
 
 
 
 

 
 
 

คู่มือการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย 
ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

 
 
 
 

ส าหรับโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
การผลิตก๊าซชีวภาพ 
ประเภทล าดับที่ 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

   



 

ค ำน ำ 
 

การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ 
โรงงาน เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการค้นหาอันตรายที่มีและอันตรายที่แอบแฝงอยู่ ที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องจักร 
อุปกรณ์ กระบวนการผลิต การใช้สารเคมีอันตราย และความผิดพลาดของคน แล้วน ามาประเมินอันตราย
เพ่ือหาระดับความเสี่ยง และจัดท ามาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งในปัจจุบันพบว่า
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพทีเ่ป็นโรงงานขนาดเล็ก ยังไม่มีความเข้าใจในการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ถูกต้อง ซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในโรงงาน ส่ งผลกระทบต่อ
พนักงาน ชุมชน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้ 
 
  ส านักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เล็งเห็นความส าคัญนี้ และเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จึงได้จัดท าคู่มือการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ส าหรับโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ประเภทล าดับที่ 89 ขึ้น เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด ทราบวิธีการชี้บ่งอันตรายและการ
ประเมินความเสี่ยง และแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งสามารถน าแผนงานบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน 
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บทน ำ 
 

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

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

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

3. โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจัดท าและยื่นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน จ านวนหนึ่งฉบับพร้อมกับการยื่นแจ้งการประกอบกิจการตามมาตรา  13 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยให้โรงงานที่จะตั้งในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานที่จะตั้งในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ในจังหวัดอ่ืนให้ยื่นต่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมตั้งอยู่  และให้มี
การทบทวนและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
ในครั้งต่อไปทุก ๆ ห้าปีภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของปีที่ห้านับแต่ปีถัดจากปีท่ียื่นครั้งก่อน 
  คู่มือการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงส าหรับโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การผลิตก๊าซชีวภาพฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด ท าให้เกิดความปลอดภัยในโรงงาน 
โดยจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง องค์ประกอบของรายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างละเอียด 
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องค์ประกอบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

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

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

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

อุณหภูมิ ความดัน ชนิดและปริมาณวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์ และวัตถุพลอย
ได้เฉลี่ยต่อปี  

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

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

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

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

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

-   ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ประสานงานเรื่องการจัดท ารายงานวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงของโรงงาน  
 

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

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

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

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

หลายอาคาร และกรณีมีหลายชั้นให้แสดงรายละเอียดในแต่ละชั้นด้วย) 
 กรณีเป็นรหัสอุปกรณ์ เครื่องจักร สัญญลักษณ์ให้ระบุรายละเอียดด้วย 
 



3 
 
5. ขั้นตอนกระบวนการผลิตพร้อมแผนภูมิกระบวนการผลิต รวมทั้งระบุรายละเอียดของ 
ความดัน  อุณหภูมิ ชนิดและปริมาณวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์ และ 
วัตถุพลอยได้เฉลี่ยต่อปี (ให้จัดท ากระบวนการผลิตของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์) 
 ให้จัดท าขั้นตอนกระบวนการผลิตพร้อมแผนภูมิกระบวนการผลิต 

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

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

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

ชื่อวัตถุดิบ/
สารเคมี 

ปริมาณการ
ใช้ต่อปี 

(ระบุหน่วย) 

ปริมาณการ
จัดเก็บต่อครั้ง
สูงสุด (ระบุ

หน่วย) 

ลักษณะ
ภาชนะ 

ที่ใช้บรรจุ 

ขนาด
ภาชนะ
บรรจุ 
(ลิตร/

กิโลกรัม) 

จ านวน
ภาชนะ 
(ถัง/ถุง) 

ลักษณะการ
จัดเก็บ* 

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

*   หมายถึงเก็บในอาคาร หรือ นอกอาคาร  
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิตต่อปี 

(ระบุหน่วย) 
ลักษณะภาชนะ 

ที่ใช้บรรจุ 
ขนาดภาชนะ

บรรจุ 
(ลิตร/กิโลกรัม) 

จ านวนภาชนะ 
(ถัง/ถุง) 

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

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

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

  ให้ระบุชื่อผู้ท าการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง อย่างน้อย 3 คน ที่มีคุณสมบัติ 
อย่างน้อย ดังนี้ 

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

(2)  มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(3)  มีความรู้ ความเข้าใจในการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 
 
9. บัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตราย 

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

โดยในแบบฟอร์มบัญชีรายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย  
ช่องแรก การด าเนินงานในโรงงาน ให้ระบุขั้นตอนการผลิตทุกข้ันตอน และทุกผลิตภัณฑ์ 

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

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

อันตราย 
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

ให้ระบุกิจกรรมการ
ด าเนินการโดยเรียงล าดับ
ดังนี้ 

1. กระบวนการรับ 
วัตถุดิบและสารเคมี  

 กลุ่มไวไฟ 
 กลุ่มกัดกร่อน 
 กลุ่มเป็นพิษ 
2. กระบวนการ 

จัดเก็บวัตถุดิบและ
สารเคมี  

 กลุ่มไวไฟ 
 กลุ่มกัดกร่อน 
 กลุ่มเป็นพิษ 

    3. กระบวนการเตรียม
วัตถดุิบและสารเคมี   

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

5.  กระบวนการ 
จัดเก็บผลิตภัณฑ์  

6. กระบวนการ 
สนับสนุน เช่น ระบบ
ไฟฟ้า  การซ่อมบ ารุง 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ระบสุภาวะหรือการ
กระท าทีอ่าจก่อให้เกิด
การบาดเจ็บหรือความ
เจ็บป่วยจากการท างาน 
ความเสียหายต่อบุคคล 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สิน 
 

ระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
บุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สิน 
 

ระบุวิธีการชี้บ่ง
อันตรายที่ใช้ 
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10.1  การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง  
 ให้ท าการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 

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

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

การชี้บ่งอันตรายอาจเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีที่เหมาะสมตามลักษณะการ 
ประกอบกิจการหรือลักษณะความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

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

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

(7) มอก. 18001 หรือวิธีการอ่ืนใดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 
การเลือกวิธีการชี้บ่งอันตรายต้องเหมาะสมกับการประกอบกิจการ พร้อมทั้งด าเนินการ 

ชี้บ่งอันตรายตามหลักเกณฑ์ของวิธีที่เลือกใช้ให้ถูกต้อง ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในระเบียบกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย  การประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแผนงานบริหาร
จัดการความเสี่ยง  โดยมีข้อแนะน าในการด าเนินการดังนี้ 

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

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

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

(1)  การพิจารณาระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ  
การพิจารณาโอกาส แบ่งออกเป็น 4 ระดับโดยพิจารณาได้จากสถิติการเกิดเหตุการณ์  

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

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

 

(2)  การพิจารณาระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน  
สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 

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

ตารางท่ี 2 :  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล 
 

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

 

ตารางท่ี 3 :  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
 

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

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

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กน้อย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถควบคุมหรือ

แก้ไขได้ 
2 ปานกลาง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลาง สามารถแก้ไขได้ใน

ระยะเวลาสั้น 
3 สูง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง ต้องใช้เวลาในการแก้ไข 
4 สูงมาก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและ

เวลานานในการแก้ไข 
หมายเหตุ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การเสื่อมโทรมและเสียหายของสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ ดิน 
แหล่งน้ า เป็นต้น 
 

ตารางท่ี 5:  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กน้อย ทรัพย์สินเสียหายน้อยมากหรือไม่เสียหายเลย 
2 ปานกลาง ทรัพย์สินเสียหายปานกลางและสามารถด าเนินการผลิต

ต่อไปได้ 
3 สูง ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตในบางส่วน 
4 สูงมาก ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตทั้งหมด 

หมายเหตุ  ความเสียหายของทรัพย์สินในแต่ละระดับ โรงงานสามารถก าหนดขึ้นเองตามความเหมาะสม 
โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถของโรงงาน 
 

(3) การจัดระดับความเสี่ยง 
การจัดระดับความเสี่ยงพิจารณาโดยน าผลลัพธ์ของระดับโอกาสคูณกับระดับความรุนแรง 

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

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

เพ่ือลดความเสี่ยงลงทันที 

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

ผลจากการท า 
Checklist 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความ
รุนแรง 

ผล 
ลัพธ์ 

ระดับความ
เสี่ยง 

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

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

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

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

ระบุ
ระดับ
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ระดับ
ความ
รุนแรง 

 ระบุระดับ
ความเสี่ยง 
และระบุ

แผน
ควบคุม
และแผน

ลด โอกาส x ความรุนแรง = ผลลพัธ์ 



 

11 
 

แผ่นที่      / 
ตารางท่ี 8  แบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.................................................................. .......โรงงาน......................................................................... ..... 
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ท าการศึกษา................................. ........................................................................................................  

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความ
รุนแรง 

ผล 
ลัพธ์ 

ระดับความ
เสี่ยง 

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

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

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

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

ระบุ
ระดับ
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ระดับ
ความ
รุนแรง 

 ระบุระดับ
ความเสี่ยง 
และระบุ

แผน
ควบคุม
และแผน

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

เครื่องจักร/อุปกรณ์/ 
ระบบไฟฟ้า 

ความล้มเหลว 
สาเหตุของความ

ล้มเหลว 
ผลที่จะเกิดขึ้น 

มาตรการป้องกัน 
/ควบคุม/แก้ไข 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ์ 

ระดับความ
เสี่ยง 

เครื่องจักร อุปกรณ์  
ระบบไฟฟ้าที่
ท าการศึกษาวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุสิ่งที่เป็นความ
ล้มเหลวที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ า ของเครื่องจักร 
อุปกรณ์  ระบบไฟฟ้าที่
ท าการศึกษาวิเคราะห์ 
 

ระบุปัจจัยที่ท าให้เกิด 
ความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
ของแต่ละประเด็น 

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

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

ระบุ
ระดับ
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ระดับ
ความ
รุนแรง 

 ระบุระดับ
ความเสี่ยง 
และระบุ

แผน
ควบคุม
และแผน

ลด 

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

ข้อบกพร่อง สถานการณ์จ าลอง เหตุการณ์ที่เกิดตามมา 
มาตรการป้องกัน 
/ควบคุม/แก้ไข 

ข้อเสนอแนะ 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ความ
รุนแรง 

ผล 
ลัพธ์ 

ระดับความ
เสี่ยง 

ให้น า Guideword 
มาประกอบกับ 
ความบกพร่องหรือ
ผิดปกติในการท างาน
(Operating 
Deviation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุการณ์ สถานการณ์
อุปกรณ์ หรือสาเหตุที่
ท าให้เกิดข้อบกพร่องใน
จุดที่ก าลังศึกษา
วิเคราะห์ 

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

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

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

ระบุ
ระดับ
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุ
ระดับ
ความ
รุนแรง 

 ระบุระดับ
ความเสี่ยง 
และระบุ

แผน
ควบคุม
และแผน

ลด 

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

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึงแผนงานลดความเสี่ยง และแผนงานควบคุมความเสี่ยง  
ซึ่งผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องด าเนินการจัดท าแผนงานเพ่ือก าหนดมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการลดและควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ  

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

การจัดท าแผนงานควบคุมความเสี่ยงจะต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม แสดงดังตารางที่ 11 
 

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

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

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ระบุต าแหน่งผู้รับผิดชอบ 

 
ระบวุิธีการที่ต้องปฏิบัติ 

 
ระบุเกณฑ์หรือมาตรฐาน 

 
ระบุต าแหน่งผู้ตรวจ
ติดตาม 
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 แผนลด 01 

ตารางท่ี 12  แบบฟอร์มการจัดท าแผนงานลดความเสี่ยง 
   แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานลดความเสี่ยง)                                                                                                                    

หน่วยงาน      รายละเอียด ระบุกิจกรรมที่ด าเนินการ            
วัตถุประสงค์                     
เป้าหมาย                     

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

 
 

 
ให้น ามาตรการความปลอดภัยที่ระบุไว้ในช่อง
ข้อเสนอแนะตามแบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายและ
การประเมินความเสี่ยงตามวิธีต่างๆ มาระบุเพื่อ
จัดท าแผนงานลดความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบุต าแหน่งผู้รับผิดชอบ 

 
ให้ระบุวันเดือนปีที่เริ่มต้น
ถึงวันที่ด าเนินการแล้ว 
 เสร็จ 

 

 
ระบุต าแหน่งผู้ตรวจ

ติดตาม 
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12. บทสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงาน ที่มีความเสี่ยงภายในโรงงาน  
  
ให้จัดท าบทสรุปการศึกษาต้องมีทะเบียนความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญอย่างน้อย 

ดังต่อไปนี้  
- สรุปกิจกรรมหรือขั้นตอนที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง โดยให้ระบุลักษณะของการเกิด 

อุบัติภัยร้ายแรงตามกิจกรรมหรือขั้นตอนด้วย   
- สรุปความเสี่ยงระดับ 2  และ3  พร้อมทั้ง มาตรการป้องกันและควบคุมที่มีอยู่เดิม  

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

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

file:///G:/คณะทำงานประเมินความเสี่ยง/คู่มือประเมินความเสี่ยง/manual/acrobat%20files/ind64.pdf
file:///G:/คณะทำงานประเมินความเสี่ยง/คู่มือประเมินความเสี่ยง/manual/acrobat%20files/ind64.pdf
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ตัวอยางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
จากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับ 

การผลิตก๊าซชีวภาพ 
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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

จากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดท าโดย 
 
 

บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด 
ทะเบียนโรงงานเลขที่...3-89-xx/xx นม 

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

ชื่อวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ และปริมาณจัดเก็บสูงสุดต่อครั้ง   
 

วัตถุดิบ/สารเคมี ปริมาณ 
การใช้ต่อปี 

ปริมาณ 
การจัดเก็บ

ต่อครั้งสูงสุด  

ลักษณะ
ภาชนะ 
ที่บรรจุ 

ขนาด 
ภาชนะบรรจุ 
(ลบ.ม./วัน) 

จ านวน
ภาชนะ 
(ถัง) 

ลักษณะ
การ

จัดเก็บ 
1. น้ าเสียจากกระบวนการผลิต 678,900 

ลบ.ม. 
1,860  

ลบ.ม./วัน 
บ่อ 1,860 1 นอกอาคาร 

2. NaOH 700 ตัน 4,000 ลิตร ถัง 200 20 ในอาคาร 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และปริมาณการผลิตต่อปี  

 
รายช่ือผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน จ านวน 3 คนคือ 
1.  นาย ก.    ต าแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายผลิต  วุฒิการศึกษา............................. 
2.  นาย ข. ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุง   วุฒิการศึกษา............................. 
3.  นาย ค. ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  วุฒิการศึกษา.............................    
 
ชื่อผู้ประสานงานเรื่องการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ของโรงงาน 
 

ชื่อ-นามสกุล   นาย ค.   โทรศัพท์/มือถือ................................................................................... 
 
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ ลักษณะภาชนะ 
ที่ใช้บรรจุ 

ขนาด 
ภาชนะบรรจุ 

(ลิตร/กิโลกรัม) 

ปริมาณการผลิต 
ต่อปี  

(ลบ.ม./วัน) 
1. ก๊าซชีวภาพ บ่อ - 6,000  
2. น้ าทิ้งที่บ าบัดแล้ว บ่อ - 1,800 
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ข้อมูลสถิติเกิดอุบัติเหตุของโรงงานตั้งแต่ปี 2554 – ปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 

วัน/เดือน/ปี ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย 
xx/12/2558 การระเบิดของก๊าซชีวภาพ พนักงานเสียชีวิต 2 ราย  

 ในห้องสูบส่งก๊าซ บาดเจ็บสาหัส 1 ราย 
   

 

(กรณีปีไหนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุให้ระบุว่า  ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ) 
 

แผนที่ตั้งโรงงาน รวมทั้งสถานท่ีต่าง ๆ  ในระยะ 500 เมตร โดยรอบ 
 

 

 
หมายเหตุ : แผนที่ตั้งโรงงานต้องสามารถอ่านได้อย่างชัดเจน 
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แผนผังโรงงานขนาดมาตราส่วน 1:100 หรือขนาดที่เหมาะสม 

 
 

       แผนผังแสดงท่ีเก็บวัตถุดิบและตัวท าละลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NaOH 

NaOH 
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แผนภูมิกระบวนการผลิต 
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รายละเอียดขั้นตอนการผลิต  

 
 กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

 1. กระบวนการรับ และขนถ่ายน้ าเสียจากกระบวนการผลิต  
 2. การจัดเก็บสารเคมี 

 3. กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ  
 4. กระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ 

 5. กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์   
 6. กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการผลิตอ่ืนๆ 
 โดยมีรายละเอียดแต่ละกระบวนการ ดังนี้ 
 1.  กระบวนการรับและการขนถ่ายน้ าเสียจากกระบวนการผลิต   
  เป็นการสูบน้ าเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานแป้งมันส าปะหลัง  

โรงงานน้ ามันปาล์ม  โรงงานผลิตเอธานอล  โรงงานสุรา/เบียร์  โรงงานผลไม้กระป๋อง  โรงงานน้ าตาล  โรงฆ่าสัตว์ 
เป็นต้น ผ่านทางท่อไปสู่บ่อบ าบัดเบื้องต้น เช่น บ่อพักตะกอน 
 2. การจัดเก็บสารเคมี  

  จัดเก็บในอาคารชั้นเดียว และเป็นไปตามข้อก าหนดตาม SDS  มีการระบายอากาศที่ดีห่างจาก 
แหล่งความร้อนและประกายไฟ  มีอุปกรณ์ดูดซับสารเคมี เช่น ทราย และมีถังดับเพลิงแบบมือถือติดตั้ง
กระจายอยู่ ทั่วอาคาร    

 3.  กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ  เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพมีหลายชนิด แต่คู่มือเล่มนี้ 
ยกตัวอย่างเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพเพียง 2 ชนิด คือ แบบ UASB (Up Flow Anaerobic  Sludge 
Blanket) และแบบ Anaerobic Covered Lagoon รายละเอียดดังนี้ 

