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ค ำน ำ 
 

การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ 
โรงงาน เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการค้นหาอันตรายที่มีและอันตรายที่แอบแฝงอยู่ ที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องจักร 
อุปกรณ์ กระบวนการผลิต การใช้สารเคมีอันตราย และความผิดพลาดของคน แล้วน ามาประเมินอันตราย
เพ่ือหาระดับความเสี่ยง และจัดท ามาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งในปัจจุบันพบว่า
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก ยังไม่
มีความเข้าใจในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ถูกต้อง ซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยใน
โรงงาน ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้ 
 
  ส านักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เล็งเห็นความส าคัญนี้ และเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จึงได้จัดท าคู่มือการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ส าหรับโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสารป้องกัน
หรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ประเภทล าดับที่ 43(1)(2) ขึ้น เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด ทราบวิธีการ 
ชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง และแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งสามารถน าแผนงาน
บริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน 
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กุมภาพันธ์ 2558 
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บทน ำ 
 

 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง มาตรการคุ้มครองความ 
ปลอดภัยในการด าเนินงาน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย
ในการด าเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือขอรับ
ใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท้ายประกาศ (ภาคผนวก 1) ต้องจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานพร้อมกับการยื่นค าขอ ดังนี้ 

1. โรงงานในเขตกรุงเทพมหานครยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานในจังหวัดอ่ืน
ให้ยื่นต่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ที่เขตโรงงานตั้งอยู่ และให้มีการทบทวนและจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานในคราวต่อไป พร้อมกับการ
ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตทุกครั้ง 

2. โรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมให้ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานจัดท าและยื่นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบ 
กิจการโรงงาน จ านวนสองฉบับ โดยยื่นต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหนึ่งฉบับ และยื่นต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งฉบับ และให้มีการทบทวนและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย
ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานในคราวต่อไปพร้อมกับการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต ทุกครั้ง 

3. โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจัดท าและยื่นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน จ านวนหนึ่งฉบับพร้อมกับการยื่นแจ้งการประกอบกิจการตามมาตรา 13 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยให้โรงงานที่จะตั้งในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานที่จะตั้งในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ในจังหวัดอ่ืนให้ยื่นต่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมตั้งอยู่  และให้มี
การทบทวนและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
ในครั้งต่อไปทุก ๆ ห้าปีภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของปีที่ห้านับแต่ปีถัดจากปีท่ียื่นครั้งก่อน 
  ตามระบบฐานข้อมูลโรงงานพบว่ามีโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสารป้องกันหรือ
ก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ล าดับที่ 43(1)(2) จ านวน 373  ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2558) โรงงาน
ประเภทดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก มีการใช้สารไวไฟและสารอันตราย ซ่ึงอาจท าให้เกิดไฟไหม้ 
ระเบิด หรือเป็นอันตรายต่อพนักงาน หากมีมาตรการความปลอดภัยที่ไม่ดีพอ คู่มือการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงส าหรับโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด ท าให้เกิดความปลอดภัยในโรงงาน โดยจะอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง องค์ประกอบของรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่าง
ละเอียด 
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องค์ประกอบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน 
2. แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงาน รวมทั้งสถานที่ต่าง ๆ เช่น ที่พักอาศัย โรงงาน โรงเรียน  

โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา  เส้นทางจราจร และชุมชนใกล้เคียง ในระยะ 500 เมตร โดยรอบ  
3. แผนผังรวมที่แสดงต าแหน่งของโรงงาน ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง เช่น การเกิด 

เพลิงไหม้ การระเบิด การรั่วไหลสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในกรณีที่มีหลายโรงงานอยู่ในบริเวณเดียวกัน 
4. แผนผังโรงงานขนาดมาตราส่วน 1 : 100 หรือขนาดท่ีเหมาะสม  แสดงรายละเอียดการ 

ติดตั้ง เครื่องจักร สถานที่เก็บวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  ผลิตภัณฑ์ และวัตถุพลอยได้  
ที่พักคนงาน โรงอาหาร อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับความปลอดภัย และสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญต่อการ
เกิด การป้องกัน หรือการควบคุมเพลิงไหม้ การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  
(กรณีผู้ประกอบกิจการขออนุญาตขยายโรงงานจะต้องระบุรายละเอียดเครื่องจักร และกระบวนการ
ผลิตในส่วนขยายให้ชัดเจนด้วย) 

5. จ านวนผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน วันท างาน และการจัดช่วงเวลาในการท างาน  จ านวนกะ  
(ถ้ามี) 

6. ข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การสอบสวนอุบัติเหตุ   
7. ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาผู้ท าการชี้บ่งอันตราย อย่างน้อย 3 ท่าน 
8. ขั้นตอนกระบวนการผลิตพร้อมแผนภูมิกระบวนการผลิต รวมทั้งระบุรายละเอียดของ 

อุณหภูมิ ความดัน ชนิดและปริมาณวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์ และวัตถุพลอย
ได้เฉลี่ยต่อปี  

9. บัญชีรายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย 
10.  การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 
11.  การจัดท าแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง/ แผนงานลด 

ความเสี่ยง) 
12.  บทสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงาน ที่มีความเสี่ยงภายในโรงงาน 
13.  จัดท าแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ และหรือสารเคมีรั่วไหล (กรณีมีการใช้สารเคมีอันตราย) 

 
ค าแนะน า  - ควรจัดท าเป็นรูปเล่ม มีสารบัญ และระบุเลขหน้า 
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รายละเอียดองค์ประกอบของรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
1. ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน 

 ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ 
- ชื่อโรงงาน/บริษัท  
- การประกอบกิจการโรงงาน  
- ทะเบียนโรงงานเลขที่ 
- สถานที่ตั้งโรงงาน โทรศัพท์ โทรสาร  
- วัตถุประสงค์การส่งรายงาน (ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาต 

ขยายโรงงาน หรือขอต่ออายุใบอนุญาต หรือครบ 5 ปี นับแต่ปีถัดจากปีที่ยื่นครั้งก่อน (ส าหรับโรงงานใน
เขตประกอบการ) หรือแก้ไขรายงาน) 

-   ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ประสานงานเรื่องการจัดท ารายงานวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงของโรงงาน  
 

2. แผนที่แสดงท่ีตั้งโรงงาน รวมทั้งสถานที่ต่าง ๆ เช่น ที่พักอาศัย โรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาล  
สถาบันการศึกษา  เส้นทางจราจร และชุมชนใกล้เคียง ในระยะ 500 เมตร โดยรอบ  
 ให้จัดท าแผนที่ตั้งโรงงาน รวมทั้งสถานที่ต่างๆ เช่น ที่พักอาศัย โรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาล 
สถาบันการศึกษา  เส้นทางจราจร และชุมชนใกล้เคียง ในระยะ 500 เมตร โดยรอบ (โดยให้ขีดเส้นวงกลม
ล้อมรอบโรงงาน ในรัศมี  500 เมตร จากรั้วโรงงาน พร้อมระบุสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่รอบโรงงานในรัศมี 500 
เมตร ภายในวงกลม) แสดงทิศท่ีตั้งของโรงงาน (ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศใต้) กรณีเป็น
พ้ืนที่ว่างให้ระบุด้วย (ต้องสามารถอ่านออกได้ชัดเจน) 
 
3. แผนผังรวมที่แสดงต าแหน่งของโรงงาน ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง เช่น การเกิดเพลิงไหม้  
การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในกรณีที่มีหลายโรงงานอยู่ในบริเวณเดียวกัน 
 กรณีท่ีมีหลายโรงงานอยู่ในบริเวณเดียวกันให้จัดท าแผนผังรวมที่แสดงต าแหน่งของโรงงานที่
อยู่ในบริเวณเดียวกัน 
 
4. แผนผังโรงงานขนาดมาตราส่วน 1 : 100 หรือขนาดที่เหมาะสม  แสดงรายละเอียดการติดตั้ง  
เครื่องจักร สถานที่เก็บวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  ผลิตภัณฑ์ และวัตถุพลอยได้  
ทีพ่ักคนงาน โรงอาหาร อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับความปลอดภัย และสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญต่อ
การเกิด การป้องกัน หรือการควบคุมเพลิงไหม้ การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

ให้จัดท าแผนผังโรงงานขนาดมาตราส่วน 1 : 100 หรือขนาดที่เหมาะสมประกอบด้วย 
(1)  แผนผังบริเวณโรงงานแสดงรายละเอียดการติดตั้ง  เครื่องจักร สถานที่เก็บวัตถุดิบ  

เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  ผลิตภัณฑ์ และวัตถุพลอยได้ ที่พักคนงาน โรงอาหาร อุปกรณ์และ
เครื่องมือเกี่ยวกับความปลอดภัย และสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญต่อการเกิด การป้องกัน หรือการควบคุม
เพลิงไหม้ การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

(2)  แผนผังแสดงรายละเอียดอาคาร หรือสถานที่ที่จัดเก็บวัตถุดิบ  สารเคมี และผลิตภัณฑ์ 
(3)  แผนผังแสดงรายละเอียดการติดตั้งเครื่องจักรภายในอาคารผลิตแต่ละอาคาร (กรณีมี 

หลายอาคาร และกรณีมีหลายชั้นให้แสดงรายละเอียดในแต่ละชั้นด้วย) 
 กรณีเป็นรหัสอุปกรณ์ เครื่องจักร สัญญลักษณ์ให้ระบุรายละเอียดด้วย 
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5. ขั้นตอนกระบวนการผลิตพร้อมแผนภูมิกระบวนการผลิต รวมทั้งระบุรายละเอียดของ 
ความดัน  อุณหภูมิ ชนิดและปริมาณวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์ และ 
วัตถุพลอยได้เฉลี่ยต่อปี (ให้จัดท ากระบวนการผลิตของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์) 
 ให้จัดท าขั้นตอนกระบวนการผลิตพร้อมแผนภูมิกระบวนการผลิต 

(1)  Block flow diagram หรือ Process flow diagram  ของกระบวนการผลิตของ 
ผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์  

(2)  ค าอธิบายรายละเอียดตาม Block flow diagram  หรือ Process flow diagram  
รวมทั้งระบุรายละเอียดของความดัน อุณหภูมิ เชื้อเพลิง วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้   

(3)  ให้ระบุปริมาณการใช้และการจัดเก็บวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์สูงสุดต่อครั้ง และ 
การใช้ การผลิตต่อปี พร้อมทั้งระบุลักษณะ ขนาด และจ านวนภาชนะบรรจุ รวมทั้งลักษณะการจัดเก็บ 
 
ค าแนะน า  อาจท าเป็นตารางดังตัวอย่าง 
 

ชื่อวัตถุดิบ/
สารเคมี 

ปริมาณการ
ใช้ต่อปี 

(ระบุหน่วย) 

ปริมาณการ
จัดเก็บต่อครั้ง
สูงสุด (ระบุ

หน่วย) 

ลักษณะ
ภาชนะ 

ที่ใช้บรรจุ 

ขนาด
ภาชนะ
บรรจุ 
(ลิตร/

กิโลกรัม) 

จ านวน
ภาชนะ 
(ถัง/ถุง) 

ลักษณะการ
จัดเก็บ* 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       

*   หมายถึงเก็บในอาคาร หรือ นอกอาคาร  
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิตต่อปี 

(ระบุหน่วย) 
ลักษณะภาชนะ 

ที่ใช้บรรจุ 
ขนาดภาชนะ

บรรจุ 
(ลิตร/กิโลกรัม) 

จ านวนภาชนะ 
(ถัง/ถุง) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
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6. จ านวนผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน  วันท างาน และการจัดช่วงเวลาในการท างาน  จ านวนกะ (ถ้ามี) 

ให้ระบุจ านวนผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน  วันท างาน และการจัดช่วงเวลาในการท างาน  
จ านวนกะ 
 
7. ข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การสอบสวนอุบัติเหตุ  หรือ 
รายงานการตรวจประเมินความปลอดภัย เป็นต้น 

ให้จัดท าข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยเน้นการเกิดไฟไหม้  การระเบิด  การรั่วไหลของ 
สารเคมี ของโรงงานย้อนหลัง 5 ปี  กรณีปีไหนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ ให้ระบุว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง
อาจจัดท ารายงานการตรวจประเมินความปลอดภัยด้วย 
 
8.  ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาผู้ท าการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง อย่างน้อย 3 ท่าน   

  ให้ระบุชื่อผู้ท าการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง อย่างน้อย 3 คน ที่มีคุณสมบัติ 
อย่างน้อย ดังนี้ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ 
โรงงาน เช่น   เทคโนโลยกีารผลิต กระบวนการผลิต การซ่อมบ ารุง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ วัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ์  และวัตถุพลอยได้ เป็นต้น 

(2)  มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(3)  มีความรู้ ความเข้าใจในการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 
 
9. บัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตราย 

ให้จัดท าบัญชีรายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย โดยให้แจกแจงการด าเนินงานทั้งหมด 
ในโรงงานให้ครบถ้วน ตั้งแต่กระบวนการรับและการจัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมี การเตรียมวัตถุดิบและสารเคมี  
ขั้นตอนการผลิต การบรรจุ การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการสนับสนุน เช่น ระบบไฟฟ้า การ
ซ่อมบ ารุง ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย  
การประเมินความเสี่ยง และการจัดท าแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง 

โดยในแบบฟอร์มบัญชีรายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย  
ช่องแรก การด าเนินงานในโรงงาน ให้ระบุขั้นตอนการผลิตทุกข้ันตอน และทุกผลิตภัณฑ์ 

(ตาม Block flow diagram  หรือ Process flow diagram)  โดยเรียงล าดับตามข้ันตอนตั้งแต่
กระบวนการรับและการจัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมี (โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มไวไฟ กลุ่มกัดกร่อน กลุ่มเป็นพิษ)  
การเตรียมวัตถุดิบและสารเคมี  ขั้นตอนการผลิต การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการสนับสนุน เช่น 
ระบบไฟฟ้า  การซ่อมบ ารุง  
 ช่องสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตราย ให้ระบสุภาวะหรือการกระท าที่อาจก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยจากการท างาน ความเสียหายต่อบุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน 
 ช่องผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  ระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สิน 

 ช่องหมายเหตุ ระบุวิธีการชี้บ่งอันตรายที่ใช้ เช่น ใช้วิธชีี้บ่งอันตรายวิธี What if 
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บัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน              
วันที่ท าการศึกษา  วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงาน       
การด าเนินงานในโรงงาน สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและ

อันตราย 
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

ให้ระบุกิจกรรมการ
ด าเนินการโดยเรียงล าดับ
ดังนี้ 

1. กระบวนการรับ 
วัตถุดิบและสารเคมี  

 กลุ่มไวไฟ 
 กลุ่มกัดกร่อน 
 กลุ่มเป็นพิษ 
2. กระบวนการ 

จัดเก็บวัตถุดิบและ
สารเคมี  

 กลุ่มไวไฟ 
 กลุ่มกัดกร่อน 
 กลุ่มเป็นพิษ 

    3. กระบวนการเตรียม
วัตถดุิบและสารเคมี   

4. กระบวนการผลิต  
ให้ระบุข้ันตอนการผลิต
ทุกขั้นตอน และทุกกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ (ตาม Block 
flow diagram  หรือ 
Process flow diagram)   

5.  กระบวนการ 
จัดเก็บผลิตภัณฑ์  

6. กระบวนการ 
สนับสนุน เช่น ระบบ
ไฟฟ้า  การซ่อมบ ารุง 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ระบสุภาวะหรือการ
กระท าทีอ่าจก่อให้เกิด
การบาดเจ็บหรือความ
เจ็บป่วยจากการท างาน 
ความเสียหายต่อบุคคล 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สิน 
 

ระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
บุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สิน 
 

ระบุวิธีการชี้บ่ง
อันตรายที่ใช้ 
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10.1  การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง  
 ให้ท าการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 

10.1  การชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification) หมายถึง การแจกแจงอันตรายต่าง ๆ ที่ม ี 
และที่แอบแฝงอยู่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับจ่าย การเก็บ การขนถ่าย
หรือขนย้าย การใช้ การขนส่ง วัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์และวัตถุพลอยได้ 
กระบวนการผลิต วิธีการปฏบิัติงาน เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต และกิจกรรมหรือสภาพการณ์
ต่าง ๆ ภายในโรงงาน เป็นต้น 

การชี้บ่งอันตรายให้น ากิจกรรมในช่องการด าเนินงานในโรงงานตามบัญชีรายการสิ่งที่เป็น 
ความเสี่ยงและอันตรายทุกกิจกรรมมาท าการชี้บ่งอันตราย  โดยแจกแจงสิ่งที่เป็นอันตรายให้ครอบคลุมทุก
ประเด็นของอันตรายจากการด าเนินงานที่ระบุไว้ในบัญชีรายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยง (โดยเฉพาะกิจกรรมที่
อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง เช่น สารเคมีหกรั่วไหล ไฟไหม้ ระเบิด เป็นต้น)  

การชี้บ่งอันตรายอาจเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีที่เหมาะสมตามลักษณะการ 
ประกอบกิจการหรือลักษณะความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ดังต่อไปนี้ 

(1)  Checklist  เป็นวิธีที่ใช้ในการชี้บ่งอันตรายโดยการน าแบบตรวจไปใช้ในการตรวจสอบ 
การด าเนินงานในโรงงานเพื่อค้นหาอันตราย แบบตรวจประกอบด้วยหัวข้อค าถามที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ
กฎหมาย เพ่ือน าผลจากการตรวจสอบมาท าการชี้บ่งอันตราย 

(2)  WHAT - IF Analysis  เป็นกระบวนการในการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนเพ่ือชี้บ่ง 
อันตรายในการด าเนินงานต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยการใช้ค าถาม “จะเกิดอะไรขึ้น...ถ้า....” 
(What If) และหาค าตอบในค าถามเหล่านั้นเพ่ือชี้บ่งอันตรายที่อาจเกิดข้ึนในการด าเนินงานในโรงงาน 

(3)  Hazard and Operability Studied (HAZOP) )  เป็นเทคนิคการศึกษา วิเคราะห์และ 
ทบทวนเพื่อชี้บ่งอันตรายและค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโรงงาน โดยการวิเคราะห์หา
อันตรายและปัญหาของระบบต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ในการออกแบบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้
ตั้งใจด้วยการตั้งค าถามที่สมมติสถานการณ์ของการผลิตในภาวะต่าง ๆ  โดยการใช้ HAZOP Guide Words มา
ประกอบกับปัจจัยการผลิตที่ได้ออกแบบไว้ หรือความบกพร่องและความผิดปกติในการท างาน เช่น อัตรา
การไหล อุณหภูมิ ความดัน เป็นต้น เพ่ือน ามาชี้บ่งอันตรายหรือค้นหาปัญหาในกระบวนการผลิตซึ่งอาจท า
ใหเ้กิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรงขึ้นได้ 

(4)  Fault - Tree Analysis (FTA)  เป็นเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่เน้นถึงอุบัติเหตุหรือ 
อุบัติภัยร้ายแรงที่เกิดข้ึนหรือคาดว่าจะเกิดข้ึน เพ่ือน าไปวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดเหตุ ซึ่งเป็นเทคนิค
ในการคิดย้อนกลับที่อาศัยหลักการทางตรรกวิทยาในการใช้หลักการเหตุและผล เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรง โดยเริ่มวิเคราะห์จากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นหรือ
คาดว่าจะเกิดข้ึน เพ่ือพิจารณาหาเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นก่อนแล้วน ามาแจกแจงขั้นตอนการเกิดเหตุการณ์
แรกว่ามาจากเหตุการณ์ย่อยอะไรได้บ้าง และเหตุการณ์ย่อยเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร การสิ้นสุดการวิเคราะห์ 
เมื่อพบว่าสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ย่อยเป็นผลเนื่องจากความบกพร่องของเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือความ 
ผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 

(5) Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)  เป็นเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่ใช้ 
การวิเคราะห์ในรูปแบบความล้มเหลวและผลที่เกิดข้ึน  ซึ่งเป็นการตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์  
ในแต่ละส่วนของระบบแล้วน ามาวิเคราะห์หาผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดความล้มเหลวของเครื่องจักรอุปกรณ์ 
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(6) Event - Tree Analysis  เป็นเทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อวิเคราะห์และประเมินหา 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์แรกข้ึน (Initiating Event) ซึ่งเป็นการคิดเพ่ือคาดการณ์
ล่วงหน้าเพื่อวิเคราะห์หาผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องจักรอุปกรณ์เสียหายหรือคนท างานผิดพลาด 
เพ่ือให้ทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด รวมทั้งเป็นการตรวจสอบว่า
ระบบความปลอดภัยที่มีอยู่มีปัญหาหรือไม่อย่างไร 

(7) มอก. 18001 หรือวิธีการอ่ืนใดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 
การเลือกวิธีการชี้บ่งอันตรายต้องเหมาะสมกับการประกอบกิจการ พร้อมทั้งด าเนินการ 

ชี้บ่งอันตรายตามหลักเกณฑ์ของวิธีที่เลือกใช้ให้ถูกต้อง ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในระเบียบกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย  การประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแผนงานบริหาร
จัดการความเสี่ยง  โดยมีข้อแนะน าในการด าเนินการดังนี้ 

(1)  สามารถเลือกใช้วิธีการชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสมได้มากกว่าหนึ่งวิธี  
 (2)  กรณีที่ใช้วิธีการชี้บ่งอันตรายตาม มอก.18001  ให้ชี้บ่งอันตรายเพ่ิมเติมในส่วนของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการผลิต เช่น พลังงานความร้อน  พลังงาน
ไฟฟ้า  การซ่อมบ ารุง เป็นต้น  ด้วยวิธีที่เหมาะสมตามที่กฎหมายก าหนด 

