กฎแหงความปลอดภัย

5 ขอ ตองปฏิบัติ 2 ขอ หามปฏิบัติ

Cardinal Rules: 5 Do 2 Don’t
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สารจากผูบร�หาร

CEO and Management Message

คุณศิวะ มหาสันทนะ
ประธานเจาหนาที�บร�หาร บร�ษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
Siva Mahasandana
CEO of SCCC

บริษทั ฯ มีความหวงใยตอสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผูร ว มธุรกิจทุกทาน คณะผูบ ริหารบริษทั
ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) และ กลุมบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง มีมติเห็นชอบใหมีการเริ่มบังคับใช
“กฎแหงความปลอดภัย: 5 ขอตองปฏิบตั ิ 2 ขอหามปฏิบตั ”ิ เพือ� ปองกันอุบตั กิ ารณรนุ แรงทีอ� าจจะเกิดขึน� ภายใน
กลุมบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง
ผมถือวากฎนี�เปนสวนหนึ�งของนโยบายในการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของบริษัทฯ
เพื�อใหบริษัทฯ ของเราเปนสถานที�ทำงานที�ปลอดภัย ผมหวังวา ทุกทานจะพรอมใจกันขจัดแหลงอันตราย การ
บาดเจ็บและการสูญเสีย เพื�อมุงสูเปาหมาย “ภัยอันตรายตองเปนศูนย” ตอไป
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”.

คุณประเสร�ฐ กสิกิจสกุลผล
ผูจัดการอาวุโส ฝายปฏิบัติการ กำกับดูแล ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
Prasert Kasikigskulpol
Operational Compliance and Group OH&S Senior Department Manager

บริษทั มีเปาหมายทีต� อ งการใหการดำเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยูในระดับชัน� นำ โดยใหความ
สำคัญเปนอันดับแรกๆ ถือเปนสวนหนึ�งในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั�นตอความรับผิดชอบในการปกปองความ
ปลอดภัยของพนักงานและผูมีสวนเกี�ยวของในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ�งเปนหนาที�ของพนักงานทุกคน
ตองยึดมั�นที�จะบรรลุตามเจตนารมณนี�เพื�อใหบรรลุผลตามความมุงหมายขางตนนี� บริษัทฯ ไดบังคับใช “กฎแหง
ความปลอดภัย: 5 ขอตองปฏิบตั ิ 2 ขอหามปฏิบัติ”
ดังนัน� ผูจ ดั การและหัวหนางานทุกคน มีหนาทีร� บั ผิดชอบในการสือ� สารและอธิบาย “กฎแหงความปลอดภัย: 5 ขอ
ตองปฏิบต
ั ิ 2 ขอหามปฏิบต
ั ”ิ ใหกบั ผูร ว มงานในสายงานและผูร ว มธุรกิจ นอกจากนัน� พนักงานและผูร ว มธุรกิจ
ทุกคนตองมีหนาที�ปฏิบัติตาม “กฎแหงความปลอดภัยฯ” นี�ดวย
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.
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หลักการและสาระสำคัญ มีอะไรบาง?
Explanation

การปฏิบัติตามกฎระเบียบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำสั�งดานความปลอดภัย ถือเปนเงื�อนไขหนึ�งของการวาจางของกลุมบริษัทฯ
Complying with OH&S rules and directives are a condition of employment in the SCCC Group.

กฎแหงความปลอดภัย: 5 ขอตองปฏิบัติ และ 2 ขอหามปฏิบัติ

มีเปาหมายเพือ� ปองกันอุบตั เิ หตุ และความสูญเสียทีอ� าจเกิดขึน� จากการทำงานในกลุม
 บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
สงเสริมใหมกี ารแสดงออกถึงพฤติกรรมทีป� ลอดภัย โดยมีเปาหมายหลักคือ “ภัยอันตรายตองเปนศูนย” พนักงาน
และผูรับเหมา มีหนาที�ปฏิบัติตามกฎอยางเครงครัด
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.
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โดยมีหลักการ และสาระสำคัญดังนี�
The cardinal rules are;

พรอมในการทำงาน
1 ดูตแอลสุงดูแขลสุภาพให
ขภาพใหแข็งแรง พรอมตอการปฏิบัติงาน

สารบัญ
INDEX
5

Fitness for Work: All personnel are responsible for ensuring
that they are fit for work.

ขี�ดวยความปลอดภัย
2 ขัตบองปฏิ
บัติตามกฎจราจรและกฎการขับขี�ตามขอกำหนด
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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.

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
3 สวมใส
ตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE)
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ตามกฎขอบังคับของแตละงาน

Personal Protective Equipment: Adhere to Personal Protective Equipment (PPE)
rules applicable to a given task at all times.

งพลังงานและการล็อคอุปกรณ
4 ตัตอดงปฏิแยกแหล
บัติตามขั�นตอนการตัดแยกแหลงพลังงาน
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และการล็อคอุปกรณอยางเครงคร�ด

Isolation and Lock Out: Always follow Isolation and Lock Out Procedures.

บัติการณที�เกิดขึ�น
5 รายงานอุ
ตองรายงานการบาดเจ็บและอุบัติการณที�เกิดขึ�นทุกคร��ง
Reporting Culture: Report all injuries and incidents.
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สารบัญ
INDEX
ยบความปลอดภัย
1 หตอามฝงไมาฝฝานฝนกฎระเบี
กฎความปลอดภัย หร�อยินยอมใหผูใดฝาฝนกฎความปลอดภัย
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Safety Provisions: Do not override or interfere with any safety provision
or allow anyone else to override or interfere with them.

