
กฎแห�งความปลอดภัย
5 ข�อ ต�องปฏิบัติ 2 ข�อ ห�ามปฏิบัติ
Cardinal Rules: 5 Do 2 Don’t



บริษัทฯ มีความห�วงใยต�อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผู�ร�วมธุรกิจทุกท�าน  คณะผู�บริหารบริษัท  
ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ กลุ�มบริษัทปูนซีเมนต�นครหลวง มีมติเห็นชอบให�มีการเริ่มบังคับใช� 
“กฎแห�งความปลอดภัย: 5 ข�อต�องปฏิบัติ 2 ข�อห�ามปฏิบัติ”  เพื�อป�องกันอุบัติการณ�รุนแรงที�อาจจะเกิดขึ�นภายใน
กลุ�มบริษัทปูนซีเมนต�นครหลวง 

ผมถือว�ากฎนี�เป�นส�วนหนึ�งของนโยบายในการบริหารจัดการด�านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัทฯ
เพื�อให�บริษัทฯ ของเราเป�นสถานที�ทำงานที�ปลอดภัย ผมหวังว�า  ทุกท�านจะพร�อมใจกันขจัดแหล�งอันตราย การ
บาดเจ็บและการสูญเสีย เพื�อมุ�งสู�เป�าหมาย “ภัยอันตรายต�องเป�นศูนย�” ต�อไป
 
As a caring company, to ensure the safety and well-being of all its employees, the INSEE Group 
Executive Committee had been agreed to adopt and implement the Cardinal Rules: 5 Do 2 Don’t 
with an aim to prevent the most critical incidents within the Group Companies and all 
subsidiaries since July 15th, 2015.

I would like to stress that cardinal rules are part of our corporate OH&S action plan that will 
allow our people to help safe guard not only their own lives and well-being, but their colleagues’ 
as well. We can create our Company a safe and secure place in which to work. Let’s all do our best 
to eliminate injuries as loss of lives, in order to achieve the OH&S goal “Zero Harm to People”.

สารจากผู�บร�หาร

คุณศิวะ มหาสันทนะ 
ประธานเจ�าหน�าที�บร�หาร บร�ษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน)
Siva Mahasandana 
CEO of SCCC

บริษัทมีเป�าหมายที�ต�องการให�การดำเนินงานด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยู�ในระดับชั�นนำ โดยให�ความ 
สำคัญเป�นอันดับแรกๆ ถือเป�นส�วนหนึ�งในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั�นต�อความรับผิดชอบในการปกป�องความ 
ปลอดภัยของพนักงานและผู�มีส�วนเกี�ยวข�องในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ�งเป�นหน�าที�ของพนักงานทุกคน 
ต�องยึดมั�นที�จะบรรลุตามเจตนารมณ�นี�เพื�อให�บรรลุผลตามความมุ�งหมายข�างต�นนี� บริษัทฯ ได�บังคับใช� “กฎแห�ง 
ความปลอดภัย: 5 ข�อต�องปฏิบัติ  2 ข�อห�ามปฏิบัติ”

ดังนั�น ผู�จัดการและหัวหน�างานทุกคน  มีหน�าที�รับผิดชอบในการสื�อสารและอธิบาย “กฎแห�งความปลอดภัย: 5 ข�อ
ต�องปฏิบัติ 2 ข�อห�ามปฏิบัติ”  ให�กับผู�ร�วมงานในสายงานและผู�ร�วมธุรกิจ   นอกจากนั�น พนักงานและผู�ร�วมธุรกิจ 
ทุกคนต�องมีหน�าที�ปฏิบัติตาม “กฎแห�งความปลอดภัยฯ” นี�ด�วย  

The Siam City Cement Group aims to provide the world-class of occupational health and safety 
as a part of our business. Thus, safety is priority. We are committed to prevent and help safe of 
our employees and our stakeholders’ lives. It is everyone’s responsibility to adhere to “Cardinal 
Rules: 5 Do 2 Don’t".

All managers and supervisors have a duty to communicate and explain the 5 Do 2 Don’t Cardinal 
rules to their respective teams. All employees have a duty to strictly follow the 5 Do 2 Don’t 
Cardinal Rules. 

คุณประเสร�ฐ กสิกิจสกุลผล
ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายปฏิบัติการ กำกับดูแล ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
Prasert Kasikigskulpol
Operational Compliance and Group OH&S Senior Department Manager

CEO and Management Message
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การปฏิบัติตามกฎระเบียบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำสั�งด�านความปลอดภัย ถือเป�นเงื�อนไขหนึ�งของการว�าจ�างของกลุ�มบริษัทฯ
Complying with OH&S rules and directives are a condition of employment in the SCCC Group. 

กฎแห�งความปลอดภัย:  5 ข�อต�องปฏิบัติ และ 2 ข�อห�ามปฏิบัติ 
มีเป�าหมายเพื�อป�องกันอุบัติเหตุ และความสูญเสียที�อาจเกิดขึ�นจากการทำงานในกลุ�มบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
ส�งเสริมให�มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที�ปลอดภัย โดยมีเป�าหมายหลักคือ “ภัยอันตรายต�องเป�นศูนย�”  พนักงาน
และผู�รับเหมา มีหน�าที�ปฏิบัติตามกฎอย�างเคร�งครัด
the Cardinal Rules: 5 Do 2 Don’t aim to prevent the most critical incidents within the Group 
Companies and all subsidiaries in order to achieve the OH&S goal “Zero Harm to People”. All our 
own personnel and contractors must be applied and followed at all times without compromise.

หลักการและสาระสำคัญ มีอะไรบ�าง?
Explanation 
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ดูแลสุขภาพให�พร�อมในการทำงาน
ต�องดูแลสุขภาพให�แข็งแรง พร�อมต�อการปฏิบัติงาน
Fitness for Work: All personnel are responsible for ensuring 
that they are fit for work.

1

ขับขี�ด�วยความปลอดภัย 
ต�องปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎการขับขี�ตามข�อกำหนด  
Vehicle and Traffic Safety: All drivers and passengers must always operate 
a vehicle safely, by ensuring it is in a safe condition and follow the traffic rules.

2

สวมใส�อุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัยส�วนบุคคล
ต�องสวมใส�อุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัยส�วนบุคคล (PPE)  
ตามกฎข�อบังคับของแต�ละงาน
Personal Protective Equipment: Adhere to Personal Protective Equipment (PPE) 
rules applicable to a given task at all times.

3

ตัดแยกแหล�งพลังงานและการล็อคอุปกรณ�
ต�องปฏิบัติตามขั�นตอนการตัดแยกแหล�งพลังงาน
และการล็อคอุปกรณ�อย�างเคร�งคร�ด
Isolation and Lock Out: Always follow Isolation and Lock Out Procedures.

4

รายงานอุบัติการณ�ที�เกิดขึ�น 
ต�องรายงานการบาดเจ็บและอุบัติการณ�ที�เกิดขึ�นทุกคร��ง
Reporting Culture: Report all injuries and incidents.

5
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The cardinal rules are;
โดยมีหลักการ และสาระสำคัญดังนี�   
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ห�ามดื�มแอลกอฮอล�และใช�สารเสพติด
ต�องไม�ดื�มแอลกอฮอล�และใช�สารเสพติด
No Alcohol nor Drugs: Do not work if under the influence of alcohol or drugs.

2

ห�ามฝ�าฝ�นกฎระเบียบความปลอดภัย
ต�องไม�ฝ�าฝ�นกฎความปลอดภัย หร�อยินยอมให�ผู�ใดฝ�าฝ�นกฎความปลอดภัย
Safety Provisions: Do not override or interfere with any safety provision 
or allow anyone else to override or interfere with them.