(3)  กรณีใช้วิธีชี้บ่งอันตรายโดยวิธี  Checklist  ต้องก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานในโรงงาน  
ที่จะตรวจสอบความปลอดภัย จัดท าแบบตรวจเพ่ือใช้ส าหรับการตรวจสอบความปลอดภัย โดยพิจารณาจาก 
กฎหมาย  มาตรฐานการออกแบบ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  น าแบบตรวจไปใช้ตรวจสอบความปลอดภัย
ในการด าเนินงานในโรงงาน จากนั้นน าผลการตรวจสอบมาชี้บ่งอันตรายเพ่ือหาแนวโน้มของอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นจากพ้ืนที่การท างาน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบผลการศึกษา วิเคราะห์ 
และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  Checklist 
 (4)  กรณีท่ีเป็นระบบ ท่อ ถัง วาล์ว ควรใช้วธิี HAZOP พร้อมทั้งแนบ P&ID diagram ของจุด 
ที่ศึกษาด้วย 
 (5)  กรณีใช้วิธี FMEA ให้แนบรายละเอียดองค์ประกอบของเครื่องจักร อุปกรณ์  ระบบไฟฟ้า 
ที่ท าการศึกษาวิเคราะห์ 
 (6)  หากไม่ใช้วิธีการชี้บ่งอันตรายตามที่กฎหมายก าหนด ต้องขอความเห็นชอบจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน 

10.2  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ถึงปัจจัยหรือ 
สภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุท าให้อันตรายที่มีและท่ีแอบแฝงอยู่ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และอาจก่อให้เกิด 
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การเกิดเพลิงไหม้ การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 
เป็นต้น โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของเหตุการณ์เหล่านั้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายหรือ
ความเสียหายแกบุ่คคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน 

(1)  การพิจารณาระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ  
การพิจารณาโอกาส แบ่งออกเป็น 4 ระดับโดยพิจารณาได้จากสถิติการเกิดเหตุการณ์  

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงนั้นในอดีต และพิจารณาจากมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายที่โรงงานด าเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน ถ้าเป็นมาตรการที่ถูกต้องและเหมาะสม  โดยเป็นมาตรการที่สามารถแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ
โดยตรงและมีมาตรการที่เพียงพอ  จึงสามารถพิจารณาโอกาสว่าเกิดน้อยได้ ตัวอย่างการจัดระดับโอกาส
แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี  1 : การจัดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ 
 

ระดับ รายละเอียด 
1 มีโอกาสในการเกิดยาก เช่น ไม่เคยเกิดเลยในช่วงเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
2 มีโอกาสในการเกิดน้อย เช่น ความถี่ในการเกิด เกิดข้ึน 1 ครั้ง ในช่วง 5-10 ปี 
3 มีโอกาสในการเกิดปานกลาง เช่น ความถี่ในการเกิด เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 1-5 ปี 
4 มีโอกาสในการเกิดสูง เช่น ความถ่ีในการเกิด เกิดมากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 ปี 

 

(2)  การพิจารณาระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน  
สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 

ในการพิจารณาความรุนแรงจะไม่น ามาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายที่มีอยู่ มาพิจารณา  
เพ่ือลดความรุนแรงลง  แต่ให้พิจารณาเหมือนไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย เพ่ือจะประเมินว่า
เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วจะเกิดความรุนแรงได้มากเพียงใด ดังนั้นกรณีอันตรายที่ก่อให้เกิดไฟไหม้ ระเบิด
หรือสารเคมีหกรั่วไหล ความรุนแรงควรเป็น 4 หรืออย่างน้อย 3 (ถ้าไม่มีผลกระทบในวงกว้าง) โดย
พิจารณาใน 4 ด้าน คือ บุคคล  ชุมชน สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน  รายละเอียดแสดงการจัดระดับความ
รุนแรงแสดงดังตารางที่ 2 3 4 และ 5 
  

ตารางท่ี 2 :  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กน้อย มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล 
2 ปานกลาง มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ 
3 สูง มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่รุนแรง 
4 สูงมาก ทุพลภาพหรือเสียชีวิต 

 

ตารางท่ี 3 :  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กน้อย ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน หรือมีผลกระทบเล็กน้อย 
2 ปานกลาง มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น 
3 สูง มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และต้องใช้เวลาในการแก้ไข 
4 สูงมาก มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้าง หรือหน่วยงาน

ของรัฐต้องเข้าด าเนินการแก้ไข 
หมายเหตุ  ผลกระทบต่อชุมชน หมายถึงเหตุร าคาญต่อชุมชน การบาดเจ็บ เจ็บป่วยของประชาชน ความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน 
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ตารางท่ี 4:  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กน้อย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถควบคุมหรือ

แก้ไขได้ 
2 ปานกลาง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลาง สามารถแก้ไขได้ใน

ระยะเวลาสั้น 
3 สูง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง ต้องใช้เวลาในการแก้ไข 
4 สูงมาก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและ

เวลานานในการแก้ไข 
หมายเหตุ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การเสื่อมโทรมและเสียหายของสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ ดิน 
แหล่งน้ า เป็นต้น 
 

ตารางท่ี 5:  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กน้อย ทรัพย์สินเสียหายน้อยมากหรือไม่เสียหายเลย 
2 ปานกลาง ทรัพย์สินเสียหายปานกลางและสามารถด าเนินการผลิต

ต่อไปได้ 
3 สูง ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตในบางส่วน 
4 สูงมาก ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตทั้งหมด 

หมายเหตุ  ความเสียหายของทรัพย์สินในแต่ละระดับ โรงงานสามารถก าหนดขึ้นเองตามความเหมาะสม 
โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถของโรงงาน 
 

(3) การจัดระดับความเสี่ยง 
การจัดระดับความเสี่ยงพิจารณาโดยน าผลลัพธ์ของระดับโอกาสคูณกับระดับความรุนแรง 

ที่มีผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือทรัพย์สิน หากระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบุคคล 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือทรัพย์สิน มีค่าแตกต่างกัน ให้เลือกระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูงกว่า เป็นผลของการ
ประเมินความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ระดับความเสี่ยงจัดเป็น 4 ระดับ รายละเอียดแสดงการจัดระดับ 
ความเสี่ยงแสดงดังตารางที่ 6 
ตารางท่ี 6  การจัดระดับความเสี่ยงอันตราย 

ระดับความเสี่ยง ผลลัพธ์ ความหมาย 
1 1-2 ความเสี่ยงเล็กน้อย 
2 3-6 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม 
3 8-9 ความเสี่ยงสูง ต้องมีการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง 
4 12-16 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหยุดด าเนินการและปรับปรุงแก้ไข

เพ่ือลดความเสี่ยงลงทันที 

การชี้บ่งอันตรายตามวิธีที่ก าหนดและการประเมินความเสี่ยงจะต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม แสดงดังตารางที่ 7-10 
 
 7 - 10 
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  แผ่นที่      / 
ตารางท่ี 7  แบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  Checklist 
ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  Checklist 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.........................................................................โรงงาน.............................................................................. 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ท าการศึกษา........................................................ ................................................................................. 

ผลจากการท า 
Checklist 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความ
รุนแรง 

ผล 
ลัพธ์ 

ระดับความ
เสี่ยง 

น าผลการตรวจสอบมาชี้บ่ง
อันตรายเพ่ือหาแนวโน้มของ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก 
พ้ืนที่การท างาน เครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
กิจกรรมต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ระบุอันตรายที่เกิดข้ึน และ
อันตรายที่เกิดข้ึนตามมาที่เป็น
ผลจากเหตุการณ์แรกจนถึง
อันตรายสุดท้ายที่อาจเกิดขึ้น
ได้ และระบุผลกระทบจาก
อันตรายดังกล่าวที่มีผลกระทบ
ต่อบุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
หรือทรัพย์สิน 

ให้ระบุมาตรการป้องกันและ 
ควบคุมอันตรายที่โรงงานมี
การด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
เพ่ือป้องกันอันตรายที่ระบุใน
ช่อง ผลจากการท า 
Checklist  (โดยเน้น
มาตรการในเชิงการควบคุม
ทางด้านวิศวกรรมก่อน และ
มาตรการด้านการบริหาร
จัดการ รวมทั้งมาตรการระงับ
และฟ้ืนฟูเหตุการณ์) 

ให้ระบุมาตรการความ
ปลอดภัยที่โรงงานยังไม่มี   
แต่จะด าเนินการเพ่ิมเติม
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ยิ่งขึ้น (โดยเฉพาะกรณี
ประเมินความเสี่ยงไดร้ะดับ
ความเสี่ยง 3 ขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ระดับ
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ระดับ
ความ
รุนแรง 

 ระบุระดับ
ความเสี่ยง 
และระบุ

แผน
ควบคุม
และแผน

ลด โอกาส x ความรุนแรง = ผลลพัธ์ 
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แผ่นที่      / 
ตารางท่ี 8  แบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม......................................................................... โรงงาน......................................................................... ..... 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ท าการศึกษา............................................................................................................................. ............ 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความ
รุนแรง 

ผล 
ลัพธ์ 

ระดับความ
เสี่ยง 

ให้ระบุความล้มเหลวของ
เครื่องมือ เครื่องวัด ระบบ
สาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้อง 
ความผิดพลาดจากการท างาน
ของคนงาน  การท างานไม่
เป็นไปตามขั้นตอน ระหว่าง
สภาพการท างานปกติ การเดิน
เครื่องจักร หรือการหยุด
เครื่องจักร     อุบัติเหตุที่
เกี่ยวข้องกับการซ่อม
บ ารุงรักษา 
(ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็น
ความเสี่ยงและอันตรายตาม
บัญชีรายการสิ่งที่เป็นความ
เสี่ยงและอันตราย) 
 
 

ให้ระบุอันตรายที่เกิดข้ึน และ
อันตรายที่เกิดข้ึนตามมาที่เป็น
ผลจากเหตุการณ์แรกจนถึง
อันตรายสุดท้ายที่อาจเกิดขึ้น
ได้ และระบุผลกระทบจาก
อันตรายดังกล่าวที่มีผลกระทบ
ต่อบุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
หรือทรัพย์สิน 

ให้ระบุมาตรการป้องกันและ 
ควบคุมอันตรายที่โรงงานมี
การด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
เพ่ือป้องกันความล้มเหลวหรือ
ความผิดพลาดที่ระบุในช่อง 
ค าถาม What if  (โดยเน้น
มาตรการในเชิงการควบคุม
ทางด้านวิศวกรรมก่อน และ
มาตรการด้านการบริหาร
จัดการ รวมทั้งมาตรการระงับ
และฟ้ืนฟูเหตุการณ์) 

ให้ระบุมาตรการความ
ปลอดภัยที่โรงงานยังไม่มี   
แต่จะด าเนินการเพ่ิมเติม
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ยิ่งขึ้น (โดยเฉพาะกรณี
ประเมินความเสี่ยงไดร้ะดับ
ความเสี่ยง 3 ขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ระดับ
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ระดับ
ความ
รุนแรง 

 ระบุระดับ
ความเสี่ยง 
และระบุ

แผน
ควบคุม
และแผน

ลด 
โอกาส x ความรุนแรง = ผลลพัธ์ 
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แผ่นที่      / 
ตารางท่ี 9  แบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  FMEA 
ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  FMEA 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม......................................................................... โรงงาน.............................................................................. 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ท าการศึกษา..................................................................................... .................................................... 

เครื่องจักร/อุปกรณ/์ 
ระบบไฟฟ้า 

ความล้มเหลว 
สาเหตุของความ

ล้มเหลว 
ผลที่จะเกิดขึ้น 

มาตรการป้องกัน 
/ควบคุม/แก้ไข 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ์ 

ระดับความ
เสี่ยง 

เครื่องจักร อุปกรณ์  
ระบบไฟฟ้าที่
ท าการศึกษาวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุสิ่งที่เป็นความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ า ของเครื่องจักร 
อุปกรณ์  ระบบไฟฟ้าที่
ท าการศึกษาวิเคราะห์ 
 

ระบุปัจจัยที่ท าให้เกิด 
ความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
ของแต่ละประเด็น 

ให้ระบุอันตรายที่
เกิดข้ึน และอันตรายที่
เกิดข้ึนตามมาที่เป็นผล
จากเหตุการณ์แรก
จนถึงอันตรายสุดท้ายที่
อาจเกิดข้ึนได้ และระบุ
ผลกระทบจากอันตราย
ดังกล่าวที่มีผลกระทบ
ต่อบุคคล ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม หรือ
ทรัพย์สิน 
 
 
 

ให้ระบุมาตรการ
ป้องกันและ 
ควบคุมอันตรายที่
โรงงานมีการด าเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือ
ป้องกันสาเหตุของความ
ล้มเหลว (โดยเน้น
มาตรการในเชิงการ
ควบคุมทางด้าน
วิศวกรรมก่อน และ
มาตรการด้านการ
บริหารจัดการ รวมทั้ง
มาตรการระงับและ
ฟ้ืนฟูเหตุการณ์) 
 
 

ระบุ
ระดับ
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ระดับ
ความ
รุนแรง 

 ระบุระดับ
ความเสี่ยง 
และระบุ

แผน
ควบคุม
และแผน

ลด 

โอกาส x ความรุนแรง = ผลลพัธ์ 
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แผ่นที่      / 
ตารางท่ี 10  แบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  HAZOP 
ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  HAZOP 
หน่วย......................................................................รายละเอียด................................................................................................................................... ................................... 
ปัจจัยการผลิต.........................................ค่าควบคุม..............................................................แบบแปลนหมายเลข.........................................................................................  

ข้อบกพร่อง สถานการณ์จ าลอง เหตุการณ์ที่เกิดตามมา 
มาตรการป้องกัน 
/ควบคุม/แก้ไข 

ข้อเสนอแนะ 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความ
รุนแรง 

ผล 
ลัพธ์ 

ระดับความ
เสี่ยง 

ให้น า Guideword 
มาประกอบกับ 
ความบกพร่องหรือ
ผิดปกติในการท างาน
(Operating 
Deviation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุการณ์ สถานการณ์
อุปกรณ์ หรือสาเหตุที่
ท าให้เกิดข้อบกพร่องใน
จุดที่ก าลังศึกษา
วิเคราะห์ 

ผลกระทบที่เกิดจาก 
สถานการณ์ อุปกรณ์ 
ที่ท าให้เกิดข้อบกพร่อง 
(ให้ระบุผลจาก
เหตุการณ์แรกจนถึง
เหตุการณ์สุดท้ายที่อาจ
เกิดขึ้น ที่มีผลกระทบ
ต่อบุคคล ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม หรือ
ทรัพย์สิน) 
 

ให้ระบุมาตรการ
ป้องกันและควบคุม
อันตรายที่โรงงานมีการ
ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน เพ่ือป้องกัน
สาเหตุที่ท าให้เกิด
ข้อบกพร่อง ในช่อง
สถานการณ์จ าลอง 
(โดยเน้นมาตรการใน
เชิงการควบคุมทางด้าน
วิศวกรรมก่อน และ
มาตรการด้านการ
บริหารจัดการ รวมทั้ง
มาตรการระงับและ
ฟ้ืนฟูเหตุการณ์) 
 

ให้ระบุมาตรการความ
ปลอดภัยที่โรงงานยังไม่
มี  แต่จะด าเนินการ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น 
(โดยเฉพาะกรณี
ประเมินความเสี่ยงได้
ระดับความเสี่ยง 3  
ขึ้นไป) 
 

ระบุ
ระดับ
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ระดับ
ความ
รุนแรง 

 ระบุระดับ
ความเสี่ยง 
และระบุ

แผน
ควบคุม
และแผน

ลด 

โอกาส x ความรุนแรง = ผลลพัธ์ 
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11. การจัดท าแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง/ แผนงานลด 
ความเสี่ยง) 

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึงแผนงานลดความเสี่ยง และแผนงานควบคุมความเสี่ยง  
ซึ่งผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องด าเนินการจัดท าแผนงานเพ่ือก าหนดมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการลดและควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ  

ให้จัดท าแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยงและแผนงาน 
ลดความเสี่ยง) ดังนี้ 
      (1) แผนงานควบคุมความเสี่ยง 
                กรณีประเมินความเสี่ยงแล้วได้  ระดับความเสี่ยง  2  ต้องจัดท า แผนงานควบคุมความเสี่ยง 
โดยให้น า มาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย ที่ระบุใน ตารางการชี้บ่งอันตราย  มาจัดท าแผนงาน
ควบคุมความเสี่ยง โดยน ามาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายของทุกข้อที่ได้ระดับความเสี่ยง  2  มา
จัดท าแผนงานควบคุมความเสี่ยง โดยระบุลงในช่อง “มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินการเพื่อลด
ความเสี่ยงหรือข้ันตอนการปฏิบัติที่เป็นความเสี่ยง”  และก าหนดหัวข้อเรื่องที่ควบคุม และหลักเกณฑ์หรือ
มาตรฐานที่ใช้ควบคุม  ก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ตรวจติดตาม (ต้องไม่ใช่บุคคลหรือหน่วยงานเดียวกัน) 

การจัดท าแผนงานควบคุมความเสี่ยงจะต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม แสดงดังตารางที่ 11 
 

(2)  แผนงานลดความเสี่ยง 
                กรณีประเมินความเสี่ยงแล้วได้ระดับความเสี่ยง  3 และ 4  ต้องจัดท าแผนงานลดความเสี่ยง 
ส าหรับการจัดท าแผนงานลดความเสี่ยง  ให้น าข้อเสนอแนะ  ที่ระบุในตารางการชี้บ่งอันตราย  มาจัดท า
แผนงานลดความเสี่ยง โดยน าข้อเสนอแนะของทุกข้อที่ได้ระดับความเสี่ยง  3 และ 4  มาจัดท าแผนงานลด 
ความเสี่ยง โดยระบุลงในช่อง “มาตรการ/กิจกรรม/การด าเนินงานลดความเสี่ยง”   และก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ (โดยให้ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่แน่นอนที่จะด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ) พร้อมก าหนด
ผู้รับผิดชอบและผู้ตรวจติดตาม (ซึ่งต้องไม่ใช่บุคคลหรือหน่วยงานเดียวกัน)  เมื่อจัดท าแผนงานลด 
ความเสี่ยงด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้น าแผนงานลดความเสี่ยงมาจัดท าเป็นแผนงานควบคุมความเสี่ยง
ต่อไป 

การจัดท าแผนงานลดความเสี่ยงจะต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม แสดงดังตารางที่ 12 
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 แผนควบคุม 01 
ตารางท่ี 11  แบบฟอร์มการจัดท าแผนงานควบคุมความเสี่ยง 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                         
หน่วยงาน     รายละเอียด ระบุกิจกรรมที่ด าเนินการ             
วัตถุประสงค์                      
เป้าหมาย                     
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ให้น ามาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย หรือ 
มาตรการป้องกัน/ควบคุม/แก้ไข ตามแบบฟอร์ม
การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงตาม
วิธีต่างๆ มาระบุเพ่ือจัดท าแผนงานควบคุม 
ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบุต าแหน่งผู้รับผิดชอบ 

 
ระบวุิธีการที่ต้องปฏิบัติ 

 
ระบุเกณฑ์หรือมาตรฐาน 

 
ระบุต าแหน่งผู้ตรวจ
ติดตาม 
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 แผนลด 01 

ตารางท่ี 12  แบบฟอร์มการจัดท าแผนงานลดความเสี่ยง 
   แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานลดความเสี่ยง)                                                                                                                    

หน่วยงาน      รายละเอียด ระบุกิจกรรมที่ด าเนินการ            
วัตถุประสงค์                     
เป้าหมาย                     

 
ล าดบัท่ี มาตรการ/กิจกรรม/การด าเนินงานลดความเส่ียง ผูรั้บผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผูต้รวจติดตาม หมายเหตุ 

 
 

 
ให้น ามาตรการความปลอดภัยที่ระบุไว้ในช่อง
ข้อเสนอแนะตามแบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายและ
การประเมินความเสี่ยงตามวิธีต่างๆ มาระบุเพื่อ
จัดท าแผนงานลดความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบุต าแหน่งผู้รับผิดชอบ 

 
ให้ระบุวันเดือนปีที่เริ่มต้น
ถึงวันที่ด าเนินการแล้ว 
 เสร็จ 

 

 
ระบุต าแหน่งผู้ตรวจ

ติดตาม 
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12. บทสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงาน ที่มีความเสี่ยงภายในโรงงาน  
  
ให้จัดท าบทสรุปการศึกษาต้องมีทะเบียนความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญอย่างน้อย 

ดังต่อไปนี้  
- สรุปกิจกรรมหรือขั้นตอนที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง โดยให้ระบุลักษณะของการเกิด 

อุบัติภัยร้ายแรงตามกิจกรรมหรือขั้นตอนด้วย   
- สรุปความเสี่ยงระดับ 2  และ3  พร้อมทั้ง มาตรการป้องกันและควบคุมที่มีอยู่เดิม  

และท่ีจะจัดท าเพ่ิมเติม 
 จากการด าเนินการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงของ บริษัท.................................จ ากัด 
พบว่ามีจุดวิกฤต หรืออุปกรณ์ที่มีความวิกฤตท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง เช่น ไฟไหม้  สารเคมีหกรั่วไหล
หรือระเบิดได้ เช่น 
 1.   ................................................................................................................. ............. 
 2.   ......................................................................................................................... ..... 
 3.   ....................................................................................................... ....................... 
 4.  ............................................................................................................................. . 
          5.  ...................................................................................... ........................................ 
  