และใชสารเสพติด
2 หตอามดืงไม�มดแอลกอฮอล
ื�มแอลกอฮอลและใชสารเสพติด

18

No Alcohol nor Drugs: Do not work if under the influence of alcohol or drugs.

Q?A

ถาม – ตอบ

Frequently Asked Question

19-25
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การตีความ การบรรยาย และการอธ�บาย
เร�่อง กฎแหงความปลอดภัย
Interpretation and Explanation

5 ขอตองปฏิบัติ / 5 Do
1.ดูแลสุขภาพใหพรอมในการทำงาน
ตองดูแลสุขภาพใหแข็งแรง
พรอมตอการปฏิบัติงาน
Fitness for Work: All personnel are responsible
for ensuring that they are fit for work.
ทุกคนตองมีความรับผิดชอบตอตนเองเพื�อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน
You are responsible for ensuring You are Fit for Work

ตองหมัน� ออกกำลังกายเพือ� สราง
ความแข็งแรงใหกบั รางกายอยาง
สม่ำเสมอ
Exercise regularly to strengthen
your good health and body.

ทำการตรวจสุขภาพเปนประจำ
และผลการตรวจสุขภาพตอง อยู
ในคามาตรฐาน หากไมเปนไป
ตามคามาตรฐานตองรีบพบ
แพทยเพื�อหาทางปองกันรักษา
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.

รับประทานอาหารทีเ� ปนประโยชน
ตอรางกาย เชน อาหารครบ 5 หมู
Having good food and nutrient
such as the 5 food groups.
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มีสุขอนามัยที�ดี และพักผอนให
เพียงพอกับความตองการของ
รางกาย
Take an enough adequate resting.

ตองไมปฏิบัติงานในขณะที�ยา
ออกฤทธิ์ เชน ยาแกหวัด อาจ
ทำใหงว งนอน ซึง� อาจมีผลกระทบ
ตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของตนเอง หรื อ ผู  อ ื � น หากมี
อาการไมปกติ ใหรบี แจงหัวหนา
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.

หากตรวจพบวาตนเองเปนโรค
ติดตอ และสามารถแพรเชื�อไป
สูผ รู ว มงาน ตองแจงหัวหนางาน
และปองกันตนเองไมใหแพร
เชื�อไปยังบุคคลอื�น รีบทำการ
รั ก ษาให ห ายขาด จนกว า จะ
พร อ มกลับมาปฏิบัติงานตามที�
แพทยสั�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.
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2. ขับขี�ดวยความปลอดภัย
ตองปฏิบัติตามกฎจราจร
และกฎการขับขี�ตามขอกำหนด

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.
ทุกคนที�ขับรถที�อยูภายใตการดูแลของบริษัท ตองขับขี�ยานพาหนะดวยความปลอดภัยโดย
ตองมั�นใจไดวายานพาหนะอยูในสภาพที�ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด
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.

ผูท ข�ี บั ขีห� รือโดยสารรถจักรยาน
ยนต ตองสวมหมวกกันน็อค
พรอมใชสายรัดคาง
All personnel riding on
motorcycles shall wear a SCCC
approved helmet (minimum
requirement is a hard hat
equipped with chin strap).

ผูขับขี�ยานพาหนะตองพักผอน
ใหเพียงพอ มีสภาพรางกายและ
ความสามารถทีเ� หมาะสมในการ
ขับขี�ยานพาหนะ ตองมีสภาพ
จิตใจปกติ เชน ไมมีอารมณ
หงุดหงิด

ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และ
ระบบเบรกเปนประจำเพือ� ความ
ปลอดภั ย ทั � ง การตรวจสอบ
ประจำวันกอนการทำงาน การ
ตรวจสอบตามระยะที�กำหนด
หรือตามรอบเวลาการซอมบำรุง

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.

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.
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วางแผนเสนทางในการเดินทาง
กำหนดแผนการเดินทางทัง� ใน
และนอกพืน� ทีโ� รงงาน และในพืน� ที�
ปฏิบัติงาน ตองแยกพื�นที�ทาง
เดินออกจากเสนทางสัญจร ของ
ยานพาหนะใหชดั เจน
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.

คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที�
ยานพาหนะเคลื�อนที� ทั�งผูขับขี�
และผูโ ดยสารทัง� ในพืน� ทีโ� รงงาน
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.

จอดยานพาหนะอยางปลอดภัย เมื�อเดินทางถึง
จุดหมาย หรือ ตองการจอดยานพาหนะ ทำการ
ดึงเบรกมือ ดับเครือ� งยนต เมือ� ลงจากยานพาหนะ
และทำการหนุนลอปองกันการเคลื�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.

สรางความชัดเจนในการมองเห็น
ทั�งยานพาหนะและผูขับขี� ไมทำ
การขับขีใ� กลคนั หนามากเกินกวา
ระยะทีส� ามารถหยุดยานพาหนะ
ไดอยางปลอดภัย
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.