1

ถาม – ตอบ
Frequently Asked Question
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1.ดูแลสุขภาพให�พร�อมในการทำงาน 
ต�องดูแลสุขภาพให�แข็งแรง 
พร�อมต�อการปฏิบัติงาน
Fitness for Work: All personnel are responsible
for ensuring that they are fit for work.

5 ข�อต�องปฏิบัติ / 5 Do

การตีความ การบรรยาย และการอธ�บาย 
เร�่อง กฎแห�งความปลอดภัย
Interpretation and Explanation 

ทุกคนต�องมีความรับผิดชอบต�อตนเองเพื�อให�เกิดความพร�อมในการปฏิบัติงาน
You are responsible for ensuring You are Fit for Work

ทำการตรวจสุขภาพเป�นประจำ 
และผลการตรวจสุขภาพต�อง อยู�
ในค�ามาตรฐาน หากไม�เป�นไป
ตามค�ามาตรฐานต�องรีบพบ
แพทย�เพื�อหาทางป�องกันรักษา

Regular check-ups and the 
results of the health check 
must be in standard. If you do 
not meet the standard, you 
must seek medical advice.

รับประทานอาหารที�เป�นประโยชน� 
ต�อร�างกาย เช�น อาหารครบ 5 หมู� 

Having good food and nutrient 
such as the 5 food groups.

ต�องหมั�นออกกำลังกายเพื�อสร�าง 
ความแข็งแรงให�กับร�างกายอย�าง
สม่ำเสมอ

Exercise regularly to strengthen 
your good health and body.
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ต�องไม�ปฏิบัติงานในขณะที�ยา
ออกฤทธิ์ เช�น ยาแก�หวัด อาจ
ทำให�ง�วงนอน ซึ�งอาจมีผลกระทบ 
ต�อสุขภาพและความปลอดภัย 
ของตนเอง หรือผู �อื �น หากมี 
อาการไม�ปกติ ให�รีบแจ�งหัวหน�า
งานทราบ

You do not work with a 
medical condition that may 
affect your or another person’s 
health and safety whilst 
conducting a task. You must 
notify your Supervisor if you 
are taking any medication.

หากตรวจพบว�าตนเองเป�นโรค
ติดต�อ และสามารถแพร�เชื�อไป
สู�ผู�ร�วมงาน ต�องแจ�งหัวหน�างาน 
และป�องกันตนเองไม�ให�แพร� 
เชื�อไปยังบุคคลอื�น รีบทำการ
รักษาให�หายขาด จนกว�าจะ
พร�อมกลับมาปฏิบัติงานตามที�
แพทย�สั�ง

If you find that you have a 
communicable disease which 
can spread to other 
colleagues. You must notify 
your supervisor and take a 
medication treatment til it’s 
gone or til the doctor 
examines that you ready to be 
back to work normally.

มีสุขอนามัยที�ดี และพักผ�อนให�
เพียงพอกับความต�องการของ
ร�างกาย

Take an enough adequate resting.
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2. ขับขี�ด�วยความปลอดภัย 
ต�องปฏิบัติตามกฎจราจร
และกฎการขับขี�ตามข�อกำหนด  
Vehicle and Traffic Safety: All drivers and 
passengers must always operate a vehicle safely, 
by ensuring it is in a safe condition and follow the traffic rules. 

ผู�ขับขี�ยานพาหนะต�องพักผ�อน
ให�เพียงพอ มีสภาพร�างกายและ 
ความสามารถที�เหมาะสมในการ
ขับขี�ยานพาหนะ ต�องมีสภาพ
จิตใจปกติ เช�น ไม�มีอารมณ�
หงุดหงิด 

Fit for Drive - Adequate rest is 
required to prevent fatigue.  
Drivers must have good 
physical condition, mental 
condition and ability to 
operate vehicle. Normal 
mental condition must be 
deprived of moodiness 
resulting in the safe driving.

ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และ 
ระบบเบรกเป�นประจำเพื�อความ
ปลอดภัย ทั �งการตรวจสอบ
ประจำวันก�อนการทำงาน การ
ตรวจสอบตามระยะที�กำหนด 
หรือตามรอบเวลาการซ�อมบำรุง

Good condition of vehicle and 
braking system - Regular 
checking of vehicle condition 
and braking system should be 
conducted for safety. Both 
daily checking before 
operation by driver and 
periodic maintenance by 
maintenance officer should be 
applied.

ผู�ที�ขับขี�หรือโดยสารรถจักรยาน 
ยนต� ต�องสวมหมวกกันน็อค 
พร�อมใช�สายรัดคาง

All personnel riding on 
motorcycles shall wear a SCCC 
approved helmet (minimum 
requirement is a hard hat 
equipped with chin strap).

ทุกคนที�ขับรถที�อยู�ภายใต�การดูแลของบริษัท ต�องขับขี�ยานพาหนะด�วยความปลอดภัยโดย
ต�องมั�นใจได�ว�ายานพาหนะอยู�ในสภาพที�ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรอย�างเคร�งครัด
You and/or a driver under your supervision/control, must always operate a 
vehicle safely, by ensuring it is in a safe condition and by following the traffic 
rules, in particular.
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คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที�
ยานพาหนะเคลื�อนที� ทั�งผู�ขับขี�
และผู�โดยสารทั�งในพื�นที�โรงงาน 
และพื�นที�สาธารณะ

Fasten the seat belt - Fasten 
the seat belts at all times 
throughout the journey. It’s 
applied to both the drivers 
and passengers on local and 
public road.

สร�างความชัดเจนในการมองเห็น 
ทั�งยานพาหนะและผู�ขับขี� ไม�ทำ  
การขับขี�ใกล�คันหน�ามากเกินกว�า 
ระยะที�สามารถหยุดยานพาหนะ
ได�อย�างปลอดภัย

Keep distance - Clear visibility 
of the vehicle and driver is 
required. Driving too close to 
the front vehicle is leading to 
the inadequate breaking 
distance.

วางแผนเส�นทางในการเดินทาง 
กำหนดแผนการเดินทางทั�งใน
และนอกพื�นที�โรงงาน และในพื�นที� 
ปฏิบัติงาน ต�องแยกพื�นที�ทาง
เดินออกจากเส�นทางสัญจร ของ
ยานพาหนะให�ชัดเจน

Journey Management – traffic 
route planning, traffic 
management planning for 
inside/outside plant area 
should be conducted. In 
working area, walkway must 
be separated from the route of 
the vehicle.

งดใช�อุปกรณ�สื�อสารทุกชนิด ไม�เสพยาเสพติด 
ไม�ดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล� ทั�งก�อนการขับขี� 
และระหว�างการขับขี�ยานพาหนะ รวมถึงขับขี� 
ด�วยความเร็วตามที�แต�ละพื�นที� และกฎหมาย
กำหนด

No phone, No drug/alcohol & Low speed - All 
communication devices must be turned off. 
Drug and alcohol consuming before or during 
vehicle operation are prohibited. Velocity must 
be below the speed limit specified by law & 
local regulation.

จอดยานพาหนะอย�างปลอดภัย เมื�อเดินทางถึง
จุดหมาย หรือ ต�องการจอดยานพาหนะ ทำการ 
ดึงเบรกมือ ดับเครื�องยนต� เมื�อลงจากยานพาหนะ 
และทำการหนุนล�อป�องกันการเคลื�อนที�

Safe Parking - Park the vehicle safely when 
arrive the destination. Pull the handbrake, turn 
off the engine & apply wheel chock to prevent 
movement when vehicle is left unattended.
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3. สวมใส�อุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัย
ส�วนบุคคล
ต�องสวมใส�อุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัย
ส�วนบุคคล (PPE) ตามกฎข�อบังคับ
ของแต�ละงาน
Personal Protective Equipment: Adhere to Personal 
Protective Equipment (PPE) rules applicable 
to a given task at all times.

