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คู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัยส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ฉบับนี้ จัดท า
ขึ้นภายใต้โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ
พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความรู้ ความเข้าใจและน าหลักเกณฑ์ความปลอดภัยไป
ประยุกต์ใช้ เพ่ือลดความสูญเสีย อันจะเกิดกับบุคคล ชุมชน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกลุ่ม
อุตสาหกรรม S-curve และ New S-Curve เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ห้องเย็น เป็นต้น รวมทั้งโรงงาน
ที่มีการใช้สารเคมี และโรงงานที่มีความสนใจจะยกระดับงานด้านความปลอดภัย 

ในคู่มือฉบับนี้ จะอธิบายถึงหลักเกณฑ์ความปลอดภัย โดยเน้นเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและสารเคมี
รั่วไหล ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ส่วน ได้แก่ นโยบายความปลอดภัย บทบาท อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
การวางแผนและการน าไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

หลักเกณฑ์ความปลอดภัยนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินความปลอดภัย  และ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่รับการตรวจประเมินด้วย เพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการ
ประกอบการ อันจะส่งผลดีต่อการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยร้ายแรงต่อไป 

 
 

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ค ำแนะน ำกำรใช้คู่มือ 
  

หลักเกณฑ์ความปลอดภัยส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในคู่มือฉบับนี้ แบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ นโยบายความปลอดภัย บทบาท อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ การวางแผนและการ
น าไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร โดยในแต่ละส่วนจะ
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ย่อยต่าง ๆ  

ดังนั้น เพ่ือให้สามารถประเมินความพร้อมและศักยภาพของผู้ประกอบการที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายด้านความปลอดภัย จึงได้แบ่งระดับการด าเนินการออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับ 1 หมายถึง ผู้ประกอบการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้ 

- มีนโยบายความปลอดภัย 
- มีการสื่อสารนโยบายความปลอดภัยให้บุคลากรในโรงงานทราบ 
- มีการประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของกระทรวงอุตสาหกรรม  

ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน 
2. ระดับ 2 หมายถึง ผู้ประกอบการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้ 

- ปฏิบัติได้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของระดับ 1  
- มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการด้านความปลอดภัย 
- มีการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง 
- มีการจัดท าแผนการจัดการด้านความปลอดภัย 

3. ระดับ 3 หมายถึง ผู้ประกอบการได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้ 
- ปฏิบัติได้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของระดับ 2 
- ปฏิบัติตามแผนการจัดการด้านความปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 75% 
- มีการฝึกอบรม การสื่อสารด้านความปลอดภัย การจัดท าเอกสาร การควบคุมการปฏิบัติด้านความปลอดภัย 

การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
4. ระดับ 4 หมายถึง ผู้ประกอบการที่ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้ 

- ปฏิบัติได้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของระดับ 3 
- ปฏิบัติตามแผนการจัดการด้านความปลอดภัยได้ 100% 
- มีผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

 
ส าหรับสรุปเกณฑ์การปฏิบัติด้านความปลอดภัย จ าแนกตามระดับการด าเนินการ แสดงดังตารางที่ 1 
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ตำรำงที่ 1 กำรจัดระดับในกำรด ำเนินกำรตำมคู่มือหลักเกณฑ์ควำมปลอดภัยส ำหรับผู้ประกอบกำรขนำดกลำง
และขนำดย่อม (SMEs) 

 

เกณฑ์กำรปฏิบัต ิ
ระดับท่ีต้องปฏิบัต ิ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

1. นโยบายความปลอดภัย  ท าทุกข้อ ท าทุกข้อ ท าทุกข้อ ท าทุกข้อ 

2. บทบาท อ านาจ หน้าหน้าท่ีและความรับผดิชอบ - ท าทุกข้อ ท าทุกข้อ ท าทุกข้อ 

3. การวางแผนและการน าไปปฏบิัต ิ     

3.1 กฎหมายความปลอดภัยของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

ท าข้อ 3.1.1, 
3.1.2 

ท าข้อ 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3 

ท าทุกข้อ ท าทุกข้อ 

3.2 การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสีย่ง - 
ท าข้อ 3.2.1, 

3.2.2 
ท าทุกข้อ ท าทุกข้อ 

3.3 การฝึกอบรม - ท าข้อ 3.3.1 
ท าข้อ 3.3.1, 

3.3.2 
ท าทุกข้อ 

3.4 การสื่อสารดา้นความปลอดภยั - - ท าทุกข้อ ท าทุกข้อ 

3.5 การจัดท าเอกสาร - - ท าทุกข้อ ท าทุกข้อ 

3.6 การควบคุมการปฏิบตัิงานด้านความ
ปลอดภัย 

- - ท าทุกข้อ ท าทุกข้อ 

3.7 การเตรียมความพร้อมและการตอบโต ้
 ภาวะฉุกเฉิน 

- - ท าทุกข้อ ท าทุกข้อ 

4. การติดตามตรวจสอบและประเมินผล     

4.1  การวัดผลด้านการเกดิอุบัติการณ ์ - - ท าทุกข้อ ท าทุกข้อ 

4.2  การตรวจสอบความปลอดภัยในพืน้ท่ี         
 การปฏิบัติงาน 

- - ท าทุกข้อ ท าทุกข้อ 

4.3  การตรวจประเมินภายใน - - ท าทุกข้อ ท าทุกข้อ 

5. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร - - - ท าทุกข้อ 
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บทนิยำม 
 

ความหมายของค าที่ใช้ในคู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัยส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) มีดังต่อไปนี้ 
1. กำรจัดกำร หมายถึง ระบบหรือวิธีการในการจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีและอัคคีภัย เพ่ือใช้ใน

การก าหนดและน าไปปฏิบัติ ให้เกิดกระบวนการควบคุมอันตรายและการจัดการความเสี่ยงของโรงงาน  
2. โรงงำน หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ซึ่งได้ก าหนดลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ก าหนดโดยกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545  ดังนี้ 

- ผู้ประกอบการที่มีกิจการขนาดกลาง มีจ านวนผู้ปฏิบัติงานระหว่าง 51-200 คน มีจ านวนสินทรัพย์
ถาวร 51-200 ล้านบาท  

- ผู้ประกอบการที่มีกิจการขนาดย่อม มีผู้ปฏิบัติงานระหว่าง 1-50 คน มีจ านวนสินทรัพย์ถาวรไม่
เกิน 50 ล้านบาท 

3. ผู้บริหำรสูงสุด หมายถึง เจ้าของกิจการ หรือประธานกรรมการ หรือผู้มีอ านาจลงนามของโรงงานนั้น ๆ 
4. บุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่สามารถส่งผลกระทบ ได้รับผลกระทบหรือเข้าใจ

ว่าได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงงาน 
5. ผู้ปฏิบัติงำน หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงท างานให้กับโรงงานโดยรับค่าจ้างและให้หมายรวมถึงผู้ซึ่งได้รับ         

ความยินยอมให้ท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่โรงงานไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม 
6. ผู้รับเหมำ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้บริการหรือท างาน ณ สถานที่ท างานของโรงงาน ตาม

ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้ 
7. ควำมปลอดภัย หมายถึง การกระท าหรือสภาพการท างาน ซึ่งปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการประสบ

อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย อันเนื่องจากการท างานหรือเก่ียวกับการท างาน 
8. อันตรำย หมายถึง การกระท าหรือสภาพการท างาน ที่อาจก่อให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย 

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการท างานหรือต่อสาธารณชนหรือสิ่งต่าง  ๆ 
เหล่านี้รวมกัน 

9. กำรชี้บ่งอันตรำย หมายถึง กระบวนการในการค้นหาอันตรายที่มีอยู่และการระบุลักษณะอันตราย 
10. ควำมเสี่ยง หมายถึง ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตรายและผลจากอันตรายนั้น 
11. กำรประเมินควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการประมาณระดับความเสี่ยง และสามารถตัดสินได้ว่า

ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับใด 
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12. อุบัติกำรณ์ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน ซึ่งท าให้เกิดหรืออาจเกิดการบาดเจ็บจาก   
การท างาน หรือเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
หมำยเหตุ 1  อุบัติเหตุ หมายถึง อุบัติการณ์ ที่มีผลท าให้เกิดการบาดเจ็บจากการท างาน หรือเสียชีวิต  

หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
หมำยเหตุ 2  เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมี

แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
หมำยเหตุ 3  ภาวะฉุกเฉินจัดเป็นอุบัติการณ์ประเภทหนึ่ง 

13. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน หมายถึง กระบวนการท างานที่แสดงถึงขั้นตอนการท างานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง 
สัมพันธ์กันกับหน่วยงานอื่น ๆ 

14. วิธีกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ขั้นตอน วิธีการท างานที่แสดงรายละเอียดในการท างานของขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่ง ซึ่งด าเนินการจนแล้วเสร็จโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่ท างานเช่นเดียวกัน 

15. แผนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย หมายถึง การก าหนดเป้าหมายผลงานและสิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวัง 
โดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็น ผลที่คาดว่าจะได้รับหรือสามารถแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยจากการ
ประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายและการประเมินความเสี่ยง 

16. กำรตรวจประเมนิภำยใน หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระ ที่ก าหนดไว้เพื่อด าเนินการให้ได้มา
ซึ่งหลักฐานการตรวจ (Audit Evidence) เพ่ือตัดสินระดับการบรรลุผลตามเป้าหมายของเกณฑ์การตรวจ
ประเมิน (Audit Criteria) 

17. เอกสำร หมายถึง ข้อมูล และสื่อสนับสนุน ซึ่งสื่อสนับสนุนดังกล่าวนั้น อาจเป็นกระดาษ ภาพถ่าย ตัวอย่าง
ต้นแบบ แผ่นเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งต่าง  ๆ ที่สามารถน ามาแสดงเป็น
หลักฐานให้เห็นได้เด่นชัด 

18. บันทึก หมายถึง เอกสารซึ่งแสดงผลหรือเป็นหลักฐานการด าเนินการของกิจกรรม 
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กรอบแนวคิด 
 

ภาพกรอบแนวคิดของหลักเกณฑ์ความปลอดภัย ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
มีดังนี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

นโยบำย 

บทบำท อ ำนำจหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ กำรวำงแผนและกำร

น ำไปปฏิบัติ 

กำรติดตำมตรวจสอบ
และประเมินผล 

กำรทบทวน 
โดยฝ่ำยบริหำร 

กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง 
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หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ 
 หมายถึง เป็นเกณฑ์ที่ระดับนั้นต้องปฏิบัติ 

 หมายถึง เป็นเกณฑ์ที่ระดับนั้นไม่ต้องปฏิบัติ 

     / n   หมายถึง เกณฑ์การปฏิบัติที่น ามาจากกฎหมายความปลอดภัยของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ตำรำงที่ 2 หลักเกณฑ์ควำมปลอดภัย 

ล ำดับ เกณฑ์กำรปฏิบัต ิ
ระดับท่ีต้องปฏิบัต ิ

1 2 3 4 

1 นโยบำยควำมปลอดภัย     

 1) มีการก าหนดนโยบายความปลอดภัยเป็นเอกสารและมีการลงนาม 
โดยผู้บริหารสูงสุด 

   

 2) มีการสือ่สารนโยบายใหผู้้ปฏิบตัิงานและบุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวข้องทราบ    

2 บทบำท อ ำนำจ หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ    

 1) มีเอกสารการก าหนดบทบาท อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบด้าน
ความปลอดภัยของผู้เกีย่วข้อง 

–   

 2) ผู้บริหารสูงสุดสนับสนุนทรัพยากรในการลงทุนด้านความปลอดภัย 
เช่น งบประมาณการฝึกอบรม งบประมาณในการจดัซื้ออุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) บุคลากรดา้นความปลอดภยั และ
เวลาในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

–   

3 กำรวำงแผนและกำรน ำไปปฏิบัติ    

3.1 กฎหมำยควำมปลอดภัยของกระทรวงอุตสำหกรรม     

3.1.1 มีการจัดท าทะเบียนกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี 
เครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า การป้องกันและระงับอัคคีภัยใหเ้ป็น
ปัจจุบัน 

   

3.1.2 มีการประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภยั
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

   

3.1.3 มีการจัดท าแผนการจัดการความปลอดภัย กรณผีลการประเมินไม่
สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัย 

–  

 



3.1.4 มีการตดิตามผลการปฏิบัติตามแผนการจัดการความปลอดภยั – –  

3.2 กำรชี้บ่งอันตรำยและกำรประเมนิควำมเสี่ยง    

3.2.1 มีการช้ีบ่งอันตรายและประเมินความเสีย่งในกิจกรรมและพื้นท่ีที่มีการใช้
สารเคมี เครื่องจักร และกจิกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคภีัย 

–   
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ล ำดับ เกณฑ์กำรปฏิบัต ิ
ระดับท่ีต้องปฏิบัต ิ

1 2 3 4 

3.2.2 มีการจัดท าแผนการจัดการความปลอดภัยตามผลการประเมินความเสี่ยง  –   

3.2.3 มีการตดิตามผลการปฏิบัติตามแผนการจัดการความปลอดภยั – –  

3.3 กำรฝึกอบรม    

3.3.1 มีการจัดท าแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย 
ความปลอดภัยของกระทรวงอุตสาหกรรมและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง 

–   

3.3.2 มีการจัดอบรมให้กับผู้ปฏิบตัิงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตาม
แผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่ก าหนดไว้และมีการเก็บบันทึก 

– –  

3.3.3 มีการประเมินผลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย – – – 

3.4 กำรสื่อสำรด้ำนควำมปลอดภัย    

3.4.1 มีการสื่อสารด้านความปลอดภัยทีเ่กี่ยวข้อง เช่น นโยบายความปลอดภัย 
สัญลักษณ์และเครื่องหมายด้านความปลอดภัย (Safety Sign) และขอ้มูล
ความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet) เป็นต้น 

– –  

3.4.2 น าข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ี
เกี่ยวข้องมาพิจารณาและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

– –  

3.5 กำรจัดท ำเอกสำร    

3.5.1 มีทะเบียนรายการเอกสารในการจดัการสารเคมี และการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

– –  

3.5.2 เอกสาร/ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติงานมีการอนุมัติก่อนน าไปใช้งาน – –  

3.6 กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัย    

3.6.1 มีวิธีการปฏิบตัิงานส าหรับกิจกรรมและพื้นท่ีที่ใช้สารเคมี เครื่องจักร และ
กิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่มีนัยส าคญั เช่น การถ่ายเทสารเคมี 

งานท่ีมีความร้อนหรือประกายไฟ เป็นต้น /1 

– –  

3.6.2 โครงสร้างอาคารของอาคารจดัเกบ็สารเคมีอันตราย จัดใหม้ีการ
ด าเนินการ ดังนี ้ 

   

 1) ประตสู าหรับการเข้าออก ต้องมีอย่างน้อย 2 ประตู /1  – –  

 2) ประตูทางออกฉุกเฉินต้องเปดิออกได้ง่ายทางเดยีวโดยเป็นแบบ 

ผลักออกด้านนอก /1 

– –  

 3) ประตูทางออกฉุกเฉินกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร /1 – –  

 4) บริเวณใกล้ประตูทางออกฉุกเฉิน มีไฟฉุกเฉิน /1  – –  

 5) ติดสญัลักษณ์ทางหนีไฟ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา /1 – –  
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ล ำดับ เกณฑ์กำรปฏิบัต ิ
ระดับท่ีต้องปฏิบัต ิ

1 2 3 4 

3.6.3 การจัดเก็บสารเคมีอันตราย จดัใหม้ีการด าเนินการ ดังนี ้    

 1) มีฉลากและป้ายติดไว้ท่ีหีบห่อผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ โดยฉลากต้อง

เป็นไปตามระบบ GHS /2 

– –  

 2) มีข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ในพื้นที่จัดเก็บสารเคมีอันตราย /2 – –  

 3) การจัดเก็บสารเคมีอันตราย ให้ด าเนินการตามคู่มือการเก็บรักษา

สารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550  /1 

– –  

 4) กรณีเป็นสารเคมไีวไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นแบบป้องกัน 

การเกิดประกายไฟ  /1 

– –  

 5) จัดให้มีอุปกรณ์ดดูซับสารเคมีอันตราย กรณีเกิดการรั่วไหล  /1 – –  

 6) ภาชนะบรรจุต้องมีความแข็งแรง อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย  /1 – –  

3.6.4 การจัดเก็บสารเคมีอันตรายในถังเก็บขนาดใหญ่ (Storage Tank) ตัง้แต่ 
25,000 ลิตร ขึ้นไป จัดให้มีการด าเนินการดังนี้  

   

 1) ถังเก็บสารเคมีอันตรายต้องมีความมั่นคงแข็งแรง เป็นไปตาม

มาตรฐานที่ยอมรับ /3 

– –  

 2) ถังเก็บจะต้องมีใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม /3 – –  

 3) ถังเก็บต้องมีเขื่อนกั้นหรือก าแพงคอนกรีตโดยรอบที่สามารถกักเกบ็
ปริมาณของเหลวได้ทั้งหมด แต่กรณีที่ในพ้ืนท่ีกักเก็บมีมากกว่า 1 ถัง 
ให้สร้างเขื่อนที่สามารถเก็บกักปรมิาณของเหลวไดเ้ท่ากับปรมิาตรของ

ถังเก็บขนาดใหญ่ที่สุด /3 

– –  

 4) ต้องจัดให้มีวัตถุ หรือเคมีภณัฑ์ที่มสีมบัตเิหมาะสมในการระงับ หรือ

ลดความรุนแรงของการแพร่กระจายได้อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ /3 

– –  

 5) ถังต้องติดตั้งสายดิน เพื่อป้องกันการเกิดประจไุฟฟ้าสถิต /3 – –  

3.6.5 การท างานกับสารเคมีอันตราย จดัให้มีการด าเนินการดังนี ้ – –  

 1) กรณีที่มีการถ่ายเทสารเคมไีวไฟจากภาชนะบรรจุต้องมีการต่อสายดิน

ทุกครั้ง /3 

– –  

 2) จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตามลักษณะอันตราย

และความรุนแรงของสารเคมีอันตรายหรือลักษณะงาน /1 

– –  

3.6.6 การจัดการของเสีย จดัให้มีการด าเนินการ ดังนี ้    

 1) จัดให้มีที่รองรับของเสยีอันตรายตามความจ าเป็นและเหมาะสม /3 – –  

 2) จัดให้มีการคัดแยกขยะอันตรายและไม่อันตราย – –  
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ล ำดับ เกณฑ์กำรปฏิบัต ิ
ระดับท่ีต้องปฏิบัต ิ

1 2 3 4 

3.6.7 อุปกรณ์ไฟฟ้า จดัให้มีการด าเนินการ ดังนี ้    

 1) ต้องมีแบบแปลนที่แสดงการตดิตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานตามความเปน็
จริง (As-Built Drawing) และรายการประกอบแบบแปลน โดยใน

แบบแปลนนั้นต้องมีค ารับรองของวิศวกร /4 

– –  

 2) จัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภยั

ของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจ าทุกปีโดยวิศวกร /4 

– –  

 3) อุปกรณ์ไฟฟ้ามีการต่อสายดิน และมีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร /3 – –  

 4) อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องไม่ช ารดุและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน – –  

3.6.8 หม้อน้ าและหม้อต้ม จดัให้มีการด าเนินการ ดังนี ้    

 1) โรงงานท่ีมีการใช้หม้อน้ าและหม้อต้ม ต้องจัดให้มผีู้ควบคุมประจ า
หม้อน้ าและหม้อต้ม ในกรณีที่มีการใช้งานหม้อน้ าท่ีมีก าลังการผลติ 
ไอน้ าเครื่องละตั้งแต่ 20 ตันต่อช่ัวโมงขึ้นไป ต้องจัดให้มีวิศวกร
ควบคุมและอ านวยการใช้หม้อน้ าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งาน 

หม้อน้ า /5 

– –  

 2) โรงงานท่ีมีการใช้หม้อน้ าและหม้อต้มต้องจัดให้มีการตรวจสอบและ
ทดสอบโดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้าน 
หม้อน้ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบสง่

ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม /5 

– –  

3.6.9 ระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น มีการด าเนินการ
ดังนี ้

   

 1) ต้องจัดให้มีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมาย เพื่อตรวจสอบและทดสอบการใช้งานระบบท าความเย็น

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง /7 

– –  

 2) ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจไอระเหยของสารแอมโมเนีย ณ บริเวณห้อง
เครื่อง และห้องปฏิบตัิการคนงานที่มีการติดตั้งระบบท าความเย็น

อย่างน้อย 1 จุด /7 

– –  

 3) มีมาตรการระบายแอมโมเนียอย่างปลอดภัย เช่น การระบายไอ 

แอมโมเนียผ่านน้ า เป็นต้น /7 

– –  

3.6.10 ระบบป้องกันอัคคีภัย จดัให้มีการด าเนินการ ดังนี ้    

 1) อาคารโรงงานมีอุปกรณต์รวจจับ และแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครอบคลมุ   
ทั่วทั้งอาคาร /8  

– –  
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ล ำดับ เกณฑ์กำรปฏิบัต ิ
ระดับท่ีต้องปฏิบัต ิ

1 2 3 4 

 2) มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดบัเพลิงแบบมือถือ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

ต่อ 6 เดือน /8 

– –  

 3)  ต้องจดัเตรียมน้ าส ารองส าหรบัดับเพลิงที่เพยีงพอที่จะส่งจ่ายน้ าให้กับ

อุปกรณ์ฉดีน้ าดับเพลิงได้อย่างต่อเนือ่ง ไม่น้อยกว่า 30 นาที /8 

– –  

 4) สถานท่ีจัดเก็บวัตดุดิบหรือผลิตภณัฑ์ซึ่งเป็นวัตถุทีต่ิดไฟมีการติดตั้ง
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมตัิ 
(Automatic Sprinkler System) กรณีมีพื้นท่ีต่อเนื่องตดิต่อกันตั้งแต่ 

1,000 ตร.ม. ขึ้นไป /8 

– –  

 5) สถานทีจ่ัดเก็บวัตถุไวไฟที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 14 ตร.ม. ขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบ

ดับเพลิงอัตโนมัติ /8 (ค่าจุดวาบไฟไม่เกิน 60 ๐c ตามระบบ GHS)  

– –  

 6)  มีการตรวจสอบ ทดสอบ และบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ ส าหรบั

การป้องกันและระงับอัคคีภัยใหส้ามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา /8 