  3.1  UASB (Up Flow Anaerobic Sludge Blanket)  รับน้ าเสียจากกระบวนการผลิต 
ที่ผ่านบ่อพักตะกอนเข้าสู่บ่อกรด/ถังหมักกรด (Acid tank)  จากนั้นป้อนน้ าเสียเข้าสู่บ่อรวบรวมน้ าเสีย แล้วส่ง
เข้าสู่บ่อผสมซึ่งเป็นบ่อคอนกรีต เพ่ือปรับสภาพให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 6.6-7.4 ซึ่งเป็นช่วงที ่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มผลิตก๊าซมีเทน โดยน าน้ าเสียที่ออกจากถังปฏิกรณ์ UASB มาผสม 
เพ่ือปรับ pH ซึ่งถ้าเมื่อผสมแล้วน้ าเสียยังมี pH มีค่าเป็นกรดอยู่ ก็จะท าการปรับ pH อีกด้วยสารละลาย NaOH 
เพ่ือเพ่ิมสภาพความเป็นด่าง จากนั้นป้อนน้ าเสียที่ออกจากบ่อผสมที่มีค่า pH เหมาะสมตามที่ต้องการเข้าสู่ถังปฏิกรณ์ 
UASB ซึ่งมีโครงสร้างเป็นคอนกรีต  โดยป้อนน้ าเสียแบบไหลจากล่างขึ้นด้านบน (Up flow) ท าให้น้ าเสียที่ป้อน 
เข้าถังปฏิกรณ์สัมผัสกับเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในถังได้ทั่วถึงและท าให้เกิดการกวนผสมกัน เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ 
ภายใต้สภาวะไม่ใช้อากาศ ได้ผลผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ จากนั้นส่งก๊าซเข้าไปเก็บในบ่อเก็บก๊าซ (Storage Pond) 
ทีม่ีลักษณะเป็นบ่อดินที่ปูและคลุมด้วย HDPE หรือถังเหล็ก  โครงสร้างก่ออิฐฉาบปูน เป็นต้น 

  3.2  Anaerobic Covered Lagoon  รับน้ าเสียจากกระบวนการผลิตที่ผ่านบ่อพักตะกอน
เข้าสู่บ่อรวบรวมน้ าเสีย แล้วส่งต่อไปสู่บ่อผสมซึ่งเป็นบ่อคอนกรีต เพ่ือปรับสภาพให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
อยู่ในช่วง 6.6-7.4 ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มผลิตก๊าซมีเทนโดยการน าน้ า 
ที่ออกจากบ่อผึ่งมาผสมกับน้ าเสียดิบ จากนั้นป้อนน้ าเสียเข้าสู่บ่อ Covered Lagoon ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อดิน
ขนาดใหญ่ ปิดคลุมด้วยแผ่นพลาสติก HDPE  มีโครงสร้างฐานรากเป็นคอนกรีต โดยป้อนน้ าเสียจากด้านล่าง
ของบ่อ และจะเกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะไม่ใช้อากาศ ได้ผลผลิตเป็นก๊าซชีวภาพและ
เก็บก๊าซไว้ในบ่อนี้ 
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 4. กระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ  ก๊าซชีวภาพที่ได้จากการผลิตหรือที่บ่อเก็บ
จะต้องผ่านการก าจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่ปะปนอยู่กับกับก๊าซชีวภาพเพ่ือให้สามารถน าไปใช้เป็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยแบ่งระบบก าจัด เป็น 3 ชนิด คือ 

  4.1 ระบบก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)  โดยก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เมื่อสัมผัสและ
รวมตัวกับน้ าหรือความชื้นจะเกิดเป็นกรดไฮโดรซัลฟิวลิก (hydrosulphuric acid) ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ท่อ วาล์ว เป็นต้น และนอกจากนี้หากมีการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์จะเกิดเป็นเมือกตะกอนขึ้น 
ซึ่งวิธีที่ใช้ในการก าจัด นั้นมีหลายวิธี เช่น กระบวนการแบบแห้ง (กระบวนการดูดซับ)  กระบวนการแบบเปียก 
(กระบวนการดูดซึมด้วยสารละลายด่าง  กระบวนการก าจัดด้วยจุลินทรีย์ เช่น biofilter, biotrickling filter 
และ bioscrubber) 

  4.2 ระบบก าจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  ถ้าก๊าซชีวภาพมี CO2  ปนอยู่จะท าให้มี 
ค่าความร้อนลดลง ลุกติดไฟยากและลุกไหม้ช้าเป็นเหตุให้เชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่หมดภายในห้องเผาไหม้ และเม่ือ  
CO2 รวมตัวกับน้ าหรือความชื้นจะเกิดเป็นกรดคาร์บอนิค (H2CO3) ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยวิธี
ก าจัด CO2 มีหลายวิธี เช่น water scrubber, pressure swing adsorption, chemical adsorption และ 
membrane separation เป็นต้น 

  4.3 ระบบก าจัดความชื้น  ถ้ามีความชื้นจะเกิดการสะสมน้ าบริเวณจุดต่ าสุดของท่อส่งก๊าซ 
ปิดกั้นการไหลของก๊าซชีวภาพ เกิดเมือก ตะกอนขึ้น ท าให้อุปกรณ์ความปลอดภัยอุดตันและเกิดกรดคาร์บอนิค
และถ้าความชื้นปะปนไปกับก๊าซชีวภาพเมื่อน าไปใช้จะท าให้เชื้อเพลิงจุดไม่ติดหรือจุดติดยาก ซึ่งวิธีที่ใช้ก าจัด
ความชื้น มี 2 วิธีคือการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างก๊าซชีวภาพกับน้ าเย็น (Chiller) และการแลกเปลี่ยน
ความร้อนระหว่างก๊าซชีวภาพกับสารท าความเย็น (Refrigerant)  

 5. กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์  หลักๆคือจะน าไปเป็นเชื้อเพลิงที่หัวเผาส าหรับ
หม้อน้ า หรือหม้อต้มน้ ามันร้อนและใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องยนต์ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า โดยส่งผ่านก๊าซ
ชีวภาพไปทางท่อล าเลียงก๊าซ ซึ่งต้องเลือกขนาดและวัสดุของท่อ วาล์ว และ blower ให้เหมาะสมกับความดัน
และอุณหภูมิของก๊าซในการขนถ่าย เช่น ท่ออาจใช้เป็น HDPE  CPVC หรือสแตนเลส เพราะสามารถทนต่อ
การกัดกร่อนได้ดี เป็นต้น 

 6.  กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการผลิตอื่น ๆ  เช่น ระบบไฟฟ้าของโรงงาน อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย และการซ่อมบ ารุงต่าง ๆ 
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บัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด                            
วันที่ท าการศึกษา  วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงาน xx/xx/xxxx     
 

การด าเนินงาน 
ในโรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

กระบวนการรับและ
การขนถ่ายน้ าเสีย 
1.การรับน้ าเสียจาก
กระบวนการผลิต 
สู่บ่อพักตะกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดเก็บสารเคมี 
1.การจัดเก็บสารละลาย  
NaOH ขนาดถัง200 ลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ปั๊มสูบน้ า ท่อ วาล์ว เกิดการกัด
กร่อน ช ารุดเสียหาย ท าให้น้ าเสีย
กระเด็นเข้าตา หรือร่างกาย และหก
รั่วไหลลงสู่พ้ืนดิน แหล่งน้ า
ธรรมชาติ หรือน้ าใต้ดิน 
 
- มอเตอร์ไม่เป็นชนิดทนการระเบิด 
หากมอเตอร์ช๊อต ท าให้เกิดเพลิง
ไหม้ 
 
 
- ไม่มีราวกันตก หรือราวกันตก
ช ารุด เมื่อพนักงานไปตักเศษตะกอน
อาจท าให้พลัดตกลงไปในบ่อ 
 
 
- ถังรั่ว ถังล้ม ถังหล่น ท าให้ถังแตก
หรือรั่ว ท าให้สารเคมีหกรั่วไหล 
 
 
 
 
- การระบายอากาศไม่ดี หาก
สารเคมีรั่วไหล ท าให้มีไอระเหยของ
สารเคมีสะสม และเกิดการฟุ้ง
กระจายในบริเวณจัดเก็บ 
 
 
 
 
 

 
 
- พนักงานได้รับบาดเจ็บ ระคาย
เคืองตา และผิวหนัง ทรัพย์สิน
เสียหาย มีผลกระทบต่อชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม     
 
 
-ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย  มี
ผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม     
 
- พนักงาน ได้รับบาดเจ็บ 
ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 
- พนักงานสูดดมสารเคมี หรือ
สัมผัสถูกผิวหนัง ท าให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจและผิวหนัง  ทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
- พนักงานสูดดมสารเคมี ท าให้
เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 

 
 

ใช้วิธีชี้บ่ง อันตราย
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 

 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 
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กระบวนการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ แบบ UASB 
1. บ่อกรด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. บ่อรวบรวมน้ าเสีย 
 
 

 
 
- ปั๊ม ท่อ วาล์ว เกิดการกัดกร่อน รั่ว
หรือแตก ท าให้น้ าเสียกระเด็นเข้าตา 
หรือสัมผัสร่างกาย และหกรั่วไหล
ลงสู่พ้ืนดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ หรือ
น้ าใต้ดิน 
 
- มอเตอร์ไม่เป็นชนิดทนการระเบิด 
หากมอเตอร์ช๊อต ท าให้เกิดเพลิงไหม้ 
 
 
 
- ไม่มีราวกันตก หรือราวกันตกช ารุด 
เมื่อพนักงานไปตักเศษตะกอนอาจ
ท าให้พลัดตกลงไปในบ่อ 
 
- ปั๊ม ท่อ วาล์ว เกิดการกัดกร่อน รั่ว
หรือแตก ท าให้น้ าเสียกระเด็นเข้าตา 
หรือสัมผัสร่างกาย และหกรั่วไหล
ลงสู่พ้ืนดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ หรือ
น้ าใต้ดิน 
 
- เป็นพื้นทีอั่บ ท าให้อากาศไม่
ถ่ายเท เมื่อพนักงานเข้าไปท างาน
หรือซ่อมบ ารุง อาจขาดออกซิเจน 
 
- มอเตอร์ไม่เป็นชนิดทนการระเบิด 
หากมอเตอร์ช๊อต ท าให้เกิดเพลิง
ไหม้ 

 
 
- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
ระคายเคืองตา และผิวหนัง 
ทรัพย์สินเสียหาย มีผลกระทบ
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม     
 
 
-ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย   
มีผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม     
 
- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
- พนักงานได้รับบาดเจ็บ ระคาย
เคืองตา และผิวหนัง ทรัพย์สิน
เสียหาย มีผลกระทบต่อชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม     
 
 
- พนักงานหมดสติและอาจ
เสียชีวิตได้ 
 
 
-ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย   
มีผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม     

 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 

 
ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 
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3.บ่อผสม    - ปั๊ม ท่อ วาล์ว เกิดการกัดกร่อน 
รั่วหรือแตก ท าให้น้ าเสียกระเด็น
เข้าตา หรือสัมผัสร่างกาย และ
หกรั่วไหลลงสู่พ้ืนดิน แหล่งน้ า
ธรรมชาติ หรือน้ าใต้ดิน 
 
- เป็นพื้นที่อับ ท าให้อากาศไม่
ถ่ายเท เมื่อพนักงานเข้าไป
ท างานหรือซ่อมบ ารุง อาจขาด
ออกซิเจน 
 
- มอเตอร์ไม่เป็นชนิดทนการ
ระเบิด หากมอเตอร์ช๊อต ท าให้
เกิดเพลิงไหม้ 

- พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
ระคายเคืองตา และแสบร้อน
ตามผิวหนัง ทรัพย์สินเสียหาย 
มีผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม     
 
- พนักงานหมดสติและอาจ
เสียชีวิตได้ 
 
 
 
-ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย   
มีผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม     

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

  
 
 
 
 
 
4. ถัง UASB 

 
- การเติมสารละลาย NaOH ท่อ
หรือวาล์ว ช ารุด ท าให้สารละลาย 
รั่วไหล มีไอระเหยของสารเคมี
สะสม และเกิดการฟุ้งกระจาย 

 
- พนักงานสูดดมสารเคมี ท าให้
เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ ทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

 
ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

- ปั๊ม ท่อ วาล์ว เกิดการกัด
กร่อน รั่วหรือแตก ท าให้น้ าเสีย
กระเด็นเข้าตา หรือสัมผัส
ร่างกาย และหกรั่วไหลลงสู่
พ้ืนดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ หรือ
น้ าใต้ดิน 
 
- มอเตอร์ไม่เป็นชนิดทนการ
ระเบิด หากมอเตอร์ช๊อต ท าให้
เกิดเพลิงไหม้ 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
ระคายเคืองตา และแสบร้อน
ตามผิวหนัง ทรัพย์สินเสียหาย 
มีผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม     
 
 
-ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย   
มีผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม     
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 
 
 
ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 
 



29 
 
บัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน    บริษัท ยาปราบศัตรูพืช จ ากัด              
วันที่ท าการศึกษา  วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงาน xx/xx/xxxx     
 

การด าเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

4. ถัง UASB (ต่อ) 
 

- อุปกรณ์ระบายความดันสูเกิน 
(over pressure relief valve, 
water seal tank, over 
pressure and vacuum 
relief valve) ช ารุดหรือรั่ว 
หรือระดับน้ าในถัง water seal 
tank ต่ ากว่าที่ก าหนด ท าให้
ก๊าซรั่ว เมื่อเจอแหล่งความร้อน 
ประกายไฟ ท าให้เกิดเพลิงไหม ้
 
- มาตรวัดความดัน(pressure 
gauge) ช ารุด อ่านค่าผิดพลาด 
ท าให้แรงดันในท่อหรือถังสูง
เกินจนถังหรือท่อ ช ารุด 
เสียหาย ท าให้ก๊าซรั่วและหาก
เจอแหล่งความร้อน ประกายไฟ 
ท าให้เกิดเพลิงไหม้ 
 
- ระบบป้องกันฟ้าผ่าทีส่ายล่อฟ้า 
และสายดินช ารุดและมีรัศมีการ
ป้องกันไม่ครอบคลุมบริเวณถัง
หมัก หากเกิดฟ้าผ่าขณะที่มีก๊าซ
รั่วไหล อาจท าให้เกิดเพลิงไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
 
 
- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 

 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

  - เป็นพื้นที่อับ ท าให้อากาศไม่
ถ่ายเท เมื่อพนักงานเข้าไป
ท างานหรือซ่อมบ ารุง อาจขาด
ออกซิเจน   
  
- พนักงานท าให้เกิดความร้อน
ประกายไฟ หากก๊าซรั่วไหล
ออกมา ท าให้เกิดไฟไหม้ 
 

- พนักงานสูบดมก๊าซพิษหมด
สติและอาจเสียชีวิตได้ 
 
 
 
-  ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 

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

การด าเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

5. บ่อเก็บก๊าซชีวภาพ - อุปกรณ์ over pressure 
relief valve, over pressure 
and vacuum relief valve 
หรือ water seal tank ช ารุด 
หรือระดับน้ าในถัง water seal 
tank ต่ ากว่าที่ก าหนด อาจท า
ให้บ่อได้รับความเสียหาย มี
ก๊าซรั่ว เมื่อเจอแหล่งความร้อน 
ประกายไฟ ท าให้เกิดเพลิงไหม ้

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

  
- เก็บก๊าซชีวภาพปริมาณมาก
เกิน ท าให้แรงดันในบ่อสูงเกิน 
ผ้าใบฉีกขาด ท าให้ก๊าซรั่วเมื่อ
เจอแหล่งความร้อน ประกายไฟ 
ท าให้เกิดเพลิงไหม้ 

 
- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

 
ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 
 

  
 - ผ้าใบคลุมบ่อเสื่อมสภาพ 
ตะเข็บรอยเชื่อมไม่แข็งแรง  
เมื่อเจอลมพัด ส่งผลให้ผ้าใบฉีก
ขาดท าให้ก๊าซรั่วเมื่อเจอแหล่ง
ความร้อนประกายไฟ ท าให้เกิด
เพลิงไหม้ 
 

 
-  ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 

 
ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - เป็นพื้นที่อับ ท าให้อากาศไม่
ถ่ายเท เมื่อพนักงานเข้าไป
ท างานหรือซ่อมบ ารุง อาจขาด
ออกซิเจน   
  

- พนักงานสูบดมก๊าซพิษหมด
สติและอาจเสียชีวิตได้ 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - พนักงานท าให้เกิดความร้อน
ประกายไฟ หากก๊าซรั่วไหล
ออกมา ท าให้เกิดไฟไหม้ 
 

-  ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 

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

การด าเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

กระบวนการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ แบบ 
Covered Lagoon 
1. บ่อรวบรวมน้ าเสีย 

 
 
 
- ปั๊ม ท่อ วาล์ว เกิดการกัดกร่อน 
รั่วหรือแตก ท าให้น้ าเสียกระเด็น
เข้าตา หรือสัมผัสร่างกาย และ
หกรั่วไหลลงสู่พ้ืนดิน แหล่งน้ า
ธรรมชาติ หรือน้ าใต้ดิน 
 

 
 
 
- พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
ระคายเคืองตา และผิวหนัง 
ทรัพย์สินเสียหาย มีผลกระทบ
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม     
 

 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - เป็นพื้นที่อับ ท าให้อากาศไม่
ถ่ายเท เมื่อพนักงานเข้าไป
ท างานหรือซ่อมบ ารุง อาจขาด
ออกซิเจน 
 
- มอเตอร์ไม่เป็นชนิดทนการระเบิด 
หากมอเตอร์ช๊อต ท าให้เกิดเพลิง
ไหม้ 

- พนักงานหมดสติและอาจ
เสียชีวิตได้ 
 
 
 
-ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย   
มีผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

    
2. บ่อผสม - ปั๊ม ท่อ วาล์ว เกิดการกัดกร่อน 

รั่วหรือแตก ท าให้น้ าเสียกระเด็น
เข้าตา หรือสัมผัสร่างกาย และ
หกรั่วไหลลงสู่พ้ืนดิน แหล่งน้ า
ธรรมชาติ หรือน้ าใต้ดิน 
 
- เป็นพื้นที่อับ ท าให้อากาศไม่
ถ่ายเท เมื่อพนักงานเข้าไปท างาน
หรือซ่อมบ ารุง อาจขาดออกซิเจน 
 
- มอเตอร์ไม่เป็นชนิดทนการ
ระเบิด หากมอเตอร์ช๊อต ท าให้
เกิดเพลิงไหม้ 
 

- พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
ระคายเคืองตา และผิวหนัง 
ทรัพย์สินเสียหาย มีผลกระทบ
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม     
 
 
- พนักงานหมดสติและอาจ
เสียชีวิตได้ 
 
 
-ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย   
มีผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม     

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 

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

การด าเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

3. บ่อผลิตและบ่อเก็บ
ก๊าซชีวภาพแบบ 
Covered Lagoon 

- ปั๊ม ท่อ วาล์ว เกิดการกัดกร่อน 
รั่วหรือแตก ท าให้น้ าเสียกระเด็น
เข้าตา หรือสัมผัสร่างกาย และ
หกรั่วไหลลงสู่พ้ืนดิน แหล่งน้ า
ธรรมชาติ หรือน้ าใต้ดิน 
 
- มอเตอร์ไม่เป็นชนิดทนการ
ระเบิด หากมอเตอร์ช๊อต ท าให้
เกิดเพลิงไหม้ 
 
 
- อุปกรณ์ระบายความดันสูง
เกิน (over pressure relief 
valve, water seal tank, 
over pressure and vacuum 
relief valve) ช ารุดหรือรั่ว 
หรือระดับน้ าในถัง water seal 
tank ต่ ากว่าที่ก าหนด ท าให้
ก๊าซรั่ว เมื่อเจอแหล่งความร้อน 
ประกายไฟ ท าให้เกิดเพลิงไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
ระคายเคืองตา และแสบร้อน
ตามผิวหนัง ทรัพย์สินเสียหาย 
มีผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม     
 
-ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย   
มีผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม     
 
- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

 - มาตรวัดความดัน(pressure 
gauge) ช ารุด อ่านค่าผิดพลาด 
ท าให้แรงดันในท่อหรือถังสูงเกิน
จนถังหรือท่อ ช ารุด เสียหาย 
ท าให้ก๊าซรั่วและหากเจอแหล่ง
ความร้อน ประกายไฟ ท าให้
เกิดเพลิงไหม้ 
 
 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    



33 
 
บัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตราย 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ  จ ากัด                          
วันที่ท าการศึกษา  วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงาน xx/xx/xxxx     
 

การด าเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

3. บ่อผลิตและบ่อเก็บ
ก๊าซชีวภาพแบบ 
Covered Lagoon (ต่อ) 

- ระบบป้องกันฟ้าผ่าทีส่ายล่อฟา้
และสายดินช ารุดและมีรัศมีการ
ป้องกันไม่ครอบคลุมบริเวณถัง
หมัก หากเกิดฟ้าผ่าขณะที่มี
ก๊าซรั่วไหล อาจท าให้เกิดเพลิง
ไหม้ 
 
- เก็บก๊าซชีวภาพปริมาณมาก
เกิน ท าให้แรงดันในบ่อสูงเกิน 
ผ้าใบฉีกขาด ท าให้ก๊าซรั่วเมื่อ
เจอแหล่งความร้อน ประกาย
ไฟ ท าให้เกิดเพลิงไหม้ 
 
 - ผ้าใบคลุมบ่อเสื่อมสภาพ 
ตะเข็บรอยเชื่อมไม่แข็งแรง  
เมื่อเจอลมพัด ส่งผลให้ผ้าใบฉีก
ขาดท าให้ก๊าซรั่วเมื่อเจอแหล่ง
ความร้อนประกายไฟ ท าให้เกิด
เพลิงไหม้ 
 
 - เป็นพื้นที่อับ ท าให้อากาศไม่
ถ่ายเท เมื่อพนักงานเข้าไป
ท างานหรือซ่อมบ ารุง อาจขาด
ออกซิเจน   
  
- พนักงานท าให้เกิดความร้อน
ประกายไฟ เช่น การเชื่อม หาก
ก๊าซรั่วไหลออกมา ท าให้เกิด
เพลิงไหม้ 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
- พนักงานสูบดมก๊าซพิษหมด
สติและอาจเสียชีวิตได้ 
 
 
 
-  ท าให้พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินเสียหาย 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 

    
    

 

 



 34 

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

การด าเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพก๊าซชีวภาพ   
1. ก าจัดก๊าซไฮโดรเจน 
ซัลไฟด์ (H2S) /ก าจัดก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ก าจัดความชื้น 

 
 
- วาล์ว หรือหัวกระจ่ายน้ าอุดตัน 
จากตะกอนของสารประกอบ
ก ามะถัน ท าให้อุปกรณ์เปิดค้าง 
เกดิก๊าซรั่ว เมื่อสัมผัสกับแหล่ง
ความร้อนแหล่งความร้อน
ประกายไฟ ท าให้เกิดเพลิงไหม้ 
 
- อุปกรณ์ท่ีสัมผัสกับก๊าซ เช่น 
ท่อ วาล์ว เกิดการกัดกร่อน 
ช ารุด ท าให้ก๊าซรั่วเมื่อสัมผัสกับ
แหล่งความร้อนแหล่งความร้อน
ประกายไฟ ท าให้เกิดเพลิงไหม้ 
 
- เป็นพื้นที่อับ ท าให้อากาศไม่
ถ่ายเท เมื่อพนักงานเข้าไป
ท างานหรือซ่อมบ ารุง อาจขาด
ออกซิเจนและมีปริมาณ H2Sหรือ 
CO2 สะสมสูง 
 
- ข้อต่อหน้าแปลนขันไม่แน่น
หรือรั่ว ท าให้ก๊าซรั่วซึม เมื่อสัมผัส
กับแหล่งความร้อนแหล่งความ
ร้อนประกายไฟ ท าให้เกิดเพลิง
ไหม้ 
 

 
 
-  ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
-  ท าให้พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินเสียหาย 

 
 

- พนักงานสูบดมก๊าซพิษหมด
สติและอาจเสียชีวิตได้ 
 
 
 
 
- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 

 
 
 
 
 

- มอเตอร์ไม่เป็นชนิดทนการ
ระเบิด หากมอเตอร์ช๊อต ท าให้
เกิดเพลิงไหม้ 
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

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

การด าเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

กระบวนการน าก๊าซ
ชีวภาพไปใช้ประโยชน์   
1. ระบบท่อก๊าซ 

 
 
- ท่อเกิดการกัดกร่อนจากภายใน  
เกิดความล้าหรือแตกหัก เนื่องจาก
การยืดหรือหดตัวของท่อ ท าให้
เกิดก๊าซรั่วเมื่อสัมผัสกับแหล่ง
ความร้อนแหล่งความร้อน
ประกายไฟ ท าให้เกิดเพลิงไหม้ 
 
- วาล์ว หรือ Blower ช ารุดหรือ
รั่ว ท าให้ก๊าซรั่วจากท่อเมื่อ
สัมผัสกับแหล่งความร้อนแหล่ง
ความร้อนประกายไฟ ท าให้เกิด
เพลิงไหม้ 
 
- วาล์วระบายน้ าแบบอัตโนมัติ 
(Auto drain valve) อุดตัน ท า
ให้เกิดน้ าค้างในท่อ ท าให้ไม่
สามารถระบายน้ าออกมาได้ 
 
- รถยนต์ชนหรือเก่ียวท่อก๊าซ 
ท าให้ท่อแตกหักหรือรั่ว ท าให้
ก๊าซรั่วเมื่อสัมผัสกับแหล่งความ
ร้อนแหล่งความร้อนประกายไฟ 
ท าให้เกิดเพลิงไหม้ 
 
- มาตรวัดความดัน (pressure 
gauge) ช ารุด อ่านค่าผิด ท่อ
ก๊าซได้รับเสียหาย  ท าให้ก๊าซรั่ว 
เมื่อสัมผัสกับแหล่งความร้อน
แหล่งความร้อนประกายไฟ ท า
ให้เกิดเพลิงไหม้ 

 
 
- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
- ท าให้ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 
 
- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 
 

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

การด าเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

กระบวนการน าก๊าซ
ชีวภาพไปใช้ประโยชน์   
1. ระบบท่อก๊าซ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
2. ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับ
หัวเผา(burner)ในหม้อ
ไอน้ าหรือหม้อต้มน้ ามัน
ร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับ
เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า 
 

 
 
- วาล์วนิรภัย (pressure relief 
valve) ช ารุดหรือไม่ท างาน ท า
ให้ความดันในท่อสูงเกินจนท่อ
เสียหาย มีก๊าซรั่ว 
เมื่อสัมผัสกับแหล่งความร้อน
แหล่งความร้อนประกายไฟ ท า
ให้เกิดเพลิงไหม้ 
 
- รูจ่ายก๊าซที่หัวเผาสกปรก อุด
ตันเนื่องจากก๊าซมีความชื้นสูง
หรือมีน้ าปน ท าให้จุดเตาไม่ติด 
 
- Double solenoid valve 
สกปรก ท าให้วาล์วเปิดค้าง มี
ก๊าซไหลผ่านเข้าห้องเผาไหม้
ตลอดเวลาและ Valve proving 
system อุดตัน ช ารุดส่งผลให้
ระบบนิรภัยหัวเผาล้มเหลว หวั
เผาท างานแบบลัดวงจร เกิด
ระเบิดในห้องเผาไหม้ 

 
- ไม่มีระบบก าจัด CO2 หรือ
ก าจัดไม่หมด ท าให้ก๊าซชีวภาพ 
มีความเข้มข้น CO2 สูงส่งผลให้
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
ผลิตไฟฟ้าต่ าลง 
 

 
 
- ท าให้พนกังานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
- ท าให้ทรัพย์สินเสียหายเกิด
ความล่าช้าในการท างาน 
 
 
- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
 
- ท าให้ทรัพย์สินเสียหายเกิด
ความล่าช้าในการท างาน 
 

 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 

 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 
 
 
 

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

การด าเนินงานใน
โรงงาน 

สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

4. ระบบเผาก๊าซทิ้ง 
(flare system) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบไฟฟ้าของโรงงาน
และในพื้นที่อันตราย 
 
 
 
การซ่อมบ ารุง 

- อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น 
วาล์แยก (manual isolating 
shut off valve), วาล์วตัดก๊าซ
ฉุกเฉิน (emergency shut off 
valve)และ อุปกรณ์ป้องกันไฟ
ย้อนกลับ (flame arrester) 
ช ารุด หรือท างานผิดปกติ  ส่งผล
ให้ความดันในบ่อเก็บก๊าซสูงเกิน 
ท าให้บ่อฉีกขาด  มีก๊าซรั่วเมื่อ
สัมผัสกับแหล่งความร้อนแหล่ง
ความร้อนประกายไฟ ท าให้เกิด
เพลิงไหม ้ 
 
- ไม่มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ในโรงงานหรือในพ้ืนที่อันตราย 
หากอุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุด อาจท า
ให้เกิดเพลิงไหม้ 
 
- พนักงานท าให้เกิดความร้อน
ประกายไฟ เช่น เชื่อม เจียร์ ใกล้
กับบริเวณบ่อผลิต/บ่อเก็บก๊าซ 
หรือซ่อมแซมรูรั่ว /ขาด บริเวณ
ผ้าใบคลุมบ่อ ในขณะที่ยังมีก๊าซ
อยู่ อาจท าให้เกิดเพลิงไหม้ 
 
  
 

- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
- ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 

 
 

 
ใช้วิธีชี้บ่งอันตราย 
ด้วยวิธี What if 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       การรับน้ าเสียจากกระบวนการผลิตสู่บ่อพักตะกอน                                                
โรงงาน         บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด       ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx    
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. ปั๊มสูบน้ า ท่อ  เกิดการกัด
กร่อน ช ารุดเสียหาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้น้ าเสียกระเด็นเข้าตา หรือ
ร่างกาย และหกรั่วไหลลงสู่
พ้ืนดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ หรือ
น้ าใต้ดิน พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
ระคายเคืองตา และผิวหนัง 
ทรัพย์สินเสียหาย มีผลกระทบ
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม     

- ใช้ปั๊มสูบน้ า วาล์วและท่อที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสม 
- มีแผนการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุง ปั๊มสูบน้ า วาลว์ และท่อ 
ตามระยะที่ก าหนดในคู่มือการ
ใช้งานของปั๊มสูบน้ า 
- มีแบบตรวจสอบปั๊มสูบน้ า 
วาลว์ และท่อประจ าวันและ
ประจ าสัปดาห์ และก าหนดให้
พนักงานตรวจสอบทุกครั้งก่อน
เริ่มปฏิบัติงาน และเป็นประจ า
ทุกสัปดาห์  
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  
เช่น แว่นตา หน้ากากป้องกลิ่น 
เป็นต้น 
 

 1 3 3 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       การรับน้ าเสียจากกระบวนการผลิตสู่บ่อพักตะกอน                                                
โรงงาน         บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด       ตามแบบเอกสารหมายเลข   วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx    
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามอเตอร์
ช๊อตหรือไหม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้เกิดเพลิงไหม้ พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพย์สินเสียหาย มีผลกระทบ
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม     

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐานและ
เป็นชนิดทนการระเบิด 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษามอเตอร์ ตามระยะที่
ก าหนดในคู่มือการใช้งานของ
มอเตอร์ 
- มีแบบตรวจสอบสายไฟและ
มอเตอร์ประจ าสัปดาห์  
- มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิง
ไหม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีราวกัน
ตก หรือราวกันตกช ารุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพนักงานไปตักเศษตะกอน
อาจท าให้พลัดตกลงไปในบ่อ
พนักงาน ได้รับบาดเจ็บ 
ทรัพย์สินเสียหาย 

- มีราวกันตกโดยรอบบ่อพัก
ตะกอน 
- มีการตรวจสอบความมั่นคง 
แข็งแรงของราวอย่าง 
สม่ าเสมอ ทุกเดือน 
- ก าหนดจุดตักเศษตะกอนที่
เหมาะสมและปลอดภัย 
 
 
 
 

 1 2 2 2 1 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การขนย้ายและการจัดเก็บสารละลาย NaOH  ขนาดถัง 200  ลิตร โดยรถโฟล์คลิฟท์         
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   

 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าถัง NaOH 
รั่ว ถังล้ม ถังหล่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้ถังแตกหรือรั่วท าให้สาร 
เคมีหกรั่วไหลพนักงานสูดดม
สารเคมี หรือสัมผัสถูกผิวหนัง 
ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินหายใจและ
ผิวหนัง  ทรัพย์สินเสียหาย 

- มีการตรวจสอบสภาพถังทุก
ครั้งก่อนการขนย้าย 
- มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
การขนย้ายอย่างปลอดภัย 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  
เช่น หน้ากากป้องสารเคมี เป็น
ต้น 
- มีอุปกรณ์ดูดซับ เช่น ทราย  
และมีอุปกรณ์เก็บ ท าความ
สะอาด 
- มีแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหก
รั่วไหล 
 
 
 

 1 3 3 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การขนย้ายและการจัดเก็บสารละลาย NaOH  ขนาดถัง 200  ลิตร โดยรถโฟล์คลิฟท์         
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   

 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า        
การระบายอากาศไม่ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 

-  หากสารเคมีรั่วไหล ท าให้มีไอ
ระเหยของสารเคมีสะสม และเกิด
การฟุ้งกระจายในบริเวณจัดเก็บ
พนักงานสูดดมสารเคมี ท าให้เกิด
การระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 

- มีการจัดเก็บไว้ในห้องที่มี
การระบายอากาศท่ีดีและ
เพียงพอ 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  
เช่น หน้ากากป้องกลิ่น เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 3 3 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (บ่อกรด)            
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าปั๊ม ท่อ 
วาล์ว เกิดการกัดกร่อน รั่ว
หรือแตก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้น้ าเสียกระเด็นเข้าตา หรือ
สัมผัสร่างกาย และหกรั่วไหลลงสู่
พ้ืนดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ หรือน้ า
ใต้ดินท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
ระคายเคืองตา และผิวหนัง 
ทรัพย์สินเสียหาย มีผลกระทบต่อ
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม     

- ใช้ปั๊ม ท่อ วาล์วที่ได้มาตรฐาน
และเหมาะสม 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษา ปั๊มและท่อ วาล์ว
ตามระยะที่ก าหนดในคู่มือการ
ใช้งานของปั๊มสูบน้ า 
- มีแบบตรวจสอบปั๊ม ท่อ 
วาล์วประจ าวันและประจ า
สัปดาห์ และก าหนดให้
พนักงานตรวจสอบทุกครั้งก่อน
เริ่มปฏิบัติงาน และเป็นประจ า
ทุกสัปดาห์  
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  
เช่น แว่นตา หน้ากากป้อง
สารเคมี ชุดป้องกันสารเคมี 
เป็นต้น 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (บ่อกรด)        
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   

 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามอเตอร์
ช๊อตหรือไหม้ 
 
 

ท าให้เกิดเพลิงไหม้พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพย์สินเสียหาย มีผลกระทบ
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม     
 
 
 
 
 
 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐานและ
เป็นชนิดทนการระเบิด 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษามอเตอร์ ตามระยะที่
ก าหนดในคู่มือการใช้งานของ
มอเตอร์ 
- มีแบบตรวจสอบสายไฟและ
มอเตอร์ประจ าสัปดาห์  
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (บ่อกรด)            
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   

 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีราวกัน
ตก หรือราวกันตกช ารุด  

เมื่อพนักงานไปตักเศษตะกอน
อาจท าให้พลัดตกลงไปในบ่อ
ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีราวกันตกโดยรอบบ่อพัก
ตะกอน และติดตั้งบันได
ภายในท่อ 
- มีการตรวจสอบความมั่นคง 
แข็งแรงของราวอย่าง 
สม่ าเสมอ ทุกเดือน 
- ก าหนดจุดตักเศษตะกอนที่
เหมาะสมและปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 2 2 1 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (บ่อรวบรวมน้ าเสีย)                                                                                                                                                 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   

 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าปั๊ม ท่อ 
วาล์ว เกิดการกัดกร่อน รั่วหรือ
แตก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้น้ าเสียกระเด็นเข้าตา หรือ
สัมผัสร่างกาย และหกรั่วไหลลง
สู่พื้นดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ 
หรือน้ าใต้ดินพนักงานได้รับ
บาดเจ็บ ระคายเคืองตา และ
ผิวหนัง ทรัพย์สินเสียหาย มี
ผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม     

- ใช้ปั๊ม ท่อ วาล์วที่ได้มาตรฐาน
และเหมาะสม 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษา ปั๊ม ท่อ วาล์วตาม
ระยะที่ก าหนดในคู่มือการใช้
งานของปั๊ม และวาล์ว 
- มีแบบตรวจสอบปั๊ม ท่อ วาล์ว
ประจ าวันและประจ าสัปดาห์ 
และก าหนดให้พนักงาน
ตรวจสอบทุกครั้งก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน และเป็นประจ าทุก
สัปดาห์  
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  
เช่น แว่นตา หน้ากากป้อง
สารเคมี เป็นต้น 
- มีอุปกรณ์ช าระล้าง 

- 1 3 3 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (บ่อรวบรวมน้ าเสีย)                                                                                                                                                 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบริเวณ
บ่อ เป็นพื้นที่อับ  

ท าให้อากาศไม่ถ่ายเท เมื่อ
พนักงานเข้าไปท างานหรือ
ซ่อมบ ารุง อาจขาดออกซิเจน
พนักงานหมดสติและอาจ
เสียชีวิตได้ 
 

- ก าหนดเป็นพื้นที่อับอากาศ 
และติดป้ายหรือสัญลักษณ์
เตือน 
- ต้องมีการขออนุญาตท างาน
ในบริเวณดังกล่าว  
- มีอุปกรณ์ตรวจวัดออกซิเจน
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
- มีการอบรมเรื่องการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศ
ให้พนักงานที่จะเข้าไปซ่อม
บ ารุง 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (บ่อรวบรวมน้ าเสีย)       
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามอเตอร์
ช๊อตหรือไหม ้ 

ท าให้เกิดเพลิงไหม ้พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพย์สินเสียหาย มีผลกระทบ
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม         
 
 
 
 
 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐานและ
เป็นชนิดทนการระเบิด 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษามอเตอร์ ตามระยะที่
ก าหนดในคู่มือการใช้งานของ
มอเตอร์ 
- มีแบบตรวจสอบสายไฟและ
มอเตอร์ประจ าสัปดาห์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (บ่อผสม)                                                                                                                                                 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   