 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด   ดังสรุปผลระดับความเสี่ยงที่ได้ และแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ดังนี้  
 1.   ระดับความเสี่ยงสูง   ................  รายการ 
 2.   ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ................  รายการ  
 3.   ระดับความเสี่ยงเล็กน้อย   ................  รายการ    
  และจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
 1.   แผนงานลดความเสี่ยง      ................  แผน 
 2.   แผนงานควบคุมความเสี่ยง  ................  แผน 
 
13.  จัดท าแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ และหรือสารเคมีรั่วไหล (กรณีมีการใช้สารเคมีอันตราย) 
 ให้จัดท าแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ และหรือสารเคมีรั่วไหล  
 ส าหรับแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ ควรประกอบด้วยแผนการตรวจสอบความปลอดภัยด้าน 
อัคคีภัย แผนการอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ  
ทั้งนี้ให้ระบุแหล่งรองรับน้ าจากการดับเพลิงกรณีเกิดไฟไหม้ เพื่อไม่ให้น้ าจากการดับเพลิงที่ปนเปือน
สารเคมีลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
หมายเหตุ:   การใช้แบบฟอร์มในการจัดท าบัญชีรายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย การชี้บ่งอันตราย
ด้วยวิธีต่างๆ   การจัดท าแผนงานควบคุมความเสี่ยงและแผนงานลดความเสี่ยง ให้ใช้แบบฟอร์มตามท่ี 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดใน “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย
การประเมินความเสี่ยง และการจัดท าแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543” (ดังแสดงในตาราง
ข้างต้น) 

file:///G:/คณะทำงานประเมินความเสี่ยง/คู่มือประเมินความเสี่ยง/manual/acrobat%20files/ind64.pdf
file:///G:/คณะทำงานประเมินความเสี่ยง/คู่มือประเมินความเสี่ยง/manual/acrobat%20files/ind64.pdf
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ตัวอย่างการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ส าหรับโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสารป้องกันหรือ 

ก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 
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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

จากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดท าโดย 
 
 

บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด 
ทะเบียนโรงงานเลขที่...3-43(1)-xx/xx... 

 ที่อยู่.....................................................................................................................  
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ชื่อโรงงาน/บริษัท...ยาปราบศัตรูพืช...จ ากัด...................................................................................  
ที่อยู.่..................................................................... ....................................................................................... .. 
โทรศัพท์............................................................โทรสาร............................................................................. .. 
ทะเบียนโรงงานเลขที่............................................................................................................................. ....... 
ประกอบกิจการ........................................................................................................ ..................................... 
จ านวนผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน..............................คน  ปฏบิัติงานวัน....................ถึงวัน............................. 
ตั้งแต่เวลา.....................................น. ถึงเวลา......................................น.   มีจ านวนกะ.........................กะ   
(ถ้ามีการท างานเป็นกะ ให้ระบุจ านวนผู้ปฏิบัติงานแต่ละกะด้วย) 
ผลิตภัณฑ์ คือ............................................................................................................................. ................... 
(ผลิตมีก่ีชนิดอะไรบ้างระบุให้ครบ) 
 
 

ชื่อวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ และปริมาณจัดเก็บสูงสุดต่อครั้ง   
 

สารเคมี ปริมาณ 
การใช้ต่อปี

(ลิตร/
กิโลกรัม) 

ปริมาณ 
การจัดเก็บ

ต่อครั้งสูงสุด 
(ลิตร/

กิโลกรัม) 

ลักษณะ
ภาชนะ 
ที่บรรจุ 

ขนาด 
ภาชนะบรรจุ 

(ลิตร/กิโลกรัม) 

จ านวน
ภาชนะ 
(ถัง) 

ลักษณะ
การ

จัดเก็บ 

1. Glyphosate 48% W/V SL 48,000 4,000 ถัง 200 20 ในอาคาร 
2. Paraquat 27.6% W/V SL 48,000 4,000 ถัง 200 20 ในอาคาร 
3. Abamectin 1.8% W/V EC 48,000 4,000 ถัง 200 20 ในอาคาร 
4. Cypermethrin 50% W/V EC 48,000 4,000 ถัง 200 20 ในอาคาร 
5. Chlorpyrifos 48% W/V EC 48,000 4,000 ถัง 200 20 ในอาคาร 
6. Atrazine 80 WP 30,000 2,500 กระสอบ 25 100 ในอาคาร 
7. Mancozeb 80% WP 30,000 2,500 กระสอบ 25 100 ในอาคาร 
8. Xylene 24,000 2,000 ถัง 200 10 ในอาคาร 
 
 ชื่อผลิตภัณฑ์ และปริมาณการผลิตต่อปี  
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รายช่ือผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน จ านวน 3 คน
คือ 
1.  นาย ก.    ต าแหน่ง  ผู้จัดการฝุายผลิต  วุฒิการศึกษา............................. 
2.  นาย ข. ต าแหน่ง  หัวหน้าฝุายซ่อมบ ารุง   วุฒิการศึกษา............................. 
3.  นาย ค. ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  วุฒิการศึกษา.............................    
 
ชื่อผู้ประสานงานเรื่องการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ของโรงงาน 
 

ชื่อ-นามสกุล   นาย ค.   โทรศัพท์/มือถือ................................................................................... 
 
ข้อมูลสถิติเกิดอุบัติเหตุของโรงงานตั้งแต่ปี 2553 – ปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 

วัน/เดือน/ปี ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย 
xx/12/2556 Xylene หกรั่วไหลขณะขนถ่ายลง

ถังผสม กระเด็นเข้าตาพนักงาน 
พนักงานตาอักเสบต้องหยุดงาน 1 วัน  

   
   
   
   

 
(กรณีปีไหนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุให้ระบุว่า  ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ ลักษณะภาชนะ 
ที่ใช้บรรจุ 

ขนาด 
ภาชนะบรรจุ 

(ลิตร/กิโลกรัม) 

ปริมาณการผลิต 
ต่อปี  

(ระบุหน่วย) 
1. Glyphosate 40% W/V SL ขวดพลาสติก 1 48,000 
2. Paraquat 27.6% W/V SL ขวดพลาสติก 1 48,000 
3. Abamectin 1.8% W/V EC    
4. Cypermethrin 35% W/V EC    
5. Chlorpyrifos 40% W/V EC ขวดแก้ว 1 48,000 
6. Atrazine 80 WP ถุง 1 30,000 
7. Mancozeb 80% WP ถุง 1 30,000 
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แผนที่ตั้งโรงงาน รวมทั้งสถานท่ีต่าง ๆ  ในระยะ 500 เมตร โดยรอบ 
 

 

 
 
หมายเหตุ : แผนที่ตั้งโรงงานต้องสามารถอ่านได้อย่างชัดเจน 
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แผนผังโรงงานขนาดมาตราส่วน 1:100 หรือขนาดที่เหมาะสม 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

     แผนผังแสดงที่เก็บวัตถุดิบและตัวท าละลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่เก็บวัตถุดิบ 

และ 
ตัวท าละลาย 

  บริเวณผลิตสารป้องกันหรือ 
  ก าจัดศตัรูพืชชนิดน้ าที่ใชน้้ า 
      เป็นตัวท าละลาย 

    
   บริเวณผลิตสารป้องกันหรือ 
    ก าจัดศัตรูพืชชนิดน้ าที่ใช ้
     ไซลนีเป็นตัวท าละลาย 

 
ส่วนตรวจสอบ

คุณภาพ 

    
   บริเวณเก็บผลิตภัณฑ์ 

 
บริเวณผลิต 

สารป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชชนิดผง 

Paraquat 

Glyphosate 

Xylene 

  Abamectin 
 

Chlorpyrifos 

Cypermethrin 

Atrazine 

Mancozeb 

25 Kg 

25 Kg 
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แผนภูมิกระบวนการผลิต 
                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการรับ การขนย้ายวัตถุดิบ 
และตัวท าละลาย 

 

การจัดเก็บวัตถุดิบและตัวท าละลาย 
 

การผลิตสารป้องกัน
หรือก าจัดศัตรูพืช หรือ
สัตวช์นิดน้ าที่ใช้น้ าเป็น 

ตัวท าละลาย 

การบรรจุ 
 

การขนย้ายและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ 
 

การขนย้ายวัตถุดิบ  
ลงถังผสม 

 

การผลิตสารป้องกันหรือ
ก าจัดศัตรูพืช หรือสัตว์ชนิด

น้ าที่ใช้ solvent เป็น 
ตัวท าละลาย 

การผลิตสารป้องกัน
หรือก าจัดศัตรูพืชหรือ

สัตวช์นิดผง 

การตรวจสอบคุณภาพ 

การบรรจุ 
 

การขนย้ายวัตถุดิบและ
solvent ลงถังผสม 

 

การตรวจสอบคุณภาพ 

การผสม/การเจือจาง
จาเจ 
 

การบรรจุ 
 

การขนย้ายวัตถุดิบ 
และน้ าลงถังผสม 

 

การผสม/การเจือจาง
จาเจ 
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รายละเอียดขั้นตอนการผลิต  
 

 กระบวนการผลิตสารปูองกันและการจัดศัตรูพืชแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการหลัก ดังนี้  
1. กระบวนการรับ การขนย้ายวัตถุดิบและตัวท าละลาย  
2. การจัดเก็บวัตถุดิบและตัวท าละลาย  
3. การผลิต เช่น การขนย้ายวัตถุดิบลงถังผสม การผสม การเจือจาง การตรวจสอบคุณภาพ 
    และการบรรจุ 
4. การขนย้ายและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ 
5. กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการผลิตอื่น ๆ   

 
โดยมีรายละเอียดแต่ละกระบวนการมีดังนี้  
1. การรับ การขนย้ายวัตถุดิบและตัวท าละลาย     

1.1  การรับวัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย เช่น  Glyphosate 40% W/V SL  Paraquat    
27.6% W/V SL ขนาดถัง 200 ลิตร เคลื่อนย้ายไปอาคารจัดเก็บ โดยรถฟอร์คลิฟท์ 

1.2  การรับวัตถุดิบที่ใช้ solvent เป็นตัวท าละลาย เช่น Abamectin 1.8% W/V EC    
Cypermethrin 35% W/V EC  Chlorpyrifos 40% W/V EC  รวมทั้งไซลีน ขนาดถัง 200 ลิตร เคลื่อนย้าย
ไปอาคารจัดเก็บ โดยรถฟอร์คลิฟท์ 
   1.3  การรับวัตถุดิบชนิดผง เช่น Atrazine 80 % WP   Mancozeb 80% WP ซ่ึงบรรจุ
ในกระสอบ ขนาด 25 กิโลกรัมเคลื่อนย้ายไปอาคารจัดเก็บ โดยรถฟอร์คลิฟท์ 

2. การจัดเก็บวัตถุดิบและตัวท าละลาย  
จัดเก็บในอาคารชั้นเดียว และเป็นไปตามข้อก าหนดตาม MSDS  มีการระบายอากาศที่ดี   

ห่างจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ  มีอุปกรณ์ดูดซับสารเคมี เช่น ทราย และมีถังดับเพลิงแบบมือถือ
ติดตั้งกระจายอยู่ทั่วอาคาร      

3. กระบวนการผลิต มีการผลิตผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด ได้แก่ การผลิตสารปูองกันหรือก าจัด 
ศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย  การผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ 
ไซลีนป็นตัวท าละลาย  การผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดผง 

3.1  การผลิตสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย   
      เริ่มตั้งแต่การขนย้ายและใส่วัตถุดิบลงถังผสม โดยการชั่งและเติมวัตถุดิบลงในถังผสม 

ตามสัดส่วนที่ต้องการ เติมน้ า ผสมกวนให้เข้ากัน ตรวจสอบให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ แล้วบรรจุลงใน
ภาชนะขนาดต่าง ๆ เพ่ือที่จะน าไปจ าหน่ายต่อไป  บริเวณที่มีการผสมจะมีการติดตั้งระบบขจัดกลิ่น 
พนักงานที่ท าการผสมจะสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากปูองกันอันตรายจาก
สารเคมี ถุงมือ  

3.2  การผลิตสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย   
           เริ่มตั้งแต่การขนย้ายและใส่วัตถุดิบลงถังผสม โดยชั่งและเติมวัตถุดิบลงในถังผสม 

ตามสัดส่วนที่ต้องการ เติมไซลีน ผสมกวนให้เข้ากัน ตรวจสอบให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ แล้วบรรจุลงใน
ภาชนะขนาดต่าง ๆ เพ่ือที่จะน าไปจ าหน่ายต่อไป  บริเวณที่มีการผสมจะมีการติดตั้งระบบขจัดกลิ่น มอเตอร์
เครื่องผสมเป็นชนิดทนการระเบิด พนักงานที่ท าการผสมสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น 
หน้ากากปูองกันอันตรายจากสารเคมี ถุงมือ ชุดปูองกันสารเคมี  
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3.3 การผลิตสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดผง  
 เริ่มตั้งแตเ่ทวัตถุดิบลงถังผสม และบรรจุลงถุง บริเวณท่ีบรรจุนี้จะมกีารติดตั้งระบบ 

ดูดฝุุนละออง พนักงานที่ท าการผสมจะสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากปูองกัน
อันตรายจากฝุุน ถุงมือ  

4. จัดเก็บผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
การขนย้ายผลิตภัณฑ์ โดยใช้รถฟอร์คลิฟท์ ขนย้ายไปอาคารจัดเก็บในอาคารชั้นเดียว  

มีการระบายอากาศที่ดี  ห่างจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ  มีอุปกรณ์ดูดซับสารเคมี เช่น ทราย และ
มีถังดับเพลิงแบบมือถือติดตั้งกระจายอยู่ทั่วอาคาร    

5. กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการผลิตอื่น ๆ  เช่น ระบบไฟฟูาของโรงงานและการซ่อม 
บ ารุงต่าง ๆ 
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บัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด              
วันที่ท าการศึกษา  วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงาน xx/xx/xxxx     
 

การด าเนินงาน 
ในโรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

กระบวนการรับ  
การขนย้ายวัตถุดิบและ
ตัวท าละลาย  
1)  การรับและขนย้าย
วัตถุดิบชนิดผง เช่น 
Atrazine และวัตถุดิบที่
ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย  
เช่น Glyphosate    
Paraquat ขนาดถัง 200 
ลิตร โดยรถฟอร์คลิฟท์  

 
 
 
- ถุงหรือถังหล่นขณะขนย้าย   
ท าให้ถุงหรือถังแตกหรือรั่ว     
ท าให้ผงฟูุงกระจายหรือสารเคมี
หกรั่วไหล 
 

 
 
 
- ท าให้พนักงานหายใจเอา
ฝุุนผง หรือสูดดมสารเคมีท าให้
เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ  ทรัพย์สิน
เสียหาย  
 

 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

- สภาพรถฟอร์คลิฟท์ไม่ดี เช่น 
เบรคเสีย  ไฟถอยช ารุด งาเสียบ
ส าหรับยกช ารุด ท าให้รถเฉี่ยวชน
พนักงาน หรือท าให้ถุงหรือถัง
หล่นขณะขนย้าย ท าให้ถุงหรือถัง
แตกหรือรั่ว ท าให้ผงฟูุงกระจาย
หรือสารเคมีหกรั่วไหล 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
หรือหายใจเอาฝุุนผงหรือสูดดม
สารเคมี ท าให้เกิดการระคาย
เคือง ต่อระบบทางเดินหายใจ  
ทรัพย์สินเสียหาย    

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - คนขับรถฟอร์คลิฟท์ 
ไม่ระมัดระวัง  ไม่มีความช านาญ 
สภาพไม่พร้อมท างาน เมื่อขับรถ
อาจเฉี่ยวชนพนักงาน หรือท าให้
ถุงหรือถังหล่นขณะขนย้าย    
ท าให้ถุงหรือถังแตกหรือรั่ว     
ท าให้ผงฟูุงกระจายหรือสารเคมี
หกรั่วไหล 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
หรือหายใจเอาฝุุนผงหรือสูดดม
สารเคมี ท าให้เกิดการระคาย
เคืองต่อระบบทางเดินหายใจ  
ทรัพย์สินเสียหาย   

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

2) การรับ การขนย้าย 
ไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้  
solvent เป็นตัวท า
ละลาย เช่น Abamectin   
Chlorpyrifos ขนาดถัง 
200 ลิตร  โดย 
รถฟอร์คลิฟท์ 

- ถังรั่ว ถังล้ม ถังหล่น ท าให้        
ไซลีนหรือวัตถุดิบที่ใช้ solvent 
เป็นตัวท าละลายรั่วไหล เมื่อเจอ
แหล่งความร้อน  ประกายไฟ   
ท าให้เกิดไฟไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 
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บัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด              
วันที่ท าการศึกษา  วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงาน xx/xx/xxxx     
 

การด าเนินงาน 
ในโรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

2) การรับ การขนย้าย 
ไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้  
solvent เป็นตัวท า
ละลาย เช่น Abamectin   
Chlorpyrifos ขนาดถัง 
200 ลิตร  โดยรถฟอร์
คลิฟท์  (ต่อ) 

- พนักงานท าให้เกิดความร้อน
ประกายไฟ หากตัวท าละลาย
รั่วไหลออกมา ท าให้เกิดไฟไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

- สภาพรถฟอร์คลิฟท์ ไม่ดี เช่น 
เบรคเสีย ไฟถอยช ารุด งาช้าง
ส าหรับยกช ารุด ท าให้รถเฉี่ยวชน 
พนักงานท าให้พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ หรือถังรั่วท าให้ตัว         
ท าละลายรั่วไหล ออกมาท าให้
เกิดไฟไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - คนขับรถฟอร์คลิฟท์  
ไม่ระมัดระวัง  ไม่มีความช านาญ 
สภาพไม่พร้อมท างาน  เมือ่ขับ
รถอาจเฉี่ยวชนพนักงาน  ท าให้
พนักงานได้รับบาดเจ็บ หรือถัง
รั่วท าให้ตัวท าละลายรั่วไหล 
ออกมาท าให้เกิดไฟไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

การจัดเก็บวัตถุดิบและ
ตัวท าละลาย  
1) การจัดเก็บวัตถุดิบ
ชนิดผง เช่น Atrazine 
และวัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็น 
ตัวท าละลาย เช่น 
Glyphosate Paraquat 
ขนาดถัง 200 ลิตร          

 
 
- ถุงหรือถังรั่ว ถังล้ม ถังหล่น 
ขณะขนย้าย ท าให้ถุงหรือถังแตก
หรือรั่ว ท าให้ผงฟูุงกระจายหรือ
สารเคมีหกรั่วไหล 

 
 
- พนักงานหายใจเอาฝุุนผงหรือ
สูดดมสารเคมี ท าให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ ทรัพย์สินเสียหาย 
 

 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 

- อุปกรณ์ไฟฟูาในบริเวณที่
จัดเก็บช ารุด เกิดไฟช็อต ท าให้
เกิดไฟไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 
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บัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด               
วันที่ท าการศึกษา  วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงาน xx/xx/xxxx     

การด าเนินงาน 
ในโรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

1) การจัดเก็บวัตถุดิบ
ชนิดผง เช่น Atrazine 
และวัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็น 
ตัวท าละลาย เช่น 
Glyphosate Paraquat 
ขนาดถัง 200 ลิตร (ต่อ)       

- การระบายอากาศไม่ดี หาก
สารเคมีรั่วไหล ท าให้มีไอระเหย
ของสารเคมีสะสม และเกิดการ
ฟูุงกระจายในบริเวณจัดเก็บ 

- พนักงานหายใจเอาฝุุนผงหรือ
สูดดมสารเคมี ท าให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ ทรัพย์สินเสียหาย 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 

2) การจัดเก็บไซลีน และ
วัตถุดิบที่ใช้ solvent 
เป็นตัวท าละลาย เช่น 
Abamectin   
Chlorpyrifos ขนาดถัง 
200 ลิตร   

- ถังรั่ว ถังล้ม ถังหล่น ท าให้        
ไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ solvent 
เป็นตัวท าละลายรั่วไหลออกมา
เมื่อเจอแหล่งความร้อน  
ประกายไฟ ท าให้เกิดไฟไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 

- พนักงานท าให้เกิดความร้อน
ประกายไฟ หากไซลีน และ
วัตถุดิบที่ใช้ solvent เป็นตัว 
ท าละลายรั่วไหลออกมา        
ท าให้เกิดไฟไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - อุปกรณ์ไฟฟูาในบริเวณที่
จัดเก็บช ารุด เกิดไฟช็อต        
ท าให้เกิดไฟไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 -  การระบายอากาศไม่ด ีหาก 
ไซลีนรั่วไหล ท าให้มีไอระเหย
ของไซลีนสะสมอยู่ในบริเวณนั้น 
หากมีความร้อนประกายไฟ    
ท าให้เกิดไฟไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 

 - การจัดเก็บไซลีน และวัตถุดิบ       
ที่ใช้ solvent เป็นตัวท าละลาย
ไม่เป็นระเบียบหรือไม่ถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ อาจท าให้เกิด
ไฟไหม้ได้ 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 
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บัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด              
วันที่ท าการศึกษา  วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงาน xx/xx/xxxx     
 

การด าเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

กระบวนการผลิต     
สารป้องกันหรือก าจัด
ศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิด
น้ าที่ใชน้้ าเป็น 
ตัวท าละลาย 
1) การขนย้ายวัตถุดิบลง
ถังผสม  
 

 
 
 
 
 
- ถังผสมช ารุดหรือรั่ว วาล์วช ารุด
หรือไม่ได้ปิดวาล์วถัง ท าให้
สารเคมีหกรั่วไหล 

 
 
 
 
 
- พนักงานสูดดมสารเคมี  
ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินหายใจ  
ทรัพย์สินเสียหาย 
 

 
 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 

 -  ถังวัตถุดิบรั่ว ถังล้ม ถังหล่น 
ขณะขนย้าย ท าให้ถังแตกหรือรั่ว 
ท าให้สารเคมีหกรั่วไหล 
 

- พนักงานสูดดมสารเคมี ท าให้
เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ ทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 

 - ไอสารเคมีสะสมอยู่ในบริเวณ
ท างาน  

พนักงานสูดดมสารเคมี ท าให้
เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

2) การผสม การเจือจาง -  มอเตอร์ช็อตท าให้เกิดไฟไหม้ 
 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย   
   

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - ไอสารเคมีสะสมอยู่ในบริเวณ
ท างาน ท าให้ไอสารเคมีฟูุง
กระจาย 

-  พนักงานสูดดมสารเคมี  
ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินหายใจ ทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - ระบบขจัดกลิ่นช ารุด ท าให้ 
ไอสารเคมีฟูุงกระจาย 

- พนักงานสูดดมสารเคมี  
ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินหายใจ 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 
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30 

บัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด              
วันที่ท าการศึกษา  วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงาน xx/xx/xxxx     

การด าเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

3) การตรวจสอบคุณภาพ
และการบรรจุ 

- ไอสารเคมีสะสมอยู่ในบริเวณ
ท างาน ท าให้ไอสารเคมีฟูุง
กระจาย 

-  พนักงานสูดดมสารเคมี  
ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินหายใจ ทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - บรรจุเกิน ท าให้ล้นหกรั่วไหล 
ท าให้ไอสารเคมีฟูุงกระจาย 