งดใชอุปกรณสื�อสารทุกชนิด ไมเสพยาเสพติด
ไมดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล ทั�งกอนการขับขี�
และระหวางการขับขี�ยานพาหนะ รวมถึงขับขี�
ดวยความเร็วตามที�แตละพื�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.
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3. สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล
ตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล (PPE) ตามกฎขอบังคับ
ของแตละงาน

Personal Protective Equipment: Adhere to Personal
Protective Equipment (PPE) rules applicable
to a given task at all times.

ตองสวมใสหมวกนิรภัย รองเทา
นิรภัย แวนนิรภัย หนากากกัน
ฝุน และอุปกรณปองกันเสียง
ตามขอกำหนดของหนวยงานนัน� ๆ
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.

ตองมีการกำหนดหรือระบุ PPE
ทีจ� ำเปนตองใช ในการปฏิบตั งิ าน
ใดๆ ก็ตาม ลงในขั�นตอนการ
ปฏิบัติงานอยางปลอดภัยหรือ
ในใบอนุญาตในการปฏิบัติงาน
เชน การทำงานบนที�สูง, การ
Clear Cyclone, การทำงานใน
สถานที�ที�มีประกายไฟหรือมี
ความรอน, การทำงานในสถาน
ทีม� ฝี นุ ในปริมาณมาก และ/หรือ
สถานทีอ� บั อากาศ, การทำงานกับ
สารเคมี เปนตน
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 ตองมีการระบุ PPE ที�
จำเปนตองใช ในการปฏิบัติงาน
ใหชัดเจนในขั�นตอนการปฏิบัติ
งาน เชน หามสวมใสถุงมือที�ไม
ไดมาตรฐาน หรือหนาเกินไปใน
การทำงานกับเครือ� งกลึง, เครือ� ง
ขึน� รูป หรือเครือ� งบด เพราะเสีย� ง
ตอการถูกเครือ� งจักรหนีบดึงได
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.).
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PPE จะเปนวิธกี ารสุดทายทีจ� ะใชในการปองกันอันตรายทีอ� าจเกิดขึน� (จากการประเมินความเสีย� งหรือการวิเคราะห
ความปลอดภัยในการทำงาน) ในกรณีที�ไมสามารถกำจัดหรือทำใหความเสี�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.

ปองกันอันตรายจากแหลงพลังงาน
(ไฟฟา, ไฮดรอลิก (แรงดันน้ำ),
ความรอน, นิวเมติก (แรงดันลม))
เปนตน

ปองกันอันตรายจากการตก
จากที�สูง
Fall Prevention.

ปองกันอันตรายจากของเสียที�
ถูกปลดปลอยมาในบรรยากาศ
(ควัน/ไอ, กาซ, ฝุนจากปลอง
/ทอระบายออก เปนตน)

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

Protect smoke / vapor, gas,
dust from the chimney /
exhaust pipe, etc.

ปองกันอันตรายจากการขาด
ออกซิเจนในการหายใจ

หรือจากแหลงใดๆ ก็ตาม ทีอ� าจ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
ของผูปฏิบัติงาน ควรสวมใส
PPE ใหครบถวนและเหมาะสม
กับความเสีย� งตามทีแ� ตละพืน� ที�
กำหนด

Respiratory Protection.

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.

11

4. ตัดแยกแหลงพลังงานและการล็อคอุปกรณ
ตองปฏิบัติตามขั�นตอนการตัดแยกแหลง
พลังงานและการล็อคอุปกรณอยางเครงคร�ด

Isolation and Lock Out: Always
follow Isolation and Lock Out Procedures.

หัวหนางานตองตรวจสอบการ
ตัดแยกแหลงพลังงาน และล็อค
รวมทัง� การแขวนปายและทดสอบ
พลังงานที�ทำการตัดวายังมีอยู
หรือไม กอนอนุญาตใหปฏิบัติ
งาน
Supervisor must ensure that
all sources of energy are
isolating and blocking off
“Lock-Tag-Try” before permission.

ผูปฏิบัติงานตองประเมินแหลง
พลังงานทั�งหมด ที�เกี�ยวของกับ
งานที�ปฏิบัติ

ตองตัดแยกแหลงพลังงานทัง� หมด
ทีเ� กีย� วของ และล็อคใหครบทุกจุด
ตัดแยกฯ

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

The sources of energy have to
be isolated and locked to block
off all sources of energy.
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ตองใชกุญแจล็อคสวนบุคคล
และแขวนปาย พรอมกับทดสอบ
อุปกรณเพื�อใหแนใจวาไมมี
แหลงพลังงานหลงเหลืออยู
กอนปฏิบตั งิ านทุกครัง� ขัน� ตอน
ทัง� หมดนีร� วมเรียกวา “Lock out
- Tag out”

ตองเก็บลูกกุญแจสวนบุคคลไว
ที�ตัวเองตลอดเวลาขณะปฏิบัติ
งาน
Keep your personal lock and
key with yourself at all times
while working.

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

ตองตรวจสอบและบำรุงรักษา
อุปกรณการตัดแยกแหลงพลังงาน
ใหพรอมใชงานและเพียงพอตอ
การใชงาน
Sufﬁcient lock out - tag out and
relevant equipment must be
in place and well maintenance.

ใชวิธีการตัดแยกแหลงพลังงาน
ตามที�บริษัทฯ กำหนดชัดเจน
Follow company’s the isolation
and lockout process strictly.

ตองตรวจสอบพื�นที�ปฏิบัติงาน
เมือ� เสร็จงาน ใหมคี วามปลอดภัย
กอนดำเนินการปลดล็อคกุญแจ
และจายพลังงานกลับคืนสภาพ
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.

