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คํานํา 

ดวยกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมีการศึกษาทบทวนระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุม
ปองกันและตอบโตอุบัติภัยรายแรงในโรงงาน สําหรับโรงงานท่ีมีการใชสารเคมีอันตรายใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับสภาวะการณปจจุบัน จึงไดจัดทําคูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับโรงงานท่ีมีการใช
สารอันตรายฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใหผูประกอบกิจการโรงงานท่ีมีการ ผลิต แปรสภาพ หรือเก็บรักษาสารเคมีอันตราย 
ตามท่ีกําหนดดังภาคผนวก ก รวมถึงของแข็ง ของเหลว และกาซไวไฟ ปริมาณตั้งแต 4,545 กิโลกรัม (10,000 
ปอนด) นําไปใชในการจัดทําระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน โดยเนนกระบวนการผลิตและหนวยท่ี
เก่ียวของกับสารเคมีอันตรายเพ่ือชวยปองกันการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย การเกิดอุบัติภัย ลดความสูญเสีย และ
ความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม โดยคูมือฉบับนี้ไดอธิบายแนวทางการเขียนรายงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในแตละหัวขอพรอมกับยกตัวอยางประกอบ  เพ่ือใหผูประกอบกิจการโรงงานท่ีจะจัดทําระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยงนี้มีความเขาใจมากข้ึนและสามารถจัดทํารายงานไดครบถวนตามจุดมุงหมายของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมหวังเปนอยางยิ่งวา  ผูประกอบกิจการโรงงานท่ีนําคูมือฉบับนี้ไปใช จะสามารถ
พัฒนาใหเกิดระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงงาน และสามารถลดอันตรายท่ีอาจจะนําไปสูการเกิดอุบัติภัยได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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ความเปนมา 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2542) และ 4 (พ.ศ. 2552) เรื่อง มาตรการคุมครอง
ความปลอดภัยในโรงงาน กําหนดใหโรงงานท่ีมีความเสี่ยง 12 ประเภท ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง
จากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน เพ่ือใหผูประกอบกิจการโรงงานทราบถึงอันตรายและจัดให
มีมาตรการปองกันอันตรายท่ีเหมาะสม แตจากการดําเนินการท่ีผานมาพบวา แมวาโรงงานไดจัดทํารายงานการ
วิเคราะหความเสี่ยง แตก็ยังพบอุบัติเหตุเกิดข้ึนในโรงงาน  ดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงไดพิจารณาทบทวน
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงงานเพ่ือใหมีมาตรการความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยได
ทําการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และประเทศไทย  ผลการศึกษาของโครงการไดสรุปเปนขอเสนอตอแนวทางระบบบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ
โรงงานท่ีมีความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย โดยจัดแบงขอเสนอออกเปน 4 ดาน ซ่ึงแสดงดังรูปท่ี 0-1 ดังนี้ 

1. แนวทางจัดทําเกณฑในการกําหนดโรงงานท่ีเขาขายตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยง   
2. แนวทางในการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง   
3. แนวทางการบังคับใชกฎหมายและกลไกเก่ียวกับระบบบริหารจัดการความเสี่ยง   
4. แนวทางการจัดตั้งและพัฒนาหนวยงานกํากับดูแล   

 

รูปท่ี 0-1 ขอเสนอตอแนวทางระบบบริหารจัดการความเสี่ยงสาํหรับโรงงานท่ีมีความเสีย่งท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 

4. การจัดตั้งและพัฒนา

หนวยงานกํากับดูแล

3. การบังคับใชกฎหมายและ

กลไกเก่ียวกับระบบบริหาร

จัดการความเสี่ยง

1. เกณฑในการกําหนดโรงงาน

ท่ีเขาขายตองมีการบริหาร

จัดการความเสี่ยง

2. การจัดทํารายงานการ

บริหารจัดการความเสี่ยง 

นโยบายดานความปลอดภัย

ขอบเขตของรายงานการ

วิเคราะหความเส่ียง
ทบทวนรายงานโดยการตรวจ

สถานท่ี/การทํางานจริงกําหนดใหมีมาตรการปองกัน 

และบรรเทาอุบัติภัยรายแรง

มีแผนฉุกเฉินท่ีครอบคลุมนอก

โรงงาน และประสานกับทองถิ่น

กําหนด TQ ของสารอันตราย และ 

Criteria  การจัดประเภทโรงงาน 
จัดตั้งหนวยงานเฉพาะท่ี

ทําหนาท่ีกํากับดูแล 

ประสานงานและแกไขกฎหมายดาน

ความปลอดภัยท่ีซํ้าซอน

พัฒนาดานการสืบสวนสอบสวน

อุบัติภัยรายแรง 

สรางกลุมผูเช่ียวชาญสําหรับ

กลุมอุตสาหกรรม

Inspection โรงงานท่ีมีสารเคมี

อันตรายและปรับรูปแบบการตรวจ

พัฒนาศูนย Major Incident 

Report Centre

กําหนดโครงสรางหนวยงานดานความ

ปลอดภัยในโรงงาน 

การตรวจสอบตนเอง และเอกสารผล

การตรวจสอบประจําป 

การตรวจสอบทุก 5 ป เพ่ือตออายุ

ใบอนุญาต

การออกใบอนุญาตสําหรับโรงงานท่ีมี

สารเคมีอันตราย

กําหนดหมายเลขประจําตัว เพียง

หมายเลขเดียว

ทบทวนการกํากับดูแลความปลอดภัย

และการบริหารความเส่ียง

แนวทางระบบบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรบัโรงงานที่มีความเสี่ยงที่เหมาะสมกบัประเทศไทย

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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จากแนวทางดานท่ี 2 การจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงนําไปสูคูมือการจัดทํารายงานการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับโรงงานท่ีมีการใชสารอันตราย โดยอาศัยหลักการจาก Safety Management 
System (SMS) และ Process Safety Management (PSM) ประกอบกับรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจาก
อันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน เพ่ือใชในการจัดทําหัวขอของคูมือการจัดทํารายงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสําหรับโรงงานท่ีมีการใชสารอันตราย  ซ่ึงแสดงดังตารางท่ี 0-1  โดยมุงเนนใหโรงงานมีความรู 
ความเขาใจในระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของโรงงาน ทราบถึงอันตรายและความเสี่ยงท่ีมีอยู รวมถึง
อุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึน  จากนั้นจัดทําแผนและมาตรการเพ่ือลดโอกาสในการเกิดเหตุ ปองกันอุบัติเหตุไมใหกลายเปน
อุบัติภัย และบรรเทาความรุนแรงเพ่ือลดผลกระทบท่ีตามมาเม่ือเกิดอุบัติเหตุข้ึน  อีกท้ังมีการวัดผล ตรวจประเมิน 
และการทบทวนแผนและมาตรการท่ีมีอยูใหสอดคลองกับอันตรายและความเสี่ยงท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมี
ความคาดหวังวาคูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับโรงงานท่ีมีการใชสารอันตรายนี้จะเปน
เครื่องมือท่ีชวยในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโรงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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โดยแนวคิดของหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 0-2 ดังนี้ 

ตารางท่ี 0-2 แนวคิดของหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

การจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตามคูมือฉบับนี้มีจุดประสงคเพ่ือใหแนใจวาโรงงานท่ีมีการใช
หรือครอบครองสารเคมีอันตรายตามภาคผนวก ก รวมถึงของแข็ง ของเหลว และกาซซ่ึงเปนสารไวไฟ ปริมาณ
ตั้งแต 4,545 กิโลกรัม (10,000 ปอนด) นี้จะมีมาตรการปองกันและมาตรการลดผลกระทบของการเกิดอุบัติภัย
ขนาดใหญท่ีอาจสงผลรายแรงตอผูปฏิบัติงาน และชุมชนโดยรอบ รวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตางๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากอุบัติภัยนั้นๆ อีกดวยโดย 

1) รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ตองมีขอมูลท่ีแสดงวา  โรงงานไดวิเคราะหความเสี่ยงท่ีมีใน
โรงงานอุตสาหกรรมและกระบวนการทํางานอยางครบถวนและเปนระบบ  สามารถระบุถึงภัยคุกคาม
ท่ีเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติภัย รวมถึงมาตรการปองกันและลดผลกระทบตางๆ 

2) โรงงานตองแสดงใหเห็นวา โรงงานมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบของอุบัติภัยดวยมาตรการใน
ดานการบริหารจัดการและดานเทคนิค อีกท้ังสงเสริมการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนระบบท่ี

ทบทวนการทํางานของ

ระบบเพื่อปรับปรุงใหดี

ขึ้น

วัดประสิทธิผลของ

ระบบในดานตางๆ

วางแผน และมาตรการ

ตางๆ ใหสอดคลองกับ

นโยบาย

กําหนดหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ และสราง

ความรู ความเขาใจ

มีนโยบายชัดเจนท่ีจะ

ปองกันอุบัติภัย
นโยบายปองกันอุบัติภัย (Major 
Accident Prevention Policy)

การจัดองคกร (Organization)

การวางแผนและนําไปปฏิบัติ 
(Planning and Implementing)

การตรวจสอบประสิทธิภาพ 
(Measuring Performance)

การทบทวนและตรวจประเมิน
(Reviewing Performance

and Auditing)

2. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม (Safety 
Occupational Health and Environment Policy)

1.  ขอมูลท่ัวไป (General Information)
3.  สภาพแวดลอมรอบโรงงาน (Environment Surrounding Plant)
5.  การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน (Employee Participation)
6.  ขอมูลดานความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (Process Safety Information)
19. การเปดเผยขอมูลขาวสาร (Trade Secret)

7.  การวิเคราะหอันตรายของกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis)
8.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedure)
9.  การฝกอบรม (Training)
10. การดูแลผูรับเหมา (Contractors Management)
11. การทบทวนความปลอดภัยกอนเร่ิมกระบวนการผลิต (Pre-startup 

Safety Review)
12. ความมั่นคงของอุปกรณ (Mechanical Integrity)
13. ระบบขออนุญาตทํางาน (Work Permit System)
14. การจัดการการเปล่ียนแปลง (Management of Change)
16. การวางแผนและเตรียมการตอบโตตอภาวะฉุกเฉิน (Emergency 

Planning and Response)

4. ประวัติการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย 5 ปยอนหลัง (Five Years Accident 
History)

15. การสอบสวนอุบัติการณท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต (Incident 
Investigation)

17. การตรวจประเมินการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Audit)
18. การทบทวนและตรวจประเมิน (Review and Audit)

การจัดการ เคร่ืองมือ

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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ใชอยูจริง  สามารถตรวจสอบได  นอกจากนั้นยังตองแสดงใหเห็นวาจุดบกพรอง อันตรายท่ีเหลืออยู 
หรือสิ่งท่ีกําลังไดรับการแกไข และระบุเวลาท่ีจะแลวเสร็จไวอยางชัดเจน 

คูมือฉบับนี้ แบงหัวขอรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงออกเปน 19 หัวขอ และแบงเนื้อหาของเลม
รายงานออกเปน 4 สวน คือ บทนํา ดานขอมูล ดานการบริหารจัดการความปลอดภัย และบทสรุป  ซ่ึงแตละหัวขอ
ประกอบดวย 4 หัวขอยอย ไดแก 

1) วัตถุประสงค 

แสดงความจําเปน ประโยชนท่ีจะไดรับ และความคาดหวังจากการดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยตาม
ขอกําหนด 

2) ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 

แสดงข้ันตอน วิธีการ แนวทางการจัดทําหรือดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และเกิดระบบบริหาร
จัดการความปลอดภัยในเรื่องนั้นๆ 

3) ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 

แสดงหัวขอ ขอบขายของเอกสาร ขอมูล และเนื้อหาท่ีโรงงานตองใชประกอบการจัดทํารายงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสําหรับโรงงานท่ีมีการใชสารอันตราย 

4) ตัวอยาง 

แสดงตัวอยางท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดความเขาใจในสิ่งท่ีตองดําเนินการและขอมูลท่ีตองแสดงในรายงาน 

ในการจัดทํารายงานตามคูมือฉบับนี้ ผูจัดทํารายงานตองแสดงใหเห็นวาขอมูลท่ีทางโรงงานเขียนไวใน
รายงานนั้นสามารถอธิบาย สนับสนุนประเด็นตางๆ รวมถึงเหตุผลท่ีทางโรงงานใชในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย ปองกัน และลดผลกระทบจากอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังนี้ผูตรวจโรงงานสามารถท่ีจะขอดูหลักฐาน 
เอกสาร หรือขอเท็จจริงเพ่ือยืนยันวารายงานนั้นถูกตองและมีการปฏิบัติตามท่ีไดรายงานไวจริง 
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คํานิยามสําหรับการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

“ ความเส่ียง (Risk) ”  หมายถึง  ผลลัพธของความนาจะเกิดอันตราย และผลจากอันตรายนั้น (ความเสี่ยง 
ประเมินไดจาก ความเสี่ยง (Risk)  =   โอกาส x ความรุนแรง) 

“ ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได (As low as  reasonably practicable: ALARP)”  หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงท่ียอมรับไดโดยไมจําเปนตองเพ่ิมมาตรการควบคุมอีก หรือเปนความเสี่ยงท่ีมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการ
ลดหรือควบคุมความเสี่ยงแลว 

“ อันตราย (Hazard) ”  หมายถึง  สภาวะ สิ่ง เหตุการณหรือการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติการณอันอาจ
นํามาซ่ึงการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวยจากการทํางาน ความเสียหายตอทรัพยสิน ความเสียหายตอสภาพแวดลอม
ความเสียหายตอสาธารณชน หรือสิ่งตางๆ เหลานี้รวมกัน 

“ อุบัติการณ (Incident) ”  หมายถึง  เหตุการณท่ีไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนแลวมีผลใหเกิดอุบัติเหตุหรือ
เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ 

“ เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) ”  หมายถึง  เหตุการณท่ีไมพึงประสงค เม่ือเกิดข้ึนแลวมี
แนวโนมท่ีจะกอใหเกิดอุบัติเหตุ 

“ อุบัติเหตุ (Accident) ”  หมายถึง  เหตุการณท่ีไมพึงประสงคท่ีเกิดจากการท่ีไมไดคาดคิดไวลวงหนา
หรือไมทราบลวงหนาหรือขาดการควบคุม แตเม่ือเกิดข้ึนแลวมีผลใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวยจากการ
ทํางาน หรือการเสียชีวิต หรือความสูญเสียตอทรัพยสิน หรือความเสียหายตอสภาพแวดลอม หรือตอสาธารณชน 
หรือท้ังหมดรวมกัน 

“ อุบัติภัย (Major Accident) ”  หมายถึง  การเกิดเพลิงไหม การระเบิด หรือการรั่วไหลของสารเคมี
อันตรายท่ีสงผลกระทบรุนแรงตอชีวิต สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน ชุมชน หรือสิ่งแวดลอม 

“ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedure) ”  หมายถึง  เอกสารท่ีอธิบายถึงข้ันตอนการทํางาน 
หรือการดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีถูกตองและกอใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
หรือเพ่ือเปนการลดหรือควบคุมความเสี่ยง 

“ การดําเนินงานในโรงงาน ”  หมายถึง  ระบบ กระบวนการ การออกแบบ กระบวนการผลิต การรับจาย 
การเก็บ การขนถายหรือขนยาย การใช วัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีอันตราย ผลิตภัณฑและวัตถุพลอยได วิธีการ
ปฏิบัติงาน เครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีใชในการผลิต และกิจกรรมหรือสภาพการณตางๆ ภายในโรงงาน เปนตน 

“ โรงงาน ”  หมายถึง  อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือกําลัง
เทียบเทาตั้งแตหาแรงมาข้ึนไป  หรือใชผูปฏิบัติงานตั้งแตเจ็ดคนข้ึนไปโดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทํา 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
 6



 โครงการสงเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหาร 
ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใดๆ ท้ังนี้ 
ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“ ประกอบกิจการโรงงาน ”  หมายถึง  การทํา ผลิต ประกอบบรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง 
แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใดๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแตไมรวมถึงการทดลองเดิน
เครื่องจักร 

“ ผูปฏิบัติงาน ”  หมายถึง  ผูซ่ึงทํางานในโรงงาน ท้ังนี้ ไมรวมถึงผูซ่ึงทํางานฝายธุรการ 

“ ผูประกอบกิจการโรงงาน ” หมายถึง  ผูประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

“ สารเคมีอันตราย (Hazardous substance) ”  หมายถึง  สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ซ่ึงเปนสารบริสุทธิ์ 
สารประกอบ สารผสม ในสถานะของแข็ง ของเหลว กาซ ท่ีทําใหเกิดการระคายเคือง แพ หรือเปนอันตรายตอชีวิต 
และ/หรือสุขภาพอนามัย 

“ กระบวนการผลิต (Process) ”  หมายถึง  กิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสารเคมีอันตราย ซ่ึงรวมถึงการ
ใช เก็บ ผลิต เคลื่อนยาย ครอบครอง ภายในพ้ืนท่ีโรงงาน 

“ ผูรับเหมา (Contractor) ”  หมายถึง  ผูรับเหมาหลัก  และหมายรวมถึงผูรับเหมาชวง (Sub-contractor) 

“ การช้ีบงอันตราย (Hazard Indentification) ”  หมายถึง  การแจกแจงอันตรายตางๆ ท่ีมีและท่ีแอบ
แฝงอยู  ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการทุกข้ันตอนตั้งแตการรับจาย การเก็บ การขนถายหรือขนยาย การใช 
การขนสง วัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีอันตราย ผลิตภัณฑปละวัตถุพลอยได กระบวนการผลิต วิธีการปฏิบัติงาน 
เครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีใชในการผลิต และกิจกรรมหรือสภาพการณตางๆ ภายในโรงงาน เปนตน 

“ การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ”  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะหถึงปจจัย หรือสภาพการณ
ตางๆ ท่ีเปนสาเหตุทําใหอันตรายท่ีมีและท่ีแอบแฝงอยู กอใหเกิดอุบัติเหตุ และอาจกอใหเกิดเหตุการณท่ีไมพึง
ประสงค อาทิ เกิดเพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย เปนตน โดยพิจารณาถึงโอกาสและความ
รุนแรงของเหตุการณเหลานั้น ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายแกชีวิต ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม 
เปนตน 

  

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
 7



 โครงการสงเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหาร 
ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

3 

องคประกอบของรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับโรงงานท่ีมีการใชสารอันตรายนี้ เปนการจัดทําเพ่ือ
แสดงใหเห็นวา โรงงานมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือปองกันอุบัติภัย และชวยใหโรงงานดําเนินงานอยาง
ปลอดภัย รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้แบงออกเปน 4 สวนหลัก ไดแก 

สวนท่ี 1  ประกอบดวย บทนํา เพ่ือแสดงใหเห็นภาพรวมการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงของโรงงาน
ในชวง 5 ปท่ีผานมา  

สวนท่ี 2  ประกอบดวย ดานขอมูล ไดแก 
1.  ขอมูลท่ัวไป (General information) 
2.  นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (Safety Occupational Health 

and Environment Policy)  
3.  สภาพแวดลอมรอบโรงงาน (Environment Surrounding Plant)  
4.  ประวัติการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย 5 ปยอนหลัง (Five Years Accident History) 

เพ่ือแนะนําภาพรวมของโรงงานท้ังกิจการหลักของบริษัท รูปแบบการบริหารจัดการองคกร ท่ีต้ังและ
สภาพแวดลอมโดยรอบ และสถานะความปลอดภัยในปจจุบัน 

สวนท่ี 3  ประกอบดวย ขอมูลดานการบริหารจัดการความปลอดภัย ไดแก 
5.  การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน (Employee Participation) 
6.  ขอมูลดานความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (Process Safety Information)  
7.  การวิเคราะหอันตรายของกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis) 
8.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures) 
9.  การฝกอบรม (Training) 
10.  การดูแลผูรับเหมา (Contractors Management) 
11.  การทบทวนความปลอดภัยกอนเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-startup Safety Review)  
12.  ความม่ันคงของอุปกรณ (Mechanical Integrity) 
13.  ระบบขออนุญาตทํางาน (Work Permit System) 
14.  การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change)  
15.  การสอบสวนอุบัติการณท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิต (Incident Investigation)  
16.  การวางแผนและเตรียมการตอบโตตอภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and 

Response) 
17.  การตรวจประเมินการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Audits)  
18.  การทบทวนและตรวจประเมิน (Review and Audit) 
19.  การเปดเผยขอมูลขาวสาร (Trade Secrets) 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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เพ่ือแสดงใหเห็นวาโรงงานมีเครื่องมือ มาตรการ แนวทางการดําเนินงานของโรงงานเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย 
ปองกันอุบัติภัย และลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับบุคคล ชุมชน สิ่งแวดลอมและทรัพยสิน 

สวนท่ี 4  ประกอบดวย บทสรุป เพ่ือสรุปภาพรวมของระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือแสดงใหเห็นวา 
โรงงานมีอันตรายในจุดใด มีเครื่องมือ มาตรการ และแผนการปองกันและลดผลกระทบในเรื่องใด 

โดยท่ีในแตละสวนมีรายละเอียดของแตละหัวขอดังนี้ 

  

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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บทนํา 

ในรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตองแสดงท่ีมาและเหตุผลของการจัดทํารายงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  อาทิ  กําลังจะกอสรางโรงงาน  ขยายโรงงาน หรือทบทวนรายงานประจําทุก 5 ป  รวมท้ังสรุปโดยยอ
ถึงเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. การดําเนินการของโรงงานท่ีผานมา อาทิ  ภาพรวมการบริหารจัดการเนนเรื่องใดเปนพิเศษ  การนํา
บริษัทเขาสูสากล มาตรการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

2. การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญภายในโรงงาน อาทิ การนําเขาเทคโนโลยีใหม การเปลี่ยนแปลงอุปกรณหลัก
ในกระบวนการผลติ การเปลี่ยนผูบริหารหรือโครงสรางองคกร การติดตั้งอุปกรณดานความปลอดภัย
หรือสิ่งแวดลอมเพ่ิม 

3. ขอมูลท่ัวไปของสภาพแวดลอมภายนอกโรงงาน อาทิ  มีถนนตัดใหมผานพ้ืนท่ีใกลโรงงาน มีโรงงาน
ใหมมาตั้งขางเคียง มีการวางและติดตั้งทอสงกาซธรรมชาติในระยะใกลเคียงกับโรงงาน  มีชุมชน หรือ
อาคารสถานท่ีซ่ึงมีประชากรหนาแนนมากกวาท่ีผานมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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3.1 ขอมูลท่ัวไป (General information)  

ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 1) ชื่อโรงงาน/บริษัท 
2) เลขทะเบียนโรงงาน 
3) ประกอบกิจการประเภท 
4) ท่ีตั้ง หมายเลขโทรศัพท และหมายเลขโทรสารของสํานักงานใหญ 
5) ท่ีตั้ง หมายเลขโทรศัพท และหมายเลขโทรสารของโรงงาน 
6) ชื่อผูจัดการโรงงาน (Site Operator/Plant Manager) ท่ีประจํา ณ โรงงาน (อาจไมใชคน

เดียวกับในเอกสารการรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน) 
7) ชื่อ หมายเลขโทรศัพทและโทรสารของผูประสานงาน และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการ

ติดตอประสานงาน 
8) ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการติดตอประสานงาน อาทิ Email address  Website 
9) ชวงเวลาปฏิบัติงาน (ทุกกะ) 
10) จํานวนผูปฏิบัติงานในสภาวะการดําเนินงานปกติ แบงเปนหญิงและชาย ท้ังผูปฏิบัติงานและ

ผูรับเหมาประจํา ผูปฏิบัติงานรายวัน ผูปฏิบัติงานชั่วคราวในแตละแผนก    
11) แผนผังโครงสรางองคกร 

 
หมายเหตุ  จํานวนผูรับเหมา หมายถึง ผูรับเหมาประจําท่ีปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตของโรงงาน  ในท่ีนี้ไมรวม
ผูรับเหมาท่ีวาจางเพ่ือกิจกรรมพิเศษ อาทิ การซอมบํารุงเฉพาะอุปกรณ และการตรวจสอบตางๆ 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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ตัวอยาง 
 

1) ชื่อโรงงาน/บริษัท บริษัท เอเอเอ จํากัด 
AAA Co., Ltd. 

2) เลขทะเบียนโรงงาน 3-45(2)-2/xxสป 
3) ประกอบกิจการประเภท ผลิตตัวทําละลาย อาทิ ทินเนอร 
4) ท่ีตั้ง หมายเลขโทรศัพท และหมายเลขโทรสารของ

สํานักงานใหญ 
ท่ีตั้ง     xx ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา   
เขตบางขุนเทียน จ. กรุงเทพมหานคร 10150 
หมายเลขโทรศัพท     0-2415-xxxx 
หมายเลขโทรสาร     0-2415-xxxx 

5) ท่ีตั้ง หมายเลขโทรศัพท และหมายเลขโทรสารของ
โรงงาน 

ท่ีตั้ง     xx  ซอยแพรกษา 14  ตําบลแพรกษา อําเภอ
เมืองสุมทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 
หมายเลขโทรศัพท      0-2xxx-xxxx 
หมายเลขโทรสาร     0-2xxx-xxxx 

6) ชื่อผูจัดการโรงงาน (Site Operator/Plant 
Manager) ท่ีประจํา ณ โรงงาน 

นาย มีสุข ปลอดภัย 
ตําแหนง  ผูจัดการโรงงาน 

7) ชื่อ หมายเลขโทรศัพทและโทรสารของผูประสานงาน 
และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการติดตอ
ประสานงาน 

นาย ประสาน  สวัสดิภาพ 
ตําแหนง  เจาหนาท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ 
หมายเลขโทรศัพท      0-2xxx-xxxx 
มือถือ     08-xxxx-xxxx 
Email     prasarn@aaa.com 

8) ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการติดตอ
ประสานงาน อาทิ Email address  Website 

Website    www.aaa.com 
Email     contact@aaa.com 

9) ชวงเวลาปฏิบัติงาน (ทุกกะ) ปฏิบัติงาน วันจันทร ถึง วันอาทิตย 
มีจํานวน  3  กะ 
ชวงเวลา    07.00 – 15.00 น. 
              15.00 – 23.00 น. 
              23.00 – 07.00 น. 

