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รายงานส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

การจดัเก็บสารเคมใีนถงัเก็บสารเคมขีนาดใหญ่ที่ไม่เป็นไปตามหลกัวชิาการอาจส่งผลให้เกดิการ
รัว่ไหล หรอือุบตัภิยัจากสารเคม ีซึง่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อชวีติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดล้อม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จงึได้ด าเนินโครงการพฒันาการด าเนินการด้านความปลอดภยัถงัเก็บสารเคม ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นแนวทางการพฒันา ควบคุม ก ากบัดแูลการจดัเกบ็สารเคมอีนัตรายในถงั
เกบ็ขนาดใหญ่  ใหม้กีารออกแบบและสรา้งตามมาตรฐานสากล รวมทัง้มมีาตรการความปลอดภยัส าหรบั
ถงัเก็บสารเคมอีนัตรายที่เหมาะสม โดยด าเนินการศึกษามาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรบัเกี่ยวกบัการ
ออกแบบ และสรา้งถงัเกบ็สารเคมอีนัตรายประเภทต่างๆ พรอ้มทัง้มาตรการความปลอดภยั เพื่อใช้เป็น
แนวทางการด าเนินการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภยั และเป็นแนวทางปฏิบตัิของ
เจา้หน้าทีภ่าครฐัในการควบคุม ก ากบัดแูลการด าเนินการดา้นความปลอดภยัถงัเกบ็สารเคม ีทัง้นี้ เพื่อลด
อตัราการเกดิอุบตัเิหตุ อุบตัภิยัรา้ยแรงจากการหกรัว่ไหลเป็นจ านวนมากของสารเคมอีนัตราย ภายใตก้าร
ด าเนินงานโครงการนี้ ไดม้กีารจดัท าคู่มอืมาตรฐานการออกแบบ การสรา้งถงัเกบ็สารเคมขีนาดใหญ่ และ
มาตรการความปลอดภยัส าหรบัถงัเกบ็สารเคมอีนัตราย 3 ประเภท ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารไวไฟ สารกดักรอ่น 
และสารพษิ 

การด าเนินงานโครงการพฒันาการด าเนินการด้านความปลอดภยัถงัเก็บสารเคม ีปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ได้ด าเนินการตัง้แต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รวม
ระยะเวลาทัง้สิน้ 9 เดอืน โดยโครงการมกีจิกรรมหลกัตามขอ้ก าหนดของโครงการ ดงันี้ 

 ศึกษามาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับในการออกแบบ การสร้าง การติดตั้ง ถงัเก็บสารเคมีอนัตราย 
(Storage Tank) ประเภทต่าง ๆ และฐานราก อยา่งนอ้ย 3 มาตรฐาน ไดแ้ก่ ASME EN และ API 

 ศึกษากฎ ระเบียบของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้ งสหภาพยุโรป ในการด าเนินงานด้าน 
ความปลอดภยัเก่ียวกบัถงัเก็บสารเคมีอนัตราย 

 จดัท าคู่มือมาตรฐานการออกแบบ การสร้าง การติดตั้ง การใชง้าน การตรวจสอบและการบ ารุงรักษา
ถงัเก็บสารเคมีอนัตราย (Storage Tank) อย่างน้อย 3 ประเภท ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสารไวไฟ สารกัด
กร่อน และสารพิษ พร้อมทั้งมาตรการความปลอดภยั และแบบตรวจสอบ (CHECK LIST) 

 จัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อคู่มือหรือแบบตรวจสอบ โดยมีผู ้เข้าร่วมจ านวนไม่น้อยกว่า  
10 คน จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ัง เพื่อปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์ 



รายงานสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร 
โครงการพฒันาการด าเนินการดา้นความปลอดภยัถงัเกบ็สารเคม ีปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม                                                                                                                                               หน้า 2 

 น าแบบตรวจสอบทั้ง 3 ประเภทไปทดลองใช้ในการตรวจสอบโรงงานท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 9 
โรงงาน พร้อมทั้งประเมินผลเพื่อน ามาปรับปรุงคู่มือและแบบตรวจสอบให้เหมาะสมกบัการน าไปใช้
ในภาคอุตสาหกรรม 

 จดัฝึกอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน และเจา้หน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 70 คน 