ต�องมีการกำหนดหรือระบุ PPE 
ที�จำเป�นต�องใช�ในการปฏิบัติงาน
ใดๆ ก็ตาม ลงในขั�นตอนการ
ปฏิบัติงานอย�างปลอดภัยหรือ 
ในใบอนุญาตในการปฏิบัติงาน 
เช�น การทำงานบนที�สูง, การ
Clear Cyclone, การทำงานใน
สถานที�ที�มีประกายไฟหรือมี
ความร�อน, การทำงานในสถาน
ที�มีฝุ�นในปริมาณมาก และ/หรือ 
สถานที�อับอากาศ, การทำงานกับ
สารเคมี เป�นต�น

Therefore, wearing of all 
prescribed PPE is mandatory. 
Safe Working Procedures or 
Permits to Work should detail 
the entire PPE needed for 
given tasks (e.g. work at 
height, pre-heater cleaning, 
hot work, work in a dusty area 
or work with chemicals, etc.).

สำหรับสถานที�ที�มีความเสี�ยง
เฉพาะ ต�องมีการระบุ PPE ที�
จำเป�นต�องใช�ในการปฏิบัติงาน
ให�ชัดเจนในขั�นตอนการปฏิบัติ
งาน เช�น ห�ามสวมใส�ถุงมือที�ไม�
ได�มาตรฐาน หรือหนาเกินไปใน 
การทำงานกับเครื�องกลึง, เครื�อง 
ขึ�นรูป หรือเครื�องบด เพราะเสี�ยง 
ต�อการถูกเครื�องจักรหนีบดึงได�

For some very specific tasks, 
some PPE may have to be 
recommended and clearly 
stated in the operating 
procedures (e.g. not wearing 
gloves that are out of standard 
or thicker when operating a 
lathe because of the risk for 
entrapment, etc.).

ต�องสวมใส�หมวกนิรภัย รองเท�า
นิรภัย แว�นนิรภัย หน�ากากกัน
ฝุ�น และอุปกรณ�ป�องกันเสียง 
ตามข�อกำหนดของหน�วยงานนั�นๆ

It is good practice to always 
wear protective shoes and 
glasses and helmets as well  as 
to carry dust masks and hearing 
protection when necessary.
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PPE จะเป�นวิธีการสุดท�ายที�จะใช�ในการป�องกันอันตรายที�อาจเกิดขึ�น (จากการประเมินความเสี�ยงหรือการวิเคราะห� 
ความปลอดภัยในการทำงาน) ในกรณีที�ไม�สามารถกำจัดหรือทำให�ความเสี�ยงลดลงได�

PPE is the last line of defense as the hazard can neither be eliminated nor contained. The person is therefore 
in the line of fire and PPE is the only and last means to protect him/her from being harmed if energy gets 
released. Such as work at height, pre-heater cleaning, hot work, work in a dusty area or work with chemicals, 
etc.

ป�องกันอันตรายจากแหล�งพลังงาน 
(ไฟฟ�า, ไฮดรอลิก (แรงดันน้ำ), 
ความร�อน, นิวเมติก (แรงดันลม)) 
เป�นต�น

being harmed from energy - 
electrical, hydraulic, pneumatic, 
thermal, etc.

ป�องกันอันตรายจากของเสียที�
ถูกปลดปล�อยมาในบรรยากาศ 
(ควัน/ไอ, ก�าซ, ฝุ�นจากปล�อง
/ท�อระบายออก เป�นต�น)
 
Protect smoke / vapor, gas, 
dust from the chimney / 
exhaust pipe, etc.

ป�องกันอันตรายจากการขาด
ออกซิเจนในการหายใจ  

Respiratory Protection.

ป�องกันอันตรายจากการตก
จากที�สูง 

Fall Prevention.

หรือจากแหล�งใดๆ ก็ตาม ที�อาจ
ก�อให�เกิดอันตรายต�อสุขภาพและ 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ของผู�ปฏิบัติงาน ควรสวมใส� 
PPE ให�ครบถ�วนและเหมาะสม 
กับความเสี�ยงตามที�แต�ละพื�นที� 
กำหนด

And/or any other hazard 
sources that may harm to 
health and safety. All relevant 
person should always wear 
PPEs when necessary and 
required by each area.
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4. ตัดแยกแหล�งพลังงานและการล็อคอุปกรณ� 
ต�องปฏิบัติตามขั�นตอนการตัดแยกแหล�ง
พลังงานและการล็อคอุปกรณ�อย�างเคร�งคร�ด
Isolation and Lock Out: Always
follow Isolation and Lock Out Procedures.

ผู�ปฏิบัติงานต�องประเมินแหล�ง
พลังงานทั�งหมด ที�เกี�ยวข�องกับ
งานที�ปฏิบัติ 

Job safety analysis covering all 
sources of energy must be 
done prior working.

ต�องตัดแยกแหล�งพลังงานทั�งหมด
ที�เกี�ยวข�อง และล็อคให�ครบทุกจุด
ตัดแยกฯ

The sources of energy have to 
be isolated and locked to block 
off all sources of energy.

หัวหน�างานต�องตรวจสอบการ 
ตัดแยกแหล�งพลังงาน และล็อค 
รวมทั�งการแขวนป�ายและทดสอบ 
พลังงานที�ทำการตัดว�ายังมีอยู�
หรือไม� ก�อนอนุญาตให�ปฏิบัติ
งาน

Supervisor must ensure that 
all sources of energy are 
isolating and blocking off 
“Lock-Tag-Try” before permission.
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แหล�งอันตรายที�ต�องทำการตัด 
หรือป�ดกั�น ได�แก� แหล�งพลังงาน
ไฟฟ�า, แรงดันลม, แรงดันน้ำ, 
ความดันอากาศ ไอน้ำหรือก�าซ, 
วัตถุดิบ / วัสดุที�ไหลเข�า - ออก 
ในกระบวนการ, เครื�องจักร  
หรืออุปกรณ�ส�วนประกอบของ 
เครื�องยนต� เป�นต�น

The sources of energy to be 
isolated and locked are 
electricity, pneumatic pressure, 
steam, liquids, material entering 
or leaving, mobile equipment, 
etc. 

ใช�วิธีการตัดแยกแหล�งพลังงาน
ตามที�บริษัทฯ กำหนดชัดเจน

Follow company’s the isolation 
and lockout process strictly. 

ต�องเก็บลูกกุญแจส�วนบุคคลไว� 
ที�ตัวเองตลอดเวลาขณะปฏิบัติ
งาน

Keep your personal lock and 
key with yourself at all times 
while working.

ต�องตรวจสอบพื�นที�ปฏิบัติงาน 
เมื�อเสร็จงาน ให�มีความปลอดภัย 
ก�อนดำเนินการปลดล็อคกุญแจ 
และจ�ายพลังงานกลับคืนสภาพ
ปกติ

After finish the activity, the 
owner must ensure that all 
areas are in the safe condition 
before unlock the energy and 
return to the normal 
operations.

ต�องใช�กุญแจล็อคส�วนบุคคล 
และแขวนป�าย พร�อมกับทดสอบ 
อุปกรณ�เพื�อให�แน�ใจว�าไม�มี 
แหล�งพลังงานหลงเหลืออยู� 
ก�อนปฏิบัติงานทุกครั�ง ขั�นตอน 
ทั�งหมดนี�รวมเรียกว�า “Lock out 
- Tag out”

Always lock out with your 
personal key, tag out and 
testing the energy sources of 
equipment prior working. 
“Lock out – Tag out”.

