTI.................................................. Main Job Date :............................................
//
WBS No.: ............................................................... Priority: ........................
Tag No. LABIX
LABIX
................................................. Description ..............................................................................................................................................................................
´ ®µÁºÊ°o ( Problem ) .........................................................................................................................................................................................................................
¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦·´ ·µ ( Work detail ): ÁÈ´ª°¥nµÎÊµ Retention pond &Sedimentation Pond

¼o ª»¤µ ( Thaioil Supervisor / Indicator ): Kitiya
Á¨·¤´¥ »» UAE
................................................. ¼ o °°»µ ( Applicant or Bearer ): QMEV.............................................................
®¤µ¥Á¨ Ã¦«´¡r ( Telephone No.) : 2663
................................................................. ®¤µ¥Á¨ Ã¦«´¡r ( Telephone No.) : 1746
.................................................................
¼o º°Ä°»µ 1 ( Bearer ) : QMEV
Á¨·¤´¥ »» UAE
¼o º°Ä°»µ 3 ( Bearer ) : ................................................................................
..................................................................................
¼o º°Ä°»µ 2 ( Bearer ) : .................................................................................. ¼o º°Ä°»µ 4 ( Bearer ) : .................................................................................
µ¦¦³Á¤·°´¦µ¥¸É°µÁ· Ê ¹Åo( 3 What's) Ä¦¸ ¸ÉÁÈ ªµ¤Á¸É ¥¦³´µ¨µ Â¨³ ¼ ..°oµ¹Âµª»¤ªµ¤Á¸É ¥( JRA )
¦³»°´ ¦µ¥¸É°µ³Á· Ê ¹Åo
¤¸µÁ®»°³Å¦¸Én°Ä®oÁ·ªµ¤·¡¨µÅo
¤¸¤µ¦µ¦o°´¨¦³µ°´¦µ¥¸É°µÁ· Ê ¹Åo
( What can go wrong ?)

( What can cause it to go wrong? )

( What can you do to prevent it from going wrong?)

Åo¦´µÁÈµµ¦Îµµ

Å¤n¦³¤´¦³ª´

¤¸ªµ¤¨°£´¥Äµ¦·´ ·µ

¨ºÉ¨o¤

Å¤n¦³¤´¦³ª´

ª¤Än¦°Áoµ SAFETY

´ª°¥nµÎÊµ®®¨n

°»¦rÄµ¦ÁÈÅ¤nÁ¦¸ ¥¦o°¥

¦ª°°»¦rÁÈ´ª°¥nµ»¦´Ê

¨ºÉ°¼o ¦³Á¤·°´¦µ¥ ( Authorized Signature / Indicator ):..................................................
Anan
Applicant or Bearer : QMEV
Á¨·¤´¥ »» UAE
...........................................................................
Á¡ºÉ°ªµ¤¨°£´¥Äµ¦Îµµ n µ¥¨·ÅoµÎ Á·µ¦ ´n°Å¸ÊÂ¨oª :
 Îµµ¦¨ªµ¤´Ä°»¦r¹¦³´ªµ¤¨°£´¥
8

 ´ÊÁº° / ·oµ¥Áº°Á¡ºÉ°ªµ¤¨°£´¥ ( TAG OUT )
8

 Îµµ¦· ´Ê ®¦º °¦³µ¥·Êpµ / °Á®¨ª£µ¥Ä¦³
8

 µ¦ ISOLATE ¦³Å¢¢oµ
8

 · ´Ê¦³Ã¥µ¦· ªµ¨rª
8

 ISOLATED BRAKER / MOTOR STARTER
8

 · ´Ê¦³Ã¥µ¦ SPADE OFF / BLIND
8

8 LOCK OFF RCU.


8 Îµµ¦¦³µ¥°µµ« ( VENTILATION )

8
 o°®¥»Á·Á¦ºÉ °´¦

8 Ä¦´¦°ªµ¤¨°£´¥ ( SAFETY PERMIT) .....................................................
&
500016396
8 ´Ä®o¤¸ Operation Standby
8
&
 ´Ä®o¤¸ Fire Watch standby

8
 °»¦ro°´n ª»¨Á¡·É¤Á·¤ ( ¡·Á«¬ ) µ¸ÉµÎ ®: 1) .............................................. 2) .............................................. 3) ..............................................
¨µ¦¦ªª´pµ ( Îµµ¦¦ªª´¦· ¤µpµn°µ¦·´ ·µ»¦´ÊÁ¡ºÉ°ªµ¤¨°£´¥ )

8

8

µ¦ÅªÅ¢ ( Flammable gas ) : .......................... % LEL.
°°· Á ( Oxygen ) : ................................. %VOL.

¼o µÎ µ¦¦ªª´pµ ( AGT. / Indicator ):

............................................................
ª´¸É¦ªª´ (Date) : ........................................ Áª¨µ (Time) :......................... .(Hrs.)