- พนักงานสูดดมสารเคมี  
ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินหายใจ ทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - วาล์วเปิด/ปิดช ารุดหรือรั่ว   
ท าให้ผลิตภัณฑ์หกรั่วไหล       
ท าให้ไอสารเคมีฟูุงกระจาย 
 

- พนักงานสูดดมสารเคมี  
ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินหายใจ ทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

กระบวนการผลิต     
สารป้องกันหรือก าจัด
ศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิด
น้ า ที่ใช้ไซลีนเป็น 
ตัวท าละลาย 
1) การขนย้ายวัตถุดิบลง
ถังผสม  
 

 
 
 
 
 
- ถังผสมช ารุดหรือรั่ว วาล์วช ารุด
หรือไม่ได้ปิดวาล์วถัง ท าให้ตัวท า
ละลายรั่วไหล เมื่อเจอแหล่ง
ความร้อน ประกายไฟ ท าให้เกิด
ไฟไหม้ 
 

 
 
 
 
 
- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 

 
 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 

 
 
 

- ถังวัตถุดิบล้มขณะย้ายไปลงถัง
ผสม ท าให้ตัวท าละลายรั่วไหล 
เมื่อเจอแหล่งความร้อน  
ประกายไฟ ท าให้เกิดไฟไหม้ 
 
 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 
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บัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด              
วันที่ท าการศึกษา  วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงาน xx/xx/xxxx     
 

การด าเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

1) การขนย้ายวัตถุดิบลง
ถังผสม (ต่อ)  

- ไอสารเคมีสะสมอยู่ในบริเวณ
ท างาน  

- พนักงานสูดดมสารเคมี ท าให้
เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - เกิดไฟฟูาสถิต หากตัวท า
ละลายรั่วไหลออกมา ท าให้เกิด
ไฟไหม้ 
 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - พนักงานท าให้เกิดความร้อน
ประกายไฟ อาจท าให้เกิดไฟ
ไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

2) การผสม การเจือจาง  -  มอเตอร์ช็อต ท าให้เกิด 
ไฟไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - พนักงานท าให้เกิดความร้อน
ประกายไฟ หากตัวท าละลาย
รั่วไหลออกมา ท าให้เกิดไฟไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - เกิดไฟฟูาสถิต หากตัวท าละลาย 
รั่วไหลออกมา ท าให้เกิดไฟไหม้ 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - ไอสารเคมีสะสมอยู่ในบริเวณ 
ท างาน เมื่อเจอกับความร้อน 
ประกายไฟ ท าให้เกิดไฟไหม้ 

 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 
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32 

บัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด              
วันที่ท าการศึกษา  วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงาน xx/xx/xxxx     
 

การด าเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

 - ระบบขจัดกลิ่นช ารุดท าให้ 
ไอสารเคมีฟูุงกระจาย เมื่อเจอ
กับความร้อน ประกายไฟ  
ท าให้เกิดไฟไหม้ 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

3) การตรวจสอบคุณภาพ
และการบรรจุ 

- เกิดไฟฟูาสถิต หาก 
ตัวท าละลายรั่วไหลออกมา  
ท าให้เกิดไฟไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - ไอสารเคมีสะสมอยู่ใน 
บริเวณท่ีท างาน เมื่อเจอกับ
ความร้อน ประกายไฟ ท าให้
เกิดไฟไหม้ 

 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - บรรจุเกิน ท าให้ผลิตภัณฑ์ล้น  
หกรั่วไหล เมื่อเจอกับความร้อน 
ประกายไฟ ท าให้เกิดไฟไหม้ 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - วาล์วเปิด/ปิดช ารุดหรือรั่ว   
ท าให้ผลิตภัณฑ์ล้นหกรั่วไหล       
เมื่อเจอกับความร้อน ประกายไฟ 
ท าให้เกิดไฟไหม้ 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - พนักงานท าให้เกิดความร้อน
ประกายไฟ หากผลิตภัณฑ์
รั่วไหลออกมา ท าให้เกิดไฟไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 
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บัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด              
วันที่ท าการศึกษา  วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงาน xx/xx/xxxx     
 

การด าเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

กระบวนการผลิต     
สารป้องกันหรือก าจัด
ศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดผง 
1. การขนย้ายวัตถุดิบลง        
ถัง  
 

 
 
 
- ฝุุนฟูุงกระจายขณะเทวัตถุดิบ 

 
 
 
- พนักงานหายใจเอาฝุุนผงหรือ
สูดดมสารเคมี ท าให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ ทรัพย์สินเสียหาย 
 

 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 

 - ระบบดูดฝุุนช ารุดท าให้ฝุุน 
ฟูุงกระจาย  

- พนักงานหายใจเอาฝุุนผง  
ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินหายใจ 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

2. การแบ่งบรรจุ - ฝุุนฟูุงกระจายขณะบรรจุ - พนักงานหายใจเอาฝุุนผงหรือ
สูดดมสารเคมี ท าให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ  ทรัพย์สินเสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 

การขนย้ายและการ
จัดเก็บผลิตภัณฑ์  

- การจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ
หรือไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
อาจท าให้เกิดไฟไหม้ได้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 

 - สภาพรถไม่ดี เช่น เบรคเสีย          
ไฟถอยช ารุด งาช้างส าหรับยก
ช ารุด ท าให้รถเฉี่ยวชนพนักงาน
หรือถังรั่วท าให้ตัวท าละลาย
รั่วไหล ออกมาท าให้เกิดไฟไหม้ 
 
 
 
 
 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 
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บัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด              
วันที่ท าการศึกษา  วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงาน xx/xx/xxxx     
 

การด าเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

การขนย้ายและการ
จัดเก็บผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 

- คนขับรถไม่ระมัดระวัง           
ไม่มีความช านาญ สภาพไม่
พร้อมท างาน  เมื่อขับรถอาจ
เฉี่ยวชนพนักงาน  หรือถังรั่วท า
ให้ตัวท าละลายรั่วไหล ออกมา
ท าให้เกิดไฟไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - การท าให้เกิดความร้อน 
ประกายไฟ เช่น สูบบุหรี่ การ
เชื่อม เจียร อาจท าให้เกิดไฟไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - อุปกรณ์ไฟฟูาช ารุด เกิดไฟช็อต
ท าให้เกิดไฟไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

ระบบไฟฟ้าในโรงงาน 
 
 

- ไม่มีการตรวจสอบระบบไฟฟูา 
ในโรงงาน หากอุปกรณ์ไฟฟูา
ช ารุด อาจท าให้เกิดไฟไหม้ 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

การซ่อมบ ารุง - พนักงานท าให้เกิดความร้อน
ประกายไฟ อาจท าให้เกิดไฟไหม ้
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       การรับและขนย้ายวัตถุดิบชนิดผง เช่น Atrazine และวัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย      
เช่น Glyphosate..Paraquat ขนาดถัง 200 ลิตร โดยรถฟอร์คลิฟท์              
โรงงาน         บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด       ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx    
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าถุงหรือถัง 
ที่บรรจุวัตถุดิบชนิดผงและ 
วัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็น 
ตัวท าละลาย หล่นหรือรั่วไหล 
ขณะขนย้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้ถุงหรือถังแตกหรือรั่ว   
ท าให้ผงฟูุงกระจายหรือสารเคมี
หกรั่วไหล พนักงานหายใจเอา
ฝุุนผงหรือสูดดมสารเคมี ท าให้
เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ ทรัพย์สิน
เสียหาย  

- จัดเรียงถังหรือถุงวัตถุดิบให้
มั่นคงและสมดุล โดยวางบน 
พาเลตและมีการพันด้วยแถบ
พลาสติก 
- มีการอบรมพนักงานเรื่อง  
การรับและการขนย้ายวัตถุดิบ
ให้ถูกต้อง และอันตรายของ
สารเคมี 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล  
เช่นหน้ากากกันฝุุน และกลิ่น
สารเคมี เป็นต้น 
- มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทราย  
และมีอุปกรณ์เก็บ ท าความ
สะอาด 
 
 

 1 3 3 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       การรับและขนย้ายวัตถุดิบชนิดผง เช่น Atrazine และวัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย      
เช่น Glyphosate..Paraquat ขนาดถัง 200 ลิตร โดยรถฟอร์คลิฟท์              
โรงงาน         บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด       ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx    
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าขณะขน
ย้ายวัตถุดิบชนิดผง และ 
วัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็น 
ตัวท าละลาย แล้วสภาพรถ 
ฟอร์คลิฟท ์ไม่ดี เช่น เบรคเสีย 
ไฟถอยช ารุด งาเสียบส าหรับ
ยกของช ารุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้รถเฉี่ยวชนพนักงาน หรือ
ถุงหรือถังหล่นขณะขนย้าย               
ท าให้ถุงหรือถังแตกหรือรั่ว           
ท าให้ผงฟูุงกระจายหรือสารเคมี
หกรั่วไหล พนักงานหายใจเอา
ฝุุนผงหรือสูดดมสารเคมี ท าให้
เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ ทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

- มีการตรวจสอบสภาพรถ
ทั่วไปทุกครั้งก่อนใช้งาน 
- มีแผนการตรวจสอบและ
ซ่อมบ ารุงรถฟอร์คลิฟท์  
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง   
การบ ารุงรักษารถฟอร์คลิฟท์  
- มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทราย  
และมีอุปกรณ์เก็บ ท าความ
สะอาด 
 
 
 
 
 

 1 3 3 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       การรับและขนย้ายวัตถุดิบชนิดผง เช่น Atrazine และวัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย      
เช่น Glyphosate..Paraquat ขนาดถัง 200 ลิตร โดยรถฟอร์คลิฟท์              
โรงงาน         บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด       ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx    
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนขับ          
รถฟอร์คลิฟท์ไม่ระมัดระวัง            
ไม่มีความช านาญ สภาพไม่พร้อม
ท างาน ขณะรับและขนย้าย
วัตถุดิบชนิดผง และ 
วัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็น 
ตัวท าละลาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อขับรถอาจเฉี่ยวชนพนักงาน 
หรือท าให้ถุงหรือถังหล่นขณะ
ขนย้าย ท าให้ถุงหรือถังแตก
หรือรั่ว ท าให้ผงฟูุงกระจายหรือ
สารเคมีหกรั่วไหล พนักงาน
หายใจเอาฝุุนผงหรือสูดดม
สารเคมี ท าให้เกิดการระคาย
เคืองต่อระบบทางเดินหายใจ  
ทรัพย์สินเสียหาย 
 

- ก าหนดให้หัวหน้างาน
ตรวจสอบสภาพความพร้อม
ของพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง 
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง   
การขับขี่รถฟอร์คลิฟท์อย่าง
ปลอดภัย 
- มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทราย  
และมีอุปกรณ์เก็บ ท าความ
สะอาด 
 
 

 1 3 3 2 2 



 

38 
 

ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การรับ การขนย้ายไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้  solvent เป็นตัวท าละลาย เช่น Abamectin  Chlorpyrifos   
ขนาดถัง 200 ลิตร  โดยรถฟอร์คลิฟท์                       
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   

 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าถังไซลีน 
และ ถังวัตถุดิบที่ใช้  solvent 
เป็นตัวท าละลายรั่ว ขณะ 
ขนย้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้ไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้  
solvent เป็นตัวท าละลาย
รั่วไหล เมื่อเจอแหล่งความร้อน 
ประกายไฟ อาจท าให้เกิด 
ไฟไหม้ ท าให้พนักงานได้รับ 
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ 
ทรัพย์สินเสียหาย 

- มีการตรวจสอบสภาพถังทุก
ครั้งก่อนการขนย้าย 
- มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
การขนย้าย 
- ห้ามสูบบุหรี่หรือกระท าการ 
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
- มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทราย  
และมีอุปกรณ์เก็บ ท าความ
สะอาด 
- มีถังดับเพลิงแบบมือและ         
มีการตรวจสอบทุก 6 ดือน 
- มีแผนฉุกเฉินกรณเีกิดอัคคีภัย
และสารเคมีหกรั่วไหล 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การรับ การขนย้ายไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้  solvent เป็นตัวท าละลาย เช่น Abamectin  Chlorpyrifos   
ขนาดถัง 200 ลิตร  โดยรถฟอร์คลิฟท์                       
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   

 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า        
ถังไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้  
solvent เป็นตัวท าละลาย 
ล้มหรือหล่นขณะขนย้าย 
โดยรถฟอร์คลิฟท์  
 
 
 
 
 
 
 
 

-  หากไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้  
solvent เป็นตัวท าละลาย รั่วไหล
ออกมา เจอแหล่งความร้อน
ประกายไฟ อาจท าให้เกิดไฟไหม้ 
ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินเสียหาย 
 
 

- มีการจัดวางถังถังไซลีน และ
วัตถุดิบที่ใช้  solvent เป็น 
ตัวท าละลาย บนพาเลตให้
มั่นคงและสมดุล 
- มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
การขนย้ายและการขับรถ          
ฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย 
- ก าหนดความเร็วในการขับ 
รถฟอร์คลิฟท์ ไม่เกิน 10 กม./
ชม.  
- ห้ามบุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง         
ขับรถฟอร์คลิฟท์  
- ห้ามสูบบุหรี่หรือกระท าการ 
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อน 
หรือประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การรับ การขนย้ายไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้  solvent เป็นตัวท าละลาย เช่น Abamectin  Chlorpyrifos   
ขนาดถัง 200 ลิตร  โดยรถฟอร์คลิฟท์                       
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าขณะ              
ขนย้ายถังไซลีน และวัตถุดิบ
ที่ใช้  solvent เป็น 
ตัวท าละลาย แล้วพนักงาน
ท าให้เกิดความร้อนและ
ประกายไฟ เช่น สูบบุหรี่  
ท าการซ่อมบ ารุง เช่นเชื่อม 
ตัด เจียร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากตัวท าละลายรั่วไหล ออกมา 
ท าให้เกิดไฟไหม้ ท าให้พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตมีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินเสียหาย     

- มีกฎข้อบังคับห้ามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน ให้
สูบบุหรี่ได้เฉพาะพ้ืนที่ที่
จัดเตรียมให้เท่านั้น 
- มีการขออนุญาตท างานกรณี
จะกระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ เช่น 
การเชื่อม ตัด เจียร์  
- มีปูายหรือสัญลักษณ์ห้าม       
สูบบุหรี่ หรือกระท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
- มีถังดับเพลิงแบบมือและมี
การตรวจสอบทุก 6 ดือน 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การรับ การขนย้ายไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้  solvent เป็นตัวท าละลาย เช่น Abamectin  Chlorpyrifos   
ขนาดถัง 200 ลิตร  โดยรถฟอร์คลิฟท์                       
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   

 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าขณะ              
ขนย้ายถังไซลีน และวัตถุดิบที่
ใช้  solvent เป็นตัวท าละลาย 
แล้วสภาพรถฟอร์คลิฟท์ ไม่ดี 
เช่น เบรคเสีย ไฟถอยช ารุด  
งาเสียบส าหรับยกของช ารุด  
 
 

ท าให้เฉี่ยวชนพนักงาน ท าให้
พนักงานได้รับบาดเจ็บ หรือ     
ถังหล่น รั่ว หากตัวท าละลาย
รั่วไหล ออกมาท าให้เกิดไฟ
ไหม้ ท าให้พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินเสียหาย     
 
 
 
 
 
 
 

- มีการตรวจสอบสภาพรถ
ทั่วไปทุกครั้งก่อนใช้งาน 
- มีแผนการตรวจสอบและ
ซ่อมบ ารุงรถฟอร์คลิฟท์  
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง   
การบ ารุงรักษารถฟอร์คลิฟท์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การรับ การขนย้ายไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้  solvent เป็นตัวท าละลาย เช่น Abamectin  Chlorpyrifos   
ขนาดถัง 200 ลิตร  โดยรถฟอร์คลิฟท์                       
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   

 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าขณะ              
ขนย้ายถังไซลีน และวัตถุดิบที่
ใช้ solvent เป็นตัวท าละลาย 
แล้วคนขับรถฟอร์คลิฟท์ ไม่
ระมัดระวัง ไม่มีความช านาญ 
สภาพร่างกายไม่พร้อมท างาน  

ท าให้เฉี่ยวชนพนักงาน ท าให้
พนักงานได้รับบาดเจ็บ หรือ 
ถังรั่วท าให้ตัวท าละลายรั่วไหล 
ออกมา ท าให้เกิดไฟไหม้ 
พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ก าหนดให้หัวหน้างาน
ตรวจสอบสภาพความพร้อม
ของพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง 
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง   
การขับขี่รถฟอร์คลิฟท์อย่าง
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  การจัดเก็บวัตถุดิบชนิดผง เช่น Atrazine และวัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย เช่น Glyphosate Paraquat 
ขนาดถัง 200 ลิตร                           
โรงงาน   บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด       ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx    

 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าถุงหรือถัง 
ที่บรรจุวัตถุดิบชนิดผงและ 
วัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็น 
ตัวท าละลาย รั่ว หล่น หรือล้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้วัตถุดิบชนิดผงและ 
ชนิดน้ ารั่วไหล ท าให้ผงฟูุง
กระจายหรือสารเคมีหกรั่วไหล 
พนักงานหายใจเอาฝุุนผงหรือ
สูดดมสารเคมี ท าให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ ทรัพย์สินเสียหาย 

- มีการตรวจสอบสภาพ           
ถุงหรือถัง ที่บรรจุวัตถุดิบ และ
จัดวางให้มั่นคงและสมดุลและ
จัดเก็บตาม SDS 
- อบรมพนักงานให้มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดเก็บท่ีถูกต้อง
และอันตรายของสารเคมี 
- มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทราย  
และมีอุปกรณ์เก็บ ท าความ
สะอาด 
- มีถังดับเพลิงแบบมือและ         
มีการตรวจสอบทุก 6 ดือน 
 
 
 
 
 

- 1 3 3 2 2 



 

44 
 

ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  การจัดเก็บวัตถุดิบชนิดผง เช่น Atrazine และวัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย เช่น Glyphosate Paraquat 
ขนาดถัง 200 ลิตร                           
โรงงาน   บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด       ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx    
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า 
อุปกรณ์ไฟฟูาบริเวณท่ีจัดเก็บ
วัตถุดิบชนิดผง และวัตถุดิบที่ใช้
น้ าเป็นตัวท าละลาย เกิดไฟช็อต   
 

ท าให้เกิดไฟไหม้ พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต มี
ผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย     

- วัสดุและอุปกรณ์ของระบบ
ไฟฟูาเป็นไปตามมาตรฐาน  
- มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
และระบบไฟฟูาอย่างสม่ าเสมอ 
- มีการตรวจสอบระบบไฟฟูา
ในโรงงาน และรับรองความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟูาโดย
วิศวกรไฟฟูาเป็นประจ าทุกปี 
- มีอุปกรณ์ตัดไฟฟูารั่วลงดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 



45 
 

 

ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  การจัดเก็บวัตถุดิบชนิดผง เช่น Atrazine และวัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย เช่น Glyphosate Paraquat 
ขนาดถัง 200 ลิตร                           
โรงงาน   บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด       ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx    
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าในบริเวณ        
ที่จัดเก็บวัตถุดิบ การระบาย
อากาศไม่ดี  

หากวัตถุดิบชนิดผงหกหล่น 
และชนิดน้ าหกรั่วไหล ท าให้ผง
ฟูุงกระจายหรือสารเคมีหก 
รั่วไหล พนักงานหายใจเอา 
ฝุุนผงหรือสูดดมสารเคมี ท าให้
เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ ทรัพย์สิน 
เสียหาย 
     
 
 
 
 
 

- อาคารมีการออกแบบให้มีช่อง
ระบายอากาศที่เพียงพอ 
- มีพัดลมดูดอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 3 3 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การจัดเก็บไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ solvent เป็นตัวท าละลาย เช่น Abamectin Chlorpyrifos ขนาดถัง 200 ลิตร .   
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด           ตามแบบเอกสารหมายเลข        
วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx                 

 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าถังไซลีน 
และวัตถุดิบที่ใช้ solvent เป็น
ตัวท าละลาย รั่ว หล่น หรือล้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้ไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ 
solvent เป็นตัวท าละลาย
รั่วไหล เมื่อเจอแหล่งความร้อน 
ประกายไฟ อาจท าให้เกิด 
ไฟไหม้ พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย     

- มีการตรวจสอบสภาพ           
ถังไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ 
solvent เป็นตัวท าละลาย  
ทุกสัปดาห์ และการจัดวางให้
มั่นคงและสมดุลและจัดเก็บ
ตาม SDS 
- อบรมพนักงานรู้เกี่ยวกับ 
การจัดเก็บไซลีน และวัตถุดิบ
ที่ใช้ solvent เป็น 
ตัวท าละลาย 
- มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทราย  
และมีอุปกรณ์เก็บ ท าความ
สะอาด 
- มีถังดับเพลิงแบบมือและ         
มีการตรวจสอบทุก 6 ดือน 
- มีแผนฉุกเฉินกรณเีกิดอัคคีภัย
และสารเคมีหกรั่วไหล 

- 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การจัดเก็บไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ solvent เป็นตัวท าละลาย เช่น Abamectin Chlorpyrifos ขนาดถัง 200 ลิตร .   
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด           ตามแบบเอกสารหมายเลข        
วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx                 

 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงาน 
ท าให้เกิดความร้อนประกายไฟ 
เช่น สูบบุหรี่ ท าการเชื่อม ตัด 
เจียร์ ในบริเวณที่จัดเก็บไซลีน 
และวัตถุดิบที่ใช้ solvent เป็น
ตัวท าละลาย) 
  
 
 
 

หากไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ 
solvent เป็นตัวท าละลาย
รั่วไหลออกมา   ท าให้เกิด 
ไฟไหม้ พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

 
 

     