10) จํานวนผูปฏิบัติงานในสภาวะการดําเนินงานปกติ 
แบงเปนหญิงและชาย (ท้ังผูปฏิบัติงานและ
ผูรับเหมาประจํา ผูปฏิบัติงานรายวัน ผูปฏิบัติงาน
ชั่วคราวในแตละแผนก) 

จํานวนผูปฏิบัติงานท้ังหมด  102  คน ดังตารางท่ี 1-1  
 

11) แผนผังโครงสรางองคกร ดังรูปท่ี 1-1 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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ตารางท่ี 1-1 ตัวอยางการแสดงจํานวนผูปฏิบัติงานในสภาวะการดําเนินงานปกติของบริษัท เอเอเอ จํากัด 

ฝาย ผูปฏิบัติงาน

ประจํา 

ผูรับเหมาประจํา ผูปฏิบัติงาน

รายวัน 

ผูปฏิบัติงาน

ชั่วคราว 

รวม 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

ท้ังหมด 

(คน) 

ผลิต 10 2 3 2 2 1 - - 15 5 20 

ประกันคุณภาพ 5 10 5 5 5 2 1 2 16 19 35 

จัดเตรียมวัตถุดิบ 5 20 1 2 1 1 3 2 10 25 35 

คลังสินคา 7 - - 2 - - - - 7 2 9 

บริหารจัดการ 3 - - - - - - - 3 - 3 

         51 51 102 

 

 
รูปท่ี 1-1  แผนผังโครงสรางองคกรของบริษัท เอเอเอ จํากัด 

กรรมการ
ผูจัดการ

ฝายผลิต
ฝายประกัน
คุณภาพ

ฝายจัดเตรียม
วัตถุดิบ

ฝายคลังสินคา
ฝายบริหาร

จัดการ

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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3.2 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม  

วัตถุประสงค 

ใหผูประกอบกิจการโรงงานมีนโยบายท่ีชัดเจนและใชยึดเปนแนวทางในการดําเนินการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม เพ่ือปองกันอุบัติภัย   

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 

1) จัดทํานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม เพ่ือปองกันอุบัติภัยท่ีสอดคลองกับ
ความเสี่ยงท่ีมีอยู หากผูประกอบกิจการโรงงานมีการแยกนโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
จากนโยบายสิ่งแวดลอม หรือ มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานอยูกอน นโยบายดังกลาวควรมีลักษณะดังนี้   
 เปนขอความท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบของบริษัทในการมีมาตรฐานและมาตรการท่ีมี

ประสิทธิภาพในดานความปลอดภัยและดานสิ่งแวดลอมในโรงงานและโดยรอบโรงงาน 
 เปนขอความท่ีแสดงถึงความตั้งใจและตระหนักถึงการปองกันอุบัติภัยอันอาจเกิดจากกิจกรรม

ของโรงงานและมีผลกระทบตอผูปฏิบัติงาน ชุมชน และสภาพแวดลอม   
 เปนขอความท่ีแสดงใหเห็นวัตถุประสงคและแนวทางในการควบคุมอุบัติภัย 
 เปนคําสัญญาในการจัดทําระบบบริหารจัดการในประเด็นท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม เพ่ือปองกันอุบัติภัย  

2) นโยบายท่ีจัดทํานั้นตองลงนามโดยผูมีอํานาจสูงสุดของโรงงานและระบุวันท่ีลงนาม เพ่ือแสดงให
เห็นวา  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่งของนโยบายบริษัท มีความสําคัญ
เทากับนโยบายอ่ืนๆ และไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง 

3) เผยแพรนโยบายภายในองคกรเพ่ือใหผูปฏิบัติงานทุกคน (พนักงานและผูรับเหมา) รับทราบโดย
ท่ัวกัน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ซ่ึงอาจไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ
โรงงาน 

ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 สําเนานโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม เพ่ือปองกันอุบัติภัย 
ท่ีสอดคลองกับความเสี่ยงท่ีมีอยู ท่ีผานการลงนามโดยผูมีอํานาจสูงสุดของโรงงาน  พรอมมี
วันท่ีลงนามหรือประกาศใช 
 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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ตัวอยาง 
 

 
รูปท่ี 2-1 รูปแบบของนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

  

“นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมของบริษัทคือ .....” 
 

โดย บริษัทจะ 
 ทําใหแนใจวา... 
 รับประกันวา... 
 มุงม่ันวา... 
 มีเปาหมายท่ีจะ... 

 

ท้ังน้ี นโยบายดังกลาวมผีลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ... เดือน... พ.ศ. ... เปนตนไป 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี ... เดือน... พ.ศ. ... 
 
         ลายเซ็นตผูมีอํานาจสูงสดุของโรงงาน      
             (ผูมีอํานาจสูงสดุของโรงงาน) 
        ตําแหนง 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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รูปท่ี 2-2 ตัวอยางนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

 

“นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมของ  
บริษัท เอเอเอ จํากัด คือ ” 

 

โดย บริษัทจะ 
 มุงม่ันท่ีจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอมใหเปนปจจุบัน 
 มีเปาหมายท่ีจะดําเนินการทบทวน ระบบ อุปกรณ มาตรการปองกันความเสี่ยงและ

บรรเทาผลกระทบ รวมท้ังแผนฉุกเฉินใหมีความสอดคลองกับความเสี่ยงท่ีมีอยูเสมอเพ่ือ
ปองกันอุบัติภัยตอผูปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

 ทําใหแนใจวาระบบและมาตรการปองกันดานความปลอดภัยท่ีมีอยูเปนไปตามขอบังคับ
ของกฎหมายและไดรับการปรับปรุงดูแลอยูตลอดเวลา 

 รับประกันวาจะดําเนินการปรับปรุงขอมูลดานความปลอดภัยและเผยแพรขอมูลแก
ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

 มุงม่ันท่ีจะสื่อสารใหผูปฏิบัติงานทุกคนทราบและตระหนักวา ความปลอดภัยเปนหนาท่ี
ของทุกคน 

 ทําใหแนใจวา ผูปฏิบัติงานทุกคนมีสวนรวมในการชี้บงอันตราย วิเคราะหผลกระทบ
และประเมินความรุนแรงจากการปฏิบัติงาน 

 รับประกันวา ระบบฉุกเฉินเพ่ือดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 
รวมท้ังแผนฉุกเฉินมีการเตรียมความพรอม ทดสอบ และทบทวนตามระยะเวลาท่ี
เหมาะสม 

 ทําใหแนใจวา มีระบบสอบสวนและตรวจสอบการดําเนินงานท่ีไมปลอดภัย และมีระบบ
การรายงานอุบัติเหตุและอุบัติภัยอยางเหมาะสม  

 รับประกันวา จะประเมินผลนโยบาย ระบบ และเอกสารการบริหารจัดการ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมเพ่ือปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

 
 

ท้ังนี้ นโยบายดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี x เดือน   xxxx   พ.ศ 25xx  เปนตนไป 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี x เดือน   xxxx   พ.ศ 25xx  
 
      ___มีสุข ปลอดภัย__ 
      (นาย มีสุข ปลอดภัย) 
          ผูจัดการโรงงาน 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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3.3 สภาพแวดลอมรอบโรงงาน (Environment Surrounding Plant) 

วัตถุประสงค 

แสดงใหเห็นถึงสถานท่ีตั้งโรงงาน สภาพภูมิประเทศ สถานท่ีสําคัญโดยรอบ ความหนาแนนของประชากร
โดยรอบ และนําไปใชประกอบการวิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับหมูบาน ชุมชน สถานท่ี
สาธารณะ และสภาพแวดลอมโดยรอบโรงงาน  

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 

1) ตองจัดทําแผนท่ีซ่ึงแสดงถึงท่ีตั้งโรงงาน สถานท่ี ส่ิงกอสรางอ่ืนๆ และสภาพแวดลอมใน 
ระยะ 5 กิโลเมตร ในมาตราสวนท่ีสามารถแสดงโรงงาน สถานท่ี สิ่งกอสราง และสภาพแวดลอม
โดยรอบไดอยางชัดเจน ดังนี ้
 ท่ีตั้งโรงงาน ไดแก พ้ืนท่ีตั้ง ทางเขาและทางออก  
 รูปแบบการใชพ้ืนท่ีในรัศมี 5 กิโลเมตร อาทิ เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  ท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ี

อนุรักษ  พ้ืนท่ีปาสงวน  
 สิ่งกอสรางและสาธารณูปโภค ไดแก หมูบาน ชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน ตลาด 

ถนน มอเตอรเวย ทางรถไฟ สนามบิน ทาเรือ แมน้ํา ลําธาร คลอง เปนตน 
 อาคาร  โบราณสถาน  อนุเสาวรีย  
 โครงสรางพ้ืนฐาน  ประกอบดวย  เสนทางการขนสงหลัก  สาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟา  

น้ําประปา  โทรศัพท  ทางระบายน้ํา  ระบบบําบัดน้ําเสีย  บอขยะ 
 โรงงานใกลเคียง 
 สภาพแวดลอมโดยรอบ อาจแสดงเปนแผนผังท่ีตั้ง  

 พ้ืนท่ีอนุรักษ พ้ืนท่ีเขตสงวน  พ้ืนท่ีชุมน้ํา 
 พ้ืนท่ีทะเล ชายหาด แหลงทองเท่ียว 

2) ตองจัดทําแผนท่ีซ่ึงแสดงถึงท่ีตั้งโรงงาน  สถานท่ี ส่ิงกอสรางอ่ืนๆ  และสภาพแวดลอมใน 
ระยะ 500 เมตร ในมาตราสวนท่ีสามารถแสดงโรงงาน สถานท่ี สิ่งกอสราง และสภาพแวดลอม
โดยรอบไดอยางชัดเจน (เหมือนขอ 1) 

3) จัดทําแผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1:100 หรือขนาดท่ีเหมาะสม แสดงแผนผังแสดงการใช
ประโยชนพ้ืนท่ีโครงการ (Plant Layout) ซ่ึงตองชัดเจนเพียงพอท่ีจะระบุตําแหนงท่ีตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณท่ีสําคัญๆ อาทิ หนวยผลิต หนวยเสริมการผลิต อาคารเก็บสารเคมี ลานถัง หนวยบําบัด
มลพิษ พ้ืนท่ีสีเขียว เปนตน ใหครบถวนตามประเภทการใชประโยชนพ้ืนท่ี  และระบุขอบเขตของ
พ้ืนท่ีแตละประเภท 

ท้ังนี้ หากเปนโครงการขยายกําลังการผลิตหรือการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ/โรงงาน ให
ระบุขอบเขตพ้ืนท่ีสวนขยายกําลังการผลิตหรือสวนท่ีเปล่ียนแปลงลงในแผนผังใหชัดเจน  

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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4) ตองแสดงขอมูลจํานวนประชากรโดยประมาณการในชุมชนและสถานท่ีสาธารณะตางๆ โดยรอบ
โรงงานในระยะ 500 เมตรจากรั้วโรงงาน อาจแสดงดวยตารางหรือแผนภาพของขอมูล โดยอาศัย
ขอมูลจากสถานท่ีนั้น หนวยงานท่ีเชื่อถือได หรือ ประมาณจากลักษณะการใชงานของสถานท่ีดวย
หลักการท่ีเปนท่ียอมรับ ซ่ึงขอมูลท่ีตองแสดงประกอบดวย 
 จํานวนประชากรโดยประมาณท่ีอาศัยโดยรอบบริเวณโรงงาน   
 จํานวนประชากรโดยประมาณใน สถานท่ีทองเท่ียว หรือสถานท่ีสาธารณะตางๆ อาทิ สนาม

กีฬา วัด ทางดวน   
 จํานวนประชากรโดยประมาณของกลุมคนหรือชุมชนในสถานท่ีท่ีมีประชากรหนาแนน อาทิ 

โรงเรียน โรงพยาบาล หางสรรพสินคา ตลาด เปนตน 

ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 1) แผนท่ีซ่ึงแสดงท่ีตั้งโรงงาน สถานท่ีหรือสิ่งกอสรางอ่ืนๆ สภาพแวดลอม ในระยะ 5 กิโลเมตร
จากรั้วของโรงงาน ในมาตราสวนท่ีสามารถแสดงโรงงาน สถานท่ี สิ่งกอสราง และ
สภาพแวดลอมโดยรอบไดอยางชัดเจน 

2) แผนท่ีซ่ึงแสดงท่ีตั้งโรงงาน สถานท่ีหรือสิ่งกอสรางอ่ืนๆ สภาพแวดลอม ในระยะ 500 เมตร
จากรั้วของโรงงาน ในมาตราสวนท่ีสามารถแสดงโรงงาน สถานท่ี สิ่งกอสราง และ
สภาพแวดลอมโดยรอบไดอยางชัดเจน พรอมรูปประกอบ 

3) แผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1:100 หรือขนาดท่ีเหมาะสม 
4) จํานวนประชากรโดยประมาณโดยรอบพ้ืนท่ีโรงงาน ในระยะ 500 เมตรจากรั้วของโรงงาน 

  
 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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ตัวอยาง 

1) แผนท่ีซ่ึงแสดงท่ีตั้งโรงงาน  สถานท่ีหรือสิ่งกอสรางอ่ืนๆ  สภาพแวดลอม  ในระยะ 5 กิโลเมตรจากรั้วของโรงงาน 
 

 

รูปท่ี 3-1  แผนท่ีตั้งโรงงานของบริษัท เอเอเอ จํากัด ในระยะ 5 กิโลเมตร 
 สิ่งกอสรางโดยรอบ 

 อาคาร  โบราณสถาน  อนุเสาวรีย – ไมมี 
 โครงสรางพ้ืนฐาน  ประกอบดวย  เสนทางการขนสงหลัก  สาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟา  น้ําประปา  โทรศัพท  ทางระบายน้ํา  ระบบบําบัดน้ําเสีย  บอขยะ  

โรงงานติดถนนแพรกษา  หางจากโรงไฟฟา SSUT ประมาณ 5 กิโลเมตร และติดแนวทอขนสงกาซธรรมชาติ 
 สภาพแวดลอมโดยรอบ 

 พ้ืนท่ีอนุรักษ พ้ืนท่ีเขตสงวน  พ้ืนท่ีชุมน้ํา และพ้ืนท่ีทะเล - โรงงานไมไดตั้งอยูในพ้ืนท่ีอนุรักษ  แตมีพ้ืนท่ีติดแมน้ําเจาพระยาและใกลปากแมน้ําเจาพระยา
โดยหางจากปากแมน้ําประมาณ 10 กิโลเมตรทางทิศใต 
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2) แผนท่ีตั้งโรงงานของบริษัท เอเอเอ จํากัด ซ่ึงแสดงท่ีตั้งโรงงาน สถานท่ีหรือสิ่งกอสรางอ่ืนๆ สภาพแวดลอม ในระยะ 500 เมตรจากรั้วของโรงงาน 
 

 
รูปท่ี 3-2  แผนท่ีตั้งโรงงานของบริษัท เอเอเอ จํากัด ในระยะ 500 เมตร 
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3) แผนผังโรงงาน มาตราสวน 1:100 หรือขนาดท่ีเหมาะสม 

 
รูปท่ี 3-3  แผนผังโรงงานของบริษัท เอเอเอ จํากัด 
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4) จํานวนประชากรโดยรอบพ้ืนท่ีโรงงาน ในระยะ 500 เมตรจากรั้วของโรงงาน 
ตารางท่ี 3-1  จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีโดยรอบโรงงานของบริษัท เอเอเอ จํากัด ในระยะ 500 เมตร 

ประชากรในพ้ืนท่ี จํานวนโดยประมาณ 
(คน) 

โรงงานของบริษัท ข 70 
หมูบานเพชรงาม  (30 หลังคาเรือน) 150 
หมูบานอรุณศรี  (40 หลังคาเรือน) 220 
โรงเรียนวัดคลองเกา  (10 หองเรียน พ้ืนท่ีโดยประมาณ 4x4 ตร.ม./หอง) 300 
หมูบานกลอมพิรุณ  (40 หลังคาเรือน) 250 
หมูบานลําบางอิน  (25 หลังคาเรือน) 180 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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3.4 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย 5 ปยอนหลัง (Five Years Accident History) 

วัตถุประสงค 

แสดงใหเห็นถึงสถิติการเกิดอุบัติภัยของโรงงานในระยะ 5 ปท่ีผานมา เพ่ือนําไปใชประกอบการวิเคราะห
อันตรายท่ีมีอยูในโรงงาน เพ่ือกําหนดแนวทางปองกันการเกิดซํ้าและปรับปรุงกระบวนการผลิตและอุปกรณท่ี
เก่ียวของใหมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 

1) จัดใหมีระบบการรายงานอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยของโรงงาน อาทิ จัดทําแบบแจงเหตุสารเคมี
อันตรายรั่วไหลและการรายงานอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย โดยกําหนดหนาท่ี ผูรับผิดชอบ เกณฑปริมาณ
สารเคมีรั่วไหลท่ีตองรายงาน และข้ันตอนการรายงานใหชัดเจน  ท้ังนี้ การบันทึกอุบัติเหตุหรือ
อุบัติภัย สามารถดําเนินการโดยใชแบบแจงอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยโดยมีรายละเอียดและตัวอยางดัง
ภาคผนวก ข 

2) บันทึกขอมูลจากรายงานอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยเขาฐานขอมูลของโรงงาน และตองจัดเก็บตนฉบับ
เอกสารไวท่ีโรงงานไมต่ํากวา 5 ป 

3) จัดทํารายงานสรุปประวัติการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย 5 ปยอนหลัง โดยนําขอมูลอุบัติเหตุหรือ
อุบัติภัยท่ีเขาเกณฑท่ีกําหนดจากฐานขอมูล ดังตารางท่ี 4-1 รายงานตองประกอบดวยหัวขอดังนี้ 
 วันท่ีและเวลาเกิดเหตุ 
 ระยะเวลาการเกิดเหตุ 
 จํานวนผูบาดเจ็บ และจํานวนผูเสียชีวิต 
 ชนิดของวัตถุหรือสารเคมีท่ีทําใหเกิดอันตราย โดยระบุชื่อสารเคมีอันตรายและปริมาณ 
 สาเหตุของอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย 
 รายละเอียดเก่ียวกับอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย 
 ความเสียหายตามสภาพท่ีเกิดข้ึนจริงและมูลคาท่ีตองซอมแซมใหกลับสูสภาพเดิม 

อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยท่ีตองแสดงในประวัติการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย 5 ปยอนหลังตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) กรณีท่ีสารเคมีอันตรายเกิดการรั่วไหลมากกวาปริมาณขีดจํากัด (Threshold quantity) ท่ี
โรงงานกําหนด  

(2) กรณีท่ีสารเคมีอันตรายรั่วไหลและสงผลใหเกิดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(2.1) ภายในพ้ืนท่ีโรงงานมีผูเสียชีวิต บาดเจ็บ ถึงข้ันหยุดงานหรือตองพักฟนท่ีโรงพยาบาล 

หรือทรัพยสินเสียหาย 
(2.2) ภายนอกพ้ืนท่ีโรงงานมีผูเสียชีวิต บาดเจ็บถึงข้ันหยุดงานหรือตองพักฟนท่ีโรงพยาบาล 

ทรัพยสินเสียหาย สิ่งแวดลอมถูกทําลาย มีการอพยพ หรือมีการหลบภัย 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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(3) กรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานและสงผลใหเกิดความเสียหายอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(3.1) เปนเหตุใหบุคคลถึงแกความตาย เจ็บปวยหรือบาดเจ็บ ซ่ึงภายหลังเจ็ดสิบสองชั่วโมง

แลวยังไมสามารถทํางานในหนาท่ีเดิมได 
(3.2) เปนเหตุใหโรงงานตองหยุดดําเนินงานเกินกวาเจ็ดวัน 

ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 ประวัติการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย 5 ปยอนหลัง ประกอบดวยขอมูลดังนี ้
 วันท่ีและเวลาเกิดเหตุ 
 ระยะเวลาการเกิดเหตุ 
 จํานวนผูบาดเจ็บ และจํานวนผูเสียชีวิต 
 ชนิดของวัตถุหรือสารเคมีท่ีทําใหเกิดอันตราย โดยระบุชื่อสารเคมีอันตรายและ

ปริมาณ 
 สาเหตุของอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย 
 รายละเอียดเก่ียวกับอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย 
 ความเสียหายตามสภาพท่ีเกิดข้ึนจริงและมูลคาท่ีตองซอมแซมใหกลับสูสภาพเดิม 

ตัวอยาง 

ตารางท่ี 4-1 ตัวอยางประวัติการเกิดอุบัติภัย 5 ปยอนหลัง  
วันท่ี เวลา ระยะเวลา

ท่ีเกิดเหต ุ
ผูบาด 
เจ็บ  

ผูเสีย
ชีวิต 

สารเคมี ปริมาณ
ท่ีรั่วไหล 

สาเหตุของ
อุบัติเหตุหรือ

อุบัติภัย 

รายละเอียดของ
อุบัติเหตุหรืออุบตัิภัย 

ความเสียหาย 

16 มี.ค. 53 15.00 2 ชม. 30 
นาที 

1 คน 1 คน Xylene 
30% w/w 

500 
ลิตร. 

รถบรรทุกถัง
พลาสติกชนกับ
เสาถังเก็บ 
Xylene 

ถัง Xylene ลมแตก
เปนรูขนาด 0.5 เมตร 
และติดไฟจนไหม
คนขับและผูปฏิบัติงาน
ติดรถ  

- คนขับเสียชีวิต 
- ผูปฏิบัติงานตดิรถ

บาดเจ็บ 

- หัวลากรถบรรทุกไฟ
ไหม 

- เสาถังกาซหัก 2 ตน 
- ถังแตก 

19 ส.ค. 54 04.30 1 ชม. 1 คน - Isopropyl 
alcohol 

15% w/w 

200 ลิตร ทอขนสง 
Isopropyl 
alcohol ผ ุ

ทอขนสง Isopropyl 
alcohol ถูกนํ้าฝน
จากรางนํ้าชะเปน
เวลานาน 

- ผูปฏิบัติงานท่ีปดวาลว
ฉุกเฉินโดน Isopropyl 
alcohol ท่ีแขน 

 
 
 
  

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
 24



 โครงการสงเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหาร 
ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

3.5 การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน (Employee Participation)  

วัตถุประสงค 

เสริมสรางความรู ความเขาใจ ปลูกฝงจิตสํานึก และสรางการมีสวนรวมระหวางผูปฏิบัติงาน ผูรับเหมา ใน
ดานการบริหารความปลอดภัยโดยยึดหลัก ความปลอดภัยเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของทุกคน 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 

สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปฏิบัติงานท่ีอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงอันตราย 
(รวมถึงผูปฏิบัติงานของผูรับเหมาดวย) ในกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย ดังนี้  

1) จัดทําแผนงานการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน 
 แผนงานในการจัดใหเกิดการมีสวนรวมของผูการปฏิบัติงานในดานความปลอดภัย อาทิ  

แผนการจัดกิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัย การอบรมเรื่องความปลอดภัยให
ผูปฏิบัติงาน  การประชุมดานความปลอดภัย  สัปดาหความปลอดภัย ซ่ึงระบุกิจกรรม 
ชวงเวลาการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

2) จัดชองทางในการส่ือสารและการเขาถึงขอมูลดานความปลอดภัย 
 สรางชองทางในการเผยแพรขอมูลเพ่ือสงเสริมความปลอดภัยใหแกผู ท่ีเ ก่ียวของ อาทิ  

ผูปฏิบัติงาน  ผูรับเหมา  หนวยงานทองถ่ิน ใหสามารถเขาถึงได อาทิ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
บอรด การสื่อสารผานระบบกระจายเสียงในโรงงาน การประชุม การอบรม เปนตน 

 ขอมูลท่ีเผยแพร ไดแก  ขอมูลการวิเคราะหอันตราย นโยบายดานความปลอดภัยและการ
ปองกันอุบัติภัย  ขอมูลความปลอดภัยท้ังดานเทคนิค คูมือการใชเครื่องจักร (Manual) 
กฎระเบียบความปลอดภัย เอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัตถุ (MSDS) เปนตน 

3) จัดใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและ
แสดงถึงเครื่องมือ หรือวิธีการท่ีผูปฏิบัติงานสามารถเขาถึงการวิเคราะหอันตรายและขอมูลท้ังหมดท่ี
เก่ียวของได โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
 การปรึกษากับผูปฏิบัติงานและตัวแทนผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการและพัฒนาการ

วิเคราะหอันตรายและหัวขออ่ืนเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การจัดกิจกรรมหรือการประชุมเพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีการทํางานรวมกันในดานความปลอดภัย 

อาทิ การวิเคราะหอันตรายของกระบวนการผลิต (Process hazard analysis) การจัดทํา
มาตรฐานควบคุมอุบัติภัย  การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการตางๆ  การสง
ขอคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน 

 การสงเสริมการทํางานรวมกันระหวางทีมงานความปลอดภัย และผูปฏิบัติงานหรือตัวแทน
ดานความปลอดภัย 

 การรายงานขอมูลท่ีเก่ียวกับอุบัติภัยใหผูปฏิบัติงานทราบ 
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การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามท่ีกฎหมายกําหนด
ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 1) แผนงานในการจัดใหเกิดการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน  อาทิ การรวมมือในการหาขอบกพรอง
ดานความปลอดภัยของการผลิต รายงานการทํางานท่ีไมปลอดภัย (Unsafe act) การอบรม
ความปลอดภัย 

2) ชองทางการเขาถึงขอมูลการวิเคราะหอันตรายและขอมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวของของผูปฏิบัติงานท่ีมี
อยูในปจจุบัน  และขอมูลท่ีเผยแพรใหผูท่ีเก่ียวของรับทราบ 

3) หลักฐานการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาทิ รายงานการ
ประชุม รูปถาย เปนตน 
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3.6 ขอมูลดานความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (Process Safety Information)  

วัตถุประสงค 

แสดงขอมูลดานความปลอดภัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตใหเกิดความเขาใจตอผูปฏิบัติงาน และ
นําไปใชในการวิเคราะหอันตรายท่ีมีอยูในกระบวนการผลิตใหสามารถชี้บงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน  เพ่ือชวยใหมีการ
ปรับปรุงมาตรการการปองกันอุบัติภัยไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 

ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดเตรียมขอมูลดานความปลอดภัยของกระบวนการผลิตเก็บไวท่ีโรงงาน
และสรุปขอมูลภาพรวมโดยเปนสวนหนึ่งของรายงานการบริหารจัดการความเส่ียงฉบับนี้ ซ่ึงขอมูลดานความ
ปลอดภัยของกระบวนการผลติจะตองประกอบดวยขอมูล 3 ดาน ดังนี้ 

1) ขอมูลสารเคมีอันตรายท่ีใชหรือเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 
(1) รายชื่อสารเคมีอันตรายท่ีใชในโรงงาน ท้ังท่ีเปนวัตถุดิบ (Raw Material)  ผลผลิตระหวางทางของ

กระบวนการทางเคมี (Intermediate)  ผลผลิตพลอยได (By-product) ตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst)  
สารเติมแตง (Additive) เชื้อเพลิง (Fuel)  และของเสีย (Waste) รวมท้ังสารเคมีท่ีอาจเกิดเม่ือหยุด
กระบวนการผลิตกระทันหันหรือเม่ือเกิดเหตุไมคาดคิด  
 ชื่อสารเคมี 
 ชื่อตามระบบ IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) 
 CAS Number (Chemical Abstract Service Number) หรือ ประเภทของสาร 
 ความเขมขนหรืออัตราสวนในการเตรียม 
 สถานะ 

(2) ปริมาณสารเคมีอันตรายในหนวย SI โดยจําแนกเปนสวนท่ีใชในกระบวนการผลิตและใชใน
หนวยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิต 
 ปริมาณครอบครองหรือมีอยูของสารเคมีอันตรายแตละชนิดท่ีมากท่ีสุด 
 ปริมาณสารเคมีอันตรายท่ีใชตอป  
 ปริมาณสารเคมีอันตรายท่ีกฎหมายกําหนด  
 สถานท่ีเก็บ/รูปแบบการจัดเก็บ 

(3) ขอมูลเก่ียวกับอันตรายของสารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิต อยางนอยตองครอบคลุมใน
เรื่องตอไปนี้  
 ขอมูลความเปนพิษ (Toxicity data)  
 อันตรายตอสุขภาพ อาทิ การระคายเคือง ภาวะขาดอากาศ การกอใหเกิดมะเร็ง  
 ความเขมขนท่ีอาจทําใหเสียชีวิตได 
 การบาดเจ็บท่ีอาจเกิดจากไฟไหม หรือระเบิด 
 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ผลกระทบตออาคารสถานท่ี ระบบนิเวศ 

และ สิ่งมีชีวิต 
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 ขอมูลคามาตรฐานความปลอดภัย/ขีดจํากัดความเขมขนท่ีอนุญาตใหสัมผัสได 
(Permissible exposure limits)  

 ขอมูลสมบัติทางกายภาพ (Physical data)  แสดงในหนวย SI 
 จุดวาบไฟ (Flash point) 
 จุดติดไฟ (Ignition temperature) 
 ความไวไฟ (Flammable limits) 
 ความดันไอ (Vapor Pressure) 
 ความหนาแนน (Density) 
 จุดเดือด (Boiling point) 
 ความสามารถในการผสมกับสารอ่ืน (Miscibility) 
 อัตราการสลายตัว (Rate of decomposition) 
 ความไวตอการเกิดระเบิด (Sensitiveness of explosives) 
 พฤติกรรมของสารท้ังในกรณีท่ีระบบการผลิตเดินปกติ ผิดปกติ หรือภายใต

สภาวะท่ีเกิดอุบัติภัย อาทิ ปฏิกิริยาเคมีเม่ือระบบเดินผิดปกติ การปนเปอนใน
ผลิตภัณฑ   

 ขอมูลการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี (Reactivity data)  
 ขอมูลคุณสมบัติการกัดกรอน (Corrosivity data)  
 ขอมูลดานความเสถียรและการกอความรอน (Thermal and chemical stability 

data)  
 ขอมูลอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการผสมกันกับสารเคมีอ่ืนๆ อยางไมตั้งใจ (Hazardous 

effects of inadvertent mixing of different materials)  
 วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนในการสัมผัสแตละประเภท ไดแก การกลืนกิน การสัมผัส

ทางผิวหนัง การสูดดม 
(4) ขอมูลรูปแบบการขนสง 

 รูปแบบการขนสงสารเคมี อาทิ ทางทอ ทางรถบรรทุก ทางเรือ   

ท้ังนี้ อาจจัดทําในรูปแบบของเอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (Material Safety Data 
Sheets: MSDS) ในรูปแบบ Globally Harmonised System for Classification and labeling of Chemicals 
(GHS) ตามขอกําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานท่ีเก่ียวของ  และขอมูลตองครอบคลุมปฏิกิริยาท่ี
ไมสามารถควบคุมได (Runaway reaction) และ อันตรายท่ีเกิดจากความดันมากเกินไป (Overpressure) 

2) ขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีใชในกระบวนการผลิต อยางนอยตองครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้  
(1) แผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต (Process flow diagram) หรือแผนภาพการไหล 

(Block flow diagram) แสดงข้ันตอนของกระบวนการผลิตอยางงาย  
 แผนภาพการไหล (Block flow diagram) ใชแสดงอุปกรณหลักและการเชื่อมตอใน

กระบวนการผลิต รวมท้ังอัตราการไหล องคประกอบ อุณหภูมิ และความดัน 
 แผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต (Process flow diagram) เปนแผนภาพท่ีมี

ความซับซอนมากข้ึน  แสดงใหเห็นสายการผลิตหลัก อุณหภูมิ ความดัน ของทุกสายท่ี
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เขาและออกจากอุปกรณตางๆ วาลว อุปกรณควบคุมความดันและอุณหภูมิ เพ่ือแสดง
ใหเห็นกระบวนการผลิตท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน  นอกจากนี้ยังแสดงองคประกอบหลักและสิ่ง
สนับสนุนการผลิตท่ีมีตลอดกระบวนการผลิต 

(2) กระบวนการทางเคมี (Process chemistry) เปนการแสดงวิธีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
ของสารเคมี 1 ตัว หรือมากกวา ท่ีมีปฏิกิริยาตอกัน อาทิ สมการ อัตราสวนหรือสัดสวนในการ
เกิดปฏิกิริยา 

(3) ปริมาณสารเคมีท่ีจัดเก็บไดสูงสุดตามท่ีออกแบบไว (Maximum intended inventory)  
(4) คาขีดจํากัดต่ําสุด-สูงสุด (Safe upper and lower limits) ของระบบ อาทิ อุณหภูมิ ความดัน 

อัตราการไหลหรือการผสม เปนตน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยของกระบวนการผลิต  
(5) ผลสืบเนื่องท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของกระบวนการผลิตท่ีเบี่ยงเบนไปจาก

มาตรฐานท่ีออกแบบไว (Consequences of deviation)  รวมถึงผลดานความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยท่ีจะมีตอผูปฏิบัติงาน  

กรณีท่ีไมมีตนฉบับเอกสารขอมูลทางเทคนิค อาจมีการจัดทําขอมูลดังกลาวข้ึนใหเชื่อมโยงกับการวิเคราะห
อันตรายของกระบวนการผลิต (Process hazard analysis) โดยใหมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการวิเคราะห
อันตราย  

3) ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในกระบวนการผลิต ควรแสดงขอมูลท่ีครอบคลุมในเรื่อง
ตอไปนี้  
(1) วัสดุท่ีใชในการกอสราง (Materials of construction)  
(2) แผนภูมิแสดงการเดินทอและอุปกรณควบคุม/เครื่องมือวัด (Piping and instrument 

diagrams; P&ID)   
 P&ID ใชแสดงความสัมพันธระหวางอุปกรณและเครื่องมือรวมท้ังขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ ไดแก 

วัสดุท่ีใชในการกอสราง ความสามารถและเฮดความดันของเครื่องสูบ (Pump capacity and 
pressure head) แรงมาของคอมเพรสเซอร (Compressor horsepower) การออกแบบถัง
ท้ังความดันและอุณหภูมิ 

 ขอมูลการออกแบบอุปกรณ ไดแก ขอกําหนดและมาตรฐาน (Code and standard) ท่ี
ใชในการออกแบบ  รวมถึงแนวปฏิบัติทางวิศวกรรม (Good Engineering Practice) 

 อุปกรณท่ีถูกออกแบบและสรางมาหลายปตามขอกําหนดหรือมาตรฐานท่ีมีอยูขณะนั้น  
ซ่ึงปจจุบันไมไดใชแลว  ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีการทดสอบ ตรวจสอบ 
และใชงานตามท่ีเหมาะสม 

 อุปกรณท่ีไมไดออกแบบและสรางตามขอกําหนดหรือมาตรฐาน  ผูประกอบกิจการ
โรงงานตองอธิบายหรือมีเอกสารอางอิงเพ่ือยืนยันวาการออกแบบและการกอสรางนั้น
เหมาะสมกับวัตถุประสงคท่ีใชงาน 

(3) การจําแนกความปลอดภัยของระบบไฟฟา (Electrical classification) อาทิ ท่ีตั้ง Main 
Distribution Board ระบบการแบง ควบคุม และตัดไฟ 

(4) การออกแบบระบบนิรภัย/วาลว (Relief system) และพ้ืนฐานการออกแบบ และตําแหนงท่ีติดตั้ง 
(5) การออกแบบระบบระบายอากาศ (Ventilation system) ทิศทางการระบายและวิธีการ

ทํางาน 
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(6) ขอกําหนดและมาตรฐานท่ีใชสําหรับการออกแบบ (Design codes and standards) ท่ีใช   
(7) ขอกําหนดและวิธีการจําแนกสารหรือทิศทางการไหลของทอ อาทิ การใชรหัสสี สัญลักษณ 

ทิศทาง 
(8) สมดุลของวัสดุและพลังงาน (Material and energy balances) ในกระบวนการผลิต  
(9) อุปกรณในระบบความปลอดภัย (Safety systems) อาทิ ระบบควบคุมการหยุดอัตโนมัติ 

(Interlock) ระบบตรวจจับและระงับเหตุอัตโนมัติ (Detection and suppression system) 
เปนตน  

สําหรับอุปกรณ/เครื่องมือท่ีมีอยู ซ่ึงไดถูกออกแบบหรือสรางข้ึนภายใตขอกําหนด แนวปฏิบัติ หรือมาตรฐาน
ท่ีถูกเลิกใชแลว ผูประกอบกิจการโรงงานควรดําเนินการทบทวนเอกสาร มาตรการ และแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเก่ียวของ
เปนระยะท่ีเหมาะสม เพ่ือประเมินวาอุปกรณ/เครื่องมือนั้นๆ ไดมีการออกแบบ บํารุงรักษา ตรวจสอบ ทดสอบ 
และใชงานไดอยางปลอดภัย โดยดําเนินการปดชองวางท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายจากการใชมาตรฐานท่ีถูกเลิกใชไป
แลวดวยหลักการหรืออุปกรณท่ีเปนท่ียอมรับ  อีกท้ัง ควบคุมการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับสารเคมี เทคโนโลยี 
อุปกรณใหเปนไปตามขอปฏิบัติท่ีดีและเปนท่ียอมรับทางดานวิศวกรรม 

โดยโรงงานควรรวบรวมขอมูลในแตละดานไวในสถานท่ีซ่ึงสามารถนํามาอางอิงและคนหาไดงาย  

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 1) ขอมูลสารเคมีอันตรายท่ีใชหรือเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต (ดังตารางท่ี 6-1) 
 รายชื่อสารเคมี 
 ปริมาณ 
 รูปแบบการจัดเก็บ (ภาชนะ) 

2) ขอมูลเทคโนโลยีท่ีใชในกระบวนการผลิต 
 แผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต (Process flow diagram) หรือแผนภาพการ

ไหล (Block flow diagram) แสดงข้ันตอนของกระบวนการผลิตอยางงาย พรอม
คําอธิบายข้ันตอนของกระบวนการผลิต  

3) ขอมูลอุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในกระบวนการผลิต 
 แจกแจงรายการอุปกรณหลักท่ีใชในกระบวนการผลิต 
 แจกแจงรายการอุปกรณในระบบความปลอดภัย 

ตัวอยาง 
1) ขอมูลสารเคมีอันตรายท่ีใชหรือเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต  

ตารางท่ี 6-1 ตัวอยางรายชื่อและปริมาณสารเคมีอันตรายท่ีใชในโรงงานของบริษัท เอเอเอ จํากัด 
 

โรงงาน บริษัท เอเอเอ จํากัด 

ช่ือสารเคมี
อันตรายตาม 

IUPAC 

CAS 
Number 

ประเภทความ
เปนอันตราย
ตาม GHS 

ความ
เขมขน/

อัตราสวนใน
การเตรียม 

วัตถุประสงค
ของการใช 

ปริมาณท่ี
จัดเก็บ
สูงสุด 

(หนวย) 

ปริมาณ
การใช
ตอป 

(หนวย) 

ภาชนะ/
สถานท่ี

เก็บ 

ขนาด
ภาชนะท่ี
เก็บ/บรรจุ 
(หนวย) 

ปริมาณ
ท่ีเขา
ขาย 

เขาขาย
ตองทํา
รายงาน 

Xylenes 
1330-20-

7 

Flammable 
Liquids 

Category 3 
30% w/w วัตถุดิบ 25 ton 576 ton Tank A 30 ton 5 ton เขาขาย 

Methylbenzene 
(Toluene) 

108-88-3 
Flammable 

Liquids 
Category 2 

30% w/w  วัตถุดิบ 25 ton 576 ton Tank B 30 ton 5 ton เขาขาย 

Isopropyl 
alcohol 

67-63-0 
Flammable 

Liquids 
Category 2 

15% w/w วัตถุดิบ 15 ton 288 ton Tank C 12 ton 5 ton เขาขาย 

Solvent X   
Flammable 

Liquids 
Category 3 

  ผลิตภัณฑ 200 ton 
4500 
ton 

Tank D 250 ton 5 ton เขาขาย 

 

 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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รูปท่ี 6-1 ตัวอยาง MSDS ของสารเคมีอันตราย และรูปแบบการขนสง 
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รูปท่ี 6-1 ตัวอยาง MSDS ของสารเคมีอันตราย และรูปแบบการขนสง (ตอ) 
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รูปท่ี 6-1 ตัวอยาง MSDS ของสารเคมีอันตราย และรูปแบบการขนสง (ตอ) 
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รูปท่ี 6-1 ตัวอยาง MSDS ของสารเคมีอันตราย และรูปแบบการขนสง (ตอ) 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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รูปท่ี 6-1 ตัวอยาง MSDS ของสารเคมีอันตราย และรูปแบบการขนสง (ตอ) 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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รูปท่ี 6-1 ตัวอยาง MSDS ของสารเคมีอันตราย และรูปแบบการขนสง (ตอ) 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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รูปท่ี 6-1 ตัวอยาง MSDS ของสารเคมีอันตราย และรูปแบบการขนสง (ตอ) 
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รูปท่ี 6-1 ตัวอยาง MSDS ของสารเคมีอันตราย และรูปแบบการขนสง (ตอ) 
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รูปท่ี 6-1 ตัวอยาง MSDS ของสารเคมีอันตราย และรูปแบบการขนสง (ตอ) 
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รูปท่ี 6-1 ตัวอยาง MSDS ของสารเคมีอันตราย และรูปแบบการขนสง (ตอ) 
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รูปท่ี 6-1 ตัวอยาง MSDS ของสารเคมีอันตราย และรูปแบบการขนสง (ตอ) 
ท่ีมา: http://www.pharmcoaaper.com/pages/MSDS/MSDS_I/isopropanol_99_percent.pdf 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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2) ขอมูลเทคโนโลยีท่ีใชในกระบวนการผลิต 
(1) ตัวอยางแผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต (Process Flow Diagram) และแผนภาพการไหล 

(Block flow diagram) ดังรูปท่ี 6-2 และ 6-3 คําอธิบายดังรูปท่ี 6-4 

 

รูปท่ี 6-2 ตัวอยางแผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต (Process flow diagram) 
ท่ีมา: http://en.wikipedia.org/wiki/Process_flow_diagram 

(2) ตัวอยางกระบวนการทางเคมี (Process chemistry) เปนการแสดงวิธีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
ของสารเคมี 1 ตัว หรือมากกวา ท่ีมีปฏิกิริยาตอกัน อาทิ สมการ อัตราสวนหรือสัดสวนในการ
เกิดปฏิกิริยา ดังรูปท่ี 6-3 

 

รูปท่ี 6-3 ตัวอยางแผนภาพการไหล (Block flow diagram) และกระบวนการทางเคมี (Process chemistry) 
ท่ีมา : http://www.coe.or.th/coe/main/coeHome.php?aMenu=701012&aSubj=211&aMajid=8 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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รูปท่ี 6-4 ตัวอยางคําอธิบายข้ันตอนของกระบวนการผลิต 

ท่ีมา: คูมือการช้ีบงอันตรายการประเมินความเสี่ยงภัย และการจัดทํารายงาน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(3) ตัวอยางปริมาณสารเคมีท่ีจัดเก็บไดสูงสุดตามท่ีออกแบบไว (Maximum intended inventory) ดัง
ตารางท่ี 6-1 

(4) ตัวอยางคาขีดจํากัดต่ําสุด-สูงสุด (Safe upper and lower limits) ของระบบ อาทิ อุณหภูมิ ความดัน 
อัตราการไหลหรือการผสม เปนตน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยของกระบวนการผลิต ดังรูปท่ี 6-5 

 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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รูปท่ี 6-5 ตัวอยางคาขีดจํากัดต่ําสุด-สูงสุด (Safe upper and lower limits) ของระบบ 

ท่ีมา : คูมือการช้ีบงอันตรายการประเมินความเสี่ยงภัย และการจัดทํารายงาน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(5) ตัวอยางผลสืบเนื่องท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของกระบวนการผลิตท่ีเบี่ยงเบนไปจาก
มาตรฐานท่ีออกแบบไว (Consequences of deviation)  รวมถึงผลดานความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยท่ีจะมีตอผูปฏิบัติงาน ดังรูปท่ี 6-6 

กระบวนการบรรจุ LPG

การเตรียมการบรรจุ LPG การเตรียมถังเปลา

การเตรียมถังเก็บ LPG เพ่ือรับ 

LPG เขาจัดเก็บ

การขนถาย LPG เขาสูถังเก็บ

การจัดเก็บ LPG

การบรรจุ LPG

ช่ังนํ้าหนัก LPG

ทดสอบการรั่ว

ผนึกซีล

จัดเก็บรอสงมอบและกระจาย

สินคาสูผูบริโภค

การรับถัง LPG เปลาเพ่ือบรรจุ

ใหม

ตรวจสอบถัง LPG วาอยูใน

สภาพดีและยังไมหมดอายุ

การลางถัง

การตรวจสอบสภาพท่ัวไป

ความดันสูงสุด 16.33 bar
อุณหภูมิ 30°C
อัตราการไหล 10 ตัน/ชม.

ความดันสูงสุด 16.33 bar
อุณหภูมิ 30°C
ระดับไมเกิน 85%

ความดันสูงสุด 16.33 bar
อุณหภูมิ 30°C

น้ําหนัก LPG 15 kg. (Net weight)

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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รูปท่ี 6-6 ตัวอยางผลสืบเนื่องท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของกระบวนการผลิตท่ีเบี่ยงเบนไป 

จากมาตรฐานท่ีออกแบบไว (Consequences of deviation) 
ท่ีมา : คูมือการช้ีบงอันตรายการประเมินความเสี่ยงภัย และการจัดทํารายงาน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3) ขอมูลเก่ียวกับอุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในกระบวนการผลิต ควรแสดงขอมูลท่ีครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้  

(1) ตัวอยางวัสดุท่ีใชในการกอสราง (Materials of construction) ดังรูปท่ี 6-7 

 
รูปท่ี 6-7 ตัวอยางวัสดุท่ีใชในการกอสราง (Materials of construction) 
ท่ีมา : http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/procesos-quimicos-de-

fabricacion/materiales/Subject%207.%20Equipment%20Sizing%20and%20Costing%20OCW.pdf 

  

3.   ป๊ัมส่ง LPG (Pump) 

ป๊ัมส่ง LPGที่ใช้ในโรงงานบรรจุก๊าซจะใช้สําหรับการสร้างความดนัของ LPG ให้สูงขึน้เพือ่ให้

สามารถส่ง LPG ไปตามท่อก๊าซสู่หัวจ่ายก๊าซ โดยปกติจะสามารถสร้างความดนัให้สูงขึน้ทางด้าน

ออกอกีประมาณ 4.76 – 6.8 bar ซ่ึง LPG จากถงัจะมีแรงดันที่ประมาณ 12.25 bar ที่ 30°C ดงัน้ัน 

ตัวป๊ัมและอุปกรณ์รวมทั้งท่อจะมีแรงดนัสูงอยู่ในระบบขณะที่มีการเดนิป๊ัมเพื่อส่ง LPG ไปทําการ

บรรจุ และในขณะที่มีการเดินป๊ัมน้ันจะมีแรงส่ันสะเทือนเกิดขึน้อาจทําให้ตัวยึดท่อหรือุปกรณ์มี

โอกาสคลายตัว และทําให้เกดิการร่ัวไหลได้ ซ่ึงจะทําให้เกดิไฟไหม้หรือระเบิดขึน้ได้ 

510 
621 
704 
816 
 
1093 

-46 

-59 

-196 

-254 

Tmax (°C)   Steel 
Tmin (°C)   Steel 
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(2) ตัวอยางแผนภูมิแสดงการเดินทอและอุปกรณควบคุม/เครื่องมือวัด (Piping and instrument 
diagrams; P&ID)  ดังรูปท่ี 6-8 

 
รูปท่ี 6-8 ตัวอยางแผนภูมิแสดงการเดินทอและอุปกรณควบคุม/เครื่องมือวัด (P&ID) 

ท่ีมา: http://en.wikipedia.org/wiki/Piping_and_instrumentation_diagram 

(3) ตัวอยางการจําแนกความปลอดภัยของระบบไฟฟา (Electrical classification)  อาทิ ท่ีตั้ง 
Main Distribution Board ระบบการแบง ควบคุม และตัดไฟ ดังรูปท่ี 6-9 

 
รูปท่ี 6-9 ตัวอยางการจําแนกความปลอดภัยของระบบไฟฟา (Electrical classification) 

ท่ีมา: กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานท่ีประกอบกิจการนํ้ามัน พ.ศ. 2556 

  

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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(4) ตัวอยางการออกแบบระบบนิรภัย/วาลว (Relief system) และพ้ืนฐานการออกแบบ และตําแหนง
ท่ีติดตั้ง 

 
รูปท่ี 6-10 ตัวอยางการออกแบบระบบนิรภัย/วาลว (Relief system) และพ้ืนฐานการออกแบบ และตําแหนงท่ีติดตั้ง 

ท่ีมา: http://www.watts.com/images/aux_images/learnabouts/thermalexpansion/hwheatingsystem-lrg.jpg 
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(5) ตัวอยางการออกแบบระบบระบายอากาศ (Ventilation system) ทิศทางการระบายและ
วิธีการทํางาน 

 
รูปท่ี 6-11 ตัวอยางการออกแบบระบบระบายอากาศ (Ventilation system) ทิศทางการระบายและวิธีการทํางาน 

ท่ีมา: http://www.hemcocorp.com/images/hoodvent%20images/LabVent2014.jpg 

(6) ตัวอยางขอกําหนดและมาตรฐานท่ีใชสําหรับการออกแบบ (Design codes and standards) 
ท่ีใช ดังรูปท่ี 6-12 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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รูปท่ี 6-12 ตัวอยางขอกําหนด ASME ท่ีใชสําหรับการออกแบบ (Design codes and standards) 

ท่ีมา: http://ih.constantcontact.com/fs036/1103542706910/img/52.jpg?a=1104581045070 
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(7) ตัวอยางขอกําหนดและวิธีการจําแนกสารหรือทิศทางการไหลของทอ อาทิ การใชรหัสสี 
สัญลักษณ ทิศทาง ดังรูปท่ี 6-10 

(8) ตัวอยางสมดุลของวัสดุและพลังงาน (Material and energy balances) ในกระบวนการผลิต 
ดังตารางท่ี 6-2 และ 6-3 

ตารางท่ี 6-2 ตัวอยางสมดุลวัสดุ (Material Balance) 

Data Ethylene 
Feed 

Oxygen 
Feed 

Reactor 
Recycle 

Reactor 
Effluent 

Temperature 86 oF 86 oF 162 oF 482 oF 

Pressure 261 psia 261 psia 231 psia 241 psia 

Total Molar 
Flow 

1051 
lbmol/hr 

1023 
lbmol/hr 

24064 
lbmol/hr 

25577 
lbmol/hr 

Component Flows (lbmol/hr): 

Ethylene 1050 0 7532 7533 

Oxygen 0 1023 1039 1039 

Carbon 
Dioxide 

0 0 1483 1881 

Ethylene 
Oxide 

0 0 0 850 

Methane 1.36 0 12549 12550 

Ethane 0.0607 0 690 552 

Nitrogen 0.0145 0 127 127 

Argon 0 0.042 366 366 

Water 0 0 278 679 

ตารางท่ี 6-3 ตัวอยางสมดุลพลังงาน (Energy Balance) 

Total Electrical Consumption 1,800 kW 

Total Cooling Water Consumption 75,200 lb/hr 

Internal Heat Exchanger Duties 8.66e7 Btu/hr 

(9) ตัวอยางอุปกรณในระบบความปลอดภัย (Safety systems) อาทิ ระบบเชื่อมโยงการควบคุม
อัตโนมัติ (Interlock) ระบบตรวจจับและระงับเหตุอัตโนมัติ (detection and suppression 
system) เปนตน ดังรูปท่ี 6-13 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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รูปท่ี 6-13 ตัวอยางอุปกรณในระบบความปลอดภัย (Safety systems) อาทิ ระบบเชื่อมโยงการควบคุมอัตโนมัติ 

(Interlock) ระบบตรวจจับและระงับเหตุอัตโนมัติ (detection and suppression system) 

ท่ีมา: http://biomassmagazine.com/uploads/posts/magazine/2014/06/Cont-Pellet-figure-5-0714_14029549768234.jpg 
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3.7 การวิเคราะหอันตรายของกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA)  