µ¦¡·¬ ( Toxic gas ) ¦³»·: ................... ........................ ppm.
¼°o »µÄ®o·´ ·µ ( Authorized Signatory / Indicator ) : Anan
/
ª´¸É ( Date ) :.....................
05.03.2018 Áª¨µ ( Time ) ........................
: 10:18:00 . (Hrs.)
........................................................


8

8 µ¦ ¥µ¥Áª¨µÎµµn°ÁºÉ°Á· 16:30 . (Extending time)

& µ¦· µ (Sign off)
8

¥µ¥Áª¨µ¹ ( Extend time to) : .......................................................... .
¼ o °· µ (Application or Bearer) : ........................................................................
Kitiya
¼ o ° ¥µ¥Áª¨µ ( Application or Bearer ) : ..................................................... ¼°o »µÄ®o·µ ( Authorized sign.off / indicator ): Anan
...............................................
¼°o »µÄ®o ¥µ¥Áª¨µ (Extend Authorized sign. / Indicator ): ....................................................................................................................................................................

THAIOIL GROUP

ใบรับรองความปลอดภัยในการทํางาน

เลขที่ 500016396
NO.

SAFETY PERMIT
วันที่เขียนใบรับรอง Feb 5, 2018

สถานที่ปฏิบัติงาน
(Location of Work)

หนวยที่ปฏิบัติงาน
(Unit of Work)

Functional location

O

Yearly Permit

LABIX
ประเภทของงาน Non-routine work permit
(Type of work)
รายละเอียดของงาน (Description of Work) :

Environment monitoring & measurement

Environment monitoring & measurement Program according to EIA report (Stack sampling/Workplace/RATA test/Water checking/noise/light/
Heat/ ground water & Soil monitoring/Ambient air quality/VOCs Ambient Air/ Fugitive VOCs Measurement/การตรวจวัดตะกอนดิน Sludge/สํารวจ
Potential source ดินสิ่งแวดลอมในพื้นที่การผลิต/ เก็บตัวอยางอากาศจากทอ Vent/ เก็บตัวอยางกากของเสีย/ ตรวจวัดอากาศ Portable (VOC,B
enzene,SO2,NO2,H2S) / ตรวจวัด VOC Tank). โดยใชรถตูทะเบียน ฮว-5699 จากบริษัท UAE ในการเขาทําการตรวจวัด
จัดใหมีผูเฝาระวังเพลิง (Fire
ใบอนุญาตขุดดิน
อุปกรณ/เครื่องมือที่ใชประกอบการทํางาน O แนบรายการอุปกรณเครื่องมือ
Watch)
(Equipment list attached)
(Digging Permit)
(Equiment/Tool)
(Provide Fire Watch for Hot
แนบเอกสารการอนุมัติใหทาํ การบันทึกภาพ 700007237
การปดถนน (ระบุใน Clearance Certificate)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
O
(Photograph Equipment permit)
(Closeing Road with Clearance Certificate)
(Method Statement)
ก. ผูขออนุญาตทํางาน (Applicant) ลงชื่อ (Signed) Phuping
ข. ผูถือใบอนุญาต (Bearer)

สังกัดแผนก/บริษัท
(Section/ Company)

รหัส (Indicator) QMEV

ลงชื่อ (Signed) Kitiya
ลงชื่อ (Signed) QMEV พงษเทพ เหลาขจร UAE
ลงชื่อ (Signed) QMEV ปรีชา แควงชัย UAE

รหัส (Indicator)
ลงชื่อ (Signed) QMEV พีรณัฐ เจริญผล UAE
ลงชื่อ (Signed) QMEV สาทิตย เกิดชาตรี UAE

ขอพึงปฏิบัติในการทํางาน ของฝายวิศวกรรม โดย AE . : ขาพเจาไดพิจารณาขั้นตอนการทํางานในสวนของ งานวิศวกรรม