- มีกฎข้อบังคับห้ามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน ให้สูบ
บุหรี่ได้เฉพาะพ้ืนที่ที่จัดเตรียม
ให้เท่านั้น 
- มีการขออนุญาตท างานกรณี
จะกระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ เช่น 
การเชื่อม ตัด เจียร์  
- มีปูายหรือสัญลักษณ์ห้าม   
สูบบุหรี่ หรือกระท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

- 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การจัดเก็บไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ solvent เป็นตัวท าละลาย เช่น Abamectin Chlorpyrifos ขนาดถัง 200 ลิตร .   
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด           ตามแบบเอกสารหมายเลข        
วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx                 
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า 
อุปกรณ์ไฟฟูาบริเวณท่ีจัดเก็บ
ไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ solvent 
เป็นตัวท าละลายเกิดไฟช็อต   
 

ท าให้เกิดไฟไหม้ พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 

- วัสดุและอุปกรณ์ของระบบ
ไฟฟูาเป็นไปตามมาตรฐาน 
และเป็นชนิดทนการระเบิด 
- มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
และระบบไฟฟูาอย่างสม่ าเสมอ 
- มีการตรวจสอบระบบไฟฟูา
ในโรงงาน และรับรองความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟูาโดย
วิศวกรไฟฟูาเป็นประจ าทุกปี 
- มีอุปกรณ์ตัดไฟฟูารั่วลงดิน  
- มีการติดตั้งระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ (กรณีเป็นสถานที่
จัดเก็บวัตถุไวไฟ ที่มีพ้ืนที่
ตั้งแต่ 14 ตารางเมตรขึ้นไป) 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การจัดเก็บไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ solvent เป็นตัวท าละลาย เช่น Abamectin Chlorpyrifos ขนาดถัง 200 ลิตร .   
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด           ตามแบบเอกสารหมายเลข        
วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx                 
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าในบริเวณ        
ที่จดัเก็บไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ 
solvent เป็นตัวท าละลายมีการ
ระบายอากาศไม่ดี  
 

เมื่อไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ 
solvent เป็นตัวท าละลาย
รั่วไหล หากมีความร้อน 
ประกายไฟ ท าให้เกิดไฟไหม้ 
พนักงานได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต  
มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

- อาคารมีการออกแบบให้มีช่อง
ระบายอากาศที่เพียงพอ 
- มีพัดลมดูดอากาศ 
- มีการติดตั้งระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ (กรณีเป็นสถานที่
จัดเก็บวัตถุไวไฟ ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 
14 ตารางเมตรขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 



 

50 
 

ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การจัดเก็บไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ solvent เป็นตัวท าละลาย เช่น Abamectin Chlorpyrifos ขนาดถัง 200 ลิตร .   
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด           ตามแบบเอกสารหมายเลข        
วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx                 
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการจัดเก็บ
ไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ solvent 
เป็นตัวท าละลาย ไม่เป็น
ระเบียบหรือไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ   

พนักงานได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดเก็บตัวท าละลายตาม SDS  
- อบรมพนักงานให้มีความรู้
เกี่ยวกับการใช้ การจัดเก็บ 
ไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ solvent 
เป็นตัวท าละลายอย่างปลอดภัย 
- ห้ามสูบบุหรี่หรือกระท าการ 
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อน 
หรือประกายไฟ 
- มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทราย  
และมีอุปกรณ์เก็บ ท าความ
สะอาด 
- มีถังดับเพลิงแบบมือและ         
มีการตรวจสอบทุก 6 ดือน 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย     
(การขนย้ายวัตถุดิบลงถังผสม)                  
โรงงาน  บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด       ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าถังผสม
ช ารุดหรือรั่วขณะที่ขนย้าย
วัตถุดิบลงถังผสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้สารเคมหีกรั่วไหล 
พนักงานหายใจ สูดดมสารเคมี 
ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินหายใจ ทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 

- มีการตรวจสอบถังผสมทุก
ครั้งก่อนการขนถ่ายและมีการ
ซ่อมบ ารุงถัง 
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง
การขนย้ายวัตถุดิบลงถังผสม
อย่างถูกวิธี 
- มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทราย  
และมีอุปกรณ์เก็บ ท าความ
สะอาด 
-  มีอุปกรณ์ช าระล้าง 
-  พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
ชุดปูองกันสารเคมี 
 
 
 

- 1 3 3 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย     
(การขนย้ายวัตถุดิบลงถังผสม)                  
โรงงาน  บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด       ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าถังวัตถุดิบ
ล้มขณะย้ายไปลงถังผสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้สารเคมหีกรั่วไหล 
พนักงานหายใจ สูดดมสารเคมี 
ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินหายใจ ทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 

- ก าหนดวิธีปฏิบัติเรื่อง           
การขนย้ายวัตถุดิบลงถังผสม
อย่างถูกวีธี 
- อบรมพนักงานเรื่อง เรื่อง    
การขนย้ายวัตถุดิบลงถังผสม
อย่างถูกวีธี 
- มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทราย  
และมีอุปกรณ์เกบ็ ท าความ
สะอาด 
- มีอุปกรณ์ช าระล้าง 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
ชุดปูองกันสารเคมี 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย     
(การขนย้ายวัตถุดิบลงถังผสม)                  
โรงงาน  บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด       ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีไอ
สารเคมีสะสมอยู่ในบริเวณ
ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานหายใจ สูดดมสารเคมี 
ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินหายใจ  
 
 
 
 

- มีการติดตั้งระบบขจัดกลิ่นที่
มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ขจัดกลิ่น 
- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงระบบขจัดกลิ่นตามคู่มือ
การใช้งาน 
- อาคารมีการออกแบบให้มีช่อง
ระบายอากาศที่เพียงพอ 
- มีพัดลมดูดอากาศ 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
  
 
 
 
 

 1 3 3 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย (การผสม การเจือจาง)  
โรงงาน บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด       ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 
  ค าถาม 

What if 
อันตรายหรือ 

ผลทีเ่กิดขึ้นตามมา 
มาตรการป้องกัน 

และควบคุมอันตราย 
ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความ
รุนแรง 

ผล 
ลัพธ์ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามอเตอร์
ช็อตหรือไหม้  
 
 
 
 
 
 

ท าให้เกิดไฟไหม้ พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินเสียหาย 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐาน 
- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงมอเตอร์ตามคู่มือการ 
ใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 4 4 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย (การผสม การเจือจาง)  
โรงงาน บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด       ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีไอ
สารเคมีสะสมอยู่ในบริเวณ
ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานหายใจ สูดดมสารเคมี 
ท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินหายใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อาคารมีการออกแบบให้มีช่อง
ระบายอากาศที่เพียงพอ 
- มีพัดลมดูดอากาศ 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 3 3 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย (การผสม การเจือจาง)  
โรงงาน บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด       ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 
  ค าถาม 

What if 
อันตรายหรือ 

ผลที่เกิดขึ้นตามมา 
มาตรการป้องกัน 

และควบคุมอันตราย 
ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความ
รุนแรง 

ผล 
ลัพธ์ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

3.  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบ
ขจัดกลิ่นช ารุด หรือไม่มีการ
บ ารุงรักษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท าให้ไอสารเคมีสะสมอยู่ใน
บริเวณท างานเ พนักงาน
หายใจ สูดดมสารเคมี ท าให้
เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ  
 
 
 
 
 
 
 

- มีการติดตั้งระบบขจัดกลิ่นที่
มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ขจัดกลิ่น 
- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงระบบขจัดกลิ่นตามคู่มือ
การใช้งาน 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 3 3 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย     
(การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุ)                 
โรงงาน บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด       ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 
  ค าถาม 

What if 
อันตรายหรือ 

ผลที่เกิดขึ้นตามมา 
มาตรการป้องกัน 

และควบคุมอันตราย 
ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความ
รุนแรง 

ผล 
ลัพธ์ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

1.  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการ
ระบายอากาศบริเวณพ้ืนที่
บรรจุ ไม่ด ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พนักงานหายใจ สูดดม
สารเคมี ท าให้เกิดการระคาย
เคืองต่อระบบทางเดินหายใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการติดตั้งระบบขจัดกลิ่นที่
มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ขจัดกลิ่น 
- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงระบบขจัดกลิ่นตามคู่มือ
การใช้งาน 
- อาคารบรรจุเป็นอาคารโล่งมี
การระบายอากาศท่ีดี 
- มีพัดลมดูดอากาศ 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
 
 
 
 

 1 3 3 2 
 

 



 

58 
 

ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย     
(การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุ)                 
โรงงาน บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด       ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสาร
ปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือ
สัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็น 
ตัวท าละลายล้นภาชนะบรรจุ
ขณะบรรจุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- น้ ายารั่วไหล พนักงานหายใจ 
สูดดมสารเคมี ท าให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุ
เพ่ือกักเก็บหากหกล้น 
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง 
การบรรจุ 
- มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทราย  
และมีอุปกรณ์เก็บ ท าความ
สะอาด 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
- มีที่ช าระล้าง 
 
 
 
 
 
 

 1 3 3 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย     
(การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุ)                 
โรงงาน บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด       ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นวาล์วเปิด/ปิด
ช ารุดขณะบรรจุ  
 
 
 

- ท าให้ผลิตภัณฑ์หกรั่วไหล      
พนักงานหายใจ สูดดมสารเคมี 
ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินหายใจ ทรัพย์สิน
เสียหาย 

 
-    

 
 
 
 
 
 
 
 

- ใช้วาล์วที่ได้มาตรฐาน 
- มีการตรวจเช็คสภาพวาล์ว
ก่อนท าการบรรจุทุกครั้ง 
- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงวาล์ว 
- มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทราย  
และมีอุปกรณ์เก็บ ท าความ
สะอาด 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
- มีที่ช าระล้าง 
 
 
 
 
 

- 1 3 3 2 2 
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การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย     
(การขนย้ายวัตถุดิบลงถังผสม)                      
โรงงาน         บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข  วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าถังผสม
ช ารุดหรือรั่วขณะที่ขนย้าย  
ไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ไซลีน
เป็นตัวท าละลายลงถังผสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท าให้สารเคมีหก รั่วไหล เกิด
ไอสารเคมีสะสมอยู่ในบริเวณ
ท างาน พนักงานสูดดม เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ มีผลกระทบต่อสุขภาพ  
- ท าให้สารเคมีหก รั่วไหล หาก
เจอแหล่งความร้อน ประกายไฟ
ท าให้เกิดไฟไหม้ พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม    และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 

- มีการตรวจสอบถังผสมทุก
ครั้งก่อนการขนถ่าย 
 - มีการอบรมพนักงาน เรื่อง
การขนย้ายตัวท าละลายลงถัง
ผสมอย่างถูกวิธี 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
ชุดปูองกันสารเคมี 
- ห้ามสูบบุหรี่หรือกระท าการ 
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
- มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทราย  
และมีอุปกรณ์เก็บ ท าความ
สะอาด 
- มีอุปกรณ์ช าระล้างร่างกาย
และตา 

- 1 4 4 2 2 
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การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย     
(การขนย้ายวัตถุดิบลงถังผสม)                      
โรงงาน         บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข  วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าถังไซลีน 
และถังวัตถุดิบที่ใช้ไซลีนเป็น 
ตัวท าละลายล้มขณะย้ายไปลง
ถังผสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท าให้สารเคมีหก รั่วไหล เกิด
ไอสารเคมีสะสมอยู่ในบริเวณ
ท างาน พนักงานสูดดม เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ มีผลกระทบต่อสุขภาพ  
- ท าให้สารเคมีหก รั่วไหล หาก
เจอแหล่งความร้อน ประกายไฟ
ท าให้เกิดไฟไหม้ พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม    และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 

- ก าหนดวิธีปฏิบัติ เรื่อง           
การขนย้ายอย่างถูกวีธี 
- อบรมพนักงานให้มีความรู้
เรื่องการขนย้ายอย่างถูกวีธี 
และอันตรายของสารเคมี 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
ชุดปูองกันสารเคมี 
- ห้ามสูบบุหรี่หรือกระท าการ 
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟขณะปฏิบัติงาน 
- มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทราย  
และมีอุปกรณ์เก็บ ท าความ
สะอาด 
- มีแผนฉุกเฉินกรณเีกิดอัคคีภัย
และสารเคมีหกรั่วไหล 

 1 4 4 2 2 
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การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย     
(การขนย้ายวัตถุดิบลงถังผสม)                      
โรงงาน         บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข  วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีไอ
สารเคมีสะสมอยู่ในบริเวณ
ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานหายใจ สูดดมสารเคมี 
ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินหายใจ  
 
 
 
 

- มีการติดตั้งระบบขจัดกลิ่นที่
มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ขจัดกลิ่น 
- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงระบบขจัดกลิ่นตามคู่มือ
การใช้งาน 
- อาคารมีการออกแบบให้มีช่อง
ระบายอากาศที่เพียงพอ 
- มีพัดลมดูดอากาศ 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
  
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 



63 
 

 

การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย     
(การขนย้ายวัตถุดิบลงถังผสม)                      
โรงงาน         บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข  วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีการ
ต่อฝากหรือต่อสายดินขณะขน
ย้ายไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ 
ไซลีนเป็นตัวท าละลายลงถัง
ผสม 

- เกิดไฟฟูาสถิต หาก 
ตัวท าละลายรั่วไหลออกมา  
ท าให้เกิดไฟไหม้ พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 

- มีการต่อสายดินกับถังผสม
ทุกครั้ง 
- มีการต่อฝากทุกครั้งเมื่อมี
การขนถ่ายวัตถุดิบหรือ 
ตัวท าละลายไวไฟลงถังผสม 
- มีการตรวจสอบสายดินก่อน
ใช้งานทุกครั้ง ให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งาน  
- มีตรวจวัดค่าความต้านทาน
ของการต่อลงดิน 
  
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย     
(การขนย้ายวัตถุดิบลงถังผสม)                      
โรงงาน         บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข  วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงาน 
ท าให้เกิดความร้อนประกายไฟ
ขณะท าการผสม เช่น  สูบบุหรี่ 
ท าการเชื่อม ตัด เจียร์ 

- หากตัวท าละลายรั่วไหลอาจ 
ท าให้เกิดไฟไหม้ พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม  และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 

มีกฎข้อบังคับห้ามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน ให้สูบ
บุหรี่ได้เฉพาะพ้ืนที่ที่จัดเตรียม
ให้เท่านั้น 
- มีการขออนุญาตท างานกรณี
จะกระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ เช่น 
การเชื่อม ตัด เจียร์  
- มีปูายหรือสัญลักษณ์ห้าม    
สูบบุหรี่ หรือกระท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
- ขณะท าการผลิต ห้ามผู้ไม่
เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่
ผลิต 
 

 1 4 4 2 2 
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การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย     
(การผสม การเจือจาง)                   
โรงงาน        บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามอเตอร์ 
ช็อตหรือไหม้ ขณะท าการผสม  
 
 
 
 
 
 

- ท าให้เกิดไฟไหม้ พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต มี
ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม    
และทรัพย์สินเสียหาย 

 
     
 

 
 
 
 
 
 

  

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐานและ
เป็นมอเตอร์ชนิดทนการระเบิด 
(Explosion proof) 
- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงมอเตอร์ ตามคู่มือการ 
ใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 4 4 2 2 
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การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย     
(การผสม การเจือจาง)                   
โรงงาน        บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงาน 
ท าให้เกิดความร้อนประกายไฟ
ขณะท าการผสม เช่น  สูบบุหรี่ 
ท าการเชื่อม ตัด เจียร์ 

- หากตัวท าละลายรั่วไหลอาจ 
ท าให้เกิดไฟไหม้ พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม  และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 

มีกฎข้อบังคับห้ามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน ให้สูบ
บุหรี่ได้เฉพาะพ้ืนที่ที่จัดเตรียม
ให้เท่านั้น 
- มีการขออนุญาตท างานกรณี
จะกระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ เช่น 
การเชื่อม ตัด เจียร์  
- มีปูายหรือสัญลักษณ์ห้าม    
สูบบุหรี่ หรือกระท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
- ขณะท าการผลิต ห้ามผู้ไม่
เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่
ผลิต 
 

 1 4 4 2 2 
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การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย     
(การผสม การเจือจาง)                   
โรงงาน        บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีการ
ต่อสายดินขณะท าการผสม  

เกิดไฟฟูาสถิต หาก 
ตัวท าละลายรั่วไหล อาจท าให้
เกิดไฟไหม้ พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม  และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 

- มีการต่อสายดินทีถ่ังผสมทุก
ครั้ง  
- มีการตรวจสอบสายดินก่อน
ใช้งานทุกครั้ง ให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งาน  
- มีการตรวจสอบค่าความ
ต้านทานการต่อลงดินทุกปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย     
(การผสม การเจือจาง)                   
โรงงาน        บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการ
ระบายอากาศบริเวณพ้ืนที่ที่
ท าการผสมไม่ด ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท าให้ไอสารเคมีสะสมอยู่ใน
บริเวณท างาน พนักงานสูดดม 
เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ  
- หากเจอแหล่งความร้อน 
ประกายไฟท าให้เกิดไฟไหม้ 
พนักงานได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม    และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
 
 

- อาคารมีการออกแบบให้มีช่อง
ระบายอากาศที่เพียงพอ 
- มีพัดลมดูดอากาศ 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
- ห้ามพนักงานสูบบุหรี่หรือ
กระท าการใดที่ก่อให้เกิด 
ความร้อนหรือประกายไฟ  

 1 4 4 2 2 
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การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย     
(การผสม การเจือจาง)                   
โรงงาน        บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบ
ขจัดกลิ่นช ารุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท าให้ไอสารเคมีสะสมอยู่ใน
บริเวณท างาน พนักงานสูดดม 
เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ  
- หากเจอแหล่งความร้อน 
ประกายไฟท าให้เกิดไฟไหม้ 
พนักงานได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
 
 

- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงระบบขจัดกลิ่นตามคู่มือ 
- มีตรวจสอบประสิทธิภาพ
การขจัดกลิ่นของระบบ 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
ชุดปูองกันสารเคมี 
- ห้ามพนักงานสูบบุหรี่หรือ
กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความ
ร้อนหรือประกายไฟ  

 
 

 1 4 4 2 2 
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การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย     
(การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุ)                 
โรงงาน        บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าขณะ
บรรจุไม่มีการต่อสายดินที่
เครื่องบรรจุ 

เกิดไฟฟูาสถิต หากตัวท า
ละลายรั่วไหล อาจท าให้เกิด
ไฟไหม้ พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม  และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการต่อสายดินกับเครื่อง
บรรจุทุกครั้ง 
- มีการตรวจสอบสายดินก่อน
ใช้งานทุกครั้ง ให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งาน  
- มีการตรวจสอบค่าความ
ต้านทานการต่อลงดินทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย     
(การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุ)                 
โรงงาน        บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการระบาย
อากาศบริเวณพ้ืนที่บรรจุไม่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท าให้ไอสารเคมีสะสมอยู่ใน
บริเวณท างาน พนักงานสูดดม 
เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ  
- หากเจอแหล่งความร้อน 
ประกายไฟท าให้เกิดไฟไหม้ 
พนักงานได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม    และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
 
 

- มีการติดตั้งระบบขจัดกลิ่นที่
มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ขจัดกลิ่น 
- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงระบบขจัดกลิ่นตามคู่มือ
การใช้งาน 
- อาคารบรรจุเป็นอาคารโล่งมี
การระบายอากาศท่ีดี 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
- ห้ามพนักงานสูบบุหรี่หรือ
กระท าการใดที่ก่อให้เกิด 
ความร้อนหรือประกายไฟ  
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย     
(การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุ)                 
โรงงาน        บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบรรจุเกิน
ภาชนะบรรจุขณะท าการบรรจุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท าให้ตัวท าละลายรั่วไหล 
เมื่อเจอแหล่งความร้อน 
ประกายไฟ อาจท าให้เกิด 
ไฟไหม้ พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 

- มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุ
เพ่ือกักเก็บหากหกล้น 
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง 
การบรรจุ 
- มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทราย  
และมีอุปกรณ์เก็บ ท าความ
สะอาด 
- มีถังดับเพลิงแบบมือและ       
มีการตรวจสอบทุก 6 ดือน 
- มีแผนฉุกเฉินกรณเีกิดอัคคีภัย
และสารเคมีหกรั่วไหล 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย     
(การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุ)                 
โรงงาน        บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรขึ้นวาล์วเปิด/ปิด
ช ารุด  
 
 
 
 
 

- ท าให้ผลิตภัณฑ์หกรั่วไหล  
เมื่อเจอกับความร้อนประกายไฟ 
จะท าให้เกิดไฟไหม้ พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต  
มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม  และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

 
-    

 
 
 
 
 
 
 

- ใช้วาล์วที่ได้มาตรฐาน 
- มีการตรวจเช็คสภาพวาล์ว
ก่อนท าการบรรจุทุกครั้ง 
- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงวาล์ว 
- มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุ
เพ่ือกักเก็บการหกล้นทุกครั้งที่
ท าการบรรจุ 
- มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทราย  
และมีอุปกรณ์เก็บ ท าความ
สะอาด 

- 1 4 4 2 2 
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การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย     
(การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุ)                 
โรงงาน        บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx     
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงาน 
ท าให้เกิดความร้อนประกายไฟ
ขณะท าการบรรจุ เช่น สูบบุหรี่ 
ท าการเชื่อม ตัด เจียร์ 

หากตัวท าละลายรั่วไหลออกมา 
ท าให้เกิดไฟไหม้ พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม  และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 

- มีกฎข้อบังคับห้ามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน ให้สูบ
บุหรี่ได้เฉพาะพ้ืนที่ที่จัดเตรียม
ให้เท่านั้น 
- มีการขออนุญาตท างานกรณี
จะกระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ เช่น 
การเชื่อม ตัด เจียร์  
- มีปูายหรือสัญลักษณ์ห้าม    
สูบบุหรี่ หรือกระท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดผง (การขนย้ายวัตถุดิบลงถัง)    
โรงงาน        บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข  วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx      
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฝุุนฟูุง
กระจายขณะเทวัตถุดิบลงถัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท าให้ผงสารเคมีหกฟูุง
กระจาย  พนักงานหายใจเอา
ฝุุนผงหรือสูดดมสารเคมี ท าให้
เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ  ทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 