 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าปั๊ม ท่อ 
วาล์ว เกิดการกัดกร่อน รั่ว
หรือแตก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้น้ าเสียกระเด็นเข้าตา 
หรือสัมผัสร่างกาย และหก
รั่วไหลลงสู่พ้ืนดิน แหล่งน้ า
ธรรมชาติ หรือน้ าใต้ดิน
พนักงานได้รับบาดเจ็บ ระคาย
เคืองตา และแสบร้อนตาม
ผิวหนัง ทรัพย์สินเสียหาย มี
ผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม     

- ใช้ปั๊ม ท่อ วาล์วที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสม 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษา ปั๊มและท่อ วาล์ว
ตามระยะที่ก าหนดในคู่มือการ
ใช้งานของปั๊ม และวาล์ว 
- มีแบบตรวจสอบปั๊ม ท่อ 
วาล์วประจ าวันและประจ า
สัปดาห์ และก าหนดให้
พนักงานตรวจสอบทุกครั้ง
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์  
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  
เช่น แว่นตา หน้ากากป้องกลิ่น 
เป็นต้น 
- มีอุปกรณ์ช าระล้าง 

- 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (บ่อผสม)                                                                                                                                                 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   

 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นพื้นที่
อับ ท าให้อากาศไม่ถ่ายเท  
 
 
 

เมื่อพนักงานเข้าไปท างานหรือ
ซ่อมบ ารุง อาจขาดออกซิเจน 
พนักงานหมดสติและอาจ
เสียชีวิตได้ 
 

 
 

     

- ก าหนดเป็นพื้นที่อับอากาศ 
และติดป้ายเตือน 
- ต้องมีการขออนุญาตท างาน
ในบริเวณดังกล่าว  
- มีอุปกรณ์ตรวจวัดออกซิเจน
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
- มีการอบรมเรื่องการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศ
ให้พนักงานที่จะเข้าไปซ่อม
บ ารุง 
 
 
 
 

- 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (บ่อผสม)                                                                                                                                                 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามอเตอร์
ช๊อตหรือไหม้ 

ท าให้เกิดเพลิงไหม ้พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพย์สินเสียหาย  มีผลกระทบ
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม     
 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐานและ
เป็นชนิดทนการระเบิด 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษามอเตอร์ ตามระยะ
ที่ก าหนดในคู่มือการใช้งาน
ของมอเตอร์ 
- มีแบบตรวจสอบสายไฟและ
มอเตอร์ประจ าสัปดาห์  
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (บ่อผสม)                                                                                                                                                 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการเติม
สารละลาย NaOH ท่อหรือ
วาล์ว ช ารุด  

ท าให้สารละลาย รั่วไหล มีไอ
ระเหยของสารเคมีสะสม และ
เกิดการฟุ้งกระจายพนักงาน
สูดดมสารเคมี ท าให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ ทรัพย์สินเสียหาย     
 
 
 
 
 
 

- ใช้ท่อ วาล์วที่ได้มาตรฐานและเป็น
ชนิดที่ป้องกันการกัดกร่อนจาก
สารเคมี 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษา ท่อและวาล์วตามระยะที่
ก าหนดในคู่มือการใช้งานของท่อ 
และวาล์ว 
- มีแบบตรวจสอบ ท่อ วาล์ว
ประจ าวันและประจ าสัปดาห์ และ
ก าหนดให้พนักงานตรวจสอบทุกครั้ง
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และเป็นประจ า
ทุกสัปดาห์  
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เช่น แว่นตา ถุง
มือ หน้ากากป้องกันสารเคมี เป็นต้น 
- มีอุปกรณ์ช าระล้าง 
 

 1 3 3 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (ถัง UASB)                                                                                                                                                 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าปั๊ม ท่อ 
วาล์ว เกิดการกัดกร่อน รั่วหรือ
แตก  
 

ท าให้น้ าเสียกระเด็นเข้าตา 
หรือสัมผัสร่างกาย และหก
รั่วไหลลงสู่พ้ืนดิน แหล่งน้ า
ธรรมชาติ หรือน้ าใต้ดินท าให้
พนักงานได้รับบาดเจ็บ ระคาย
เคืองตา และแสบร้อนตาม
ผิวหนัง ทรัพย์สินเสียหาย มี
ผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม         
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใช้ปั๊ม ท่อ วาล์วที่ได้มาตรฐาน
และเหมาะสม 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษา ปั๊ม ท่อ วาล์วตาม
ระยะที่ก าหนดในคู่มือการใช้
งานของปั๊ม และวาล์ว 
- มีแบบตรวจสอบปั๊ม ท่อ วาล์ว
ประจ าวันและประจ าสัปดาห์ 
และก าหนดให้พนักงาน
ตรวจสอบทุกครั้งก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน และเป็นประจ าทุก
สัปดาห์  
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  
เช่น แว่นตา หน้ากากป้องก๊าซ
เป็นต้น 
- มีอุปกรณ์ช าระล้าง 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (ถัง UASB)                                                                                                                                                 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามอเตอร์
ช๊อตหรือไหม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้เกิดเพลิงไหม ้พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพย์สินเสียหาย  มีผลกระทบ
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม     
 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐานและ
เป็นชนิดทนการระเบิด 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษามอเตอร์ ตามระยะ
ที่ก าหนดในคู่มือการใช้งาน
ของมอเตอร์ 
 

- 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (ถัง UASB)                                                                                                                                                 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอุปกรณ์
ระบายความดัน (over 
pressure relief valve, water 
seal tank, over pressure 
and vacuum relief valve) 
ช ารุดหรือรั่ว หรือระดับน้ าในถัง 
water seal tank ต่ ากว่าที่
ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้ก๊าซรั่ว เมื่อเจอแหล่ง
ความร้อน ประกายไฟ ท าให้
เกิดเพลิงไหม้ ท าให้พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต  มีผล 
กระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม 
และทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 
 

- ใช้อุปกรณ์ระบายความดันที่
ได้มาตรฐาน 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบายความ
ดัน ตามระยะที่ก าหนดในคู่มือ
การใช้งาน 
 - มีแบบตรวจสอบและก าหนดให้
พนักงานตรวจสอบอุปกรณ์
ระบายความดันประจ าทุกสัปดาห์  
- มีการตรวจอุปกรณ์วัดระดับ
น้ าทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน 
- พนักงานสวมใส่หน้ากาก
ป้องกันก๊าซ 
- มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนห้าม
สูบบุหรี่หรือกระท าการใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกาย
ไฟติดไวบ้ริเวณที่ปฏบิัติงาน 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (ถัง UASB)                                                                                                                                                 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า มาตรวัด
ความดัน (pressure gauge) 
ช ารุด อ่านค่าผิดพลาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้แรงดันในท่อหรือถังสูง
เ กิ น จ น ถั ง ห รื อ ท่ อ  ช า รุ ด 
เสียหาย ท าให้ก๊าซรั่วและหาก
เจอแหล่งความร้อน ประกาย
ไ ฟ  ท า ใ ห้ เ กิ ด เ พ ลิ ง ไ ห ม้
พ นั ก ง า น ไ ด้ รั บ บ า ด เ จ็ บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่ งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 

- ใช้มาตรวัดความดันทีไ่ด้
มาตรฐาน 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษามาตรวัดความดัน 
ตามระยะที่ก าหนดในคู่มือการ
ใช้งาน 
- มีแบบตรวจสอบมาตรวัด
ความดัน และก าหนดให้
พนักงานตรวจสอบเป็นประจ า
ทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
- การติดป้ายหรือสัญลักษณ์
เตือนห้ามสูบบุหรี่หรือกระท า
การใดๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อน
หรือประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (ถัง UASB)                                                                                                                                                 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ์ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

5. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบ
ป้องกันฟ้าผ่าที่สายล่อฟ้า และ
สายดินช ารุด  
 
 
 
 

หากเกิดฟ้าผ่าขณะที่มีก๊าซ
รั่วไหล อาจท าให้เกิดเพลิงไหม้
ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงประจ าปี 
- ตรวจสอบสายดิน ตรวจสอบ
ความต้านทานของสายดินและ
ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อทุกจุด
ทุก 3 เดือน 
- มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิง
ไหม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 4 4 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (ถัง UASB)                                                                                                                                                 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
6. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นพื้นที่
อับ ท าให้อากาศไม่ถ่ายเท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพนักงานเข้าไปท างานหรือ
ซ่อมบ ารุง อาจขาดออกซิเจน  
พนักงานสูบดมก๊าซพิษหมดสติ
และอาจเสียชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ก าหนดเป็นพื้นที่อับอากาศ 
และติดป้ายเตือน 
- ต้องมีการขออนุญาตท างาน
ในบริเวณดังกล่าว  
- มีอุปกรณ์ตรวจวัดออกซิเจน
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
- มีการอบรมเรื่องการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศ
ให้พนักงานที่จะเข้าไปซ่อม
บ ารุง 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (ถัง UASB)                                                                                                                                                 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ์ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

7.  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงาน
ท าให้เกิดความร้อนประกายไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หากก๊าซรั่วไหลออกมา ท า
ให้เกิดไฟไหม้ท าให้พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต มี
ผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 

- มีกฎข้อบังคับห้ามพนักงาน
สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงาน ให้
สูบบุหรี่ได้เฉพาะพ้ืนที่ที่
จัดเตรียมให้เท่านั้น 
- มีการขออนุญาตท างานกรณี
จะกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ 
-มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือน
ห้ามสูบบุหรี่หรือกระท าการ
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (บ่อเก็บก๊าซชีวภาพ)                                                                                                                                                                                                                    
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผล 
ลัพธ์ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

1.  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอุปกรณ์
ระบายความดัน over 
pressure relief valve, over 
pressure and vacuum 
relief valve หรือ water 
seal tank ช ารุด หรือระดับ
น้ าในถัง water seal tank ต่ า
กว่าที่ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้บ่อได้รับความเสียหาย มี
ก๊าซรั่ว เมื่อเจอแหล่งความ
ร้อน ประกายไฟ ท าให้เกิด
เพลิงไหม ้พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใช้อุปกรณ์ระบายความดันที่
ได้มาตรฐาน 
- มีแผนการตรวจสอบและบ ารุง 
รักษาอุปกรณ์ระบายความดัน 
ตามระยะที่ก าหนดในคู่มือการ
ใช้งาน 
 - มีแบบตรวจสอบและก าหนดให้
พนักงานตรวจสอบอุปกรณ์
ระบายความดันประจ าทุกสัปดาห์  
- มีการตรวจอุปกรณ์วัดระดับ
น้ าทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน 
- พนักงานสวมใส่หน้ากาก
ป้องกันก๊าซ 
- มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนห้าม
สูบบุหรี่หรือกระท าการใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกาย
ไฟติดไวบ้ริเวณที่ปฏบิัติงาน 

 1 4 4 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (บ่อเก็บก๊าซชีวภาพ)                                                                                                                                                                                                                    
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผ้าใบคลุม
บ่อเสื่อมสภาพ ตะเข็บรอย
เชื่อมไม่แข็งแรง  
 
 
 

- เมื่อเจอลมพัด ส่งผลให้ผ้าใบ
ฉีกขาดท าให้ก๊าซรั่ว เมื่อเจอ
แหล่งความร้อนประกายไฟ 
ท าให้เกิดเพลิงไหม้  พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต มี
ผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 

 
-    

 
 
 

- ใช้ผ้าใบที่ได้มาตรฐานและ
เสริมความแข็งแรงของผ้าใบ
ด้วยการขึงตาข่าย 
- มีการตรวจสอบสภาพของ
ผ้าใบ รอยตะเข็บ รอยเชื่อม 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุก
วัน 
- ตรวจดูความตึงของผ้าใบบ่อ
เก็บก๊าซ ถ้าตึงมากเกินไปต้อง
ท าการระบายก๊าซออก 
- มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือน
ห้ามสูบบุหรี่หรือกระท าการ
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
 
 

- 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (บ่อเกบ็ก๊าซชีวภาพ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นพื้นที่
อับ ท าให้อากาศไม่ถ่ายเท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เมื่อพนักงานเข้าไปท างาน
หรือซ่อมบ ารุง อาจขาด
ออกซิเจน  พนักงานสูบดม
ก๊าซพิษหมดสติและอาจ
เสียชีวิตได้ 
 
 

- ก าหนดเป็นพื้นที่อับอากาศ 
และติดป้ายเตือน 
- ต้องมีการขออนุญาตท างาน
ในบริเวณดังกล่าว  
- มีอุปกรณ์ตรวจวัดออกซิเจน
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
- มีการอบรมเรื่องการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศ
ให้พนักงานที่จะเข้าไปซ่อม
บ ารุง 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (บ่อเก็บก๊าซชีวภาพ)                                                                                                                                                                                                                    
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงาน
ท าให้เกิดความร้อนประกายไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หากก๊าซรั่วไหลออกมา ท าให้
เกิดไฟไหม้ พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 

- มีการขออนุญาตท างานกรณี
จะกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ 
-มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือน
ห้ามสูบบุหรี่หรือกระท าการ
ใดๆ ทีก่่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อรวบรวมน้ าเสีย)                                                                                                                                                                                                                 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าปั๊ม ท่อ 
วาล์ว เกิดการกัดกร่อน รั่วหรือ
แตก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้น้ าเสียกระเด็นเข้าตา 
หรือสัมผัสร่างกาย และหก
รั่วไหลลงสู่พ้ืนดิน แหล่งน้ า
ธรรมชาติ หรือน้ าใต้ดิน
พนักงานได้รับบาดเจ็บ ระคาย
เคืองตา แสบร้อนผิวหนัง 
ทรัพย์สินเสียหาย มีผลกระทบ
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม     
 
 
 

- ใช้ปั๊ม ท่อ วาล์วที่ได้มาตรฐาน
และเหมาะสม 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษา ปั๊ม ท่อ วาล์วตาม
ระยะที่ก าหนดในคู่มือการใช้
งานของปั๊ม และวาล์ว 
- มีแบบตรวจสอบ และ
ก าหนดให้พนักงานตรวจสอบ
ปั๊ม ท่อ วาล์ว ประจ าวันและ
ประจ าสัปดาห์  
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  
เช่น แว่นตา หน้ากากป้องกลิ่น 
เป็นต้น 
- มีอุปกรณ์ช าระล้าง 
  
  

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อรวบรวมน้ าเสีย)                                                                                                                                                                                                                 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นพื้นที่
อับ ท าให้อากาศไม่ถ่ายเท  

เมื่อพนักงานเข้าไปท างาน 
หรือซ่อมบ ารุง อาจขาด
ออกซิเจน พนักงานหมดสติ 
และอาจเสียชีวิตได้ 
 

- ก าหนดเป็นพื้นที่อับอากาศ 
และติดป้ายเตือน 
- ต้องมีการขออนุญาตท างาน
ในบริเวณดังกล่าว  
- มีอุปกรณ์ตรวจวัดออกซิเจน
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
- มีการอบรมเรื่องการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศ
ให้พนักงานที่จะเข้าไปซ่อม
บ ารุง 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อรวบรวมน้ าเสีย)                                                                                                                                                                                                                 
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามอเตอร์
ช๊อตหรือไหม้ 

ท าให้เกิดเพลิงไหม ้พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพย์สินเสียหาย  มีผลกระทบ
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐานและ
เป็นชนิดทนการระเบิด 
(Explosion proof) 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษามอเตอร์ ตามระยะ
ที่ก าหนดในคู่มือการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผสม)                                                                                                                                                                                                                  
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าปั๊ม ท่อ 
วาล์ว เกิดการกัดกร่อน รั่วหรือ
แตก  
 
 
 
 
 
 

- ท าให้น้ าเสียกระเด็นเข้าตา หรือ
สัมผัสร่างกาย และหกรั่วไหลลง
สู่พื้นดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ 
หรือน้ าใต้ดิน พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ ระคายเคืองตา แสบ
ร้อนผิวหนัง ทรัพย์สินเสียหาย 
มีผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม     

 
     
 

 
 
 
 
 

  

- ใช้ปั๊ม ท่อ วาล์วที่ได้มาตรฐาน
และเหมาะสม 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษา ปั๊ม ท่อ วาล์วตาม
ระยะที่ก าหนดในคู่มือการใช้
งานของปั๊ม  วาล์ว  ท่อ 
- มีแบบตรวจสอบปั๊ม ท่อ วาล์ว
ประจ าวันและประจ าสัปดาห์ 
และก าหนดให้พนักงาน
ตรวจสอบทุกครั้งก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน และเป็นประจ าทุก
สัปดาห์  
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  
เช่น แว่นตา หน้ากากป้องกลิ่น 
เป็นต้น 
- มีอุปกรณ์ช าระล้าง 
 

- 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผสม)                                                                                                                                                                                                                  
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นพื้นที่ 
อับ ท าให้อากาศไม่ถ่ายเท  

- เมื่อพนักงานเข้าไปท างานหรือ
ซ่อมบ ารุง อาจขาดออกซิเจน
พนักงานหมดสติและอาจ
เสียชีวิตได้ 
 

- ก าหนดเป็นพื้นที่อับอากาศ 
และติดป้ายเตือน 
- ต้องมีการขออนุญาตท างาน
ในบริเวณดังกล่าว  
- มีอุปกรณ์ตรวจวัดออกซิเจน
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
- มีการอบรมเรื่องการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศ
ให้พนักงานที่จะเข้าไปซ่อม
บ ารุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผสม)                                                                                                                                                                                                                  
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามอเตอร์
ช๊อตหรือไหม้ 

ท าให้เกิดเพลิงไหม ้พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพย์สินเสียหาย  มี
ผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม     

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐานและ
เป็นชนิดทนการระเบิด 
(Explosion proof) 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษามอเตอร์ ตามระยะ
ที่ก าหนดในคู่มือการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผลิตและบ่อเก็บก๊าซ)                                                                                                                                                                                                                
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าปั๊ม ท่อ 
วาล์ว เกิดการกัดกร่อน รั่วหรือ
แตก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้น้ าเสียกระเด็นเข้าตา หรอื
สัมผัสร่างกาย และหกรั่วไหล
ลงสู่พ้ืนดิน แหล่งน้ าธรรมชาติ 
หรือน้ าใต้ดิน พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ ระคายเคืองตา และ
แสบร้อนตามผิวหนัง 
ทรัพย์สินเสียหาย มีผลกระทบ
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม     
 
 
 
 
 

- ใช้ปั๊ม ท่อ วาล์วที่ได้มาตรฐาน
และเหมาะสม 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษา ปั๊ม ท่อ วาล์วตาม
ระยะที่ก าหนดในคู่มือการใช้
งานของปั๊ม และวาล์ว 
- มีแบบตรวจสอบ และ
ก าหนดให้พนักงานตรวจสอบ
ปั๊ม ท่อ วาล์ว ประจ าวันและ
ประจ าสัปดาห์  
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  
เช่น แว่นตา หน้ากากป้องกลิ่น 
เป็นต้น 
- มีอุปกรณ์ช าระล้าง 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผลิตและบ่อเก็บก๊าซ)                                                                                                                                                                                                                
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามอเตอร์
ช๊อตหรือไหม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้เกิดเพลิงไหม้พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
ทรัพย์สินเสียหาย  มีผลกระทบ
ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม     
 