ต�องตรวจสอบและบำรุงรักษา
อุปกรณ�การตัดแยกแหล�งพลังงาน 
ให�พร�อมใช�งานและเพียงพอต�อ
การใช�งาน

Sufficient lock out - tag out and 
relevant equipment must be 
in place and well maintenance.
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ห�ามใช�วิธีตัดแยกแหล�งพลังงาน
วิธีอื�น ที�บริษัทฯไม�อนุญาตหรือ
กำหนด

Do not apply the alternative 
method of isolation and 
lockout process which not 
allowed by the company’s rules.

ห�ามทำการซ�อมแซมหรือปฏิบัติ 
งานกับเครื�องจักร โดยไม�มีการ
ตัดแยกแหล�งพลังงาน

Do not enter or work on 
equipment isolating it and 
blocking off all sources of 
energy.

ห�ามแขวนป�ายอย�างเดียว โดย 
ที�ไม�ได�ตัดพลังงาน และไม�ได�
ล็อคกุญแจ

Do not tag without isolating 
all energy sources and locked. 

ห�ามปลดกุญแจของบุคคลอื�น 
โดยไม�ได�รับอนุญาต หรือโดย
พลการ

Do not unlock other’s personal 
lock without permission.
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5. รายงานอุบัติการณ�ที�เกิดขึ�น 
ต�องรายงานการบาดเจ็บ
และอุบัติการณ�ที�เกิดขึ�นทุกคร��ง
Reporting Culture: Report all injuries and incidents.

ต�องรายงานแหล�งอันตรายที�พบ 
เช�น สภาพพื�นที�ที�ไม�ปลอดภัย  
สภาพอุปกรณ�ที�ไม�ปลอดภัย  
หรือการกระทำที�ไม�ปลอดภัย  
รวมถึงแหล�งที�มีความเสี�ยง

All hazards must be reported 
such as unsafe condition 
,unsafe act and others source 
of hazard.

รายงานผู�ที�เกี�ยวข�องทันที ตามขั�น
ตอนที�บริษัทฯกำหนด 

Follow company’s incident 
notification process. 

ต�องทำการรายงานการบาดเจ็บ 
ความเสียหาย และอุบัติการณ�ที�
เกิดขึ�นทุกครั�ง เพื�อใช�เป�นแนว 
ทางในการป�องกันอุบัติเหตุมิให 
�เกิดเหตุการณ�ซ้ำ ขึ�นอีก 

All Injuries & incidents must 
be reported so that preventive 
action/program can be put in 
place to avoid recurrence.
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1.ห�ามฝ�าฝ�นกฎระเบียบความปลอดภัย 
ต�องไม�ฝ�าฝ�นกฎความปลอดภัย 
หร�อยินยอมให�ผู�ใดฝ�าฝ�นกฎความปลอดภัย 
Safety Provisions: Do not override or interfere with 
any safety provision or allow anyone else to override
or interfere with them. 

ให�ปฏิบัติตามกฎระเบียบที�บริษัทฯ 
กำหนด

Mandatory to follow company’s 
safety provision.

หากมีข�อสงสัยในการปฏิบัติงาน  
ให�สันนิษฐานว�าอาจเกิดอันตราย
ได� และให�ทำการสอบถามหัวหน�า
งานโดยทันที

If there is any doubt in 
operations. It can be dangerous, 
immediately inform to supervisors.

2 ข�อห�ามปฏิบัติ / 2 Don’t

ห�ามถอดออก หรือดัดแปลง
อุปกรณ�ระงับ อัคคีภัย เช�น ถัง 
ดับเพลิง, สายยางดับเพลิง, ผ�าห�ม
กันไฟ เป�นต�น

It shall not be tolerated to 
operate guarded equipment 
such as removed or modified 
the guard (fire suppression 
equipment; fire extinguish, 
fire hood, fire blanket etc.).
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ห�ามฝ�าฝ�นกฎข�อบังคับด�านความปลอดภัย  
(Safety Provision) ที�เกี�ยวข�องกับข�อต�างๆ 
ดังนี�
• อุปกรณ�ครอบเครื�องจักร (guard) , ระบบ

ล็อค (interlock), สวิทช�ที�มีกุญแจล็อคได� 
(lockable isolator switches), วาล�ว 
cut-off, ระบบหยุดการทำงานของ
เครื�องจักร (machine brakes)

• แนวกั�นเขตเพื�อความปลอดภัย (safety 
barriers), เชือกล�อมรอบ (rope-offs), รั�ว 
หรือบริเวณห�ามเข�าต�างๆ

• อุปกรณ�ป�องกันอัคคีภัย, สัญญาณเตือนภัย 
เป�นต�น

• กฎข�อบังคับต�างๆที�เกี�ยวข�อง, directives, 
ขั�นตอนการปฏิบัติงาน, ป�ายความปลอดภัย 
(safety signs)

By safety provision we understand
• Guards, interlocks, cut-off valves, machine 

brakes, rope-offs and/or fenced prohibited 
areas, etc.

• rules, directives, mandatory instructions.

ไม�อนุญาตให�บุคคลใดก็ตามปฏิติงานกับ
เครื�องจักรที�ไม�มีอุปกรณ�ครอบหรือป�องกัน
อันตราย ไม�ว�าด�วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม (เช�น 
ทำการซ�อมแซม, ตรวจสภาพ, ทำความสะอาด 
เป�นต�น) ยกเว�นในกรณีที�ต�องมีความจำเป�นที� 
จะต�องปฏิติงานกับเครื�องจักรที�ไม�มีอุปกรณ� 
ครอบหรือป�องกันอันตราย (เช�น ทดสอบอุปกรณ�, 
เก็บตัวอย�าง เป�นต�น) ต�องมีการกำหนดเป�นข�อ
ปฏิบัติในการทำงานอย�างปลอดภัย สำหรับ
กรณียกเว�นนี�อย�างชัดเจน หรือต�องได�รับ
อนุญาตภายใต�เงื�อนไขที�กำหนด และต�องทำ 
การประเมินความเสี�ยงของงานในแต�ละขั�นตอน 
อย�างละเอียด ซึ�งรวมไปถึงการจัดให�มีผู�เฝ�า
ระวัง (Stand-by person)  เพื�อให�แน�ใจว�า 
เมื�อเกิดข�อผิดพลาดแล�วจะสามารถหยุดเครื�อง 
จักรหรือกระบวนการได�ในทันที และผู�ปฏิบัติ 
งานจะได�รับการช�วยเหลือได�ทันท�วงที

It shall not be tolerated to operate guarded 
equipment if a guard has been removed 
such as maintenance, repairing, cleaning 
etc. Except specific activities such test run 
of equipment, sampling which permission 
process must be strictly followed with job 
safety analysis and stand-by person in place 
for rescue in case of emergency.
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บางครั�งผู�ปฏิบัติงานก็ไม�สามารถทำการชี�บ�ง 
หรือป�องกันอันตรายได�ครอบคลุมทุกงาน ดังนั�น 
ผู�ปฏิบัติงานจะต�องปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อ
บังคับที�กำหนดอย�างเคร�งครัด เช�น
• ห�ามปฏิบัติงานโดยวิธีลัดขั�นตอน (เช�น ป�น

ป�าย/ข�าม บนสายพาน เป�นต�น)
• ห�ามใช�อุปกรณ�หรือเครื�องจักรใดๆ ก็ตาม 

เว�นแต�ได�รับการอบรม และได�รับอนุญาตใน
การปฏิบัติงานอย�างถูกต�อง

• ห�ามโดยสารเครื�องจักร หรืออุปกรณ�ใดๆ ก็ 
ตามที�มิได�มีไว�เพื�อจุดประสงค�ในการโดยสาร

It is sometimes not possible or sensible to 
fence off every piece of equipment; this may 
therefore require the need for specific rules 
such as:
• do not take any short cut (e.g. do not 

climb on/over any conveyor belt, etc).
• do not operate any piece of equipment 

unless trained and authorized to do so.
• do not co-ride on any mobile equipment, if 

not equipped for. 