- มีการติดตั้งระบบดูดฝุุนที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ดูดฝุุน 
- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงระบบดูดฝุุนตามคู่มือ 
- อาคารโล่งมีการระบาย
อากาศท่ีดี 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
ชุดปูองกันสารเคมี 
- มีอุปกรณ์ช าระล้าง 
ร่างกายและตา 
 
 
 
 
 

 1 3 3 2 2 
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การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดผง (การขนย้ายวัตถุดิบลงถัง)    
โรงงาน        บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข  วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx      
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบดูด
ฝุุนช ารุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท าให้ผงสารเคมีฟูุงกระจาย  
พนักงานหายใจเอาฝุุนผงหรือ
สูดดมสารเคมี ท าให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ   
 
 
 
 

- มีการติดตั้งระบบดูดฝุุนที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ดูดฝุุน 
- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงระบบดูดฝุุนตามคู่มือ 
- อาคารโล่งมีการระบาย
อากาศท่ีดี 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
ชุดปูองกันสารเคมี 
 
 
 
 
 
 
 

 1 3 3 2 2 
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การศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม    กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดผง (การบรรจุ)     
โรงงาน        บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด      ตามแบบเอกสารหมายเลข  วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx      
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบดูด
ฝุุนช ารุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท าให้ผงสารเคมีฟูุงกระจาย  
พนักงานหายใจเอาฝุุนผงหรือ
สูดดมสารเคมี ท าให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ   
 
 
 
 

- มีการติดตั้งระบบดูดฝุุนที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ดูดฝุุน 
- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงระบบดูดฝุุนตามคู่มือ 
- อาคารโล่งมีการระบาย
อากาศท่ีดี 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
ชุดปูองกันสารเคมี 
 
 
 
 
 
 
 

 1 3 3 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม        การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ (สารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ า และชนิดผง)          
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด           ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการจัด 
เรียงผลิตภัณฑ์ไม่ดีและวางสูง
เกินก าหนด   
 
 
 
 

- ท าให้ถังหล่น แตก ผลิตภัณฑ ์
หกรั่วไหล พนักงานสูดดม  
เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ  
- ท าให้ถังหล่น แตก ผลิตภัณฑ์
หกรั่วไหล หากเจอแหล่ง 
ความร้อน ประกายไฟท าให้เกิด
ไฟไหม้ พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม  และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

- ก าหนดให้การจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ในชั้นวาง โดยจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์สูงไม่เกิน 6 เมตร 
และต้องมีระยะห่างจากโคมไฟ
ไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
- ฝึกอบรมพนักงานเรื่อง การ
จัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย 
- มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทราย  
และมีอุปกรณ์เก็บ ท าความ
สะอาด 
- มีถังดับเพลิงแบบมือและ       
มีการตรวจสอบทุก 6 ดือน 
- มีแผนฉุกเฉินกรณเีกิดอัคคีภัย
และสารเคมีหกรั่วไหล 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม        การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ (สารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ า และชนิดผง)          
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด           ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสภาพรถ
ฟอร์คลิฟท์ไม่ดีขณะจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ เช่น เบรคเสีย  
ไฟถอยช ารุด งาเสียบส าหรับ 
ยกของช ารุด  
 
 

- ท าให้เฉี่ยวชนพนักงานท าให้
พนักงานได้รับบาดเจ็บ หรือถัง
รั่วท าให้ผลิตภัณฑ์รั่วไหล 
ออกมา หากเจอแหล่ง 
ความร้อน ประกายไฟ ท าให้
เกิดไฟไหม ้พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม  และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 
 
 
 

- มีการตรวจสอบสภาพรถ
ฟอร์คลิฟท์ทั่วไปทุกครั้งก่อน
ใช้งาน 
- มีแผนการตรวจสอบและ
ซ่อมบ ารุงรถฟอร์คลิฟท์  
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง   
การบ ารุงรักษารถฟอร์คลิฟท์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม        การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ (สารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ า และชนิดผง)          
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด           ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนขับรถ         
ฟอร์คลิฟท์ไม่ระมัดระวัง ไม่มี
ความช านาญ หรือสภาพ
ร่างกาย ไม่พร้อมท างาน  

- ท าให้เฉี่ยวชนพนักงาน ท า
ให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ หรือ 
ถังรั่วท าให้ผลิตภัณฑ์รั่วไหล 
ออกมาหากเจอแหล่ง 
ความร้อน ประกายไฟ ท าให้
เกิดไฟไหม ้พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม  และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 

- ก าหนดให้หัวหน้างาน
ตรวจสอบสภาพความพร้อม
ของพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง 
- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง 
การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่าง
ปลอดภัย  
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม        การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ (สารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ า และชนิดผง)          
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด           ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงาน 
ท าให้เกิดความร้อนประกายไฟ 
เช่น  สูบบุหรี่ ท าการเชื่อม  
ตัด เจียร์ ในบริเวณท่ีจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ 
 
 
 

- หากผลิตภัณฑ์ รั่วไหลออกมา 
ท าให้เกิดไฟไหม้  พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต มี
ผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม  และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

 
 

     

- มีกฎข้อบังคับห้ามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน ให้สูบ
บุหรี่ได้เฉพาะพ้ืนที่ที่จัดเตรียม
ให้เท่านั้น 
- มีการขออนุญาตท างานกรณี
จะกระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ เช่น 
การเชื่อม ตัด เจียร์  
- มีปูายหรือสัญลักษณ์ห้าม   
สูบบุหรี่ หรือกระท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟ ติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม        การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ (สารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ า และชนิดผง)          
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด           ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอุปกรณ์
ไฟฟูาช ารุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท าให้เกิดไฟช็อต อาจเกิด 
ไฟไหม ้ท าให้พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วัสดุและอุปกรณ์ของระบบ
ไฟฟูาเป็นไปตามมาตรฐาน 
- มีการตรวจสอบสภาพ
อุปกรณ์และระบบไฟฟูาอย่าง
สม่ าเสมอ 
- มีการตรวจสอบระบบไฟฟูา
ในโรงงาน และรับรองความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟูาโดย
วิศวกรไฟฟูาเป็นประจ าทุกปี 
- มีอุปกรณ์ตัดไฟฟูารั่วลงดิน  
- ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
(กรณีพ้ืนทีจ่ัดเก็บมีพ้ืนที่ 
ต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ 1,000 
ตารางเมตรขึ้นไป) 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม   ระบบไฟฟูาในโรงงาน        โรงงาน บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด        
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx         
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอุปกรณ์ 
ไฟฟูาช ารุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท าให้เกิดไฟช็อต อาจเกิด 
ไฟไหม ้ท าให้พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 

- วัสดุและอุปกรณ์ของระบบ
ไฟฟูาเป็นไปตามมาตรฐาน 
- มีการตรวจสอบสภาพ
อุปกรณ์และระบบไฟฟูาอย่าง
สม่ าเสมอ 
- มีการตรวจสอบระบบไฟฟูา
ในโรงงาน และรับรองความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟูาโดย
วิศวกรไฟฟูา เป็นประจ าทุกปี 
- แบบแปลนที่แสดงการติดตั้ง
ระบบไฟฟูาในโรงงานตาม
ความเป็นจริง (as-built 
drawing)  
- มีอุปกรณ์ตัดไฟฟูารั่วลงดิน  
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม     การซ่อมบ ารุง              โรงงาน       บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด               
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันที่ท าการศึกษา      xx/xx/xxxx         
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงาน 
ท าให้เกิดความร้อนประกายไฟ
ขณะท าการซ่อมบ ารุง  
 
 
 

หากตัวท าละลายรั่วไหลออกมา 
ท าให้เกิดไฟไหม้ พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม  และ
ทรัพย์สินเสียหาย    
 

 
 

     

- มีกฎข้อบังคับห้ามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน ให้สูบ
บุหรี่ได้เฉพาะพ้ืนที่ที่จัดเตรียม
ให้เท่านั้น 
- มีการขออนุญาตท างานกรณี
จะกระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ เช่น 
การเชื่อม ตัด เจียร์  
- มีปูายหรือสัญลักษณ์ห้าม   
สูบบุหรี่ หรือกระท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
- มีถังดับเพลิงแบบมือและ       
มีการตรวจสอบทุก 6 ดือน 
- มีแผนฉุกเฉินกรณเีกิดอัคคีภัย
และสารเคมีหกรั่วไหล 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          การล้างถังผสม        โรงงาน         บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด        
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx         
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีไอ
สารเคมีสะสมอยู่ในบริเวณที่
ท างานขณะท าการล้างถังผสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พนักงานสูดดม เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ มีผลกระทบต่อสุขภาพ  
- หากเจอแหล่งความร้อน 
ประกายไฟท าให้เกิดไฟไหม้ 
พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม    และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการระบายอากาศท่ีดี 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   
ชุดปูองกันสารเคมี 
- ห้ามพนักงานสูบบุหรี่หรือ
กระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 



 

86 
 

ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          การล้างถังผสม        โรงงาน        บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด        
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx         
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงาน 
ท าให้เกิดความร้อนประกายไฟ 
ขณะท าการล้างถังผสม  
 
 
 

หากตัวท าละลายรั่วไหลออกมา 
ท าให้เกิดไฟไหม้ พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม  และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 

 
 

     

- มีกฎข้อบังคับห้ามพนักงาน 
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน ให้สูบ
บุหรี่ได้เฉพาะพ้ืนที่ที่จัดเตรียม
ให้เท่านั้น 
- มีการขออนุญาตท างานกรณี
จะกระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ เช่น 
การเชื่อม ตัด เจียร์  
- มีปูายหรือสัญลักษณ์ห้าม   
สูบบุหรี่ หรือกระท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม          การล้างถังผสม        โรงงาน          บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด        
ตามแบบเอกสารหมายเลข     วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx         
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการปูองกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการ
ระบายอากาศบริเวณท่ีล้างถัง
ผสม ไมดี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท าให้ไอสารเคมีสะสมอยู่ใน
บริเวณท างาน พนักงานสูดดม เกิด
การระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ มีผลกระทบต่อสุขภาพ  
- หากเจอแหล่งความร้อน ประกาย
ไฟท าให้เกิดไฟไหม้ พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบต่อ
ชุมชน สิ่งแวดล้อม    และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - มีให้การระบายอากาศที่ดี
สามารถถ่ายเทอากาศได้อย่าง
เพียงพอ 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่นหน้ากากกันสารเคมี   

- ชุดปูองกันสารเคมี 
- ห้ามพนักงานสูบบุหรี่หรือ
กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความ
ร้อนหรือประกายไฟ 

 1 4 4 2 2 
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แผนควบคุม 1 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                
หน่วยงาน  ฝุายจัดเก็บวัตถุดิบ รายละเอียด การรับและการขนย้ายวัตถุดิบชนิดผง เช่น Atrazine และวัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย เช่น Glyphosate Paraquat    
ขนาดถัง 200 ลิตร                      
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบ หรือการท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ   เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้      
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. 
 

การจัดเรียงวัตถุดิบชนิดผง และวัตถุดิบที่ใช้น้ า
เป็นตัวท าละลาย ขณะขนย้าย 
 

พนักงานขนย้าย - การจัดเรียง 
 

 

- ให้มั่นคงและสมดุล 
- วางบนพาเลตและมีการ
พันด้วยแถบพลาสติก 

หัวหน้างาน 
 

2. 
 

การอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการขนถ่าย 
 

หัวหน้างาน 
 

- วิธีปฏิบัติเรื่อง การรับและ
การขนย้าย รวมทั้งอันตราย
จากสารเคมี 

- พนักงานขนย้ายทุกคน
ต้องผ่านการอบรม และ
ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทุกครั้ง
ที่มีการขนย้าย 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

3. การสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันภัยส่วนบุคคลขณะขน
ย้าย 

พนักงานขนย้าย - หน้ากากกันฝุุนและ
สารเคมี 
 

- พนักงานขนย้ายต้องสวม
ใส่หน้ากากกันฝุุนและ
สารเคมีทุกครั้งที่มีการขน
ย้าย 

หัวหน้างาน 
 

4. 
 

การตรวจสอบอุปกรณ์ดูดซับและอุปกรณ์เก็บและ
ท าความสะอาด 

พนักงานขนย้าย - การเตรียมอุปกรณ์ดูดซับ 
เช่น ทราย 
 
- การเตรียมอุปกรณเ์ก็บ 
และท าความสะอาด 

- มีถังใส่ทรายในปริมาณที่
เพียงพอและตั้งอยู่ในบริเวณ
พ้ืนที่ท างานตลอดเวลา 
- มีอุปกรณ์เก็บและท าความ
สะอาดตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่
ท างานตลอดเวลา 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 1 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                
หน่วยงาน  ฝุายจัดเก็บวัตถุดิบ รายละเอียด การรับและการขนย้ายวัตถุดิบชนิดผง เช่น Atrazine และวัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย เช่น Glyphosate Paraquat    
ขนาดถัง 200 ลิตร                      
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบ หรือการท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ   เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้      
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

5. การตรวจสอบสภาพรถฟอร์คลิฟท์ก่อนการใช้งาน  
 
  
 

พนักงานขนย้าย 
 

- การตรวจสอบสภาพ               
รถฟอร์คลิฟท์ทั่วไป  
 
 
- การตรวจสอบการท างาน
ของพนักงานขับรถ 
ฟอร์คลิฟท์ 

- พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์
ทุกคนต้องตรวจสอบสภาพ
ทั่วไปรถฟอร์คลิฟท์ก่อนการ
ใช้งานทุกครั้ง 
- หัวหน้าต้องตรวจสอบว่า
พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ได้
มีตรวจสอบสภาพทั่วไปรถ
ฟอร์คลิฟท์ก่อนการใช้งาน 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

6. แผนการตรวจสอบและการซ่อมบ ารุง พนักงานขนย้าย 
 

- ตรวจสอบและซ่อมบ ารุง
รถฟอร์คลิฟท์ 
 

- - มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงรถฟอร์คลิฟท์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในคู่มือ
การใช้งาน 

หัวหน้างาน 

7. การอบรมพนักงานเรื่อง การขับขีร่ถฟอร์คลิฟท์
อย่างปลอดภัยและการบ ารุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ 

หัวหน้างาน - อบรมเรื่อง การขับขีร่ถ
ฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
และการบ ารุงรักษา 

- พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์
ทุกคนต้องผ่านการอบรม 
เรื่องการขับข่ีรถฟอร์คลิฟท์
อย่างปลอดภัย และการ
บ ารุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 2 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝุายจัดเก็บวัตถุดิบ      รายละเอียด      การรับ การขนย้ายไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้  solvent เป็นตัวท าละลาย  ขนาดถัง 200 ลิตร  โดยรถฟอร์คลิฟท์          
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวท าละลาย การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          
 เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. การตรวจสภาพถังไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ solvent 
เป็นตัวท าละลาย  ทุกครั้งก่อนขนย้าย 

พนักงานขนย้าย - สภาพถัง  - ถังสภาพดี ไม่รั่วซึม           
ไม่เป็นสนิม ไม่บุบ ไม่บวม 

หัวหน้างาน 
 

2. 
 

การอบรมพนักงานขนย้าย 
 

หัวหน้างาน 
 

วิธีปฏิบัติเรื่อง การขนย้าย 
ไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ 
solvent เป็นตัวท าละลาย
อย่างปลอดภัย 

พนักงานขนย้ายทุกคนผ่าน
การอบรม 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

3. 
 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องห้ามท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 
 
- การท างานที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ  

- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเว้นสถานที่
ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่เฉพาะ 
- ต้องขออนุญาตท างาน
ก่อนทุกครั้ง 

ผู้จัดการโรงงาน 

4. การตรวจสอบอุปกรณ์ดูดซับและอุปกรณ์เก็บและ
ท าความสะอาด 

พนักงานขนย้าย  - การเตรียมอุปกรณ์ดูดซับ 
เช่น ทราย 
 
- การเตรียมอุปกรณเ์ก็บ 
และท าความสะอาด 

- มีถังใส่ทรายในปริมาณที่
เพียงพอและตั้งอยู่ในบริเวณ
พ้ืนที่ท างานตลอดเวลา 
- มีอุปกรณ์เก็บและท าความ
สะอาดตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่
ท างานตลอดเวลา 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 2 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝุายจัดเก็บวัตถุดิบ      รายละเอียด      การรับ การขนย้ายไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้  solvent เป็นตัวท าละลาย  ขนาดถัง 200 ลิตร  โดยรถฟอร์คลิฟท์          
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวท าละลาย การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          
 เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

5. การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ พนักงานขนย้าย - สภาพถังดับเพลิงแบบ   
มือถือ 
 
- การตรวจสอบทุก 6 เดือน 

- เข็มที่เกจวัดต้องอยู่ภายใน
แถบสีเขียวตลอด ถังอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานตลอด 
- เมื่อพลิกคว่ าถังดับเพลิง
ขึ้นลงผงเคมีจะไม่แห้งแข็ง 

หัวหน้างาน 

6. การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยและสารเคมี
หกรั่วไหลและการทบทวนแผน 

หัวหน้างาน - การปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนด 

- พนักงานทุกคนร่วมซ้อม
ตามแผนที่ก าหนดและมีการ
ทบทวนแผนทุกปี 

ผู้จัดการโรงงาน 
 
 

7.  การตรวจสอบจัดวางถังไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ 
solvent เป็นตัวท าละลาย ขณะขนย้ายด้วยรถ
ฟอร์คลิฟท์ 

พนักงานขนย้าย - การจัดวางถัง  - วางบนพาเลตให้มั่นคง
และสมดุล 

หัวหน้างาน 

8. การอบรมและการตรวจสอบเรื่อง การขับ 
รถฟอร์คลิฟท์  

หัวหน้างาน 
 

- การอบรมการขับ 
รถฟอร์คลิฟท์  
 
- การขับรถฟอร์คลิฟท์ 

- พนักงานขับรถทุกคนผ่าน
การอบรมเรื่อง การขับรถ
ฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย  
- บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องห้าม
ขับรถฟอร์คลิฟท์ 

ผู้จัดการโรงงาน 
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  แผนควบคุม 2 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝุายจัดเก็บวัตถุดิบ      รายละเอียด      การรับ การขนย้ายไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้  solvent เป็นตัวท าละลาย  ขนาดถัง 200 ลิตร  โดยรถฟอร์คลิฟท์          
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวท าละลาย การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          
 เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

8. การอบรมและการตรวจสอบเรื่องการขับ 
รถฟอร์คลิฟท์ (ต่อ) 

หัวหน้างาน 
 

- การขับรถฟอร์คลิฟท์ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
- สภาพพนักงานที่ขับ 
รถฟอร์คลิฟท์ 
 
- การซ่อมบ ารุง 
รถฟอร์คลิฟท์ 
 

- ก าหนดความเร็วในการ
ขับรถฟอร์คลิฟท์ ไม่เกิน 
10 กม./ชม. 
- พนักงานขับรถ 
ฟอร์คลิฟท์ ประจ ารถ 
ฟอร์คลิฟท์ 1 คนต่อ 1 คัน 
และมีการตรวจสอบสภาพ
รถทั่วไปทุกครั้งก่อนใช้งาน 
- มีสภาพร่างกายสมบูรณ์ 
ไม่มึนเมา และพร้อม
ปฏิบัติงาน 
- มีการซ่อมบ ารุง 
รถฟอร์คลิฟท์ ตามคู่มือ
ก าหนด 
 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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         แผนควบคุม 2 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝุายจัดเก็บวัตถุดิบ      รายละเอียด      การรับ การขนย้ายไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้  solvent เป็นตัวท าละลาย  ขนาดถัง 200 ลิตร  โดยรถฟอร์คลิฟท์          
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวท าละลาย การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          
 เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

9. การติดปูายหรือสัญลักษณ์ห้าม สูบบุหรี่ หรือ
กระท าการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้ที่บริเวณหน้างาน  

หวัหน้างาน - การติดปูายหรือสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 

- สภาพปูายหรือสัญลักษณ์ 
 

- มีติดปูายหรือสัญลักษณ์
ห้ามสูบบุหรี่ หรือกระท า
การใด ๆ  ที่ก่อให้เกิด 
ความร้อนหรือประกายไฟ
ติดไว้ที่บริเวณหน้างาน
ตลอดเวลา 
- มีขนาดตัวอักษรและสี 
คมชัดมองเห็นได้ชัดเจน  
ไม่ขาด หรือซีดจาง 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 3 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน    ฝุายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด        การจัดเก็บวัตถุดิบชนิดผง เช่น Atrazine และวัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็น ตัวท าละลาย      
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ            
 เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. 
 