แหลงอันตรายที�ตองทำการตัด
หรือปดกัน� ไดแก แหลงพลังงาน
ไฟฟา, แรงดันลม, แรงดันน้ำ,
ความดันอากาศ ไอน้ำหรือกาซ,
วัตถุดบิ / วัสดุทไ�ี หลเขา - ออก
ในกระบวนการ, เครื�องจักร
หรืออุปกรณสวนประกอบของ
เครื�องยนต เปนตน
The sources of energy to be
isolated and locked are
electricity, pneumatic pressure,
steam, liquids, material entering
or leaving, mobile equipment,
etc.
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หามแขวนปายอยางเดียว โดย
ที�ไมไดตัดพลังงาน และไมได
ล็อคกุญแจ

หามปลดกุญแจของบุคคลอื�น
โดยไมไดรับอนุญาต หรือโดย
พลการ

Do not tag without isolating
all energy sources and locked.

Do not unlock other’s personal
lock without permission.

หามทำการซอมแซมหรือปฏิบตั ิ
งานกับเครือ� งจักร โดยไมมกี าร
ตัดแยกแหลงพลังงาน

หามใชวิธีตัดแยกแหลงพลังงาน
วิธีอื�น ที�บริษัทฯไมอนุญาตหรือ
กำหนด

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

Do not apply the alternative
method of isolation and
lockout process which not
allowed by the company’s rules.
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5. รายงานอุบัติการณที�เกิดขึ�น
ตองรายงานการบาดเจ็บ
และอุบัติการณที�เกิดขึ�นทุกคร��ง

Reporting Culture: Report all injuries and incidents.

ตองทำการรายงานการบาดเจ็บ
ความเสียหาย และอุบตั กิ ารณท�ี
เกิดขึ�นทุกครั�ง เพื�อใชเปนแนว
ทางในการปองกันอุบตั เิ หตุมิให
เ กิดเหตุการณซ้ำ ขึ�นอีก

ตองรายงานแหลงอันตรายทีพ
� บ
เชน สภาพพื�นที�ที�ไมปลอดภัย
สภาพอุปกรณที�ไมปลอดภัย
หรือการกระทำที�ไมปลอดภัย
รวมถึงแหลงที�มีความเสี�ยง

All Injuries & incidents must
be reported so that preventive
action/program can be put in
place to avoid recurrence.

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

รายงานผูท เ�ี กีย� วของทันที ตามขัน�
ตอนทีบ� ริษทั ฯกำหนด
Follow company’s incident
notiﬁcation process.
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2 ขอหามปฏิบัติ / 2 Don’t
1.หามฝาฝนกฎระเบียบความปลอดภัย
ตองไมฝาฝนกฎความปลอดภัย
หร�อยินยอมใหผูใดฝาฝนกฎความปลอดภัย
Safety Provisions: Do not override or interfere with
any safety provision or allow anyone else to override
or interfere with them.

หากมีขอ สงสัยในการปฏิบตั งิ าน
ใหสนั นิษฐานวาอาจเกิดอันตราย
ได และใหทำการสอบถามหัวหนา
งานโดยทันที
If there is any doubt in
operations. It can be dangerous,
immediately inform to supervisors.

ใหปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีบ� ริษทั ฯ
กำหนด
Mandatory to follow company’s
safety provision.

หามถอดออก หรือดัดแปลง
อุปกรณระงับ อัคคีภัย เชน ถัง
ดับเพลิง, สายยางดับเพลิง, ผาหม
กันไฟ เปนตน
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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หามฝาฝนกฎขอบังคับดานความปลอดภัย
(Safety Provision) ที�เกี�ยวของกับขอตางๆ
ดังนี�
• อุปกรณครอบเครือ� งจักร (guard) , ระบบ
ล็อค (interlock), สวิทชที�มีกุญแจล็อคได
(lockable isolator switches), วาลว
cut-off, ระบบหยุดการทำงานของ
เครื�องจักร (machine brakes)
• แนวกั�นเขตเพื�อความปลอดภัย (safety
barriers), เชือกลอมรอบ (rope-offs), รั�ว
หรือบริเวณหามเขาตางๆ
• อุปกรณปอ งกันอัคคีภยั , สัญญาณเตือนภัย
เปนตน
• กฎขอบังคับตางๆที�เกี�ยวของ, directives,
ขัน� ตอนการปฏิบตั งิ าน, ปายความปลอดภัย
(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.