วัตถุประสงค 

เพ่ือชี้บง วิเคราะห ประเมิน และควบคุมอันตรายของกระบวนการผลิตดวยมาตรการท่ีเหมาะสมกับความ
ซับซอนของกระบวนการผลิตนั้นๆ เปนการปองกันการเกิดอุบัติภัยอยางมีระบบและนําไปสูการตัดสินใจปรับปรุง
ดานความปลอดภัยและลดผลกระทบท่ีอาจตามมาจากอันตรายตางๆ เพ่ือใหกระบวนการผลิตมีความปลอดภัยมาก
ยิ่งข้ึน 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 

การวิเคราะหอันตรายของกระบวนการผลิต (PHA) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง  หากผูประกอบกิจการโรงงานจัดทํา PHA อยางเปนระบบ ชี้บงและวิเคราะหอันตรายอยางละเอียดและ
รอบคอบ  ผลลัพธท่ีได คือ ขอมูล PHA ซ่ึงแสดงอันตรายท่ีอาจสงผลตอท้ังผูประกอบกิจการโรงงาน ผูปฏิบัติงาน 
และผูมีสวนเก่ียวของ โดยขอมูลนี้จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจปรับปรุงความปลอดภัยและลดผลกระทบท่ีไม
ตองการหรือไมไดอยูในแผนท่ีวางไว  ดังนั้น การทํา PHA ควรดําเนินการดังนี้ 

1) จัดตั้งกลุม/คณะ/ทีมวิเคราะหอันตรายของกระบวนการผลิตท่ีมีความเขาใจในเทคนิคท่ีจะใชชี้บง
และวิเคราะหอันตรายและกระบวนการผลิตท่ีจะวิเคราะห 
 ทีมอาจประกอบดวยสมาชิกต้ังแต 3 คนข้ึนไป  ท้ังนี้ สมาชิกในทีมอาจเปนสมาชิกชั่วคราว

หรือสมาชิกประจํา  ควรประกอบดวยผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูความเขาใจและประสบการณใน
ดานตางๆ ดังนี้ 
 ดานการประกอบกิจการโรงงาน เชน เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิต การซอม

บํารุงเครื่องจักรหรืออุปกรณ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑและวัตถุผลพลอยได 
 ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมการทํางาน 
 ดานการชี้บงอันตราย ประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ควรจัดทําขอมูลรายชื่อทีมงาน ประวัติการทํางาน ประสบการณและความเชี่ยวชาญเพ่ือ
ประกอบการจัดตั้งและคัดเลือกทีม 

 หัวหนาทีมจําเปนตองมีความรูท้ังเทคนิคการชี้บง วิเคราะห และประเมินอันตรายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 

 ทีมงานท่ีสมบูรณควรมีสมาชิกท่ีมีความรูในเรื่องมาตรฐาน ขอกําหนด ขอบังคับ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตของโรงงาน 

 ทีมท่ีเลือกมาตองสามารถทํางานรวมกันไดเพ่ือแกไขปญหา รวมกันคนหาสาเหตุและมี
ขอเสนอแนะท่ีดี เพ่ือขจัดปญหาอยางมีเหตุผล 

2) เลือกระบบในกระบวนการผลิตท่ีจะทําการวิเคราะหอันตรายเปนอันดับแรก 
 กรณีกระบวนการผลิตท่ีมีขนาดใหญและมีอุปกรณเปนจํานวนมาก  ตองเรียงลําดับ

ความสําคัญอยางเปนระบบเพ่ือเลือกอุปกรณท่ีจะทํา PHA กอน   
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 การวิเคราะหอันตรายเบื้องตน (Preliminary hazard analysis) เปนแนวทางท่ีเปนประโยชน
ตอการจัดลําดับความสําคัญของกระบวนการผลิตท่ีผูประกอบกิจการโรงงานตองพิจารณา  
โดยควรจัดลําดับใหกระบวนการผลิตท่ีอาจสงผลตอคนจํานวนมากเปนอันดับแรก และ
กระบวนการผลิตดังกลาวควรไดรับการดูแลอยางมาก 

 การเรียงลําดับความสําคัญควรพิจารณาจากความรุนแรงเม่ือเกิดสารเคมีรั่วไหล จํานวน
ผูปฏิบัติงานท่ีอาจไดรับผลกระทบ ประวัติการเดินเครื่องจักร อาทิ ความถ่ีในการรั่วไหลของ
สารเคมี อายุของกระบวนการผลิต และปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะถูกนํามาเรียงลําดับโดย
พิจารณาจากความรุนแรงของผลกระทบจากอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึน หรือการจัดเรียงดวยวิธีอ่ืนๆ 

3) เลือกเทคนิคการช้ีบงและวิเคราะหอันตรายท่ีเหมาะสมกับกระบวนการผลิต 
 เทคนิคการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง (Hazards Indentify and Risk 

Assessnment) ผูประกอบกิจการโรงงานอาจพิจารณาเลือกใชเทคนิคตอไปนี้อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายเทคนิครวมกัน ไดแก 
 What-If  
 Checklist  
 Hazard and Operability Study (HAZOP)  
 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 
 Fault Tree Analysis (FTA) 
 Event Tree Analysis (ETA) 
 เทคนิคอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมและเทียบเทาวิธีการขางตนโดยขอความเห็นชอบจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม 
 การเลือกเทคนิคในการทํา PHA ข้ึนอยูกับหลายปจจัย อาทิ กระบวนการผลิตท่ีใชงานมานาน

และมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพียงเลก็นอย  กระบวนการผลิตใหมหรือกระบวนการผลิตท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงบอย  ขนาดและความซับซอนของกระบวนการผลิต  เปนตน  

 ตัวอยางการเลือกเทคนิคในการทํา PHA อาทิ  
 การทํา PHA ข้ึนอยูกับการตัดสินใจและการต้ังสมมติฐานท่ีดีบนพ้ืนฐานของเอกสาร

และความเขาใจของทีมงาน 
 Checklist ใชไดดีกับกระบวนการผลิตท่ีคอนขางเสถียร ไมคอยเปลี่ยนแปลง แตไม

เหมาะหากกระบวนการผลิตถูกเปลี่ยนแปลงอยางมาก เพราะ Checklist อาจขาดใน
สวนท่ีเปลี่ยนแปลงลาสุด สงผลใหสวนนั้นไมถูกประเมิน   

 กระบวนการผลิตท่ีมีความซับซอน มีหลากหลายอุปกรณ อาจใชหลายเทคนิคใน
กระบวนการผลิตเดียว  อาทิ กระบวนการผลิตท่ีมีอุปกรณจํานวนมาก มีขนาด
หลากหลาย และมีอายุการใชงานแตกตางกัน อาจใชตางเทคนิคและทีมงานวิเคราะห 
แลวจึงสรุปผลการศึกษาเพ่ือประเมิน อาทิ ใช Checklist กับ หมอไอน้ํา (Boiler) หรือ 
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน (Heat exchanger) และใช HAZOP กับกระบวนการผลิต
โดยรวม   

 กรณีท่ีมีกระบวนการผลิตขนาดใหญตอเนื่องกัน และมีหลายหองควบคุม (Control 
room) เพ่ือควบคุมแตละสวนของกระบวนการผลิต อาทิ สวนหอกลั่น (Distillation 
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tower)  สวนผสม (Blending operation) ควรทํา PHA แยกเปนแตละสวนแลว
สรุปผลรวม 

4) ช้ีบงและวิเคราะหอันตรายโดยพิจารณาเนนท่ีอุปกรณ เครื่องมือ และระบบสนับสนุนการผลิต 
รวมถึงการกระทําของมนุษย (เปนประจํา หรือ เปนครั้งคราว) และปจจัยภายนอกท่ีอาจเก่ียวของกับ
กระบวนการผลิต 
 การชี้บงและวิเคราะหอันตรายควรเนนท่ีอุปกรณ เครื่องมือ ระบบสนับสนุนการผลิต อาทิ 

กรณีไฟฟาดับ ระบบไอน้ํา/ประปาขัดของ เปนตน การกระทําของมนุษย (เปนประจํา หรือ 
เปนครั้งคราว) และปจจัยภายนอกท่ีอาจเก่ียวของกับกระบวนการผลิต เพ่ือวิเคราะหความ
เปนไปไดท่ีอาจจะเกิดหรือสงผลใหเกิดไฟไหม ระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีท่ีเปนพิษหรือ
ไวไฟ การหกหรือลนของสารเคมีอันตราย  

5) สรุปผลการวิเคราะหอันตรายของกระบวนการผลิต ซ่ึงประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้  
(1) บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย (อันตรายท่ีมีอยูในกระบวนการผลิต) 

(2) ขอมูลรายละเอียดการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 

(3) การชี้บงอุบัติการณท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต ซ่ึงมีศักยภาพในการกอใหเกิดผลกระทบท่ีรุนแรงใน
โรงงาน  

(4) มาตรการควบคุมทางดานวิศวกรรมและการบริหารจัดการท่ีสามารถนํามาประยุกตใชสําหรับ
การปองกันอันตรายและผลกระทบท่ีเก่ียวของสัมพันธกัน อาทิ ระบบตรวจจับและเตือนภัย
จากการรั่วไหล เปนตน  ท้ังนี้ วิธีการตรวจวัดท่ียอมรับไดอาจรวมถึงการตรวจติดตามและการ
ใชเครื่องมือ/อุปกรณควบคุมท่ีมีสัญญาณเตือนอยางเหมาะสม ภายใตหลักการ ALARP (As 
Low As Resonably Possible) คือ การลดผลกระทบของอันตรายใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะ
สามารถทําไดดวยวิธีการหรือเทคนิคท่ีมีอยูในปจจุบัน  มาตรการปองกันและจํากัดขอบเขต
ของเหตุการณแตละลําดับข้ันตอน แบงออกเปน 

 มาตรการระดับท่ี 1  มาตรการความปลอดภัยของกระบวนการผลิตปกติ (Inherent 
safety)  เปนการกําจัดหรือลดอันตรายท่ีแหลงกําเนิด  อาทิ   
 ลดปริมาณการเก็บสารเคมีอันตราย หรือเปลี่ยนไปใชวัตถุดิบหรือสารเคมีอ่ืนท่ี

อันตรายนอยลง  
 ใชกระบวนการผลิตท่ีใชสารเคมีอันตรายนอยกวา  
 ใชวัสดุท่ีทนตอการกัดกรอนในอุปกรณตางๆ ของระบบการผลิต 
 ออกแบบเผื่อสภาวะการปฏิบัติการท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา   
 ออกแบบเผื่อกรณีอุปกรณปองกันภัยลมเหลว   
 จัดวางอุปกรณภายในโรงงานใหเหมาะสม 

 มาตรการระดับท่ี 2  มาตรการปองกัน (Prevention measure)  เปนการปองกันท่ี
จุดเริ่มตนของเหตุการณท่ีอาจนําไปสูอุบัติภัย  อาทิ   
 มีระบบบริหารจัดการเพ่ือติดตั้งและออกแบบระบบ/อุปกรณ  
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 มีการออกแบบเพ่ือปองกันการทํางานท่ีลมเหลวของอุปกรณ หรือความผิดพลาด
ของคน (Human error) รวมถึงปองกันการทํางานท่ีลมเหลวในกิจกรรมเฉพาะ
ตางๆ อาทิ การซอมบํารุง การตรวจสอบ  

 เปลี่ยนอุปกรณ อาทิ ใชทอสองชั้นเพ่ือปองกันสารเคมีรั่วออกนอกทอ 
 มาตรการระดับท่ี 3  มาตรการควบคุม (Control measure)  เปนการปองกัน

เหตุการณอันตรายไมใหยกระดับข้ึนเปนอุบัติภัย โดยจํากัดขอบเขตหรือลดการรั่วไหล
ใหเหลือนอยท่ีสุดเพ่ือไมใหกลายเปนอุบัติภัย โดยมาตรการควบคุมนี้ข้ึนอยูกับสาเหตุ
หลักของอันตราย  ซ่ึงอุปกรณท่ีใชในมาตรการควบคุม อาทิ  
 Relief valve  
 การปลอยออกสู Scrubber หรือหอเผาท้ิง (Flare) 
 การปดระบบฉุกเฉินโดยใชระบบอัตโนมัติ 
 Gas detection/warning system  

 มาตรการระดับท่ี 4  มาตรการจํากัดขอบเขต (Limitation measure)  เปนมาตรการ
ระงับหรือลดความรุนแรงของผลกระทบจากอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึน  อาทิ   
 สรางท่ีหลบภัย   
 การจัดใหมีอุปกรณดับเพลิง   
 ข้ันตอนการตอบโตเหตุฉุกเฉิน  
 การปฐมพยาบาล/ชวยชีวิต  การสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 

(5) ผลสืบเนื่องท่ีเกิดข้ึนหากเกิดความลมเหลวของมาตรความควบคุมทางดานวิศวกรรมและการ
บริหารจัดการ 

(6) ผลของสถานท่ีตั้งอาคาร สถานท่ี อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ อาทิ การวางผัง/
ท่ีตั้งโรงงาน ท่ีตั้งอุปกรณ ทางเขา-ทางออก เพ่ือใหสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย
ความสะดวกกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือมีความเหมาะสมและปลอดภัยในการทํางาน 

(7) การออกแบบการปฏิบัติงานตามหลักการยศาสตร โดยพิจารณาถึงขอจํากัดในการทํางานของ
มนุษย อาทิ จํานวนบุคลากร  ลักษณะงานท่ีคนตองเก่ียวของกับเครื่องจักร ระยะเวลาการ
ทํางาน สุขภาพอนามัย 

(8) การประเมินผลเชิงคุณภาพถึงขอบเขตผลกระทบดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของ
ผูปฏิบัติงาน ท่ีอาจเกิดข้ึนจากความลมเหลวในการควบคุมกระบวนการผลิต หรือจาก
สภาพแวดลอม อาทิ อุทกภัย วาตภัย 

(9) การชี้บงสิ่งท่ีตองปรับปรุง (Identifying areas for improvement) ท้ังในโรงงานและ
กระบวนการผลิตท่ีเก่ียวของกับการควบคุมอุบัติภัย โดยกําหนดพ้ืนท่ีและแผนในการปรับปรุง 

(10) การจัดลําดับความสําคัญและวางแผนปรับปรุง (Selecting priorities and scheduling 
improvement) โดยลําดับความสําคัญของสิ่งท่ีตองปรับปรุง  เกณฑในการจัดลําดับ
ความสําคัญ  และมีกําหนดการในการปรับปรุงในแตละหัวขอ อาทิ 

 กําหนดตัวชี้วัดในการจัดลําดับความสําคัญ  
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หลังจากท่ีทํา PHA เสร็จ ผูประกอบกิจการโรงงานควรดําเนินการดังนี้ 

1) จัดทําระบบเอกสารท่ีสามารถบงบอกเกี่ยวกับส่ิงท่ีพบและขอเสนอแนะของทีมท่ีดําเนินการ
วิเคราะหกระบวนการผลิต 

2) จัดใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะและกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ รวมถึงการมีกรอบระยะเวลา
ท่ีชัดเจน มีการจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินการจนแลวเสร็จ 

3) บันทึกผลการดําเนินการและการติดตามในรูปแบบเอกสาร และมีการสื่อสารแจงใหผูท่ีเก่ียวของ
ทราบ 

4) จัดทําเปนวิธีปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติในกรณีท่ีสามารถทําไดเพ่ือใหมีการนําไปใชอยางชัดเจน 

ผลการวิเคราะหอันตรายของกระบวนการผลิต ควรมีการทบทวนอยางนอยทุก 5 ป หลังจากการดําเนินการ
ครั้งแรก หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย โดยตรวจสอบ
ยืนยันและทบทวนเพ่ือปรับปรุงขอมูลท่ีจําเปน เพ่ือใหผลการวิเคราะหนั้นมีความสอดคลองกับสภาพปจจุบันของ
กระบวนการผลิต และสามารถใชอางอิงได  

ผูประกอบกิจการโรงงานควรจัดเก็บผลการวิเคราะหอันตรายของกระบวนการผลิต รวมท้ังผลการตรวจสอบ
ใหสอดคลองและเปนไปตามขอกําหนด มีการปรับปรุงขอมูล ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวของใหเปนปจจุบันเพ่ือการ
ตรวจสอบภายหลัง  

มาตรการท่ีมีอยูควรถูกบรรจุเปนสวนหนึ่งของข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดการนํามาตรการนั้นไปใช
อยางเปนระบบ  ท้ังนี้ มาตรการตางๆ เหลานี้ จะตองอยูในกรอบของการตรวจประเมินดวย 
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ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 1) รายชื่อและประวัติกลุม/คณะ/ทีมวิเคราะหอันตรายของกระบวนการผลิต 
2) สรุปผลการวิเคราะหอันตรายของกระบวนการผลิต 
 บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย (อันตรายท่ีมีอยูของกระบวนการผลิต) 
 การชี้บงอุบัติการณท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต ซ่ึงมีศักยภาพในการกอใหเกิดผลกระทบท่ี

รุนแรงในสถานประกอบกิจการ  
 มาตรการควบคุมทางดานวิศวกรรมและการบริหารจัดการท่ีใชสําหรับการปองกันหรือ

ควบคุมอันตรายและผลกระทบท่ีเก่ียวของ 
 ผลสืบเนื่องท่ีเกิดข้ึนหากเกิดความลมเหลวของมาตรการควบคุมทางดานวิศวกรรมและ

การบริหารจัดการ 
 การจัดตั้งอาคาร สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  
 การออกแบบการปฏิบัติงานตามหลักการยศาสตร  
 การประเมินผลเชิงคุณภาพถึงขอบเขตผลกระทบดานความปลอดภัยและสุขภาพ

อนามัยของผูปฏิบัติงาน ท่ีอาจเกิดข้ึนจากความลมเหลวในการควบคุมกระบวนการผลิต 
หรือจากสภาพแวดลอม 

 การประเมินความเปนไปไดของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากสภาพแวดลอม  
 การชี้บงสิ่งท่ีตองปรับปรุง  
 การจัดลําดับความสําคัญและวางแผนปรับปรุง 

3) ประวัตกิารปรับปรงุ PHA (ควรมีการปรับปรุงอยางนอยทุก 5 ป) 
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3.8 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures)  

วัตถุประสงค 

ใหโรงงานมีการดําเนินงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงานตางๆ ในโรงงานท่ีชัดเจน  รวมถึงมีขอควรระวังใน
ดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพ่ือความเขาใจในการดําเนินงานและปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานและ
ผูเก่ียวของใหทํางานไดอยางปลอดภัย 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 

1) จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานใหครอบคลุมทุกประเภทการดําเนินงานของกระบวนการผลิต ซ่ึง
ข้ันตอนควรประกอบดวย คําแนะนําหรือรายละเอียดเพ่ือใหปฏิบัติตาม สิ่งท่ีตองทํา ขอมูลท่ีตอง
บันทึก สภาวะท่ีตองควบคุม ตัวอยางท่ีตองเก็บ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีควรระวัง โดย
ข้ันตอนการปฏิบัติงานควรถูกตองตามหลักเทคนิค สามารถเขาใจไดงาย  และมีการทบทวนเปนระยะ 
โดยโรงงานควรมีข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางนอยตามหัวขอดังตอไปนี้ 
(1) การเริ่มเดินเครื่องครั้งแรก (Initial start up) 
(2) การปฏิบัติงานตามปกติ (Normal operation) 
(3) การปฏิบัติงานชั่วคราว (Temporary operation) 
(4) การหยุดเดินเครื่องในภาวะฉุกเฉิน (Emergency shutdown) ซ่ึงรวมถึงภาวะท่ีจําเปนตองมี

การหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน และการมอบหมายผูรับผิดชอบควบคุมเพ่ือใหการหยุดเดินเครื่อง
นั้นเปนไปอยางปลอดภัย อยูภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

(5) การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (Emergency operation) 
(6) การหยุดเดินเครื่องตามปกติ (Normal shutdown) 
(7) การเริ่มเดินเครื่องหลังการซอมบํารุง (Turnaround) ตามกําหนดเวลา หรือหลังการหยุด

เดินเครื่องในภาวะฉุกเฉิน  
(8) ระบบหยุดการใชอุปกรณ (Lockout/Tagout) การใสกุญแจลอค (Lockout) และติดปายแจง

เตือน (Tag) ไวท่ีจุดตัดระบบหรือตําแหนงหยุดระบบ เพ่ือบงบอกวาอุปกรณดังกลาวถูก
ควบคุมไวและไมสามารถใชงานไดจนกวาผูท่ีรับผิดชอบจะปลดกุญแจและปายเตือนออกไป 
(Tagout) 

(9) การเขาสูพ้ืนท่ีอับอากาศ (Confined space entry) 
(10) การเริ่มเปดอุปกรณหรือทอในกระบวนการผลิต (Opening process equipment or 

piping) 
(11) ระบบสนับสนุนการผลิต (Facility) 
(12) การรื้อถอนสิ่งกอสรางหลังเลิกการใชหรือเลิกกิจการ (Decommissioning) 
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รูปท่ี 8-1  ตัวอยางระบบหยุดการใชอุปกรณ (Lockout-Tagout) 

2) ตองระบุขีดจํากัดในการปฏิบัติงานในข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
(1) ขีดจํากัดท่ีสภาวะการทํางานกรณีดําเนินงานปกติ อาทิ อุณหภูมิ ความดัน ความจุ อัตราการไหล 

(2) ผลสืบเนื่องท่ีเกิดข้ึนจากการเบี่ยงเบนไปจากขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุดท่ีตั้งไวของสภาวะในการ
ปฏิบัติงาน (Consequences of deviation)  

(3) ลําดับข้ันท่ีตองดําเนินการเพ่ือแกไขหรือหลีกเลี่ยงมิใหเกิดการเบี่ยงเบนไปจากขีดจํากัดสูงสุด
และต่ําสุดของสภาวะในการปฏิบัติงาน  

3) ตองระบุขอพิจารณาดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
(1) คุณสมบัติและอันตรายของสารเคมีอันตรายท่ีมีอยูหรือใชในกระบวนการผลิต  
(2) ขอควรระวังเพ่ือปองกันการสัมผัส รวมถึงมาตรการควบคุมทางดานวิศวกรรม ดานการบริหาร

จัดการ และการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล อาทิ จัดใหมีระบบตัดแยกแหลง
พลังงาน (Lockout/Tagout) ระบบใบอนุญาตทํางาน มีข้ันตอนการเปดอุปกรณหรือระบบทอ 
มีระบบควบคุมการเขาออกพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน ผูรับเหมาหรือบุคคลภายนอก  

(3) มาตรการควบคุมท่ีตองปฏิบัติตาม กรณีเกิดการสัมผัสหรือหายใจเอาสารเคมีอันตรายเขาสู
รางกาย  

(4) การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและการควบคุมปริมาณการจัดเก็บสารเคมีอันตราย  
(5) อันตรายเฉพาะตัวของสารเคมีอันตรายนั้น  
(6) ระบบความปลอดภัย (Safety systems) และหนาท่ีของระบบนั้นในกระบวนการผลิต 

4) ควรปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต 
โดยเฉพาะกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในกระบวนการผลิต เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่ง
สนับสนุนการผลิต (Facilities) ท้ังนี้ ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของควรไดรับการฝกอบรม และสามารถ
เขาถึงหรือเรียกใชขอมูลไดทันที 
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5) ควรทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงานโดยวิศวกรและผูปฏิบัติงานเพ่ือใหข้ันตอนมีความถูกตอง 
สามารถปฏิบัติไดอยางปลอดภัย  

6) ควรทบทวนและรับรอง วาข้ันตอนการปฏิบัติงานมีความถูกตองและเปนปจจุบันเปนประจําทุกป 

7) ควรจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานเปนภาษาทองถิ่นท่ีผูปฏิบัติงานเขาใจได 

8) ควรมีข้ันตอนกําหนดใหตองแจงผลหรือบันทึกผลการดําเนินงานตอผูเกี่ยวของเม่ือปฏิบัติงาน
เสร็จ  

9) กรณีท่ีมีระบบคอมพิวเตอรควบคุมกระบวนการผลิต (Computerized process control system) 
ตองมีการอธิบายแนวคิดหรือวิธีการทํางานของระบบโดยแสดงความสัมพันธระหวางระบบควบคุมกับ
อุปกรณท่ีถูกควบคุมไวในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 

 รายการข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีในโรงงาน ซ่ึงอางอิงจากคูมือเครื่องจักร มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสากล แนวปฏิบัติท่ีดีซ่ึงเปนท่ียอมรับ เจาของเทคโนโลยี  
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3.9 การฝกอบรม (Training)  

วัตถุประสงค 

การฝกอบรมเปนวิธีการหลักในการพัฒนาความรูของผูปฏิบัติงาน การเผยแพรความรู สรางความเขาใจ และ
สรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยดวยการฝกอบรมจะชวยใหผูปฏิบัติงานทํางานดวยความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 

1) กําหนดหลักสูตรการอบรมใหกับผูปฏิบัติงานและผูรับเหมา 
 แจกแจงใหชัดเจนวาผูปฏิบัติงานและผูรับเหมาในแตละตําแหนง จําเปนตองอบรมเรื่องใด

เพ่ือใหสอดคลองกับงานและตําแหนงท่ีรับผิดชอบ ท้ังนี้ ควรแบงการอบรมออกเปน 3 
ประเภทหลัก ดังนี้ 
 การฝกอบรมกอนเริ่มงาน (Initial training)  กําหนดหัวขอท่ีจําเปนในการปฐมนิเทศ

สําหรับผูปฏิบัติงานใหม (Orientation training) โดยมุงเนนมาตรการดานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการหยุดเดินเครื่อง 
และวิธีการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัยสําหรับงานเฉพาะเรื่องตางๆ  

 การฝกอบรมในงาน (On the Job Training / OJT)  กําหนดหัวขอการฝกอบรมใหแก
ผูปฏิบัติงานใหมท่ีโยกยายหนาท่ีในองคกรใหสอดคลองกับหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  ในท่ีนี้หมายรวมถึง
กรณีท่ีกระบวนการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของตองไดรับการอบรมในสวนท่ีเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับงานของตนดวย  