 จดัฝึกอบรมหรือพฒันาเจา้หนา้ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่นอ้ยกวา่ 50 คน-วนั 

 ศึกษาดูงานโรงงานท่ีมีการจัดการด้านความปลอดภัยถังเก็บสารเคมีอันตรายท่ีได้มาตรฐานใน
ประเทศไทยใหก้บัคณะกรรมการประสานและรับมอบงานโครงการฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 เสนอแนะแนวทางในการควบคุม ก ากบัดูแลโรงงานดา้นความปลอดภยัถงัเก็บสารเคมีอนัตราย 
 จดัพิมพคู์่มือตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1,000 เล่ม พร้อมจดัท า CD 

ไม่นอ้ยกวา่ 200 แผน่ 
 

ส าหรบัรายละเอยีดสรปุผลการด าเนินงานในแต่ละกจิกรรม แสดงดงันี้ 

 

1. การศึกษามาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรบัในการออกแบบ การสร้าง การติดตัง้ ถงัเกบ็
สารเคมีอนัตราย (Storage Tank) ประเภทต่าง ๆ และฐานราก อย่างน้อย 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
ASME EN และ API 

ผลการรวบรวมมาตรฐานสากลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกแบบ การสรา้ง การตดิตัง้ วสัดุทีใ่ช ้อุปกรณ์
และวธิกีารเชื่อมต่อ การตรวจสอบ ความปลอดภยั ของถงัเกบ็สารเคม ีและฐานราก พบว่ามาตรฐานต่างๆ 
ได้มกีารก าหนดค านิยามของถงัเก็บสารเคม ีและขอบเขตของการน ามาตรฐานไปใช้แตกต่างกนั และ 
พบว่ามาตรฐานที่ก าหนดโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น API จะมขีอบเขตการใช้งานครอบคลุมในภาพ
กวา้งๆ ไม่ไดเ้จาะจง หรอืก าหนดค่าทีเ่หมาะสมอย่างชดัเจน ขณะทีม่าตรฐานทีก่ าหนดจากสหภาพยุโรป 
เช่น EN หรอื DIN จะมกีารก าหนดที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง พรอ้มจดัท าเป็นตารางสรุปค่าที่เหมาะสม
ต่างๆ ส าหรบัถงัเก็บสารเคมอีย่างชดัเจน ซึ่งลกัษณะการก าหนดมาตรฐานทัง้สองแบบต่างมขีอ้ด ีและ
ขอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนั ซึง่โครงการเหน็ว่าสามารถน ามาตรฐานจากทัง้สองประเทศมาประยกุตใ์ช ้และจดัท า
คู่มอืมาตรฐานถงัเก็บสารเคม ีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัเจ้าหน้าที่ผู้ก ากบัดูแล และผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมที่มกีารใช้ถงัเก็บสารเคมขีนาดใหญ่ในประเทศไทย โครงการได้คดัเลอืกมาตรฐานสากลที่
ครอบคลุมการออกแบบและการสรา้ง การตดิตัง้ การใชง้าน มาตรการ การตรวจสอบและการบ ารุงรกัษา
ถงัเก็บสารเคม ีโดยพจิารณาจากขอ้ด ีและขอ้จ ากดัของมาตรฐานแต่ละมาตรฐาน รวมทัง้พยายามเลอืก
มาตรฐานอา้งองิทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากนานาประเทศ และมใีชใ้นภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่าง
แพรห่ลายปัจจบุนั  
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2. การศึกษากฎ ระเบียบของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมทัง้สหภาพยโุรป ในการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภยัเก่ียวกบัถงัเกบ็สารเคมีอนัตราย 

ผลการศกึษากฎระเบยีบต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานด้านความปลอดภยัเกี่ยวกบัถงัเก็บ
สารเคมทีีบ่งัคบัใชใ้นประเทศสหรฐัอเมรกิา และสหภาพยโุรปไว ้พบว่า 

 รายการกฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัเก่ียวกบัถงัเก็บสารเคมีท่ี
บงัคบัใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการก าหนดกฎหมายหลัก เพื่อใช้เป็นกฎหมายกลางของ
ประเทศ ซ่ึงแต่ละรัฐอาจจะมีการเพิ่มรายละเอียดการบงัคบัใช้เฉพาะท่ีแตกต่างกนัได ้โดยกฎหมาย
หลกัจะก าหนดโดย หน่วยงาน Department of Agriculture, Trade and Consumer Protection (ATCP) 
ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง การติดตั้ง และอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการเก็บรักษา 
การขนยา้ยของเหลวไวไฟ ของเหลวท่ีติดไฟได ้และสารอนัตราย ซ่ึงมีการก าหนดให้ผูป้ระกอบการ
ท่ีมีถงัเก็บสารเคมีขนาดใหญ่จะต้องข้ึนทะเบียนถังเก็บกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และปฏิบติัตาม
มาตรฐานการออกแบบ NFPA 30 จะต้องมีการส่งรายงานการตรวจสอบถังเก็บสารเคมี และ
มาตรการแก้ไขภายใน 1 เดือนหลังจากท่ีตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ขณะท่ีถังท่ีจะน ามาใช้จดัเก็บ
สารพิษนั้นจะตอ้งด าเนินการก่อสร้างโดยวิศวกรท่ีไดรั้บการรับรอง และตอ้งติดตั้งโดยผูผ้ลิตท่ีไดรั้บ
การรับรอง ซ่ึงออกแบบตามมาตรฐานต่างๆ เช่น UL142, API620, API650 เป็นตน้ 

 รายการกฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัเก่ียวกบัถงัเก็บสารเคมีท่ี
บงัคบัใชใ้นสหภาพยุโรป ไดมี้การก าหนดกฎเกณฑ์กลาง (Directive) เพื่อใชเ้ป็นกฎหมายกลางของ
ประเทศสมาชิก ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ไดก้  าหนดกฎเกณฑ์กลาง ส าหรับถงัเก็บสารเคมีโดยตรง แต่ก็มีการ
ออกคู่มือส าหรับ Tank farm ในอุตสาหกรรมเคมีในบางประเทศ ซ่ึงจะมีขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
การวางแปลนและการออกแบบถงัเก็บสารเคมี ฐานราก ลักษณะถงัเก็บสารเคมี ระบบท่อ วาล์ว 
ระบบและอุปกรณ์ตรวจวดัต่างๆ มาตรการความปลอดภยัและป้องกนัอคัคีภยั การอนุญาตการท างาน 
และการบ ารุงรักษาถงัเก็บสารเคมี 

3. การจดัท าคู่มือมาตรฐานการออกแบบ การสร้าง การติดตัง้ การใช้งาน การตรวจสอบและ
การบ ารงุรกัษาถงัเกบ็สารเคมีอนัตราย (Storage Tank) อย่างน้อย 3 ประเภท ซ่ึงเก่ียวข้องกบั
สารไวไฟ สารกดักร่อน และสารพิษ พร้อมทัง้มาตรการความปลอดภยั และแบบตรวจสอบ 
(CHECKLIST) 

หลงัจากรวบรวมมาตรฐานและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกแบบ การสรา้ง การตดิตัง้ วสัดุทีใ่ช ้
อุปกรณ์และวธิกีารเชื่อมต่อ การตรวจสอบ ความปลอดภัย ของถงัเกบ็สารเคม ีและฐานรากตามกจิกรรม
ในข้อ 1 และ 2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเพื่อความปลอดภัยส าหรบัการประกอบกิจการ

https://docs.legis.wisconsin.gov/code/admin_code/atcp
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โรงงาน และโครงการไดส้รุปเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งและจดัท าคู่มอืมาตรฐานการออกแบบ การสรา้ง การตดิตัง้
การใช้งาน การตรวจสอบและการบ ารุงรกัษาถงัเก็บสารเคมอีนัตราย (Storage Tank) 3 ประเภท ได้แก่ 
สารไวไฟ สารกดักร่อน และสารพษิ ที่มลีกัษณะเป็นทรงกระบอกที่ตดิตัง้อยู่บนดนิ และมคีวามจุไม่เกนิ 
500 ลูกบาศก์เมตร ซึง่ใช้งานที่ความดนัตัง้แต่ ความดนับรรยากาศถงึ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) และ
ไดม้กีารจดัพมิพค์ู่มอืฯ ทัง้ 3 ประเภท จ านวน 1,000 เล่ม พรอ้มจดัท า CD จ านวน 200 แผ่น  

 