ไมอนุญาตใหบุคคลใดก็ตามปฏิติงานกับ
เครื�องจักรที�ไมมีอุปกรณครอบหรือปองกัน
อันตราย ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม (เชน
ทำการซอมแซม, ตรวจสภาพ, ทำความสะอาด
เปนตน) ยกเวนในกรณีทต�ี อ งมีความจำเปนที�
จะตองปฏิติงานกับเครื�องจักรที�ไมมีอุปกรณ
ครอบหรือปองกันอันตราย (เชน ทดสอบอุปกรณ,
เก็บตัวอยาง เปนตน) ตองมีการกำหนดเปนขอ
ปฏิบตั ิในการทำงานอยางปลอดภัย สำหรับ
กรณียกเวนนี�อยางชัดเจน หรือตองไดรับ
อนุญาตภายใตเงื�อนไขที�กำหนด และตองทำ
การประเมินความเสีย� งของงานในแตละขัน� ตอน
อยางละเอียด ซึ�งรวมไปถึงการจัดใหมีผูเฝา
ระวัง (Stand-by person) เพื�อใหแน ใจวา
เมือ� เกิดขอผิดพลาดแลวจะสามารถหยุดเครือ� ง
จักรหรือกระบวนการได ในทันที และผูป ฏิบตั ิ
งานจะไดรับการชวยเหลือไดทันทวงที
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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หามปฏิบัติงานโดยวิธีลัดขั�นตอน และ/หรือ
ใชอุปกรณหรือเครื�องจักรที�อยูในสภาพที�ไม
สมบูรณ หลีกเลี�ยงการเขาไปในบริเวณที�มี
การกัน� แนวเขตหรือมีสญ
ั ลักษณหา มเขา (เชน
หองควบคุมกระแสไฟฟาแรงสูง, สถานีจาย
ไฟฟา, สถานทีก� อ สราง และ/หรือ บริเวณทีม� ี
การรื�อถอน, บริเวณที�มีการ shut down
เปนตน) เพือ� หลีกเลีย� งอันตรายทีอ� าจเกิดขึน�
ยกเวนกรณีที�ไดรับอนุญาตแลวเทานั�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.).

บางครั�งผูปฏิบัติงานก็ไมสามารถทำการชี�บง
หรือปองกันอันตรายไดครอบคลุมทุกงาน ดังนัน�
ผูปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ
บังคับที�กำหนดอยางเครงครัด เชน
• หามปฏิบัติงานโดยวิธีลัดขั�นตอน (เชน ปน
ปาย/ขาม บนสายพาน เปนตน)
• หามใชอุปกรณหรือเครื�องจักรใดๆ ก็ตาม
เวนแตไดรบั การอบรม และไดรบั อนุญาตใน
การปฏิบัติงานอยางถูกตอง
• หามโดยสารเครือ� งจักร หรืออุปกรณใดๆ ก็
ตามทีม� ไิ ดมไี วเพือ� จุดประสงคในการโดยสาร
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.
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2. หามดื�มแอลกอฮอลและใชสารเสพติด
ตองไมดื�มแอลกอฮอลและใชสารเสพติด
No Alcohol nor Drugs: Do not work
if under the influence of alcohol or drugs

หามมิใหผูที�อยูในสภาพมึนเมา
จากสารเสพติดหรือเครื�องดื�ม
แอลกอฮอลเขาปฏิบตั งิ าน เนือ� ง
จากความสามารถ หรือการตัดสิน
ใจจะลดลง และหามมีการใชสาร
เสพติดหรือดืม
� แอลกอฮอล ใน
ระหวางปฏิบัติงาน 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.

ผูปฏิบัติงานที�ตองใชยาตามที�
แพทยสง�ั ตองทำการแจงหัวหนา
งานทุกครัง� เนือ� งจากยาบางชนิด
มีผลขางเคียงตอสมาธิ และการ
ตอบสนองในการทำงาน ดังนัน�
ผูป ฏิบตั งิ านตองแจงผลขางเคียง
ของการใชยาชนิดนั�นๆ ตามที�
ระบุไวที�ผลิตภัณฑแกหัวหนา
งาน และหากมีขอ สงสัยใหทำการ
ปรึกษาแพทยผูเชี�ยวชาญโดย
ทันที
Employees should inform their
supervisor if they are under
medication which may impact
on their concentration and
reaction time.

ทุกคนมีหนาทีใ� นการชวยกันดูแล
และปองกันมิ ใหเกิดอุบัติเหตุ
โดยถาพบผูที�สงสัยวามีอาการ
มึนเมาจากการใชสารเสพติดหรือ
เครื�องดื�มแอลกอฮอล ตองรีบ
แจงหัวหนางานและมิใหบุคคล
นั�นเขาปฏิบัติงาน
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
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Q?A

ถาม – ตอบ

Frequently Asked Question

คำถามทั�วไป / GENERAL QUESTIONS
Q: เราสามารถปรับแก หรือ ดัดแปลง หลักการ และสาระสำคัญของกฎแหงความปลอดภัย: 5 ขอ

ตองปฏิบัติ 2ขอ หามปฏิบัติ ไดหรือไม
A: ไมได หามมีการปรับแก ใดๆ ทั�งสิ้น แตอาจใสคำอธิบายหรือคำจำกัดความเพิ่มเติมลงไปใน
แตละขอของกฎแหงความปลอดภัย และประกาศบังคับใชตามที�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: ผูบ งั คับบัญชา/หัวหนางานสามารถบอกผูป ฏิบตั งิ านใหเพิกเฉยตอกฎระเบียบความปลอดภัยฯ

ไดหรือไม ถาเกิดสถานการณเชนนี�ผูปฏิบัติงานควรทำอยางไร
A: ไมได, ใหดูกฎแหงความปลอดภัย 2 ขอหามปฏิบัติ ขอที� 1 ตองไมฝาฝนกฎความปลอดภัย
หรือยินยอมใหผู ใดฝาฝนกฎความปลอดภัย ในกรณีทถ�ี กู สัง� ใหฝา ฝนกฎ ผูป
 ฏิบตั งิ านตองปฏิเสธ
คำสั�งนั�น และทำการรายงานพฤติกรรมนั�นแกผูจัดการ/ผูบังคับบัญชาที�มีตำแหนงสูงกวาหัวหนา
งานบุคคลนั�น ซึ�งหัวหนางานบุคคลนั�นจะไดรับบทลงโทษขั�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�นใจไดอยางไรวาพนักงานทุกคนมีความรู ความเขาใจเรื�องกฎแหงความปลอดภัย :