– –  

 7)  จัดท าเส้นทางหนีไฟท่ีอพยพผู้ปฏบิัติงานทั้งหมดออกจากบริเวณที่

ท างานสู่บริเวณที่ปลอดภัย /8 

– –  

3.7 กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน    

 1) มีการจัดท าแผนการด าเนินงานส าหรับการเตรยีมความพร้อมและการ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกดิเพลิงไหม้ โดยแผนต้องครอบคลมุถึง /8 

- แผนตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 

- แผนการอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภยั 

- แผนการดบัเพลิง 

- แผนการอพยพหนไีฟ 

– –  

 2) มีวิธีการปฏิบตัิเมื่อเกดิเหตุสารเคมหีกรั่วไหล /1  – –  

 3) มีอุปกรณด์ับเพลิงท่ีเหมาะสมกับสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดและ
เพียงพอท้ังในพื้นที่จัดเก็บ และใช้สารเคมีอันตราย รวมถึงพื้นที่จัดเก็บ
ของเสียอันตราย /8 

– –  

 4) มีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน เรื่องการป้องกันและระงับ

อัคคีภัย /8 และ/หรือ สารเคมีรั่วไหล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง /1 

– –  

 5) ต้องจัดให้มีที่ช าระ ล้างสารเคมีอันตราย ได้แก่ ท่ีล้างตาฉุกเฉินและ
ฝักบัวล้างตัวฉุกเฉิน หรืออุปกรณอ์ื่นที่เหมาะสมและสามารถใช้งานได้

ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน /7  

– –  
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ล ำดับ เกณฑ์กำรปฏิบัต ิ
ระดับท่ีต้องปฏิบัต ิ
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4 กำรติดตำมตรวจสอบและประเมนิผล    

4.1 กำรวัดผลด้ำนกำรเกิดอุบัติกำรณ์ จัดให้มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้    

 1) มีการสอบสวนอุบัติการณโ์ดยผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้างาน วิศวกร 
หรือเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น 

– –  

 2) มีการน ามาตรการแก้ไขและป้องกนัท่ีได้จากการสอบสวนไป
ด าเนินการ เพื่อก าจดัสาเหตไุม่ใหเ้กิดซ้ า 

– –  

 3) มีการตดิตามผลความคืบหนา้ตามมาตรการที่ได้ด าเนินการ – –  

4.2 กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยในพ้ืนที่กำรปฏิบัติงำนจัดให้มีกำร
ด ำเนินกำรดังนี้ 

   

 1)  มีการตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่การปฏิบัติงาน – –  

4.3 กำรตรวจประเมินภำยใน จัดให้มีกำรด ำเนินกำรดังนี้    

 1) มีการตรวจประเมินภายในเกี่ยวกบัการจัดการด้านความปลอดภัย 
ของโรงงาน 

– –  

 2) มีการตรวจสอบการแก้ไขความไมส่อดคล้องที่พบ – –  

5 กำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร    

 1) ผู้บริหารสูงสุดต้องทบทวนด้านการจัดการสารเคมี และการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ข้อมลูส าหรับการทบทวนการจัดการต้องรวมถึง 
- นโยบายความปลอดภัย 
- การบรรลุตามแผนการจัดการดา้นความปลอดภัย 

– – – 

 - สถานะการสอบสวนอุบตัิการณ์  
- ผลการตรวจประเมินภายใน 
- ความไมส่อดคล้องที่พบ 

- ผลการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
- การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

   

 2) ผลที่ได้จากการทบทวนต้องน าไปด าเนินการเพื่อปรับปรุงการจัดการ
อย่างต่อเนื่อง 

– – – 
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คู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัย 
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 

 

  13 
 
 

 

ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินกำร 
 

1. นโยบำยควำมปลอดภัย 
 

 

 

 

จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้รับผิดชอบหลักจัดท าร่างนโยบายความปลอดภัยและน าเสนอผู้บริหารสูงสุดพิจารณา 
2. ผู้บริหารสูงสุดพิจารณานโยบายฯ หากเห็นชอบแล้วให้ผู้บริหารสูงสุดลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการสื่อสารนโยบายฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น การติดบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ และการประชุม เป็นต้น 

ตัวอย่ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

1. นโยบำยควำมปลอดภัย 

1) มีการก าหนดนโยบายความปลอดภัยเป็นเอกสารและมีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด 

2) มีการสื่อสารนโยบายให้บุคลากรในโรงงานทราบ 

 
นโยบำยควำมปลอดภัย 

บริษัท สำรเคมีไทย จ ำกัด  
 

 บริษัท สารเคมีไทย จ ากัด มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการให้เกิดความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเก่ียวกับสารเคมีและงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างมีประสิทธิผล 
        ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุตามนโยบายความปลอดภัยข้างต้น บริษัทฯ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทุกระดับ 
รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยอย่างจริงจัง 

       
     

 
(นายปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ) 

ผู้จัดการใหญ่ 
วันที่ 10 เมษายน 2561 
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2. บทบำท อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้รับผิดชอบหลักจัดท าร่างบทบาท อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจัดการสารเคมี การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย และด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานน าเสนอผู้บริหารสูงสุดพิจารณา 

2. ผู้บริหารสูงสุดพิจารณาเห็นชอบบทบาท อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมลงนาม 
3. ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการสื่อสารบทบาท อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบด้าน

การจัดการสารเคมี การป้องกันและระงับอัคคีภัย และด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

4. ผู้บริหารสูงสุดจัดหาทรัพยากรและสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนด้านความปลอดภัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

2. บทบำท อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1) มีเอกสารการก าหนดบทบาท อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของ

ผู้เกี่ยวข้อง 

2) ผู้บริหารสูงสุดสนับสนุนทรัพยากรในการลงทุนด้านความปลอดภัย เช่น งบประมาณการ

ฝึกอบรม งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) บุคลากรด้าน

ความปลอดภัย และเวลาในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย เป็นต้น 
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ตัวอย่ำง  

กำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบด้ำนกำรจัดกำรสำรเคมี กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย  และด้ำน   
ควำมปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

1. ผู้บริหำรสูงสุด มีหน้ำที ่
(1) ก าหนดและสื่อสารนโยบายและแผนงานความปลอดภัย  
(2) สนับสนุนด้านการเงิน บุคลากร และทรัพยากรต่าง ๆ  
(3) ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ หากพบปัญหาต้องช่วยเหลือ 
(4) เป็นประธานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร 
(5) มอบหมายและติดตามงานในการแก้ไขต่าง ๆ จากการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร 
 

2. ผู้บริหำรระดับสูง มีหน้ำที่ 
(1) รับนโยบายและแผนงานความปลอดภัยจากผู้บริหารสูงสุดน าไปปฏิบัติ 
(2) ชี้แจงนโยบายและแผนงานความปลอดภัยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ 
(3) ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานความปลอดภัยฯ ในส่วนที่รับผิดชอบ 
 

3. หัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้ำที่ 
(1) ชี้แจงนโยบายและแผนงานความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทราบ 
(2) ด าเนินการติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามแผนงานความปลอดภัยฯ ในส่วนที่รับผิดชอบ 
(3) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินด้านความปลอดภัย 
(4) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ 

 

4. ผู้ปฏิบัติงำน มีหน้ำที ่
(1) มีความเข้าใจและปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายความปลอดภัย 
(2) ด าเนินการปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
(3) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินด้านความปลอดภัย 
(4) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 
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3. กำรวำงแผนและกำรน ำไปปฏิบัติ 
 

3.1 กฎหมำยควำมปลอดภัยของกระทรวงอุตสำหกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการชี้บ่งและรวบรวมกฎหมายความปลอดภัยของกระทรวงอุตสาหกรรม              
ที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการสรุปสาระส าคัญของกฎหมายลงในทะเบียนกฎหมาย และสื่อสารกฎหมาย
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
4. ผู้รับผิดชอบหลักประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5. หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนการจัดการตามกฎหมาย หากพบว่าไม่สอดคล้องตามที่กฎหมาย

ก าหนดไว้ 
6. หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการจัดการตามกฎหมาย 
 

 
 

 
 
 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

3.1 กฎหมำยควำมปลอดภัยของกระทรวงอุตสำหกรรม 

3.1.1 มีการจัดท าทะเบียนกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี เครื่องจักร 
อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า การป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นปัจจุบัน 

3.1.2 มีการประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3.1.3 มีการจัดท าแผนการจัดการความปลอดภัย กรณีผลการประเมินไม่สอดคล้องตามกฎหมาย

ความปลอดภัย 
3.1.4 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการจัดการความปลอดภัย 
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ตัวอย่ำง    

ทะเบียนกฎหมำยควำมปลอดภัยฯ 

ชื่อกฎหมำย 
ข้อก ำหนดที่ต้อง

ปฏิบัติตำม 
ผู้รับผิดชอบ สิ่งที่ต้องปฏิบัต ิ ผลกำรปฏิบัติ 

กำรประเมิน

ควำมสอดคล้อง 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง ระบบการจ าแนกและ

การสื่อสารความเป็นอันตราย

ของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 

ติดฉลาก จป. - จัดท าฉลากและ

ติดฉลากที่

ภาชนะบรรจุ

สารเคมีอันตราย 

- ติดฉลากสารเคมี

ที่ภาชนะบรรจุ

สารเคมี

อันตราย 

- สอดคล้อง 

 

จัดท าข้อมูลความ

ปลอดภัยสารเคม ี

จป. - จัดท าเอกสาร

ข้อมูลความ

ปลอดภัย 

- ไม่มเีอกสาร

ข้อมูล     

ความปลอดภัย

สารเคม ี

- ไม่สอดคล้อง 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง มาตรการความปลอดภัย

เกี่ยวกับหม้อน้ าและหม้อต้มที่

ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความ

ร้อน พ.ศ. 2549 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าเอกสารบันทึก

การด าเนินการทุก

ขั้นตอนในกระบวน 

การสร้างและการ

ตรวจสอบพร้อมให้

เจ้าหน้าท่ีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

สามารถตรวจสอบได้ 

และต้องเก็บรักษาไว้

อย่างน้อย 10 ปี 

จป. - จัดท าบันทึกการ

ด าเนินงานให้

ครบทุกข้ันตอน

ของการก่อสร้าง

อาคารและ

ตรวจสอบ 

- เก็บรักษาบันทึกไว้

อย่างน้อย 10 ปี 

- มีการจัดท า

บันทึกการ

ด าเนินงานให้

ครบทุกข้ันตอน 

- สอดคล้อง 
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ชื่อกฎหมำย 
ข้อก ำหนดที่ต้อง

ปฏิบัติตำม 
ผู้รับผิดชอบ สิ่งที่ต้องปฏิบัต ิ ผลกำรปฏิบัติ 

กำรประเมิน

ควำมสอดคล้อง 

กฎกระทรวง ก าหนดมาตรการ

ความปลอดภัยเกีย่วกับระบบ

ไฟฟ้าโรงงาน พ.ศ. 2550 

ตอ้งมีแบบแปลนที่

แสดงการติดตั้งระบบ

ไฟฟาในโรงงานตาม

ความเป็นจริง (As-

Built Drawing) และ

รายการประกอบแบบ

แปลน โดยในแบบ

แปลนนั้นต้องมีค า

รับรองของวิศวกรหรือ

บุคคลอื่นที่รัฐมนตรี

ก าหนด 

วิศวกรไฟฟ้า - แบบแปลนการ

ตดิตั้งระบบไฟฟ้า

ในโรงงานตาม

ความเป็นจริง 

(As-Built 

Drawing) ต้องมี

ลายเซ็นของ

วิศวกรหรือ

บุคคลอื่นที่

รัฐมนตรีก าหนด

รับรอง 

- แบบแปลนการ

ตดิตั้งระบบ

ไฟฟ้าในโรงงาน

ตามความเป็น

จริง (As-Built 

Drawing) เซ็น

รับรองโดย

วิศวกรตาม

กฎหมาย 

- สอดคล้อง 

 จัดใหมีการตรวจสอบ

ระบบไฟฟาในโรงงาน

และรับรองความ

ปลอดภัยของระบบ

ไฟฟาในโรงงานเป็น

ประจ าทุกปโดย

วิศวกรหรือบุคคลอื่นที่

รัฐมนตรีก าหนด 

วิศวกรไฟฟ้า - ท าการตรวจสอบ

ระบบไฟฟาใน

โรงงานอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง 

- ท าการตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้า

โรงงานโดย

วิศวกรหรือ

บุคคลที่รัฐมนตรี

ก าหนด 

- พบเอกสาร

รับรองผลการ

ตรวจสอบระบบ

ไฟฟ้าโรงงาน 

และลงนาม

รับรองโดย

วิศวกร 

- สอดคล้อง 
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ชื่อกฎหมำย 
ข้อก ำหนดที่ต้อง

ปฏิบัติตำม 
ผู้รับผิดชอบ สิ่งที่ต้องปฏิบัต ิ ผลกำรปฏิบัติ 

กำรประเมิน

ควำมสอดคล้อง 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง การป้องกันและระงับ

อัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

เครื่องดับเพลิงแบบ

มือถือต้องมีขนาด

บรรจไุมน้อยกวา 4.5

กก. พร้อมใชงานได 

ตลอดเวลา 

จป. - จัดหาและตดิตั้ง

ถังดับเพลิงแบบ

มือถือในพื้นที่

ต่าง ๆ ของ

โรงงาน 

- ถังดับเพลิงแบบ

มือถือต้องมี

ขนาดบรรจุไม่

น้อยกว่า 4.5 กก. 

- ถังดับเพลิงแบบ

มือถือต้องไม่

ช ารุด และมี

สภาพพร้อมใช้

งาน 

- พบว่าถังดับเพลิง

แบบมือถือติดตั้ง

ในพื้นที่ต่าง ๆ 

ของโรงงาน

ครอบคลมุทุก

พื้นที่ 

- พบว่าถังดับเพลิง

แบบมือถือแต่ละ

ถังมีขนาดบรรจุ

มากกว่า 4.5 กก. 

ทุกถัง 

- พบว่าถังดับเพลิง

มีสภาพดี ไม่

ช ารุดและมี

สภาพพร้อมใช้

งานทุกถัง 

- สอดคล้อง 

แหล่งข้อมูล : เพ่ือค้นหากฎหมายความปลอดภัยของกระทรงอุตสาหกรรม เช่น 
 http://www.diw.go.th กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 http://www.krisdka.go.th ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 http://www.ratchakitcha.soc.go.th ราชกิจจานุเบกษา
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ตัวอย่ำง   

แผนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย 

ช่ือแผนงาน : จัดหา SDS ของสารเคมีที่ใช้ในหน่วยงานท้ังหมด ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้จดัการแผนกผลิต 

  การประเมินความเสี่ยง 
         ยอมรับไมไ่ด้         สูง          ยอมรับได้           เล็กน้อย 

 การประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มี SDS ของสารเคมีที่ใช้ในหน่วยงานท้ังหมดครบถ้วน เป้าหมาย : มี SDS ของสารเคมีที่ใช้ในหน่วยงานท้ังหมดครบถ้วน 

ตัวช้ีวัด : SDS ของสารเคมีที่มีในโรงงานครบถ้วน วันท่ีเริ่มใช้ :  1 ก.พ. 61      แก้ไขครั้งท่ี : 00 

ล ำดับ 
 

กิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ทรัพยำกร 
 

ก ำหนดเสร็จ 
 

ก ำหนดกำร ติดตำมผล 
กำรปฏิบัต ิ1 2 3 4 5 6 7 8 

1  ส ารวจโรงงานว่ามีสารเคมีอะไรบา้ง จป. บุคลากร/เวลา 28 ก.พ. 61 
 

                

2  ด าเนินการจดัหา SDS และท าทะเบียน SDS จป./จัดซื้อ บุคลากร/เวลา 30 มี.ค. 61   
 

              

3  อบรมให้ความรูผู้้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคม ี จป. 10,000 บาท 30 เม.ย. 61                  

4 น า SDS ฉบับย่อไปติดที่หน้างานทุกจุด จป. บุคลากร/เวลา 30 เม.ย. 61                  

5  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม จป. บุคลากร/เวลา 30 พ.ค. 61       
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3.2 กำรชี้บ่งอันตรำยและกำรประเมินควำมเสี่ยง 
 

 

 

 

 

 
จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. หัวหน้างานงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานท าการชี้บ่งอันตรายในกิจกรรมและพ้ืนที่ที่มีการใช้สารเคมี เครื่องจักร 
และกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

2. หัวหน้างานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง โอกาสและความรุนแรงรวมถึงตารางประมาณ
ระดับความเสี่ยง (โดยอาจใช้ตามตัวอย่างตามคู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัยเล่มนี้) 

3. หัวหน้างานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานท าการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากเกณฑ์โอกาสและความ
รุนแรงตาม ข้อ 2 

4. หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันจัดท าแผนจัดการความเสี่ยงตามผลการประเมินความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ 

5. หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ 
 
หมำยเหตุ  
1. กรณีเป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการด าเนินงาน (จ านวน 12 ประเภท) ให้ใช้แนวทางการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. กรณีเป็นโรงงานที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 1 สามารถเลือกใช้วิธีทางการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงตาม
คู่มือนี้หรือตามวิธีการอ่ืนได้ 

 
 
 
 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

3.2 กำรชี้บ่งอันตรำยและกำรประเมินควำมเสี่ยง 
3.2.1 มีการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมและพ้ืนที่ที่มีการใช้สารเคมี 

เครื่องจักร และกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 
3.2.2 มีการจัดท าแผนการจัดการความปลอดภัยตามผลการประเมินความเสี่ยง 
3.2.3 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการจัดการความปลอดภัย 
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กำรชี้บ่งอันตรำย 
โรงงานสามารถใช้แนวทางในการชี้บ่งอันตรายตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์

การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดท าแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 ซ่ึงก าหนด
วิธีการชี้บ่งอันตรายไว้ดังนี้ Cheklist, What if Analysis, Hazard and Operability Study (HAZOP), Fault 
Tree Analysis, Failure Modes and Effects Analysis (FMEA), Event Tree Analysis หรือวิธีการอ่ืนใดที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ และตามคู่มือฉบับนี้ได้ยกตัวอย่างการชี้บ่งอันตรายตามวิธี What If Analysis 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

What If Analysis  
What If Analysis เป็นกระบวนการในการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนเพ่ือชี้บ่งอันตรายในการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยการใช้ค าถาม “จะเกิดอะไรขึ้น...ถ้า...” (What If) และหาค าตอบ
ในค าถามเหล่านั้นเพื่อชี้บ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานในโรงงาน 

ขั้นตอนการศึกษา วิ เคราะห์  และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพ่ือชี้บ่ งอันตรายด้ วย วิธี  
What If Analysis ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. แต่งตั้งกลุ่มบุคคลเพ่ือท าการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพื่อชี้บ่งอันตราย
ด้วยรูปแบบค าถาม (What If) 

2. ก าหนดขอบเขตของการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนเพื่อชี้บ่งอันตราย โดยครอบคลุมทั้งในกรณีเกิด
เพลิงไหม้ ระเบิด สารเคมีหรือวัตถุอันตรายรั่วไหล 

3. ระบุขอบเขตของแหล่งก าเนิดอันตราย และพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
 ขอบเขตของแหล่งก าเนิดอันตรายในกระบวนการผลิตอาจเป็น 

-  สารเคมีหรือวัตถุอันตราย 
-  เครื่องจักรอุปกรณ ์
-  หน่วยของกระบวนการผลิต 
-  พ้ืนที่การปฏิบัติงาน 
-  ระบบสาธารณูปโภค 
-  ชุมชนใกล้เคียง 

4. เตรียมข้อมูลรายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะต้องทบทวนเอกสารพ้ืนฐานที่ส าคัญเพ่ือใช้
ในการตั้งค าถามซึ่งก าหนดสมมติฐาน หรือความคลาดเคลื่อนจากช่วงเวลาการผลิตปกติ ทั้งในกรณีที่มีการ
ด าเนินงานปกติ ผิดปกติ และเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตไปจากกระบวน 
การผลิตปกติ หัวหน้ากลุ่มจะต้องเข้าส ารวจพ้ืนที่การท างานที่อันตรายเพ่ือที่จะเข้าใจสภาพทั่วไป และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จริงเพื่อประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยง 
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5. จัดท าค าถามให้เป็นระบบและทบทวนค าถามต่าง ๆ โดยสมาชิกในกลุ่ม ส าหรับรูปแบบการตั้งค าถาม
ให้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

- ความล้มเหลวของเครื่องจักรอุปกรณ์ 
- สภาพกระบวนการผลิตที่ผิดปกติเนื่องจากอุณหภูมิ ความดัน หรือความล้มเหลวของการป้อน

วัตถุดิบสู่กระบวนการผลิต เป็นต้น 
- ความล้มเหลวของเครื่องมือ เครื่องวัด 
- ความล้มเหลวของระบบสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้อง 
- ความผิดพลาดจากการท างานของคนงาน 
- การท างานไม่เป็นไปตามข้ันตอน ระหว่างสภาพการท างานปกติ การเดินเครื่องจักร หรือการหยุด

เครื่องจักร 
- อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ ารุงรักษา 
- อุบัติเหตุในบริเวณสถานที่การท างานที่เกี่ยวข้อง เช่น พ้ืนที่ขนส่ง ผลกระทบจากรถยก หรือ

อุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง เป็นต้น 
- ความล้มเหลวโดยรวม เช่น ความล้มเหลวของอุปกรณ์หลายชนิด หรือความล้มเหลวของอุปกรณ์

ต่าง ๆ รวมกับความผิดพลาดจากการท างานของคนงาน 
การตั้งค าถามจะต้องเป็นระบบ โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นของขั้นตอนแรกในกระบวนการผลิต กระทั่งถึง

ขั้นตอนการผลิตขั้นสุดท้าย การตั้งค าถามนี้สามารถประยุกต์ใช้กับสภาพกระบวนการผลิตที่ไม่ปกติได้ 
6. ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนเพ่ือชี้บ่งอันตรายด้วยเทคนิคการชี้บ่งอันตรายในรูปแบบ

ค าถาม What If โดยรวบรวมค าถามต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่ตามล าดับขั้นตอนการผลิต โดยหัวข้อแต่ละ
คอลัมน์ในแบบการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงจะประกอบด้วย 

- ค าถาม What If 
- อันตรายหรือผลที่เกิดขึ้นตามมา 
- มาตรการเพื่อลดผลกระทบของอันตราย 
- ข้อเสนอแนะ 

ในการทบทวนจะเริ่มต้นด้วยค าถาม What If แต่ละค าถามโดยพิจารณาถึงอันตราย ผลที่จะเกิดตามมา 
และมาตรการลดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับค าถามแต่ละค าถาม รวมทั้งข้อเสนอแนะในการป้องกันอันตราย โดย
หัวหน้ากลุ่มมีหน้าที่จัดการกับค าถามของแต่ละกลุ่มค าถามให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มค าถามข้อต่อไป ซึ่ง
กลุ่มจะต้องยอมรับค าตอบและข้อพิจารณาต่าง ๆ นั้น เพ่ือน าไปประเมินความเสี่ยงต่อไป 

7. สรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานเพ่ือชี้บ่งอันตรายของกลุ่มลงใน
แบบการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 
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8. น าผลการชี้บ่งอันตรายมาประเมินความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นลงใน
แบบการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 

9. จัดท าแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้ลงในแบบแผนงาน 
 
กำรประเมินควำมเสี่ยง  

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการชี้บ่งอันตรายทั้งหมด จะต้องน าไปประเมินความเสี่ยง ตามตัวอย่าง โดยพิจารณาใน         
3 ประเด็น ได้แก่ 
1. โอกำสที่จะเกิดอันตรำย ลักษณะโอกาสที่จะเกิดของอันตรายสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้ 

ระดับ โอกำส รำยละเอียด 
1 ยาก ไม่เคยเกิดเลยในช่วงเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 

2 น้อย ความถี่ในการเกิด เกิดข้ึน 1 ครั้ง ในช่วง 5-10 ปี 

3 ปานกลาง ความถี่ในการเกิด เกิดข้ึน 1 ครั้ง ในช่วง 1-5 ปี 
4 สูง ความถี่ในการเกิด เกิดมากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 ปี 

 
2. ควำมรุนแรงที่อำจเกิดขึ้น สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 

2.1 ผลกระทบต่อบุคคล ระดับความรุนแรง ก าหนดดังนี้ 

ระดับ ควำมรุนแรง รำยละเอียด 
1 เล็กน้อย บาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล 
2 ปานกลาง บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์  
3 สูง บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่รุนแรง 
4 สูงมาก ทุพลภาพหรือเสียชีวิต 

 

2.2 ผลกระทบต่อชุมชน ระดับความรุนแรง ก าหนดดังนี้ 

ระดับ ควำมรุนแรง รำยละเอียด 

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

ของรัฐต้องเข้าด าเนินการแก้ไข 
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2.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระดับความรุนแรง ก าหนดดังนี้ 

ระดับ ควำมรุนแรง รำยละเอียด 

1 เล็กน้อย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถควบคุมหรือแก้ไข
ได้ 

2 ปานกลาง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลาง สามารถแก้ไขได้ในระยะ 
เวลาสั้น 

3 สูง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง ต้องใช้เวลาในการแก้ไข 

4 สูงมาก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและ
เวลานานในการแก้ไข 

2.4 ผลกระทบต่อทรัพย์สิน ระดับความรุนแรง ก าหนดดังนี้ 
ระดับ ควำมรุนแรง รำยละเอียด 

1 เล็กน้อย ทรัพย์สินเสียหายน้อยมากหรือไม่เสียหายเลย 
2 ปานกลาง ทรัพย์สินเสียหายปานกลางและสามารถด าเนินการผลิตต่อไปได้ 
3 สูง ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตในบางส่วน 
4 สูงมาก ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตทั้งหมด 

 
3. จัดระดับควำมเสี่ยง โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ของระดับโอกาสคูณกับระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อ

บุคคล ชุมชน ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม หากระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน ทรัพย์สิน หรือ
สิ่งแวดล้อม มีค่าแตกต่างกันให้เลือกระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูงกว่าเป็นผลของการประเมินความเสี่ยงในเรื่อง
นั้น ๆ ระดับความเสี่ยงจัดเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับควำมเสี่ยง ผลลัพธ์ ควำมหมำย 
1 1-2 ความเสี่ยงเล็กน้อย 
2 3-6 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม 
3 8-9 ความเสี่ยงสูง ต้องมีการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง 
4 12-16 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหยุดด าเนินการและปรับปรุง

แก้ไขเพ่ือลดความเสี่ยงลงทันที 
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หรือการตัดสินความเสี่ยงจะพิจารณา โดยใช้ “ระดับความเสี่ยง” ของความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดของ
อันตราย มาประมาณความเสี่ยง ตามตารางที่ 3 การประมาณระดับความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 3 กำรประมำณระดับควำมเสี่ยง 

      ควำมรุนแรง 

โอกำสเกิด 

สูงมำก (4) สูง (3) ปำนกลำง (2) เล็กน้อย (1) 

สูง (4) ยอมรับไม่ได้ (16) ยอมรับไม่ได้ (12) สูง (8) ยอมรับได้ (4) 

ปำนกลำง (3) ยอมรับไม่ได้ (12) สูง (9) ยอมรับได้ (6) ยอมรับได้ (3) 

น้อย (2) สูง (8) ยอมรับได้ (6) ยอมรับได้ (4) เล็กน้อย (2) 

ยำก (1) ยอมรับได้ (4) ยอมรับได้ (3) เล็กน้อย (2) เล็กน้อย (1) 
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ตัวอย่ำง   

ผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ และทบทวนกำรด ำเนินงำนในโรงงำนเพื่อกำรชี้บ่งอันตรำยและกำรประเมินควำมเสี่ยงด้วยวิธี What If Analysis 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การรับ การขนย้าย ตัวท าละลายโดยรถฟอร์คลิฟท์ โรงงาน สารเคมีไทย จ ากัด 
ตามแบบเอกสารหมายเลข A-001 วันที่ท าการศึกษา 3-19 กันยายน 2561 
 

ค ำถำม อันตรำยหรือผลที่เกิดขึ้นตำมมำ มำตรกำรป้องกัน ข้อเสนอแนะ 

ระดับควำมรุนแรง 

โอกำส ควำมรุนแรง ผลลัพธ์ ระดับควำมเสี่ยง 

1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าถังตัว 
ท าละลายลม้ขณะขนย้าย
โดยรถฟอรค์ลิฟท์ 

ถังตัวท าละลายแตก สารเคมีรั่วไหล
ออกมา สัมผสัแหล่งความร้อน 
ประกายไฟ อาจท าให้เกิดไฟไหม้ ท า
ให้พนักงานได้รับบาดเจ็บ ทรัพยส์นิ
เสียหาย มีผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม  

- มีการจัดวางตัวท าละลายบน 
พาเลตใหม้ั่นคงและสมดุล 

- มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
การขนย้ายและการขับรถ  
ฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย 

- ก าหนดความเร็วในการขัยรถ
ฟอร์คลิฟท์ ไม่เกิน 10 กม./ชม. 

- ห้ามบุคคลที่ไมเ่กี่ยวข้องขับรถ
ฟอร์คลิฟท์ 

- ห้ามสูบบุหรี่หรือกระท าการ  
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟขณะปฏิบัติงาน  

 1 4 4 2 
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ตัวอย่ำง   

ผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ และทบทวนกำรด ำเนินงำนในโรงงำนเพื่อกำรชี้บ่งอันตรำยและกำรประเมินควำมเสี่ยงด้วยวิธี What If Analysis (ต่อ) 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การรับ การขนย้าย ตัวท าละลายโดยรถฟอร์คลิฟท์ โรงงาน สารเคมีไทย จ ากัด 
ตามแบบเอกสารหมายเลข A-001 วันที่ท าการศึกษา 3-19 กันยายน 2561 

ค ำถำม อันตรำยหรือผลที่เกิดขึ้นตำมมำ มำตรกำรป้องกัน ข้อเสนอแนะ 
ระดับควำมรุนแรง 

โอกำส ควำมรุนแรง ผลลัพธ์ ระดับควำมเสี่ยง 

2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงาน
ท าให้เกิดความร้อนประกาย
ไฟ เช่น สูบบุหรี่ ท าการ
เชื่อม ตัด เจียร์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

หากตัวท าละลายรั่วไหลออกมาท าให้
เกิดไฟไหม้ ท าให้พนักงานไดร้ับ
บาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพยส์ินเสียหาย มี
ผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม 

- มีกฎข้อบังคับห้มพนักงานสูบ
บุหรี่ในโรงงานเว้นแต่บริเวณจัด
ให ้

- มีการขออนุญาตท างานกรณีจะ
ท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความ
ร้อนหรือประกายไฟ เช่น การ
เชื่อม ตัด เจียร์ เป็นต้น 

- มีป้ายหรือสัญลักษณ์หา้มสบู
บุหรี่ หรือกระการใด ๆ ที่
ก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟติดไว้บรเิวณที่
ปฏิบัติงาน 

- มีถังดับเพลิงแบบมือถือและมี
การตรวจสอบทุก 6 เดือน  

 1 4 4 2 
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ตัวอย่ำง   

ผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ และทบทวนกำรด ำเนินงำนในโรงงำนเพื่อกำรชี้บ่งอันตรำยและกำรประเมินควำมเสี่ยงด้วยวิธี What If Analysis (ต่อ) 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การรับ การขนย้าย ตัวท าละลายโดยรถฟอร์คลิฟท์ โรงงาน สารเคมีไทย จ ากัด 
ตามแบบเอกสารหมายเลข A-001 วันที่ท าการศึกษา 3-19 กันยายน 2561 

ค ำถำม อันตรำยหรือผลที่เกิดขึ้นตำมมำ มำตรกำรป้องกัน ข้อเสนอแนะ 
ระดับควำมรุนแรง 

โอกำส ควำมรุนแรง ผลลัพธ์ ระดับควำมเสี่ยง 

3. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสภาพรถ
ฟอร์คลิฟท์ไมด่ี เช่น เบรก
เสีย ไฟถอยช ารุด งาช้าง
ส าหรับยกช ารุด เป็นต้น  

ท าให้เฉี่ยวชนพนักงาน ท าให้พนักงาน
ได้รับบาดเจบ็ หรือถังรั่ว ท าให้ตัว 
ท าละลายรั่วไหลออกมาท าให้เกิด 
ไฟไหม ้

- มีการตรวจสอบสภาพรถทั่วไป
ทุกครั้งก่อนใช้งาน 

- มีแผนการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงรถฟอร์คลิฟท์ 

- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง การ
บ ารุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ 

 1 4 4 2 
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ตัวอย่ำง   

ผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ และทบทวนกำรด ำเนินงำนในโรงงำนเพื่อกำรชี้บ่งอันตรำยและกำรประเมินควำมเสี่ยงด้วยวิธี What If Analysis (ต่อ) 
พ้ืนที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การรับ การขนย้าย ตัวท าละลายโดยรถฟอร์คลิฟท์ โรงงาน สารเคมีไทย จ ากัด 
ตามแบบเอกสารหมายเลข A-001 วันที่ท าการศึกษา 3-19 กันยายน 2561 

ค ำถำม อันตรำยหรือผลที่เกิดขึ้นตำมมำ มำตรกำรป้องกัน ข้อเสนอแนะ 

ระดับควำมรุนแรง 

โอกำส ควำมรุนแรง ผลลัพธ์ ระดับควำมเสี่ยง 

4. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนขับรถ
ไม่ระมดัระวัง ไม่มีความ
ช านาญ สภาพร่างกายไม่
พร้อมท างาน 

ท าให้เฉี่ยวชนพนักงานท าให้พนักงาน
ได้รับบาดเจบ็ หรือถังรั่ว ท าให้ตัว 
ท าละลายรั่วไหลออกมาท าให้เกิด 
ไฟไหม้  

- ก าหนดให้หัวหน้างาน
ตรวจสอบสภาพความพร้อม
ของพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์
ก่อนเริ่มปฏิบตัิงานทุกครั้ง 

- มีการอบรมพนักงาน เรื่อง การ
ขับข่ีรถฟอร์คลิฟท์อย่าง
ปลอดภัย 
 

 1 4 4 2 
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ตัวอย่ำง  

แผนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย 

หน่วยงาน ฝ่ายจัดเก็บวัตถุและสินค้า รายละเอียด การรับ การขนย้าย ตัวท าละลาย โดยรถฟอร์คลิฟท์ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวท าละลาย การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ  
เป้าหมาย ไม่ให้เกิดไฟไหม้ 

ล ำดับ 
มำตรกำรหรือกิจกรรมหรือกำรด ำเนินงำนเพ่ือลด 

ควำมเสี่ยง หรือขั้นตอนกำรปฏิบติัที่เป็นควำมเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเร่ืองท่ีควบคุม 

หลักเกณฑ์หรือมำตรกำร 
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตำม 

1. การตรวจสอบจัดวางถังตัวท าละลาย ขณะขนย้ายด้วยรถ

ฟอร์คลิฟท์ 

พนักงานขนย้าย - การจัดวางถัง - วางบนพาเลตให้มั่นคงและ
สมดลุ 

หัวหน้างาน 

2. การอบรมพนักงานขนย้าย หัวหน้างาน - วิธีปฏิบัติเรื่อง การขนย้าย
วัตถุดิบและตัวท าละลาย
อย่างปลอดภัย 

- พนักงานขนย้ายทุกคนผ่าน
การอบรมเรื่อง การขนย้าย
วัตถุดิบและตัวท าละลาย
อย่างปลอดภัย 

ผู้จัดการโรงงาน 

3. การอบรมและการตรวจสอบเรื่อง การขับรถฟอร์คลิฟท์ หัวหน้างาน - การอบรมการขับรถ    
ฟอร์คลิฟท์ 

- การขับรถฟอร์คลิฟท์ 

- พนักงานขับรถทุกคนผ่าน
การอบรมเรื่อง การขับรถ
ฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย 

- บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามขับ
รถฟอร์คลิฟท์ 

 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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ตัวอย่ำง  

แผนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย (ต่อ) 
หน่วยงาน ฝ่ายจัดเก็บวัตถุและสินค้า รายละเอียด การรับ การขนย้าย ตัวท าละลาย โดยรถฟอร์คลิฟท์ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวท าละลาย การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ  
เป้าหมาย ไม่ให้เกิดไฟไหม้ 

ล ำดับ 
มำตรกำรหรือกิจกรรมหรือกำรด ำเนินงำนเพ่ือลด 

ควำมเสี่ยง หรือขั้นตอนกำรปฏิบติัที่เป็นควำมเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเร่ืองท่ีควบคุม 

หลักเกณฑ์หรือมำตรกำรที่ใช้
ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตำม 

4. การอบรมและการตรวจสอบเรื่องการขับรถฟอร์คลิฟท์ 

(ต่อ) 

หัวหน้างาน - การขับรถฟอร์คลิฟท์ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
- สภาพพนักงานท่ีขับรถ 

ฟอร์คลิฟท์ 
- การซ่อมบ ารุงรถ        

ฟอร์คลิฟท์ 

- ก าหนดความเร็วในการขับ
รถฟอร์คลิฟท์ ไมเ่กิน 10 
กม./ชม. 

- พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ 
ประจ ารถฟอร์คลิฟท์ 1 คน
ต่อ 1 คัน และมีการ
ตรวจสอบสภาพรถทั่วไปทุก
ครั้งก่อนใช้งาน 

- มีสภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่
มึนเมา และพร้อมปฏิบัติงาน 

- มีการซ่อมบ ารุงรถ        
ฟอร์คลิฟท์ตามคูม่ือก าหนด 

 
 

ผู้จัดการโรงงาน 
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ตัวอย่ำง  

แผนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย (ต่อ) 
หน่วยงาน ฝ่ายจัดเก็บวัตถุและสินค้า รายละเอียด การรับ การขนย้าย ตัวท าละลาย โดยรถฟอร์คลิฟท์ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการหกรั่วไหลของวัตถุดิบและตัวท าละลาย การท าให้เกิดแหล่งความร้อนและประกายไฟ  
เป้าหมาย ไม่ให้เกิดไฟไหม้ 

ล ำดับ 
มำตรกำรหรือกิจกรรมหรือกำรด ำเนินงำนเพ่ือลด 

ควำมเสี่ยง หรือขั้นตอนกำรปฏิบติัที่เป็นควำมเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเร่ืองท่ีควบคุม 

หลักเกณฑ์หรือมำตรกำร 
ที่ใช้ควบคุม 

ผู้ตรวจติดตำม 

5. การติดป้ายหรือสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ หรือกระท าการใด ๆ  

ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟติดไว้ท่ีบริเวณหน้างาน 

พนักงานขนถ่ายตัวท าละลาย - การติดป้ายหรือสัญลักษณ ์
 
 
 
 
- สภาพป้ายหรือสญัลักษณ ์

 

- มีติดป้ายหรือสัญลักษณ์ห้าม
สูบบุหรี่ หรือกระท าการ 
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อน
หรือประกายไฟตดิไว้ท่ี
บริเวณหน้างานตลอดเวลา 

- มีขนาดตัวอักษรและสีคมชัด
มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ขาด 
หรือซีดจาง 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้างาน 
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3.3 กำรฝึกอบรม 
 

 

 

 

 

 

จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
1. หัวหน้าแต่ละหน่วยงานก าหนดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
2. หัวหน้าหน่วยงานบุคคลจัดท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี 
3. หัวหน้าหน่วยงานบุคคลประสานงานกับหัวหน้าแต่ละหน่วยงานจัดฝึกอบรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
4. หัวหน้าหน่วยงานบุคคลประเมินผลการฝึกอบรม 

ตัวอย่ำง  

แผนกำรฝึกอบรม 

แผนกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัย ประจ ำปี 2561 
บริษัท :  วันที่เริ่มใช้ : 10/04/61 

จัดท ำโดย : แก้ไขครั้งท่ี : 0 

อนุมัติโดย : หน้ำ :_1__/__1__ 
ชื่อหลักสูตร ควำมถี่ ผู้เข้ำอบรม รูปแบบกำรอบรม 

ความปลอดภัยในการ
ท างานกับสารเคมี 

ก่อนท างานกับสารเคมี ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ภายใน 

ทบทวนความปลอดภัยใน
การท างานกับสารเคมี 

อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ผู้ปฏิบัติงานที่ท างาน
กับสารเคมี 

ภายใน 

ความปลอดภัยในการ
ท างานกับหม้อน้ า 

อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายซ่อม
บ ารุง 

ภายนอก 

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
กรณีไฟไหม้ สารเคมีรั่วไหล 

อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ทุกคน ภายใน 

ความปลอดภัยในการขนส่ง
สารเคมีและวัตถุอันตราย 

อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ผู้ปฏิบัติงานขับรถขนส่ง ภายใน 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 
3.3 กำรฝึกอบรม 

3.3.1 มีการจัดท าแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามกฎหมายความปลอดภัยของ
 กระทรวงอุตสาหกรรมและความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 

3.3.2 มีการจัดอบรมให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่ก าหนด
ไว้และมีการเก็บบันทึก 

3.3.3 มีการประเมินผลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  
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ตัวอย่ำง  

แบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยฯ ประจ ำปี 2561 
บริษัท : สารเคมีไทย จ ากัด วันที่เริ่มใช้ : 10/04/61 

จัดท ำโดย : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย แก้ไขครั้งท่ี : 0 

อนุมัติโดย : ผู้จัดการโรงงาน หน้ำ : _1__/__1__ 

ชื่อหลักสูตร 
ประเภทกำรประเมินผล 

โดยกำรสอบ 
โดยกำรสัมภำษณ์ 
/วัดควำมเข้ำใจ 

โดยสังเกตกำร
ท ำงำน 

โดยวิธีอื่น ๆ 

     

     
     

     

     
 
แบบฟอร์มกำรบันทึกประวัติกำรฝึกอบรม 

ชื่อ/สกุล : ต ำแหน่ง : 

สังกัด : 

ล ำดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ผลกำรฝึกอบรม ผู้บันทึก 
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3.4 กำรสื่อสำรด้ำนควำมปลอดภัย 
 
 
 

 

 

 

จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ผู้รับผิดชอบหลักก าหนดหัวข้อในการสื่อสารด้านความปลอดภัย 
2. ผู้รับผิดชอบหลักท าการสื่อสารด้านความปลอดภัยตามหัวข้อที่ได้ก าหนดไว้ 
3. กรณีพบข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับผิดชอบหลัก

แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ในกรณีที่ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าไม่ใช่ หัวหน้าหน่วยงานท าการแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียน

หรือผู้เสนอแนะ 
5. หัวหน้าหน่วยงานท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากใช่ให้ท าการท าการวิเคราะห์  เพ่ือหาสาเหตุของ

ปัญหาและแจ้งการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไปยังผู้ร้องเรียนหรือผู้เสนอแนะพร้อมทั้งปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้น 

 

ตัวอย่ำง   

ทะเบียนข้อมูลกำรสื่อสำรด้ำนควำมปลอดภัย 

หัวข้อกำรสื่อสำร ผู้รับกำรสื่อสำร ควำมถี่ สื่อที่ใช ้
ผู้รับผิดชอบใน

กำรสื่อสำร 
นโยบายความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานทุกคน เมื่อประกาศ

นโยบาย 
ประกาศบริษัท/ 
การประชุมช้ีแจง 

ผู้บริหารสูงสุด 

ข้อมูลความปลอดภยัสารเคมี (SDS) ผู้ปฏิบัติงานท่ี
ท างานกบัสารเคม ี

ก่อนการปฏิบัติงาน อบรมความปลอดภยั
ก่อนเริ่มงาน 

หัวหน้าแผนก/
จป. 

บทบาท อ านาจ หน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภยัฯ 

ผู้ปฏิบัติงานทุกคน เมื่อเข้ามา
ปฏิบัติงานใน
โรงงาน 

ประกาศบริษัท 
การประชุมช้ีแจง 

ผู้บริหารสูงสุด 

ผลการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ผู้ปฏิบัติงานทุกคน เมื่อไดร้ับผลการ
ตรวจวัด 

การประชุมช้ีแจงผล
การตรวจวดั 

จป. 

แผนการจดัการด้านความปลอดภยั  ทุกครั้งท่ีมีแผนฯ การประชุมช้ีแจง หัวหน้าแผนก 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

3.4 กำรสื่อสำรด้ำนควำมปลอดภัย 
3.4.1 มีการสื่อสารด้านความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง เช่น นโยบายความปลอดภัย สัญลักษณ์และ

ปลอดภัย (Safety Sign) และข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet) เป็นต้น 
3.4.2 น าข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา

และด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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ตัวอย่ำง   

แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะด้ำนควำมปลอดภัย 

ใบรับข้อร้องเรียนด้ำนควำมปลอดภัย ข้อเสนอแนะด้ำนควำมปลอดภัย 

 ผู้แจ้งภายในบริษัท          วันท่ีแจ้ง……………………..             
ช่ือ - นามสกุล ………………………………………………………… 
หน่วยงาน ……………………………………………………………….  