ห�ามปฏิบัติงานโดยวิธีลัดขั�นตอน และ/หรือ 
ใช�อุปกรณ�หรือเครื�องจักรที�อยู�ในสภาพที�ไม�
สมบูรณ� หลีกเลี�ยงการเข�าไปในบริเวณที�มี
การกั�นแนวเขตหรือมีสัญลักษณ�ห�ามเข�า (เช�น 
ห�องควบคุมกระแสไฟฟ�าแรงสูง, สถานีจ�าย
ไฟฟ�า, สถานที�ก�อสร�าง และ/หรือ บริเวณที�มี 
การรื�อถอน, บริเวณที�มีการ shut down 
เป�นต�น) เพื�อหลีกเลี�ยงอันตรายที�อาจเกิดขึ�น 
ยกเว�นกรณีที�ได�รับอนุญาตแล�วเท�านั�น

It shall not be tolerated to operate guarded 
equipment if a guard has been removed. It 
is strictly forbidden to bypass any safety 
interlock and/or to continue operating any 
faulty equipment. Rope-offs and prohibited 
areas are meant to protect people; 
therefore it is strictly forbidden to enter 
these areas unless authorized to do so (e.g. 
high voltage switch rooms, electrical 
substations, construction and / or 
demolition areas, shutdown areas, etc.).
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2. ห�ามดื�มแอลกอฮอล�และใช�สารเสพติด 
ต�องไม�ดื�มแอลกอฮอล�และใช�สารเสพติด
No Alcohol nor Drugs: Do not work 
if under the influence of alcohol or drugs

ผู�ปฏิบัติงานที�ต�องใช�ยาตามที�
แพทย�สั�ง ต�องทำการแจ�งหัวหน�า 
งานทุกครั�ง เนื�องจากยาบางชนิด 
มีผลข�างเคียงต�อสมาธิ และการ 
ตอบสนองในการทำงาน ดังนั�น  
ผู�ปฏิบัติงานต�องแจ�งผลข�างเคียง 
ของการใช�ยาชนิดนั�นๆ ตามที�
ระบุไว�ที�ผลิตภัณฑ�แก�หัวหน�า  
งาน และหากมีข�อสงสัยให�ทำการ 
ปรึกษาแพทย�ผู�เชี�ยวชาญโดย
ทันที

Employees should inform their 
supervisor if they are under 
medication which may impact 
on their concentration and 
reaction time.

ทุกคนมีหน�าที�ในการช�วยกันดูแล 
และป�องกันมิให�เกิดอุบัติเหตุ  
โดยถ�าพบผู�ที�สงสัยว�ามีอาการ 
มึนเมาจากการใช�สารเสพติดหรือ
เครื�องดื�มแอลกอฮอล� ต�องรีบ 
แจ�งหัวหน�างานและมิให�บุคคล 
นั�นเข�าปฏิบัติงาน 

Everybody has the obligation 
to prevent anybody suspected 
to be under the influence of 
alcohol or drugs from 
operating (or working in the 
neighborhood of) any 
equipment.      “Don’t walk 
past” – Always intervene

ห�ามมิให�ผู�ที�อยู�ในสภาพมึนเมา
จากสารเสพติดหรือเครื�องดื�ม
แอลกอฮอล�เข�าปฏิบัติงาน เนื�อง 
จากความสามารถ หรือการตัดสิน 
ใจจะลดลง และห�ามมีการใช�สาร 
เสพติดหรือดื�มแอลกอฮอล�ใน
ระหว�างปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ขับขี�ยานพาหนะ

Never attend work under the 
influence of alcohol or drugs. 
The use of illegal drugs and 
alcohol on any INSEE Group 
production site (or when 
operating mobile equipment) 
is strictly forbidden.       
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ถาม – ตอบ
Frequently Asked Question?QA

Q: เราสามารถปรับแก� หรือ ดัดแปลง หลักการ และสาระสำคัญของกฎแห�งความปลอดภัย: 5 ข�อ
ต�องปฏิบัติ 2ข�อ ห�ามปฏิบัต ิได�หรือไม�
A: ไม�ได� ห�ามมีการปรับแก� ใดๆ ทั�งสิ้น แต�อาจใส�คำอธิบายหรือคำจำกัดความเพิ่มเติมลงไปใน
แต�ละข�อของกฎแห�งความปลอดภัย และประกาศบังคับใช�ตามที�มีการระบุเพิ่มเติม

Q:  Is it possible for Group Companies to adapt/ modify the Cardinal Rules based on their 
specific risk profile?
A: No! Group companies cannot adapt or modify the 5 Do 2 Don't CR. These Corporate Rules 
must be implemented as formulated. Each Group company may, on the other hand, define 
additional CR if needed on top of the 5 Do 2 Don’t and enforce them accordingly.

Q: ผู�บังคับบัญชา/หัวหน�างานสามารถบอกผู�ปฏิบัติงานให�เพิกเฉยต�อกฎระเบียบความปลอดภัยฯ 
ได�หรือไม� ถ�าเกิดสถานการณ�เช�นนี�ผู�ปฏิบัติงานควรทำอย�างไร
A: ไม�ได�, ให�ดูกฎแห�งความปลอดภัย 2 ข�อห�ามปฏิบัติ ข�อที� 1 ต�องไม�ฝ�าฝ�นกฎความปลอดภัย 
หรือยินยอมให�ผู� ใดฝ�าฝ�นกฎความปลอดภัย ในกรณีที�ถูกสั�งให�ฝ�าฝ�นกฎ ผู�ปฏิบัติงานต�องปฏิเสธ
คำสั�งนั�น และทำการรายงานพฤติกรรมนั�นแก�ผู�จัดการ/ผู�บังคับบัญชาที�มีตำแหน�งสูงกว�าหัวหน�า 
งานบุคคลนั�น ซึ�งหัวหน�างานบุคคลนั�นจะได�รับบทลงโทษขั�นรุนแรงที�สุด

Q: Is it possible for supervisors to tell an operator to ignore one of the Cardinal Rules and how 
should an operator react in such a situation? 
A: No. See the Don’t’s rule 1. Nobody is allowed to violate or ask anybody else to violate any CR. 
Should an operator be requested by his supervisor to violate a CR then he/she must refuse to 
execute the order and shall report this event to his manager (i.e. to the supervisor of the 
supervisor). An instruction by a supervisor to ignore or bypass a CR shall result in severest 
disciplinary measure.

Q: เราจะมั�นใจได�อย�างไรว�าพนักงานทุกคนมีความรู� ความเข�าใจเรื�องกฎแห�งความปลอดภัย : 
5 ข�อต�องปฏิบัติ 2 ข�อห�ามปฏิบัติ
A: ในประกาศคำสั�ง กำหนดให�กลุ�มบริษัทในเครือฯ ต�องทำการสื�อสารกฎแห�งความปลอดภัย:      
5 ข�อต�องปฏิบัติ 2 ข�อห�ามปฏิบัติ และต�องมั�นใจว�าบุคลากรทุกคนมีความรู�ความเข�าใจ โดยผู�บริหาร 
มีหน�าที�ให�การสนับสนุนและจัดเตรียมสื�อ อุปกรณ�ต�างๆที�เกี�ยวข�อง ก�อนที�จะมีการบังคับใช�บท
ลงโทษอย�างเป�นทางการ ตั�งแต�วันที� 15 กรกฎาคม 2558

Q: How do we ensure that each employee knows about the Cardinal Rules?
A: The Implementation of 5Do 2Don’t Announcement requires each GC to communicate the CR 
and to ensure a clear understanding of them based on support and relevant briefing material. 
Disciplinary measures must be taken as of July 15, 2015 for any violation of a CR.