มีความปลอดภัยรวมทั้งอุปกรณที่จะใชงาน จะตอง ผานการตรวจสอบกอนอนุญาตใหปฎิบัติงาน
(Special Safety precaution from Engineering (AE) : I have already certified equipment / work Instruction and agreed to have it done in safe operation.)
จัดใหมีเครื่องตรวจวัดกาซติดตัวผูปฏิบัติงาน ในกรณีใชอุปกรณ Non-certified equipment ในพื้นที่ Hazardous Area
O
(Provide Personal Gas Detector in case of using Non-certified equipment in hazardous area.)
จัดใหมีขอกําหนดเพิ่มเติม (Safety precaution additional for Acceptable & High Risk case ) :
1. ตองปฏิบัติตามขอกําหนดของ AGSI, MGT ขอกําหนดในใบรับรองความปลอดภัย รวมทั้งกฏระเบียบปฏิบัติของบริษัทไทยออยลอยางเครงครัด
2. ผูควบคุมงานตองทํา TOOL BOX กอนการทํางาน เพื่อใหมั่นใจวาผูทํางานเขาใจขอบขายงาน รับทราบขอควรระวังตางๆรวมทั้งอันตรายที่อาจเกิ
ดจากการทํางานโดยตรง อันตรายจากสภาพพื้นที่ทาํ งานและ อันตรายจากการทํางานของอุปกรณที่อยูในพื้นที่ขางเคียงโดยรอบ เพื่อใหทาํ งานไดอยางถู
กตองปลอดภัย
3. อุปกรณเครื่องมือที่ใชงานตองไดรับการตรวจสอบวาอยูในสภาพที่ดี มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพื้นที่ที่ทาํ งาน
หยุดใชและนําอุปกรณออกจากพื้นที่ทันทีเมื่อพบวาชํารุด เสียหาย หรือไมเหมาะสมกับพื้นที่ทาํ งาน
4. การขุดตองใชเครื่องมือที่ไมมีคมและไมไดทาํ จากโลหะในการขุดเพื่อปองกันอุบัติเหตุทาํ ใหสายไฟ ใตดินชํารุด
5. จัดเก็บเครื่องมือ และดูแลพื้นที่ทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอย หลังหยุดทํางานทุกครั้ง
6. สวมใส PPE ขณะทํางาน
7. กั้นพื้นที่ และติดปายเตือนอันตรายในบริเวณพื้นที่ทาํ งานเพื่อใหผูอื่น ที่ไมเกี่ยวของทราบ
8. แจงพนักงานไฟฟาประจําพื้นที่ TPX/LABIX กอนการทํางานทุกครั้ง
ใบอนุญาตงานไฟฟา (Electrical Permit)
ใบอนุญาตการปฏิบัติงาน SBM/CBM
ใบอนุญาตเพิ่มเติม
(Additional Permit)
ลงชื่อ AE 1 . (Sign by initial AE) PALAWAT
รหัส (Indicator)
วันที่ (Date) Feb 8, 2018
Required coordination with area Engineer
Co-ordination with Area Engineer
ลงชื่อ AE 2 . (Sign by Area AE)
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THAIOIL GROUP

ใบรับรองความปลอดภัยในการทํางาน
SAFETY PERMIT

เลขที่ 500016396
NO.

ขอพึงปฏิบัติในการทํางาน ของฝายผลิตโดย AGSI. : ขาพเจาไดพิจารณาสภาพสถานที่ทาํ งานแลวมีสภาพปลอดภัยเพียงพอตอการทํางาน
โดยไดเตรียมการเกี่ยวกับเรื่อง ดังตอไปนี้ (Special Safety precaution from Operations (AGSI) : I have already certified workplace condition / work Instruction and agreed
to have it done in safe operation.)
ก. (A) การตัดแยกระบบ (Isolation)
โดยการปดวาลวและระบายความดัน/ ติดปายเตือน (Close valves, depressure, Lock out/tag out)
ปดกั้นโดยใสหนาแปลนทึบพรอมกับแนบรายการ Spading List / ติดปายเตือน (Flange blind, spade out, Lock out/tag out (attached spading list)
การตัดแยกระบบไฟฟาและทดสอบและติดปายเตือน (Electrical, testing Lock out/tag out)
ข. (B) การตัดแยกระบบ (Gas Free)
โดยการลางดวยนํ้า (Water cleaning)
โดยการใชไอนํ้า Steam Out เปนเวลา
ชม. (Steam out hrs.)
โดยการใช Inert gas, N2
barg (Inert gas, N2)
ความดัน
แนบวิธีการระบายกาซเพิ่มเติม (Attached special gas freeing procedure)
ค. (C) งานที่เกี่ยวของกับการใชความรอน หรือประกายไฟ (Hot Work) จะตองจัดใหมีมาตรการความปลอดภัยตามขอควรระวังทั่วไป หนา 2 หัวขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
(Hot Work Following standard safety precaution page 2 item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
ตรวจวัดปริมาณสารไวไฟกอนเริ่มปฏิบัติงาน (Flammable gas measurement (%LFL)
จัดใหมีสายพรอมหัวฉีดนํ้าทํามานนํ้าตลอดเวลา (Provide water shield during hot work)
จัดใหมีสายพรอมหัวฉีดนํ้าเตรียมพรอม (Prepare fire water line with monitor standby)
จัดใหมีเครื่องดับเพลิงมือถือ (ขอควรระวังทั่วไป 5) ชนิดผงเคมีแหง/CO2จํานวน
เครื่อง (Provide extinguisher, dry powder / CO2)
จัดใหมี Operations Stand by (Provide Operation standby)
จัดใหมีผูเฝาระวังเพลิง (Provide Fire Watch Standby
ง. (D) งานที่เกี่ยวกับสถานที่อับอากาศ (Confined Space) (Confined Space Work)
ปฏิบัติตามขอควรระวังหนา 2 ขอ 12.1 (Follow standard safety Precaution page 2 item 12.1)
ปฏิบัติตามขอควรระวังหนา 2 ขอ 12.2 (Follow standard safety Precaution page 2 item 12.2)
จัดใหมีผูเฝาระวังตรงปากทางเขาออก (Provide Contractor Standby)
ไปปฏิบัติตามขอควรระวังเพิ่มเติม ดังนี้ (Special precaution (additional)
จ. (E) จัดใหมีมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม (General Safety measure additional)
อุปกรณปองกันสวนบุคคลเพิ่มเติม PPE (General Safety measure additional)
จัดใหมี Operations Stand by (Provide Operations Standby)
O การตรวจสอบกาซโดย AGT. กอนการปฏิบัติงาน (Gas Measurement Required)
O