 ผู้แจ้งภายนอกบริษัท  วันท่ีแจ้ง …………………. 
ช่ือ - นามสกุล ……………………………………........….. 
บริษัท/หน่วยงาน ……………………………………......... 
โทรศัพท์ ………………... โทรสาร ……..……….....…… 

ลักษณะการแจ้งโดย             วาจา              โทรศัพท์               เอกสาร……………………………… 
เร่ือง / ปัญหำท่ีร้องเรียน (สำมำรถแนบรำยละเอียดได้) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้รับแจ้ง ………………………… วันท่ีรับแจ้ง ……………………………………………………………………………      
ผลการตรวจสอบเบื้องต้น         เป็นจริงตามที่แจ้ง                          ไม่เป็นจริงตามที่แจ้ง 
ผู้บริหารระดับสูง……………………………………………………วันท่ีรับทราบ …………………………………………… 
กำรด ำเนินกำรแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบแก้ไข(ระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………… 
กำรวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีกำรแก้ไข 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ก าหนดแล้วเสรจ็ …………………………………………ลงนาม  ……………………………………. ผูร้ับผิดชอบแก้ไข 
ควำมเห็นผู้บริหำรระดับสูง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………ลงนาม  ……………………………………....... ผู้บริหารระดับสูง   

กำรตรวจสอบแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วันท่ีตรวจสอบ ……………………………………………ลงนาม ……………………………………. ผูร้ับผดิชอบแก้ไข 
กำรรำยงำนกลับไปยังผู้ร้องเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วันท่ีรายงาน …………………………………………… ลงนาม ……………………………………………… ผู้รายงาน 
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3.5 กำรจัดท ำเอกสำร 
 

 

 

 

จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ผู้ขอจัดท า/แก้ไข/ยกเลิก โดยกรอกแบบขอจัดท า/แก้ไข/ยกเลิก พร้อมแนบเอกสาร/ขั้นตอนหรือวิธี

ปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเพื่ออนุมัติ 
2. ผู้ขอจัดท า/แก้ไข/ยกเลิก ส่งเอกสาร/ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติงานที่อนุมัติแล้วให้ผู้ควบคุมเอกสาร 
3. ผู้ควบคุมเอกสารจัดท าต้นฉบับเอกสาร/ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติงานและก าหนดรหัส 
4. ผู้ควบคุมเอกสารน าเอกสาร/ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติงานมาขึ้นทะเบียนรายการเอกสารในการจัดการ

สารเคมี และการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
5. ผู้ควบคุมเอกสารส าเนาเอกสาร/ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติงานและกรอกแบบแจกจ่ายและแจกจ่ายไปยัง  

ผู้ที่เกี่ยวข้องและเรียกเก็บเอกสารฉบับเก่า (ถ้ามี) มาท าลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

3.5 กำรจัดท ำเอกสำร 
3.5.1 มีทะเบียนรายการเอกสารในการจัดการสารเคมี และการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

3.5.2 เอกสาร/ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติงานมีการอนุมัติก่อนน าไปใช้งาน 
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ตัวอย่ำง   

แบบขอจัดท ำ/แก้ไข/ยกเลิก เอกสำร 

วัตถุประสงค์  ขอออกเอกสาร  ขอแก้ไขเอกสาร  ขอยกเลิกเอกสาร 

ล า
ดับ

ที ่

รหัสเอกสาร ช่ือเอกสาร 

แก
้ไข

คร
ั้งที่

 

ตั้ง
แต

่หน
้า 

ถึง
หน

้า จ านวนส าเนา 
ทีแ่จกจ่าย 

หมายเหต ุ

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ผู้ขอจัดท า/แกไ้ข/ยกเลิก 
เอกสาร 

ผู้อนุมัต ิ ผู้ควบคุมเอกสาร 

ช่ือ ช่ือ ช่ือ 

ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

วันท่ี วันท่ี วันท่ี 
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ตัวอย่ำง   

แบบฟอร์มรำยกำร เอกสำร/ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติงำน 

ล ำดับ 
ชื่อเอกสำร/ขั้นตอน
หรือวิธีปฏิบัติงำน 

วันที่มีผล
บังคับใช้ 

จ ำนวน
ส ำเนำ 

สถำนทีจ่ัดเก็บ 
แก้ไข 
คร้ังท่ี 

ผู้รับผิดชอบ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

ตัวอย่ำง   

แบบฟอร์มแจกจ่ำยเอกสำร/ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติงำน 
 

ล ำดับ 
ชื่อเอกสำร/ขั้นตอน
หรือวิธีปฏิบัติงำน 

แก้ไข
คร้ังท่ี 

ผู้จ่ำย/รับคืน วันที ่ ผู้รับ วันที ่
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3.6 กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัย  
 

 

 

จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. หัวหน้างานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานน าความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญมาพิจารณา เพ่ือก าหนดการจัดท าวิธี

ปฏิบัติงานการควบคุมการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 

2. หัวหน้างานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานจัดท าวิธีปฏิบัติงานการควบคุมการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 

ตัวอย่ำง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน 

กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน เรื่อง กำรท ำงำนกับสำรเคมี 
การด าเนินงานในการควบคุมสารเคมี สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบได้ ดังนี้ 
1. การรับและจัดเก็บสารเคม ี
2. การน าสารเคมีไปใช้งาน 

 

กำรรับและจัดเก็บสำรเคมี 
หลักการที่ควรปฏิบัติในการรับและจัดเก็บสารเคมีที่ดี คือ 
1. จัดท ารายการสารเคมีทุกชนิดที่ใช้ภายในองค์กร 
2. จัดหาข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet) ทุกชนิดที่มีการใช้ในองค์กร มาจัดเตรียมไว้ และ

จัดท าแผนแจ้งรายละเอียดของ SDS ติดไว้ที่จุดปฏิบัติงาน 
3. แยกประเภทของสารเคมีที่มีปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด-ด่าง หรือสารเคมีที่ไม่สามารถเข้ากันได้ ไว้ใกล้กัน 

เพราะอาจท าให้เกิดเหตุฉุกเฉินหรือระเบิดได้ จะต้องเก็บแยกจากกันอย่างเด็ดขาด 
4. จัดหาอุปกรณ์ในการดับเพลิงติดตั้งไว้ในบริเวณของห้องจัดเก็บสารเคมีให้เพียงพอ 
5. อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดเก็บสารเคมีต่าง ๆ จะต้องมีระบบการระบายอากาศเพ่ือให้มีการไหลเวียนถ่ายเท

อากาศได้ดี หากมีสารเคมีที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมในห้องควบคุมความเย็น ก็ควรจะจัดเก็บแยก
ออกต่างหาก 

6. จัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้กรณีเกิดการรั่วไหลของสารเคมี เช่น ทราย แผ่นดูดซับสารเคมี ไว้ในบริเวณห้อง
จัดเก็บสารเคมี หรือบริเวณใกล้เคียง  

7. มีการติดตั้งฝักบัวล้างตัวฉุกเฉิน และท่ีล้างตาฉุกเฉิน ไว้ช าระล้างกรณีสารเคมีกระเด็นใส่ 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

3.6.1 มีวิธีการปฏิบัติงานส าหรับกิจกรรมและพ้ืนที่ที่ใช้สารเคมี เครื่องจักร และกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการ

เกิดอัคคีภัยที่มีนัยส าคัญ เช่น การถ่ายเทสารเคมี งานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ เป็นต้น /1 
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กำรน ำสำรเคมีไปใช้งำน 

1. ผู้เบิกสารเคมีไปใช้จะต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพ่ือป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดจากการใช้สารเคมีเหล่านั้น 

2. ระหว่างที่ท าการถ่ายเทสารเคมีที่เป็นสารไวไฟจะต้องมีการต่อสายดินเพ่ือป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต ซึ่งอาจ
ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และการระเบิดได ้

3. เมื่อท าการถ่ายเทสารเคมีเสร็จแล้ว จะต้องปิดฝาภาชนะของสารเคมีทุกครั้ง  เพ่ือป้องกันไอระเหยของ
สารเคมี 
 

กำรท ำงำนที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดเพลิงไหม้ 

1. ก่อนการท างานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ผู้ควบคุมงานต้องด าเนินการขออนุญาตท างาน และต้อง
ได้ใบอนุญาตท างาน (Work Permit) จากผู้อนุญาตก่อนทุกครั้ง 

2. ผู้อนุญาตท าหน้าที่ในการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน และให้ จป.วิชาชีพ หรือ จป.หัวหน้า
งาน เป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้มีการปฏิบัติงาน 

3. ผู้ขออนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตท างาน (Work Permit) ณ ป้ายควบคุมการท างานหรือใกล้กับบริเวณ
พ้ืนที่การปฏิบัติงาน 

4. ต้องแสดงป้ายแจ้งอยู่ระหว่างการท างานที่มีความเสี่ยง ณ จุดที่มองเห็นได้ง่าย  
5. ต้องก าจัดวัตถุท่ีติดไฟ เช่น เศษผ้า เศษไม้ เศษพลาสติก เป็นต้น ออกจากบริเวณใกล้เคียงให้หมด 
6. ต้องด าเนินการป้องกันสารเคมี วัตถุอันตราย หรือวัตถุที่ติดไฟง่าย รวมถึงก๊าชไวไฟที่อยู่ใกล้บริเวณที่

ปฏิบัติงาน 
7. ต้องมีถังดับเพลิงชนิด ABC หรือตามความเหมาะสม จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ถัง ถังน้ าไม่น้อยกว่า 2 ถัง และ

ผ้ากันไฟไว้ในจุดที่สามารถน าใช้งานได้ทันท ี
8. หากท างานเชื่อมหรือตัดให้หาวิธีป้องกันลูกไฟให้กระเด็นออกมาให้น้อยที่สุด 
9. ต้องจัดหาผู้ตรวจดูแลมาควบคุมการท างานใช้ความร้อน (ผู้เฝ้าระวังไฟ) โดยท าหน้าที่สังเกตการณ์ ณ จุด

หรือพ้ืนที่ปฏิบัติงานและสามารถมองเห็นได้อย่างทั่วถึง โดยก าหนดช่วงเวลาการตรวจสอบให้ชัดเจน เช่น 
ทุก 30 นาที 60 นาที หรือ 90 นาท ี

10. เมื่อท างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ขออนุญาต ผู้อนุญาต และ จป.วิชาชีพ หรือ จป.หัวหน้างาน ต้องตรวจสอบ
ว่าไม่มีอันตรายหลงเหลืออยู่ในพ้ืนที่การปฏิบัติงาน รวมถึงความเรียบร้อยอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานด้วย 
ก่อนปิดใบอนุญาต 

 
 



คู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัย 
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 

 

  43 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

ประตูส ำหรับกำรเข้ำออก ต้องมีอย่ำงน้อย 2 ประต ู/1 

- ประตูส าหรับการเข้า-ออก ต้องมีอย่างน้อย 2 ประตู ซึ่งรวมถึงประตูทางออกฉุกเฉินด้านตรงกันข้าม 

- ประตูเข้า-ออก ที่ใช้ส าหรับขนส่งสินค้า จะต้องมีความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่เดินผ่าน ไม่มีสิ่ง
กีดขวาง 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

3.6.2 โครงสร้างอาคารของอาคารจัดเก็บสารเคมีอันตราย จัดให้มีการด าเนินการดังนี้ 

1) ประตูส าหรับการเข้า-ออก ต้องมีอย่างน้อย 2 ประตู /1 

2) ประตูทางออกฉุกเฉินต้องเปิดออกได้ง่ายทางเดียวโดยเป็นแบบผลักออกด้านนอก /1 

3) ประตูทางออกฉุกเฉินกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร /1 

4) บริเวณใกล้ประตูทางออกฉุกเฉิน มีไฟฉุกเฉิน /1 

5) ติดสัญลักษณ์ทางหนีไฟ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา /1 
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ประตูทำงออกฉุกเฉินต้องเปิดออกได้ง่ำยทำงเดียวโดยเป็นแบบผลักออกด้ำนนอก /1 

- ประตูท่ีใช้เป็นทางออกฉุกเฉินต้องผลักออกได้ง่ายจากด้านใน 

- ต้องไม่ถูกปิดตายด้วยกุญแจ 

- ไม่เป็นประตูบานเลื่อน 

- ต้องไม่เป็นประตูท่ีไปสู่พ้ืนที่ที่เป็นทางตัน 

- ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางประต ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ประตูทำงออกฉุกเฉินกว้ำง ไม่น้อยกว่ำ 1.10 เมตร /1 

- ประตูต้องสามารถเปิดออกได้สุดเท่ากับความกว้างของประตู 

- ไม่มีสิ่งกีดขวางทั้งด้านในและด้านนอกของประต ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกัออกด้านนอก 

1.10 เมตร 
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บริเวณใกล้ประตูทำงออกฉุกเฉิน มีไฟฉุกเฉิน /1 

- ไฟฉุกเฉินต้องไม่ใช้ระบบไฟร่วมกับระบบไฟส่องสว่างปกติ 

- มีการตรวจสอบและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- สามารถมองเห็นทางออกได้อย่างชัดเจน 

 
 

 

 

ติดสัญลักษณ์ทำงหนีไฟ สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลำ/1 

- ต้องไม่มีสิ่งปิดบังป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟเป็นชนิดสะท้อนแสงหรือไฟส่องสว่าง กรณีป้ายไฟส่องสว่างต้องไม่ใช้ระบบไฟ
ร่วมกับระบบไฟส่องสว่างปกติ 
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จากเกณฑก์ารปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
มีฉลำกและป้ำยติดไว้ที่หีบห่อผลิตภัณฑ์ ภำชนะบรรจุ โดยฉลำกต้องเป็นไปตำมระบบ GHS /2 
ระบบ GHS (Globally Harmonised System for Classification and labeling of Chemicals) เป็น
ระบบการจัดกลุ่มสารเคมี การติดฉลาก และการแสดงรายละเอียดบนเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety 
Data Sheet : SDS) เพ่ือให้แต่ละประเทศสามารถสื่อสารและเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอันตรายที่เกิดจาก
สารเคมีในทิศทางเดียวกัน โดยฉลากมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (Product Identifier) 
2. รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี (Pictograms) 
3. ค าสัญญาณ (Signal Word) ได้แก่ อันตราย (Danger)/ระวัง (Warning) 
4. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statements) 
5. ข้อความแสดงข้อควรระวัง (Precautionary Statements)  
6. การบ่งชี้ผู้จัดจ าหน่าย (Supplier Identification) 
7. ข้อมูลอื่น ๆ (Any Other Additional Information) 
 

 
 
 
 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

3.6.3 การจัดเก็บสารเคมีอันตราย จัดให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) มีฉลากและป้ายติดไว้ที่หีบห่อผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ โดยฉลากต้องเป็นไปตามระบบ  
 GHS /2 
2) มีข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ในพ้ืนที่จัดเก็บสารเคมีอันตราย /2 
3) การจัดเก็บสารเคมีอันตราย ให้ด าเนินการตามคู่มือการเก็บรักษาสารเคมแีละวัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2550 /1 
4) กรณีเป็นสารเคมีไวไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นแบบป้องกันการระเบิด /1 
5) จัดให้มีอุปกรณ์ดูดซับสารเคมีอันตรายกรณีเกิดการรั่วไหล /1 
6) ภาชนะบรรจุต้องมีความแข็งแรง อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย /1 
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ตัวอย่ำง  

ฉลำกสำรเคมีอันตรำย 
 

 

 
 
 
 
 
 



คู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัย 
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)   

  

 

48 
 
 
 

มีกำรจัดท ำข้อมูลควำมปลอดภัยสำรเคมี /2 
ข้อมูลควำมปลอดภัยสำรเคมี (Safety Data Sheet, SDS) 

เป็นเอกสารส าคัญในการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์เคมีโดยให้ข้อมูลเฉพาะ
เกี่ยวกับข้อมูลทางกายภาพ ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและมาตรการ เพ่ือความปลอดภัยในการใช้การ
เก็บรักษา การขนส่ง การก าจัด และการจัดการอื่น ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน และการจัดการสารเคมีเป็นไปอย่าง
ถูกต้องปลอดภัย และสามารถตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดการรั่วไหลได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ตามระบบ GHS ก าหนดข้อมูลที่ต้องระบุในเอกสาร 16 หัวข้อ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเป็นระบบ
เดียวกันทัว่โลก ดังนี้ 

1. การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต 
2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
5. มาตรการผจญเพลิง 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร 
7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา 
8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 
11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา  
12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา 
13. ข้อพิจารณาในการก าจัด 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ 
16. ข้อมูลอ่ืน ๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดท าและการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลความปลอดภัย 
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ตัวอย่ำง  

กำรจัดท ำข้อมูลควำมปลอดภัยสำรเคมี 
1. ตัวอย่างการติดฉลากข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีฉบับย่อ (SDS Label) ไว้ที่บริเวณจัดเก็บสารเคมีอันตราย 
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2. ตัวอย่างการติดข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีฉบับเต็ม (Safety Data Sheet) ไว้ที่บริเวณบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
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กำรจัดเก็บสำรเคมีอันตรำย ให้ด ำเนินกำรตำมคู่มือกำรเก็บรักษำสำรเคมีและวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2550 /1 

ตำรำงที่ 4 กำรจัดเก็บสำรเคมีอันตรำย ให้ด ำเนินกำรตำมคู่มือกำรเก็บรักษำสำรเคมีและวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2550 
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เงื่อนไขกำรจัดเก็บวัตถุอันตรำยตำมตำรำงกำรจัดเก็บ  

1. การจัดเก็บของเหลวไวไฟ และก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) สามารถ
จัดเก็บได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ ต้องจัดให้มีการระบายอากาศ และปริมาณการจัดเก็บสารต้องไม่เกิน 60 
เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการจัดเก็บทั้งหมด ทั้งนี้ปริมาณรวมของของเหลวไวไฟและก๊าซภายใต้ความดัน
ในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) ต้องไม่เกิน 100,000 ลิตร  

2. ก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) เก็บคละกับสารพิษได้ โดยมีเงื่อนไข
ต่อไปนี้ ห้องที่มีผนังทนไฟ ขนาดพ้ืนที่ต้องไม่เกิน 60 ตารางเมตร และปริมาณการจัดเก็บสารไม่เกิน 
60 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณการจัดเก็บทั้งหมด อุณหภูมิของห้องต้องไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส ต้องมี
การระบายอากาศและต้องมีทางออกฉุกเฉิน 2 ทาง ทางออกฉุกเฉินทั้งสองทางต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง
ประเภทผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 6 กิโลกรัม แห่งละ 1 เครื่อง ถ้าห้องเก็บมีขนาดใหญ่กว่า 60 ตาราง
เมตร การเก็บวัตถุอันตรายเหล่านี้ต้องจัดเก็บแบบแยกห่างด้วยวิธีการที่เหมาะสมหรือแยกบริเวณ 

3. วัสดุที่เป็นสาเหตุให้เกิดการลุกติดไฟหรือลุกลามได้อย่างรวดเร็ว เช่น วัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ ควรจัดเก็บ
แยกบริเวณออกจากสารพิษหรือของเหลวไวไฟ  

4. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ท าปฏิกิริยากับสารอ่ืนในขณะเกิดอุบัติเหตุ สามารถเก็บคละกันได้โดยการจัดเก็บแบบ
แยกห่าง เช่น แยกออกจากกันโดยมีก าแพงกั้น เว้นระยะปลอดภัยให้ห่าง เก็บในบ่อแยกจากกัน หรือ
ในตู้เก็บท่ีปลอดภัย 

5. ห้องเก็บรักษาวัตถุอันตราย ให้จัดเก็บก๊าซภายใต้ความดันได้ไม่เกิน 50 ท่อ ในจ านวนดังกล่าว อนุญาต
ให้เก็บเป็นก๊าซภายใต้ความดันที่มีคุณสมบัติไวไฟ ออกซิไดส์ หรือก๊าซพิษ เก็บรวมกันได้ไม่เกิน 25 ท่อ 
สารติดไฟได้ (ประเภท 8A และ 11) (ยกเว้นของเหลวไวไฟ) อาจน ามาเก็บรวมได้ โดยจัดเก็บแบบแยก
ห่างจากก๊าซภายใต้ความดันด้วยผนังที่ท าจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ ที่มีความสูงอย่างน้อย 2 เมตร และมี
ระยะห่างจากผนัง อย่างน้อย 5 เมตร  

6. อนุญาตให้เก็บคละได้ ถ้ามีข้อก าหนดความปลอดภัยส าหรับสินค้าคงคลังทั้งหมดโดยให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดการจัดเก็บวัตถุอันตรายประเภท 2B 

7. อนุญาตให้เก็บคละกับของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส ถ้าการเก็บคละกันนี้ไม่ท า
ให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย (การลุกติดไฟและ/หรือให้ความร้อนออกมา หรือให้ก๊าซไวไฟ หรือให้
ก๊าซที่ท าให้เกิดภาวะการขาดออกซิเจน หรือให้ก๊าซพิษ หรือท าให้เกิดบรรยากาศของการกัดกร่อน 
หรือท าให้เกิดสารที่ไม่เสถียร หรือเพ่ิมความดันจนเป็นอันตราย) หากพบว่ามีโอกาสเกิดอันตรายตามที่
กล่าว ให้จัดเก็บโดยเว้นระยะห่างที่ปลอดภัย (5 เมตร)  

8. สารติดไฟที่มีคุณสมบัติเป็นพิษเก็บคละกับของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1B) ได ้ 
9. ห้ามเก็บของเหลวไวไฟ (ประเภท 3A) คละกับสารกัดกร่อนที่บรรจุในภาชนะที่แตกง่าย ยกเว้นมีมาตรการ 

ปองกันไม่ใหสารท าปฏิกิริยากันไดในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุขึ้น 
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10. อนุญาตให้เก็บคละกันได้ ยกเว้นก๊าซไวไฟ  
11. ต้องจัดท ามาตรการป้องกันเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเก็บรักษาโดยได้รับความเห็นชอบ

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
12. วัตถุอันตรายของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1 A) ที่มีคุณสมบัติการระเบิดอาจเก็บคละกับวัตถุอันตรายอ่ืน

คือ ประเภท 3B 4.1B 8A 8B 10 11 12 หรือ 13 ได้ถ้าระยะห่างที่ปลอดภัยซึ่งจัดไว้เพ่ือป้องกัน
อันตรายที่จะมีต่อบริเวณโดยรอบอาคารคลังสินค้ามีเพียงพอ หรืออาจต้องก าหนดให้มากขึ้น ซึ่งต้อง
ตรวจสอบเป็นกรณี ๆ ไป 

13. อนุญาตให้เก็บวัตถุอันตรายเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (ประเภท 5.2) คละกับของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1B) ได้ 
14. อนุญาตให้เก็บคละกับดินขับ (propellants) และตัวจุดชนวน (radical initiators) ถ้าสารนั้นไม่มีสวน 