คำถามทั�วไป / GENERAL QUESTIONS
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ถาม – ตอบ
Frequently Asked Question?QA

Q: อะไรคือความแตกต�างระหว�าง ข�อต�องปฏิบัติ ข�อที� 4 (ตัดแยกแหล�งพลังงานและการล็อคอุปกรณ�) 
และข�อห�ามปฏิบัติ ข�อที� 1 (ห�ามฝ�าฝ�นกฎระเบียบความปลอดภัย) 
A: การห�ามฝ�าฝ�นกฎความปลอดภัย นั�น เป�นได�ทั�งในเชิงกายภาพ (รั�ว การ�ด ระบบล็อค เครื�องมือ 
อุปกรณ� เขตกั�น) หรือ กฎระเบียบข�อบังคับเพื�อความปลอดภัยต�างๆ ที�ถูกกำหนด หรือจัดให�มีขึ�น
ตามผลการประเมินความเสี�ยง (เช�น ห�ามโดยสารบนสายพาน) สำหรับตัดแยกแหล�งพลังงาน และ 
การล็อคอุปกรณ�นั�น จะเฉพาะเจาะจงก�อนที�จะเริ่มมีการป�ดล็อคระบบหรือเครื�องมืออุปกรณ�ใดๆ 
ต�องมีการตัดแยกแหล�งพลังงานก�อน แล�วจึงค�อยทำการป�ดล็อคระบบหรืออุปกรณ�นั�นๆ (ด�วยกุญแจ 
ล็อคส�วนบุคคล) แขวนป�าย และทดสอบพลังงานก�อนเร่ิมงาน (เพื�อแสดงว�าอุปกรณ�หรือกระบวนการ 
นั�นปราศจากแหล�งพลังงานแล�ว) กฎข�อนี�เป�นข�อที�สำคัญที�จะช�วยป�องกันการสูญเสียชีวิตได�  
 
Q: What is the difference between the Do’s Rule 4 (Isolation and Lock Out ) and the Don’t Rule 1 
(Safety provision)? 
A: A safety provision in the Don’t rule 1 can be a physical device (fence, guard, interlock) or a life 
preservation rule – developed and documented based on a risk assessment (e.g. “riding on a 
conveyor belt is strictly forbidden") - see Definition and Explanation’s above.  The Do’s Rules 4, on 
the other hand, is very specific. Before intervention, any system / equipment must be isolated, 
de-energized, and then locked (with an individual padlock by each intervening person), tagged 
and tested (to demonstrate that the equipment/process is not live). This rule is one of the most 
important for fatality prevention.

ข�อต�องปฏิบัติ ข�อที� 3 ต�องสวมใส�อุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัยส�วนบุคคล (PPE) ตามกฎข�อ 
บังคับของแต�ละงาน
The Do’s Rule 3: Personal Protective Equipment: Adhere to Personal Protective 
Equipment (PPE) rules applicable to a given task at all times. 

Q: ทำไมเราจึงต�องเน�น และไม�มองข�ามประโยคที�กล�าวว�า “สวมใส� PPE ตามที�กำหนด” ในข�อต�อง
ปฏิบัติข�อที� 3 
A: กฎแห�งความปลอดภัย เป�นข�อกำหนดที�ช�วยรักษาชีวิตของผู�ปฏิบัติงาน ถ�าหากมีการฝ�าฝ�นหรือ
ละเมิดกฎอาจนำมาซึ�งการเสียชีวิตได� ดังนั�นเราจึงต�องระบุประโยค“สวมใส� PPE ตามที�กำหนด” 
เพื�อสื�อว�าทุกพื�นที�ต�องมีการประเมินความเสี�ยงในแต�ละกิจกรรม และต�องระบุ PPE ที�จำเป�นต�อง
สวมใส�ขณะปฏิบัติงานหรือเข�าไปในพื�นที�นั�นๆ ให�ครอบคลุมทั�งหมด เพื�อป�องกันอันตรายที�อาจเกิดขึ�น  

Q: Why do we specify in the Do’s rule 3 “applicable to a given task” rather than ignoring this part 
of the sentence? 
A: CR are life saving rules. If violated, there is a good chance of killing somebody.  We added 
“applicable to a given task” to imply that a risk assessment must be made and a specific PPE 
must be worn, which is recognized could potentially preserve a person’s life when exposed to an 
open process or given situation.  Obviously you may, based on risk analyses, also prescribe given 
PPE for a whole risk area.

คำถามทั�วไป / GENERAL QUESTIONS

คำถามเฉพาะ / SPECIFIC QUESTIONS
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ถาม – ตอบ
Frequently Asked Question?QA

ข�อต�องปฏิบัติ ข�อที� 4 ต�องปฏิบัติตามขั�นตอนการตัดแยกแหล�งพลังงานและการล็อคอุปกรณ� 
อย�างเคร�งครัด
The Do’s Rule 4: Isolation and Lock Out: Always follow Isolation and Lock Out 
Procedures.

Q: เราจะสามารถปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย: ข�อต�องปฏิบัติข�อที� 4 (การตัดแยกแหล�งพลังงาน 
และการล็อคอุปกรณ�) ได�อย�างไร เมื�อเราต�องทำงานกับสายพานที�กำลังทำงานอยู� (เช�น ทำความ
สะอาด) ซึ�งไม�สามารถหยุดสายพานได� นอกจากต�อง Shut down เครื�องจักร
A: หัวหน�างานต�องมั�นใจว�าผู�ปฏิบัติงานทุกคนต�องไม�อยู�ในสภาวะความเสี�ยงที�อาจทำให�ถึงแก� ชีวิต 
อันเนื�องมาจากการปฏิบัติงานกับเครื�องจักร ดังนั�นเราต�องมีวิธีการปฏิบัติงานที�สามารถลด หรือ 
กำจัดความเสี�ยงเหล�านั�นได� โดยที�เมื�อเราประเมินแล�วว�าความเสี�ยงจากกิจกรรมที�จะทำมีอะไรบ�าง 
เราก็สามารถกำหนดเป�นข�อปฏิบัติ หรือ จัดหาอุปกรณ�หรือเครื�องมือในการทำงานให�เกิดความ 
ปลอดภัยได� 

Q: How can we respect the Do’s rule 4 (lockout) when we often have to work on moving 
conveyors (e.g. for cleaning) that cannot be stopped without shutting down the machine?
A: We must never expose our people to risks that can endanger their lives, because of an 
apparent with production priority. There are always ways to work which minimize / eliminate 
risks. Once a risk has been recognized / assessed, our people can design rules and tools to do the 
work safely.

ข�อต�องปฏิบัติ ข�อที� 5 ต�องรายงานการบาดเจ็บและอุบัติการณ�ที�เกิดขึ�นทุกครั�ง
The Do’s Rule 5: Reporting Culture: Report all injuries and incidents. 