 
 
 
 
 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐานและ
เป็นชนิดทนการระเบิด 
(Explosion proof) 

- - มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษามอเตอร์ ตามระยะ
ที่ก าหนดในคู่มือการใช้งาน 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผลิตและบ่อเก็บก๊าซ)                                                                                                                                                                                                                
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอุปกรณ์
ระบายความดันสูงเกิน (over 
pressure relief valve, 
water seal tank, over 
pressure and vacuum 
relief valve) ช ารุดหรือรั่ว 
หรือระดับน้ าในถัง water 
seal tank ต่ ากว่าที่ก าหนด  

ท าให้ก๊าซรั่ว เมื่อเจอแหล่ง
ความร้อน ประกายไฟ ท าให้
เกิดเพลิงไหม้ พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใช้อุปกรณ์ระบายความดันที่
ได้มาตรฐาน 
- มีการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษา อุปกรณ์ระบาย
ความดัน ตามระยะที่ก าหนดใน
คู่มือการใช้งาน 
 - มีแบบตรวจสอบและก าหนดให้
พนักงานตรวจสอบอุปกรณ์
ระบายความดันประจ าทุกสัปดาห์  
- มีการตรวจอุปกรณ์วัดระดับ
น้ าทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน 
- พนักงานสวมใส่หน้ากาก
ป้องกันก๊าซ 
- มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนห้าม
สูบบุหรี่หรือกระท าการใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกาย
ไฟติดไวบ้ริเวณที่ปฏบิัติงาน 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผลิตและบ่อเก็บก๊าซ)                                                                                                                                                                                                               
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามาตรวัด
ความดัน(pressure gauge) 
ช ารุด อ่านค่าผิดพลาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้แรงดันในท่อหรือถังสูงเกิน
จนถังหรือท่อ ช ารุด เสียหาย 
ท าให้ก๊าซรั่วและหากเจอแหล่ง
ความร้อน ประกายไฟ ท าให้
เกิดเพลิงไหม้ พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 
 
 
 

- ใช้มาตรวัดความดันที่ได้
มาตรฐาน 
- มีการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษามาตรวัดความดัน 
ตามระยะที่ก าหนดในคู่มือการ
ใช้งาน 
- มีแบบตรวจสอบมาตรวัด
ความดัน และก าหนดให้
พนักงานตรวจสอบเป็นประจ า
ทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
- ก าหนดให้บริเวณนี้ห้ามท าให้
เกิดแหล่งความร้อนหรือ
ประกายไฟ 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผลิตและบ่อเก็บก๊าซ)                                                                                                                                                                                                                
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบ
ป้องกันฟ้าผ่าทีส่ายล่อฟ้าและ
สายดินช ารุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากเกิดฟ้าผ่าขณะที่มีก๊าซ
รั่วไหล อาจท าให้เกิดเพลิง
ไหมพ้นักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
 
 

- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงประจ าปี 
- ตรวจสอบสายดิน ความ
ต้านทานของสายดินและจุด
ต่อเชื่อ ทุก 3 เดือน 
- มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิง
ไหม้ 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผลิตและบ่อเก็บก๊าซ)                                                                                                                                                                                                                
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
6. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผ้าใบคลุม
บ่อเสื่อมสภาพ ตะเข็บรอย
เชื่อมไม่แข็งแรง  
 

เมื่อเจอลมพัด ส่งผลให้ผ้าใบ
ฉีกขาดท าให้ก๊าซรั่วเมื่อเจอ
แหล่งความร้อนประกายไฟ 
ท าให้เกิดเพลิงไหม้ 
ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 

- ใช้ผ้าใบที่ได้มาตรฐานและ
เสริมความแข็งแรงของผ้าใบ
ด้วยการขึงตาข่าย 
- มีการตรวจสอบสภาพของ
ผ้าใบ รอยตะเข็บ รอยเชื่อม 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุก
วัน 
- ตรวจดูความตึงของผ้าใบบ่อ
เก็บก๊าซ ถ้าตึงมากเกินไปต้อง
ท าการระบายก๊าซออก 
- มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือน
ห้ามสูบบุหรี่หรือกระท าการใดๆ 
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
 
 

- ใช้สายรัดพาดบนผ้าใบเพื่อ
ไม่ให้ผ้าใบลอยขึ้นสูงหรือ
กระพือจนฉีกขาด 
- ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณ
ก๊าซชีวภาพที่กักเก็บในบ่อ 
ไม่ให้มากเกินไป 
- ติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซ
ชีวภาพรั่วไหลที่บริเวณรอบบ่อ 

2 4 8          3 
         แผนลด 01 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผลิตและบ่อเก็บก๊าซ)                                                                                                                                                                                                                
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
7. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นพื้นที่
อับ ท าให้อากาศไม่ถ่ายเท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เมื่อพนักงานเข้าไปท างานหรือ
ซ่อมบ ารุง อาจขาดออกซิเจน  
พนักงานสูบดมก๊าซพิษหมดสติ
และอาจเสียชีวิตได้ 
 
 
 

- ก าหนดเป็นพื้นที่อับอากาศ 
และติดป้ายเตือน 
- ต้องมีการขออนุญาตท างาน
ในบริเวณดังกล่าว  
- มีอุปกรณ์ตรวจวัดออกซิเจน
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
- มีการอบรมเรื่องการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศ
ให้พนักงานที่จะเข้าไปซ่อม
บ ารุง 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผลิตและบ่อเก็บก๊าซ)                                                                                                                                                                                                                
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
8. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงาน
ท าให้เกิดความร้อนประกายไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หากก๊าซรั่วไหลออกมา ท าให้
เกิดเพลิงไหม้ พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 

- มีการขออนุญาตท างานกรณี
จะกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ 
-มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือน
ห้ามสูบบุหรี่หรือกระท าการ
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
- ก าหนดพ้ืนที่ควบคุมอย่าง
น้อย 35 ฟุตโดยรอบบ่อ เป็น
พ้ืนที่ที่ต้องขออนุญาตท างาน
กรณีจะกระท าการใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟ 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ                                                                            
ก าจัดก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟด์ (H2S) /ก าจัดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวาล์ว 
หรอืหัวกระจายน้ าอุดตัน จาก
ตะกอนของสารประกอบ
ก ามะถัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท าให้อุปกรณ์เปิดค้าง เกิด
ก๊าซรั่ว เมื่อสัมผัสกับแหล่ง
ความร้อนแหล่งความร้อน
ประกายไฟ ท าให้เกิดเพลิงไหม้ 
พนักงานได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 

- ใช้วาล์วหรือหัวกระจายน้ าที่
ได้มาตรฐาน 
- มีการตรวจสอบการอุดตัน
ของวาล์วหรือหัวกระจายน้ า
ทุกเดือน 
- มีแผนการก าจัดตะกอน
ก ามะถันทุกเดือน 
-มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือน
ห้ามสูบบุหรี่หรือกระท าการ
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ                                                                            
ก าจัดก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟด์ (H2S) /ก าจัดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอุปกรณ์ที่
สัมผัสกับก๊าซ เช่น ท่อ วาล์ว 
เกิดการกัดกร่อน ช ารุด  
 
 
 

ท าให้ก๊าซรั่วเมื่อสัมผัสกับ
แหล่งความร้อนแหล่งความ
ร้อนประกายไฟ ท าให้เกิด
เพลิงไหม้ท าให้พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 

- ใช้ปั๊ม ท่อ วาล์วที่ได้มาตรฐาน
และทนการกัดกร่อน 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษา ท่อ วาล์วตามระยะ
ที่ก าหนดในคู่มือการใช้งาน 
- มีแบบตรวจสอบ และ
ก าหนดให้พนักงานตรวจสอบ
ท่อ วาล์ว ประจ าวันและประจ า
สัปดาห์  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซ
ชีวภาพรั่วไหลที่บริเวณ
โดยรอบ 
- ก าหนดพ้ืนที่ควบคุมอย่าง
น้อย 35 ฟุตโดยรอบบ่อ เป็น
พ้ืนที่ที่ต้องขออนุญาตท างาน
กรณีจะกระท าการใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟ 
 

2 4 8 2 3    
         แผนลด 02   
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ                                                                            
ก าจัดก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟด์ (H2S) /ก าจัดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นพื้นที่
อับ ท าให้อากาศไม่ถ่ายเท  
 
 

- เมื่อพนักงานเข้าไปท างาน
หรือซ่อมบ ารุง อาจขาด
ออกซิเจน และมีปริมาณ H2S
หรือ CO2 สะสมสูงพนักงานสูบ
ดมก๊าซพิษหมดสติและอาจ
เสียชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 

- ก าหนดเป็นพื้นที่อับอากาศ 
และติดป้ายเตือน 
- ต้องมีการขออนุญาตท างาน
ในบริเวณดังกล่าว  
- มีอุปกรณ์ตรวจวัดออกซิเจน
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
- มีการอบรมเรื่องการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศ
ให้พนักงานที่จะเข้าไปซ่อม
บ ารุง 
- พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่น หน้ากากป้องกันสารเคมี 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ   (ก าจัดความชื้น)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าข้อต่อ
หน้าแปลนรั่ว หรือช ารุด  
 

- ท าให้ก๊าซรั่วซึม เมื่อสัมผัสกับ
แหล่งความร้อนแหล่งความ
ร้อนประกายไฟ ท าให้เกิด
เพลิงไหม ้พนักงานได้รับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 

- ใช้ข้อต่อ หน้าแปลนที่ได้
มาตรฐาน 
- ตรวจสอบการขันน๊อตหน้า
แปลนให้แน่นทุกวัน 
- มีการเปลี่ยน ซีล ประเก็น
หน้าแปลนตามรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด 
-มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือน
ห้ามสูบบุหรี่หรือกระท าการ
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ   (ก าจัดความชื้น)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx   
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามอเตอร์
ช๊อตหรือไหม้  
 
 

ท าให้เกิดเพลิงไหม้ พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต มี
ผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

 
 

     

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐานและ
เป็นชนิดทนการระเบิด 
(Explosion proof) 
- มีแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษามอเตอร์ ตามระยะ
ที่ก าหนดในคู่มือการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการน ากา๊ซชีวภาพไปใช้ประโยชน์   (ระบบท่อก๊าซ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx          
 

ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่อเกิด
การกัดกร่อนจากภายในท่อ  
เกิดความล้าหรือแตกหัก 
เนื่องจากการยืดหรือหดตัวของ
ท่อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้เกิดก๊าซรั่วเมื่อสัมผัสกับ
แหล่งความร้อนแหล่งความร้อน
ประกายไฟ ท าให้เกิดเพลิงไหม้
พนักงานได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใช้ท่อท่ีได้มาตรฐานและและ
เป็นชนิดที่ทนการกัดกร่อน 
- ตรวจเช็คสภาพท่อให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานเป็นประจ า
ทุกวัน 
- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงตามระยะที่ก าหนดใน
คู่มือการใช้งาน 
- มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนห้าม
สูบบุหรี่หรือกระท าการใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกาย
ไฟติดไวบ้ริเวณที่ปฏบิัติงาน 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์   (ระบบท่อก๊าซ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx         
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวาล์ว หรอื 
Blower ช ารุดหรือรั่ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้ก๊าซรั่วจากท่อเมื่อสัมผัส
กับแหล่งความร้อนแหล่งความ
ร้อนประกายไฟ ท าให้เกิดเพลิง
ไหม ้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

- ใช้วาล์ว หรือ Blower ที่ได้
มาตรฐาน 
- ใช้ Blower เป็นชนิดที่ทน
การระเบิด(Explosion proof) 
- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุง วาล์ว และ Blower  
ตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
คู่มือใช้งาน 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์   (ระบบท่อก๊าซ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx         
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวาล์ว
ระบายน้ าแบบอัตโนมัติ (Auto 
drain valve) อุดตัน  
 
 

ท าให้เกิดน้ าค้างในท่อ ไม่
สามารถระบายน้ าออกมาได้
ทรัพย์สินเสียหาย 

 
 

     

- ใช้วาล์ระบายน้ าแบบ
อัตโนมัติที่ได้มาตรฐาน 
- ตรวจสอบการการอุดตันทุก
วันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงวาล์ระบายน้ าแบบ
อัตโนมัติตามระยะเวลาที่
ก าหนดในคู่มือ 
 
 

 1 2 2 2 1 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์   (ระบบท่อก๊าซ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx         
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า รถยนต์
ชนหรือเก่ียวท่อก๊าซ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท าให้ท่อแตกหักหรือรั่ว ท า
ให้ก๊าซรั่วเมื่อสัมผัสกับแหล่ง
ความร้อนแหล่งความร้อน
ประกายไฟ  เกิดเพลิงไหม้
พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 

- ก าหนดความเร็ว ของรถที่วิ่ง
ผ่านแนวท่อ 
- ติดป้ายก าหนดความสูงของ
รถที่วิ่งผ่าน 
- มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนห้าม
สูบบุหรี่หรือกระท าการใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกาย
ไฟติดไวบ้ริเวณที่ปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์   (ระบบท่อก๊าซ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx         
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
5. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามาตรวัด
ความดัน (pressure gauge) 
ช ารุด อ่านค่าผิด  
 
 

ท่อก๊าซได้รับเสียหาย  ก๊าซรั่ว 
เมื่อสัมผัสกับแหล่งความร้อน
แหล่งความร้อนประกายไฟ 
ท าให้เกิดเพลิงไหม้พนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต มี
ผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 

 
 

     

- ใช้มาตรวัดความดันที่ได้
มาตรฐาน 
- มีการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษามาตรวัดความดัน 
ตามระยะที่ก าหนดในคู่มือการ
ใช้งาน 
- มีแบบตรวจสอบมาตรวัด
ความดัน และก าหนดให้
พนักงานตรวจสอบเป็นประจ า
ทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
- มีป้ายหรือสัญลักษณ์ห้าม   
สูบบุหรี่ หรือกระท าการใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 
 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์   (ระบบท่อก๊าซ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx         
 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
6. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวาล์ว
นิรภัย (pressure relief 
valve) ช ารุดหรือไม่ท างาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้ความดันในท่อสูงเกินจน 
ท่อเสียหาย มีก๊าซรั่ว เมื่อสัมผัส
กับแหล่งความร้อนแหล่งความ
ร้อนประกายไฟ ท าให้เกิดเพลิง
ไหม ้พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - ใช้วาล์วนิรภัยที่ได้มาตรฐาน 
- - มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษา

มาตรวัดความดัน ตามระยะที่
ก าหนดในคู่มือการใช้งาน 

- - มีป้ายหรือสัญลักษณ์ห้ามสูบ
บุหรี่ หรือกระท าการใดๆที่ก่อ 
ให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ
ติดไว้บริเวณที่ปฏิบัติงาน 
 

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์                                                                            
 (ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับหัวเผา(burner)ในหม้อไอน้ าหรือหม้อต้มน้ ามันร้อน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx         

 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารูจ่ายก๊าซ
ท่ีหัวเผาสกปรก อุดตันเนื่องจาก
ก๊าซมีความชื้นสูงหรือมีน้ าปน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้จุดเตาไม่ติด ท าให้ทรัพย์สิน
เสียหายเกิดความล่าช้าในการ
ท างาน  
 
 
 
 
 
 

- - ตรวจสอบความสกปรกและ
การอุดตันของหัวเผา 

- - ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบ
ก าจัดความชื้นของก๊าซให้ได้ค่า
ตามที่ก าหนด 

- - มีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุง
ระบบหัวเผาตามรอบระยะเวลา
ที่ก าหนดในคู่มือใช้งาน 

-  
 

 1 2 2 2 1 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์                                                                            
 (ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับหัวเผา(burner) ในหม้อไอน้ าหรือหม้อต้มน้ ามันร้อน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx         

 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้า Double 
solenoid valve สกปรก ท า
ให้วาล์วเปิดค้าง มีก๊าซไหลผ่าน
เข้าห้องเผาไหม้ตลอดเวลาและ 
Valve proving system อุด
ตัน ช ารุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งผลให้ระบบนิรภัยหัวเผาล้มเหลว 
หัวเผาท างานแบบลัดวงจร เกิด
ระเบิดในห้องเผาไหม้ ท าให้พนกังาน 
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต มีผลกระทบ 
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 
 
 
 

- - ใช้ Double solenoid valve 
และ Valve proving system 
ที่ได้มาตรฐาน 

- -ตรวจสอบความสกปรกและการ
อุดตันของ Double solenoid 
valveและ Valve proving 
system  

- - มีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุง
ตามระยะที่ก าหนดในคู่มือ 
การใช้งาน 

-  

 1 4 4 2 2 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์                                                                            
 (ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx          

 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีระบบ
ก าจัด CO2 หรือก าจัดไม่หมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้ก๊าซชีวภาพ มีความเข้มข้น 
CO2 สูงส่งผลให้ประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าต่ าลง ท าให้
ทรัพย์สินเสียหายเกิดความล่าช้า
ในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

- - มีระบบก าจัด CO2 
- - มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ

ของระบบให้สามารถก าจัด CO2  
ไดต้ามที่ก าหนด 

-  
-  

 

 1 2 2 2 1 
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี  What if Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์                                                                            
 (ระบบเผาก๊าซทิ้ง (flare system))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
โรงงาน    บริษัท ก๊าซชีวภาพ จ ากัด        ตามแบบเอกสารหมายเลข    วันที่ท าการศึกษา       xx/xx/xxxx          

 

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอุปกรณ์
ความปลอดภัย เช่น วาล์แยก 
(manual isolating shut off 
valve), วาล์วตัดก๊าซฉุกเฉิน 
(emergency shut off valve)
และ อุปกรณ์ป้องกันไฟ
ย้อนกลับ (flame arrester) 
ช ารุด หรือท างานผิดปกติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งผลให้ความดันในบ่อเก็บก๊าซ
สูงเกิน ท าให้บ่อฉีกขาด มีก๊าซรั่ว
เมื่อสัมผัสกับแหล่งความร้อน
แหล่งความร้อนประกายไฟ  
ท าให้เกิดเพลิงไหม้ ท าให้
พนักงานได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 
มีผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดลอ้ม 
และทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่
ได้มาตรฐาน 
- มีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุง 
อุปกรณ์อุปกรณ์ความปลอดภัย 
ตามระยะที่ก าหนดในคู่มือ 
การใช้งาน 
 - มีแบบตรวจสอบและก าหนดให้
พนักงานตรวจสอบอุปกรณ์
ระบายความดันประจ าทุกสัปดาห์  
- มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือน
ห้ามสูบบุหรี่หรือกระท าการใดๆ  
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน 

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

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอุปกรณ์
ไฟฟ้าช ารุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้เกิดไฟช๊อต อาจท าให้เกิด
เพลิงไหม้ พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
เสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - วัสดุและอุปกรณ์ของระบบ
ไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน 

- - มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
และระบบไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ 

- - มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน
โรงงานและพ้ืนที่อันตรายและ
รับรองความปลอดภัยระบบ
ไฟฟ้าโดยวิศวกรเป็นประจ าทุกปี 

- - มีแบบแปลนที่แสดงการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าในโรงงานตามความ
เป็นจริง (as-built drawing) 

- - มีอุปกรณ์ตัดไฟฟ้ารั่วลงดิน 
-  

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

  ค าถาม 
What if 

อันตรายหรือ 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป้องกัน 
และควบคุมอันตราย 

ข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ์ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงาน
ท าให้เกิดความร้อนประกายไฟ 
ขณะท าการซ่อมบ ารุง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากมีก๊าซรั่วไหล อาจท าให้เกิด
เพลิงไหม้ พนักงานได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิต มีผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีกฎห้าพนักงานสูบบุหรี่ 
ในบริเวณโรงงานหรือพ้ืนที่
อันตราย ให้สูบบุหรี่ได้เฉพาะ
พ้ืนที่ที่จัดเตรียมให้เท่านั้น 

- - มีขออนุญาตท างานกรณีจะ
กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิด 
ความร้อนหรือประกายไฟ เช่น 
การเชื่อม ตัด เจียร์ 
- มีการอบรมพนักงานซ่อม
บ ารุงเรื่องวิธีการปฏิบัติงาน 
ที่ปลอดภัย 
- มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนห้าม
สูบบุหรี่หรือกระท าการใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกาย
ไฟติดไวบ้ริเวณที่ปฏบิัติงาน 
- มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิด
อัคคีภัย 

 1 4 4 2 2 
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แผนลด 01 
 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานลดความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผลิตและบ่อเก็บก๊าซ)                                                             
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพเนื่องจากผ้าใบคลุมเสื่อมสภาพ ฉีกขาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
เป้าหมาย   ไม่ให้มีก๊าซชีวภาพรั่วไหล  ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                                                                                                                                   
     

ล าดับที่ มาตรการ/กิจกรรม/การด าเนินงานลดความเสี่ยง  ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจติดตาม หมายเหตุ 
1. 
 