ผสมของโลหะหนัก 
15. การเก็บสารออกซิไดส์ ประเภท 5.1B อาจอนุญาตให้เก็บคละกับวัตถุอันตรายประเภท 6.1A 6.1B ได้

ซึ่งสามารถเก็บได้ปริมาณสูงถึง 20 เมตริกตัน โดยต้องมีมาตรการความปลอดภัย คือ อาคารคลังสินค้า
ต้องมีระบบเตือนภัยไฟไหม้ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และทีมผจญเพลิงระดับกึ่งมืออาชีพของบริษัท 
(ผู้ปฏิบัติงานบริษัทท าหน้าที่ดับเพลิงอย่างเดียวพร้อมมีรถดับเพลิงของบริษัท) ถ้ามีสารไม่ถึง 1 
เมตริกตัน ไม่ต้องมีมาตรการเสริมดังกล่าว 

16. การเก็บวัตถุอันตรายประเภทเปอร์ออกไซด์อินทรีย์รวมกับวัตถุอันตรายอ่ืน ๆ จ าเป็นต้องออกแบบและ
ตรวจสอบแต่ละกรณีว่าระยะห่างปลอดภัย (ระหว่างอาคารคลังสินค้าและชุมชน) ที่ก าหนดขึ้นโดยรอบ
อาคารคลังสินค้ามีเพียงพอหรือต้องก าหนดให้มากขึ้น เพ่ือป้องกันโอกาสที่จะเกิดอันตราย 

17. ให้พิจารณาตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยเฉพาะของวัตถุอันตรายแต่ละประเภท  
18. วัสดุกัมมันตรังสี ควรแยกจัดเก็บตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน IAEA และได้รับการ

อนุมัติจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
 

กรณีเป็นสำรเคมีไวไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้ำต้องเป็นแบบป้องกันกำรระเบิด /2 
หลักกำรของอุปกรณ์ไฟฟ้ำชนิดป้องกันกำรระเบิด 

1. แหล่งจุดติดไฟ (Ignition Source) 
ในการออกแบบระบบป้องกันการระเบิดภายในบริเวณที่มีการใช้หรือจัดเก็บสารไวไฟนั้น ผู้ออกแบบ

จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการเกิดบรรยากาศที่มีสารไวไฟปนเปื้อนมากเพียงพอให้เกิดการจุดติดไฟได้ 
อย่างไรก็ตาม ยังมีกระบวนการผลิต หรืองานบ ารุงรักษาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสภาพบรรยากาศดังกล่าวได้ 
ดังนั้นจึงต้องพยายามป้องกันมิให้เกิดการระเบิดในสถานที่นั้น ซึ่งสิ่งที่ท าให้เกิดการระเบิดที่ส าคัญ มีดังนี้ 

- เปลวไฟ: Open Flame 
- พ้ืนผิวที่มีความร้อนสูง: Hot Surfaces 
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- การอาร์ก และการสปาร์กของอุปกรณ์ไฟฟ้า: Electrical Arcs and Sparks 
- การถ่ายเทประจุของไฟฟ้าสถิตระหว่างวัตถุที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า: Electrostatic Discharge 
- การเกิดฟ้าผ่า หรือการถ่ายเทประจุไฟฟ้าจากบรรยากาศลงสู่พ้ืนดิน: Lightning (Atmospheric 

Discharge) 
- การเกิดการเสียดสีของเครื่องจักรกล หรือการกระทบอย่างรุนแรงของโลหะ: Mechanical Friction 

or Impact Sparks 
- การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเข้มสูง: Electromagnetic Radiation 
- การเกิดคลื่นอัลตร้าโซนิกท่ีมีพลังงานสูง: Ultrasonic 
- คลื่นพลังงานกระแทกอย่างรุนแรง: Shock Waves (Adiabatic Compression) 
- การแผ่คลื่นพลังงานจากปฏิกิริยาการแยกตัวของไอออน: Ionizing Radiation 
- การแผ่คลื่นแสงที่มีความเข้มสูง: Optical Radiation 
- ปฏิกิริยาเคมีอย่างรุนแรงและเกิดพลังงานความร้อนสูง: Chemical Reaction 

 
2. เทคนิคพื้นฐำนในกำรป้องกันกำรระเบิด (Technical Principle of Explosion Protections) 

Temperature Classification 
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะมีระดับอุณหภูมิสูงขึ้นไม่เท่ากันเมื่อใช้งานตามปกติ ถ้าการใช้งาน

อุปกรณ์ไฟฟ้านั้น ๆ ท าให้เกิดความร้อนสูงจนถึงระดับอุณหภูมิที่ไอระเหยของสารไวไฟสามารถลุกติดไฟได้
เอง (Auto-Ignition Temperature) อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ดังนั้นมาตรฐาน National Electrical 
Code (NEC) และ International Electrotechnical Commission (IEC) รวมทั้งมาตรฐานอ่ืน ๆ จึงมีการ
แบ่งระดับอุณหภูมิสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นบนพ้ืนผิวของสิ่งห่อหุ้ม (Enclosure) อุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะใช้งาน
ตามปกติ ซึ่งเรียกว่าTemperature Class (T Class) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นจะไม่ท าให้เกิด
ความร้อนสูงจนก๊าชหรือไอระเหยของสารไวไฟที่ผสมอยู่ในบรรยากาศลุกติดไฟได้เอง ดั งนั้น เมื่อทราบ
ว่าสารไวไฟที่ใช้มีค่า Auto-ignition Temperature เท่าใด ก็จะต้องเลือกระดับ T class ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ให้มีค่าต่ ากว่าค่า Auto-Ignition Temperature ของสารไวไฟในพ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น  
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ตำรำงที่ 5 แสดงรหัสมำตรฐำนของ Temperature Classification ในมำตรฐำน IEC และ NEC 

ระดับอุณหภูมิสูงสุด มำตรฐำน IEC มำตรฐำน NEC 

450 oC 

 

T1 T1 

300 oC T2 T2 

280 oC T2A 

260 oC T2B 

230 oC T2C 

215 oC T2D 

200 oC T3 T3 

180 oC T3A 

165 oC T3B 

160 oC T3C 

135 oC T4 T4 

120 oC T4A 

100 oC T5 T5 

85 oC T6 T6 

ที่มำ : มาตรฐาน IEC และ NEC 
 

3. มำตรฐำนอุปกรณ์ป้องกันกำรระเบิด (Explosion proof Protection)  
วิธีการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบในการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สามารถป้องกันการระเบิด

เกิดจากแนวคิดพ้ืนฐานที่ว่า การเกิดเพลิงไหม้จะต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ สารไวไฟปริมาณมากพอ 
ออกซิเจน และแหล่งจุดติดไฟ ดังนั้น วิธีการป้องกันการระเบิดจึงใช้แนวคิดพ้ืนฐานในการป้องกันไม่ให้เกิด
ความร้อนสูงที่ผิวเครื่องห่อหุ้ม หรือเกิดประกายไฟได้ แต่ถ้าเกิดมีประกายไฟขึ้นภายในเครื่องห่อหุ้มก็จะไม่
ท าให้เกิดไฟไหม้ลุกลามออกนอกสู่ภายนอกได้ 

 
4. กำรรับรองมำตรฐำนอุปกรณ์ป้องกันกำรระเบิด 

อุปกรณ์กันการระเบิดของผู้ผลิตทุกรายจะต้องผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานว่าได้
ออกแบบ เพ่ือป้องกันการระเบิดด้วยวิธีต่าง ๆ ตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ที่จะสามารถให้บริการ
ทดสอบและให้การรับรอง มีดังนี้ 
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ตำรำงที่ 6 ตัวแทนผู้รับรองมำตรฐำน (Standard Agencies) 

ประเทศ ผู้มีอ ำนำจในกำรรับรองมำตรฐำน 

Australia Quality Assurance Services 
Australia Safety in Mines Testing and Research Station (SIMTARS) 
Austria Technishe Uberwachung Verein Product Services (TUV) 
Brazil Centro de Pesquisas de Energia Eletrica (CEPEL) 
Canada Canada Standards Association (CSA) 
Czech Republic Fyzikalne Technicky Zkusebni Ustav (FTZU) 
Denmark DEMKO 
Finland Technical Research Centre of Finland (VTT) 
France Institut National de I’Environnement Industriel et des Risques 

(INERIS) 
France Laboratorie Central des Industries Electriques (LCIE) 
Germany Forschungsgesellshaft fur Angewandte Systemsichereit und 

Arbeitsmedizin mbH (FSA) 
Germany DMT-Gesellshaft fur forschung und Prufung mbH 

Fachstelle fur Sicherheit elektrischer Betriebsmttel 
Bergbau-Versuchsstrecke (BVS) 

Germany Institut fur Sicherheitstechnik GmbH Institut an der Bergakademie 
Freiberg (IBExU) 

Germany Technishe Uberwachung Verein (TUV) 
Germany Physikalisch-Technische Bundesanstilt (PTB) 
Hungary Hungarian Testing Authority for Explosion-proof Electrical 

Apparatus (BKI) 
Italy Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI) 
Japan The Technical Institution of Industrial Safety (TIIS) 
Luxemburg Service de I’Energie de I’Etat Luxembourgeois 
Netherlands Keuring van Elektrotechnische Materialen (KEMA) 
Norway NEMKO 
Poland Glowny Institut Gornictwa Kopalnia Doswiadczalna “BARBARA” 
Republic Korea Korea Industrial Safety Corp. (KISCO) 
Republic of 
South Africa 

South African Bureau of Standards (SABS) 



คู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัย 
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 

 

  57 
 
 
 

 

 

ประเทศ ผู้มีอ ำนำจในกำรรับรองมำตรฐำน 

Romania Insemex Petrosani Equipment Ex. Certification Service 
Russia Test Centre for Explosion-proof Electrical Apparatus (VNIIEF) 
Slovakia Elektrotechnicky Vyskummy a Projektovy Ustav (EVPU) 
Slovenia Mr Igor Likar Slovenian of Quality and Metrology (SIQ) 
Spain Laboratorio Official Jose Maria Madariage (LOM) 
Sweden Swedish National Testing and Research Institute (SP) 
Switzerland Eidgenossisches Starkstrominspektorat (ESTI) 
Ukraine Test and Certification Ventre for Explosion-proof and frame- 

proof Electrical Apparatus (ISZVE) 
United Kingdom Electrical Equipment Certification Services (EECS) 
United Kingdom SIRA Certification Services (SCS) 
United States Factory Mutual Research Corporation (FM) 
United States Underwriters Laboratories, Inc. (UL) 
Yugoslavia Savezno Ministarstvoza Razvoj, Naukui Zivotnu Sredinu, 

Savezni Zavodza Standardizaciju (SZS) 
 

 

5. สัญลักษณ์ของมำตรฐำนอุปกรณ์ป้องกันกำรระเบิด (Certification Code) 
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถใช้ในงานติดตั้งในพ้ืนที่อันตรายจะต้องถูกออกแบบให้เหมาะสมในการใช้งาน

ในแต่ละประเภทของพ้ืนที่อันตราย ซึ่งผู้ผลิตจะแสดงสัญลักษณ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการ
ออกแบบ เพ่ือบ่งบอกคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น 

- สัญลักษณ์ส าหรับมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทป้องกันการระเบิดตามมาตรฐาน NEC 500 
 ตัวอย่างสัญลักษณ์: Class I, Div 1, Group B, C, D, T4 

- สัญลักษณ์ส าหรับมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทป้องกันการระเบิดตามมาตรฐาน NEC 505 
 ตัวอย่างสัญลักษณ์: Class I, Zone 1, AEx d [ia] IIC T4 

- สัญลักษณ์ส าหรับมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทป้องกันการระเบิดตามมาตรฐาน IEC และ European 
Committee for Electrotechinical Standardization (CENELEC) 
 ตัวอย่างสัญลักษณ์ IEC: Ex d IIC T5 
 ตัวอย่างสัญลักษณ์ CENELEC: EEx d IIC T5 
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ตัวอย่ำง  

อุปกรณ์ไฟฟ้ำชนิดป้องกันกำรระเบิด 
Ex-Proof Plugs Ex-Proof Lamp 

 

 

จัดให้มีอุปกรณ์ดูดซับสำรเคมีอันตรำยกรณีเกิดกำรรั่วไหล /1 
1. วัสดุดูดซับน้ ามันและสารเคมี สามารถแบ่งตามลักษณะในการใช้งานได้ ดังต่อไปนี้ 

1) Maintenance Sorbent วัสดุดูดซับน้ ามัน Solvent Coolant น้ า และสารเคมีทั่วไป 
- เหมาะกับงานซ่อมบ ารุง สะดวกกว่าการใช้ทราย ขี้เลื่อย เพียงน าไปวางบริเวณที่มีการรั่วไหลอยู่

เป็นประจ าของเครื่องจักร 
- ช่วยลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน สะดวกในการท าความสะอาด ประหยัดเวลาและ

แรงงานสามารถน ากลับมาใช้ได้อีกครั้ง 
2) Oil Only Sorbent (Solution for Outdoor Leak and Spills) วัสดุดูดซับน้ ามนัและสารเคมีที่ไม่มีน้ า 

- ใช้ดูดซับเฉพาะน้ ามัน ไม่ซับน้ า รักษารูปทรงได้ดี ถึงแม้ว่าจะดูดซับน้ ามันไว้มากก็ตาม 
- ใช้งานได้ดีทั้งบนบกและในแหล่งน้ า เช่น รางระบายน้ า บ่อบ าบัดน้ าเสีย ฯลฯ 
- สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกครั้ง 

3) Haz-Mat Acids and Caustics Sorbent วัสดุดูดซับสารเคมีอันตราย กรด ด่าง 
- ใช้ได้ดีในการดูดซับสารเคมีทุกประเภท กรดและด่างเข้มข้น ใช้งานสะดวก รวดเร็วช่วยลดอันตรายที่

เกิดจากการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย 
- เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการ งานทดลองต่าง ๆ สารที่เก็บสารเคมี รวมถึงงานป้องกันภัยจากสารเคมี  

4) Emergency Kits ชุดรวมอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่เร็ว ส าหรับกรณีฉุกเฉิน 
- ชุดอุปกรณ์ประเภทนี้สะดวกในการใช้งานซึ่งในกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ สามารถใช้งานได้ทันที 
- ในชุดรวมอุปกรณ์จะบรรจุอุปกรณ์ดูดซับชนิดต่าง ๆ และคู่มือการใช้งาน เหมาะอย่างยิ่งในการ

ติดตั้งตามจุดที่มีความเสี่ยงต่อการหกรั่วไหลของน้ ามัน สารเคมีอันตราย 
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2. การเลือกใช้วัสดุดูดซับสารเคมี ควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการรั่วไหล หรือการแพร่กระจายของ
สารเคมี ดังนี้ 
1) Pad 

- เหมาะกับการรั่วไหลที่มีปริมาณน้อยหรือในพื้นที่แคบ 
- เช็ดท าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรที่มีคราบน้ ามัน 

 
2) Roll 

- เหมาะกับการแพร่กระจายที่เป็นบริเวณกว้าง 
- ใช้ตัดตามขนาดที่ต้องการ หรือตัดเข้ารูปตามมุมแคบ ๆ 

 
3) Boom 

 

- ใช้ล้อมเป็นวง เพื่อควบคุม การแพร่กระจายให้อยู่ในเขตจ ากัด 
- วางรอบเครื่องจักร เพ่ือดูดซับน้ ามันหล่อลื่นที่รั่วไหล 
- เกี่ยวต่อกันเป็นท่อยาวได้  
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4) Particulate 

- ใส่กล่องบรรจุขวดสารเคมี เพ่ือดูดซับกรณีขวดแตก 
- ใช้โปรยบนพื้นผิวขรุขระ 
- ใช้ร่วมกับรั้วลวดหนามของรางระบายน้ า เพ่ือดักน้ ามัน หรือสารเคมีที่ไม่ละลายน้ า 

ตัวอย่ำง วัสดุดูดซับสารเคมี และวิธีการใช้อุปกรณ์ดูดซับ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภำชนะบรรจุต้องมีควำมแข็งแรง อยู่ในสภำพที่ปลอดภัย /1 
1. กำรเลือกภำชนะบรรจุส ำหรับสำรเคมีอันตรำย ควรด ำเนินกำรดังนี้ 

1) ให้เลือกภาชนะที่เหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอันตราย เช่น ไม่ควรใช้ภาชนะโลหะกับสารกัดกร่อน 
ภาชนะพลาสติก กับสารออกซิไดซ์ เป็นต้น 

2) ภาชนะมาตรฐานที่ควรใช้คือ แกลลอนพลาสติก 20 L (GL20), ขวดแก้ว 1.0 L (GB1), 2.5 L (GB2.5), 
4.0 L (GB4), ปี๊บโลหะ 18 L (MC18) หรือถุงพลาสติกหนา (BG1-BG5)  
หมายเหตุ กรณีถุงพลาสติกให้ระบุน้ าหนักของสารเป็นกิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้ปัดเป็นกิโลกรัม
ต่อไป และแต่ละถุงไม่ควรหนักเกิน 5 กิโลกรัม  

วัสดุดูดซับสำรเคมี วิธีกำรใช้วัสดุดูดซับสำรเคมี 
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3) ขนาดบรรจุจะถือตามขนาดภาชนะ ในขณะเดียวกันก็อย่าบรรจุจนล้นภาชนะ และอย่าปิดฝาภาชนะให้
แน่นเกินไประหว่างเก็บรักษา เนื่องจากไอของสารเคมีอาจขยายตัวจนท าให้ภาชนะบรรจุระเบิดได้  

4) บนภาชนะบรรจุให้ติดฉลากตามกฎหมายก าหนดและฉลากต้องอยู่ในสภาพที่สามารถอ่านได้อย่าง
ชัดเจน 

2. ลักษณะของภำชนะที่ปลอดภัย มีดังนี้ 
1) ภาชนะบรรจุไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยรั่วซึม 
2) หีบห่อบรรจุต้องไม่ฉีกขาด 
3) ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อท่ีได้รับความเสียหายต้องเปลี่ยนใหม่ 

 

ตัวอย่ำง  

ตัวอย่ำงภำชนะบรรจุสำรเคมีที่มีสภำพที่ปลอดภัย 
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จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
ถังเก็บสำรเคมีอันตรำยต้องมีควำมม่ันคงแข็งแรง เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ยอมรับ /3 

การเลือกมาตรฐานส าหรับใช้ออกแบบถังเก็บของเหลวไวไฟจะต้องพิจารณาจากค่าความดันในการ
ออกแบบ (Design pressure) ซึ่งเป็นความดันเหนือระดับของเหลวและมีค่าไม่น้อยกว่า 110% ของค่า       
ความดันที่แท้จริง (True Vapor Pressure :TVP) ของสารที่จะจัดเก็บที่อุณหภูมิใช้งานสูงสุด โดยแบ่งความดัน
ในการออกแบบแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังตารางที่ 7 

ตำรำงที่ 7 แสดงชนิดและควำมดันในกำรออกแบบส ำหรับถังเก็บ 

ชนิดของถังเก็บ ควำมดันในกำรออกแบบ มำตรฐำน 

ถังเก็บใช้งานที่ความดัน
บรรยากาศ (Atmospheric 
tank) 

ความดันบรรยากาศ ถึง 2.5 psig* 
หรือความดันบรรยากาศถึง 17.2 psi** 

API 650 : Welded Tanks for Oil 
Storage (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 93 °C) 

ถังเก็บใช้งานที่ความดันต่ า 
(Low pressure tank) 

ความดันบรรยากาศ ถึง 15 psig 
หรือความดันบรรยากาศถึง 29.7 psi 

API 620 : Design and 
Construction of Large, Welded, 
Low-Pressure Storage Tanks 
(อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 °C) 

ถังเก็บใช้งานที่ความดันสูง 
(High pressure tank) 

> 15 psig หรือ > 29.7 psi ASME Boiler and Pressure 
Vessel Code 

 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

3.6.4 การจัดเก็บสารเคมีอันตรายในถังเก็บขนาดใหญ่ (Storage Tank) ตั้งแต่ 25,000 ลิตรขึ้นไป  
จัดให้มีการด าเนินการดังนี้  
1) ถังเก็บสารเคมีอันตรายต้องมีความม่ันคงแข็งแรง เป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ /3 
2) ถังเก็บจะต้องมีใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม /3 
3) ถังเก็บต้องมีเขื่อนกั้นหรือก าแพงคอนกรีตโดยรอบที่สามารถกักเก็บปริมาณของเหลวได้

ทั้งหมด แต่กรณีที่ในพื้นที่กักเก็บมีมากกว่า 1 ถัง ให้สร้างเขื่อนที่สามารถเก็บกักปริมาณ
ของเหลวได้เท่ากับปริมาตรของถังเก็บขนาดใหญ่ที่สุด /3 

4) ต้องจัดให้มีวัตถุหรือเคมีภัณฑ์ที่มีสมบัติเหมาะสมในการระงับหรือลดความรุนแรงของการ
แพร่กระจายได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ /3 

5) ถังต้องติดตั้งสายดิน เพ่ือป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต /3 
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หมายเหตุ 
* psig เป็นหน่วยของความดันเกจ (Gauge pressure) ซึ่งเป็นค่าท่ีอ่านได้จากเกจวัดความดันของของไหล 
**psi  เป็นหน่วยของความดันสมบูรณ์ (Absolute pressure) ซึ่งเป็นผลรวมของความดันเกจกับความดันบรรยากาศ    

 โดยค านวณจากความดันสมบูรณ์ = ความดันเกจ +14.7 psi 

 
ถังเก็บจะต้องมีใบรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพควบคุม /3 

ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย เช่น ผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมหลักของ   
ผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประเภทและลักษณะของถังเก็บ 
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 ตัวอย่ำง   
แบบถังเก็บขนำดใหญ่ (Storage Tank) 
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ถังเก็บต้องมีเขื่อนกั้นหรือก ำแพงคอนกรีตโดยรอบที่สำมำรถกักเก็บปริมำณของเหลวได้ทั้งหมด แต่กรณีที่
ในพื้นที่กักเก็บมีมำกกว่ำ 1 ถัง ให้สร้ำงเขื่อนที่สำมำรถเก็บกักปริมำณของเหลวได้เท่ำกับปริมำตรของ     
ถังเก็บขนำดใหญ่ที่สุด 

- มีการเทพ้ืนด้วยคอนกรีต 
- มีก าแพงคอนกรีตโดยรอบที่สามารถกักเก็บปริมาณของเหลวได้ทั้งหมด 
- มีระบบการป้องกันการรั่วไหลออกสู่นอก เช่น ให้มีระบบบ่อพัก  ระบบท่อส่งไปบ่อบ าบัด หรือระบบ

วาล์วควบคุม เป็นต้น 
 

ตัวอย่ำง  

เขื่อนกั้นหรือก ำแพงคอนกรีตโดยรอบถังสำรเคมีเพื่อกักเก็บของเหลวกรณีรั่วไหล 

 
 