4. การจดัประชุมระดมความคิดเหน็ต่อคู่มือหรือแบบตรวจสอบ โดยมีผูเ้ข้าร่วมจ านวน 
ไม่น้อยกว่า 10 คน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ เพ่ือปรบัปรงุให้มีความสมบรูณ์ 

โครงการได้ด าเนินการจดัการประชุมระดมความคดิเห็นต่อคู่มอืหรอืแบบตรวจ จ านวน 3 ครัง้  
ณ ห้องประชุมการ์เด้น 1 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร และมีจ านวนผู้ เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ในการออกแบบ ใช้งาน และตรวจสอบถงัเก็บสารเคมเีขา้ร่วมให้ความคดิเหน็รวมทัง้หมด  
34 คน ซึ่งโครงการได้รวบรวมและน าขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะที่มต่ีอคู่มอืและแบบตรวจสอบมาปรบัปรุง
คู่มอืและแบบตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ 

  

รปูท่ี 1 ภาพบรรยากาศการประชุมระดมความคิดเหน็ 

5. การน าแบบตรวจสอบทัง้ 3 ประเภทไปทดลองใช้ในการตรวจสอบโรงงานท่ีเก่ียวข้องไม่น้อย
กว่า 9 โรงงาน พร้อมทัง้ประเมินผลเพ่ือน ามาปรบัปรงุคู่มือและแบบตรวจสอบให้เหมาะสม
กบัการน าไปใช้ในภาคอตุสาหกรรม 

โครงการไดเ้ขา้ส ารวจและทดลองใชแ้บบตรวจโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 9 โรงงาน ซ่ึงรวมแลว้มี
การจดัเก็บสารเคมีครอบคลุมทุกประเภทสารเคมี (สารไวไฟ สารกัดกร่อน และสารพิษ) ระหว่างวนัท่ี  
21 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยผลจากการเขา้ส ารวจโรงงานพบวา่ โรงงานท่ีมีการจดัเก็บสาร
กดักร่อนบางโรงงาน มีการจดัเก็บในถงัสแตนเลส ซ่ึงจะตอ้งมีการตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์บางส่วน
ต่างจากถังเหล็กกล้า (Carbon steel) รวมทั้ งในการตรวจสอบพบว่าถังเก็บส าหรับสารแต่ละชนิดจะมี
อุปกรณ์ความปลอดภยับางอย่างแตกต่างกัน ซ่ึงควรจะน ามาปรับปรุงในเร่ืองของการตรวจสอบอุปกรณ์ 
อยา่งไรก็ตามผลการส ารวจ ทางโครงการฯ ไดน้ ามาปรับปรุงคู่มือและแบบตรวจสอบใหเ้หมาะสม  
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รปูท่ี 2 ตวัอย่างบรรยากาศการเข้าทดลองใช้แบบตรวจสอบ และอปุกรณ์ท่ีติดตัง้ท่ี Tank  
 

6. การจดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครฐัท่ี
เก่ียวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า 70 คน 

โครงการไดด้ าเนินการจดัฝึกอบรมเรือ่ง การจดัการความปลอดภยัถงัเกบ็สารเคม ีณ หอ้งประชุม
บรรทัดทอง โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
ระยะเวลา 1 วัน โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทัง้สิ้น 131 คน  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ประกอบกจิการโรงงาน ตามล าดบั โดยหวัขอ้การฝึกอบรม ประกอบดว้ย
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งถงัเกบ็สารเคมขีนาดใหญ่ และการสรา้งฐานรากคอนกรตี และการบรหิาร
จดัการความปลอดภยัถงัเกบ็สารเคมขีนาดใหญ่ 

  
คุณศุภกจิ บญุศริ ิ 

ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม 
บรรยากาศภายในงาน 

รปูท่ี 3 บรรยากาศการจดัฝึกอบรมเรื่อง การจดัการความปลอดภยัถงัเกบ็สารเคมี 
 

7. การจดัฝึกอบรมหรือพฒันาเจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 50 คน-วนั 

โครงการไดด้ าเนินการจดัหาหลกัสูตรและจดัฝึกอบรมให้กบัเจา้หน้าทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมที่
หอ้งประชุม 509 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทัง้หมด 2 หลกัสูตรคดิเป็นจ านวนผูเ้ขา้ร่วมและชัว่โมง
อบรมรวม 95 คน-วนั โดยประกอบดว้ย 2 หลกัสตูร ดงันี้ 
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 การฝึกอบรมเร่ือง ความรู้เก่ียวกบัการสอบสวนอุบติัเหตุดา้นภาชนะรับแรงดนัระเบิด 