- ออกซิเจน (O2)
- สารไวไฟ (Flammable Gas)
- กาซพิษ (Toxic Gas) ระบุชนิด (Specific)
- สารประกอบไฮโดรคารบอน (VOC)
- จัดใหมีเครื่องวัดกาซติดตัวผูปฏิบัติงาน (Provide portable gas detector) ระบุชนิด (Specific)

ขอกําหนดเพิ่มเติม (Additional Safety precaution ) :
Wear safety harness while working at height.
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ใบรับรองความปลอดภัยในการทํางาน

เลขที่ 500016396
NO.

SAFETY PERMIT
ลงชื่อ AGSI (Sign by AGSI) :

WEERACHARTN

รหัส (Indicator)

MPOF

วันที่ (Date) Feb 9, 2018

อนุญาตใหปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ (Permit to start work) Feb 5, 2018
ใหปฏิบัติงานดังกลาวขางตนได ยกเวนงานที่มีความเสี่ยงสูง จะตองไดรับอนุมัติจาก Mgt.
(Initially approved, Except High Risk Work, Hot Work or Confined Space Work should be approved by Mgt.)
ปานกลาง
สูง (แนบเอกสารแผนงานควบคุมความเสี่ยง ( Job Risk Control Evaluation))
AE/ AGSI : การประเมินความเสี่ยง อยูในระดับ O ตํ่า
Low
Acceptable (Medium)
High (Attached Job risk control Evaluation)
Risk Assessment Level
การอนุมัติโดย Mgt.: ขาพเจาไดตรวจสอบการขอปฏิบัติงานสําหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงแลวเห็นวาปลอดภัยใหปฏิบัติงานได
(Management Approval : I have already certified for this High Risk work & agreed to have it done in safe operation.)
ลงชื่อ Mgt. (Sign by Mgt.) :
รหัส (Indicator)

วันที่ (Date)

อนุญาตใหปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ (Permit to start work)
การขอตออายุใบรับรองความปลอดภัยในการทํางาน
Renewals Request
ตั้งแตวันที่ / เดือน / ป

ตออายุทุก 7 วัน
Safety permit every 7 days
ถึงวันที่ / เดือน / ป

ตออายุใบทุก 30 วัน สําหรับงาน Construction /Shut down
Safety permit for Construction / Shutdown every 30 days
ลงชื่อผูอนุญาต (AE/AGSI / Mgt.)

มีอายุ 1 ป ปฏิทิน (Yearly Permit)
Yearly Permit
O
Safety permit for Construction /
Shutdown every 30 day days

ขาพเจาไดอาน เขาใจและจะปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมด (I have read understood and will adhere to conditions above)
ลงชื่อ (Sign by Applicant/Bearer) :
วันที่ (Date)
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ใบรับรองความปลอดภัยในการทํางาน
SAFETY PERMIT

เลขที่ 500016396
NO.