ต้องจัดให้มีวัตถุหรือเคมีภัณฑ์ที่มีสมบัติเหมำะสมในกำรระงับหรือลดควำมรุนแรงของกำรแพร่กระจำยได้
อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ  
1. กรณีเกิดการรั่วไหลของสารเคมีหรือไฟไหม้เนื่องจากสารเคมี ควรเลือกวัตถุหรือเคมีภัณฑ์ท่ีเหมาะสมในการ

ระงับหรือลดความรุนแรงของการแพร่กระจายให้ถูกต้อง และไม่เพ่ิมความรุนแรงของเหตุการณ์การเลือกใช้
สารที่ใช้ดับเพลิงก็ต้องเป็นไปตามชนิดของเชื้อเพลิง โดยสารที่ใช้ในการดับเพลิงมีดังนี้ เช่น 

1) น้ า (Water) ซึ่งจัดเป็นสารที่ใช้ดับเพลิงพ้ืนฐานมีหน้าที่ส าคัญในการลดอุณหภูมิของเชื้อเพลิงให้ลดลง 
รวมไปถึงลดความเข้มข้นของออกซิเจนอันเป็นหนึ่งในปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ส าคัญของการเกิดไฟ เหมาะกับ
ใช้ดับเพลิงไหม้ประเภทเอ (Class A) 

2) คาร์บอนไดออกไซด์  (Carbon Dioxide : CO2) เหมาะกับใช้ดับเพลิงไหม้ประเภท เอ บี ซี (Class A, B, 
C) คาร์บอนไดออกไซด์มีหน้าที่ส าคัญในการปกคลุมเชื้อเพลิง เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกซิเจนท าปฏิกิริยา 
รวมไปถึงลดอุณหภูมิของเชื้อเพลิงลง 
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3) ไนโตรเจน (Nitrogen) ใช้ดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภท ซึ่งไนโตรเจนมีหน้าที่ส าคัญ โดยการเจือจาง
ออกซิเจนภายในอากาศ ตัดปฏิกิริยาที่ส าคัญของการเกิดไฟ แต่ต้องระวัง หากอุณหภูมิสูง  ไนโตรเจน
อาจเกิดการรวมตัวกับคาร์บอนกลายเป็นก๊าชไซยาโนเจน ซึ่งมีพิษและเป็นอันตราย 

4) โฟม (Foam) เหมาะกับไฟไหม้ประเภทบี (Class B) เท่านั้น ซึ่งโฟมมีหน้าที่ส าคัญในการลดอุณหภูมิ
ของเชื้อเพลิง รวมไปถึงการปิดกั้นออกซิเจนไม่ให้ท าปฏิกิริยาสันดาป 

5) ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เหมาะกับใช้ดับเพลิงไหม้ประเภท เอ บี ซี (Class A, B, C)  มีหน้าที่ส าคัญ
ในการปกคลุมเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันไม่ให้ออกซิเจนท าปฏิกิริยาสันดาป  

2. กรณีเกิดการรั่วไหลของสารเคมีการเลือกใช้วัสดุดูดซับสารเคมี ควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการรั่วไหล 
หรอืการแพร่กระจายของสารเคมี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อ 3.6.3 (5) 

 

ตัวอย่ำง  

กำรระงับหรือลดควำมรุนแรงของกำรแพร่กระจำย 
  

  

 

 



คู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัย 
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 

 

  67 
 
 
 

 

 

ถังต้องติดตั้งสำยดิน เพื่อป้องกันกำรเกิดประจุไฟฟ้ำสถิต 

กำรป้องกันกำรสปำร์กจำกประจุไฟฟ้ำสถิต 
การป้องกันการสปาร์กจากประจุไฟฟ้าสถิตสามารถท าได้โดยการใช้ถังบรรจุและท่อน าสารไวไฟ ซึ่งสามารถ

น าไฟฟ้าได้ และการป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าสะสมบนพ้ืนผิววัสดุ ตัวน าดังกล่าว โดยการต่อฝากและต่อลงดิน 
(Bonding and Grounding) ซึ่งเป็นมาตรการป้องอันตรายจากไฟฟ้าสถิตที่ส าคัญ 

การต่อฝาก (Bonding) คือ การเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้าระหว่างโครงสร้างที่เป็นตัวน าไฟฟ้า 2 ส่วนเข้า
ด้วยกันโดยใช้ตัวน าไฟฟ้า ขนาดของตัวน าไฟฟ้าประเด็นส าคัญ แต่ความแข็งแรงของวัสดุตัวน าและความแนบ
แน่นของหน้าสัมผัสของจุดต่อเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญมากกว่า การต่อฝากไม่สามารถแก้ปัญหาการสะสม
ของประจุไฟฟ้าสถิตได้ แต่จะช่วยกระจายการสะสมของประจุไฟฟ้าบนโครงสร้างหนึ่ง  ๆ เมื่อมีการเชื่อมต่อกัน
ทางไฟฟ้าแล้วศักย์ไฟฟ้าของโครงสร้างทั้งสองจะเท่ากัน เป็นการก าจัดความเสี่ยงของการถ่ายเทประจุระหว่างวัตถุ 

การต่อลงดิน (Grounding) คือ การเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้าระหว่างโครงสร้างที่เป็นตัวน าไฟฟ้าลงสู่พ้ืนดิน
โดยใช้ตัวน าไฟฟ้า การต่อลงดินสามารถแก้ปัญหาการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตได้บนวัสดุตัวน าได้ เพราะการ
เชื่อมต่อกันทางไฟฟ้าจะช่วยถ่ายเทประจุไฟฟ้าลงสู่พ้ืนดิน ท าให้ศักย์ไฟฟ้าบนโครงสร้างนั้นเท่ากับพื้นดิน 

lightning strike (ฟ้าผ่า) 

lightning rod (สายล่อฟ้า) 

lightning Current 
(การไหลของกระแส) 

lightning Current 
(การไหลของกระแส) 

Ground Bonding 
(การต่อลงดิน) 

Ground Bonding 
(การต่อลงดิน) 

Grounding System Cable 
(ระบบสายดิน) 

Current Dissipation  
(กระแสสลายลงดิน) 
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จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 
กรณีที่มีกำรถ่ำยเทสำรเคมีไวไฟจำกภำชนะบรรจุต้องมีกำรต่อสำยดินทุกครั้ง /3 
 

ตัวอย่ำง  

กำรต่อสำยดินเม่ือมีกำรถ่ำยเทสำรเคมีไวไฟจำกภำชนะบรรจุ 

 

การต่อสายดินนั้นจะช่วยน าไฟฟ้าสถิตลงดิน เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าสถิตสัมผัสกับไอระเหยของ
สารเคมีไวไฟ ดังนั้น เพ่ือความปลอดภัยควรมีการการตรวจสอบการต่อสายดินของภาชนะบรรจุสารเคมีไวไฟ 
และวัดความต้านทานดิน (Earth Ressistivity Measurement) เพ่ือให้มั่นใจว่าไฟฟ้าสถิตสามารถไหลลงสู่ดิน
ได้จริง 

การวัดความต้านทานดิน เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการต่อระบบกราวด์ (Ground) ของระบบไฟฟ้า โดย
มาตรฐานก าหนดไว้ว่าถ้าต้องมีการต่อหลักดิน ความต้านทานของดินบริเวณนั้นต้อง  ไม่เกิน 5 โอห์ม (อ้างถึง
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ 2545 (EIT-2001-51)) ถ้าวัดแล้วไม่ได้ ต้องมีการปรับ
สภาพดินก่อน หรือโดยวิธีอ่ืน เช่น เพ่ิมแท่งหลักดิน ตอกให้ลึกข้ึน เป็นต้น 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

3.6.5 การท างานกับสารเคมีอันตราย จัดให้มีการด าเนินการดังนี้ 
1) กรณีท่ีมีการถ่ายเทสารเคมีไวไฟจากภาชนะบรรจุต้องมีการต่อสายดินทุกครั้ง /3 
2) จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะอันตรายและความรุนแรงของ

สารเคมีอันตรายหรือลักษณะงาน /1 
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ค่าความต้านทานดิน 5 โอห์ม ที่ก าหนดในมาตรฐานนั้น เป็นค่าที่ควรท าส าหรับดินทั่วไป เพ่ือว่าถ้ามีกระแส
รั่วลงดินระบบ 220V ก็ยังมีกระแส 220/5 = 44A ท าให้เบรกเกอร์ขนาดเล็กยังตัดวงจรได้ แต่หากก าหนดความ
ต้านทานดินสูงมากกว่านี้ เมื่อเกิดกระแสรั่วน้อยท าให้เบรกเกอร์ไม่ตัด และกระแสนี้จะไหลตลอดเวลา 

แต่ในกรณีที่ความต้านทานดินสูงมาก เช่น ปัก Ground rod แล้วยังออกมา 500 โอห์ม กรณีนี้ต้องท า 
Equipotentail ground ขึ้นมา คือ ท าเป็นกริดและให้อาคาร หรืออุปกรณ์ทุกอย่างอยู่บนกริดดังกล่าว  

ส าหรับเครื่องมือในการวัดความต้านทานดินดังกล่าว สามารถจ าแนกวิธีการวัด พอสังเขปได้ ดังนี้ 

1. วิธีกำรวัดควำมต้ำนทำนดิน (Earth resistance measurement) 

 
 

2. วิธีกำรวัดควำมต้ำนทำนดินระหว่ำงหลักดิน 2 จุด (Measurement of coupling)  

 

3. วิธีกำรวัดค่ำควำมต้ำนทำนจ ำเพำะของดิน (Measurement of earth resistivity) 
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สูตรการค านวณค่าความต้านทานจ าเพาะของดิน โดยปกติแล้วการค านวณค่าความต้านทานจ าเพาะของดินนั้น 

จะคิดจากจุดกึ่งกลางเครื่องวัด นั่นก็คือจุด 0 ตามวิธีการวัดที่ 3 p = 2π × R × a โดยที่  
P คือ ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของดิน มีหน่วยเป็นโอห์ม – เมตร  
R คือ ค่าความต้านทานของดินที่วัดได้ มีหน่วยเป็นโอห์ม  
a คือ ระยะห่างระหว่างหลักของดินทดสอบแต่ละอัน ซึ่งห่างเท่ากันทุกแห่ง มีหน่วยเป็นเมตร 

 
จัดอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลตำมลักษณะอันตรำยและควำมรุนแรงของสำรเคมีอันตรำย
หรือลักษณะงำน /1  

1. ประเภทของอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 

1) อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำและดวงตำ 
เพ่ือป้องกันผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณที่มีอันตรายต่อใบหน้าและดวงตา จากการ

กระเด็นของสารเคมีเหลว กรด ด่าง ไอของสารเคมี ไม่ควรให้ใช้คอนแทคเลนส์ในห้องปฎิบัติการเคมี หรือ
ในพ้ืนที่ที่มีสารเคมีหรือฝุ่นละออง ส าหรับผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์จ าเป็นต้องสวมใส่แว่นตานิรภัยเสมอ 

 แว่นครอบตำ (Safety Goggles) แว่นครอบตาใช้ส าหรับป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา แว่น
ครอบตาชนิดนี้จะใช้ลิ้นระบาย (Exhaust Valve) ระบายความร้อนออกสู่ภายนอกแว่นแทน 
ซึ่ ง โดยมากจะมีอยู่ ด้ วยกัน 4 -6 ลิ้ นรอบกรอบแว่น ส่ วนวัสดุที่ ใช้ท า เลนส์  ได้แก่  
Polycarbonate และ Poly Acetate  
 

 
 

 

 
 กระบังหน้ำ (Face Shield) เป็นวัสดุโค้งครอบใบหน้า กระบังหน้าใช้ส าหรับป้องกันอันตราย

ต่อใบหน้า และล าคอ จากการกระเด็นสารเคมี ส่วนวัสดุที่ใช้ท าเลนส์ ได้แก่ Polycarbonate, 
Polyacetate และ Polypropionate 
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2) ถุงมือป้องกันสำรเคมี  

 ถุงมือยำงธรรมชำติ (Natural-LATEX Glove) เป็นวัสดุป้องกัน กรด ด่างอ่อน แอลกอฮอล์ 
และสารละลายเจือจางที่มีน้ าผสมอยู่ ให้การป้องกันได้พอประมาณกับสารเคมีประเภทคีโตน 
และ อัลดีไฮด์ ที่ยังไม่เจือจางตลอดจนให้การป้องกันต่อการบาดได้ดีมาก 

 
 ถุงมือสังเครำะห์บิวทิว (Butyl synthetic-rubber Gloves) มีความสามารถในการต้านทาน

การซึมผ่านของก๊าซ สารเคมี และไอน้ าได้สูง 

 
 ถุงมือยำงไนไตร (Nitrile Glove) ให้การป้องกันสารเคมีจ าพวกด่างอ่อน น้ ามัน และสารตัว

ท าละลายรวมไปถึงเอสเตอร์ จารบี และไขมันสัตว์เป็นอย่างดี ให้การป้องกันได้ดีต่อการเฉี่ยว
เฉือน บาดเจาะ และเสียดสี 
 

 

 ถุงมือยำงนีโอพรีน (Neoprene Glove) ให้การป้องกันต่อสารเคมีหลาย ๆ ชนิด เช่น น้ ามัน 
กรด ด่างแก่ และสารตัวท าละลาย แต่ป้องกันได้น้อยกว่ายางธรรมชาติ และยางไนไตร ในส่วน
ของ การเฉี่ยว เฉือน บาด และเจาะ 
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3) อุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจ 

 อุปกรณ์ที่ท ำให้อำกำศบริสุทธิ์ (Air-Purifying Respirator) ใช้ส าหรับป้องกันก๊าซหรือ   
ไอระเหย ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดรวมกัน โดยสารเหล่านี้จะถูกสารเคมีที่บรรจุอยู่ใน
หน้ากากหรือตัวกรองดักจับไว้ การเลือกใช้ตลับตัวกรองสารเคมีแสดงดังตารางที่ 8  
 

 ตำรำงที่ 8 กำรเลือกใช้ตลับตัวกรองสำรเคมี 

สำรเคมี สี 

Acid gas ขาว 

Organic Vapors ด า 

Ammonia gas เขียว 

Carbon monoxide gas น้ าเงิน 

Acid gases and organic vapors เหลือง 

Acid gases, ammonia and organic vapors น้ าตาล 

Acid gases, ammonia, carbon monoxide and organic vapors แดง 

Radioactive materials (except tritium and noble gases) ม่วง 

Dust, Fume and Mists (Other than radioactive materials) ส้ม 
 

  
 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงตัวหน้ำกำก ตัวอย่ำงตลับตัวกรองสำรเคมี 

ไอสำรอินทรีย์ แอมโมเนีย ไอกรด 
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4) อุปกรณ์ป้องกันเท้ำ รองเท้ำป้องกันสำรเคมี 
 รองเท้ำป้องกันสำรเคมี มีไว้ส าหรับป้องกันส่วนของเท้า นิ้วเท้า ตลอดจนหน้าแข้ง ไม่ให้สัมผัส

สารเคมีจากการปฏิบัติงาน ท าด้วยวัสดุที่ทนทานต่อสารเคมี กรด ด่าง มักเป็นวัสดุไวนิลนีโอพรีน 
ยางธรรมชาติ  

 
2. กำรเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 

1) เลือกให้เหมาะสมกับลักษณะอันตรายที่พบจากการท างาน  
2) อุปกรณ์ที่เลือกควรได้รับการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน  
3) มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันอันตรายและทนทาน  
4) มีน้ าหนักเบา สวมใส่สบาย ขนาดเหมาะสมกับผู้ใช้ และง่ายต่อการใช้งาน 
5) การบ ารุงรักษาง่าย ส่วนประกอบหาซื้อง่าย และไม่แพงเกินไป  

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัย 
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)   

  

 

74 
 
 
 

 

จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

จัดให้มีที่รองรับของเสียอันตรำยตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม /3 
ของเสียอันตราย หมายถึง ของเสียที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตราย ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการ

ที่เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิดอนตรายต่อคน ชุมชน ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ของเสียที่ปนเปื้อนสารเคมี 
สารเคมีเสื่อมสภาพ ของเสียที่เป็นสารเคมีที่ใช้งานแล้ว และบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมี การจัดเก็บของเสีย
จะต้องค านึงถึงคุณลักษณะของเสียเป็นส าคัญ โดยเลือกภาชนะจัดเก็บที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของของ
เสีย และจัดวางในพ้ืนที่จัดเก็บอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการป้องกันในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย 

กรณีจัดเก็บ “ของเสียอันตราย” ควรด าเนินการ ดังนี้ 
1. ต้องบรรจุของเสียอันตรายไว้ในภาชนะที่ มีสภาพแข็งแรง และต้องไม่เกิดปฏิกิริยาต่อกัน (Compatible) เช่น  

- สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง เช่น กรด ด่าง ไม่ควรใช้ภาชนะท่ีเป็นเหล็ก เพราะกรด ด่าง จะท าให้เกิดการกัด
กร่อนภาชนะท่ีเป็นเหล็ก 

- สารไวไฟไม่ควรเก็บในภาชนะท่ีเป็นพลาสติกเพราะสารไวไฟท าปฏิกิริยากับพลาสติก 
- ตัวท าละลายอินทรีย์ที่มีธาตุฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ ไม่ควรเก็บในภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมเพราะตัว

ท าละลายอินทรีย์ท าปฏิกิริยากับอลูมิเนียม 
2. ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ของเสียอันตรายต้องท าเครื่องหมายว่า “ของเสียอันตราย (Hazardous Waste)” 

รวมทัง้ติดฉลากท่ีภาชนะบรรจุให้ชัดเจนประกอบด้วย 
- ชื่อชนิดของสารที่บรรจุอยู่ภายใน  
- เครื่องหมายความเป็นอันตราย  
- ระบุวันที่เริ่มบรรจุของเสีย และวันที่บรรจุของเสียนั้นเต็มภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ 

 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

3.6.6 การจัดการของเสีย จัดให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) จัดให้มีที่รองรับหรือท่ีก าจัดของเสียตามความจ าเป็นและเหมาะสม /3 

2) จัดให้มีการคัดแยกขยะอันตรายและไม่อันตราย /3 
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3. การจัดแผนผัง (Layout) ในพ้ืนที่จัดเก็บของเสียให้จัดกลุ่มของเสียตามประเภทและความว่องไวต่อปฏิกิริยา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งก าหนดให้สารที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatible) วางแยกเก็บให้ห่างจากกันอย่างเด็ดขาด 
4. กรณีจัดเก็บของเสียอันตรายไว้ภายในอาคารจะต้องเป็นอาคารที่มั่นคง แข็งแรง พ้ืนอาคารทนต่อการกัด

กร่อน ไม่มีรอยแยก มีการระบายอากาศที่พอเพียง 
5. แยกจัดเก็บของเสียที่เป็นอันตรายออกจากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและจัดขอบเขตพ้ืนที่การเก็บของเสีย

ประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจนพร้อมติดป้ายแสดงชนิดประเภทในบริเวณพ้ืนที่จัดเก็บ 
6. จัดให้มีการตรวจสอบอาคารหรือสถานที่เก็บของเสียทุกสัปดาห์ 
7. จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับป้องกันอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินบริเวณพ้ืนที่จัดเก็บให้เพียงพอและเหมาะสม (สามารถ

ดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ข้อ 3.7) 
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จัดให้มีกำรคัดแยกขยะอันตรำยและไม่อันตรำย /3 
แม้ว่าจะด าเนินการลดของเสียที่แหล่งก าเนิดแล้ว แต่ก็จะยังคงมีของเสียเกิดขึ้นจ านวนหนึ่งซึ่งโรงงาน

จะต้องคัดแยกตามประเภท/ชนิดหรือตามวิธีการจัดการกับของเสียแต่ละชนิด เพ่ือไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของ
ของเสียอันตราย และเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการน าของเสียนั้นไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น การคัดแยกจึงมุ่งเน้น
วิธีปฏิบัติที่จะท าให้ของเสียแต่ละชนิดไม่เกิดการปนเปื้อนกัน เนื่องจากอาจมีผลต่อการน าของเสียเหล่านั้นไปใช้
ซ้ าหรือใช้ใหม่  

 

แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการคัดแยกของเสียที่แหล่งก าเนิด มีดังนี ้
1. จัดภาชนะรองรับของเสียแยกประเภทบริเวณที่เกิดของเสีย โดยเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับลักษณะทาง

กายภาพและเคมีของของเสียแต่ละประเภท พร้อมติดป้าย/สัญลักษณ์ให้ชัดเจน  
2. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคัดแยกของเสียและประเภทของ

เสีย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเสียอันตรายที่ต้องทิ้งในภาชนะที่เหมาะสม) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานแยกของ
เสียได้อย่างถูกต้อง 

ตัวอย่ำง  

กำรจัดภำชนะเพื่อคัดแยกขยะอันตรำยและไม่อันตรำย 
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จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

ต้องมีแบบแปลนที่แสดงกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำในโรงงำนตำมควำมเป็นจริง  (As-Built Drawing) และ
รำยกำรประกอบแบบแปลน โดยในแบบแปลนนั้นต้องมีค ำรับรองของวิศวกร 

As-Built Drawing คือ แบบที่เขียนขึ้นหลังจากการก่อสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว โดยแบบ  As-Built 
Drawing จะแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ได้ก่อสร้างไปจริง ๆ เพ่ือเป็นคู่มือในการบ ารุงรักษาอาคาร หรือเพ่ือการ
ต่อเติมอาคารในอนาคต แบบ As-Built Drawing นี้อาจจะแตกต่างจากแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) 
และ Shop Drawing ก็ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลง เพ่ือความเหมาะสมในงานก่อสร้างหน้างาน 

- ตรวจสอบ As-Built Drawing ของระบบไฟฟ้าในโรงงานว่ามีการจัดเก็บหรือไม่ เพื่อดูรายละเอียดการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ได้ก่อสร้างจริง ๆ เช่น แนวทางเดินสายไฟ แนวทางเดินท่อน้ า ลักษณะประตู
หน้าต่าง เป็นต้น  

- ตรวจสอบค ารับรองจากวิศวกรใน As-Built Drawing ว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

3.6.7 อุปกรณ์ไฟฟ้า จัดให้มีการด าเนินการดังนี้ 

1) ต้องมีแบบแปลนที่แสดงการติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานตามความเป็นจริง (As-Built 

Drawing) และรายการประกอบแบบแปลน โดยในแบบแปลนนั้นต้องมีค ารับรองของวิศวกร /4 

2) จัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าใน

โรงงานเป็นประจ าทุกปีโดยวิศวกร /4 

3) อุปกรณ์ไฟฟ้ามีการต่อสายดิน และมีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร /3 

4) อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องไม่ช ารุดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
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ตัวอย่ำง  

แบบแปลนที่แสดงกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำในโรงงำนตำมควำมเป็นจริง (As-Built Drawing) 
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จัดให้มีกำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำในโรงงำนและรับรองควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำในโรงงำนเป็นประจ ำ
ทุกปีโดยวิศวกร 

การตรวจความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าจะต้องตรวจเป็นประจ าทุกปีโดยวิศวกร ตามกฎกระทรวง ก าหนด
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 โดยผู้ที่เข้ามาตรวจจะต้องได้รับใบอนุญาต 
กว. หรือใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้านไฟฟ้า ซึ่งวิศวกรไฟฟ้าที่มาตรวจระบบไฟฟ้าประจ าปี หมายถึง บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้าตามกฎหมายว่า
ด้วยวิศวกร โดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐาน 
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ตัวอย่ำง  

เอกสำรรับรองควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำ 

 

DIW-04-AP-FN-20(00) 
21 มกราคม 2543 

หน้า 1/1 
 

ส านักเทคโนโลยีความปลอดภยั 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ส าหรับเจ้าหน้าที่รับเร่ือง 
รหัส  
เลขรับเลขที่ วนัที ่  

 
เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 

 
ข้าพเจ้า  อาย ุ ปี อาชีพ   

อยูบ้่านเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน   
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวดั   
โทรศพัท์  ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ประเภท  วิศวกร 
สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ แขนงไฟฟา้ก าลงั ตามพระราชบญัญตัวิิศวกร พ.ศ. 2542 
เลขทะเบียน  ตัง้แตว่นัที่  ถึงวนัที่   
และไม่อยูใ่นระหวา่งถกูสัง่พกัหรือเพิกถอนใบอนุญาตดงักลา่ว พร้อมกนันีไ้ด้แนบส าเนาใบอนุญาตมาด้วยแล้ว 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบระบบไฟฟา้ของโรงงานช่ือ   
ช่ือผู้ประกอบกิจการโรงงาน   
ประกอบกิจการ  ทะเบียนโรงงานเลขที่   
อยูบ้่านเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน   
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวดั   
โทรศพัท์  เม่ือวนัที่  เดอืน  พ.ศ.   