การตรวจสอบสภาพถังและถุงบรรจุวัตถุดิบที่เป็น
ผงและวัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย 
 
 

พนักงานจัดเก็บวัตถุดิบ 
 

- สภาพถัง และถุงบรรจุ
ทุกสัปดาห์ 
- การจัดวางและจัดเก็บ  

- ถังสภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่
เป็นสนิม/ถุงไม่ขาด 
- จัดวางให้มั่นคงและสมดุล 
และจัดเก็บตาม SDS หรือ
คู่มือการเก็บรักษาสารเคมี
และวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 

หัวหน้างาน 

2.  การอบรมพนักงาน เรื่อง การจัดเก็บวัตถุดิบที่
เป็นผงและวัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย 
อย่างปลอดภัย  
 

หัวหน้างาน 
 

- วิธีปฏิบัติเรื่อง การจัดเก็บ
วัตถุดิบที่เป็นผงและวัตถุดิบ
ที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย 
อย่างปลอดภัย 
 

- พนักงานฝุายจัดเกบ็
วัตถุดิบทุกคนต้องผ่านการ
อบรม 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง
การจัดเก็บวัตถุดิบที่เป็นผง
และวัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็นตัว
ท าละลาย 
 
  
 

ผู้จัดการโรงงาน 



95 
 

 

แผนควบคุม 3 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน    ฝุายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด        การจัดเก็บวัตถุดิบชนิดผง เช่น Atrazine และวัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย      
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ            
 เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   

 
 ล าดับ

ที ่

มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

3. การตรวจสอบอุปกรณ์ดูดซับและอุปกรณ์เก็บ
และท าความสะอาด 

พนักงานจัดเก็บ - การเตรียมอุปกรณ์ดูดซับ 
เช่น ทราย และอุปกรณ์ 
เก็บและท าความสะอาด 

- มีถังใส่ทราย มีอุปกรณ์
เก็บและท าความสะอาด
ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ท างาน
ตลอดเวลา 

หัวหน้างาน 

4. การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ พนักงานจัดเก็บ - สภาพถังดับเพลิงแบบ   
มือถือ 
 
 
- การตรวจสอบทุก 6 
เดือน 

- เข็มที่เกจวัดต้องอยู่
ภายในแถบสีเขียวตลอด 
ถังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอด 
- เมื่อพลิกคว่ าถังดับเพลิง
ขึ้นลงผงเคมีจะไม่แห้งแข็ง 

หัวหน้างาน 

5. การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ของระบบไฟฟูา
และการตรวจสอบสภาพก่อนการใช้งานทุกครั้ง
และทุกปี 

พนักงานซ่อมบ ารุง 
 
 
 

- ชนิดของวัสดุอุปกรณ์
ของระบบไฟฟูา 
- สภาพวัสดุและอุปกรณ์
ของระบบไฟฟูา 
- มีอุปกรณ์ตัดไฟรั่วลงดิน 
 
 

- ใช้ชนิดที่ได้มาตรฐาน 
- มีการตรวจสอบก่อนการ
ใช้งานทุกครั้ง 
- อยู่ในสภาพดี ไม่ช ารุด 
หรือแตกหัก 
- อุปกรณ์ตัดไฟต้องท างาน
กรณีเกิดไฟช็อต 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 3 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน    ฝุายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด        การจัดเก็บวัตถุดิบชนิดผง เช่น Atrazine และวัตถุดิบที่ใช้น้ าเป็น ตัวท าละลาย      
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ            
 เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   

 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

 การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ของระบบไฟฟูาและ
การตรวจสอบสภาพก่อนการใช้งานทุกครั้งและ
ทุกปี (ต่อ) 

พนักงานซ่อมบ ารุง 
 

- การตรวจสอบระบบ
ไฟฟูาในโรงงาน และ
รับรองความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟูา 

- มีการตรวจสอบโดย
วิศวกรเป็นประจ าทุกปี 

ผู้จัดการโรงงาน 

6. การตรวจสอบการระบายอากาศ พนักงานซ่อมบ ารุง - มีพัดลมดูดอากาศ 
- มีช่องระบายอากาศ 
 
 

- มีการซ่อมบ ารุงตามคู่มือ 
- มีการระบายอากาศท่ีดี 
มีไอสารเคมีสะสมไม่เกินค่า
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 4 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                
หน่วยงาน    ฝุายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด        การจัดเก็บไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ solvent เป็นตัวท าละลาย ขนาดถัง 200 ลิตร        
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวท าละลาย การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          
 เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. 
 

การตรวจสอบสภาพถังไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ 
solvent เป็นตัวท าละลาย 
 

พนักงานจัดเก็บวัตถุดิบ 
 

- สภาพถังไซลีน และ
วัตถุดิบที่ใช้ solvent เป็น
ตัวท าละลาย ทุกสัปดาห์ 
- การจัดวางและจัดเก็บ  
ไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ 
solvent เป็นตัวท าละลาย 
 

- ถังสภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่
เป็นสนิม 
 
- จัดวางให้มั่นคงและสมดุล 
และจัดเก็บตาม SDS หรือ
คู่มือการเก็บรักษาสารเคมี
และวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 

หัวหน้างาน 

2.  การอบรมพนักงาน เรื่อง การใช้ การจัดเก็บไซลีน 
และวัตถุดิบที่ใช้ solvent เป็นตัวท าละลาย 
อย่างปลอดภัย  
 

หัวหน้างาน 
 

- วิธีปฏิบัติเรื่อง การใช้  
การจัดเก็บไซลีน และ
วัตถุดิบที่ใช้ solvent เป็น
ตัวท าละลาย 
อย่างปลอดภัย 
 

- พนักงานฝุายจัดเก็บ
วัตถุดิบทุกคนต้องผ่านการ
อบรม 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง
การจัดเก็บไซลีน และ
วัตถุดิบที่ใช้ solvent เป็น
ตัวท าละลาย 
 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 4 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                
หน่วยงาน    ฝุายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด        การจัดเก็บไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ solvent เป็นตัวท าละลาย ขนาดถัง 200 ลิตร        
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวท าละลาย การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          
 เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

3. การตรวจสอบอุปกรณ์ดูดซับและอุปกรณ์เก็บและ
ท าความสะอาด 

พนักงานจัดเก็บ - การเตรียมอุปกรณ์ดูดซับ 
เช่น ทราย และอุปกรณ์ 
เก็บและท าความสะอาด 

- มีถังใส่ทราย มีอุปกรณ์
เก็บและท าความสะอาด
ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ท างาน
ตลอดเวลา 

หัวหน้างาน 

4. การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ พนักงานขนย้าย - สภาพถังดับเพลิงแบบ   
มือถือ 
 
- การตรวจสอบทุก 6 เดือน 
 

- เข็มที่เกจวัดต้องอยู่ภายใน
แถบสีเขียวตลอด ถังอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานตลอด 
- เมื่อพลิกคว่ าถังดับเพลิง
ขึ้นลงผงเคมีจะไม่แห้งแข็ง 

หัวหน้างาน 

5. การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยและสารเคมี
หกรั่วไหลและการทบทวนแผน 

หัวหน้างาน - การปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนด 

- พนักงานทุกคนร่วมซ้อม
ตามแผนที่ก าหนดและมี
การทบทวนแผนทุกปี 

ผู้จัดการโรงงาน 
 
 

6. 
 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องห้ามท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 
 
- การท างานที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ  

- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเว้นสถานที่
ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่เฉพาะ 
- ต้องขออนุญาตท างาน
ก่อนทุกครั้ง 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 4 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                
หน่วยงาน    ฝุายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด        การจัดเก็บไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ solvent เป็นตัวท าละลาย ขนาดถัง 200 ลิตร        
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวท าละลาย การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          
 เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

7. การติดปูายหรือสัญลักษณ์ห้าม สูบบุหรี่ หรือ
กระท าการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้ที่บริเวณหน้างาน  

พนักงานจัดเก็บวัตถุดิบ  
 

- การติดปูายหรือสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 

- สภาพปูายหรือสัญลักษณ์ 
 

- มีติดปูายหรือสัญลักษณ์
ห้ามสูบบุหรี่ หรือกระท า
การใด ๆ  ที่ก่อให้เกิด 
ความร้อนหรือประกายไฟ
ติดไว้ที่บริเวณหน้างาน
ตลอดเวลา 
- มีขนาดตัวอักษรและสี 
คมชัดมองเห็นได้ชัดเจน  
ไม่ขาด หรือซีดจาง 

หัวหน้างาน 

8. การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ของระบบไฟฟูาและ
การตรวจสอบสภาพก่อนการใช้งานทุกครั้งและ
ทุกปี 

พนักงานซ่อมบ ารุง 
 
 
 

- ชนิดของวัสดุอุปกรณ์
ของระบบไฟฟูา 
- สภาพวัสดุและอุปกรณ์
ของระบบไฟฟูา 
- มีอุปกรณ์ตัดไฟรั่วลงดิน 
 
 

- ใช้ชนิดที่ได้มาตรฐาน 
- มีการตรวจสอบก่อนการ
ใช้งานทุกครั้ง 
- อยู่ในสภาพดี ไม่ช ารุด 
หรือแตกหัก 
- อุปกรณ์ตัดไฟต้องท างาน
กรณีเกิดไฟช็อต 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 4 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                
หน่วยงาน    ฝุายจัดเก็บวัตถุดิบ    รายละเอียด        การจัดเก็บไซลีน และวัตถุดิบที่ใช้ solvent เป็นตัวท าละลาย ขนาดถัง 200 ลิตร        
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวท าละลาย การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          
 เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   

 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

8. การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ของระบบไฟฟูาและ
การตรวจสอบสภาพก่อนการใช้งานทุกครั้งและ
ทุกปี (ต่อ) 

พนักงานซ่อมบ ารุง 
 

- การตรวจสอบระบบ
ไฟฟูาในโรงงาน และ
รับรองความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟูา 

- มีการตรวจสอบโดย
วิศวกรเป็นประจ าทุกปี 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

9. การติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  หัวหน้างาน - การติดตั้งระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ  
 
 

- บริเวณท่ีมีการจัดเก็บวัตถุ
ไวไฟที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 14 
ตารางเมตรขึ้นไป  
- ใช้งานได้ตลอดเวลา 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

10 การตรวจสอบการระบายอากาศ หัวหน้างาน - มีพัดลมดูดอากาศ 
- มีช่องระบายอากาศ 
 
 

- มีการซ่อมบ ารุงตามคู่มือ 
- มีการระบายอากาศท่ีดี 
มีไอสารเคมีสะสมไม่เกินค่า
มาตรฐาน 
 
 
 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 5 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน ฝุายผลิต  รายละเอียด กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าทีใ่ช้น้ าเป็นตัวท าละลาย (การขนย้ายวัตถุดิบชนิดน้ าลงถังผสม)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบ การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                  
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. การตรวจสภาพถังผสมทุกครั้งก่อนขนย้ายวัตถุดิบ
ลงถังผสม 

พนักงานขนย้าย - สภาพถังถังผสม 
- การซ่อมบ ารุงถังผสม 

- ถังสภาพดี ไม่รั่วซึม           
ไม่เป็นสนิม 
- มีการซ่อมบ ารุงทุกปี โดย
ตรวจสอบตามคู่มือการใช้งาน 

หัวหน้างาน 
 

2. 
 

การจัดท าวิธีปฏิบัติและอบรมพนักงานขนย้าย
วัตถุดิบลงถังกวนหรือถังผสมอย่างถูกวิธี 
 

หัวหน้างาน 
 

- วิธีปฏิบัติในเรื่อง การขน
ย้ายวัตถุดิบลงถังผสม 
อย่างถูกวีธี 
 
 
- การอบรมเรื่องการขน
ย้ายวัตถุดิบลงถังผสมอย่าง
ถูกวีธี 

- จัดท าเป็นเอกสารติดที่
หน้างานให้พนักงานทราบ 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง 
การขนย้ายวัตถุดิบลงถัง
ผสมอย่างถูกวีธี 
- พนักงานขนย้ายทุกคน
ต้องผ่านการอบรม 
 

ผู้จัดการโรงงาน 

3. การตรวจสอบอุปกรณ์ดูดซับและอุปกรณ์เก็บและ
ท าความสะอาด 

พนักงานผลิต - การเตรียมอุปกรณ์ดูดซับ 
เช่น ทราย และอุปกรณ์ 
เก็บและท าความสะอาด 

- มีถังใส่ทราย มีอุปกรณ์
เก็บและท าความสะอาด
ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ท างาน
ตลอดเวลา 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 5 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน ฝุายผลิต  รายละเอียด กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย (การขนย้ายวัตถุดิบชนิดน้ าลงถังผสม)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบ การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                  
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

4. การตรวจสอบอุปกรณ์ช าระล้างร่างกายและตา พนักงานผลิต - - สภาพของอุปกรณ์ - พร้อมใช้งานได้ 
ตลอดเวลา 

หัวหน้างาน 

5. สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานผลิต - สวมหน้ากากกันสารเคมี
และชุดเอี๊ยมกันสารเคมี 

- สวมหน้ากากกันสารเคมี
และชุดเอี๊ยมกันสารเคมี
ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 

หัวหน้างาน 

6. การตรวจสอบการระบายอากาศและระบบขจัด
กลิ่น 

พนักงานซ่อมบ ารุง - มีพัดลมดูดอากาศ 
- มีช่องระบายอากาศ 
- ระบบขจัดกลิ่น 
 
 

- มีการซ่อมบ ารุงพัดลม
ดูดดอากาศ และระบบขจัด
กลิ่นตามคู่มือ 
- ระบบขจัดกลิ่นมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการระบายอากาศท่ีดี 
มีไอสารเคมีสะสมไม่เกินค่า
มาตรฐาน 
 
 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
 



103 
 

 

แผนควบคุม 6 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน      ฝุายผลิต  รายละเอียด กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย (การผสมเจือจาง)    
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบ การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                  
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. การตรวจสอบมอเตอร์  พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของมอเตอร์ 
- การซ่อมบ ารุงมอเตอร์ 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐาน 
- มีการซ่อมบ ารุงทุกปี โดย
ปฏิบัติตามที่คู่มือก าหนด 

หัวหน้างาน 

2. การตรวจสอบการระบายอากาศและระบบ 
ขจัดกลิ่น 

พนักงานซ่อมบ ารุง - มีพัดลมดูดอากาศ 
- มีช่องระบายอากาศ 
- ระบบขจัดกลิ่น 
 
 

- มีการซ่อมบ ารุงพัดลม
ดูดดอากาศ และระบบขจัด
กลิ่นตามคู่มือ 
- ระบบขจัดกลิ่นมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการระบายอากาศท่ีดี 
มีไอสารเคมีสะสมไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

3. สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานผลิต - สวมหน้ากากกันสารเคมี
และชุดเอี๊ยมกันสารเคมี 

- สวมหน้ากากกันสารเคมี
และชุดเอี๊ยมกันสารเคมี
ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 
 
 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 7 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน      ฝุายผลิต รายละเอียด กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย (การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุ)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบ การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                  
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผดิชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. การตรวจสอบการระบายอากาศและระบบขจัด
กลิ่น 

พนักงานซ่อมบ ารุง - มีพัดลมดูดอากาศ 
- มีช่องระบายอากาศ 
- ระบบขจัดกลิ่น 
 
 

- มีการซ่อมบ ารุงพัดลม
ดูดดอากาศ และระบบขจัด
กลิ่นตามคู่มือ 
- ระบบขจัดกลิ่นมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการระบายอากาศท่ีดี 
มีไอสารเคมีสะสมไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

2. สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานผลิต - สวมหน้ากากกันสารเคมี
และชุดเอี๊ยมกันสารเคมี 

- สวมหน้ากากกันสารเคมี
และชุดเอี๊ยมกันสารเคมี
ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

หัวหน้างาน 



105 
 

 

แผนควบคุม 7 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝุายผลิต รายละเอียด กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย (การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุ)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบ การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                  
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

3. การใช้วาล์วและการตรวจสอบวาล์วเปิด/ปิด พนักงานบรรจุ 
 
 
 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดของวาล์วเปิด/ปิด 
 
- สภาพวาล์ว 
 
 
- การซ่อมบ ารุงวาล์วเปิด/
ปิด 

- ใช้วาล์วเปิด/ปิดที่ได้
มาตรฐาน  
- ตรวจสอบสภาพวาล์วทุก
ครั้งก่อนการใช้งาน วาล์ว
ต้องไม่รั่ว ไม่ซึม หรือช ารุด 
- มีการซ่อมบ ารุงทุกปี โดย
ปฏิบัติตามที่คู่มือก าหนด 

หัวหน้างาน 
 
 
 
 

หัวหน้างาน 

4. การเตรียมการรองรับกรณีหกรั่วไหล พนักงานบรรจุ - อุปกรณ์รองรับ 
 
 
- การเตรียมอุปกรณ์ดูดซับ 
เช่น ทราย 

- มีภาชนะรองรับภาชนะ
บรรจุเพื่อกักเก็บการหกล้น
ทุกครั้งที่ท าการบรรจุ 
มีถังใส่ทรายในปริมาณท่ี
เพียงพอและตั้งอยู่ใน
บริเวณท่ีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 8 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน ฝุายผลิต  รายละเอียด กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย (การขนย้ายวัตถุดิบชนิดน้ าลงถังผสม)
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบ การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                  
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. การตรวจสภาพถังผสมทุกครั้งก่อนขนย้ายวัตถุดิบ
ลงถังผสม 

พนักงานขนย้าย - สภาพถังถังผสม 
- การซ่อมบ ารุงถังผสม 

- ถังสภาพดี ไม่รั่วซึม           
ไม่เป็นสนิม 
- มีการซ่อมบ ารุงทุกปี โดย
ตรวจสอบตามคู่มือการใช้งาน 

หัวหน้างาน 
 

2. 
 

การจัดท าวิธีปฏิบัติและอบรมพนักงานขนย้าย
วัตถุดิบลงถังผสมอย่างถูกวิธี 
 

หัวหน้างาน 
 

- วิธีปฏิบัติในเรื่อง การขน
ย้ายวัตถุดิบลงถังผสม 
อย่างถูกวีธี 
 
 
- การอบรมเรื่องการขน
ย้ายวัตถุดิบลงถังผสมอย่าง
ถูกวีธี 

- จัดท าเป็นเอกสารติดที่
หน้างานให้พนักงานทราบ 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง 
การขนย้ายวัตถุดิบลงถัง
ผสมอย่างถูกวีธี 
- พนักงานขนย้ายทุกคน
ต้องผ่านการอบรม 
 

ผู้จัดการโรงงาน 

3. 
 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องห้ามท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 
 

- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเว้นสถานที่
ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่เฉพาะ 
 

หัวหน้างาน 
 



107 
 

 

แผนควบคุม 8 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน ฝุายผลิต  รายละเอียด กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย (การขนย้ายวัตถุดิบชนิดน้ าลงถังผสม)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบ การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                  
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

 การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องห้ามท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ (ต่อ) 

 

 - การท างานที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ 
เช่น เชื่อม ตัด เจียร์  

- ต้องขออนุญาตท างาน
ก่อนทุกครั้งถึงจะด าเนิน 
การได้ 

 

4. การตรวจสอบอุปกรณ์ดูดซับและอุปกรณ์เก็บและ
ท าความสะอาด 

พนักงานผลิต - การเตรียมอุปกรณ์ดูดซับ 
เช่น ทราย และอุปกรณ์ 
เก็บและท าความสะอาด 

- มีถังใส่ทราย มีอุปกรณ์
เก็บและท าความสะอาด
ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ท างาน
ตลอดเวลา 

หัวหน้างาน 

5. การตรวจสอบอุปกรณ์ช าระล้างร่างกายและตา พนักงานผลิต - - สภาพของอุปกรณ์ - พร้อมใช้งานได้ 
ตลอดเวลา 

หัวหน้างาน 

6. การตรวจสอบสายดินและการต่อฝากทุกครั้ง 
ที่ขนถ่ายระหว่างถังบรรจุตัวท าละลายกับถังผสม 
 

พนักงานขนถ่ายตัวท าละลาย - สภาพสายดิน 
 

 
- การต่อฝาก 
 
 
- การตรวจค่าความต้าน 
ทานการต่อลงดินทุก 1 ปี 

- สายดินไม่ขาด ช ารุดหรือ
หลุด อยู่ในสภาพพร้อม 
ใช้งาน 
- มีการต่อฝากระหว่างรถ
กับถังบรรจุตัวท าละลาย
กับถังผสมทุกครั้งที่ขนถ่าย 
- มีค่าความต้านทานไม่
เกิน 5 โอห์ม   

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 8 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน ฝุายผลิต  รายละเอียด กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย (การขนย้ายวัตถุดิบชนิดน้ าลงถังผสม)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบ การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                  
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   

 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

7. การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยและสารเคมี
หกรั่วไหลและการทบทวนแผน 

หัวหน้างาน - การปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนด 

- พนักงานทุกคนร่วมซ้อม
ตามแผนที่ก าหนดและมี
การทบทวนแผนทุกปี 

ผู้จัดการโรงงาน 
 
 

8. สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานผลิต - สวมหน้ากากกันสารเคมี
และชุดเอี๊ยมกันสารเคมี 

- สวมหน้ากากกันสารเคมี
และชุดเอี๊ยมกันสารเคมี
ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 

หัวหน้างาน 

9. การตรวจสอบการระบายอากาศและระบบขจัด
กลิ่น 

พนักงานซ่อมบ ารุง - มีพัดลมดูดอากาศ 
- มีช่องระบายอากาศ 
- ระบบขจัดกลิ่น 
 
 

- มีการซ่อมบ ารุงพัดลม
ดูดดอากาศ และระบบขจัด
กลิ่นตามคู่มือ 
- ระบบขจัดกลิ่นมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการระบายอากาศท่ีดี 
มีไอสารเคมีสะสมไม่เกินค่า
มาตรฐาน 
 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 9 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน      ฝุายผลิต  รายละเอียด กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย (การผสมเจือจาง)   
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบ การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                  
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. การตรวจสอบมอเตอร์ พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของมอเตอร์ 
 
 
- การซ่อมบ ารุงมอเตอร์ 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐาน
และเป็นมอเตอร์ชนิดทนการ
ระเบิด (Explosion proof) 
- มีการซ่อมบ ารุงทุกปี โดย
ปฏิบัติตามที่คู่มือก าหนด 

หัวหน้างาน 

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องห้ามท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานผสม - การสูบบุหรี่  
 
 
 
- การท างานที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ 
เช่น เชื่อม ตัด เจียร์ 

- มีปูายห้ามสูบบุหรี่ใน
บริเวณท่ีปฏิบัติงาน ยกเว้น
สถานที่ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่
เฉพาะ 
- ต้องขออนุญาตท างาน
ก่อนทุกครั้งถึงจะด าเนิน 
การได้ 

หัวหน้างาน 
 

3. การตรวจสอบสายดินและการต่อฝากทุกครั้งที่ 
ขนถ่ายระหว่างถังบรรจุตัวท าละลายกับถังผสม 
 

พนักงานผสม - สภาพสายดิน 
 

 
 

- สายดินไม่ขาด ช ารุดหรือ
หลุด อยู่ในสภาพพร้อม 
ใช้งาน 
  

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 9 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน      ฝุายผลิต  รายละเอียด กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย (การผสมเจือจาง)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบ การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                  
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