 การฝกอบรมเพ่ือทบทวน (Refresher training)  จัดใหมีการอบรมทบทวนความรู 
ความเขาใจท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  เพ่ือใหทบทวน
ความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรการดานความปลอดภัย รวมถึง
ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและเปนปจจุบัน ท้ังนี้ ผูประกอบกิจการโรงงานและผูปฏิบัติงาน
ควรมีการหารือรวมกันเพ่ือกําหนดระยะเวลาและความถ่ีของการฝกอบรมทบทวนท่ี
เหมาะสม ท้ังนี้ ควรจัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือทบทวนอยางนอยทุก 3 ป  

2) กําหนดวัตถุประสงคของการอบรมแตละหลักสูตร 
 กําหนดวัตถุประสงคของการอบรม 
 ความคาดหวังจากการอบรม 
 ตองจัดใหข้ันตอนการปฏิบัติงานเปนหัวขอหนึ่งของการอบรม 

3) จัดทําแนวทางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการอบรม 
 ปรับการประเมินและจัดสัดสวนของเนื้อหาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการอบรม 
 เพ่ิมการเรียนรูดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop / Hand-on training) อาทิ ทํา

แบบฝกหัดจากเหตุการณจริง หรือกรณีศึกษา (Case study) 
 จัดบรรยากาศการอบรมใหเสมือนการปฏิบัติงานจริงเพ่ือใหสอดคลองในเรื่องความปลอดภัย 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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 เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานฝกฝนและแสดงออกในสิ่งท่ีทราบ หรือทดสอบการปฏิบัติจริง 

4) ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรการอบรม 
 ประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรมและผูปฏิบัติงานท่ีไดรับการฝกอบรมตามระยะเวลาท่ี

เหมาะสม เพ่ือใหเห็นวาผูปฏิบัติงานมีศักยภาพและทราบถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ รวมท้ังขอมูลดานความปลอดภัยอยางครบถวน และสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ปลอดภัย 

 ตองแนใจวาไมมีอุปสรรคในดานภาษาหรือเอกสารประกอบการอบรม 
 มีวิธีวัดความความเขาใจและทักษะความสามารถในการรับรูของผูปฏิบัติงาน 

5) จัดหลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงานใหม และการทบทวนการอบรม 
 ทําใหแนใจวาผูปฏิบัติงานทุกคนรวมถึงผูปฏิบัติงานซอมบํารุง และผูปฏิบัติงานชั่วคราว ไดรับ

การอบรมท้ังระดับเริ่มตนและการอบรมทบทวน 
 ถามีการเปลี่ยนแปลง สารเคมี อุปกรณ หรือเทคโนโลยีในระบบ ตองทําใหแนใจวาผูปฏิบัติงาน

ท่ีเก่ียวของเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีมีตองานท่ีทํา 
 กําหนดความถ่ีในการอบรมเพ่ือทบทวนความรูและทักษะ 

6) จัดทําประวัติการอบรมของผูปฏิบัติงานและผูรับเหมา (Training documentation) ของแตละคน 
เพ่ือแสดงใหเห็นหลักสูตรท่ีไดรับการอบรม ผลการประเมินความรูความเขาใจ โดยระบุวันเวลาท่ีทํา
การอบรม เพ่ือใชในการตรวจสอบและบริหารจัดการหลักสูตรการฝกอบรมใหเกิดความเหมาะสมกับ
หนาท่ีและความจําเปนตอการทํางาน  

ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 1) แผนฝกอบรมสําหรับผูปฏิบัติงานและผูรับเหมาแตละตําแหนง/แผนก รวมท้ังการทบทวนการ
อบรม 

2) แนวทางบรรลุวตัถุประสงคของการอบรม 
3) วิธีการตรวจสอบวาหลักสูตรการอบรมทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4) หลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงานใหม และการทบทวนการอบรม 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
 63



 โครงการสงเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหาร 
ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

3.10 การดูแลผูรับเหมา (Contractors Management)  

วัตถุประสงค 

ใหมีระบบการกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบ และการทํางานรวมกันของท้ังผูประกอบกิจการโรงงาน 
ผูปฏิบัติงาน ผูรับเหมาและลูกจางผูรับเหมา เพ่ือการทํางานรวมกันอยางปลอดภัยตามกฎระเบียบของโรงงานและ
กฎหมายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 
 

ผูประกอบกิจการโรงงานควรกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของท้ังผูประกอบกิจการโรงงานและผูรับเหมา
โดยมีการกําหนดอยางชัดเจนในสัญญาการวาจาง โดยผูประกอบกิจการโรงงานและผูรับเหมาควรดําเนินการดังนี้  

1) ขอบเขตการดูแลผูรับเหมา จะตองครอบคลุมถึงผูรับเหมาท่ีดําเนินงานซอมแซม ซอมบํารุง ฟนฟู 
ปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือดําเนินงานใดๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตนั้นๆ ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีอยูขางเคียง   

2) ความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการโรงงานท่ีมีตอผูรับเหมา  
(1) ผูประกอบกิจการโรงงานควรมีการตรวจสอบขอมูล แผนงานและประเมินการดําเนินงานดาน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัทผูรับเหมานั้นๆ กอนลงนามสัญญาวาจาง 
(2) อบรมใหผูรับเหมาและลูกจางทราบถึงอันตรายท่ีมีในกระบวนการผลิตท่ีจะใหเขาดําเนินงาน 

ไมวาจะเปนดานอัคคีภัย การระเบิด หรือการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย  
(3) กําหนดใหผูรับเหมาดําเนินการใหอยูในภายใตกฎระเบียบของโรงงาน และควบคุมการทํางาน

ใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานและมาตรการความปลอดภัย 
(4) ตรวจสอบการเขาออกพ้ืนท่ีของผูรับเหมาและผูปฏิบัติงานของผูรับเหมา และควบคุมการใช

สารกระตุน ยาเสพติด และของมึนเมา 
(5) ใหขอมูลผูรับเหมาและลูกจางเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน  
(6) ประเมินผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยของผูรับเหมาเปนระยะ  
(7) เก็บบันทึกขอมูลการเจ็บปวย การบาดเจ็บท่ีเก่ียวเนื่องกับการทํางานในกระบวนการผลิตของ

ลูกจางผูรับเหมา  
(8) จัดทําประวัติการฝกอบรมลูกจางของผูรับเหมา 

3) ความรับผิดชอบของผูรับเหมาตอลูกจางและผูประกอบกิจการโรงงาน 
(1) จัดใหมีการฝกอบรมลูกจางของตนเองเก่ียวกับขอปฏิบัติในการทํางาน เพ่ือใหแนใจวาลูกจาง

จะปฏิบัติงานอยางปลอดภัย  
(2) แจงลูกจางของตนเองทราบและเขาใจถึงอันตรายตางๆ ท่ีมีอยูในกระบวนการผลิตท่ีทํางาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานอัคคีภัย การระเบิด หรือการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย รวมท้ังการ
ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน  

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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(3) จัดทําบันทึกขอมูลการฝกอบรมหัวขอตางๆ ของลูกจางตนเอง ซ่ึงประกอบดวยชื่อลูกจาง วัน
เวลาท่ีฝกอบรม รวมถึงการประเมินผลเพ่ือใหม่ันใจวาลูกจางผูนั้นเขาใจและสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองปลอดภัย  

(4) กํากับดูแลใหลูกจางของตนเองปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความปลอดภัยในการทํางานตามท่ี
ไดมีการกําหนดไว  

ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 
1) ขอบเขตหรือประเภทงานของผูรับเหมาท่ีตองดูแลเรื่องความปลอดภัย 
2) ความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการโรงงานท่ีมีตอผูรับเหมาท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย 
3) ความรับผิดชอบของผูรับเหมาท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยตอลูกจางและผูประกอบกิจการ

โรงงาน 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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3.11 การทบทวนความปลอดภัยกอนเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-startup Safety Review)  

วัตถุประสงค 

ใหมีการทบทวนตรวจสอบกระบวนการผลิต อุปกรณ และการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตให
เกิดความปลอดภัยกอนเริ่มกระบวนการผลิต (Start-up) ภายหลังจากท่ีมีการหยุดเดินเครื่องกระบวนการผลิต 
(Major Shutdown) และการซอมบํารุงใหญกระบวนการผลิต (Turnaround)  ซ่ึงจะชวยลดผลกระทบของ
อันตรายท่ีอาจเกิดจากการเริ่มกระบวนการผลิต 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 

1) มีข้ันตอนหรือกระบวนการยืนยันเพ่ือทบทวนความปลอดภัยกอนเริ่มกระบวนการผลิตท้ังกรณีเริ่ม
กระบวนการผลิต (Start-up) ภายหลังจากท่ีมีการหยุดเดินเครื่อง (Major Shutdown) และการซอม
บํารุงใหญ (Turnaround) วาการกอสรางหรืออุปกรณท่ีสรางใหมหรือการปรับปรุงในสวนตางๆนั้น
ตรงตามขอกําหนดของการออกแบบ อาทิ แบบฟอรมทบทวนความปลอดภัยกอนเริ่มกระบวนการ
ผลิต ดังตัวอยางในภาคผนวก ค 

2) มีการดําเนินการเพ่ือยืนยันโดยการทดสอบอุปกรณสวนยอยกอนจะทดสอบท้ังระบบ ท้ังนี้ ให
เปนไปตามแนวปฏิบัติท่ีดีหรือมาตรฐานท่ีมีอยู  ซ่ึงผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีจะตองลงนามยืนยันความพรอม
ของกระบวนการผลิตกอนเริ่มระบบ  อีกท้ังมีการยืนยันตามขอกําหนดดานลางนี้กอนอนุญาตใหมีการ
นําสารเคมีอันตรายเขาสูกระบวนการผลิต โดยการยืนยันตองครอบคลุมประเด็นตอไปนี้  
(1) การกอสรางและเครื่องมือ/อุปกรณท่ีใช เปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะท่ีออกแบบไว  

(2) มีการจัดเตรียมมาตรการหรือขอปฏิบัติดานความปลอดภัย การบํารุงรักษา และปฏิบัติการใน
ภาวะฉุกเฉิน ไวอยางพอเพียงและพรอมดําเนินการ  

(3) กรณีเปนโรงงานหรือกระบวนการผลิตใหม จะตองมีการวิเคราะหอันตรายของกระบวนการ
ผลิต  (Process hazard analysis) และดําเนินการตามขอแนะนําท่ีใหไว เพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรฐานหรือขอกําหนด กอนเริ่มกระบวนการผลิต  

(4) จัดใหมีการฝกอบรมผูปฏิบัติงานแตละคนใหเสร็จสิ้นกอนเริ่มกระบวนการผลิต 

ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 1) แสดงประวัติการทบทวนตรวจสอบกระบวนการผลิต อุปกรณการผลิต อุปกรณความปลอดภัย 
และการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตกอนเริ่มกระบวนการผลิต (Start-up) 
ภายหลังจากท่ีมีการหยุดเดินเครื่อง (Major Shutdown) และการซอมบํารุงใหญ (Turnaround)   

2) แบบฟอรมท่ีใชในการทบทวนความปลอดภัยกอนเริ่มกระบวนการผลิต 
3) ข้ันตอนการทดสอบระบบยอยในกระบวนการผลิต  
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3.12 ความมั่นคงของอุปกรณ (Mechanical Integrity) 

วัตถุประสงค 

ใหเกิดการตรวจสอบเรื่องความม่ันคง แข็งแรง และพรอมใชของอุปกรณวายังอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 

ผูประกอบกิจการโรงงานตรวจสอบความม่ันคงของอุปกรณท่ีใชในกระบวนการผลิต ตัวอยางอุปกรณท่ีควร
ตรวจสอบ อาทิ  

 ภาชนะรับแรงดันและถังบรรจุ (Pressure vessels and storage tanks)  

 ระบบทอ (Piping systems) รวมถึงสวนประกอบ อาทิ ลิ้นปด-เปด (Valves)  

 ระบบและอุปกรณระบายแรงดัน (Relief and vent systems and devices)  

 ระบบหยุดกระบวนการผลิตฉุกเฉิน (Emergency shutdown systems)  

 อุปกรณควบคุม (Controls) รวมถึงอุปกรณเฝาระวัง ตรวจสอบ สัญญาณเตือนตางๆ  

 เครื่องสูบ/ปม (Pumps)  

 อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับความดัน และมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 

 ระบบ Software ท่ีใชในการควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมการเตือนภัยตางๆ 

โดยดําเนินการดังนี้ 

1) จัดทํารายช่ืออุปกรณ จํานวน ประวัติการติดตั้งและซอมบํารุง อุปกรณตางๆท่ีใชในกระบวนการผลิต 

2) จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหเกิดความสมบูรณในการอางอิงและใชงาน
อุปกรณนั้นๆ ซ่ึงข้ันตอนการปฏิบัติงานตองมีการปรับปรุง / แกไข ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนกับอุปกรณตางๆ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  

3) แจกจายและเผยแพรข้ันตอนการปฏิบัติงานฉบับลาสุดท่ีปรับปรุงนี้ใหแกผูท่ีเก่ียวของ 

4) จัดใหมีการฝกอบรมสําหรับการซอมบํารุงอุปกรณ ใหกับผูปฏิบัติงานแตละคนท่ีเกี่ยวของไดปฏิบัติ
ตาม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการดําเนินงานตางๆ ตามแผนบํารุงรักษา  

5) จัดใหมีการตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณ ดังนี้  

(1) จัดใหมีการตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณท่ีใชในกระบวนการผลิต โดยจัดทําแผนการซอม
บํารุงรักษา และดําเนินการตรวจสอบทดสอบตามแผนนั้น 
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(2) วิธีการตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณ ใหเปนไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและขอปฏิบัติท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงเปนท่ีรูจักและยอมรับโดยท่ัวไป  

(3) ความถ่ีในการตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณ ใหเปนไปตามขอมูลท่ีผูผลิตกําหนด และเปนไปตาม
มาตรฐานทางวิศวกรรม  ท้ังนี้ อาจพิจารณาดําเนินการปรับความถ่ีใหเหมาะสมกับการใชงาน  

(4) บันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบ หรือซอมบํารุงอุปกรณในแตละครั้ง โดยระบุขอมูลผู ท่ี
ดําเนินการ วันเวลา หมายเลขหรือรหัสอางอิงของอุปกรณ ท่ีตรวจสอบหรือทดสอบ 
รายละเอียดโดยยอเก่ียวกับสิ่งท่ีดําเนินการ และผลการตรวจสอบหรือทดสอบท่ีพบ  

6) กรณีพบขอบกพรองของอุปกรณ ตองแสดงการจัดใหมีการแกไข โดยเฉพาะขอบกพรองท่ีสูงกวา
หรือต่ํากวาขีดจํากัดท่ียอมรับได กอนจะใหมีการใชงานตอไป ภายใตขอกําหนดดานความปลอดภัย 
และกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม และดําเนินการแกไขโดยผูท่ีมีทักษะความชํานาญ 

7) จัดใหมีการประกันคุณภาพของอุปกรณในกระบวนการผลิต   

(1) ทําการตรวจสอบเพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการผลิตใหมและอุปกรณท่ีจะใช มีความเหมาะสม
สําหรับการนําไปใชในกระบวนการผลิตนั้นๆ  

(2) ทําการตรวจสอบ/ทดสอบ ตามวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหม่ันใจวาอุปกรณนั้นไดรับการติดตั้ง
อยางถูกตอง สอดคลองกับคุณลักษณะเฉพาะท่ีออกแบบไว และเปนไปตามขอแนะนําของ
ผูผลิต  

(3) ทําการตรวจสอบเพ่ือใหม่ันใจวาวัสดุสําหรับซอมบํารุง อะไหลสํารอง และอุปกรณประกอบท่ี
ใช มีความเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับใชงานในกระบวนการผลิต 

 

ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 1) แนวทางการจัดฝกอบรมสําหรับการซอมบํารุงอุปกรณ ใหกับผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของไดปฏิบัติตาม  
2) แนวทางการจัดใหมีการตรวจสอบ ทดสอบอุปกรณ อาทิ รูปแบบ ผูดําเนินการ ความถ่ีในการ

ตรวจสอบ ทดสอบ 
3) แนวทางการแกไขขอบกพรองของอุปกรณ  อาทิ ผูดําเนินการแกไข รายการท่ีตองแกไข 

ระยะเวลาในการแกไข 
4) แนวทางหรือวิธีการท่ีใชในการประกันคุณภาพของอุปกรณในกระบวนการผลิต อาทิ วิธีการท่ีใช

ในการทดสอบหรอืตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพ  
5) ตัวชี้วัด (KPI) ท่ีบงชี้ประสิทธิภาพการซอมบํารุง อาทิ จํานวนครั้งของความเสียหายของอุปกรณ 

ความถ่ีในการตรวจสอบอุปกรณ 
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3.13 ระบบการขออนุญาตทํางาน (Work Permit System)  

วัตถุประสงค 

ใหเกิดระบบการขออนุญาตทํางานอันตรายและ/หรือไมใชงานประจํา (Non-routine Work) เปนการบังคับ
ใหมีการทบทวนเรื่องความปลอดภัยกอนการปฏิบัติงาน 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 
 

ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีระบบการขออนุญาตทํางาน (Work Permit) ดังตอไปนี้ 

1) จัดใหมีระบบใบอนุญาตทํางานในโรงงาน เม่ืองานนั้นไมใชงานประจํา (Non-routine Work) 
หรือเปนงานท่ีถูกระบุวาจําเปนตองมีใบอนุญาตกอนเริ่มดําเนินงาน หรือเปนงานท่ีเก่ียวของกับ
ความรอนและ/หรือประกายไฟ (Hot Work) งานขุดเจาะ (Excavation) งานไฟฟา (Work with 
Electrical Source) งานติดต้ัง/รื้อถอนนั่งราน (Scoffolding) งานในท่ีสูง (High Work) งานขนถาย
สารเคมี/น้ํามัน (Chemical/Oil Transfer) งานในท่ีอับอากาศ (Confined Space) หรืองานซอม
ธรรมดาท่ัวไป (Cold Work) เพ่ือปองกันอันตรายตอผูปฏิบัติงาน ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีอยู
ใกลเคียงท่ีอาจไดรับผลกระทบ 

2) ใบอนุญาตทํางานในพ้ืนท่ีท่ีอาจมีสารไวไฟ โดยมีการใชความรอนและ/หรือประกายไฟ ควรมี
ขอกําหนดเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยและมาตรการคุมครองความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงควร
มีการตรวจสอบหรือดําเนินการอยางเครงครัดกอนเริ่มทํางานท่ีขออนุญาต นอกจากนี้ใบอนุญาตดังกลาว 
ควรระบุวันเวลาท่ีใหทํางาน สถานท่ีและรายละเอียดของงานท่ีจะมีความรอน/ประกายไฟ  และควร
จัดเก็บไวจนกวางานจะเสร็จสิ้น 

3) ใบอนุญาตทํางานตองระบุวัน ระยะเวลา อุปกรณหรือสถานท่ีท่ีอนุญาตใหทํางาน รายละเอียด
ของงาน และมีการลงนามจากผูตรวจสอบ ผูรับอนุญาต และผูอนุญาต 

4) ตนฉบับใบอนุญาตทํางานตองติดตั้งไวในบริเวณท่ีไดรับอนุญาตในท่ีท่ีสังเกตไดชัดกอนเริ่มงาน 
5) เม่ือปดงานตองสงตนฉบับใบอนุญาตกลับมายังผูอนุญาต 

ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 1) ข้ันตอนการออกใบอนุญาตทํางานท้ังงานท่ีไมใชงานประจํา (Non-routine Work) หรือเปน
งานท่ีถูกระบุวาจําเปนตองมีใบอนุญาตกอนเริ่มดําเนินงาน 

2) แนวทางการจัดเตรียมอุปกรณปองกันและเฝาระวังเพลิงไหม รวมท้ังอุบัติภัยตางๆ 
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ตัวอยาง 
ตัวอยางใบอนุญาตทํางาน แสดงดังรูปท่ี 13-1 และ 13-2 

 
รูปท่ี 13-1  ตัวอยางใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) 
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รูปท่ี 13-1  ตัวอยางใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) (ตอ) 

ท่ีมา: ชมรมเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน จ.สมุทรสาคร, 

http://www.safetysakhon.com/Document_safety/Doc_Safety%20Officer/3Work_Permit.pdf 

 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
 71



 โครงการสงเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหาร 
ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 13-2  ตัวอยางใบอนุญาตทํางานท่ีมีความรอน (Hot Work Permit) 

ท่ีมา: ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ., www.safety-stou.com/UserFiles/File/Hot%20Work%20Permit[1].pdf 
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3.14 การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change)  

วัตถุประสงค 

ใหมีระบบบริหารจัดการ“การเปลี่ยนแปลง”ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการดําเนินการ  

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 

ผูประกอบกิจการโรงงานควรจัดใหมีการจัดการการเปลี่ยนแปลง ดังตอไปนี้  

1) จัดทําข้ันตอนปฏิบัติเพ่ือจัดการการเปล่ียนแปลง โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับเรื่อง
ตอไปนี้ 
(1) การเปลี่ยนโครงสรางองคกร (Organization)  
(2) การเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน 
(3) การปรับเปลี่ยนโรงงาน 
(4) การออกแบบ (Design) โครงสราง และกระบวนการผลิต 
(5) การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และตัวแปรในกระบวนการผลิต (Process and prcess 

variables) 
(6) การปรับเปลี่ยนวัสดุ (Materials) ในกระบวนการผลติ 
(7) การปรับเปลี่ยนอุปกรณ (Equipment) ในกระบวนการผลติ 
(8) การเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedures) 
(9) การปรับเปลี่ยนซอฟตแวร (Software) 
(10) เหตุการณภายนอกซ่ึงอาจสงผลตอการควบคุมอุบัติภัย (External circumstances which 

are capable of affecting the control of major accident hazards) อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงสาธารณูปโภค ความพรอมของอุปกรณหรือบุคลากรจากภายนอกท่ีมีผลตอการ
ตอบโตเหตุฉุกเฉิน  การเปลี่ยนเสนทางของถนน 

2) จัดทํา ข้ันตอนการจัดการการเปล่ียนแปลงใหครอบคลุมกรณีการเป ล่ียนแปลงถาวร 
(Permanent) ช่ัวคราว (Temporary) และฉุกเฉิน (Urgent) 

3) อธิบายใหเห็นถึงวิธีการตางๆ ในระบบบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงดังนี้ 
(1) ตัดสินวาองคประกอบใดมีนัยยะสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง 
(2) ระบุการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 
(3) หนาท่ี ความรับผิดชอบ 
(4) แจงการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ 
(5) ชี้บง ประเมิน และจัดลําดับผลท่ีจะเกิดในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 
(6) จัดทํามาตรการควบคุมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม และจัดหาขอมูลท่ี

เก่ียวของ รวมท้ังจัดฝกอบรม 
(7) ตรวจสอบ และทบทวนการดําเนินการเปลี่ยนแปลง 
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(8) บริหารจัดการหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ ผูรับเหมา บุคคลภายนอก 

4) เผยแพรขอมูลใหผูท่ีเกี่ยวของไดรับทราบขอมูล หรือไดรับการฝกอบรมท่ีจําเปนของผูปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวของในการดําเนินกระบวนการผลิตรวมถึงการซอมบํารุง และลูกจางผูรับเหมาท่ีจะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง กอนเริ่มดําเนินกระบวนการผลิตหรือสวนของกระบวนการผลิตท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง 

5) ปรับปรุงขอมูลความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (Process safety information) ใหถูกตอง
และเปนปจจุบัน  

6) ปรับปรุงขอมูลข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน ถาการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ มีผลกระทบตอข้ันตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติงาน 

ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 ข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือจัดการการเปลี่ยนแปลง อาทิ กรณีท่ีตองมีข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือ
จัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการบุคลากร เอกสาร มาตรการควบคุมท่ีเก่ียวของ การ
ตรวจสอบและการทบทวน 
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3.15 การสอบสวนอุบัติการณท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิต (Incident Investigation)  

วัตถุประสงค 

ใหโรงงานมีการจัดการเม่ือเกิดอุบัติภัย และมีการสอบสวนอุบัติการณเพ่ือคนหาสาเหตุ และแนวทางการ
ปองกันไมใหเกิดเหตุซํ้า 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 

ควรจัดใหมีระบบการสอบสวนอุบัติการณดังนี้ 

1) กําหนดระดับของอุบัติการณตามความรายแรงของเหตุการณ เพ่ือจัดทีมสอบสวนและระยะเวลา
การสอบสวนอุบัติการณใหเหมาะสม 

2) จัดใหมีการสอบสวนอุบัติการณท่ีอาจสงผล หรืออาจมีแนวโนมเปนผลใหเกิดอันตรายอยางรุนแรงท่ี
เก่ียวของกับกระบวนการผลิต  หรือเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) ท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนการผลิต  

3) กําหนดระยะเวลาการเริ่มตนสอบสวนหลังการเกิดอุบัติภัย โดยการสอบสวนอุบัติการณหนึ่งๆ ควร
เริ่มดําเนินการทันทีท่ีเปนไปได แตตองไมเกินกวา 48 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุนั้น  

4) จัดทํารายช่ือและความเช่ียวชาญของทีมผูสอบสวนอุบัติการณ โดยควรประกอบดวยผูท่ีมีความรู
เก่ียวกับรายละเอียดของกระบวนการท่ีเกิดเหตุนั้น อยางนอย 1 คน และหากเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานของผูรับเหมา ควรประกอบดวยตัวแทนผูรับเหมา 1 คน นอกจากนี้ ใหมีบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมี
ความรูและประสบการณเหมาะสมท่ีจะสอบสวนและวิเคราะหอุบัติการณนั้น  

5) จัดทํารายงานการสอบสวนอุบัติการณ ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้  
(1) วันเกิดเหตุ  
(2) วันท่ีเริ่มทําการสอบสวน  
(3) รายละเอียดของอุบัติการณท่ีเกิดข้ึน  
(4) ปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีกอใหเกิดอุบัติการณนั้น  
(5) ขอแนะนําจากการสอบสวนอุบัติการณนั้น  

6) จัดใหมีระบบติดตามการดําเนินการแกไขปญหาหรือส่ิงท่ีพบ รวมถึงขอเสนอแนะจากการสอบสวน
อุบัติการณ ท้ังนี้ ควรมีการบันทึกรายละเอียดการปรับปรุงแกไขและผลท่ีไดไวดวย  

7) ส่ือสารและเผยแพรอุบัติการณท่ีสอบสวนเสร็จใหผูปฏิบัติงานรับทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือปองกันการ
เกิดซํ้า โดยอาจจัดทําในรูปแบบของบทเรียนจากอุบัติการณ (Lesson Learned) 