5 ขอตองปฏิบัติ 2 ขอหามปฏิบัติ
A: ในประกาศคำสั�ง กำหนดใหกลุมบริษัทในเครือฯ ตองทำการสื�อสารกฎแหงความปลอดภัย:
5 ขอตองปฏิบตั ิ 2 ขอหามปฏิบตั ิ และตองมัน� ใจวาบุคลากรทุกคนมีความรูค วามเขาใจ โดยผูบ ริหาร
มีหนาที�ใหการสนับสนุนและจัดเตรียมสื�อ อุปกรณตางๆที�เกี�ยวของ กอนที�จะมีการบังคับใชบท
ลงโทษอยางเปนทางการ ตั�งแตวันที� 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.
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Frequently Asked Question

คำถามทั�วไป / GENERAL QUESTIONS
Q: อะไรคือความแตกตางระหวาง ขอตองปฏิบตั ิ ขอที� 4 (ตัดแยกแหลงพลังงานและการล็อคอุปกรณ)
และขอหามปฏิบัติ ขอที� 1 (หามฝาฝนกฎระเบียบความปลอดภัย)
A: การหามฝาฝนกฎความปลอดภัย นัน� เปนไดทง�ั ในเชิงกายภาพ (รัว� การด ระบบล็อค เครือ� งมือ
อุปกรณ เขตกัน� ) หรือ กฎระเบียบขอบังคับเพือ� ความปลอดภัยตางๆ ทีถ� กู กำหนด หรือจัดใหมขี น�ึ
ตามผลการประเมินความเสีย� ง (เชน หามโดยสารบนสายพาน) สำหรับตัดแยกแหลงพลังงาน และ
การล็อคอุปกรณนั�น จะเฉพาะเจาะจงกอนที�จะเริ่มมีการปดล็อคระบบหรือเครื�องมืออุปกรณ ใดๆ
ตองมีการตัดแยกแหลงพลังงานกอน แลวจึงคอยทำการปดล็อคระบบหรืออุปกรณนน�ั ๆ (ดวยกุญแจ
ล็อคสวนบุคคล) แขวนปาย และทดสอบพลังงานกอนเริม่ งาน (เพือ� แสดงวาอุปกรณหรือกระบวนการ
นั�นปราศจากแหลงพลังงานแลว) กฎขอนี�เปนขอที�สำคัญที�จะชวยปองกันการสูญเสียชีวิตได
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.

คำถามเฉพาะ / SPECIFIC QUESTIONS
ขอตองปฏิบัติ ขอที� 3 ตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) ตามกฎขอ
บังคับของแตละงาน
The Do’s Rule 3: Personal Protective Equipment: Adhere to Personal Protective
Equipment (PPE) rules applicable to a given task at all times.

Q: ทำไมเราจึงตองเนน และไมมองขามประโยคทีก� ลาววา “สวมใส PPE ตามทีก� ำหนด” ในขอตอง
ปฏิบัติขอที� 3
A: กฎแหงความปลอดภัย เปนขอกำหนดทีช� ว ยรักษาชีวติ ของผูป ฏิบตั งิ าน ถาหากมีการฝาฝนหรือ
ละเมิดกฎอาจนำมาซึ�งการเสียชีวิตได ดังนั�นเราจึงตองระบุประโยค“สวมใส PPE ตามที�กำหนด”
เพื�อสื�อวาทุกพื�นที�ตองมีการประเมินความเสี�ยงในแตละกิจกรรม และตองระบุ PPE ที�จำเปนตอง
สวมใสขณะปฏิบตั งิ านหรือเขาไปในพืน� ทีน� น�ั ๆ ใหครอบคลุมทัง� หมด เพือ� ปองกันอันตรายทีอ� าจเกิดขึน�
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.
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Frequently Asked Question

คำถามเฉพาะ / SPECIFIC QUESTIONS
ขอตองปฏิบัติ ขอที� 4 ตองปฏิบัติตามขั�นตอนการตัดแยกแหลงพลังงานและการล็อคอุปกรณ
อยางเครงครัด
The Do’s Rule 4: Isolation and Lock Out: Always follow Isolation and Lock Out
Procedures.

Q: เราจะสามารถปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัย: ขอตองปฏิบตั ขิ อ ที� 4 (การตัดแยกแหลงพลังงาน
และการล็อคอุปกรณ) ไดอยางไร เมื�อเราตองทำงานกับสายพานที�กำลังทำงานอยู (เชน ทำความ
สะอาด) ซึ�งไมสามารถหยุดสายพานได นอกจากตอง Shut down เครื�องจักร
A: หัวหนางานตองมัน� ใจวาผูป ฏิบตั งิ านทุกคนตองไมอยูในสภาวะความเสีย� งทีอ� าจทำใหถงึ แก ชีวติ
อันเนื�องมาจากการปฏิบัติงานกับเครื�องจักร ดังนั�นเราตองมีวิธีการปฏิบัติงานที�สามารถลด หรือ
กำจัดความเสีย� งเหลานัน� ได โดยทีเ� มือ� เราประเมินแลววาความเสีย� งจากกิจกรรมทีจ� ะทำมีอะไรบาง
เราก็สามารถกำหนดเปนขอปฏิบัติ หรือ จัดหาอุปกรณหรือเครื�องมือในการทำงานใหเกิดความ
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.