ขอควรระวังทั่วไป (General safety Precaution)
งานที่เกี่ยวกับการใชความรอนหรือประกายไฟ (Hot work) สถานที่ที่อนุญาตใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรอนหรือประกายไฟ (Hot work) จะตองมีปริมาณสารไวไฟไมเกิน
10 % LFL (Lower Flammable Limit) (The volume of flammable gas must be less than 10% LFL (Lower Flammable Limit))
1. อุปกรณที่เคลื่อนที่ได (Movable tools / Vehicles)
- จะตองผานการตรวจสอบจาก AE และแนบในรายการ Equipment list (MQOS -SFR -02 ) (AE's approval is needed to attach with equipment list (MQOS-SFR-02))
- ตองหยุดเครื่องทันทีในกรณีที่พบวาขณะใชอุปกรณดังกลาวแลวไมมีความปลอดภัยเพียงพอและจะเริ่มใชงานไดอีกตอเมื่อ AE ไดตรวจและอนุญาตใหใชงานได (Stop
engine whenever there is bad condition. Work will not able again until being safety verified by AE.)
- ตองหยุดเครื่องทันทีในกรณีที่พบวามีนาํ้ มันหกหรือรั่วไหล หรือตามที่ไดรับการแจงเตือนจากพนักงานฝายผลิต และจะเริ่มใชงานไดอีกครั้งตอเมื่อ AGSI
ไดทําการตรวจสอบและอนุญาตใหใชงานได (Stop engine whenever there is oil spill or leak or at operator's order. Work will not able again until being safety verified by
AGSI.)
- หามเติมนํ้ามันขณะที่เครื่องยนตยังติดอยู และตองหยุดเครื่องตาง ๆ ระหวางเวลาหยุดพักงาน และหมดชวงเวลาการทํางาน หรือในขณะที่ไมมีคนคอยควบคุมดูแล (Do not
fill fuel whilst engine running. Stop every motor whilst being on rest or time over or nobody take care.)
2. สายเชื่อมตองอยูในสภาพที่ดี และถาตองวางขามทอตองมีฉนวนวางครอมกันมิใหสายเชื่อมสัมผัสกับทอ (Welding line: Welding line must be in good condition and need
insulator when put across the pipeline.Welding box must have electric ground wire and should be connected closely to the welding point but not with the fix tool except by
AE's approval.)
3. ถังกาซ (Gas bottles) :
- ตองวางถังกาชใหพนจากประกายไฟจากการตัดหรือการเชื่อมหรือจัดวางใหหางจากแหลงความรอน และตองผูกรัดใหมั่นคง (Gas bottles should be located safe distance
from cutting / welding sparks and tighted safely.)
- ทอที่ตอจากถังกาซตองมีสภาพที่ดี วางไวในตําแหนงที่ปลอดภัย หรือตองมีอุปกรณปองกันมิใหยานพาหนะหรืออุปกรณเคลื่อนที่ไดแลนทับทําความเสียหาย (The outlet
line from gas bottles should be in good condition and located in safe position to prevent damage from mobile vehicles / equipment.)
- ถังกาซปโตรเลียมเหลว ถังออกซิเจน และถังอาเซททีลีน ตองวางถังกาซไวในราวเก็บที่เหมาะสม และตองตั้งขึ้นทางดิ่ง
ตองรักษาวาลวมิใหเปนสนิมและปราศจากจาระบีและจะตองมีฝาครอบปดวาลวกรณีไมใชหรือขณะทําการเคลื่อนยายหรือขนสง (LPG, Oxygen, Acetylene bottles should
have clean valves, no rust, no grease and should be kept erectly at proper rack.)
4. การตัดทอที่ไมใชความรอน รอยตัดตองมีนาํ้ หลอเย็นตลอดเวลาที่ทําการตัด (At cold pipe cutting, the cut point should be sustained with water till work finishes.)
5. เครื่องดับเพลิง ตองมีเครื่องดับเพลิงพรอมที่จะใชไดอยูใกลกับที่ทาํ งาน (ขอกําหนดมาตรฐานชนิดของเครื่องดับเพลิง อยางตํา่ ตองเปนชนิด 20 B) (Fire extinguisher should
be kept close to the working place.(Fire rating 20 B minimum))
6. แผนปองกัน ตองใชแผนปองกันเพื่อปองกันมิใหลูกไฟกระเด็น และปองกันอุปกรณขางเคียง (Shield should be used to prevent sparks and to make safe for nearby
equipment.)
7. ทอระบาย ทอระบายที่อยูหางจากภายในรัศมี 15 เมตร ตองปดใหมิดชิด (ใชผาใบกันนํา้ ) AGSI. จะเปนผูกาํ หนดให (Drains within 15 metres should be covered with
canvas, by the AGSI's instruction.)
8. วัสดุไวไฟ บริเวณที่ทํางานตองปราศจากวัสดุไวไฟหรือวัสดุติดไฟได และถามีนาํ้ มันหก
จะตองทําความสะอาดและกลบบริเวณนั้นดวยทรายถังนํา้ มันหรือถังเปลาตองขนยายออกนอกบริเวณ และจะตองปดกั้นบริเวณและติดปายเตือน (Flammable stuff e.g. straw,
wood, oil tank, used drums must be removed from the working place. In case that oil spill occurred, the place must be cleaned and covered by sand. The area should be
bound and has warning signplates.)
9. ตองหยุดงานทันทีเมื่อถูกขอรองจากบุคคลที่รับผิดชอบ หรือเมื่อเกิดภาวะจําเปนจากการปฏิบัติงาน (Stop working when requested by custodian or any emergency.)
10. เครื่องปองกันพิเศษ ตองสวมเครื่องปองกันตามที่ AGSI. หรือ AE. กําหนดใหใช (เชน ชุดทนไฟ หนากาก ถุงมือ ถุงมือยาง) (PPE e.g. Fire suit, mask, gloves, rubber
gloves should be used according to AE / AGSI's instruction.)
11. การทํางานในที่อับอากาศ ใหปฏิบัติตามเอกสารแนบที่เกี่ยวของเพิ่มเติม (Follow confined space work document attached (additional))
12. ขอกําหนดทั่วไปในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (General Safety Precaution for Confined space work)
12.1 กรณีที่อับอากาศมีบรรยากาศปลอดภัย (Gas Free) (Confined space work (Gas Free)) 02>20% , flammable=0%LFL, Toxic Gas = 0% TLV
เปนการทํางานภายใตบรรยากาศที่ปลอดภัย โดยจะตองดําเนินการดังตอไปนี้ (Confined space under safe atmospheres as following ):
- 12.1.1 ติดปายเตือน “ ที่อับอากาศอันตรายหามเขากอนไดรับอนุญาต : ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบตั ิตามขอควรระวังในใบอนุญาต” ไวปากทางเขา - ออก ทุกทาง (Provide
confined space warning sign ““ที่อับอากาศ (Confined Space) หามเขากอนไดรับอนุญาต ไวปากทางเขา-ออกทุกทาง”)
- 12.1.2 ตองจัดใหมีผูเฝาระวังเหตุ (Stand-by) และชวยเหลือที่ปากทางเขา-ออก (Provide standby person and rescue team at front door or in the area.)
หมายเหตุ (Remark) :
- กําหนดใหมีทางเขา-ออก หนึ่งจุดตอหนึ่งอุปกรณ และ Stand-by อยางนอย 1 คน (Standby required 1 door or equipment per person.)