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ได้ตรวจสอบระบบไฟฟา้ของโรงงานรายนีแ้ล้ว ตามความรู้ซึ่งได้ท าดทีี่สดุตามหลกั
วิชาชีพและตามมาตรฐานที่อ้างอิง โดยมีผลการตรวจสอบและรายละเอียดตามแบบรายงานการตรวจสอบระบบ
และอปุกรณ์ไฟฟา้กบัแบบแปลนระบบไฟฟา้พร้อม Single Line Diagram ที่แนบ ซึ่งสามารถใช้งานตอ่ไปได้อีก 1 ปี
โดยปลอดภยั ทัง้นีต้้องมีการใช้งานอยา่งถกูวิธีและมีการบ ารุงรักษาตามหลกัวิชาการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลกัฐาน 

 
 
ลงช่ือ  
(  ) 

ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้ รับมอบอ านาจ 
  23 / พ.ค. / 52  

ลงช่ือ  
(  ) 

วิศวกรผู้ตรวจสอบ 
  23 / พ.ค. / 52  

 
หมายเหต ุ 1. ผู้ตรวจสอบต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญตัิ

วิศวกร พ.ศ. 2542 
 2. ใช้เอกสารรับรองฉบบันี ้1 ฉบบั ตอ่ทะเบียนโรงงาน 1 โรง  
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อุปกรณ์ไฟฟ้ำมีกำรต่อสำยดิน และมีระบบป้องกันไฟฟ้ำลัดวงจร 
ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรต่อสำยดิน ดังนี้ 
1. ตรวจสีของสายดินว่าเป็นสายสีเขียวหรือสีเขียวสลับเหลือง 
2. ตรวจสอบจุดต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (จุดต่อลงดินของเส้นศูนย์หรือ Neutral) ต้องอยู่ด้านไฟเข้าของ

เครือ่งตัดวงจรตัวแรกของตู้เมนสวิตซ์ 
3. ตรวจสอบภายในอาคารหลังเดียวกัน ไม่ควรมีจุดต่อลงดินมากกว่า 1 จุด 
4. ไม่พบการต่อโครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องจักรลงดินโดยตรง แต่ถ้าได้ด าเนินการ

ไปแล้วให้แก้ไข โดยมีการต่อลงดินที่ตู้ เมนสวิตซ์อย่างถูกต้องแล้วเดินสายดินจากตู้เมนสวิตซ์มาต่อร่วมกับ
สายดินที่ใช้อยู่เดิม 

5. ตรวจสอบดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นโลหะควรต่อลงดิน มิฉะนั้นต้องอยู่เกินระยะที่บุคคลทั่วไป
สัมผัสไม่ถึง (สูง 2.4 เมตร หรือห่าง 1.5 เมตร ในแนวราบ) 

6. ตรวจสอบว่าไม่มีการใช้ตะปูคอนกรีตตอกเข้าไปในผนังหรือแผ่นพ้ืนคอนกรีต เพราะตะปูคอนกรีตไม่อาจท า
หน้าที่แทนหลักดินเพ่ือการต่อลงดินได้ 

7. ตรวจสอบต าแหน่งของหลักดิน ไม่ควรไกลจากตู้เมนสวิตซ์มากนัก 
8. ตรวจสอบไม่ให้มีการแช่หลักดินในน้ า เพราะถ้ามีไฟรั่วจะแพร่กระจายไปกับน้ าและเกิดอันตรายกับผู้ที่อยู่  

ในน้ า ถ้าจ าเป็นต้องตอกในน้ าต้องตอกให้มิดดิน 
9. สภาพการใช้งาน ต้องตรวจสอบว่ามีการผุกร่อนที่ขั้วต่อหลักดินหรือไม่ 

กำรตรวจสอบระบบป้องกันไฟฟ้ำลัดวงจร 
1. ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ โดยไม่ดัดแปลงใช้วัสดุตัวน าอ่ืนมา

ทดแทน 
2. ตรวจสอบสายไฟฟ้า ฉนวนต้องไม่มีรอยแตก หรือฉนวนถลอกจนเห็นสายทองแดง หรือฉนวนแห้งกรอบ 

และบวม 
3. ตรวจดูสายไฟฟ้าว่าไม่มีการเดินสายไฟใกล้แหล่งความร้อน สารเคมี หรือของหนักวางกดทับ ซึ่งอาจท าให้

ฉนวนช ารุดได้ง่าย และเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ 
4. ตรวจสอบความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ในแผงสวิตซ์และไฟต่าง ๆ ว่ามีตัวแมลง เข้าไปท ารัง หรือมีฝุ่น

ละอองเกาะ หรือไม ่
5. ตรวจสอบการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ อาจดูได้จากเครื่องหมายรับประกันคุณภาพรับรอง

คุณภาพของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
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ตัวอย่ำง  

แผนผังแสดงกำรต่อสำยดินของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

 

อุปกรณ์ไฟฟ้ำต้องไม่ช ำรุดและอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
กำรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
1. ตรวจสอบสายไฟฟ้าต้องมีขนาดกระแสไม่ต่ ากว่าพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินที่ใช้ 
2. ตรวจสอบจุดต่อสายไฟฟ้า การเข้าสาย ต้องขันให้แน่น พันฉนวนให้เรียบร้อย 
3. สังเกตอุณหภูมิของสายโดยการสัมผัสที่ผิวฉนวนของสายไฟฟ้า ถ้ารู้สึกอุ่นหรือร้อนแสดงว่ามีสิ่งผิดปกติ อาจ

เกิดจากใช้ไฟเกินขนาดของสาย หรือมีจุดต่อสายต่าง ๆ ไม่แน่น เช่น บริเวณเต้ารับ สวิตซ์ เต้าเสียบ เป็นต้น 
4. สังเกตสีของเปลือกสาย ถ้าสายไฟบางเส้นมีสีเปลี่ยนไป เช่น สีขาวเปลี่ยนเป็นสีคล้ าหรือมีฝุ่นจับมาก แสดง

ว่ามีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ อาจมีการใช้ไฟเกินขนาดสาย หรือมีการต่อสายไม่แน่น  
5. ตรวจสอบฉนวนสายไฟฟ้าต้องไม่ช ารุด หรือถูกของมีคมบาด 
6. ท่อ/รางเดินสายต้องไม่ผุกร่อน โดยเฉพาะการเดินสายภายนอกอาคาร ในส่วนที่มองเห็นได้ รวมถึงบ่อพัก

สายต้องใช้งานได้ปกติ ฝาปิดอยู่ในสภาพที่ปิดเรียบร้อย ไม่ผุกร่อน แตกร้าว 
7. ตรวจสอบความตึงของสายไฟฟ้าได้ที่บ่อพักสาย โดยสายไฟต้องไม่ตึง 
8. ตรวจสอบเต้ารับ เต้าเสียบ ต้องไม่แตกร้าว หรือมีรอยไหม้  
9. ตรวจสอบการติดตั้งเต้ารับต้องไม่ติดตั้งในที่ชื้นแฉะ สูงจากพ้ืนตามมาตรฐานและมีฝาปิดเต้ารับ 
10. ตรวจสอบอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อเสียบใช้งานต้องเสียบให้แน่น ไม่หลวม หรือโยกคลอน 
11. ตรวจสอบตัวคัทเอาท์และฝาครอบ หากพบว่าช ารุด แตก ให้เปลี่ยนใหม่ทันที 
12. ฟิวส์ที่ใช้ในคัทเอาท์ต้องมีขนาดและชนิดตามที่ก าหนด 
13. ตรวจสอบจุดต่อสายที่คัทเอาท์ต้องขันให้แน่น และใช้ขนาดสายตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
14. ตรวจสอบขั้วหลอดไฟ และข้ัวสตาร์ทเตอร์ มีรอยไหม้ หรือรอยร้าวหรือไม่ 
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15. ตรวจสอบฝาครอบสวิตซ์ ต้องปิดสวิตซ์ให้มิดชิด และต้องไม่แตกร้าว 
16. ตรวจสอบการติดตั้งสวิตซ์ ต้องไม่ติดตั้งในที่เปียกชื้นและห่างจากพ้ืนตามมาตรฐานก าหนด 

 

ตัวอย่ำง  

อุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ช ำรุดและไม่ควรน ำมำใช้งำน 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
โรงงำนที่มีกำรใช้หม้อน้ ำและหม้อต้ม ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมประจ ำหม้อน้ ำและหม้อต้ม ในกรณีที่มีกำรใช้
งำนหม้อน้ ำที่มีก ำลังกำรผลิตไอน้ ำเครื่องละตั้งแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป ต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมและ
อ ำนวยกำรใช้หม้อน้ ำเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกำรใช้งำนหม้อน้ ำ /5 

การตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ าตามหลักวิศวกรรมหรือตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่
กฎหมายก าหนด หมายถึง การตรวจสอบต้องกระท าโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับสภา
วิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวก รรม 
เครื่องกล พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ าและ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน พ.ศ. 2549 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

3.6.8 หม้อน้ าและหม้อต้ม จัดให้มีการด าเนินการดังนี้ 
1) โรงงานที่มีการใช้หม้อน้ าและหม้อต้ม ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมประจ าหม้อน้ าและหม้อต้ม ใน

กรณีท่ีมีการใช้งานหม้อน้ าที่มีก าลังการผลิตไอน้ าเครื่องละตั้งแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป ต้อง
จัดให้มีวิศวกรควบคุมและอ านวยการใช้หม้อน้ าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งานหม้อน้ า /5 

2) โรงงานที่มีการใช้หม้อน้ าและหม้อต้มต้องจัดให้มีการตรวจสอบและทดสอบโดยวิศวกร
ตรวจทดสอบหรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดท า
รายงานผลการตรวจสอบส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม /5 
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ตัวอย่ำง  

แบบฟอร์มค ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจ ำหม้อน้ ำหรือหม้อต้ม 

 

21 มกราคม 2543 
หน้า 1/1 

ค าขอข    ะเบ ย เป    ้ควบค มประ  า ม้อไอ   า ร อ ม้อ ้ม  

                                                                                    เขียนที…่………………………….. 
                                                                      วนัท่ี………….เดือน…………..พ.ศ……….. 

  ข้าพเจ้า……………………………………………………อาย…ุ…………ปี สญัชาต…ิ………. 
อยูบ้่านเลขท่ี………………หมูท่ี…่………..ตรอก/ซอย…………………………….ถนน…………………………………… 
ต าบล/แขวง……………………………..อ าเภอ/เขต……………………………..จงัหวดั…………………………………… 
โทรศพัท์……………………………….โทรสาร………………………………….E-mail……………………………………. 
บตัรประชาชนเลขที่       
มีความประสงค์ขออนญุาตขึน้ทะเบียนเป็นผู้ควบคมุประจ าหม้อไอน า้หรือหม้อต้ม  
ของโรงงาน…………………………………………………………………………………………… 
ตัง้อยูเ่ลขที…่……………………………ตรอก/ซอย………………………………….ถนน………………………………… 
ต าบล/แขวง……………………………..อ าเภอ/เขต……………………………..จงัหวดั...………………………………… 
ทะเบียนโรงงานเลขท่ี                                                                             หมดอาย ุ31 ธนัวาคม พ.ศ. 
พร้อมนีไ้ด้แนบเอกสารประกอบค าขอ ดงันี ้

1. รูปถ่ายปัจจบุนัหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิว้                               จ านวน 1 รูป (ตดิรูปในค าขอ) 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน                    จ านวน 1 ฉบบั 
3. ส าเนาหลกัฐานการศกึษาเป็นผู้ส าเร็จการศกึษา ปวส . สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอตุสาหกรรม              /ส าเนา
หนงัสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบหลกัสตูรผู้ควบคมุประจ าหม้อไอน า้จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม       หรือสถาบนัอ่ืนท่ี
กรมโรงงานอตุสาหกรรมรับรอง       จ านวน 1 ฉบบั 

4. ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)       จ านวน 1 ชดุ 
 

ลงช่ือ……………………………………..ผู้ยื่นค าขอ 
(…….………………………………) 

 

 ข้าพเจ้า…………………………………………………………….....เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
ช่ือโรงงาน…………………………………………………………………………ผลติ……………………………………… 
ตัง้อยูเ่ลขที…่……………………………ตรอก/ซอย………………………………….ถนน……………………………….. 
ต าบล/แขวง……………………………..อ าเภอ/เขต……………………………..จงัหวดั…………………………………… 
โทรศพัท์……………………………….โทรสาร………………………………….E-mail………………………………….. 
ทะเบียนโรงงานเลขท่ี                                                     

 ขอรับรองวา่………………………………………………ได้ป ิบตัิงานอยูใ่นโรงงานของข้าพเจ้าจริง 
ลงช่ือ…………………………………...ผู้ประกอบกิจการโรงงาน/ 

( ……………………………………… )    ผู้มอบอ านาจ 

หมายเหต ุ 1. กรณีย้ายโรงงานผู้ขอต้องท าหนงัสือแจ้งย้ายโรงงานเพ่ือขอขึน้ทะเบียนใหม่ด้วย  
2 กรณีผู้ประกอบกิจการโรงงาน เป็นนิตบิคุคลพร้อมประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคลด้วย  
3 ผู้ได้รับมอบอ านาจ ต้องมีหนงัสือมอบอ านาจจากผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

การรับรองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

ติดรูป 1 นิว้ 
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โรงงำนที่มีกำรใช้หม้อน้ ำและหม้อต้มต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบและทดสอบโดยวิศวกรตรวจทดสอบหรือ
หน่วยรับรองวิศวกรรมด้ำนหม้อน้ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบส่งให้กรม
โรงงำนอุตสำหกรรม /5 

ตัวอย่ำง  

แบบฟอร์มเอกสำรรับรองควำมปลอดภัยในกำรใช้หม้อน้ ำหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน ำควำมร้อน 
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         ………………………………………….…………………………    ………….        …………………...…… 
                 …………………..    ………..    /   ……………………..………….   ………………………………...….. 
     /    …………….………      ……………………….       …………………………        …………………………... 
             ……………………………………………………..      ……………………….…………….    …………...….…... 
    /   …………………………..…….   ………………………..………….     /    ………………..……..……………. 
      /   ……………………..………….       ……………………..………………..        …………………………….……. 
                                                                                                 . .2505 
             /  /  …………………             ……………………….         ……………………                          
                                                                                                                   
                        6-………………………………….              31        ………………………. 
                                            
                  ………………...       ………..    /   ……………………..………….   ………………………………...………. 
     /    …………….………      ……………………….       …………………………        …………………………...... 
            ………………………..                                31        ……………. 
                                       ………………………………………..           ….……………………………   
                           ……………….    …………… .                            ………………………………..        
                                                                                      
                                                                                           1                            
                                      
 
(      )……………………………………………   (      )…………………………………………… 
 ( …………………………………)     ( …………………………………) 
                        (                                )  
 
                                               …………………              …………….        …………………………….. 
                      …………………………………………          …………………………..         . …………… 
                      …………………………………………          …………………………..         . …………… 

    ……………………………………… 
         ……………….      ……………… 

(        1)                        

…………………………………………………………….. 

…………………………………… 

………………………….. 
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                     (Main Valve)      Ø…………………….       ……………………………………..    
              (Check Valve)                 Ø…………………….       ………………………………………    
            (Safety Valve)                                    ………………………     Ø……………………………… 
       …………………………..                          …………………………………………………… 
3.3                                                             

                       (Working Pressure)…………………………………..                        ……………. 
                (Temperature gauge)       ………………………….                        …………………… 
                                (Thermostat)                                     ……………………………………….    
                   …………………………………………………Diff.Pressure………………………………………. 
3.4                                                 
                   (Working Pressure)……………………………………………………………………………… 
               (Pressure gauge)       …………………………                        …………………………... 
                     (Pressure Control Switch) )                                     …………………………………..    
                  …………………………………………………Diff.Pressure………………………………………….. 
3.5                 
                                                          ……………………..                    ……………………………………… 
             …………………………………………………………..(            ) 
                              (Oil Heater)                                        …………………………………………………….. 
                ……………………………………………. 
                                                                    ……………………………………………………………. 
               …………………………………….. 
                               1 Pass            2 Pass            3 Pass           ………………………………………………….. 
            ………………...   ……………………                                                       
     …………………………...                                          
3.6                                                                                                              (    )…………………………… 
3.7                        (Heat Exchange)       ……………………………    
        ………………………………………..    ……………………….      …………….               …………… 
        ………………………………………..    ……………………….      …………….               …………… 
        ………………………………………..    ……………………….      …………….               …………… 

C  
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        -                              

                                       

                                        

                                            

                                               

                                             

                                                        
 

                                  
……………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………..  
 
                                                                             

 

                           …………………………………………  

                                                                                                                                     (                ) 
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จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
ต้องจัดให้มีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำย เพื่อตรวจสอบและ
ทดสอบกำรใช้งำนระบบท ำควำมเย็น อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ตรวจสอบและทดสอบการใช้งานระบบท าความเย็นตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่กฎหมายก าหนด หมายถึง 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ใช้ระบบท าความเย็นต้องจัดให้มีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือตรวจสอบและทดสอบการ     
ใช้งานระบบท าความเย็นให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนด
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็นในโรงงาน พ.ศ. 2554  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

3.6.9 ระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ต้องจัดให้มีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย เพ่ือ

ตรวจสอบและทดสอบการใช้งานระบบท าความเย็น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง /7 

2) ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจไอระเหยของสารแอมโมเนีย ณ บริเวณห้องเครื่อง และ

ห้องปฏิบัติการคนงานที่มีการติดตั้งระบบท าความเย็น อย่างน้อย 1 จุด /7 

3) มีมาตรการระบายแอมโมเนียอย่างปลอดภัย เช่น การระบายไอแอมโมเนียผ่านน้ า เป็นต้น 
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ตัวอย่ำง  

แบบฟอร์มรำยงำนกำรตรวจควำมปลอดภัยระบบท ำควำมเย็น 

 

DIW-04-AP-FN-25(00) 
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ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจไอระเหยของสำรแอมโมเนีย ณ บริเวณห้องเครื่อง และห้องปฏิบัติกำรคนงำนที่            
มีกำรติดตั้งระบบท ำควำมเย็น อย่ำงน้อย 1 จุด  

ตัวอย่ำง  

แสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับไอระเหยของสำรแอมโมเนีย 
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จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
อำคำรโรงงำนมีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครอบคลุมทั่วทั้งอำคำร /8 

ตัวอย่ำง  

อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เช่น 
 ระบบแจ้งเหตุด้วยมือ (Pull Switch) 

 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

3.6.10  ระบบป้องกันอัคคีภัย จัดให้มีการด าเนินการดังนี้ 

1) อาคารโรงงานมีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร /8 

2) มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/6 เดือน /8 

3) ต้องจัดเตรียมน้ าส ารองส าหรับดับเพลิงที่เพียงพอที่จะส่งจ่ายน้ าให้กับอุปกรณ์ฉีดน้ า

ดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 นาที /8 

4) สถานที่จัดเก็บวัตถดุิบหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุที่ติดไฟมีการติดตั้งระบบดับเพลิง

อัตโนมัติ เช่น ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)  

กรณีมีพ้ืนที่ต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ 1,000 ตร.ม. ขึ้นไป /8 

5) สถานทีจ่ัดเก็บวัตถุไวไฟที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 14 ตร.ม. ขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ /8 

(ค่าจุดวาบไฟไม่เกิน 60 ๐c ตามระบบ GHS)  

6) มีการตรวจสอบ ทดสอบ และบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ ส าหรับการป้องกันและระงับ

อัคคีภัยให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา /8 

7) จัดท าเส้นทางหนีไฟที่อพยพผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดออกจากบริเวณท่ีท างานสู่บริเวณที่

ปลอดภัย /8 
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 เครื่องตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) 

 

 

 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) 

 

 
 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Fire System) 
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แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าส าหรับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารอง โดยแหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารองจะท างานทันทีเมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักขัดข้อง และแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าส ารองต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้นานไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง รวมทั้ง
ห้ามท าการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หรือระบบ
ไฟฟ้าของเครื่องจักร 

การติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่
ยอมรับ ตัวอย่างมาตรฐานสากล ได้แก่ National Fire Protection Association (NFPA) ซึ่งมีส านักงานอยู่ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการน าไปใช้เป็นกฎหมายหรือมาตรฐานในหลาย ๆ ประเทศ โดยมาตรฐาน NFPA 
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คือ NFPA 72-National Fire Alarm 
Code 