ขอตองปฏิบัติ ขอที� 5 ตองรายงานการบาดเจ็บและอุบัติการณที�เกิดขึ�นทุกครั�ง
The Do’s Rule 5: Reporting Culture: Report all injuries and incidents.

Q: ใครจะถูกลงโทษ/ไลออก หากเกิดอุบัติเหตุ หรือ Near miss แลวไมมีการรายงานใหถูกตอง

ตามกระบวนการรายงานอุบัติการณ
A: การลงโทษจะตองกระทำก็ตอ เมือ� พบวามีการจงใจปกปด/ ไมรายงานอุบตั กิ ารณ และ / หรือ
การบาดเจ็บทีเ� กิดขึน� ซึง� อาจจะเกิดจากความไมเอาใจใส หรือ กลัวทีจ� ะตองรับผิดชอบในสิง่ ทีเ� กิด
ขึน� ในกรณีน�ี ทุกคนทีเ� กีย� วของในการรวมกันปดบัง รวมถึง พนักงานระดับสูง ทีร� เู ห็นและรวมมือ
กันปกปดอุบัติการณ และ/หรือ การบาดเจ็บ จะตองถูกลงโทษ
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.
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Frequently Asked Question

คำถามเฉพาะ / SPECIFIC QUESTIONS
ขอหามปฏิบัติ ขอที� 1 หามฝาฝนกฎระเบียบความปลอดภัย
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: เราจะสามารถปฏิบตั ติ ามขอหามปฏิบตั ิ ขอที1� หามฝาฝนกฎระเบียบความปลอดภัยไดอยางไร

เมื�อรูวาในหลายๆ สถานการณ หรือกิจกรรมที�ทำเปนประจำ เราไดมีการละเมิดกฎ ยกตัวอยาง
การปฏิบัติงาน Rotary packer ที�เปนกิจกรรมหลักของโรงงานปูนซีเมนต ดังนี�
• ผูปฏิบัติงานลัดขั�นตอนผาน Proximity switchเพื�อที�จะนำถุงไปวางเรียงเอง เมื�อเกิดกรณีที�
เครื�องขนยายถุงใชการไมได
• ผูปฏิบัติงานลัดขั�นตอนผาน Proximity switchเพื�อที�จะนำถุงที�เสีย แตก หรือชำรุดออกจาก
packer
A: เราไมสามารถปลอยใหเกิดพฤติกรรมเสีย� งเหลานีไ� ด และหามมิใหผปู ฏิบตั งิ านลัดขัน� ตอนผาน
Proximity switch การด หรือเครื�องมือ อุปกรณความปลอดภัยอื�นใด และเขาไปทำงานใน
เครื�องจักรที�กำลังทำงานอยู เพียงเพื�อที�จะใหขบวนการผลิตยังสามารถดำเนินการตอไปได (เชน
รีบเอาถุงทีเ� สีย หรือแตกออกจาก Packer, เขาไปทำความสะอาดใน Packer หรือเขาไปดวยเหตุผล
อืน� ๆ) ตองทำการหยุดเครือ� งมือหรือเครือ� งจักร ตัดแยกแหลงพลังงาน ปดล็อคระบบหรืออุปกรณ
แขวนปาย และทดสอบวายังมีแหลงพลังงานหลงเหลืออยูห รือไม เราจะไมยนิ ยอมใหมคี วามเสีย� ง
เกิดขึน� ในขณะทีผ� ปู ฏิบตั งิ าน กำลังแกปญ
 หาทางดานเทคนิค: ทำการซอมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ
และ/หรือ ติดตัง� เครือ� งมือ อุปกรณ ใดๆ ดังนัน� การเปลีย� นแปลงพฤติกรรมการทำงานเหลานี� เปนสิ่งที�
ตองปลูกฝงใหเกิดเปนวัฒนธรรมการทำงานที�ปลอดภัยเพื�อใหบรรลุตามมาตรฐานความ 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.
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Frequently Asked Question

คำถามเฉพาะ / SPECIFIC QUESTIONS
ขอหามปฏิบัติ ขอที� 2 หามดื�มแอลกอฮอลและใชสารเสพติด
The Don’t Rule 2: No Alcohol nor Drugs: Do not work if under the inﬂuence of
alcohol or drugs

Q: หากตรวจพบวาผูป ฏิบตั งิ านมีปริมาณแอลกอฮอล ในกระแสเลือด แตไมเกินทีก� ฎหมายกำหนด