- ผูเฝาระวังเหตุ (Stand-by) อยางนอยจะตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด (Standby according to legal required)
- 12.1.3ตัดแยกระบบ (Isolation) ตามขอ ก. ออกจากอุปกรณที่ปฏิบัติงานอยางเด็ดขาด โดยวิธีปดกั้นหรือถอดออก (Tank or pressured vessel should be isolated separately
from its inlet/outlet (follow item A))
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- 12.1.4 ทําการติดตั้งระบบระบายอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอ หรือใหมีการระบายอากาศธรรมชาติอยางเพียงพอ (The working place must have proper air circulation.)
- 12.1.5 หามนําถังกาซไวไฟหรือถังสารเคมีเขาใชงานในที่อับอากาศ (Not to bring any gas vessel into confined space.)
- 12.1.6 ตองนําหัวเชื่อมหรือชุดตัดแกสออกนอกสถานที่ปฏิบัติงานในชวงระหวางเวลาหยุดพักงาน หรือหลังเลิกงานทุกครั้ง (Take out welding / cutting machine out of place
during break or after work finishes.)
- 12.1.7 แนบรายชื่อผูเขาปฏิบติงานในที่อับอากาศไวที่ปากทางเขาหรือบริเวณปฏิบัติงาน (MQOS-SFR-04) (Attached list of workers at front door or in the area. (MQOSSFR-04))
- 12.1.8 อุปกรณไฟฟาและไฟฟาแสงสวาง ใหปฏิบัติตามขอกําหนดและวิธีการปฏิบัติตามENME-QPR-02 (Follow Electrical equipment and lighting procedure (ENMEQPR-02))
- 12.1.9 ผูปฏิบัติงานจะตองผานการฝกอบรมการทํางานในที่อับอากาศกอนปฏิบัติงาน (Worker should be trained. (Safe working in confined space))
- 12.1.10 จัดใหมีประชุมกอนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง (Tool box meeting) (Toolbox meeting before starting work.)
12.2 กรณีที่อับอากาศมีบรรยากาศอันตราย (Non-Gas Free) (Confined space work (Non-Gas Free) ) 02< 20% / >21%, flammable >0% / <10%LEL, Toxic <10%TLV
เปนการทํางานภายใตบรรยากาศที่เปนอันตราย โดยจะตองดําเนินการดังตอไปนี้ (Confined space under hazardous atmospheres as following):
- 12.2.1 ใหปฏิบัติตามขอ 12.1 (ขอ 1-10) (Follow safety precaution 12.1 (item 1-10))
- 12.2.2 อุปกรณไฟฟาที่นําเขาไปใชงานจะตองเปนประเภทปองกันการเกิดประกายไฟ (Ex. Type) โดยผานการรับรองจากวิศวกรไฟฟาเทานั้น (All mobile electric equipment
using (e.g. electric lighting) should be ex. type and verified by AE.)
- 12.2.3 จะตองตรวจวัดและประเมินผลสภาพอากาศภายในสถานที่ปฏิบัติงานกอนและระหวางปฏิบัติงานตลอดเวลา และบันทึกผลการตรวจวัดทุก ๆ 1 ชั่วโมง (Gas
measurement before entering / during work and gas test record required.)
- 12.2.4 ปฏิบัติตามแผนงานควบคุมความเสี่ยง (Job Risk Control Evaluation) อยางเครงครัด เพื่อใหงานนั้นอยูในระดับที่ยอมรับได ดังนี้ (Follow Job Risk Control
Evaluation strictly.)
- 12.2.4.1 ผูปฏิบัติงานตองมีอุปกรณตรวจวัดปริมาณสารติดไฟหรือสารพิษ และออกซิเจน(Personnel flammable, Toxic gas detector and Personnel Oxygen detector : 02 )
ติดตัวระหวางปฏิบัติงานตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพของการปฏิบัติงานและกําหนดโดย AGSI/ AE (Worker shall be used Personnel flammable, Toxic gas detector and
Personnel Oxygen detector : 02 all the time according to working condition and follow Safety precaution AGSI)
- 12.2.4.2 หามกอใหเกิดการสะสมสารไวไฟภายในอุปกรณ โดยการนําเขาไปใชงาน (Do not use or bring flammable materials into confined space)
- 12.2.4.3 ในกรณีที่สถานที่ปฏิบัติงานมีอุณหภูมิสูงเกินกําหนด (450C) ใหดําเนินการควบคุมอุณหภูมิใหเปนไปตามขอกําหนดและทําการตรวจวัดอยางตอเนื่อง (Shall be
control working condition temperature not excess 450C. Measurement and record all time)
- 12.2.5 กําหนดบทบาทหนาที่และจํานวนผูปฏิบัติงานใหครบถวนและชัดเจน (Establish line responsibility and number of worker.)
- 12.2.6 บุคคลที่เขาไปในที่อับอากาศตองสวมใสอุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ หรือเครื่องชวยหายใจชนิดทออัดอากาศติดตัว (SCBA)
หรือชนิดทอสงอากาศจากดานนอก (Air line BA) (Always wear SCBA or Air-line respirator.)
- 12.2.7 บุคคลที่เขาไปในที่อับอากาศตองสวมใสสายรัดหรือสายชวยชีวิต (Wear full body harness.)
- 12.2.8 จัดใหมีอุปกรณชวยชีวิตที่สามารถฉุด/ดึง หรือเขาไปชวยบุคคลที่ประสบอันตรายอยูภายในออกมาไดตลอดเวลา (Have helper stand by with lifeline, SCBA and keep
watching outside all the time alert to help as soon as needed.)
- 12.2.9 ผูที่ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศจะตองไดรับการตรวจรางกายจากแพทยวาเปนผูที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณและไมมีโรคที่สงผลตอการปฏิบัติงาน (Health
check required for worker.)
13. การใชอุปกรณ Non certified equipment ใน Hazardous Area. (Using Non certified equipment in Hazardous Area)
ในกรณีงานนั้นจําเปนใชอุปกรณไฟฟาที่ไมไดออกแบบใหใชในพื้นที่อันตราย (Non-certified equipment) เชน เครื่องมือวัดทางไฟฟา อุปกรณเครื่องมือวัด เปนตน AE
จะตองทําการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณที่นาํ มาใชงาน และตองกําหนดใหผูปฏิบัติงานใชเครื่องตรวจวัดกาซติดตัวผูปฏิบัติงาน (Personal Gas Detector)
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน (In case of using Non certified equipment in Hazardous Area such as Electrical/ Instrument monitoring devices etc. A portable gas monitor must be
provided to worker all the time)
14. กรณีที่นํารถยนตเขาไปใน Hazardous area จะตองปฏิบัติดังนี้ (Using vehicle in Hazadous Area)
14.1 ตองทําการปดระบบปรับอากาศ (Closed Air condition)
14.2 ตองทําการลดกระจกที่ประตูรถ (Lower side window)
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แผนงานควบคุมความเสี่ยง (Job Risk Control Evaluation)
วันที่ (Date) : Feb 5, 2018