Q: ใครจะถูกลงโทษ/ไล�ออก หากเกิดอุบัติเหตุ หรือ Near miss แล�วไม�มีการรายงานให�ถูกต�อง 
ตามกระบวนการรายงานอุบัติการณ�
A: การลงโทษจะต�องกระทำก็ต�อเมื�อ พบว�ามีการจงใจปกป�ด/ ไม�รายงานอุบัติการณ� และ / หรือ 
การบาดเจ็บที�เกิดขึ�น ซึ�งอาจจะเกิดจากความไม�เอาใจใส� หรือ กลัวที�จะต�องรับผิดชอบในส่ิงที�เกิด 
ขึ�น ในกรณีนี� ทุกคนที�เกี�ยวข�องในการร�วมกันป�ดบัง รวมถึง พนักงานระดับสูง ที�รู�เห็นและร�วมมือ
กันปกป�ดอุบัติการณ� และ/หรือ การบาดเจ็บ จะต�องถูกลงโทษ

Q: Who is to be dismissed if an accident or near miss is not reported correctly in OH&S 
Performance Monthly report?
A: Refers to formal on-site reporting “Incident Notification and Reporting process” 
Announcement,
Disciplinary action must be taken if incidents and/or injuries are voluntarily hidden / not 
reported – whether due to negligence or fear of blame.  In this case all those involved in the 
cover up, including the most senior employee, who knew about and contributed to hiding the 
incident and/or injury, must be disciplined. 

คำถามเฉพาะ / SPECIFIC QUESTIONS
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ถาม – ตอบ
Frequently Asked Question?QA

ข�อห�ามปฏิบัติ ข�อที� 1 ห�ามฝ�าฝ�นกฎระเบียบความปลอดภัย
The Don’t Rule 1: Safety Provisions: Do not override or interfere with any safety 
provision or allow anyone else to override or interfere with them.

Q: เราจะสามารถปฏิบัติตามข�อห�ามปฏิบัติ ข�อที�1 ห�ามฝ�าฝ�นกฎระเบียบความปลอดภัยได�อย�างไร 
เมื�อรู�ว�าในหลายๆ สถานการณ� หรือกิจกรรมที�ทำเป�นประจำ เราได�มีการละเมิดกฎ ยกตัวอย�าง 
การปฏิบัติงาน Rotary packer ที�เป�นกิจกรรมหลักของโรงงานปูนซีเมนต� ดังนี�
• ผู�ปฏิบัติงานลัดขั�นตอนผ�าน Proximity switchเพื�อที�จะนำถุงไปวางเรียงเอง เมื�อเกิดกรณีที�

เครื�องขนย�ายถุงใช�การไม�ได�
• ผู�ปฏิบัติงานลัดขั�นตอนผ�าน Proximity switchเพื�อที�จะนำถุงที�เสีย แตก หรือชำรุดออกจาก 

packer
A: เราไม�สามารถปล�อยให�เกิดพฤติกรรมเสี�ยงเหล�านี�ได� และห�ามมิให�ผู�ปฏิบัติงานลัดขั�นตอนผ�าน 
Proximity switch การ�ด หรือเครื�องมือ อุปกรณ�ความปลอดภัยอื�นใด และเข�าไปทำงานใน
เครื�องจักรที�กำลังทำงานอยู� เพียงเพื�อที�จะให�ขบวนการผลิตยังสามารถดำเนินการต�อไปได� (เช�น 
รีบเอาถุงที�เสีย หรือแตกออกจาก Packer, เข�าไปทำความสะอาดใน Packer หรือเข�าไปด�วยเหตุผล
อื�นๆ) ต�องทำการหยุดเครื�องมือหรือเครื�องจักร ตัดแยกแหล�งพลังงาน ป�ดล็อคระบบหรืออุปกรณ� 
แขวนป�าย และทดสอบว�ายังมีแหล�งพลังงานหลงเหลืออยู�หรือไม� เราจะไม�ยินยอมให�มีความเสี�ยง
เกิดขึ�นในขณะที�ผู�ปฏิบัติงาน กำลังแก�ป�ญหาทางด�านเทคนิค: ทำการซ�อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ� 
และ/หรือ ติดตั�งเครื�องมือ อุปกรณ�ใดๆ ดังนั�นการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานเหล�านี� เป�นสิ่งที�
ต�องปลูกฝ�งให�เกิดเป�นวัฒนธรรมการทำงานที�ปลอดภัยเพื�อให�บรรลุตามมาตรฐานความ   ปลอดภัย
ในการทำงานที�กำหนด

Q: How can we respect Cardinal Rule 1 (safety provision) when we know that in many situations 
common practice leads to breaking the rule. For example the following rotary packer practices 
exist in the majority of cement plants:
• People bypass the (guarding) proximity switch to clean the packer before a cement type switch
• People bypass the (guarding) proximity switch to manually place bags when the bag transfer 

machine is broken
• People bypass the (guarding) proximity switch to remove a damaged bag
A: We cannot tolerate risk-taking behaviour and allow people to bypass proximity switches, 
guards or other safety devices and enter into an operating machine, just to keep production 
running (eg. to quickly remove a damaged bag, to clean a packer or for any other reason). 
Equipment must be stopped, isolated, de-energized, locked, tagged and tested before entering is 
permitted.  It is unacceptable that we put lives at risk when there is an obvious technical 
solution, through proper maintenance and/or optimization of equipment settings. Changing 
these common practices is one of the many culture changes required if we are to achieve the 
safety standards we have set ourselves.

คำถามเฉพาะ / SPECIFIC QUESTIONS
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ถาม – ตอบ
Frequently Asked Question?QA

ข�อห�ามปฏิบัติ ข�อที� 2 ห�ามดื�มแอลกอฮอล�และใช�สารเสพติด
The Don’t Rule 2: No Alcohol nor Drugs: Do not work if under the influence of 
alcohol or drugs

Q: หากตรวจพบว�าผู�ปฏิบัติงานมีปริมาณแอลกอฮอล�ในกระแสเลือด แต�ไม�เกินที�กฎหมายกำหนด 
(กฎหมายกำหนดที� 50 มิลลิกรัมเปอร�เซ็นต�ขึ�นไป) เราจะอนุญาตให�บุคคลนั�นเข�ามาปฏิบัติงานใน
พื�นที�ของกลุ�มบริษัทปูนซีเมนต�นครหลวงได�หรือไม�
A: ไม�ได� ผู�ที�มีปริมาณแอลกอฮอล�ในเลือดมากกว�า 0 มิลลิกรัมเปอร�เซ็นต� จะไม�ได�รับอนุญาต ให�
เข�ามาในพื�นที�ปฏิบัติงานของกลุ�มบริษัทฯ หรือขับขี�ยานพาหนะทุกประเภท เนื�องจากกลุ�มบริษัทฯ 
เล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตพนักงานและผู�รับเหมา จึงมีข�อกำหนดที�เข�มงวดกว�ากฎหมาย ทั�งนี�
เนื�องจากเครื�องจักรในโรงงานมีความเสี�ยงสูงในหลายพื�นที� ดังนั�น ระดับความเข�มข�นของปริมาณ
แอลกอฮอล�ในเลือด จะต�องเป�นศูนย� 
• ไม�อนุญาตให�บุคคลใดก็ตามที�อยู�ในสภาพมึนเมาด�วยฤทธิ์ยาและสารเสพติดผิดกฎหมาย เข�ามา

ในพื�นที�ปฏิบัติงานของบริษัทหรือ ทำการขับขี�ยานพาหนะทุกประเภท
• ไม�อนุญาตให�นำสารเสพติด เข�ามาในพื�นที�ปฏิบัติงาน หรือ มีไว� ในยานพาหนะ ไม�เช�นนั�นแล�วจะ

ถูกไล�ออกทันที

Q: If you are having a Blood Alcohol Concentration (BAC) but not above the official alcohol limit 
(50 mg.%),shall the company allow you to enter a SCCC Group site or onsite operate any mobile 
equipment?
A: Nobody and no alcohol consumption are permitted to enter a SCCC Group site or onsite 
operate any mobile equipment while having Blood Alcohol Concentration (BAC) more than zero.