8) จัดใหมีการทบทวนรายงานการสอบสวนอุบัติการณรวมกับผูท่ีเก่ียวของหรือผูท่ีไดรับผลกระทบ
ทุกคน ตลอดจนลูกจางผูรับเหมา และควรเก็บรักษาไวอยางนอย 5 ป  
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ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 1) หัวขอหรือแบบฟอรมรายงานการสอบสวนอุบัติการณ 
2) กระบวนการสอบสวนอุบัติการณ อาทิ การแบงระดับของอุบัติการณ การจัดเตรียมทีม วิธีการ

สอบสวน การดําเนินการหลังจากพบสาเหตุหลัก การปองกันการเกิดซํ้า 
3) รายชื่อทีมสอบสวนอุบัติการณ 

ตัวอยาง 

ตัวอยางข้ันตอนการสอบสวนอุบัติการณ มีดังนี้ 
 

 เริ่มการสอบสวน
อุบัติการณโดยทันที 

 เริ่มการสอบสวนอุบัติการณภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุการณ 

 จัดต้ังทีมสอบสวนท่ีมี
ความรู 

 จัดต้ังทีมสอบสวนเพื่อรวบรวมขอเท็จจริง วิเคราะหเหตุการณ เพื่อหาส่ิงท่ีเกิดขึ้น
และส่ิงท่ีผิดพลาด 

 ทีมสอบสวนอยางนอย 1 คนตองมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตท่ีเกี่ยวของ 
 พิจารณาผูปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ 
 ความรูท่ีทีมมีตองมีนัยสําคัญและควรใหความเขาใจลึกซึ้งอยางเต็มท่ีในเหตุการณ 
 หากเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูรับเหมา ควรประกอบดวยลูกจางผูรับเหมา

ดวย 1 คน 
 ใหมีบุคคลอื่นๆ ท่ีมีความรูและประสบการณเหมาะสมท่ีจะสอบสวนและวิเคราะห

อุบัติการณน้ัน 
 สรุปการสอบสวนใน

รายงาน 
 ควรจัดทําขอมูลโดยยอของเหตุการณ 
 รายงานตองชี้บงปจจัยท่ีนําไปสูเหตุการณ 
 ตองจําไววาการชี้บงตนเหตุ (Root cause) อาจสําคัญกวาการชี้บงจุดเริ่มตนของ

เหตุการณ 
 รายงานตองประกอบดวยขอเสนอแนะแกไขการดําเนินงานท้ังดานผูปฏิบัติงาน 

อุปกรณ และการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวของ 
 ตองจําไววาวัตถุประสงคของรายงานคือชวยใหผูบริหารปรับปรุงการดําเนินงาน

ไมใหเกิดอุบัติการณซ้ํา 
 รายงานการสอบสวนอุบัติการณ ควรมีการทบทวนรวมกับผูท่ีเกี่ยวของหรือผูท่ี

ไดรับผลกระทบทุกคน ตลอดจนลูกจางผูรับเหมา 
 แจงผลการสอบสวน

และขอเสนอแนะของ
ทีมสอบสวน 

 สรางระบบการแจงและวิเคราะหผลการสอบสวนและขอเสนอแนะจากรายงานผล
การสอบสวนอุบัติการณโดยทันทีในรูปแบบเอกสารแนวทางแกไขและแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีถูกตอง และบันทึกทุกครั้งหลังสอบสวนเสร็จ 

 ทบทวนรายงานกับ
หนักงานและ
ผูรับเหมา 

 ตองแลกเปล่ียนขอมูลผลการสอบสวนและขอเสนอแนะใหแกผูปฏิบัติงานท่ีทํางาน
เกี่ยวของอุบัติการณ 

 เก็บรักษารายงาน  เก็บผลการสอบสวนอุบัติการณเปนเวลา 5 ป 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
 76



 โครงการสงเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหาร 
ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 
 

ตารางท่ี 15-1 ตัวอยางแบบฟอรมการสอบสวนอุบัติการณ 
Tank C ร่ัว 

วันที่: 15 พฤษภาคม 2553  
เวลา 15.00 น. 

สารเคมี:  Isopropyl Alcohol ปริมาณ:  1 ตัน 

ระยะเวลา:  2 ชั่วโมง สภาพอากาศ:  27 °C  ความเร็วลม 8 
ไมลตอชั่วโมง 

วันที่เร่ิมการสอบสวน: 16 พฤษภาคม 
2553 

รายละเอียด: หัวจายที่ไมไดใชแตกและมีสารร่ัว  
ผูปฏิบัติงานไมอยูในที่เกิดเหตุ และทราบเหตุหลังจากที่ร่ัวไป 2-3 นาทีแลว 

สิ่งที่พบ ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 
หัวจายร่ัวเพราะความดันสูงเกินไป ติดตั้งหัวจายที่รองรับความดันไดสูงข้ึน 

และทบทวนข้ันตอนการปฏิบัตงิานเพื่อ
ตรวจสอบความดัน 

ติดตั้งหัวจายแลวตามขอเสนอแนะ  
ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงาน และจัด
ฝกอบรมแนวปฏิบัติใหม 

ผูปฏิบัติงานควบคุมไมอยูระหวางการ
จายสารเคมี 

จัดฝกอบรมทบทวนความรูเพื่อย้ําสิ่งที่
จําเปนขณะจายสารเคมี 

จัดฝกอบรมทบทวนความรู เพิ่มการ
ประชุมดานความปลอดภัย และจัด
ทบทวนประเด็นดานความปลอดภัยทุก
เดือน 

ถังตองใชผูปฏิบัติงานในการปด พิจารณาวาการติดตั้งวาลวปดอัตโนมัติ
เปนไปไดหรือไม 

ติดตั้งวาลวปดอัตโนมัติแลว 
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3.16 การวางแผนและเตรียมการตอบโตตอภาวะฉกุเฉิน (Emergency Planning and 
Response)  

วัตถุประสงค 

ใหเกิดการวางแผนและการตอบโตตอภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงสอดคลองกับอุบัติภัยตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายในและ
ภายนอกโรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 

ผูประกอบกิจการโรงงานควรจัดทําแผนปฏิบัติการรับเหตุฉุกเฉิน ติดตั้งอุปกรณท่ีจําเปนตองใชในภาวะ
ฉุกเฉิน ตลอดจนมีการจัดฝกอบรมและฝกซอมผูท่ีเก่ียวของท้ังหมดในสถานประกอบกิจการ โดยใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย ท้ังนี้ แผนดังกลาวควรครอบคลุมกรณีเกิดเหตุรั่วไหลของสารเคมีอันตรายในปริมาณนอย
ดวย การจัดเตรียมแผนปองกันและตอบโตภาวะฉุกเฉินประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 

1) จัดใหมีโครงสรางทีมตอบโตภาวะฉุกเฉิน ท่ีมีการระบุหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจน ซ่ึงใน
โครงสรางของทีมควรประกอบดวย 
(1) ผูบริหาร ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการในภาวะฉุกเฉิน 
(2) ตัวแทนแตละหนวยงาน 
(3) หนวยปฐมพยาบาล 
(4) หนวยกูภัย 
(5) หนวยฟนฟู 

2) จัดทําแผนฉุกเฉินภายในโรงงาน (On-site Emergency Plan) ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
 อุปกรณท่ีติดตั้งในโรงงานท่ีใชตอบโตภาวะฉุกเฉินและจํากัดขอบเขตการเกิดอุบัติภัย พรอม

รายละเอียด ขนาด ความสามารถในการทํางาน 
 การจัดองคกรเพ่ือการเตือนภัยและแจงเหตุในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  โดยกําหนดหนาท่ี ความ

รับผิดชอบ และความเก่ียวพันของแตละหนาท่ี 
 อุปกรณและบุคคลากรในและนอกโรงงานท่ีสามารถเคลื่อนยายมาสนับสนุนกรณีเกิด

เหตุการณฉุกเฉิน อาทิ  บุคคลากร  อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล  อุปกรณดับเพลิง  อุปกรณ
ติดตามและเก็บตัวอยาง  อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน  อุปกรณชวยเหลืออ่ืนๆ 

 การซอมบํารุงอุปกรณท่ีใชตอบโตภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหม่ันใจวาอุปกรณอยูในสภาพพรอมใชงาน
ตลอดเวลา 

 วิธีการและชองทางการสื่อสารตอหนวยงานภายนอก หมายเลขโทรศัพท ผูประสานงาน 
 ลําดับข้ันตอนในการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
 การฝกอบรมการตอบโตเหตุฉุกเฉิน  
 การทดสอบแผนฉุกเฉิน การซอมแผนฉุกเฉิน และการปรับปรุงแผนฉุกเฉิน 
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3) จัดทําแผนฉุกเฉินภายนอกโรงงาน (Off-site Emergency Plan) เนนการสื่อสารตอผูมีสวน
เก่ียวของเพ่ือจัดการตอบโตเหตุฉุกเฉินและประสานงานกับผูมีสวนเก่ียวของ  โดยควรประกอบดวย
ขอมูลดังนี้ 
 ท่ีตั้งโรงงาน ถนน ทางเขา-ทางออก การใชพ้ืนท่ีภายในโรงงาน 
 แผนผังการจัดวางเครื่องจักร อุปกรณ และสิ่งสนับสนุนการผลิตของโรงงาน 
 รายละเอียดระดับการบริหาร อาทิ รายชื่อ เบอรติดตอผูบริหารโรงงาน 
 รายละเอียดพ้ืนท่ีภายนอกโรงงาน อาทิ โรงงานใกลเคียง ชุมชน สิ่งกอสรางตางๆ 
 วิธีการและชองทางการสื่อสารตอหนวยงานทองถ่ิน อาทิ อุตสาหกรรมจังหวัด นิคม

อุตสาหกรรม องคการบริหารสวนตําบล องคการบริการสวนจังหวัด เจาหนาท่ีทองถ่ิน และ
หนวยงานสนับสนุนอ่ืนๆ 

 การซอมแผนฉุกเฉินประจําป 
 รายละเอียดของสารเคมีอันตราย โดยเฉพาะขอมูลอันตรายของสารเคมี (MSDS) 
 รายละเอียดดานเทคนิคท่ีสนับสนุนการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
 ขอมูลดานเทคนิคของอุปกรณและทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีใชในการดับเพลิงและตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
 แผนการสื่อสารกับหนวยงานหรือโรงงานอ่ืนๆ  

4) มีการทบทวนและปรับปรุงแผนฉุกเฉินท่ีมีอยูอยางนอยทุก 3 ป เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงาน
ในปจจุบัน 

ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 1) รายชื่อแผนปองกันและตอบโตภาวะฉุกเฉินท่ีมีในปจจุบัน 
2) แนวทางการเตรียม ทบทวน ทดสอบ และปรับปรุงแผนฉุกเฉินท่ีมีอยู 
3) วันท่ีทําการทบทวนแผนและการซอมแผนครั้งลาสุด รวมถึงหนวยงานหรือกลุมผูท่ีเขารวม

การซอม 
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3.17 การตรวจประเมินการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Audits)  

วัตถุประสงค 

ใหโรงงานมีแนวทางในการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) เพ่ือทําใหม่ันใจวาการดําเนินงานท้ังหมด
เปนไปตามขอกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของ กฎระเบยีบ และข้ันตอนการดําเนินงานของโรงงาน และนําไปสูการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของโรงงานใหเปนไปตามกฎระเบยีบและกฎหมาย 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 

ผูประกอบกิจการโรงงานตองมีการตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้ันตอนการดําเนินงานของ
โรงงาน ขอกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับองคกร โดยมีการกําหนดความถ่ีในการทบทวนอยางเหมาะสม และ
มีการนําไปปฏิบัติตามไดอยางมีประสิทธิภาพและเห็นผลการปฏิบัติไดจริงเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย โดยการ
ดําเนินการตองปฏิบัติตามกฏหมายท่ีมีผลบังคับใชเปนอยางนอย แตหากประเด็นการปฏิบัติท่ีเก่ียวของไมแนชัดวามี
การกําหนดเปนกฏหมาย ใหผูประกอบกิจการโรงงานอางอิงการปฏิบัติตามขอกําหนดของหนวยงานรัฐหรือ
มาตรฐานระหวางประเทศ 

ผูประกอบกิจการโรงงานควรจัดใหมีการตรวจประเมินการดําเนินการตามกฎระเบียบ ข้ันตอนการ
ดําเนินงานของโรงงาน ขอกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของดังนี้ 

1) จัดใหมีการประเมินความเกี่ยวของในกฎระเบียบ ข้ันตอนการดําเนินงานของโรงงาน ขอกําหนด
และกฏหมายตามความถี่ ท่ีเหมาะสมท่ี ม่ันใจวาจะไมละเวนการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีมีการ
ประกาศใช ควรระบุชองทางในการรับรูกฎระเบียบและกฏหมายอยางชัดเจน โดยมีการจัดทําเปน
ทะเบยีนกฎหมายและกําหนดวิธีการปฏิบัติอยางชัดเจน ซ่ึงตองแสดงใหเห็นไดชัดวามีการดําเนินการ
ปฏิบัติอยางถูกตองและสมํ่าเสมอในวิธีปฏิบัติงาน การจัดทํารายงาน หรือผลการปฏิบัติตามกฏหมาย 

2) จัดใหมีการตรวจประเมินความสอดคลองของการปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบวาข้ันตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีจัดทําข้ึนมีความเหมาะสม พอเพียง ความถ่ี และมีการปฏิบัติจริง โดยมีกําหนดการ 
การตรวจท่ีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง 

3) จัดทํารายช่ือทีมตรวจประเมินและความเช่ียวชาญ โดยทีมตรวจประเมินตองประกอบดวยผูท่ีมี
ความเชี่ยวชาญหรือทราบรายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการผลิตนั้นๆ อยางนอย 1 คนรวมในทีม โดย
อาจกําหนดคุณสมบัติใหครอบคลุมดังนี้ 
 คุณสมบัติของบุคคลท่ีสามารถเปนผูตรวจโรงงาน ควรเปนดังนี้ 

 มีความรู ความเขาใจ และประสบการณในสวนท่ีเก่ียวของกับการประกอบกิจการ
โรงงาน อาทิ เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิต การซอมบํารุง เครื่องจักรหรือ
อุปกรณ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑและวัตถุพลอยได เปนตน 

 มีความรู  ความเขาใจ และประสบการณในการบริหารจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมการทํางาน 
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 มีความรู ความเขาใจ และประสบการณในสวนท่ีเก่ียวของกับกฎหมายในการประกอบ
ธุรกิจของโรงงาน 

ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 

 ผลสรุปและวันท่ีทําการตรวจประเมินความสอดคลองกับกฎระเบียบ ข้ันตอนการดําเนินงาน
ของโรงงานและกฎหมายท่ีดําเนินการครั้งลาสุด 
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3.18 การทบทวนและตรวจประเมิน (Review and Audit) 

วัตถุประสงค 

ใชเปนแนวทางในการทบทวนและตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงงานตามคูมือการ
จัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และทําใหโรงงานมีความตระหนักและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีในโรงงาน 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 

1) กําหนดกรอบหัวขอท่ีจะทําการตรวจประเมิน 
 กําหนดหัวขอท่ีจะทําการตรวจประเมินใหชัดเจน อาทิ การตรวจประเมินระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
 กําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะมาทําหนาท่ีผูตรวจประเมิน  
 กําหนดความถ่ีหรือชวงเวลาท่ีชัดเจนในการตรวจประเมิน เพ่ือใหม่ันใจวางองคกรไดมีการ

ปฎิบัติและวางแผนการตรวจอยางชัดเจน 
 กําหนดแนวทางในการตรวจประเมิน อาทิ ตรวจเอกสาร ตรวจอุปกรณหรือมาตรการ การ

สัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ เปนตน 

2) เตรียมการตรวจประเมิน 
 กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจประเมินและผูเชี่ยวชาญท่ีรวมในคณะการตรวจประเมิน (ดู

คําแนะนําการจัดตั้งคณะการตรวจประเมินในขอ 3.17)  
 ผูรับผิดชอบการตรวจประเมิน (Lead auditor) ตกลงกรอบการตรวจประเมินกับโรงงาน และ

ขอเอกสารท่ีเก่ียวของลวงหนาจากโรงงาน 
 ผูรับผิดชอบในการตรวจประเมิน (Lead auditor) ประสานงานกับโรงงานเพ่ือกําหนดวันและ

ระยะเวลาในการตรวจประเมิน ตกลงกันในเรื่องของตารางเวลาการเขาตรวจสอบโรงงานและ
สัมภาษณผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

 ผูรับผิดชอบในการตรวจประเมิน (Lead auditor) แบงงานใหกับสมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินและมีการเตรียมขอมูลท่ีจําเปนกอนเขาทําการตรวจประเมินโรงงานเพ่ือใหการ
ตรวจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ดําเนินการตรวจประเมิน ควรจัดใหมีการตรวจประเมินดังนี้ 
 ผูตรวจประเมิน (Auditor) ดําเนินการตรวจประเมินภายใตกรอบหัวขอท่ีกําหนด โดยตรวจ

ประเมินความเสี่ยงท้ังระบบและกระบวนการ โดยครอบคลุมในเรื่อง ผูปฏิบัติงาน ทัศนคติ 
ความสามารถ และประสบการณ  

 ผูตรวจประเมิน (Auditor) ดําเนินการตรวจประเมินกฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐาน ประวัติ
การเกิดอุบัติเหตุ การปฏิบัติจริงเทียบกับมาตรการท่ีแจงไววามีการใชจริงหรือไม 

 ข้ันตอนการตรวจประเมินประกอบดวย 
 ทบทวนเอกสาร 
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 จัดการประชุมชี้แจงกําหนดการตรวจประเมิน 
 รับฟงคําชี้แจงจากโรงงานในประเด็นตางๆ รวมท้ังประเด็นท่ีอาจเปนภัยคุกคามตอการ

ผลิตของผูปฏิบัติงาน 
 ตรวจประเมินภาคสนาม (Fieldwork) ใหแนใจวามีการนํามาตรการปองกันการเกิด

อุบัติเหตุและมาตรการลดความเสี่ยงตางๆ ไปปฏิบัติจริง 
 ประเมินประเด็นท่ีพบ (Finding) และจัดทํารายงานพรอมใหคําแนะนําในการปรับปรุง 

(Opinion) บนพ้ืนฐานตามกรอบนี้ 
 การตรวจประเมินภาคสนาม (Fieldwork) ผูตรวจประเมิน (Auditor) ควรดําเนินการดังนี้ 

 สัมภาษณพนักงานและผูท่ีเก่ียวของ ตามโปรแกรม และอาจสัมภาษณพนักงานขณะ
ตรวจประเมินภาคสนาม 

 ขอมูลภาคสนามท่ีพบไปรายงานประเด็นท่ีพบ (Findings) ถามีขอแนะนําเพ่ือการ
ปรับปรุงการทํางานใหปลอดภัยข้ึน 

 บันทึกสิ่งท่ีควรปรับปรุงโดยอาศัยขอมูลท่ีพบ 
 ชวยโรงงานโดยใหคําแนะนําการดําเนินการ (Action) ท่ีจําเปนตองปรับปรุงใหเปนไป

ตามกรอบการตรวจประเมิน (Control framework) มาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติท่ีดี 
 ผูตรวจประเมิน (Auditor) ควรใหคําแนะนําในการปรับปรงุ (Opinion) ดังนี้ 

 ใหคําแนะนําในการปรับปรุงโดยอางอิงกรอบการตรวจประเมินโดยแบงเปน 3 
วัตถุประสงค 
 ชวยในการตัดสินสวนท่ีเปนจุดวิกฤติ 
 ชวยใหเขาใจวาภายนอกมองโรงงานอยางไร 
 ทําใหม่ันใจวาโรงงานจะไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงท่ีมีอํานาจ

ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข 
 ระดบัของคําแนะนําในการปรับปรุง (Opinion level) ตัดสินจากสิ่งเหลานี้  
 จํานวนประเด็นท่ีพบ (Finding) 
 ประเด็นปญหาของโรงงาน 
 เรื่องท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ จากการตรวจสอบ 
 เรื่องท่ีพบซํ้าๆจากการตรวจประเมินครั้งกอนหนา 

 ลักษณะของคําแนะนาํในการปรับปรุง (Opinion) 
 ควรเปนคําแนะนําท่ีเปนไปได และอยูในกรอบของการตรวจประเมิน 
 ควรมาจากมาตรฐาน แนวปฏิบัติท่ีดี หรือความรูจากวิชาชีพท่ีเปนท่ียอมรับ 
 ควรมีระดับความสําคัญ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถพิจารณาความเรงดวนของการ

แกไขได 
 บางเรื่องอาจมีการดําเนินการแกไขท่ีมีข้ันตอนเรงดวน ปานกลาง และระยะยาว 
 ควรชี้วัดวา คําแนะนํานี้เปนการแกไขในสวนใด และจะใหผลลัพธอยางไร เชน 

แกไข ติดตั้งอุปกรณเพ่ิม แกไขข้ันตอนการปฏิบัติงาน การพัฒนาความรู ฯลฯ 
 ผูตรวจประเมิน (Auditor) ควรใหคะแนนสิ่งท่ีพบตามแบบระดับการใหคะแนน (Rating level 

template) โดยคะแนนท่ีใหพิจารณาจากเหตุผลดังนี้ 
 เพ่ือชวยใหเขาใจถึงความเรงดวนของสิ่งท่ีพบ 
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 เพ่ือชวยใหเห็นวาควรมีมาตรการชั่วคราวเพ่ือลดความเสี่ยงลง 
 เพ่ือชวยประเมินภาพรวมของ กรอบการตรวจประเมิน (Control framework)  

 ผูตรวจประเมิน (Auditor) จะไมหารือถึงระดับของคําแนะนําในการปรับปรุง เนื่องจาก การ
ตรวจประเมิน คือ การเรียนรูความคิดเห็นท่ีแตกตาง คําแนะนําในการปรับปรุงไมมีถูกหรือ
ผิด แตเปนการแลกเปล่ียนมุมมองและผูปฏิบัติสามารถเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดสําหรับ
โรงงานได 

 หลังจากตรวจประเมิน ผูตรวจประเมิน (Auditor) ควรดําเนินการดังนี้ 
 ท้ังผูตรวจประเมิน (Auditor) และโรงงานจะประชุมรวมกันเพ่ือมอบหมายและหา

แนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินการแกไขขอบกพรอง กรณีท่ีโรงงานไมเห็นดวย 
ผูตรวจประเมิน (Auditor) จะบันทึกวาโรงงานไมเห็นชอบตอรายงาน 

 หากโรงงานม่ันใจวาเขาใจและเห็นชอบกับประเด็นท่ีพบ (Finding) และขอเสนอแนะ
ตอการดําเนินการแกไขแลว จึงจะสรุปคะแนน (Rating) ของเรื่องนั้น 

4) สรุปผลการตรวจประเมิน 
 มีการจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการตรวจประเมินใหผูบริหารโรงงานรับทราบภาพรวมของการ

ตรวจประเมิน รวมถึงประเด็นสําคัญท่ีตองมีการพัฒนาเพ่ิมเติม 
 ควรมีการสรุปในรายงานใหชัดเจนถึงสิ่งท่ีพบเห็น ขอแนะนําในการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา

ระบบจัดการและปดขอบกพรองเหลานั้น 
 การดําเนินการแกไขประเด็นท่ีพบควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบและกรอบเวลาในการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน 
 ควรมีระบบติดตามการดําเนินงานของการตรวจประเมิน 
 ควรเปดโอกาสใหผูบริหารโรงงานและพนักงาน แสดงความคิดเห็นตอขอเสนอแนะตางๆ ของ

คณะตรวจประเมิน ท้ังนี้ควรอยูในกรอบของการตรวจประเมินและมาตรฐานตางๆ 
 เปดโอกาสใหฝายบริหารโรงงานใหขอคิดเห็นในประสิทธิผล และสิ่งท่ีทีมตรวจประเมินควร

ปรับปรุง 
 ผูตรวจประเมิน (Auditor) ควรจัดทํารายงานการตรวจประเมินซ่ึงประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

 รายละเอียดของวิธีการตรวจประเมิน 
 ระบบการตรวจประเมิน โดยบุคคลภายในหรือภายนอกองคกร 
 ขอบขายของโปรแกรมการตรวจประเมิน ไดแก 
 วัตถุประสงค 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ทรัพยากรและบุคลากร เนนผูเชี่ยวชาญ ผูสนับสนุนดานเทคนิค และผูมีสวน

เก่ียวของกับการควบคุม 
 แผนการตรวจประเมิน โดยเรียงลําดับความสําคัญ 
 สิ่งท่ีใชในการตรวจประเมิน อาทิ แบบสอบถาม รายการ แบบสัมภาษณ  การ

เอกสารท่ีตองตรวจ อุปกรณวัด และการสังเกต 
 วิธีการรายงานผลการตรวจ 
 วิธีการติดตามตรวจสอบคําแนะนําท่ีใหดําเนินการปรับปรุง 
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 วิธีการทบทวนการตรวจประเมิน 
 ขอสังเกตจากการตรวจประเมิน 
 ขอเสนอแนะ (Recommendation) ท่ีสามารถปฏิบัติได 

5) จัดทําแผนการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงใหสอดคลองกับผลการตรวจประเมิน 
 นําผลสรุปจากการตรวจประเมินมาจัดทําเปนแผนการปฏิบัติ (Action plan) ท่ีกําหนด

ข้ันตอน ระยะเวลา การดําเนินการ การตรวจสอบใหชัดเจน เพ่ือปรับปรุงความปลอดภัยใน
โรงงานตอไป 

 การตรวจสอบ (Monitor) เพ่ือยืนยันวามีการแกไข และลําดับการแกไขเปนไปตามระดับความ
เสี่ยง 

ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 สรุปผลการตรวจประเมินระบบบริหารจัดการความเสี่ยงครั้งลาสุด โดยมีรายละเอียดของ
แผนการปฏิบัติ (Action plan) โดยยอ 
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3.19 การเปดเผยขอมูลขาวสาร (Trade Secrets)  

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูประกอบกิจการโรงงานกําหนดแนวทางการใหขอมูลความปลอดภัยในโรงงาน โดยสงวนไวซ่ึง
ความลับทางการคาในสวนท่ีสําคัญ 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 