(กฎหมายกำหนดที� 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขน�ึ ไป) เราจะอนุญาตใหบคุ คลนัน� เขามาปฏิบตั งิ านใน
พืน� ทีข� องกลุม
 บริษทั ปูนซีเมนตนครหลวงไดหรือไม
A: ไมได ผูท ม�ี ปี ริมาณแอลกอฮอล ในเลือดมากกวา 0 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต จะไมไดรบั อนุญาต ให
เขามาในพืน� ทีป
� ฏิบตั งิ านของกลุม
 บริษทั ฯ หรือขับขีย� านพาหนะทุกประเภท เนือ� งจากกลุม
 บริษทั ฯ
เล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวติ พนักงานและผูร บั เหมา จึงมีขอ กำหนดทีเ� ขมงวดกวากฎหมาย ทัง� นี�
เนือ� งจากเครือ� งจักรในโรงงานมีความเสีย� งสูงในหลายพืน� ที� ดังนัน� ระดับความเขมขนของปริมาณ
แอลกอฮอล ในเลือด จะตองเปนศูนย
• ไมอนุญาตใหบุคคลใดก็ตามที�อยูในสภาพมึนเมาดวยฤทธิ์ยาและสารเสพติดผิดกฎหมาย เขามา
ในพื�นที�ปฏิบัติงานของบริษัทหรือ ทำการขับขี�ยานพาหนะทุกประเภท
• ไมอนุญาตใหนำสารเสพติด เขามาในพื�นที�ปฏิบัติงาน หรือ มีไว ในยานพาหนะ ไมเชนนั�นแลวจะ
ถูกไลออกทันที
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.
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Frequently Asked Question

คำถามเฉพาะ / SPECIFIC QUESTIONS
ขอหามปฏิบัติ ขอที� 2 หามดื�มแอลกอฮอลและใชสารเสพติด
The Don’t Rule 2: No Alcohol nor Drugs: Do not work if under the inﬂuence of
alcohol or drugs

Q: ประโยคทีก� ลาววา “อยูในสภาพมึนเมาดวยฤทธิแ์ อลกอฮอล ยา หรือสารเสพติด“หมายถึงอะไร
A: ผูป ฏิบตั งิ านจะถูกพิจารณาวา อยูในสภาพมึนเมาดวยฤทธิแ์ อลกอฮอล ยา หรือสารเสพติด ถา
สิ่งเหลานี�สงผลกระทบตอ สมาธิ และ /หรือการตอบสนองตอการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานเอง

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: ถาออกไปทานมือ� เทีย� งขางนอกกับลูกคา เราสามารถดืม� แอลกอฮอลและกลับเขามาทำงานหลัง

จากนัน� ไดหรือไม
A: ไมได เนือ� งจากถือวาอยูในขณะปฏิบตั หิ นาที� ถึงแมวา การเลีย� งรับรองลูกคา หรือ ซัพพลายเออร
เปนเรือ� งทีส� ำคัญ ซึง� ในฐานะทีเ� ปนตัวแทนของบริษทั หากผูจ ดั การ และพนักงาน ไดเชิญ หรือถูกเชิญ
ให ไปดืม� เครือ� งดืม� ทีม� แี อลกอฮอล ใหทำการหลีกเลีย� ง และปฏิเสธอยางสุภาพ หรือหากเลีย� งไมได
ตองไมกลับเขามาปฏิบตั งิ านอีก หากตองขับขีย� านพาหนะ ตองมีผขู บั ขีใ� ห หรือใชบริการรถสาธารณะ
หรือใหแจงผูบ งั คับบัญชารับทราบ
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: เราไมควรจะมีบริการเครื�องดื�มแอลกอฮอล ในโรงอาหารใชหรือไม
A: แนนอนทีส� ดุ จะตองไมมแี อลกอฮอลบริการในโรงอาหาร 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.
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Q?A

ถาม – ตอบ

Frequently Asked Question

คำถามเฉพาะ / SPECIFIC QUESTIONS
ขอหามปฏิบัติ ขอที� 2 หามดื�มแอลกอฮอลและใชสารเสพติด
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 ไดหรือไม
A: ไมได จะตองจัดนอกพืน� ทีท� ำงานและ นอกเวลาทำงาน และตองทำการประเมินความเสีย� ง ใน
กรณีทบ�ี ริษทั ตองจัดเตรียมเรือ� งการเดินทางรับ-สงหลังเสร็จสิน้ จากงานเลีย� ง สวนขอยกเวนสำหรับ
กิจกรรมใหญๆ ที�สำคัญ ซึ�งบริษัทตองจัดงานเพื�อเฉลิมฉลองใหกับครอบครัว เพื�อนพนักงาน
เจาหนาที�จากหนวยงานชุมชน หรือ รัฐบาล เปนตน และตองใชพื�นที�บางสวนของพื�นที�ปฏิบัติงาน
บริษัทจะตองมั�นใจวา มีการกำหนดพื�นที�ของการจัดงาน และ สิ่งอำนวยความสะดวกที�เกี�ยวของ
อยางชัดเจน มีการควบคุมทางเขา/ออก เพื�อไมใหมีการลักลอบนำแอลกอฮอล หรือซุกซอนใน
ยานพาหนะนำเขาไปในพื�นที�ปฏิบัติงานได และไมอนุญาตใหบุคคลใดก็ตามที�ตองเขาทำงานกะ
บริโภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล ในงานเลี�ยงที�จัดขึ�น กอนเขาไปปฏิบัติงานได ซึ�งกิจกรรมจะจัดขึ�น
ไดนั�น ตองไดรับการอนุมัติจาก CEO ของกลุมบริษัทกอน
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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สอบถามขอมูลเพ��มเติม
กรุณาติดตอ
ฝายปฎิบัติการ กำกับดูแล ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
หร�อเจาหนาที�ความปลอดภัยประจำสายงาน
กลุมบร�ษัทปูนซีเมนตนครหลวง

บร�ษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)
ชั�น 3, 10-12 อาคารคอลัมนทาวเวอร
199 ถนนร�ชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-797-7000
โทรสาร : 02-797-7001-2

SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
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Bangkok 10110
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