 การตรวจสอบสายดินและการต่อฝากทุกครั้งที่ขน
ถ่ายระหว่างถังบรรจุตัวท าละลายกับถังผสม(ต่อ) 

 

 - การตรวจค่าความต้าน 
ทานการต่อลงดินทุก 1 ปี 

 

- มีค่าความต้านทานไม่
เกิน 5 โอห์ม   

 

4. การตรวจสอบการระบายอากาศและระบบขจัด
กลิ่น 

พนักงานซ่อมบ ารุง - มีพัดลมดูดอากาศ 
- มีช่องระบายอากาศ 
- ระบบขจัดกลิ่น 
 
 

- มีการซ่อมบ ารุงพัดลม
ดูดดอากาศ และระบบขจัด
กลิ่นตามคู่มือ 
- ระบบขจัดกลิ่นมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการระบายอากาศท่ีดี 
มีไอสารเคมีสะสมไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

5. สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานผลิต - สวมหน้ากากกันสารเคมี
และชุดเอี๊ยมกันสารเคมี 
 
 
 

- สวมหน้ากากกันสารเคมี
และชุดเอี๊ยมกันสารเคมี
ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 
 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 10 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝุายผลิต รายละเอียด กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเปน็ตัวท าละลาย (การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุ)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                  
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. การตรวจสอบสายดินและการต่อฝากทุกครั้ง
ระหว่างถังบรรจุกับถังผสม 
 

พนักงานบรรจุ - สภาพสายดิน 
 

 
- การต่อฝาก 
 
 
- การตรวจค่าความต้าน 
ทานการต่อลงดินทุก 1 ปี 
 

- สายดินไม่ขาด ช ารุดหรือ
หลุด อยู่ในสภาพพร้อม 
ใช้งาน 
- มีการต่อฝากระหว่างถัง
ผสมกับภาชนะบรรจุทุก
ครั้งที่บรรจุ 
- มีค่าความต้านทานไม่
เกิน 5 โอห์ม   

หัวหน้างาน 

2. การตรวจสอบการระบายอากาศและระบบขจัด
กลิ่น 

พนักงานซ่อมบ ารุง - มีพัดลมดูดอากาศ 
- มีช่องระบายอากาศ 
- ระบบขจัดกลิ่น 
 
 

- มีการซ่อมบ ารุงพัดลม
ดูดดอากาศ และระบบขจัด
กลิ่นตามคู่มือ 
- ระบบขจัดกลิ่นมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการระบายอากาศท่ีดี 
มีไอสารเคมีสะสมไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 10 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน      ฝุายผลิต รายละเอียด กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย (การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุ)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                  
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

3. สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานผลิต - สวมหน้ากากกันสารเคมี
และชุดเอี๊ยมกันสารเคมี 

- สวมหน้ากากกันสารเคมี
และชุดเอี๊ยมกันสารเคมี
ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 
 

หัวหน้างาน 

4. การใช้วาล์วและการตรวจสอบวาล์วเปิด/ปิด พนักงานบรรจุ 
 
 
 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดของวาล์วเปิด/ปิด 
 
- สภาพวาล์ว 
 
 
- การซ่อมบ ารุงวาล์วเปิด/
ปิด 
 
 
 
 
 

- ใช้วาล์วเปิด/ปิดทีไ่ด้
มาตรฐาน  
- ตรวจสอบสภาพวาล์วทุก
ครั้งก่อนการใช้งาน วาล์ว
ต้องไม่รั่ว ไม่ซึม หรือช ารุด 
- มีการซ่อมบ ารุงทุกปี โดย
ปฏิบัติตามที่คู่มือก าหนด 

หัวหน้างาน 
 
 
 
 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 10 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน      ฝุายผลิต รายละเอียด กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย (การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุ)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                  
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

5. การเตรียมการรองรับกรณีหกรั่วไหล พนักงานบรรจุ - อุปกรณ์รองรับ 
 
 
- การเตรียมอุปกรณ์ดูดซับ 
เช่น ทราย 

- มีภาชนะรองรับภาชนะ
บรรจุเพื่อกักเก็บการหกล้น
ทุกครั้งที่ท าการบรรจุ 
มีถังใส่ทรายในปริมาณท่ี
เพียงพอและตั้งอยู่ใน
บริเวณท่ีปฏิบัติงาน 
 

หัวหน้างาน 

6. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องห้ามท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานผสม - การสูบบุหรี่  
 
 
 
- การท างานที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ 
เช่น เชื่อม ตัด เจียร์ 

- มีปูายห้ามสูบบุหรี่ใน
บริเวณท่ีปฏิบัติงาน ยกเว้น
สถานที่ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่
เฉพาะ 
- ต้องขออนุญาตท างาน
ก่อนทุกครั้งถึงจะด าเนิน 
การได้ 
 
 
 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 10 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน      ฝุายผลิต รายละเอียด กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย (การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุ)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                  
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

7. การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ พนักงานคลังสินค้า - ถังดับเพลิงแบบมืออยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการตรวจสอบทุก 6 เดือน 
-เข็มที่เกจวัดต้องอยู่ภายใน
แถมสีเขียวตลอด 
- เมื่อพลิกคว่ าถังดับเพลิง
ขึ้นลงผงเคมีจะไม่แห้งแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 11 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน       ฝุายผลิต   รายละเอียด กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดผง  (การขนย้ายวัตถุดิบลงถังผสม/การบรรจุ)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบชนืดผง การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ           
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. การตรวจสภาพถุง ถังผสมทุกครั้งก่อนขนย้าย
วัตถุดิบลงถังผสม 

พนักงานขนย้าย - สภาพถุงวัตถุดิบ ถังผสม 
- การซ่อมบ ารุงถังผสม 

- ถังสภาพดี ไม่รั่วซึม           
ไม่เป็นสนิม 
- มีการซ่อมบ ารุงทุกปี โดย
ตรวจสอบตามคู่มือการใช้งาน 

หัวหน้างาน 
 
 
 
 

2. 
 

การจัดท าวิธีปฏิบัติและอบรมพนักงานขนย้าย
วัตถุดิบลงถังผสมอย่างถูกวิธี 
 

หัวหน้างาน 
 

- วิธีปฏิบัติในเรื่อง การขน
ย้ายวัตถุดิบลงถังผสม 
อย่างถูกวีธี 
 
 
- การอบรมเรื่องการขน
ย้ายวัตถุดิบลงถังผสมอย่าง
ถูกวีธี 
 
 
 

- จัดท าเป็นเอกสารติดที่
หน้างานให้พนักงานทราบ 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง 
การขนย้ายวัตถุดิบลงถัง
ผสมอย่างถูกวีธี 
- พนักงานขนย้ายทุกคน
ต้องผ่านการอบรม 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 11 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน       ฝุายผลิต   รายละเอียด กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดผง  (การขนย้ายวัตถุดิบลงถังผสม/การบรรจุ)
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบชนืดผง การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ           
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   

 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

3. การตรวจสอบระบบดูดฝุุนให้มีประสิทธิภาพ พนักงานซ่อมบ ารุง - การซ่อมบ ารุงระบบดูดฝุุน 
 
 
 

- มีการตรวจสอบทุก
สัปดาห์ 
- มีการระบายอากาศท่ีดี 
มีไอสารเคมีสะสมไม่เกินค่า
มาตรฐาน 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

4. การตรวจสอบอุปกรณ์ดูดซับและอุปกรณ์เก็บและ
ท าความสะอาด 

พนักงานผลิต - การเตรียมอุปกรณ์ดูดซับ 
เช่น ทราย และอุปกรณ์ 
เก็บและท าความสะอาด 

- มีถังใส่ทราย มีอุปกรณ์
เก็บและท าความสะอาด
ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ท างาน
ตลอดเวลา 

หัวหน้างาน 

5. การตรวจสอบอุปกรณ์ช าระล้างร่างกายและตา พนักงานผลิต - - สภาพของอุปกรณ์ - พร้อมใช้งานได้ 
ตลอดเวลา 

หัวหน้างาน 

6. สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานผลิต - สวมหน้ากากกันสารเคมี
และชุดเอี๊ยมกันสารเคมี 

- สวมหน้ากากกันสารเคมี
และชุดเอี๊ยมกันสารเคมี
ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 
 
 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 12 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน           ฝุายคลังสินค้า   รายละเอียด  การขนย้ายและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สารปูองกันหรือจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าและชนิดผง  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                 
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1 การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ พนักงานคลังสินค้า - ความสูงของการจัดเก็บ - สูงไม่เกิน 6 เมตรและ
ห่างจากโคมไฟไม่น้อยกว่า 
60 เซนติเมตร 

หัวหน้างาน 

2. 
 

การอบรมพนักงานคลังสินค้า 
 

หัวหน้างาน 
 

- วิธีปฏิบัติเรื่อง การขน
ย้าย และการจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ อย่างปลอดภัย 

- พนักงานคลังสินค้าทุกคน
ผ่านการอบรม 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

3. การตรวจสอบอุปกรณ์ดูดซับและอุปกรณ์เก็บและ
ท าความสะอาด 

พนักงานคลังสินค้า - การเตรียมอุปกรณ์ดูดซับ 
เช่น ทราย และอุปกรณ์ 
เก็บและท าความสะอาด 

- มีถังใส่ทราย มีอุปกรณ์
เก็บและท าความสะอาด
ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ท างาน 

หัวหน้างาน 

4 การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ พนักงานคลังสินค้า - ถังดับเพลิงแบบมืออยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

มีการตรวจสอบทุก 6 เดือน 
-เข็มที่เกจวัดต้องอยู่ภายใน
แถมสีเขียวตลอด 
- เมื่อพลิกคว่ าถังดับเพลิง
ขึ้นลงผงเคมีจะไม่แห้งแข็ง 

หัวหน้างาน 

5 การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยและสารเคมี
หกรั่วไหลและการทบทวนแผน 

หัวหน้างาน - การปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนด 

- พนักงานทุกคนร่วมซ้อม
ตามแผนที่ก าหนดและมี
การทบทวนแผนทุกปี 

ผู้จัดการโรงงาน 
 
 



 

118 
 

แผนควบคุม 12 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน           ฝุายคลังสินค้า   รายละเอียด  การขนย้ายและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สารปูองกันหรือจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าและชนิดผง  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                 
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

6 การอบรมและการตรวจสอบเรื่อง การขับ 
รถฟอร์คลิฟท์  

หัวหน้างาน 
 

- การอบรมการขับ 
รถฟอร์คลิฟท์  
 
 
- การขับรถฟอร์คลิฟท์ 
 
 
 

- พนักงานขับรถทุกคน
ผ่านการอบรมเรื่อง การ
ขับรถฟอร์คลิฟท์อย่าง
ปลอดภัย  
- บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องห้าม
ขับรถฟอร์คลิฟท์ 
- ก าหนดความเร็วในการ
ขับรถฟอร์คลิฟท์ ไม่เกิน 
10 กม./ชม. 
- พนักงานขับรถฟอร์
คลิฟท์ ประจ ารถฟอร์
คลิฟท์ 1 คนต่อ 1 คัน 
และมีการตรวจสอบสภาพ
รถทั่วไปทุกครั้งก่อนใช้งาน 
- มีสภาพร่างกายสมบูรณ์ 
ไม่มึนเมา และพร้อม
ปฏิบัติงาน 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 12 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน           ฝุายคลังสินค้า   รายละเอียด  การขนย้ายและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สารปูองกันหรือจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าและชนิดผง  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                 
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

7 การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องห้ามท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานคลังสินค้า - การสูบบุหรี่  
 
 
- การท างานที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ 
เช่น เชื่อม ตัด เจียร์ 

- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเว้นสถานที่
ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่เฉพาะ 
- ต้องขออนุญาตท างาน
ก่อนทุกครั้งถึงจะด าเนิน 
การได้ 

หัวหน้างาน 
 

8 การติดปูายหรือสัญลักษณ์ห้าม สูบบุหรี่ หรือ
กระท าการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้ที่บริเวณหน้างาน (ต่อ) 

พนักงานคลังสินค้า - การติดปูายหรือสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 

- สภาพปูายหรือสัญลักษณ์ 
 

- มีติดปูายหรือสัญลักษณ์
ห้ามสูบบุหรี่ หรือกระท า
การใด ๆ  ที่ก่อให้เกิด 
ความร้อนหรือประกายไฟ
ติดไว้ที่บริเวณหน้างาน
ตลอดเวลา 
- มีขนาดตัวอักษรและสี 
คมชัดมองเห็นได้ชัดเจน  
ไม่ขาด หรือซีดจาง 
 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 12 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน           ฝุายคลังสินค้า   รายละเอียด การขนย้ายและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สารปูองกันหรือจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าและชนิดผง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                 
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

9 การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ของระบบไฟฟูาและ
การตรวจสอบสภาพก่อนการใช้งานทุกครั้งและ
ทุกปี 

พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของวัสดุและ
อุปกรณ์ของระบบไฟฟูา 
- สภาพวัสดุและอุปกรณ์
ของระบบไฟฟูา 
 
- มีอุปกรณ์ตัดไฟรั่วลงดิน 
 
- การตรวจสอบระบบไฟฟูา
ในโรงงาน และรับรองความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟูา 

- ใช้ชนิดที่ได้มาตรฐาน 
- มีการตรวจสอบก่อนการ
ใช้งานทุกครั้ง 
- อยู่ในสภาพดี ไม่ช ารุด 
หรือแตกหัก 
- อุปกรณ์ตัดไฟต้องท างาน
กรณีเกิดไฟช็อต 
- มีการตรวจสอบโดย 
วิศวกเป็นประจ าทุกปี 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
 
 
 

10 การตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  หัวหน้างาน - การท างานของระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ  
 
 
 
 

- สามารถใช้งานได้กรณี
เกิดเหตุ 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 13 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน           ฝุายคลังสินค้า   รายละเอียด       ระบบไฟฟูาในโรงงาน        
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ                 
เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1 การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ของระบบไฟฟูาและ
การตรวจสอบสภาพก่อนการใช้งานทุกครั้งและ
ทุกปี 

พนังงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของวัสดุและ
อุปกรณ์ของระบบไฟฟูา 
 
- สภาพวัสดุและอุปกรณ์
ของระบบไฟฟูา 
 
 
- มีอุปกรณ์ตัดไฟรั่วลงดิน 
 
 
- การตรวจสอบระบบไฟฟูา
ในโรงงาน และรับรองความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟูา 
 
 
 

- ใช้ชนิดที่ได้มาตรฐานชนิด
ที่ใช้ในพ้ืนที่ที่มีสารไวไฟ 
 
- มีการตรวจสอบก่อนการ
ใช้งานทุกครั้ง 
- อยู่ในสภาพดี ไม่ช ารุด 
หรือแตกหัก 
- อุปกรณ์ตัดไฟต้องท างาน
กรณีเกิดไฟช็อต 
 
- มีการตรวจสอบโดย 
วิศวกรเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 14 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน   ฝุายซ่อมบ ารุง   รายละเอียด   การซ่อมบ ารุง           
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวท าละลาย การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          
 เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องห้ามท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 
 
- การท างานที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ 
เช่น เชื่อม ตัด เจียร์  

- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเว้นสถานที่
ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่เฉพาะ 
- ต้องขออนุญาตท างาน
ก่อนทุกครั้งถึงจะ
ด าเนินการได้ 

ผู้จัดการโรงงาน 

2. การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยและสารเคมี
หกรั่วไหลและการทบทวนแผน 

หัวหน้างาน - การปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนด 

- พนักงานทุกคนร่วมซ้อม
ตามแผนที่ก าหนดและมี
การทบทวนแผนทุกปี 

ผู้จัดการโรงงาน 
 
 

3. การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ พนักงานซ่อมบ ารุง - ถังดับเพลิงแบบมืออยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

- มีการตรวจสอบทุก 6 
เดือน 
-เข็มที่เกจวัดต้องอยู่ภายใน
แถมสีเขียวตลอด 
- เมื่อพลิกคว่ าถังดับเพลิง
ขึ้นลงผงเคมีจะไม่แห้งแข็ง 
 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 15 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน   ฝุายผลิต        รายละเอียด    การล้างถังผสม         
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวท าละลาย การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          
 เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   

 
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. การระบายอากาศบริเวณพ้ืนที่ล้างถังผสม หัวหน้างาน - การระบายอากาศ - มีการระบายอากาศจาก
ภายนอกหมุนเวียนอยู่
ตลอดเวลา  
- อาคารเปิดโล่ง 

ผู้จัดการโรงงาน 
 
 

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องห้ามท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ  
 

พนักงานทุกคน 
 

- การสูบบุหรี่  
 
 
- การท างานที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ 
เช่น เชื่อม ตัด เจียร์  

- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเว้นสถานที่
ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่เฉพาะ 
- ต้องขออนุญาตท างาน
ก่อนทุกครั้งถึงจะ
ด าเนินการได้ 

ผู้จัดการโรงงาน 

3. การติดปูายหรือสัญลักษณ์ห้าม สูบบุหรี่ หรือ
กระท าการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้ที่บริเวณหน้างาน  

พนักงานล้างถัง 
 

- การติดปูายหรือสัญลักษณ์ 
 
 
 
 

 

- มีติดปูายหรือสัญลักษณ์
ห้ามสูบบุหรี่ หรือกระท า
การใด ๆ  ที่ก่อให้เกิด 
ความร้อนหรือประกายไฟ
ติดไว้ที่บริเวณหน้างาน
ตลอดเวลา 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 15 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน   ฝุายผลิต        รายละเอียด    การล้างถังผสม         
วัตถุประสงค์ เพ่ือปูองกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวท าละลาย การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          
 เป้าหมาย         ไม่ให้เกิดไฟไหม้                   
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

 การติดปูายหรือสัญลักษณ์ห้าม สูบบุหรี่ หรือ
กระท าการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้ที่บริเวณหน้างาน (ต่อ) 

พนักงานล้างถัง 
 

- สภาพปูายหรือสัญลักษณ์ 
 

- มีขนาดตัวอักษรและสี 
คมชัดมองเห็นได้ชัดเจน  
ไม่ขาด เปื่อย หรือซีดจาง 

หัวหน้างาน 

4. การตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ พนักงานล้างถัง 
 

- ถังดับเพลิงแบบมืออยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

มีการตรวจสอบทุก 6 เดือน 
-เข็มที่เกจวัดต้องอยู่ภายใน
แถมสีเขียวตลอด 
- เมื่อพลิกคว่ าถังดับเพลิง
ขึ้นลงผงเคมีจะไม่แห้งแข็ง 

หัวหน้างาน 

5. สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานล้างถัง - สวมหน้ากากกันสารเคมี
และชุดเอี๊ยมกันสารเคมี 

- สวมหน้ากากกันสารเคมี
และชุดเอี๊ยมกันสารเคมี
ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

หัวหน้างาน 
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สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานที่เป็นความเสี่ยง 
  
 จากการด าเนินการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงของโรงงาน บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด 
พบว่ามีจุดวิกฤต หรืออุปกรณ์ที่มีความวิกฤตท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง เช่น ไฟไหม้  สารเคมีหกรั่วไหลหรือ
ระเบิดได้ เช่น 

1. กระบวนการรับ การจัดเก็บวัตถุดิบสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็น 
ตัวท าละลาย สารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย สารปูองกันหรือ
ก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดผงและไซลีน  

2. กระบวนการผลิตสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย สาร 
ปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ชนิดน้ าที่ใช้ไซลีนเป็นตัวท าละลาย สารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
ชนิดผง ตั้งแต ่การขนถ่ายวัตถุดิบลงถังผสม การผสมการเจือจาง  การตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุ   

3. การขนย้ายและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ 
4. ระบบไฟฟูาของโรงงาน 
5. การซ่อมบ ารุง 
6. การล้างถังผสม  

 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด  ดังสรุปผลระดับความเสี่ยงที่ได้ และแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง ดังนี้  
 1.   ระดับความเสี่ยงสูง         -    รายการ 
 2.   ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้       53   รายการ  
 3.   ระดับความเสี่ยงเล็กน้อย          -    รายการ    
 และจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
 1.   แผนงานลดความเสี่ยง             -    แผน 
 2.   แผนงานควบคุมความเสี่ยง       15   แผน 
 
13. จัดท าแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ และหรือสารเคมีรั่วไหล (กรณีมีการใช้สารเคมีอันตราย) 
 ให้จัดท าแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ และหรือสารเคมีรั่วไหล  
 ส าหรับแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ ควรประกอบด้วยแผนการตรวจสอบความปลอดภัยด้าน 
อัคคีภัย แผนการอบรมเรื่องการปูองกันและระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ  
ทั้งนี้ให้ระบุแหล่งรองรับน้ าจากการดับเพลิงกรณีเกิดไฟไหม้ เพื่อไม่ให้น้ าจากการดับเพลิงที่ปนเปือน
สารเคมีลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
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ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 
รายการที่ ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑ ๗ (๑) (๔) โรงงานสกัดน้ ามันจากพืช สัตว์ หรือไขมันสัตว์ เฉพาะที่ใช้สารตัวท าละลายใน

การสกัด 
๒ ๔๒ (๑) (๒) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ เคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัตถุอันตราย 
๓ ๔๓ (๑) (๒) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุ๋ย หรือสารปูองกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 

ยกเว้นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียมไนเตรต 
(Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate) 

๔ ๔๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 
พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 

๕ ๔๕ (๑) (๒) (๓) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสี น้ ามันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ ส าหรับใช้ยาหรืออุด ยกเว้นการผลิตสีน้ า 

๖ ๔๘ (๔) (๖) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการท าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้ไฟ หรอื 
การท าคาร์บอนด า 

๗ ๔๙ โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
๘ ๕๐ (๔) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ 

ยกเว้นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
๙ ๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่ง หรือจ าหน่ายก๊าซ 

๑๐ ๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ 
๑๑ ๙๒ โรงงานห้องเย็น เฉพาะที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น 
๑๒ ๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลงเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือสิ่งอื่นใดที่มี

อ านาจในการประหาร ท าลาย หรือท าให้หมดสมรรถภาพในท านองเดียวกับ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่ง
ดังกล่าว 
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