ผูประกอบกิจการโรงงานควรเปดเผยขอมูลท่ีแสดงสูสาธารณะและขอมูลท่ีเปนความลับทางการคาดังนี้ 

1) จัดทําขอมูลความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (Process safety information) ขอมูลการ
วิเคราะหอันตรายของกระบวนการผลิต (Process hazard analysis) ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
และขอมูลตางๆ เพ่ือใชในการสอบสวนอุบัติการณ การวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน และการตรวจ
ประเมินความสอดคลอง และอนุญาตใหผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลเหลานั้นได 
โดยไมสงวนขอมูลนั้นๆ วาเปนความลับทางการคา โดยเอกสารท่ีถือเปนความลับทางการคาตอง
จัดเก็บแยกไวจากเอกสารอ่ืนๆ 

2) จัดทําขอตกลง หรือเอกสารรักษาความลับ เพ่ือใหบุคคลท่ีจําเปนตองไดรับขอมูลท่ีถือเปนความลับ
ทางการคาลงนามรับทราบและยืนยันวาจะไมเปดเผยขอมูลสําคัญนี้กอนการปฏิบัติงาน  

3) จัดใหผูปฏิบัติงานหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย มีสิทธิในการเขาถึงขอมูลท่ีเปนความลับทาง
การคา ท่ีจําเปนตอการวิเคราะหอันตรายในกระบวนการผลิต หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีไดจัดทําข้ึนภายใต
รายงานนี้ โดยใชแนวปฏิบัติในขอ 2) 

ขอมูลท่ีตองแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 1) รายการขอมูลท่ีไมถือเปนความลับทางการคา ไดแก  
 ขอมูลท่ีเปนไปตามขอกําหนดของรายงานฉบับนี้ อาทิ ขอมูลดานความปลอดภัยท่ี

เก่ียวของกับการวิเคราะหอันตราย ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การสอบสวนอุบัติการณ 
การตอบโตเหตุฉุกเฉิน การตรวจประเมิน  

 ขอมูลท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยและผูปฏิบัติงาน ซ่ึงผูปฏิบัติงานตองสามารถเขาถึงได 
2) เง่ือนไขหรือขอกําหนดเก่ียวกับขอมูลท่ีเปนความลับทางการคา 
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บทสรุป 

บทสรุปในรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตองแสดงขอมูลดังนี้  

 ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในโรงงานในรอบ 5 ปท่ีผานมา อาทิ  อุปกรณหลัก หรือเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของกับการผลิต ระบบการเตือนภัยหรือการปองกันกรณีกระบวนการผลิตทํางานลมเหลว 
สิ่งกอสรางตางๆ สารเคมีอันตรายท่ีใช 

 ผลการชี้บงอันตรายและวิเคราะหอันตรายในโรงงาน 

 มาตรการปองกันและมาตรการควบคุมเพ่ือลดหรือจํากัดขอบเขตของอันตรายท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติภัย 

 แผนการดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัย และชวยใหกระบวนการผลิตสามารถ
ดําเนินงานไดอยางปลอดภัย โดยแสดงในประเด็นตางๆ อาทิ  
 การจัดการขอมูล 
 การบริหารจัดการขององคกร 
 การจัดใหมีระบบหรือมาตรการเพ่ือใหอุปกรณและการดําเนินกิจกรรมตางๆ มีความปลอดภัย 
 การทบทวน ตรวจประเมิน สอบทวนเพ่ือปองกันการเกิดเหตุ 
 การจัดใหมีและการปรับปรุงแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินตางๆ 
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ภาคผนวก ก รายช่ือสารเคมีอันตราย 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อสารภาษาอังกฤษ ชื่อสารภาษาไทย CAS 
Number 

Threshold 
Quantity 
(TQ) Kg 

Threshold 
Quantity 
(TQ) Lbs 

ท่ีมา 

1 1-butene 1-บิวทีน 106-98-9 4,536 10,000 RMP 

2 1-chloro-2,4-dinitrobenzene 1-คลอโร-2,4-ไดไนโตรเบน
ซีน  

97-00-7 2,268 5,000 PSM 

3 1-chloropropylene {1-
propene, 1-chloro-} 

1-คลอโรโพรพิลีน (1-โพ
รพีน, 1-คลอโร-) 

590-21-6 4,536 10,000 RMP 

4 1-pentene 1-เพนทีน 109-67-1 4,536 10,000 RMP 

5 1,1-dimethylhydrazine 
{Dimethylhydrazine} 
{Hydrazine, 1,1-dimethyl-} 

1,1-ไดเมธิลไฮดราซีน (ได
เมธิลไฮดราซีน) (ไฮดราซีน, 
1,1-ไดเมธิล-) 

57-14-7 454 1,000 PSM 

6 1,3-butadiene 1,3-บิวทาไดอีน 106-99-0 4,536 10,000 RMP 

7 1,3-pentadiene 1,3-เพนตะไดอีน 504-60-9 4,536 10,000 RMP 

8 2-butene 2-บิวทีน 107-07-7 4,536 10,000 RMP 

9 2-butene-cis 2-บิวทีน-ซิส 590-18-1 4,536 10,000 RMP 

10 2-butene-trans {2-butene, (E)} 2-บิวทีน-ทรานส 624-64-6 4,536 10,000 RMP 

11 2-chloropropylene {1-
propene, 2-chloro-} 

2-คลอโรโพรพิลีน(1-โพรพีน
, 2-คลอโร-) 

557-98-2  4,536 10,000 RMP 

12 2-methyl-1-butene 2-เมธิล-1-บิวทีน 563-46-2 4,536 10,000 RMP 

13 2-methylpropene {1-propene, 
2-methyl-} 

2-เมธิลโพรพีน (1-โพรพีน, 
2-เมธิล-) 

115-11-7 4,536 10,000 RMP 

14 2-pentene (E) 2-เพนทีน(E)- 646-04-8 4,536 10,000 RMP 

15 2-pentene (Z) 2-เพนทีน(Z)- 109-68-2 4,536 10,000 RMP 

16 2,2-dimethylpropane 
{Propane, 2,2-dimethyl-} 

2,2-ไดเมธิลโพรเพน  463-82-1 4,536 10,000 RMP 

17 2,4-dinitroaniline 2,4-ไดไนโตรอะนิลีน 97-02-9 2,268 5,000 PSM 

18 3-methyl-1-butene 3-เมธิล-1-บิวทีน 563-45-1 4,536 10,000 RMP 

19 Acetaldehyde อะเซตลัดไีฮด  75-07-0 1,134 2,500 PSM 

20 Acetylene {Ethyne} อะเซทีลีน 35121-31-4 4,536 10,000 RMP 

21 Acrolein {2-propenal} อะโครลีน (2-โพรพีนาล)  107-02-8 68 150 PSM 

22 Acrylonitrile {2-propenenitrile} อะคริโลไนไตรล(2-โพรพีน
ไนไตรล) 

107-13-1 9,072 20,000 RMP 

23 Acrylyl Chloride {2-propenoyl 
Chloride} 

อะคริลลิ คลอไรด  814-68-6 113 250 PSM 

24 Alkylaluminums อัลคิล อะลูมินัม  Varies,  
75-24-1 

2,268 5,000 PSM 

25 Allyl Alcohol {2-propen-1-ol} อัลลิล แอลกอฮอล 107-18-6 6,804 15,000 RMP 

26 Allyl Chloride อัลลิล คลอไรด  107-05-1 454 1,000 RMP 

27 Allylamine {2-propen-1-amine} อัลลิล เอมีน  107-11-9 454 1,000 PSM 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
ก-1 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อสารภาษาอังกฤษ ชื่อสารภาษาไทย CAS 
Number 

Threshold 
Quantity 
(TQ) Kg 

Threshold 
Quantity 
(TQ) Lbs 

ท่ีมา 

28 Ammonia (Anhydrous) แอมโมเนีย, ปราศจากนํ้า 7664-41-7 4,536 10,000 PSM&R
MP 

29 Ammonia (>=20%for RMP) 
(>44%for PSM) 

แอมโมเนีย (สารละลายความ
เขมขน >44% โดยนํ้าหนัก)  

7664-41-7 6,804 15,000 PSM 

30 Ammonium Perchlorate แอมโมเนียม เปอรคลอเรท  7790-98-9 3,402 7,500 PSM 

31 Ammonium Permanganate แอมโมเนียม เปอรแมงกา
เนต  

13446-10-1 3,402 7,500 PSM 

32 Arsenous Trichloride อารเซนัส ไตรคลอไรด 7784-34-1 6,804 15,000 RMP 

33 Arsine {Arsenic Hydride} อารซีน (อารเซนิค ไฮไดรด)  7784-42-1 45 100 PSM 

34 Boron Trichloride {Borane, 
Trichloro-} 

โบรอน ไตรคลอไรด  10294-34-5 1,134 2,500 PSM 

35 Boron Triflouride {Borane, 
Trifluoro-} 

โบรอน ไตรฟลูออไรด  7637--07-2 113 250 PSM 

36 Boron Triflouride Compound 
with Methyl Ether (1:1) {Boron, 
Trifluoro[oxybis[methane]-,T-4} 

สารประกอบโบรอนไตร
ฟลูออไรดและเมธิล อีเธอร 

353-42-4 6,804 15,000 RMP 

37 Bromine โบรมีน  7726-95-6 680 1,500 PSM 

38 Bromine Chloride โบรมีน คลอไรด  13863−41−7 680 1,500 PSM 

39 Bromine Trifluoride โบรมีน ไตรฟลูออไรด  7787-71-5 6,804 15,000 PSM 

40 Bromine Pentafluoride โบรมีน เพนตะฟลูออไรด  7789-30-2 1,134 2,500 PSM 

41 Bromotrifluorethylene 
{Ethene, Bromotrifluoro-} 

โบรโมไตรฟลอูอโรเอธิลีน 598-73-2 4,536 10,000 RMP 

42 Butane บิวเทน 106-97-8 4,536 10,000 RMP 

43 Butene บิวทีน 106-98-9 4,536 10,000 RMP 

44 Butyl Hydroperoxide (Tertiary) บิวทิล ไฮโดรเปอรออกไซด 
(เทอรเทียรี)  

75-91-2 2,268 5,000 PSM 

45 Butyl Perbenzoate บิวทิล เปอรเบนโซเอท  614-45-9 3,402 7,500 PSM 

46 Carbon Disulfide คารบอนไดซัลไฟด 75-15-0 9,072 20,000 RMP 

47 Carbon Oxysulfide {Carbon 
Oxide Sulfide (Cos)} {Carbonyl 
Sulfide} 

คารบอน ออกซี่ซัลไฟด 
(คารบอน ออกไซด ซลัไฟด) 
(คารบอนิล ซัลไฟด) 

463-58-1 4,536 10,000 RMP 

48 Carbonyl Fluoride คารบอนิล ฟลูออไรด  353-50-4 1,134 2,500 PSM 

49 Cellulose Nitrate (>12.6% 
Nitrogen for PSM) 

เซลลูโลส ไนเตรท (ความ
เขมขนไนโตรเจน > 12.6%)  

60-29-7 1,134 2,500 PSM 

50 Chlorine คลอรีน  7782-50-5 680 1,500 PSM 

51 Chlorine Dioxide {Chlorine 
Oxide (ClO2)} 

คลอรีน ไดออกไซด (คลอรีน 
ออกไซด) 

0049-04-4 454 1,000 PSM& 
RMP 

52 Chlorine Monoxide {Chlorine 
Oxide} 

คลอรีน มอนอกไซด(คลอรีน 
ออกไซด) 

10049-04-4 4,536 10,000 RMP 

53 Chlorine Pentrafluoride คลอรีน เพนตระฟลอูอไรด  13637-63-3 454 1,000 PSM 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
ก-2 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อสารภาษาอังกฤษ ชื่อสารภาษาไทย CAS 
Number 

Threshold 
Quantity 
(TQ) Kg 

Threshold 
Quantity 
(TQ) Lbs 

ท่ีมา 

54 Chlorine Trifluoride คลอรีน ไตรฟลูออไรด  7790-91-2 454 1,000 PSM 

55 Chlorodiethylaluminum 
{Diethylaluminum Chloride} 

คลอโรไดเอธิลอะลูมินัม (ได
เอธิลอะลมูิเนียม คลอไรด)  

96-10-6 2,268 5,000 PSM 

56 Chloroform {Methane, 
Trichloro-} 

คลอโรฟอรม(มีเทน,ไตรคลอ
โร) 

67-66-3 9,072 20,000 RMP 

57 Chloromethyl Ether 
{Bis(chloromethyl) Ether} 
{Methane, Oxybis[chloro-} 
{Dichloromethyl Ether} 

คลอโรเมธิล อีเธอร  542-88-1 45 100 PSM 

58 Chloromethyl Methyl Ether 
{Methane, Chloromethoxy-} 

คลอโรเมธิล เมทิล อีเธอร  107-30-2 227 500 PSM 

59 Chloropicrin คลอโรพิคริน 76-06-2 227 500 PSM 

60 Chloropicrin and Methyl 
Bromide Mixture 

คลอโรพิคริน ผสมเมธิลโบร
ไมด 

76-06-2, 74 
83 9 

680 1,500 PSM 

61 Chloropicrin and Methyl 
Chloride Mixture 

คลอโรพิคริน ผสมเมธิลคลอ
ไรด 

76-06-2, 74-
87-3  

680 1,500 PSM 

62 Crotonaldehyde {2-butenal} โครโตนอลดไีฮด 4170-30-3 9,072 20,000 RMP 

63 Crotonaldehyde, (E)- {2-
butenal, (E)-} 

โครโตนอลดไีฮด(ทรานส) 123-73-9 9,072 20,000 RMP 

64 Cumene Hydroperoxide คิวมีน ไฮโดรเปอรออกไซด  80-15-9 2,268 5,000 PSM 

65 Cyanogen {Ethanedinitrile} ไซยาโนเจน  460-19-5 1,134 2,500 PSM 

66 Cyanogen Chloride ไซยาโนเจน คลอไรด  506-77-4 227 500 PSM 

67 Cyanuric Fluoride ไซยานูริค ฟลูออไรด  675-14-9 45 100 PSM 

68 Cyclohexylamine 
{Cyclohexanamine} 

ไซโคลเฮกซี่ลาไมน 108-91-8 6,804 15,000 RMP 

69 Cyclopropane ไซโคลโพรเพน 75-19-4 1 10,000 RMP 

70 Diacetyl Peroxide (>70% for 
PSM) 

ไดอะเซทิล เปอรออกไซด 
(ความเขมขน > 70%)  

110-22-5 2,268 5,000 PSM 

71 Diazomethane ไดอะโซมีเธน  18107-18-1 227 500 PSM 

72 Dibenzoyl Peroxide ไดเบนโซอิล เปอรออกไซด  94-36-0 3,402 7,500 PSM 

73 Diborane {Diborane (6)} ไดบอแรน  19287-45-7 45 100 PSM 

74 Dibutyl Peroxide (Tertiary) ไดบิวทิล เปอรออกไซด 
(เทอรเทียรี)  

110-05-4 2,268 5,000 PSM 

75 Dichlorosilane {Silane, 
Dichloro-} 

ไดคลอโรไซแลน  4109-96-0 1,134 2,500 PSM 

76 Diethylzinc ไดเอธิลซิงค  557-20-0 4,536 10,000 PSM 

77 Difluoroethane {Ethane, 1,1-
difluoro-} 

ไดฟลูออโรอีเธน 75-37-6 4,536 10,000 RMP 

78 Diisopropyl 
Peroxydicarbonate 

ไดไอโซโพรพิล เปอรออกซี
ไดคารบอเนต  

105-64-6 3,402 7,500 PSM 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
ก-3 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อสารภาษาอังกฤษ ชื่อสารภาษาไทย CAS 
Number 

Threshold 
Quantity 
(TQ) Kg 

Threshold 
Quantity 
(TQ) Lbs 

ท่ีมา 

79 Dilauroyl Peroxide ไดลอโรอิล เปอรออกไซด  105-74-8 3,402 7,500 PSM 

80 Dimethylamine 
{Methanamine, N-methyl-} 

ไดเมธิลเอมีน 124-40-3 1,134 2,500 PSM 

81 Dimethyldichlorosilane 
{Silane, Dichlorodimethyl-} 

ไดเมธิลไดคลอโรไซแลน  75-78-5 454 1,000 PSM 

82 Epichlorohydrin {Oxirane, 
(Chloromethyl)-} 

อีพิคลอโรไฮดริน 106-89-8 9,072 20,000 RMP 

83 Ethane อีเธน 74-84-0 4,536 10,000 RMP 

84 Ethyl Acetylene {1-butyne} เอธิล อะเซทิลีน 107-00-6 4,536 10,000 RMP 

85 Ethyl Chloride {Chloroethane} 
{Ethane, Chloro-} 

เอธิล คลอไรด 75-00-3 4,536 10,000 RMP 

86 Ethyl Ether {Ethane, 1,1’-
oxybis-} 

เอธิล อีเธอร 60-29-7 4,536 10,000 RMP 

87 Ethyl Mercaptan {Ethanethiol} เอธิล เมอรแคปตัน (อีเธนไท
ออล) 

75-08-1 4,536 10,000 RMP 

88 Ethyl Methyl Ketone Peroxide เอธิล เมธิล คีโตน เปอร
ออกไซด  

1338-23-4 2,268 5,000 PSM 

89 Ethyl Nitrite {Nitrous Acid, 
Ethyl Ester} 

เอธิล ไนไตรท  109-95-5 2,268 5,000 PSM 

90 Ethylamine 
{Monoethylamine} 
(Ethanamine} 

เอธิลเอมีน  75-04-7 3,402 7,500 PSM 

91 Ethylene {Ethene} เอธิลีน (อีธีน) 74-85-1 4,536 10,000 RMP 

92 Ethylene Fluorohydrin เอธิลีน ฟลูออโรไฮดริน  371-62-0 45 100 PSM 

93 Ethylene Oxide {Oxirane} เอธิลีน ออกไซด (ออกซิเรน) 75-21-8 2,268 5,000 PSM 

94 Ethylenediamine {1,2-
ethanediamine} 

เอธิลีนไดอะมีน (1,2-อีเธน
ไดอะมีน) 

107-15-3 9,072 20,000 RMP 

95 Ethyleneimine {Aziridine} เอธิลีนไอมีน  151-56-4 454 1,000 PSM 

96 Fluorine ฟลูออรีน  7782-41-4 454 1,000 PSM 

97 Formaldehyde (Solution) ฟอรมาลดีไฮด (ฟอรมาลิน)  50-00-0 454 1,000 PSM 

98 Furan ฟูราน  110-00-9 227 500 PSM 

99 Hexafluoroacetone เฮกซะฟลูออโรอะซิโตน  684-16-2 2,268 5,000 PSM 

100 Hydrazine ไฮดราซีน 302-01-2 6,804 15,000 RMP 

101 Hydrochloric Acid (>=37% for 
RMP) 

กรดไฮโดรคลอริค 7647-01-0 6,804 15,000 RMP 

102 Hydrocyanic Acid {Hydrogen 
Cyanide} 

กรดไฮโดรไซยานิค 
(ไฮโดรเจน ไซยาไนด) 

74-90-8 454 1,000 PSM 

103 Hydrogen ไฮโดรเจน 1333-74-0 4,536 10,000 RMP 

104 Hydrogen Bromide ไฮโดรเจน โบรไมด  10035-10-6 2,268 5,000 PSM 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
ก-4 
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105 Hydrogen Chloride 
(Anhydrous for CAA 112(r) 
RMP and PSM) {Hydrochloric 
Acid} 

กรดไฮโดรคลอริค, 
ปราศจากนํ้า  

7647-01-0 2,268 5,000 PSM& 
RMP 

106 Hydrogen 
Fluoride/hydrofluoric Acid 
(>=50% for RMP) {Hydrofl 
uoric Acid} 

ไฮโดรเจน ฟลูออไรด /กรด
ไฮโดรฟลูออริค 

7664-39-3 454 1,000 PSM& 
RMP 

107 Hydrogen Peroxide (>= 52% 
for PSM) 

ไฮโดรเจน เปอรออกไซด 
(>= 52% โดยนํ้าหนัก)  

7722-84-1 3,402 7,500 PSM 

108 Hydrogen Selenide ไฮโดรเจน ซีลไีนด  7783--07-5 68 150 PSM 

109 Hydrogen Sulfide ไฮโดรเจน ซัลไฟด  7783--06-4 680 1,500 PSM 

110 Hydroxylamine ไฮดรอกซิลเอมีน  7803-49-8 1,134 0 PSM 

111 Iron, Pentacarbonyl- {Iron 
Carbonyl (Fe(co)5), (Tb-5-11)-} 

เหล็ก, เพนตะคารบอนิล  13463-40-6 113 250 PSM 

112 Isobutane {Propane, 2-
methyl} 

ไอโซบิวเทน (โพรเพน, 2-
เมธิล-) 

75-28-5 4,536 10,000 RMP 

113 Isobutyronitrile 
{Propanenitrile, 2-methyl-} 

ไอโซบิวทิโรไนไตรล (โพ
รเพนไนไตรล, 2-เมธิล-) 

78-82-0 9,072 20,000 RMP 

114 Isopentane {Butane, 2-
methyl-} 

ไอโซเพนเทน (บิวเทน, 2-
เมธิล-) 

78-78-4 4,536 10,000 RMP 

115 Isoprene {1,3-butadiene, 2-
methyl-} 

ไอโซพรีน (1,3-บิวทาไดอีน, 
2-เมธิล-) 

78-79-5 4,536 10,000 RMP 

116 Isopropylamine {2-
propanamine} 

ไอโซโพรพิลเอมีน  75-31-0 2,268 5,000 PSM 

117 Isopropyl Chloride {Propane, 
2-chloro-} 

ไอโซโพรพิล คลอไรด (โพร
เพน, 2-คลอโร) 

75-29-6 4,536 10,000 RMP 

118 Isopropyl Chloroformate 
{Carbonochloridic Acid, 1-
methylethyl Ester} 

ไอโซโพรพิล คลอโรฟอรเมท 
กรดคารบอโนคลอริดิค, 1-
เมธิลอีธิล เอสเธอร) 

108-23-6 6,804 15,000 RMP 

119 Ketene คีทีน  463-51-4 45 100 PSM 

120 Methacrylaldehyde เมทาครลิอัลดีไฮด  78-85-3 454 1,000 PSM 

121 Methacrylonitrile {2-
propenenitrile, 2-methyl-} 
{Methylacrylonitrile} 

เมธิล อะคริโลไนไตรล  126-98-7 113 250 PSM 

122 Methacryloyl Chloride เมทาครโิลอิล คลอไรด  920-46-7 68 150 PSM 

123 Methane มีเธน 74-82-8 4,536 10,000 RMP 

124 Methyl Bromide เมธิล โบรไมด  74-83-9 1,134 2,500 PSM 

125 Methyl Chloride {Chloromethane}  
{Methane, Chloro-} 

เมธิล คลอไรด  74-87-3 4,536 10,000 PSM 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
ก-5 
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126 Methyl Chloroformate 
{Carbonochloridic Acid, 
Methylester} {Methyl 
Chlorocarbonate} 

เมธิล คลอโรฟอรเมท  79-22-1 227 500 PSM 

127 Methyl Ether {Methane, 
Oxybis-} 

เมธิล อีเธอร (มเีธน, ออกซี่
บิส) 

115-10-6 4,536 10,000 RMP 

128 Methyl Ethyl Ketone Peroxide 
(>60% for PSM) 

เมธิล เอธิล คีโตน เปอร
ออกไซด (ความเขมขน > 
60%)  

1338-23-4 2,268 5,000 PSM 

129 Methyl Fluoroacetate เมธิล ฟลโูอโรอะซีเตท  453-18-9 45 100 PSM 

130 Methyl Florosulfate เมธิล ฟลโูอโรซลัเฟต  421-20-5 45 100 PSM 

131 Methyl Formate {Formic Acid, 
Methyl Ester} 

เมธิล ฟอรเมท (กรดฟอรมิก
, เมธิล เอสเธอร) 

107-31-3 4,536 10,000 RMP 

132 Methyl Hydrazine เมธิล ไฮดราซีน  60-34-4 45 100 PSM 

133 Methyl Iodide เมธิล ไอโอไดด  74-88-4 3,402 7,500 PSM 

134 Methyl Isocyanate {Methane, 
Isocyanato-} 

เมธิล ไอโซไซยาเนต  624-83-9 113 250 PSM 

135 Methyl Mercaptan 
{Methanethiol} 
{Thiomethanol} 

เมธิล เมอรแคปแทน (มีเธน
ไทออล) (ไทโอเมธานอล) 

74-93-1 2,268 5,000 PSM 

136 Methyl Thiocyanate 
{Thiocyanic Acid, Methyl 
Ester} 

เมธิล ไทโอไซยาเนท (กรด
ไทโอไซยานิค, เมธิล เอส
เธอร) 

556-64-9 9,072 20,000 RMP 

137 Methyl Vinyl Ketone เมธิล ไวนิล คโีตน  78-94-4 45 100 PSM 

138 Methylamine {Methanamine} 
{Monomethylamine} 

เมธิลลาไมน (เมทานาไมน) 
(มอนอเมธิลลาไมน) 

74-89-5 454 1,000 PSM 

139 Methyltrichlorosilane {Silane, 
Trichloromethyl-} 

เมธิลไตรคลอโรไซแลน  75-79-6 2,268 5,000 RMP 

140 Nickel Carbonyl {Nickel 
Tetracarbonyl} 

นิกเกล คารบอนิล (นิกเกล 
เตตระคารบอนิล) 

13463-39-3 68 150 PSM 

141 Nitric Acid (>=80% for RMP) 
(>=94.5% for PSM) 

กรดไนตริค (>= 94.5% 
โดยนํ้าหนัก) 

7697-37-2 227 500 PSM 

142 Nitric Oxide {Nitrogen Oxide 
(No)} 

ไนตริค ออกไซด  10102-43-9 113 250 PSM 

143 Nitroaniline {Para Nitroaniline} ไนโตรอะนิลีน (พารา ไน
โตรอะนิลีน)  

100-01-6 2,268 5,000 PSM 

144 Nitrogen Trifluoride ไนโตรเจน ไตรฟลูออไรด  7783-54-2 2,268 5,000 PSM 

145 Nitrogen Oxides (NO, NO2, 
N2O4, N2O3) 

ไนโตรเจน ออกไซด (NO, 
NO2, N2O4, N2O3))  