 การฝึกอบรมเร่ือง หลกัการสอบสวนอุบติัเหตุ 

8. การจัดศึกษาดูงานโรงงานท่ีมีการจัดการความปลอดภัยถังเก็บสารเคมีอันตรายท่ีได้
มาตรฐาน ในประเทศไทยให้กับคณะกรรมการประสานและรับมอบงานโครงการฯ  
กรมโรงงานอตุสาหกรรม  

โครงการได้จดัศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบที่มกีารจดัการความปลอดภยัถังเก็บ
สารเคมอีนัตราย ที่ไดม้าตรฐานในประเทศไทยให้กบัคณะกรรมการประสานและรบัมอบงานฯ โครงการ
พัฒนาการด าเนินการด้านความปลอดภัยถังเก็บสารเคมี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวนัศุกร์ที่ 5 
สงิหาคม พ.ศ. 2559 ณ บรษิทั ไทยแทงค์ เทอรม์นิัล จ ากดั เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการความ
ปลอดภัยดูแลถังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่ และมีประวัติการพัฒนาการสร้างถังเก็บสารเคมี โดยใช้
เทคโนโลยจีากยุโรป รวมทัง้ได้รบัรางวลัอุตสาหกรรมดีเด่นประจ าปี 2555 ประเภทการบรหิารความ
ปลอดภยั จากกระทรวงอุตสาหกรรม และมปีระวตักิารพฒันาการสรา้งถงัเก็บสารเคม ีโดยใชเ้ทคโนโลยี
จากยุโรปมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี นอกจากนี้ บรษิัทฯ มกีารควบคุมดูแลถงัเก็บสารเคมขีนาดใหญ่
จ านวนกว่า 100 ถงั ประกอบด้วยถงัประเภท Fixed Roof Tank และ Internal Floating Roof Tank ซึง่มี
ทัง้ระบบควบคุมดว้ยวธิ ีManual และวธิอีตัโนมตั ิพรอ้มกบัมตีารางการตรวจสอบและการบ ารุงรกัษาแยก
ตามประเภทถงัเกบ็ ครอบคลุมกบัการด าเนินงานโครงการน้ี 

 

  
CEA & PI, PT Bottom Tank ATG 

รปูท่ี 4 การเข้าศึกษาดงูาน ณ บริษทั ไทยแทงค ์เทอรมิ์นัล จ ากดั 
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9. การเสนอแนะแนวทางในการควบคมุ ก ากบัดแูลโรงงานด้านความปลอดภยัถงัเกบ็สารเคมี
อนัตราย 

จากการด าเนินโครงการ การประชุมระดมความคดิเหน็ และการทดลองใชแ้นวทางที่ได้จดัท าไว้
ในคู่มอืฯ ที่ปรกึษาเหน็ว่าควรด าเนินการฝึกอบรมเจา้หน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัการใชคู้่มอืฯ และสื่อสาร
ให้โรงงานต่างๆ ทัว่ประเทศสามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลนี้ได้อย่างทัว่ถงึ โดยก าหนดเป็นแนวทางกลางที่
สามารถน าไปใช้สร้างและด าเนินงานกับถังเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัยส าหรบัประเทศไทย โดยให้
ระยะเวลาในการปรบัตวัและด าเนินการดว้ยระยะเวลาทีเ่หมาะสม (เช่น 2-4 ปี) จากนัน้ ส านักเทคโนโลยี
ความปลอดภยั และส านักที่เกี่ยวขอ้งควรก าหนดแนวทางในการตรวจสอบ ก ากบัดูแลโรงงานตามระยะ 
โดยก าหนดแนวทางในการออกใบอนุญาตในการก่อสร้างและปฏบิตัิงานของโรงงานที่มกีารใช้ถังเก็บ
สารเคมี และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุต สาหกรรม หรืออาจ
พิจารณาให้หน่วยงานภายนอกหรอืหน่วยงาน/สถาบันที่ได้รบัการรบัรองสามารถด าเนินการในการ
ตรวจสอบตามระยะเวลาทีเ่หมาะสมต่อไป 

 