พื้นที่ปฏิบัติงาน (Working Area) :

Permit No. : 500016396

ระบุกิจกรรมที่ทําการประเมิน (Specific Activity to be Assessment) :
อันตรายอะไรที่อาจเกิดขึ้นได
(Potential Hazard)
“What can go wrong?”

มีสาเหตุอะไรที่อาจกอ
มีผลกระทบอะไร หากมีอันตรายเกิดขึ้น
ใหเกิดความผิดพลาด
(Risk Consequence : PERA)
(Likely Causes)
“What will happen if the hazard is released?”
“What can cause it to go wrong?”
“What can cause it to go wrong?”

ระดับความเสี่ยง
(Risk Level)
“RAM”

มาตรการควบคุมความเสี่ยง
(Control Measure)

ตกจากที่สูง

รีบเรงโดยไมสวม safety harness@ H
>2m
สุขภาพไมแข็งแรง

ผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บ

1E(L)

สวม safety harness ทุกครั้งที่ขึ้นที่สูง > 2
เมตร
จัดใหมีการตรวจสุขภาพเพื่อจะเขาทํางานใ
นที่สูง

ไฟฟาลัดวงจร

อุปกรณไฟฟาไมไดมาตรฐาน

ผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บ

1D(L)

ความรอน

สัมผัสโดยไมไดสวมใส PPE

ผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บ

1D(L)

ให ENEM ตรวจอุปกรณไฟฟาและติด
Sticker
สวมใส PPE ที่เหมาะสม

อาจเกิดการระเบิดจากการใช Non- การใชอุปกรณที่ชํารุด การ spark
ex proof

ผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บ

1C(L)

จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของ AE/AGSI
ตรวจสอบพื้นที่กอนทําการถายรูป

ไดรับสารเคมี

ผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บ

2B(L)

สวมใส
หนากากปองกันสารเคมีในขณะปฏิบัติงาน

ไมมีอุปกรณปองกันสวนบุคคล

ลงชื่อผูทําการประเมิน (Risk Assessment Signature)
1) Applicant: Phuping
2) AE:
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Palawat

3) AGSI: Weerachart

SHT. 6 / 7

MQOS-SFR-01 , Rev.09, 20/07/08

SHT. 7 / 7

รายงานอุปกรณเครื่องมือสําหรับใบรับรองความปลอดภัย
(EQUIPMENT LIST FOR SAFETY PERMIT)
ชื่อ/นามสกุล (Applicant/Bearer)

Phuping

ใบรับรองความปลอดภัยในการทํางานเลขที่ (Safety Permit No.)