10102-44-0 113 250 PSM 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
ก-6 
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146 Nitrogen Tetroxide {Nitrogen 
Peroxide} 

ไนโตรเจน เตตรอกไซด 
(ไนโตรเจน เปอรออกไซด)  

10544-72-6 113 250 PSM 

147 Nitrogen Trioxide ไนโตรเจน ไตรออกไซด  10024-97-2 113 250 PSM 

148 Nitrogen Dioxide ไนโตรเจน ไดออกไซด  10102-44-0 113 250 PSM 

149 Nitromethane ไนโตรมีเทน  75-52-5 1,134 2,500 PSM 

150 Oleum (Fuming Sulfuric Acid) 
(65-80% for PSM) {Sulfuric 
Acid, with Sulfur Trioxide} 

โอเลียม (ไอกรดซัลฟูรคิ) 
(65-80% โดยนํ้าหนัก)  

8014-95-7 454 1,000 PSM 

151 Osmium Tetroxide ออสเมียม เตตรอกไซด  20816-12-0 45 100 PSM 

152 Oxygen Difluoride {Fluorine 
Monoxide} 

ออกซเิจน ไดฟลูออไรด 
(ฟลูออรีน มอนอกไซด)  

7783-41-7 45 100 PSM 

153 Ozone โอโซน  10028-15-6 45 100 PSM 

154 Pentaborane เพนตะบอเรน 19624-22-7 45 100 PSM 

155 Pentane เพนเทน 109-66-0 4,536 10,000 RMP 

156 Peracetic Acid (>60% Acetic 
Acid for PSM) 
{Ethaneperoxoic Acid} 
{Peroxyacetic Acid} 

กรดเปอรอะซิติก (ความ
เขมขนของกรดอะซิติก > 
60%) 

79-21-0 4,536 10,000 RMP 

157 Perchloric Acid (>60% for 
PSM) 

กรดเปอรคฺลอรคิ (ความ
เขมขน > 60%) 

7601-90-3 2,268 5,000 PSM 

158 Perchloromethylmercaptan 
{Methanesulfenyl Chloride, 
Trichloro-} 

เปอรคลอโรเมธิล เมอรแค
ปแทน  

594-42-3 68 150 PSM 

159 Perchloryl Fluoride เปอรคลอริล ฟลูออไรด  7616-94-6 2,268 5,000 PSM 

160 Phosgene {Carbonic 
Dichloride} {Carbonyl 
Chloride} 

ฟอสจีน (คารบอนิล คลอ
ไรด)  

75-44-5 45 100 PSM 

161 Phosphine {Hydrogen 
Phosphide} 

ฟอสฟน (ไฮโดรเจน ฟอส
ไฟด)  

7803-51-2 45 100 PSM 

162 Phosphorus Oxychloride 
{Phosphoryl Chloride} 

ฟอสฟอรัส ออกซคิลอไรด 
(ฟอสฟอรลิ คลอไรด)  

10025-87-3 454 1,000 PSM 

163 Phosphorus Trichloride 
{Phosphorous Trichloride} 

ฟอสฟอรัส ไตรคลอไรด 
(ฟอสฟอรสั ไตรคลอไรด) 

7719--12-02 454 1,000 PSM 

164 Piperidine ไพเพอริดีน 110-89-4 6,804 15,000 RMP 

165 Propadiene {1,2-propadiene} โพรพาไดอีน (1,2- โพรพา
ไดอีน) 

463-49-0 4,536 10,000 RMP 

166 Propane โพรเพน 74-98-6 4,536 10,000 RMP 

167 Propargyl Bromide {3-
bromopropyne} 

โพรพากิล โบรไมด (3-โบร
โมโพรไพน) 

106-96-7 45 100 PSM 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
ก-7 
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168 Propionitrile {Ethyl Cyanide} 
{Propanenitrile) 

โพรพิโอไนไตรล (เอธิล 
ไซยาไนด) (โพรเพนไนไตรล) 

107-12-0 4,536 10,000 RMP 

169 Propyl Nitrate โพรพิล ไนเตรท  627-13-4 1,134 2,500 PSM 

170 Propyl Chloroformate 
{Carbonochloridic Acid, 
Propylester} 

โพรพิล คลอโรฟอเมท (กรด
คารบอโนคลอริดิค โพรพิล
เอสเธอร) 

109-61-5 6,804 15,000 RMP 

171 Propylene {1-propene} โพรพิลีน(1-โพรพีน) 115-07-1 4,536 10,000 RMP 

172 Propylene oxide {oxirane, 
methyl-} 

โพรพิลีน ออกไซด (ออกซิ
เรน ,เมธิล-) 

75-56-9 4,536 10,000 RMP 

173 Propyleneimine {Aziridine, 2-
methyl} 

โพรพิลีนอีมีน (อะรซิิดีน 2-
เมธิล) 

75-55-8 4,536 10,000 RMP 

174 Propyne {1-propyne} โพรไพน (1-โพรไพน) 74-99-7 4,536 10,000 RMP 

175 Sarin ซาริน  107-44-8 45 100 PSM 

176 Selenium Hexafluoride ซีลีเนียม เฮกซะฟลูออไรด  7783-79-1 454 1,000 PSM 

177 Silane ไซเลน 7803-62-5 4,536 10,000 RMP 

178 Stibine {Antimony Hydride} สไตบีน (แอนติโมนี ไฮไดรด)  7803-52-3 227 500 PSM 

179 Sulfur Dioxide (Anhydrous for 
RMP) 

ซัลเฟอร ไดออกไซด 
(ของเหลว)  

7446--09-5 2,268 5,000 RMP 

180 Sulfur Pentafluoride ซัลเฟอร เพนตะฟลูออไรด  5714-22-7 113 250 PSM 

181 Sulfur Tetraflouride {Sulfur 
Fluoride, (Sf4) (T-4)-} 

ซัลเฟอร เตตระฟลูออไรด  7783-60-0 113 250 PSM 

182 Sulfur Trioxide {Sulfuric 
Anhydride} 

ซัลเฟอร ไตรออกไซด (ซัลฟุ
ริค แอนไฮไดรด)  

7446--11-9 454 1,000 PSM 

183 Tellurium Hexafluoride เทลลเูรียม เฮกซะฟลูออไรด  7783-80-4 113 250 PSM 

184 Tetrafluoroethylene {Ethene, 
Tetrafl uoro-} 

เตตระฟลูออโรเอธิลีน  116-14-3 2,268 5,000 PSM 

185 Tetrafluorohydrazine เตตระฟลูออโรไฮดราซีน  10036-47-2 2,268 5,000 PSM 

186 Tetramethyllead {Plumbane, 
Tetramethyl-} 

เตตระเมธิล เลด  75-74-1 454 1,000 PSM 

187 Tetramethylsilane {Silane, 
Tetramethyl-} 

เตตระเมธิลไซเลน 75-76-3 4,536 10,000 RMP 

188 Tetranitromethane {Methane, 
Tetranitro-} 

เตตระไนโตรมีเทน 509-14-8 4,536 10,000 RMP 

189 Thionyl Chloride ไทโอนิล คลอไรด  7719--09-7 113 250 PSM 

190 Titanium Tetrachloride 
{Titanium Chloride (Ticl4)(T-4)} 

ไทเทเนียม เตตระคลอไรด 7550-45-0 1,134 2,500 RMP 

191 Toluene 2,4-diisocyanate 
{Benzene, 2,4-diisocyanato-1-
methyl-} 

โทลูอีน-2,4-ไดไอโซไซยา
เนต 

584-84-9 4,536 10,000 RMP 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
ก-8 
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192 Toluene 2,6-diisocyanate 
{Benzene, 1,3-diisocyanato-2-
methyl-} 

โทลูอีน-2,6-ไดไอโซไซยา
เนต 

91-08-7 4,536 10,000 RMP 

193 Toluene Diisocyanate 
(Unspecified Isomer) 
{Benzene, 1,3-
diisocyanatomethyl-} 

โทลูอีน ไดไอโซไซยาเนต 71-43-2 4,536 10,000 RMP 

194 Trichloro(chloromethyl)silane ไตรคลอโร (คลอโรเมธิล) ไซ
แลน  

1558-25-4 45 100 PSM 

195 Trichloro(dichlorophenyl)silane ไตรคลอโร (ไดคลอโรฟนิล) 
ไซแลน  

27137-85-5 1,134 2,500 PSM 

196 Trichlorosilane {Silane, 
Trichloro-} 

ไตรคลอโรไซแลน (ไซเลน, 
ไตรคลอโร) 

10025-78-2 2,268 5,000 PSM 

197 Trifluorochloroethylene 
{Ethene, Chlorotrifluoro-} 

ไตรฟลูออโรคลอโรเอธิลีน 
(อทีน ,คลอโรไตรฟลูออโร) 

79-38-9 4,536 10,000 PSM 

198 Trimethylamine 
{Methanamine, N,n-dimethyl-} 

ไตรเมธิลลามีน (เมธานามีน, 
N,n-ไดเมธิล) 

75-50-3 4,536 10,000 RMP 

199 Trimethylchlorosilane {Silane, 
Chlorotrimethyl-} 

ไตรเมธิลคลอโรไซเลน (ไซ
เลน, คลอโรไตรเมธิล) 

75-77-4 4,536 10,000 RMP 

200 Trimethyoxysilane ไตรเมธิลออกซไิซแลน  2487-90-3 680 1,500 PSM 

201 Vinyl Acetate Monomer 
{Acetic Acid Ethenyl Ester} 

ไวนิล อะซเีตท มอนอเมอร 
(กรดอะซีตคิ เอธีนิล เอสเธอร) 

108-05-04 6,804 15,000 RMP 

202 Vinyl Acetylene {1-buten-3-
yne} 

ไวนิล อะซีทีลีน  689-97-4 4,536 10,000 RMP 

203 Vinyl Chloride {Ethene, 
Chloro-} 

ไวนิล คลอไรด (อีทีน, คลอ
โร) 

75-01-4 4,536 10,000 RMP 

204 Vinyl Ethyl Ether {Ethene, 
Ethoxy-} 

ไวนิล เอธิล อีเธอร (อีทีน, อี
ทอกซี่) 

109-92-2 4,536 10,000 RMP 

205 Vinyl Fluoride {Ethene, 
Fluoro-} 

ไวนิล ฟลูออไรด (อีทีน, 
ฟลูออโร) 

75-02-5 4,536 10,000 RMP 

206 Vinyl Methyl Ether {Ethene, 
Methoxy-} 

ไวนิล เมธิล อีเธอร (อีทีน, 
เมทอกซี่) 

107-25-5 4,536 10,000 RMP 

207 Vinylidene Chloride {Ethene, 
1,1-dichloro-} {1,1-
dichlorethylene} 

ไวนิลลิดีน คลอไรด (อีทีน, 
1,1-ไดคลอโร)(1,1-ไดคลอโร
เอธิลีน) 

75-35-4 4,536 10,000 RMP 

208 Vinylidene Fluoride {Ethene, 
1,1-difluoro-} 

ไวนิลลิดีน ฟลูออไรด (อีทีน, 
1,1-ไดฟลูออโร) 

75-38-7 4,536 10,000 RMP 

หมายเหตุ PSM คือ Process Safety Management ของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
RMP คือ Risk Management Plan ของ US Environmental Protection Agency (EPA) 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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ภาคผนวก ข  แบบแจงอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย 

แบบแจงอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยควรประกอบดวยหัวขอดังนี้ 

1) การแจงเหตุรั่วไหลและการรายงาน ไดแก 
 วันท่ีเกิดเหตุ 
 เวลาท่ีเกิดเหตุ 
 ระยะเวลาการเกิดเหตุ 
 สารเคมีท่ีรั่วไหล หรือเปนแหลงท่ีมาของอุบัติภัย 
 ปริมาณของสารเคมีท่ีรั่วไหลหรือท่ีอยูในท่ีเกิดเหตุ แสดงในทศนิยม 2 ตําแหนง  หากเปนของ

ผสมตองรายงานปริมาณท่ีผสม ความเขมขน สัดสวน องคประกอบหลัก 
2) ลักษณะของเหตุท่ีเกิด เชน 

 กาซรั่วไหล (Gas release) 
 ของเหลวรั่วไหล/ระเหย (Liquid spill/evaporation) 
 ไฟไหม (Fire) 
 ระเบิด (Explosion) 
 กระบวนการผลิตควบคุมไมได (Uncontrolled/Runaway reaction) 

3) จุดท่ีเกิดเหตุ เชน 
 ถังเก็บสาร (Storage vessel) 
 ระบบทอ (Piping) 
 ถังในระบบการผลิต (Process vessel) 
 ขอตอ (transfer hose) 
 วาลว (Valve) 
 วาลวนิรภัย (Safety relief valve) 
 เครื่องสูบ (Pump) 
 จุดเชื่อมตอ (Joint) 
 อ่ืนๆ 

4) สภาพอากาศขณะเกิดเหตุ 
 ความแรงของแสงแดด 
 ความเร็วและทิศทางของลม 
 อุณหภูมิ 
 ความแรงของฝน 

5) ผลกระทบภายในโรงงาน ไดแก 
 จํานวนผูเสียชีวิต ท้ังผูปฏิบัติงาน ผูรับเหมา เผชิญเหตุ และอ่ืนๆ 
 จํานวนผูบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ ท้ังผูปฏิบัติงาน ผูรับเหมา ผูตอบโตเหตุ และอ่ืนๆ 
 ความเสียหายของทรัพยสิน  อาจรวมถึงขอมูลประภันภัย(หากมี) ท้ังนี้ไมรวมความสูญเสียทาง

ธุรกิจ 
 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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6) ผลกระทบภายนอกโรงงาน ไดแก 
 จํานวนผูเสียชีวิต  
 จํานวนผูบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ  
 ความเสียหายของทรัพยสิน 
 จํานวนผูอพยพ 
 ความเสียหายตอสิ่งแวดลอมตอ สัตวน้ําและสัตวบก  เกษตรกรรม  แหลงน้ํา  และอ่ืนๆ 

7) จุดเริ่มตนของการรั่วไหล/เหตุการณ เชน 
 อุปกรณเสียหาย 
 ความผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน 
 ภัยธรรมชาติ 
 ไมทราบสาเหตุ 

8) สภาวะสนับสนุนท่ีทําใหเกิดอุบัติภัย (Contribution factor) เชน 
 อุปกรณเสียหาย 
 ความผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน 
 ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีไมสมบูรณ 
 ความดันในระบบสูงกวาเกณฑปกติ 
 กระบวนการผลิตผิดปกติ 
 ระบบระบายสารฉุกเฉินบกพรอง 
 การซอมบํารุง 
 การออกแบบการผลิตผิดพลาด 
 อุปกรณการผลิตไมเหมาะสมกับกระบวนการผลิต 
 สภาพอากาศไมปกติ 
 การบริหารงานผิดพลาด 

9) สิ่งท่ีตองดําเนินการหลังเกิดเหตุ เชน 
 ปรับปรุงอุปกรณ 
 ทบทวนการซอมบํารุง 
 ทบทวนการฝกอบรม 
 ทบทวนวิธีการปฏิบัติงาน 
 ออกแบบการควบคุมระบบ/กระบวนการผลิตใหม 
 ออกแบบมาตรการเพ่ือลดผลกระทบ 
 ทบทวนแผนตอบโตเหตุฉุกเฉิน 
 เปลี่ยนกระบวนการผลิต 
 ลดการเก็บสารเคมีอันตราย 
 อ่ืนๆ 

  

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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ตัวอยาง 
 

แบบแจงอุบัติเหตหุรืออุบัติภัย 

การแจงเหตุร่ัวไหลและการรายงาน 
 

วันท่ีเกิดเหตุ ________________________________  เวลาท่ีรายงาน _____________________________ 
เวลาเริ่มของเหตุการณ ________________________   ระยะเวลาการเกิดเหตุ _______________________ 
ระบุชื่อสารเคมี ______________________________  ประเภทของสารเคมี (Generic) ________________ 
ปริมาณสารรั่วไหล(โดยประมาณ) _________________ หนวย _________________ 
 

อธิบายการเกิดเหตุโดยทาํเคร่ืองหมาย  ในชอง  
 

 กาซรั่วไหล การรั่วไหลของสารซ่ึงเก็บไวในสถานะกาซ (ในกรณีท่ีเปนกาซเหลวให
รายงานเปนของเหลว) 

 ของเหลวรั่วไหล/ระเหย ของเหลวรั่วและอาจระเหยเปนไอ 
 ไฟไหม เกิดไฟไหมซ่ึงกอใหเกิดแสง เปลวไฟ และความรอน 
 การระเบิด เกิดการระเบิด กอใหเกิดเสียง ความรอน และการขยายตัวอยางรวดเร็วของ

กาซ 
 กระบวนการผลิตควบคุม

ไมได (Runaway Reaction) 
อาจเกิดปฏิกิริยาอยางรุนแรงในกระบวนการผลิตและเกิดความรอนและ
ความดันสูงในระบบ 

 

อุปกรณที่เกิดการร่ัวไหล 
 

 ถังเก็บสาร ภาชนะเก็บสารเคมีในสภาวะกาซหรือของเหลว 
 ระบบทอ สารเคมีรั่วออกมาจากระบบทอซ่ึงใชสําหรับสูบ ถาย เคลื่อนยายสาร 
 ถังในระบบการผลิต ถังท่ีใชอยูในกระบวนการผลิต เชน ถังผสม ถังปฏิกิริยา 
 ล้ินปดเปด อุปกรณปดเปด รวมถึงลิ้นฉุกเฉินตางๆ ท่ีใชระบายสารเม่ือเกิดความดันสูง

ในระบบ 
 เครื่องสูบ อุปกรณท่ีใชสูบถายสารในระบบการผลติดวยการดูด อัด หรือท้ังสองอยาง 
 จุดเช่ือมตอ จุดท่ีเชื่อมอุปกรณหรือเครื่องกลตางๆเขาดวยกัน 
 อ่ืนๆ _______________ จุดรั่วไหลอ่ืนท่ีไมไดระบุไวดานบน 

 

สภาพอากาศขณะเกิดการร่ัวไหล  โดยทําเคร่ืองหมาย  ในชองวาง 
 

แดด    แรง    ปานกลาง       ออน 
ลม 
 ความเร็วลมโดยประมาณ (เมตรตอวินาที) 

<2 2-3 3-5 5-6 >6 
     

 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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 ทิศทาง 

N NE E SE S SW W NW 
        

 อุณหภูมิ  ____________________องศาเซลเซียส (°C) 
ฝน     ไมตก  
     ตก  ในระดับ    แรง    ปานกลาง        ปรอย 
 

ผลของอุบัติภัยภายในโรงงาน 
 

 ตาย รวม____________คน 
แบงออกเปน 
-  ผูปฏิบัติงาน __________คน 
-  ผูมาติดตอ _________คน 
-  ผูรับเหมา __________คน 

รวมผูเสียชีวิตท้ังหมดในโรงงานจากผลของอุบัติภัย  เชน 
ผูปฏิบัติงาน ผูมาติดตอ ผูรับเหมา โดยแยกใหชัดเจน 

 บาดเจ็บ รวม_____________คน  
แบงออกเปน 
-  ผูปฏิบัติงาน __________คน 
-  ผูมาติดตอ _________คน 
-  ผูรับเหมา __________คน 

รวมผูบาดเจ็บท้ังหมดในโรงงานจากผลของอุบัติภัย  เชน 
ผูปฏิบัติงาน ผูมาติดตอ ผูรับเหมา โดยแยกใหชัดเจน 

 ความเสียหายของทรัพยสิน 
คิดเปนมูลคา _____________บาท 

ประเมินคาเสียหายของโรงงานและอุปกรณตางๆ (ไมรวมคา
เสียโอกาสทางธุรกิจ) 

 
ผลของอุบัติภัยภายนอกโรงงาน (เทาที่ทราบ) 
 

 ตาย ____________คน ประชาชนในชุมชนท่ีเสียชีวิตจากพิษของสารเคมี  การระเบิด  
ความรอน  เศษวัสดุท่ีปลิว 

 บาดเจ็บ _____________คน  ผูบาดเจ็บจากอุบัติภัยท่ีตองการการรักษาจากแพทย/พยาบาล 
หรือตองเขาโรงพยาบาล 

 ผูอพยพ_____________คน ประมาณจํานวนผูท่ีไดรับผลกระทบและตองอพยพเนื่องจาก
อุบัติภัย 

 ผูถูกจํากัดเขตใหอยูภายในบาน 
 _______________คน 

จํานวนผูท่ีถูกแนะนําใหอยูภายในบาน/ท่ีทํางานในชวงท่ีเกิด
อุบัติภัยจนอุบัติภัยสงบ 

 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สงผลตอ 
  สัตวน้ําและสัตวบกตางๆ 
  พืช 
  อากาศ 
  ดิน/น้ําปนเปอน 
  อ่ืนๆ ___________________ 

ประมาณการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท้ังตอสิ่งมีชีวิต พืช ดิน  
น้ํา อากาศ  

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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จุดเร่ิมตนของเหตุการณ/การร่ัวไหล 
 

 อุปกรณเสียหาย  
เสียหายจํานวน___________ช้ิน 
(ถาทราบ) 

จํานวนอุปกรณท่ีไดรับความเสียหายและเปนจุดเริ่มตนของ
เหตุการณ เชน ถังปฏิกิริยาราว ทอแตก 

 ผูปฏิบัติงานทํางานผิดพลาด  
(Human error) 

ผูปฏิบัติงานไมทําตามข้ันตอน ทํางานลัดข้ันตอน 

 ภัยธรรมชาติ ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ เชน ฟาผา พายุ น้ําทวม  
 อ่ืนๆ ____________________ เหตุการณอ่ืนนอกเหนือเหนือจากท่ีระบุไวขางตน 

 

สภาวะสนับสนุนที่ทําใหเกิดอุบัติภัย (Contribution Factor) 
 

 อุปกรณเสียหาย  อุปกรณชิ้นหนึ่งชิ้นใดไมสามารถทํางานตามท่ีออกแบบไว 
 ความผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานไมทําตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
 ข้ันตอนปฏิบัติงานท่ีไมสมบูรณ ข้ันตอนปฏิบัติงานไมถูกตอง ไมชัดเจน หรือไมครอบคลุมการ

เกิดอุบัติเหตุ 
 ความดันในระบบสูงกวาเกณฑปกติ กระบวนการผลิตมีความดันสูงกวาเกณฑของความดันท่ี

ออกแบบไว 
 กระบวนการผลิตผิดปกติ (Upset) กระบวนการผลิตเกิดเหตุผิดปกติ มีความรอน อุณหภูมิ หรือ

ความดันสูง ทําใหตองมีการระบายสารออกจากระบบ 
 ระบบระบายสารฉุกเฉินบกพรอง อุปกรณ หรือทอตางๆ ท่ีใชระบายสารเพ่ือลดความดันบกพรอง  

ไมทํางาน หรือมีขนาดเล็กเกินไป 
 การออกแบบการผลิตผิดพลาด เชน การผลิตตองมีความดันสูงเพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีตองการ  

แตความดันท่ีใชสูงกวาความดันท่ีออกแบบไว 
 การซอมบํารุง เชน การซอมบํารุงยังไมเสร็จสมบูรณ 
 อุปกรณไมเหมาะสมกับกระบวนการผลิต มีการใชอุปกรณไมเหมาะสมกับลักษณะของสารและกระบวนการ

ผลิต เชน ขนาด ความหนาของถัง วัสดุท่ีใช รูปทรง  
 สภาวะอากาศไมปกติ เชน ฟาผา พายุ น้ําทวม 
 การบริหารงานผิดพลาด ไมมีการจัดการท่ีดี  ขาดการฝกอบรม ข้ันตอนการทํางานไม

เหมาะสม การควบคุมขาดประสิทธิภาพ 
 

สิ่งที่ตองดําเนินการหลังเกิดเหต ุ
 

 ปรับปรุงอุปกรณ   
 ทบทวนการซอมบํารุง  
 ทบทวนการฝกอบรม  
 ทบทวนวิธีการปฎิบัติงาน  
 ออกแบบการควบคุมระบบ/กระบวนการผลิตใหม  
 ออกแบบมาตรการเพ่ือลดผลกระทบ   
 ทบทวนแผนตอบโตเหตุฉุกเฉิน  

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
ข-5 



 โครงการสงเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหาร 
ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

 เปล่ียนกระบวนการผลิต  
 ลดการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย  
 อ่ืน _________________________  
   

ผูรายงาน  ___________________________ 
รายงาน ณ วันท่ี ______________________ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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 โครงการสงเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหาร 
ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

ภาคผนวก ค  ตัวอยางแบบฟอรมทบทวนความปลอดภัยกอนเริ่มกระบวนการผลิต 
 

(ท่ีมา:  ขอกําหนดเรื่อง การบริหารจัดการความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม สําหรับงานซอมบํารุง
ใหญในโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียมและโรงงานเคมี, สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย, พ.ศ. 2552) 

 

 
  

1. 

2. 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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 โครงการสงเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหาร 
ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

 
  

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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 โครงการสงเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหาร 
ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

 
  

ข.    ขัน้ตอนการดาํเนินการ 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

 
  

ค.    สารพิษ สารท่ีทาํให้เกิดการกดักรอ่น และหลกัสุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมขัน้ตอนการดาํเนินการ 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

 
  

ง.    การสึกกรอ่น และการบาํรงุรกัษา 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

 
  

จ.    ส่ิงท่ีเป็นอนัตรายอ่ืนๆ 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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 โครงการสงเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหาร 
ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

 
  

ฉ.    การเข้าออกบริเวณโรงงานหรอืพืน้ท่ีปฏิบติังาน 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

 
  

ช.    งานดบัเพลิง และอปุกรณ์เพื่ออาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการรกัษาความปลอดภยั 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
 

 
  

ซ.    ป้ายเตือนภยั 

ฌ.    แนวทางปฏิบติั และอปุกรณ์ 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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 โครงการสงเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหาร 
ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ญ.    การตรวจสอบด้วยตนเอง 

ฎ.    การตรวจสอบเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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ฏ.    อปุกรณ์นิรภยัท่ีจาํเป็น 

ฐ.    พืน้ท่ีปฏิบติังานรว่ม 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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ฑ.    ข้อมูลเพ่ิมเติม 

คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
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คูมือการจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสีย่งสําหรับโรงงานที่มีการใชสารอันตราย 
ค-14 
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