The threshold for BAC in SCCC Group is zero for all operators due to SCCC is in the heavy 
manufacturing with having high risk in many area activities. This threshold is higher than legal 
threshold.
NOTE: This threshold is also applicable in countries with a higher legal threshold or countries 
with no threshold at all. 
• Nobody is permitted to enter a SCCC Group site or onsite Operate any mobile equipment while 

under the influence of illegal drugs.
• Bringing any illegal drugs to any site or having them in any mobile equipment is strictly 

forbidden and shall lead to immediate dismissal.
 

คำถามเฉพาะ / SPECIFIC QUESTIONS
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ถาม – ตอบ
Frequently Asked Question?QA

ข�อห�ามปฏิบัติ ข�อที� 2 ห�ามดื�มแอลกอฮอล�และใช�สารเสพติด
The Don’t Rule 2: No Alcohol nor Drugs: Do not work if under the influence of 
alcohol or drugs

Q: ประโยคที�กล�าวว�า “อยู�ในสภาพมึนเมาด�วยฤทธ์ิแอลกอฮอล� ยา หรือสารเสพติด“หมายถึงอะไร
A: ผู�ปฏิบัติงานจะถูกพิจารณาว�า อยู�ในสภาพมึนเมาด�วยฤทธ์ิแอลกอฮอล� ยา หรือสารเสพติด ถ�า
สิ่งเหล�านี�ส�งผลกระทบต�อ สมาธิ และ /หรือการตอบสนองต�อการปฏิบัติงานของผู�ปฏิบัติงานเอง

Q: What does “ under the influence of alcohol or drugs” mean?
A: You are considered to be under the influence of alcohol or drugs, if these substances affect 
your concentration and/or reaction.

Q: ถ�าออกไปทานมื�อเที�ยงข�างนอกกับลูกค�า เราสามารถดื�มแอลกอฮอล�และกลับเข�ามาทำงานหลัง
จากนั�น ได�หรือไม�
A: ไม�ได� เนื�องจากถือว�าอยู�ในขณะปฏิบัติหน�าที� ถึงแม�ว�าการเลี�ยงรับรองลูกค�า หรือ ซัพพลายเออร� 
เป�นเรื�องที�สำคัญ ซึ�งในฐานะที�เป�นตัวแทนของบริษัท หากผู�จัดการ และพนักงาน ได�เชิญ หรือถูกเชิญ
ให�ไปดื�มเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล� ให�ทำการหลีกเลี�ยง และปฏิเสธอย�างสุภาพ หรือหากเลี�ยงไม�ได� 
ต�องไม�กลับเข�ามาปฏิบัติงานอีก หากต�องขับขี�ยานพาหนะ ต�องมีผู�ขับขี�ให� หรือใช�บริการรถสาธารณะ 
หรือให�แจ�งผู�บังคับบัญชารับทราบ

Q: If I go out with my customers at lunch, can I have alcoholic drinks and come back to work 
afterwards?
A: No, because you are in your working hours. Entertaining a customer or supplier is certainly 
important. As the company’s representatives, if you are invite or invited for alcoholic drinks, try 
your best to gentle avoid or refuse. If you can’t, you must not come back to work. Do not drive 
the car by yourself, find driver assistance instead and/or call the public transport and/or 
supervisors.

Q: เราไม�ควรจะมีบริการเครื�องดื�มแอลกอฮอล�ในโรงอาหารใช�หรือไม�
A: แน�นอนที�สุด จะต�องไม�มีแอลกอฮอล�บริการในโรงอาหาร และ บริโภคแอลกอฮอล� หรือเสพสาร
เสพติดในพื�นที�ของบริษัท

Q: Does this mean that we should no longer serve alcoholic drinks in our canteen?
A: Clearly, yes! No alcohol must be served in canteens and consuming alcohol or illegal drugs on 
any INSEE Group site is not allowed.

คำถามเฉพาะ / SPECIFIC QUESTIONS
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ถาม – ตอบ
Frequently Asked Question?QA

คำถามเฉพาะ / SPECIFIC QUESTIONS
ข�อห�ามปฏิบัติ ข�อที� 2 ห�ามดื�มแอลกอฮอล�และใช�สารเสพติด
The Don’t Rule 2: No Alcohol nor Drugs: Do not work if under the influence of 
alcohol or drugs

Q: เราสามารถฉลองโอกาสพิเศษในพื�นที�โดยมีเครื�องดื�มแอลกอฮอล�ได�หรือไม�
A: ไม�ได� จะต�องจัดนอกพื�นที�ทำงานและ นอกเวลาทำงาน  และต�องทำการประเมินความเสี�ยง ใน
กรณีที�บริษัทต�องจัดเตรียมเรื�องการเดินทางรับ-ส�งหลังเสร็จส้ินจากงานเลี�ยง ส�วนข�อยกเว�นสำหรับ
กิจกรรมใหญ�ๆ ที�สำคัญ ซึ�งบริษัทต�องจัดงานเพื�อเฉลิมฉลองให�กับครอบครัว เพื�อนพนักงาน 
เจ�าหน�าที�จากหน�วยงานชุมชน หรือ รัฐบาล เป�นต�น และต�องใช�พื�นที�บางส�วนของพื�นที�ปฏิบัติงาน 
บริษัทจะต�องมั�นใจว�า มีการกำหนดพื�นที�ของการจัดงาน และ สิ่งอำนวยความสะดวกที�เกี�ยวข�อง
อย�างชัดเจน มีการควบคุมทางเข�า/ออก เพื�อไม�ให�มีการลักลอบนำแอลกอฮอล� หรือซุกซ�อนใน 
ยานพาหนะนำเข�าไปในพื�นที�ปฏิบัติงานได�  และไม�อนุญาตให�บุคคลใดก็ตามที�ต�องเข�าทำงานกะ 
บริโภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล�ในงานเลี�ยงที�จัดขึ�น ก�อนเข�าไปปฏิบัติงานได�  ซึ�งกิจกรรมจะจัดขึ�น
ได�นั�น ต�องได�รับการอนุมัติจาก CEO ของกลุ�มบริษัทก�อน

Q: Can we celebrate a special event at our site with alcoholic drinks?
A: No, this must be done offsite and outside of your working hours.  A risk assessment must be 
done to determine if company must organize transportation after the event. If, on an exceptional 
basis, and for a big / important event you decide to organize a celebration with families, friends, 
officials from the community or government etc. using part of the site, make sure the 
celebration area and associated facilities are well defined. The access / egress must be controlled 
so that no alcohol is/can be diverted into operation areas or any mobile equipment. Nobody from 
the working shift shall be allowed to consume alcoholic drinks nor will it be acceptable to start 
work after consuming alcohol at such an event. Such an event must be organized only with the 
approval of the CEO of the GC.
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กรุณาติดต�อ
ฝายปฎิบัติการ กำกับดูแล ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
หร�อเจ�าหน�าที�ความปลอดภัยประจำสายงาน
กลุ�มบร�ษัทปูนซีเมนต�นครหลวง

สอบถามข�อมูลเพ��มเติม
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บร�ษัท ปูนซีเมนต�นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ชั�น 3, 10-12 อาคารคอลัมน�ทาวเวอร�
199 ถนนร�ชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท� : 02-797-7000 
โทรสาร :  02-797-7001-2

SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
3rd, 10th - 12th Column Tower,
199 Ratchadapisek rd., Klongtoey, 
Bangkok 10110
Tel:  02-797-7000 
Fax:  02-797-7001-2