บริษัท (Company)
500016396

เริ่มงานวันที่ (Expected work start

Feb 5, 2018

รายการอุปกรณเครื่องมือสําหรับนําเขามาใชงานตามรายละเอียดที่ระบุไว/แนบไปพรอมกับใบรับรองความปลอดภัย
(Below is the equipment list for carrying out the work according to the descriptioln state in/the Safe permit attached)
รายการเครื่องมือกล (Mechanical Equipment List)
เครื่องเชื่อมขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต (Mobile welding machine Engine drive)

ชุดตัดโลหะดวยกาซออกซิ-อะเซทิลีน (Oxy-Acetylene cutting & Heating set)

โฟลคลิฟท (Folk/lift truck)

เครื่องเจาะฮอทแทป (Hot tap machine)

นั่งราน (Scaffolding)

เครื่องพนทราย (Sand blasting machine)

เครื่องเจียรชนิดใชลม (Pneumatic grinding machine)

อุปกรณระบายอากาศ (Air remover)

เครื่องลางทําความสะอาดดวยนํา้ (Water blasting machine)

เลื่อยชนิดใชลม (Pneumatic saw)

เครื่องเจาะชนิดตอก (Hammer chisel)

เครื่องเจาะแจคชนิดใชลม (Pneumatic jack hammer)

รถบรรทุกเล็ก (Pick-up)

เครื่องมือทําเกลียว (Pipe & Bolt threading machine)

รถขุดดานหนา (JCB)

แบล็คโอล (Back-Hoe)

ชุดเครื่องมือเฉพาะงาน (Hand tools)

O

ไมมี

รถตู

อื่นๆ (Other)

รายการเครื่องมือไฟฟา/เครื่องมือวัด (Electrical/Instrument_List)

O

O

เครื่องเชื่อมไฟฟา DC (DC Electric welding machine)

เครื่องคลายความเครียดโลหะ (Stress relieve machine)

เครื่องเจียรไฟฟา (Electric grinding machine)

เครื่องมือไฟฟาชนิดเคลื่อนที่ (Electrical portalbe tools)

ปมชนิดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยไฟฟา (Mobile Pump (Electric drive))

เอ็กซ-เรย (X-ray)

อุปกรณเครื่องมือตรวจวัด (Portable measuring equipment)

สวานไฟฟา (Electric drill)

เครื่องกําเนิดไฟฟา (Electic Generator)

วิทยุสื่อสาร (Intrinsically Safe Handy Portable Radio)

อื่นๆ (Other)

ไมมี

กลอง EYE C GAS
อุปกรณไฟฟา ชนิดเคลื่อนยายได (Electrical Mobile Equipment)
ชนิดปองกันการระเบิด (Explosion Proof Type)
A1:โคมไฟฟา 24 Vac-Ex (24 Vac Handlamp-Ex)

A2:โคมฟลูออเรสเซนต 20W-Ex (Fluorescent Fixture 20W-Ex)

A3:โคมฟลูออเรสเซนต 40W (Fluoresent Fixture 40W-Ex)

A4:หมอแปลงไฟฟา 24 Vac-Ex (24 Vac-Ex Transformer-Ex)

A5:โคมไฟฟา_70W-Ex (70W Floodlight-Ex)

A6:สายพวง 220 Vac-Ex (220 Vac-Extention Cord-Ex)

A7:สายพวง 24 Vac-Ex (24 Vac Extension Cord-Ex)

A8:โคมไฟฟฟา 400W-Ex (400W Foodlight-Ex)

A9:สายพวง 24 Vac-Ex (ปลั๊กทองเหลือง)

O

ไมมี

ชนิดไมปองกันการระเบิด (Non - Explosion Proof Type)
B1:โคมไฟฟา 24 Vac (24 Vac Handlamp)

B2_&_B3:โคไฟฟา 400W, 500W (400W, 500W Floodlight)

O

B4 & B5:กลองเตารับ 24, 220 Vac (24, 220 Vac Outlet Box)

B6 & B7:แผงเตารับ 220, 380 Vac (220, 380 Vac Outlet Panel)

O

B8 & B9:สายพวง 24, 220 Vac (24, 220 Vac Extention Cord)

B10:สายพวง 380 Vac (380 Vac Extention Cord)

B11:หมอแปลงไฟฟา 380/220/24 Vac (Transformer 380/220/24 Vac)

B12:หมอแปลงไฟฟา 380/220 Vac (Transformer 380/220 Vac)
ไมมี
Authorized Engineer (A.E) PALAWAT
รหัส (Indecator)
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