ใช้สายรัดพาดบนผ้าใบเพ่ือไม่ให้ผ้าใบลอยขึ้นสูง
หรือกระพือจนฉีกขาด 
 

หัวหน้าฝ่ายผลิต 
 
 
 

 

xx/09/2559 
 
 
 

ผู้จัดการโรงงาน  
 
 

 

2. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณก๊าซชีวภาพที่กักเก็บ
ในบ่อ 
 

หัวหน้าฝ่ายผลิต 
 

xx/09/2559 
 

ผู้จัดการโรงงาน  
 
 
 

3. 
 

ติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซชีวภาพรั่วไหลที่บริเวณ
รอบบ่อ 
 

หัวหน้าฝ่ายผลิต 
 

xx/09/2559 
 

ผู้จัดการโรงงาน  
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แผนลด 02 
 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานลดความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ  ก าจัดก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟด์ (H2S) /ก าจัดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)                                                                         
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพเนื่องจากท่อ หรือ วาล์วช ารุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
เป้าหมาย   ไม่ให้มีก๊าซชีวภาพรั่วไหล  ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                                                                                                                                   
     

ล าดับที่ มาตรการ/กิจกรรม/การด าเนินงานลดความเสี่ยง  ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ตรวจติดตาม หมายเหตุ 
1. ก าหนดพ้ืนที่ควบคุมอย่างน้อย 35 ฟุตโดยรอบบ่อ 

เป็นพื้นที่ท่ีต้องขออนุญาตท างานกรณีจะกระท า
การใดๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ 

หัวหน้าฝ่ายผลิต 
 

xx/11/2559 
 

ผู้จัดการโรงงาน  

2. 
 

ติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซชีวภาพรั่วไหลที่บริเวณ
โดยรอบ 
 

หัวหน้าฝ่ายผลิต 
 

xx/11/2559 
 

ผู้จัดการโรงงาน  
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แผนควบคุม 01 
 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                
หน่วยงาน  ฝ่ายผลิต         รายละเอียด การรับน้ าเสียจากกระบวนการผลิตสู่บ่อพักตะกอน                                                                                
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการหกรั่วไหลของน้ าเสีย  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ   เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่ให้เกิดไฟไหม้  
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. 
 

การตรวจสภาพปั๊ม และท่อ 
 

พนักงานผลิต 
 
 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดของปั๊มและท่อ 
 
 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้ปั๊มสูบน้ าและท่อที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสม 
- มีการตรวจสภาพปั๊มสูบน้ า
และท่อก่อนใช้งานทุกวัน 
-มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงปั๊มสูบน้ าและท่อ
ประจ าทุกสัปดาห์ 

หัวหน้างาน 
 

 
 

ผู้จัดการโรงงาน 

2. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะตัก
ตะกอน 

พนักงานตักตะกอน - หน้ากากป้องกันกลิ่นและ
แว่นตา   

- พนักงานขนย้ายต้องสวม
ใส่หน้ากากป้องกันกลิ่น
และแว่นตาทุกครั้งที่มีการ
ตักตะกอน 

หัวหน้างาน 
 

3. 
 

การตรวจสอบมอเตอร์ พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของมอเตอร์ 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐาน 
- มีการซ่อมบ ารุงทุกปี โดย
ปฏิบัติตามที่คู่มือก าหนด 

ผู้จัดการโรงงาน 

4. การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยและทบทวน
แผน 
 

หัวหน้างาน - การปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนด 

- พนักงานทุกคนร่วมซ้อม
ตามแผนที่ก าหนดและมีการ
ทบทวนแผนทุกปี 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 02 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                
หน่วยงาน  ฝ่ายจัดเก็บวัตถุดิบ         รายละเอียด การขนย้ายและการจัดเก็บสารละลาย NaOH  ขนาดถัง 200  ลิตร  โดยรถโฟล์คลิฟท์                                                                                                                                                                             
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมี  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ   เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่ให้เกิดไฟไหม้  
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการที่ใช้
ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. 
 

การตรวจสอบสภาพถัง NaOH ทุกคร้ังก่อนขนย้าย พนักงานขนย้าย 
 

- สภาพถัง  
 

- ถังสภาพดี ไม่รั่วซึม ไม่เป็นสนิม 
ไม่บุบ ไม่บวม 

หัวหน้างาน 

2. การอบรมพนักงานขนย้าย หัวหน้างาน 
 

- วิธีปฏิบัติเรื่อง การขนย้าย 
NaOH ที่ใช้อย่างปลอดภัย 

- - พนักงานขนย้ายทุกคนผ่านการ
อบรม 

ผู้จัดการโรงงาน 

3. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะขน
ย้าย 

พนักงานขนย้าย 
 

- อบรมเรื่อง การขับขีร่ถ
ฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
และการบ ารุงรักษา 

- พนักงานขนย้ายต้องสวมใส่
หน้ากากป้องกันสารเคมี 
ทุกครั้งที่มีการขนย้าย 

หัวหน้างาน 
 

4. การตรวจสอบอุปกรณ์ดูดซับและอุปกรณ์เก็บและ
ท าความสะอาด 

พนักงานขนย้าย 
 

- การเตรียมอุปกรณ์ดูดซับ 
เช่น ทราย 
- การเตรียมอุปกรณ์เก็บและ
ท าความสะอาด 

- มีถังใส่ทรายในปริมาณที่เพียงพอ
และตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ท างาน
ตลอดเวลา 
- มีอุปกรณ์เก็บและท าความสะอาด
ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นทีท่ างานตลอดเวลา 

หัวหน้างาน 

5.  การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดสารเคมีหกรั่วไหล
และการทบทวนแผน 

หัวหน้างาน - การปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนด 

- พนักงานทุกคนร่วมซ้อมตามแผนที่
ก าหนดและมีการทบทวนแผนทุกปี 

ผู้จัดการโรงงาน 

6. การตรวจสอบการระบายอากาศ พนักงานซ่อมบ ารุง - มีพัดลมดูดอากาศ 
- มีช่องระบายอากาศ 

- มีการซ่อมบ ารุงตามคู่มือ 
- มีการระบายอากาศที่ดี มีไอสารเคมี 
สะสมไม่เกินค่ามาตรฐาน 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 03 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB   (บ่อกรด)                                                                           
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการหกรั่วไหลของน้ าเสีย  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ   เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่ให้เกิดไฟไหม้  
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. 
 

การตรวจสภาพปั๊ม ท่อ วาล์ว 
 

พนักงานผลิต 
 
 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดของปั๊ม ท่อ วาล์ว 
 
 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้ปั๊ม วาล์ ท่อที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสม 
- มีการตรวจสภาพปั๊ม  
วาล์วท่อก่อนใช้งานทุกวัน 
-มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงปั๊ม วาล์ว ท่อประจ า
ทุกสัปดาห์ 

หัวหน้างาน 
 

 
 

ผู้จัดการโรงงาน 

2. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานผลิต - หน้ากากป้องกันสารเคมี
และแว่นตา   

- พนักงานขนย้ายต้องสวม
ใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี
ชุดป้องกันสารเคมีและ
แว่นตาทุกครั้งที่มีการ
ปฏิบัติงาน 

หัวหน้างาน 
 

3. 
 

การตรวจสอบมอเตอร์ พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของมอเตอร์ 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐาน 
- มีการซ่อมบ ารุงทุกปี โดย
ปฏิบัติตามที่คู่มือก าหนด 

ผู้จัดการโรงงาน 

4. การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยและทบทวน
แผน 
 

หัวหน้างาน - การปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด - พนักงานทุกคนร่วมซ้อม
ตามแผนที่ก าหนดและมีการ
ทบทวนแผนทุกปี 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 04 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB     (บ่อรวบรวมน้ าเสีย)                                                                            
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการหกรั่วไหลของน้ าเสีย  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ   เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่ให้เกิดไฟไหม้  
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. 
 

การตรวจสภาพปั๊ม ท่อ วาล์ว 
 

พนักงานผลิต 
 
 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดของปั๊ม ท่อ วาล์ว 
 
 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้ปั๊ม วาล์ ท่อที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสม 
- มีการตรวจสภาพปั๊ม วาล์ว
ท่อก่อนใช้งานทุกวัน 
-มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงปั๊ม วาล์ว ท่อประจ า
ทุกสัปดาห์ 

หัวหน้างาน 
 

2. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานผลิต - หน้ากากป้องกันสารเคมี
และแว่นตา   

- พนักงานขนย้ายต้องสวม
ใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี
และแว่นตาทุกครั้งที่มีการ
ปฏิบัติงาน 

หัวหน้างาน 
 

3.  ตรวจสอบอุปกรณ์ช าระล้างร่างกายและตา พนักงานผลิต - สภาพของอุปกรณ์  - พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา หัวหน้างาน 
4. การก าหนดพ้ืนที่อับอากาศและติดป้ายเตือน หัวหน้างาน 

 
- ก าหนดพ้ืนที่ และติดป้าย 
 
 
- สภาพป้าย 
 
 

- ติดป้ายหรือสัญลักษณ์บ่ง
บอกว่าเป็นถานที่อับอากาศ
ไว้บริเวณหน้างานตลอดเวลา  
- มีขนาดตัวอักษรและสี
คมชัดมองเห็นได้ชัดเจน  
ไม่ขาด เปื่อย หรือซีดจาง 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 04 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB     (บ่อรวบรวมน้ าเสีย)                                                                            
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการหกรั่วไหลของน้ าเสีย  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ   เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่ให้เกิดไฟไหม้  
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

 การก าหนดพ้ืนที่อับอากาศและติดป้ายเตือน (ต่อ) หัวหน้างาน 
 

- การขออนุญาต 
 
 
 

- ก าหนดให้ผู้รับเหมาหรือ
พนักงานที่จะเข้าไปท างาน
ต้องขออนุญาตท างานก่อน
ทุกครั้ง 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

5.  การตรวจวัดปริมาณก๊าซ พนักงานผลิต - มีการตรวจวัดปริมาณ
ออกซิเจน 
 
- สภาพอุปกรณ์ 

- ก าหนดให้ต้องมีเครื่องมือ
ตรวจสอบปริมาณก๊าซที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสม 
- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และสอบเทียบทุก 6 เดือน 

หัวหน้างาน 

6. การอบรมพนักงานเรื่องการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศ 

หัวหน้างาน - วิธีปฏิบัติ เรื่องการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศให้ปลอดภัย 

- พนักงานซ่อมบ ารุงหรือ
ผู้รับเหมาทุกคนต้องผ่าน
การอบรม 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศให้ปลอดภัย 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

7. 
 

การตรวจสอบมอเตอร์ พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของมอเตอร์ 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐาน 
- มีการซ่อมบ ารุงทุกปี โดย
ปฏิบัติตามที่คู่มือก าหนด 

หัวหน้างาน 
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    แผนควบคุม 05 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB     (บ่อผสม)                                                                                 
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการหกรั่วไหลของน้ าเสียและสารเคม ี การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ  เป้าหมาย   ไมใ่ห้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่ให้เกิดไฟไหม้  
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. 
 

การตรวจสภาพปั๊ม ท่อ วาล์ว 
 

พนักงานผลิต 
 
 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดของปั๊ม ท่อ วาล์ว 
 
 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้ปั๊ม วาล์ ท่อที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสม 
- มีการตรวจสภาพปั๊ม วาล์ว
ท่อก่อนใช้งานทุกวัน 
-มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงปั๊ม วาล์ว ท่อประจ า
ทุกสัปดาห์ 

หัวหน้างาน 
 

2. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานผลิต - หน้ากากป้องกันสารเคมี
และแว่นตา   

- พนักงานขนย้ายต้องสวม
ใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี
และแว่นตาทุกครั้งที่มีการ
ปฏิบัติงาน 

หัวหน้างาน 
 

3.  ตรวจสอบอุปกรณ์ช าระล้างร่างกายและตา พนักงานผลิต - สภาพของอุปกรณ์  - พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา หัวหน้างาน 
4. การก าหนดพ้ืนที่อับอากาศและติดป้ายเตือน หัวหน้างาน 

 
- ก าหนดพ้ืนที่ และติดป้าย 
 
 
- สภาพป้าย 
 
 

- ติดป้ายหรือสัญลักษณ์บ่ง
บอกว่าเป็นถานที่อับอากาศ
ไว้บริเวณหน้างานตลอดเวลา  
- มีขนาดตัวอักษรและสี
คมชัดมองเห็นได้ชัดเจน ไม่
ขาด เปื่อย หรือซีดจาง 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 05 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB     (บ่อผสม)                                                                                  
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการหกรั่วไหลของน้ าเสียและสารเคมี  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ  เป้าหมาย   ไมใ่ห้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่ให้เกิดไฟไหม้  
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

 การก าหนดพ้ืนที่อับอากาศและติดป้ายเตือน (ต่อ) หัวหน้างาน 
 

- การขออนุญาต 
 
 
 

- ก าหนดให้ผู้รับเหมาหรือ
พนักงานที่จะเข้าไปท างาน
ต้องขออนุญาตท างานก่อน
ทุกครั้ง 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

5.  การตรวจวัดปริมาณก๊าซ พนักงานผลิต - มีการตรวจวัดปริมาณ
ออกซิเจน 
 
- สภาพอุปกรณ์ 

- ก าหนดให้ต้องมีเครื่องมือ
ตรวจสอบปริมาณก๊าซที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสม 
- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และสอบเทียบทุก 6 เดือน 

หัวหน้างาน 

6. การอบรมพนักงานเรื่องการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศ 

หัวหน้างาน - วิธีปฏิบัติ เรื่องการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศให้ปลอดภัย 

- พนักงานซ่อมบ ารุงหรือ
ผู้รับเหมาทุกคนต้องผ่าน
การอบรม 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศให้ปลอดภัย 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

7. 
 

การตรวจสอบมอเตอร์ พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของมอเตอร์ 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐาน 
- มีการซ่อมบ ารุงทุกปี โดย
ปฏิบัติตามที่คู่มือก าหนด 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 06 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB     (ถัง UASB)                                                                                  
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ      เป้าหมาย    ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                                  
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. 
 

การตรวจสภาพปั๊ม ท่อ วาล์ว 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของปั๊ม ท่อ วาล์ว 
 
 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้ปั๊ม วาล์ ท่อที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสม 
- มีการตรวจสภาพปั๊ม วาล์ว
ท่อก่อนใช้งานทุกวัน 
-มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงปั๊ม วาล์ว ท่อประจ า
ทุกสัปดาห์ 

หัวหน้างาน 
 

2. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานผลิต - หน้ากากป้องกันก๊าซและ
แว่นตา   

- พนักงานขนย้ายต้องสวม
ใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี
และแว่นตาทุกครั้งที่มีการ
ปฏิบัติงาน 

หัวหน้างาน 
 

3.  ตรวจสอบอุปกรณ์ช าระล้างร่างกายและตา พนักงานผลิต - สภาพของอุปกรณ์  - พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา หัวหน้างาน 
4. 
 

การตรวจสอบมอเตอร์ พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของมอเตอร์ 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐาน 
- มีการซ่อมบ ารุงทุกปี โดย
ปฏิบัติตามที่คู่มือก าหนด 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 06 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                  
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB     (ถัง UASB)                                                                                  
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ        เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                                
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลกัเกณฑ์หรือมาตรการที่
ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

5.  การตรวจสอบอุปกรณ์ระบายความดัน พนักงานผลิต 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดของอุปกรณ์ระบาย
ความดัน 
- การซ่อมบ ารุง 
 
 
 
 
 

- ใช้อุปกรณ์ระบายความดันที่
ได้มาตรฐาน 
- การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
ระบายความดันประจ าทุก
สัปดาห์ 
- การตรวจดูระดับน้ าในถัง 
water seal tank ทุกวัน 
- มีการซ่อมบ ารุงรักษาทุก 6 
เดือน โดยปฏิบัติตามที่คู่มือ
ก าหนด 

หัวหน้างาน 

6. การติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนห้ามสูบบุหรี่
หรือกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

หัวหน้างาน - การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
- สภาพป้ายหรือสัญลักษณ์ 

- มีการติดป้ายหรือสัญลักษณ์
เตือนห้ามสูบบุหรี่หรือกระท า
การใดๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อน
หรือประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงานตลอดเวลา 
- มีขนาดตัวอักษรและสีคมชัด
มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ขาด 
หรือซีดจาง 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 06 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                  
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB     (ถัง UASB)                                                                                  
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ        เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                                

 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

7.  การตรวจสอบมาตรวัดความดัน พนักงานผลิต 
 

 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดมาตรวัดความดัน 
 
 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้มาตรวัดความดันที่ได้
มาตรฐาน 
- มีการตรวจสอบสภาพ
มาตรวัดความดันทุกวัน 
- มีการซ่อมบ ารุงทุก 6 
เดือน โดยปฏิบัติตามที่
คู่มือก าหนด 

หัวหน้างาน 

8. การติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนห้ามสูบบุหรี่หรือ
กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

หัวหน้างาน - การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
- สภาพป้ายหรือสัญลักษณ์ 

- มีการติดป้ายหรือ
สัญลักษณ์เตือนห้ามสูบบุหรี่
หรือกระท าการใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงานตลอดเวลา 
- มีขนาดตัวอักษรและสี
คมชัดมองเห็นได้ชัดเจน ไม่
ขาด หรือซีดจาง 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 06 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                  
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB     (ถัง UASB)                                                                                  
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ        เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                                
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

9. 
 

การตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 
 

- ระบบป้องกันฟ้าผ่าต้อง
พร้อมใช้งานและสามารถ
ใช้งานได้เมื่อเกิดฟ้าผ่า 

- ต้องตรวจสอบระบบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- ตรวจสอบสายดิน ความ
ต้านทานของสายดินและ
จุดเชื่อมต่อทุกจุดทุก 3 
เดือน 

ผู้จัดการโรงงาน 

10. การก าหนดพ้ืนที่อับอากาศและติดป้ายเตือน หัวหน้างาน 
 

- ก าหนดพ้ืนที่ และติดป้าย 
 
 
- สภาพป้าย 
 
 
 
- การขออนุญาต 
 
 

- ติดป้ายหรือสัญลักษณ์บ่ง
บอกว่าเป็นถานที่อับอากาศ
ไว้บริเวณหน้างาน
ตลอดเวลา  
- มีขนาดตัวอักษรและสี
คมชัดมองเห็นได้ชัดเจน 
ไม่ขาด เปื่อย หรือซีดจาง 
- ก าหนดให้ผู้รับเหมาหรือ
พนักงานที่จะเข้าไปท างาน
ต้องขออนุญาตท างานก่อน
ทุกครั้ง 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 06 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง)  
 หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB     (ถัง UASB)                                                                                  
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ        เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                                
                                                                                                                                                                             

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

11.  การตรวจวัดปริมาณก๊าซ พนักงานผลิต - มีการตรวจวัดปริมาณ
ออกซิเจน 
 
- สภาพอุปกรณ์ 

- ก าหนดให้ต้องมีเครื่องมือ
ตรวจสอบปริมาณก๊าซที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสม 
- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และสอบเทียบทุก 6 เดือน 

หัวหน้างาน 

12. การอบรมพนักงานเรื่องการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศ 

หัวหน้างาน - วิธีปฏิบัติ เรื่องการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศให้ปลอดภัย 

- พนักงานซ่อมบ ารุงหรือ
ผู้รับเหมาทุกคนต้องผ่าน
การอบรม 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศให้ปลอดภัย 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

13. 
 

การตรวจสอบมอเตอร์ พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของมอเตอร์ 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐาน 
- มีการซ่อมบ ารุงทุกปี โดย
ปฏิบัติตามที่คู่มือก าหนด 

ผู้จัดการโรงงาน 

14.  การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องห้ามท าการใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ 

พนักงานผลิต - การสูบบุหรี่ - ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเว้นสถานที่
ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่เฉพาะ 
 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 06 
แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง)  
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB     (ถัง UASB)                                                                                  
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ        เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                                
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

 การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องห้ามท าการใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ (ต่อ) 

พนักงานผลิต - การท างานที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ 
เช่น เชื่อม ตัด เจียร์ 

- ต้องขออนุญาตท างาน
ก่อนทุกครั้งถึงจะ
ด าเนินการได้ 

หัวหน้างาน 

15. การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ห้าม สูบบุหรี่ หรือ
กระท าการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้ที่บริเวณหน้างาน  

พนักงานผลิต 
 

- การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 

- สภาพป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 

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

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 07 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)     
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB     (บ่อเก็บก๊าซชีวภาพ)                                                                                
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                        
                                                                                                                                                                   
ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ

ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. การตรวจสอบอุปกรณ์ระบายความดัน พนักงานผลิต 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดของอุปกรณ์ระบาย
ความดัน 
- การซ่อมบ ารุง 
 
 
 
 
 

- ใช้อุปกรณ์ระบายความดัน
ที่ได้มาตรฐาน 
- การตรวจสอบสภาพอปุกรณ์
ระบายความดันประจ าทุก
สัปดาห์ 
- การตรวจดูระดับน้ าในถัง 
water seal tank ทุกวัน 
- มีการซ่อมบ ารุงรักษาทุก 
6 เดือน  

การตรวจสอบอุปกรณ์
ระบายความดัน 

2. การติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนห้ามสูบบุหรี่หรือ
กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

หัวหน้างาน - การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
- สภาพป้ายหรือสัญลักษณ์ 

- มีการติดป้ายหรือ
สัญลักษณ์เตือนห้ามสูบบุหรี่
หรือกระท าการใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงานตลอดเวลา 
- มีขนาดตัวอักษรและสี
คมชัดมองเห็นได้ชัดเจน  
ไม่ขาด หรือซีดจาง 

ผู้จัดการโรงงาน 



 

111 
 

แผนควบคุม 07 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)     
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตกา๊ซชีวภาพ แบบ UASB     (บ่อเก็บก๊าซชีวภาพ)                                                                                
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                        
                                                                                                                                                                          

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง หรือขั้นตอน
การปฏิบัติที่เป็นความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือ
มาตรการที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

3. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน พนักงานผลิต - หน้ากากป้องกันก๊าซ  - พนักงานต้องสวมใส่
หน้ากากป้องกันก๊าซ
ทุกครัง้ที่มีการ
ปฏิบัติงาน 

หัวหน้างาน 
 

4. 
 

การตรวจสอบสภาพผ้าใบคลุมบ่อ 
 

หัวหน้างาน - ชนิดของผ้าใบ 
- การตรวจสอบ 
 

- ใช้ผ้าใบที่ได้มาตรฐาน 
- ตรวจสอบรอยเชื่อม 
รอยตะเข็บ การตึงของ
ผ้าใบเป็นประจ าทุกวัน 

ผู้จัดการโรงงาน 

5. การติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนห้ามสูบบุหรี่หรือกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟติดไว้บริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

หัวหน้างาน - การติดป้ายหรือ
สัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
- สภาพป้ายหรือ
สัญลักษณ์ 

- มีการติดป้ายหรือ
สัญลักษณ์เตือนห้ามสูบ
บุหรี่หรือกระท าการใดๆ 
ที่ก่อให้เกิดความร้อน
หรือประกายไฟติดไว้
บริเวณท่ีปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา 
- มีขนาดตัวอักษรและสี
คมชัดมองเห็นได้ชัดเจน 
ไม่ขาด หรือซีดจาง 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 07 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)     
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB     (บ่อเก็บก๊าซชีวภาพ)                                                                                
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                        
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการที่ใช้
ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

6. การก าหนดพ้ืนที่อับอากาศและติดป้ายเตือน หัวหน้างาน 
 

- ก าหนดพื้นที่ และติดป้าย 
 
 
- สภาพป้าย 
 
 
- การขออนุญาต 
 
 

- ติดป้ายหรือสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็น
ถานที่อับอากาศไว้บริเวณหนา้งาน
ตลอดเวลา  
- มีขนาดตัวอักษรและสีคมชัด
มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ขาด เปื่อย หรือ
ซีดจาง 
- ก าหนดให้ผู้รับเหมาหรือพนักงานที่
จะเข้าไปท างานต้องขออนุญาต
ท างานก่อนทุกครั้ง 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

7.  การตรวจวัดปริมาณก๊าซ พนักงานผลิต - มีการตรวจวัดปริมาณ
ออกซิเจน 
 
- สภาพอุปกรณ์ 

- ก าหนดให้ต้องมีเครื่องมือตรวจสอบ 
ปริมาณก๊าซที่ได้มาตรฐานและ
เหมาะสม 
- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสอบ
เทียบทุก 6 เดือน 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 07 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)     
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ UASB     (บ่อเก็บก๊าซชีวภาพ)                                                                                
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                        
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

8. การอบรมพนักงานเรื่องการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศ 

หัวหน้างาน - วิธีปฏิบัติ เรื่องการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศให้ปลอดภัย 

- พนักงานซ่อมบ ารุงหรือ
ผู้รับเหมาทุกคนต้องผ่าน
การอบรม 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศให้ปลอดภัย 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

9.  การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องห้ามท าการใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ 

พนักงานผลิต - การสูบบุหรี่ 
 
 
- การท างานที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ 
เช่น เชื่อม ตัด เจียร์  

- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเว้นสถานที่
ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่เฉพาะ 
- ต้องขออนุญาตท างาน
ก่อนทุกครั้งถึงจะ
ด าเนินการได้ 
 

 
 
 

หัวหน้างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



114 
 

 

แผนควบคุม 08 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อรวบรวมน้ าเสีย)                                                           
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการหกรั่วไหลของน้ าเสีย  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ         เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่ให้เกิดไฟไหม้    
                                     

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. 
 

การตรวจสภาพปั๊ม ท่อ วาล์ว 
 

พนักงานผลิต 
 
 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดของปั๊ม ท่อ วาล์ว 
 
 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้ปั๊ม วาล์ ท่อที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสม 
- มีการตรวจสภาพปั๊ม วาล์ว
ท่อก่อนใช้งานทุกวัน 
-มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงปั๊ม วาล์ว ท่อประจ า
ทุกสัปดาห์ 

หัวหน้างาน 
 

2.  ตรวจสอบอุปกรณ์ช าระล้างร่างกายและตา พนักงานผลิต - สภาพของอุปกรณ์  - พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา หัวหน้างาน 

3. การก าหนดพ้ืนที่อับอากาศและติดป้ายเตือน หัวหน้างาน 
 

- ก าหนดพ้ืนที่ และติดป้าย 
 
 
- สภาพป้าย 
 
 

- ติดป้ายหรือสัญลักษณ์บ่ง
บอกว่าเป็นถานที่อับอากาศ
ไว้บริเวณหน้างาน
ตลอดเวลา  
- มีขนาดตัวอักษรและสี
คมชัดมองเห็นได้ชัดเจน 
ไม่ขาด เปื่อย หรือซีดจาง 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 08 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อรวบรวมน้ าเสีย)                                                            
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการหกรั่วไหลของน้ าเสีย  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ         เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่ให้เกิดไฟไหม้  
                                       

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

 การก าหนดพ้ืนที่อับอากาศและติดป้ายเตือน 
(ต่อ) 

หัวหน้างาน 
 

- การขออนุญาต 
 
 
 

- ก าหนดให้ผู้รับเหมาหรือ
พนักงานที่จะเข้าไปท างาน
ต้องขออนุญาตท างานก่อน
ทุกครั้ง 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

4.  การตรวจวัดปริมาณก๊าซ พนักงานผลิต - มีการตรวจวัดปริมาณ
ออกซิเจน 
 
- สภาพอุปกรณ์ 

- ก าหนดให้ต้องมีเครื่องมือ
ตรวจสอบปริมาณก๊าซที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสม 
- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และสอบเทียบทุก 6 เดือน 
 
 
 
 

 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 08 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อรวบรวมน้ าเสีย)                                                            
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการหกรั่วไหลของน้ าเสีย  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ         เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่ให้เกิดไฟไหม้  
                                       

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

5. 
 
 

การอบรมพนักงานเรื่องการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
อับอากาศ 

หัวหน้างาน - วิธีปฏิบัติ เรื่องการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
อับอากาศให้ปลอดภัย 

- พนักงานซ่อมบ ารุงหรือ
ผู้รับเหมาทุกคนต้องผ่าน
การอบรม 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศให้ปลอดภัย 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

6.    
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบมอเตอร์ พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของมอเตอร์ 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐาน 
- มีการซ่อมบ ารุงทุกปี โดย
ปฏิบัติตามที่คู่มือก าหนด 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 09 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผสม)                                                                         
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการหกรั่วไหลของน้ าเสีย  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ         เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่ให้เกิดไฟไหม้                                        
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. 
 

การตรวจสภาพปั๊ม ท่อ วาล์ว 
 

พนักงานผลิต 
 
 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดของปั๊ม ท่อ วาล์ว 
 
 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้ปั๊ม วาล์ ท่อที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสม 
- มีการตรวจสภาพปั๊ม วาล์ว
ท่อก่อนใช้งานทุกวัน 
-มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงปั๊ม วาล์ว ท่อประจ า
ทุกสัปดาห์ 
 

หัวหน้างาน 
 

2. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานผลิต - หน้ากากป้องกันสารเคมี
และแว่นตา   

- พนักงานขนย้ายต้องสวม
ใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี
และแว่นตาทุกครั้งที่มีการ
ปฏิบัติงาน 
 

หัวหน้างาน 
 

3.  ตรวจสอบอุปกรณ์ช าระล้างร่างกายและตา พนักงานผลิต - สภาพของอุปกรณ์  - พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 9 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผสม)                                                                         
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการหกรั่วไหลของน้ าเสียและก๊าซ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ            เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่ให้เกิดไฟไหม้                                       
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

4. การก าหนดพ้ืนที่อับอากาศและติดป้ายเตือน หัวหน้างาน 
 

- ก าหนดพ้ืนที่ และติดป้าย 
 
 
- สภาพป้าย 
 
 
 
 
- การขออนุญาต 
 

- ติดป้ายหรือสัญลักษณ์บ่ง
บอกว่าเป็นถานที่อับอากาศ
ไว้บริเวณหน้างาน
ตลอดเวลา  
- มีขนาดตัวอักษรและสี
คมชัดมองเห็นได้ชัดเจน 
ไม่ขาด เปื่อย หรือซีดจาง 
 
- ก าหนดให้ผู้รับเหมาหรือ
พนักงานที่จะเข้าไปท างาน
ต้องขออนุญาตท างานก่อน
ทุกครั้ง 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

5.  การตรวจวัดปริมาณก๊าซ พนักงานผลิต - มีการตรวจวัดปริมาณ
ออกซิเจน 
 
- สภาพอุปกรณ์ 

- ก าหนดให้ต้องมีเครื่องมือ
ตรวจสอบปริมาณก๊าซที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสม 
- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และสอบเทียบทุก 6 เดือน 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 09 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผสม)                                                                        
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการหกรั่วไหลของน้ าเสียและก๊าซ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ       เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่ให้เกิดไฟไหม้  
                                     

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

6. การอบรมพนักงานเรื่องการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศ 

หัวหน้างาน - วิธีปฏิบัติ เรื่องการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศให้ปลอดภัย 

- พนักงานซ่อมบ ารุงหรือ
ผู้รับเหมาทุกคนต้องผ่าน
การอบรม 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศให้ปลอดภัย 
 
 

ผู้จัดการโรงงาน 

7. 
 

การตรวจสอบมอเตอร์ พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของมอเตอร์ 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐาน 
- มีการซ่อมบ ารุงทุกปี โดย
ปฏิบัติตามที่คู่มือก าหนด 
 
 
 
 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 10 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผลิตและบ่อเก็บก๊าซ)                                                                                                                                                                                                                                      
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของน้ าเสียและก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ            เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                                                                                                                     
                                                         

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. 
 

การตรวจสภาพปั๊ม ท่อ วาล์ว 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของปั๊ม ท่อ วาล์ว 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้ปั๊ม วาล์ ท่อที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสม 
- มีการตรวจสภาพปั๊ม วาล์ว
ท่อก่อนใช้งานทุกวัน 
-มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงปั๊ม วาล์ว ท่อประจ า
ทุกสัปดาห์ 

หัวหน้างาน 

2. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานผลิต - หน้ากากป้องกันก๊าซและ
แว่นตา   

- พนักงานขนย้ายต้องสวม
ใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี
และแว่นตาทุกครั้งที่มีการ
ปฏิบัติงาน 

หัวหน้างาน 
 

3.  ตรวจสอบอปุกรณ์ช าระล้างร่างกายและตา พนักงานผลิต - สภาพของอุปกรณ์  - พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา หัวหน้างาน 
 

4. 
 

การตรวจสอบมอเตอร์ พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของมอเตอร์ 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐาน 
- มีการซ่อมบ ารุงทุกปี โดย
ปฏิบัติตามที่คู่มือก าหนด 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 10 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผลิตและบ่อเก็บก๊าซ)                                         
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                  
                                                                    

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

5.  การตรวจสอบอุปกรณ์ระบายความดัน พนักงานผลิต 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดของอุปกรณ์ระบาย
ความดัน 
- การซ่อมบ ารุง 
 
 
 
 
 

- ใช้อุปกรณ์ระบายความดัน
ที่ได้มาตรฐาน 
- การตรวจสอบสภาพ
อุปกรณ์ระบายความดัน
ประจ าทุกสัปดาห์ 
- การตรวจดูระดับน้ าในถัง 
water seal tank ทุกวัน 
- มีการซ่อมบ ารุงรักษาทุก 
6 เดือน โดยปฏิบัติตามที่
คู่มือก าหนด 

หัวหน้างาน 

6. การติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนห้ามสูบบุหรี่หรือ
กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

หัวหน้างาน - การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
- สภาพป้ายหรือสัญลักษณ์ 

- มีการติดป้ายหรือสัญลักษณ์ 
เตือนห้ามสูบบุหรี่หรือกระท า
การใดๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อน
หรือประกายไฟติดไว้บริเวณ
ที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา 
- มีขนาดตัวอักษรและสี
คมชัดมองเห็นได้ชัดเจน  
ไม่ขาด หรือซีดจาง 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 10 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผลิตและบ่อเก็บก๊าซ)                                         
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                                                                                      
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง หรือขั้นตอน
การปฏิบัติที่เป็นความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่
ควบคุม 

หลักเกณฑ์หรือ
มาตรการที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

7.  การตรวจสอบมาตรวัดความดัน พนักงานผลิต 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดมาตรวัด
ความดัน 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้มาตรวัดความดันที่
ได้มาตรฐาน 
- มีการตรวจสอบสภาพ
มาตรวัดความดันทุกวัน 
- มีการซ่อมบ ารุงทุก 6 
เดือน โดยปฏิบัติตามที่
คู่มือก าหนด 
 

หัวหน้างาน 

8. การติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนห้ามสูบบุหรี่หรือกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟติดไว้บริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

หัวหน้างาน - การติดป้ายหรือ
สัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
- สภาพป้ายหรือ
สัญลักษณ์ 

- มีการติดป้ายหรือ
สัญลักษณ์เตือนห้ามสูบ
บุหรี่หรือกระท าการใดๆ 
ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บริเวณท่ี
ปฏิบัติงานตลอดเวลา 
 
- มีขนาดตัวอักษรและสี
คมชัดมองเห็นได้ชัดเจน 
ไม่ขาด หรือซีดจาง 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 10 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผลิตและบ่อเก็บก๊าซ)                                         
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                        

 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

9. 
 

การตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 
 

- ระบบป้องกันฟ้าผ่าต้อง
พร้อมใช้งานและสามารถ
ใช้งานได้เมื่อเกิดฟ้าผ่า 

- ต้องตรวจสอบระบบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- ตรวจสอบสายดิน ความ
ต้านทานของสายดินและ
จุดเชื่อมต่อทุกจุดทุก 3 
เดือน 

ผู้จัดการโรงงาน 

10. การก าหนดพ้ืนที่อับอากาศและติดป้ายเตือน หัวหน้างาน 
 

- ก าหนดพ้ืนที่ และติดป้าย 
 
 
 
- สภาพป้าย 
 
 
- การขออนุญาต 
 
 

- ติดป้ายหรือสัญลักษณ์บ่ง
บอกว่าเป็นถานที่อับอากาศ
ไว้บริเวณหน้างาน
ตลอดเวลา  
- มีขนาดตัวอักษรและสี
คมชัดมองเห็นได้ชัดเจน 
ไม่ขาด เปื่อย หรือซีดจาง 
- ก าหนดให้ผู้รับเหมาหรือ
พนักงานที่จะเข้าไปท างาน
ต้องขออนุญาตท างานก่อน
ทุกครั้ง 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 10 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                  
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผลิตและบ่อเก็บก๊าซ)                                         
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                        
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

11.  การตรวจวัดปริมาณก๊าซ พนักงานผลิต - มีการตรวจวัดปริมาณ
ออกซิเจน 
 
- สภาพอุปกรณ์ 

- ก าหนดให้ต้องมีเครื่องมือ
ตรวจสอบปริมาณก๊าซที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสม 
- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และสอบเทียบทุก 6 เดือน 
 

หัวหน้างาน 

12. การอบรมพนักงานเรื่องการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศ 

หัวหน้างาน - วิธีปฏิบัติ เรื่องการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศให้ปลอดภัย 

- พนักงานซ่อมบ ารุงหรือ
ผู้รับเหมาทุกคนต้องผ่าน
การอบรม 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศให้ปลอดภัย 
 
 
 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 10 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผลิตและบ่อเก็บก๊าซ)                                         
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                                                                                         
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

13.  การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องห้ามท าการใดๆ ที่
ก่อให้เกดิความร้อนหรือประกายไฟ 

พนักงานผลิต - การสูบบุหรี่ 
 
 
 
 
- การท างานที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ 
เช่น เชื่อม ตัด เจียร์ 
 

- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเว้นสถานที่
ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่เฉพาะ 
 
 
- ต้องขออนุญาตท างาน
ก่อนทุกครั้งถึงจะ
ด าเนินการได้ 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 10 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ Covered Lagoon   (บ่อผลิตและบ่อเก็บก๊าซ)                                      
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                                                         
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ทีใ่ช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

14. การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ห้าม สูบบุหรี่ หรือ
กระท าการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้ที่บริเวณหน้างาน  

พนักงานผลิต 
 

- การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 

- สภาพป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 

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

หัวหน้างาน 

15. 
 

การตรวจสอบสภาพผ้าใบคลุมบ่อ 
 

หัวหน้างาน - ชนิดของผ้าใบ 
- การตรวจสอบ 
 

- ใช้ผ้าใบที่ได้มาตรฐาน 
- ตรวจสอบรอยเชื่อม รอย
ตะเข็บ การตึงของผ้าใบ
เป็นประจ าทุกวัน 
 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 11 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ  ก าจัดก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟด์ (H2S) /ก าจัดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)                                                                         
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลก๊าซ (H2S)    การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                          

 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. 
 

การตรวจสภาพวาล์ว หรือหัวกระจายน้ า 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของ วาล์ว 
หรือหัวกระจายน้ า 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้วาล์ หัวกระจายน้ าที่
ได้มาตรฐานและเหมาะสม 
- มีการตรวจสภาพใช้วาล์ 
หัวกระจายน้ าใช้งานทุกวัน 
-มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงใช้วาล์ หัวกระจายน้ า
ประจ าทุกเดือน 
- มีแผนก าจัดตะกอน
ก ามะถันทุกเดือน 

หัวหน้างาน 

2. การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ห้าม สูบบุหรี่ หรือ
กระท าการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้ที่บริเวณหน้างาน  

พนักงานผลิต 
 

- การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 

- สภาพป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 

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

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 11 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ  ก าจัดก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟด์ (H2S) /ก าจัดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)                                                                         
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลก๊าซ (H2S) /(CO2)     การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ         เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                          
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการที่
ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

3. 
 

การตรวจสภาพท่อ วาล์วที่สัมผัสกับก๊าซ  
 

พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของ วาล์ว 
และท่อ 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้วาล์ และท่อที่ได้มาตรฐาน 
และทนการกัดกร่อน 
- มีการตรวจสภาพวาล์ และ
ท่อประจ าทุกวัน 
-มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงการใช้ท่อ และวาวล์
ประจ าทุกเดือนและตามคู่มือ
ก าหนด 

หัวหน้างาน 

4. การก าหนดพ้ืนที่อับอากาศและติดป้ายเตือน หัวหน้างาน 
 

- ก าหนดพ้ืนที่ และติดป้าย 
 
 
- สภาพป้าย 
 
 
- การขออนุญาต 
 
 

- ติดป้ายหรือสัญลักษณ์บ่ง
บอกว่าเป็นถานที่อับอากาศไว้
บรเิวณหน้างานตลอดเวลา  
- มีขนาดตัวอักษรและสี
คมชัดมองเห็นได้ชัดเจน ไม่
ขาด เปื่อย หรือซีดจาง 
- ก าหนดให้ผู้รับเหมาหรือ
พนักงานที่จะเข้าไปท างาน
ต้องขออนุญาตท างานก่อน
ทุกครั้ง 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 11 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ  ก าจัดกา๊ซไฮโดรเจน ซัลไฟด์ (H2S) /ก าจัดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)                                                                         
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลก๊าซ (H2S) /(CO2)     การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ         เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                          
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการที่
ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

5.  การตรวจวัดปริมาณก๊าซ พนักงานผลิต - มีการตรวจวัดปริมาณ
ออกซิเจน 
 
- สภาพอุปกรณ์ 

- ก าหนดให้ต้องมีเครื่องมือ
ตรวจสอบปริมาณก๊าซที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสม 
- อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และสอบเทียบทุก 6 เดือน 
 

หัวหน้างาน 

6. การอบรมพนักงานเรื่องการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศ 

หัวหน้างาน - วิธีปฏิบัติ เรื่องการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศให้ปลอดภัย 

- พนักงานซ่อมบ ารุงหรือ
ผู้รับเหมาทุกคนต้องผ่านการ
อบรม 
- ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่อง
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศให้ปลอดภัย 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
 

7. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานผลิต - หน้ากากป้องกันก๊าซและ
แว่นตา   

- พนักงานขนย้ายต้องสวม
ใส่หน้ากากป้องกันสารเคมี
ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน 
 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 12 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ   (ก าจัดความชื้น)                                                                                                                             
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                           
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. 
 

การตรวจสภาพข้อต่อหน้าแปลน 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของข้อต่อหน้า
แปลน  
 
 
 
 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้ข้อต่อหน้าแปลนที่ได้
มาตรฐาน 
 
- มีการตรวจสภาพน๊อต
หน้าหน้าแปลน และซีลป
ระจ าทุกวัน 
 
-มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงการเปลี่ยนซีล 
ประเก็น ตามคู่มือก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างาน 



 

131 
 

แผนควบคุม 12 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ     (ก าจัดความชื้น)                                                         
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                        
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

2. การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ห้าม สูบบุหรี่ หรือ
กระท าการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้ที่บริเวณหน้างาน  

พนักงานผลิต 
 

- การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 

 
- สภาพป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 

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

หัวหน้างาน 

4. 
 

การตรวจสอบมอเตอร์ พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิดของมอเตอร์ 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้มอเตอร์ที่ได้มาตรฐาน 
 
- มีการซ่อมบ ารุงทุกปี โดย
ปฏิบัติตามที่คู่มือก าหนด 
 
 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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แผนควบคุม 13 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กิจกรรม       กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์   (ระบบท่อก๊าซ)                                                                                                
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                          
  

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1. 
 

การตรวจสภาพท่อส่งก๊าซ 
 

พนักงานผลิต 
 
 
 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดของท่อ  
 
 
 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้ท่อที่ได้มาตรฐานและ
ทนการกัดกร่อน 
- มีการตรวจเช็คสภาพท่อ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ทุกวัน 
-มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุง ตามคู่มือก าหนด 
 

หัวหน้างาน 

2. การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ห้าม สูบบุหรี่ หรือ
กระท าการใด ๆ  ทีก่่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้ที่บริเวณหน้างาน  

พนักงานผลิต 
 

- การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 

- สภาพป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 

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

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 13 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กิจกรรม       กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์   (ระบบท่อก๊าซ)                                                                                                
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                          
 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

3. 
 

การตรวจสภาพ Blower 
 

พนักงานผลิต 
 
 
 
 
 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดของ Blower  
 
 
 
 
 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้ Blower ที่ได้
มาตรฐานและเป็นชนิดทน
ระเบิด 
- มีการตรวจเช็คสภาพ 
Blower ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานทุกวัน 
 
-มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุง ตามคู่มือก าหนด 
 

หัวหน้างาน 

4. 
 

การตรวจสภาพวาล์วระบายน้ าแบบอัตโนมัติ 
 

พนักงานผลิต 
 
 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดของ วาล์วระบายน้ า
แบบอัตโนมัติ 
 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้ วาล์วระบายน้ าแบบ
อัตโนมัติ ที่ได้มาตรฐาน 
- มีการตรวจการอุดตันทุก
วันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
-มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุง ตามคู่มือก าหนด 
 
 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 13 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กิจกรรม       กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์   (ระบบท่อก๊าซ)                                                                                                
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                          

 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

5. 
 

การป้องกันท่อส่งก๊าซที่ยกเหนือพ้ืนถนน 
 

หัวหน้างาน 
 
 
 

 

- ความสูงและความเร็ว
ของรถ 
 
 
 
 
 

- ติดป้ายเตือนจ ากัดความ
สูงของรถท่ีวิ่งผ่าน 
- ก าหนดให้รถที่วิ่งผ่าน
แนวท่อมีความเร็วไม่เกิน 
20 กม./ชม. 
 

ผู้จัดการโรงงาน 

6.  การตรวจสอบมาตรวัดความดัน พนักงานผลิต 
 

 
 

 
พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดมาตรวัดความดัน 
 
 
 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้มาตรวัดความดันที่ได้
มาตรฐาน 
- มีการตรวจสอบสภาพ
มาตรวัดความดันทุกวัน 
 
- มีการซ่อมบ ารุงทุก 6 
เดือน โดยปฏิบัติตามที่
คู่มือก าหนด 
 
 
 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 13 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กิจกรรม       กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์   (ระบบท่อก๊าซ)                                                                                                
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                         

 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

7.  การตรวจสอบวาล์วนิรภัย พนักงานผลิต 
 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดวาล์วนิรภัย 
 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้วาล์วนิรภัยที่ได้
มาตรฐาน 
 
- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงวาล์วนิรภัย 
ทุก 6 เดือน หรือปฏิบัติ
ตามท่ีคู่มือก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 14 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กิจกรรม       กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์                                                                                   
              (ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับหัวเผา (burner) ในหม้อไอน้ าหรือหม้อต้มน้ ามันร้อน แลเป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า)                                                                                                                                          
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                         

 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการที่ใช้
ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1.  การตรวจสอบหัวเผา (burner) พนักงานผลิต 
 

 
 

 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง 

- สภาพหัวเผาและปริมาณ
ความชื้นของก๊าซชีวภาพ 
 
 
 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- มีการตรวจสอบความสปรกและ
การอุดตันของหัวเผาเป็นประจ า
ทุกเดือน 
- มีการตรวจวัดปริมาณความชื้น
หรือน้ าที่ปนมากับก๊าซชีวภาพ
ก่อนที่จะเข้าหัวเผา 
- มีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุง
หัวเผาตามท่ีคู่มือก าหนด 

หัวหน้างาน 

2.  การตรวจสอบ Double solenoid valve และ 
Valve proving system 

พนักงานซ่อมบ ารุง - ชนิด Double solenoid 
valve และ Valve 
proving system  
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้ Double solenoid valve 
และ Valve proving system ที่
ได้มาตรฐาน 
- มีการตรวจสอบความสปรกและ
การอุดตันเป็นประจ าทุกเดือน 
- มีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุง 
Double solenoid valve และ 
Valve proving system ตามท่ี
คู่มือก าหนด 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 15 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กิจกรรม       กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์     (ระบบเผาก๊าซทิ้ง (flare system)                                                                                                                           
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                            

 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1.  การตรวจสภาพอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น วาล์
แยก (manual isolating shut off valve), 
วาล์วตัดก๊าซฉุกเฉิน (emergency shut off 
valve)และ อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (flame 
arrester) 

พนักงานผลิต 
 

 
 

 
พนักงานซ่อมบ ารุง 

- ชนิดอุปกรณ์ความ
ปลอดภัย 
 
 
 
- การซ่อมบ ารุง 

- ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 
ที่ได้มาตรฐาน 
- มีการตรวจเช็คสภาพ
อุปกรณ์ความปลอดภัย
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน 
- มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ความปลอดภัย 
ทุก 6 เดือน หรือปฏิบัติ
ตามท่ีคู่มอืก าหนด 

หัวหน้างาน 

2. การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ห้าม สูบบุหรี่ หรือ
กระท าการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้ที่บริเวณหน้างาน  

พนักงานผลิต 
 

- การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 

- สภาพป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 

- มีติดป้ายหรือสัญลักษณ์
ห้ามสูบบุหรี่ หรือกระท า
การใดๆ ที่ก่อให้เกิด 
ความร้อนหรือประกายไฟ
ติดไว้ที่บริเวณหน้างาน
ตลอดเวลา 
- มีขนาดตัวอักษรและสี 
คมชัดมองเห็นได้ชัดเจน  
ไม่ขาด หรือซีดจาง 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 16 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กิจกรรม       ระบบไฟฟ้าของโรงงานและในพ้ืนที่อันตราย                                                                             
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                         

 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1.  - การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าและ
การตรวจสอบสภาพก่อนน าไปใช้งานทุกครั้งและ
ทุกปี 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง - - ชนิดวัสดุและอุปกรณ์ของ
ระบบไฟฟ้า สภาพวัสดุและ             
อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า                  
 
 
 
 
- มีอุปกรณ์ตัดไฟรั่วลงดิน 
 
 
- การตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง
ความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้า 
 
 
 

- ใช้ชนิดที่ได้มาตรฐาน
และทนการระเบิด 
- มีการตรวจสอบสภาพ
ก่อนการใช้งานทุกครั้ง 
- อยู่ในสภาพดี ไม่ช ารุด
หรือแตกหัก 
 
- อุปกรณ์ตัดไฟต้องท างาน
กรณีเกิดไฟช๊อต 
 
- มีการตรวจสอบโดย
วิศวกรเป็นประจ าทุกปี 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 17 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กิจกรรม       การซ่อมบ ารุง                                                                                                                    
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                          

 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

1.  - การปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องห้ามท าการใดๆที่
ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง - - การสูบบุหรี่                  
 
 
 
 
- การท างานที่ก่อให้เกิด
ความร้อนหรือประกายไฟ 
เช่น เชื่อม ตัด เจียร์ 

- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ี
ปฏิบัติงาน ยกเว้นสถานที่
ที่จัดไว้ให้สูบบุหรี่
โดยเฉพาะ 
 
- ต้องขออนุญาตท างาน
ก่อนทุกครั้งจึงจะสามารถ
ด าเนินการได้ 
 

หัวหน้างาน 

2.  - การอบรมพนักงานซ่อมบ ารุง 
 

พนักงานซ่อมบ ารุง วิธีการปฏิบัติ เรื่องวิธีการ
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 

พนักงานซ่อมบ ารุงทุกคน
ต้องผ่านการอบรม 
 
 
 
 
 

หัวหน้างาน 
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แผนควบคุม 17 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)                                                                                                                                                                                 
หน่วยงาน     ฝ่ายผลิต        รายละเอียด      กิจกรรม       การซ่อมบ ารุง                                                                                                                    
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลก๊าซชีวภาพ  การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ          เป้าหมาย   ไม่ให้เกิดไฟไหม้                                         

 

ล าดับที่ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็น

ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์หรือมาตรการ
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตาม 

3. การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ห้าม สูบบุหรี่ หรือ
กระท าการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้ที่บริเวณหน้างาน  

หัวหน้างาน 
 

- การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 

 
- สภาพป้ายหรือสัญลักษณ์ 
 

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

ผู้จัดการโรงงาน 

4. - การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยและการ
ทบทวนแผน 

หัวหน้างาน การปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนด 

พนักงานทุกคนร่วมซ้อม
ตามแผนที่ก าหนดและมี
การทบทวนแผนทุกปี 
 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานที่เป็นความเสี่ยง 
  
 จากการด าเนินการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงของโรงงาน บริษัท ก๊าซชีวภาพ  จ ากัด พบว่า
มีจุดวิกฤต หรืออุปกรณ์ท่ีมีความวิกฤตท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง เช่น ไฟไหม้  สารเคมีหกรั่วไหลหรือ
ระเบิดได้ เช่น 

1. กระบวนการรับ และขนถ่ายน้ าเสียจากกระบวนการผลิต  
2. การจัดเก็บสารเคมี 
3. กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ 
4. กระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ 
5. กระบวนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์   
6. กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการผลิตอื่นๆ 

 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด  ดังสรุปผลระดับความเสี่ยงที่ได้ และแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง ดังนี้  
 1.   ระดับความเสี่ยงสูง         2    รายการ 
 2.   ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้       50   รายการ  
 3.   ระดับความเสี่ยงเล็กน้อย          5    รายการ    
 และจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
 1.   แผนงานลดความเสี่ยง             2    แผน 
 2.   แผนงานควบคุมความเสี่ยง       17   แผน 
 
13. จัดท าแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ และหรือสารเคมีรั่วไหล (กรณีมีการใช้สารเคมีอันตราย) 
 ให้จัดท าแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ และหรือสารเคมีรั่วไหล  
 ส าหรับแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ ควรประกอบด้วยแผนการตรวจสอบความปลอดภัยด้าน 
อัคคีภัย แผนการอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ  
ทั้งนี้ให้ระบุแหล่งรองรับน้ าจากการดับเพลิงกรณีเกิดไฟไหม้ เพื่อไม่ให้น้ าจากการดับเพลิงที่ปนเปือน
สารเคมีลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
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ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 
รายการที่ ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

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

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

ยกเว้นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียมไนเตรต 
(Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate) 

๔ ๔๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 
พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 

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

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

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

ยกเว้นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
๙ ๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่ง หรือจ าหน่ายก๊าซ 

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

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