 
มีกำรตรวจสอบสภำพของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง ต่อ 6 เดือน 
1. ประเภทของเพลิงไหม้ 

ประเภทของเพลิงไหม้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามประเภทชองเชื้อเพลิง ดังนี้  
1) เพลิงไหม้ประเภทเอ (Class A) 
 คือ เพลิงไหม้ที่เกิดการไหม้เชื้อเพลิงประเภทของแข็งทั่วไป เช่น ไม้ ถ่าน ฟืน กระดาษ ขยะ เชื้อเพลิง

ของแข็งทั่วไป เป็นต้น 
2) เพลิงไหม้ประเภทบี (Class B) 
 คือ เพลิงไหม้ที่เกิดการไหม้เชื้อเพลิงประเภทของเหลวหรือก๊าซที่เป็นสารไวไฟ เช่น น้ ามัน เป็นต้น 
3) ไฟไหม้ประเภทซี (Class C) 
 คือ เพลิงไหม้ที่เกิดการไหม้เชื้อเพลิงประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด รวมไปถึงวัสดุอ่ืน  ๆ ที่อยู่ใกล้

แหล่งพลังงานไฟฟ้าด้วย 
4) เพลิงไหม้ประเภทดี (Class D) 
 คือ เพลิงไหม้ที่ เกิดการไหม้เชื้อเพลิงประเภทโลหะที่ไวปฏิกิริยากับน้ าซึ่งลุกติดไฟได้ เช่น           

ไทเทเนียม เซอร์โคเนียม แมกนีเซียม เป็นต้น 
2. กำรเลือกใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือ 

1) ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) เหมาะกับใช้ดับเพลิงไหม้ประเภท เอ บี ซี 
(Class A, B, C) มีหน้าที่ส าคัญในการปกคลุมเชื้อเพลิง เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกซิเจนท าปฏิกิริยา
สันดาป 
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2) ถังดับเพลิงแบบมือถือคาร์บอนไดออกไซด์  (Carbon Dioxide : CO2) เหมาะกับใช้ดับเพลิงไหม้
ประเภทเอ บี ซี หรือ Class A, B, C คาร์บอนไดออกไซด์ มีหน้าที่ส าคัญในการปกคลุมเชื้อเพลิง
เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกซิเจนท าปฏิกิริยา รวมไปถึงลดอุณหภูมิของเชื้อเพลิงลง 

3) ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดน้ า (Water) ซึ่งจัดเป็นสารที่ใช้ดับเพลิงพ้ืนฐานมีหน้าที่ส าคัญในการลด
อุณหภูมิของเชื้อเพลิงให้ลดลง รวมไปถึงลดความเข้มข้นของออกซิเจนอันเป็นหนึ่งในปฏิกิริยาลูกโซ่
ที่ส าคัญของการเกิดไฟ เหมาะกับใช้ดับเพลิงไหม้ประเภทเอ (Class A) 

4) ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดโฟม (Foam) เหมาะกับไฟไหม้ประเภทบี (Class B) เท่านั้น ซึ่งโฟมมี
หน้าที่ส าคัญในการลดอุณหภูมิของเชื้อเพลิง รวมไปถึงการปิดกั้นออกซิเจนไม่ให้ท าปฏิกิริยาสันดาป 

3. กำรตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ 
ถังดับเพลิงแบบมือถือต้องติดตั้งในต าแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย สังเกตเห็นไดง่าย ไม่มีสิ่งกีดขวาง และมีการ

ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงแบบมือถือให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยต้องตรวจสอบถัง
ดับเพลิงแบบมือถือ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ต่อ 6 เดือน การตรวจสอบสามารถกระท าตามที่ผู้ผลิตก าหนด หรือ
อย่างน้อยต้องมีการตรวจสอบความดันที่มาตรวัดและสภาพอุปกรณ์ยึดสลัก (Tamper Seal) สลักดึง (Pull 
Pin) ต้องอยู่ในสภาพปกติ พร้อมทั้งป้ายรายละเอียดต่าง ๆ ที่ด้านข้างถังดับเพลิงแบบมือถือต้องอยู่ในสภาพที่
สามารถอ่านวิธีการใช้งานและประเภทสารดับเพลิงได้อย่างชัดเจน 
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ตัวอย่ำง  

วิธีกำรตรวจสอบส่วนต่ำง ๆ ของถังดับเพลิงแบบมือถือ 
 ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
- ตรวจสอบสายฉีดดูการแตกหรือช ารุดพร้อมตรวจดูว่ามีการอุดตันของสายฉีดหรือไม่  
- ตรวจสอบสลักล็อคคันโยก โดยดูว่าสลักล็อคคันโยกและซีลยังอยู่หรือไม่มีการบิดเบี้ยวหรือไม่  
- สภาพภายนอกของถังว่าเกิดสนิมขุย ตัวถังบุบหรือมีรอยซึม ของสารเคมีที่อยู่ด้านในซึมออกมาหรือไม่ 
- ตรวจสอบน้ าหนักรวมของถังดับเพลิง โดยการชั่งน้ าหนัก หากมีน้ าหนักลดลงมากกว่า 10% ของน้ าหนัก

สาร CO2 ให้ด าเนินการน าไปบรรจุใหม่ 
- ด าเนินการตรวจทดสอบการรับความดัน (Hydrostatic Test) เพ่ือพิจารณาว่า ยังสามารถใช้งานได้

หรือไม่ โดยส่งถังดับเพลิง ทดสอบทุก ๆ 5 ปี กับบริษัทผู้ผลิต 

อุปกรณ์ยึดสลัก (Tamper Seal) 
ต้องไม่หลุด 
 

สลักดึง (Pull Pin) 
ต้องไม่หลุด 



คู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัย 
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 

 

  97 
 
 
 

 

 

ต้องจัดเตรียมน้ ำส ำรองส ำหรับดับเพลิงที่เพียงพอที่จะส่งจ่ำยน้ ำให้กับอุปกรณ์ฉีดน้ ำดับเพลิงได้อย่ำง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 30 นำที 

ระบบดับเพลิงด้วยน้ าประกอบด้วย ระบบท่อยืน (Standpipe) ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ 
(Automatic Sprinkler Systems) และเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) ปริมาณน้ าส ารอง เพ่ือการดับเพลิง
จะต้องมีเพียงพอในการส่งน้ าเป็นเวลา อย่างน้อย 30 นาที ทั้งนี้มาตรฐานในการติดตั้งระบบน้ าดับเพลิงต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ  
 

ตำรำงที่ 9 มำตรฐำน NFPA ที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ ำ 
มำตรฐำนหลำยเลข ชื่อมำตรฐำน 

NFPA 13 Standard for Installation of Sprinkler Systems 

NFPA 14 Standard for Installation of Standpipe and Hose Systems 
NFPA 15 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection 

NFPA 20 Standard for Installation of Stationary Pumps for Fire Protection 

NFPA 22 Standard for Water Tanks for Private Fire Protection 
NFPA 24 Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their 

Appurtenances 
 
ตำรำงที่ 10 ขนำดเครื่องสูบน้ ำดับเพลิง 

ลิตร/นำที (แกลลอน/นำที) ลิตร/นำที (แกลลอน/นำที) ลิตร/นำที (แกลลอน/นำที) 

1. 95 (25) 8. 1,514 (400) 15. 7,570 (2,000) 

2. 189 (50) 9. 1,703 (450) 16. 9,462 (2,500) 
3. 379 (100) 10. 1,892 (500) 17. 11,355 (3,000) 

4. 568 (150) 11. 2,839 (750) 18. 13,247 (3,500) 

5. 757 (200) 12. 3,785 (1,000) 19. 15,140 (4,000) 
6. 946 (250) 13. 4,731 (1,250) 20. 17,032 (4,500) 

7. 1,136 (300) 14 5,677 (1,500) 21. 18,925 (5,000) 
ที่มา: NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection (2003) 
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กำรค ำนวณปริมำณน้ ำส ำรองส ำหรับดับเพลิง 

 ให้พิจาณาข้อมูลจากอัตราการสูบน้ าของเครื่องสูบน้ าดับเพลิงให้เพียงพอในเวลา 30 นาที โดยค านวณจาก

ตารางขนาดเครื่องสูบน้ าดับเพลิงด้านบน เช่น เลือกใช้เครื่องสูบน้ าดับเพลิงขนาด 1,514 ลิตร/นาที จะต้องส ารองน้ า

จ านวน 45,420 ลิตร (คิดจาก ขนาดเครื่องสูบน้ าดับเพลิง x จ านวนนาทีที่ต้องการใช้น้ าจะได้ 1,514 X 30 = 

45,420) 

 

สถำนที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุที่ติดไฟมีกำรติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบหัว
กระจำยน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) กรณีมีพื้นที่ต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ 1,000 
ตร.ม. ขึ้นไป 

มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น Sprinkler system หรือระบบอ่ืนที่เทียบเท่าที่สามารถท างานได้ด้วย
ตัวเองทันที เมื่อมีเพลิงไหม้ โดยให้สามารถท างานครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดทุกชั้น ในการนี้ให้แสดงแบบแปลน
และรายการประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติในแต่ละชั้นของอาคารไว้ด้วย 
 

ตัวอย่ำง  

แบบแปลนระบบดับเพลิงอัตโนมัติ แบบ Sprinkler system 

ส าหรับการเลือกหัว Sprinkler เพ่ือให้เหมาะสมกับระดับอุณภูมิการใช้งาน สามารถดูได้ตามตารางที่ 11  
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ตำรำงท่ี 11 กำรจ ำแนกหัวกระจำยน ้ำดับเพลิงอัตโนมัติตำมอุณหภูมิกำรใช้งำน 

Classification 
Sprinkler Temperature 

Bulb Color 
Co Fo 

Ordinary 57 135 Orange 

Ordinary 68 155 Red 
Intermediate 79 175 Yellow 

Intermediate 93 200 Green 

High 141 286 Blue 
Extra High 182 360 Mauve 

 

ตัวอย่ำง  

ลักษณะของหัวกระจำยน้ ำดับเพลิง 

 

ตัวอย่ำง  

กำรติดตั้งหัวกระจำยน ้ำดับเพลิงให้ติดตั้งตำมตำมควำมลำดชันของหลังคำ  
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สถำนที่จัดเก็บวัตถุไวไฟที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 14 ตร.ม. ขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (ค่ำจุดวำบไฟ     
ไม่เกิน 60๐C ตำมระบบ GHS) 

กรณีท่ีเป็นสถานทีจ่ัดเก็บวัตถุไวไฟที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 14 ตร.ม. ขึ้นไป ให้ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

ตัวอย่ำง  

ผังกำรติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติของสถำนทีจ่ัดเก็บวัตถุไวไฟที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 14 ตร.ม. ขึ้นไป 
 

 
 

มีกำรตรวจสอบ ทดสอบ และบ ำรุงรักษำระบบและอุปกรณ์ ส ำหรับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สำมำรถ
พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ 
กำรตรวจสอบ ทดสอบและบ ำรุงรักษำระบบและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

- ต้องตรวจสอบ ทดสอบและบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 หรือมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ 

- ต้องจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบ ทดสอบ บ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ที่โรงงาน พร้อมที่ 
จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได ้

1. เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ 
1.1 การตรวจสอบประจ าเดือน 

1) ชนิดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือติดถูกต้องตามประเภทของเชื้อเพลิงหรือไม่ 
2) มีสิ่งกีดขวางหรือติดตั้งในต าแหน่งที่เข้าถึงได้ยากหรือไม่ สังเกตเห็นได้ง่ายหรือไม่ 
3) ตรวจสอบกรณีท่ีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่มีเกจวัดความดันว่า ความดันยังอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ 
4) ดูสภาพอุปกรณ์ประกอบว่ามีการช ารุดเสียหายหรือไม่ 
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1.2 การทดสอบ 
1) ทุก ๆ 5 ปี เครื่องดับเพลิงแบบมือถือจะต้องทดสอบการรับความดัน (Hydrostatic Test) เพ่ือ

พิจารณาว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม ่
2. เครื่องสูบน ้ำดับเพลิง 

2.1 เครื่องสูบน้ าดับเพลิงขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 
1) ทดสอบการท างานของเครื่องสูบน้ าดับเพลิงทุก ๆ สัปดาห์ที่อัตราความเร็วรอบท างานด้วย

ระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพ่ือให้เครื่องยนต์ร้อนถึงอุณหภูมิท างาน ตรวจสภาพของเครื่องสูบน้ า 
ชุดควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ า 

2) ตรวจสอบแบตเตอรี่ 
3) ระบบหล่อลื่น 
4) ระบบน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันเชื้อเพลิง 
5) เปลี่ยนน้ ามันเครื่องตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตก าหนด แต่ไม่น้อยกว่าปีละครั้ง 
6) ระดับน้ ากรด-น้ ากลั่นของแบตเตอรี่ จะต้องมีระดับท่วมแผ่นธาตุตลอดเวลา 
7) ในกรณีระบบเครื่องสูบน้ าเป็นแบบท างานโดยอัตโนมัติให้ระบบควบคุมเป็นตัวสั่งการท างานของ

เครื่องสูบน้ าโดยผ่านโซลีนอยล์วาล์ว 
2.2 เครื่องสูบน้ าดับเพลิงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

1) ทดสอบการท างานของเครื่องสูบน้ าทุก ๆ เดือน 
3. หัวรับน ้ำดับเพลิง (Fire department connection) 

1) หัวรับน้ าดับเพลิงจะต้องเห็นและเข้าถึงโดยง่ายตลอดเวลา 
2) หัวรับน้ าดับเพลิงควรจะได้รับการตรวจสอบเดือนละหนึ่งครั้ง 
3) ตรวจสอบหัวรับน้ าดับเพลิงว่าฝาครอบหรือปลั๊กอยู่ครบ หัวต่อสายรับน้ าอยู่ในสภาพดี ลิ้นกันกลับ  
4) อยู่ในสภาพดีไม่มีน้ ารั่วซึม 

4. หัวดับเพลิงนอกอำคำร (Hydrants) 
4.1 การตรวจสอบหัวดับเพลิง 

1) ตรวจสอบหัวดับเพลิงสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารว่าอยู่ในสภาพที่ดีไม่เสียหาย และใช้งานได้ 
2) หัวดับเพลิงในสถานประกอบการควรตรวจสอบเดือนละครั้งว่าอยู่ในสภาพที่เห็นชัดเจนและเข้าถึง

ได้ง่ายโดยมีฝาครอบปิดอยู่เรียบร้อย 
4.2 การบ ารุงรักษาหัวดับเพลิง 

1) หล่อลื่นหัวดับเพลิงปีละสองครั้ง 
4.3 การทดสอบหัวดับเพลิง 

1) ทดสอบการท างานของหัวดับเพลิงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยการเปิดและปิดเพ่ือให้แน่ใจได้ว่ามี
น้ าไหลออกจากหัวดับเพลิง 



คู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัย 
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)   

  

 

102 
 
 
 

5. ถังน ้ำดับเพลิง 
1) ตรวจสอบระดับน้ าในถังน้ าเดือนละครั้ง 
2) ตรวจสอบสภาพทั่วไปของถังน้ า 

6. สำยฉีดน ้ำดับเพลิงและตู้เก็บสำยฉีด (Hose and Hose Station) 
1) ตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดเดือนละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ฉีดน้ าดับเพลิงอยู่ครบและอยู่ใน

สภาพดี 
2) ตรวจสอบสายฉีดน้ าดับเพลิงแบบพับแขวน (Hose racks) หรือแบบม้วนสาย (Hose reels) และ

หัวฉีด (Nozzles) ว่าอยู่ในสภาพไม่เสียหาย 
3) วาล์วควบคุมจะต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีน้ ารั่วซึม 

7. ระบบหัวกระจำยน ้ำดับเพลิง (Automatic Sprinklers) 
1) หัวกระจายน้ าดับเพลิงจะต้องได้รับการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ สภาพ

ของหัวกระจายน้ าดับเพลิงต้องไม่ผุกร่อน ถูกทาสีทับหรือช ารุดเสียหาย 
2) การเปลี่ยนหัวกระจายน้ าดับเพลิงที่เสียหาย ณ จุดติดตั้งต้องค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ 

- ชนิด 

- ขนาดรูหัวฉีดน้ า 

- อุณหภูมิท างาน 

- การเคลือบผิว 

- แบบของแผ่นกระจายน้ า (Deflector) เช่น แบบหัวคว ่า แบบหัวหงาย แบบติดตั้งข้างผนัง 
เป็นต้น 

3) หัวกระจายน้ าดับเพลิงที่ใช้งานเป็นเวลา 50 ปี จะต้องสุ่มหัวกระจายน้ าดับเพลิงไปทดสอบการ
ท างานในห้องทดลองและต้องกระท าลักษณะเดียวกันนี้ทุก ๆ 10 ปี 

4) หัวกระจายน้ าดับเพลิงที่มีความเสี่ยงต่อการเสียหายทางกล ควรจะมีอุปกรณ์ครอบป้องกัน 
(Sprinkler Guards) 

5) หัวกระจายน้ าดับเพลิงส ารองจะต้องจัดเตรียมไว้ไม่น้อยกว่าหกหัว ในกล่องบรรจุเพ่ือป้องกันจาก
ความชื้น ฝุ่น การกัดกร่อนหรืออุณหภูมิสูงเกินกว่า 38 องศาเซลเซียส (100 องศาฟาเรนไฮต์) 

6) จ านวนหัวกระจายน้ าดับเพลิงส ารอง ส าหรับอาคารที่ติดตั้งหัวกระจายน้ าดับเพลิงควรมีจ านวนดังนี้ 
จ านวนหัวกระจายน้ าดับเพลิงส ารอง 

(1) อาคารที่ติดตั้งหัวกระจายน้ าดับเพลิง  - ไม่น้อยกว่า 6 หัว 
     ไม่เกิน 300 หัว 
(2)  อาคารที่ติดตั้งหัวกระจายน้ าดับเพลิง  - ไม่น้อยกว่า 12 หัว 
     ระหว่าง 300 หัวถึง 1,000 หัว 
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(3)  อาคารที่ติดตั้งหัวกระจายน้ าดับเพลิง - ไม่น้อยกว่า 24 หัว 
    ตั้งแต่ 1,000 หัวขึ้นไป 
หมำยเหตุ หัวกระจายน้ าดับเพลิงส ารองจะต้องเตรียมไว้ทุกชนิดที่มีใช้ในอาคารหรือสถาน
ประกอบการนั้น ๆ 

 

ตัวอย่ำง  

ภำพกำรตรวจสอบทดสอบ และบ ำรุงรักษำระบบและอุปกรณ์ ส ำหรับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 

  

 

จัดท ำเส้นทำงหนีไฟที่อพยพผู้ปฏิบัติงำนทั้งหมดออกจำกบริเวณที่ท ำงำนสู่บริเวณที่ปลอดภัย 
มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. มีไฟส่องสว่าง มองเห็นได้ชัดเจนและไม่มีสิ่งกีดขวาง 
2. พ้ืนทางเดินทั้งสองด้านของประตูทางออกฉุกเฉินต้องมีระดับเท่ากัน ยกเว้นประตูที่เปิดออกนอกอาคาร

โรงงาน พื้นด้านนอกอาจมีระดับต่ ากว่าด้านในได้ แต่ต้องไม่เกิน 15 ซม. 
3. เส้นทางหนีไฟที่ต้องผ่านพื้นที่ส่วนอื่น จะต้องเป็นพื้นที่ท่ีไม่มีอันตราย 
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ตัวอย่ำง  

แผนผังเส้นทำงหนีไฟ 
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3.7 กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 
มีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ 
โดยแผนต้องครอบคลุมถึง /8 

- แผนตรวจสอบควำมปลอดภัยด้ำนอัคคีภัย 

- แผนกำรอบรมเรื่องกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 

- แผนกำรดับเพลิง 

- แผนกำรอพยพหนีไฟ 
 
มีการจัดท าแผนตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ .ศ. 2555 ของกระทรวง
แรงงาน ซึ่งในแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย แผนตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย แผนการอบรมเรื่อง
การป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิ และแผนการอพยพหนีไฟ 

 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 
3.7 กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 

1) มีการจัดท าแผนการด าเนินงานส าหรับการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิด
เพลิงไหม้ โดยแผนต้องครอบคลุมถึง /8 

- แผนตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 

- แผนการอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

- แผนการดับเพลิง 

- แผนการอพยพหนีไฟ 
2) มีวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหล /1 
3) มีอุปกรณด์ับเพลิงที่เหมาะสมกับสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดและเพียงพอทั้งในพ้ืนที่จัดเก็บ และใช้

สารเคมีอันตราย รวมถึงพ้ืนที่จัดเก็บของเสียอันตราย /8 
4) มีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย /8 และ/หรือ สารเคมี

รั่วไหลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง /1 
5) ต้องจัดให้มีที่ช าระล้างสารเคมีอันตราย ได้แก่ ที่ล้างตาฉุกเฉินและฝักบัวล้างตัวฉุกเฉิน หรืออุปกรณ์

อ่ืนที่เหมาะสมและสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน /7 
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ตัวอย่ำง  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     ไฟไหม้ 

       
     

ท าการดับไฟ 

รายงาน  
จป.วิชาชีพ 

สอบสวนหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข ป้องกัน 
รายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

แจ้งหัวหน้างาน/  
กด Fire alarm 
 

เหตุการณ์สงบ 

ตรวจนับจ านวน

ผู้ปฏิบัติงาน 

ประกาศยกเลิก 
ภาวะฉุกเฉิน 

สั่งการอพยพ 

ผู้ปฏิบัติงาน 

แจ้งผู้จัดการแผนก 

 

ดับไม่ได้ 

ดับได้ 

                       

แจ้งผู้อ านวยการ

ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

ประกาศภาวะฉุกเฉิน

ของบริษัทฯ 

ควบคุมเพลิงโดยทีม

ดับเพลิงของบริษัทฯ 

รายงาน 
หัวหน้างาน 

 

แจ้งขอความช่วย 

เหลือจากภายนอก 

 

 

ดับไม่ได้ 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 

ดับได้ 
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มีวิธีกำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสำรเคมีหกรั่วไหล /1 

ตัวอย่ำง  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสำรเคมีหกรั่วไหล 
 
ผู้ปฏิบัติงานที่พบเหตุสารเคมีหกรัว่ไหล 
ตะโกนบอกเพื่อนร่วมงานท่ีอยู่ใกล ้
และด าเนินการแจ้งหัวหนา้งานและ  
จป. วิชาชีพ ในทันที 
 
หัวหน้างาน/จป. วิชาชีพตรวจสอบ 
สถานท่ีเกิดเหต ุ
 

 
ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายท าการปดิกั้น  ค้นหาผูไ้ด้รับอุบตัิเหต ุ       แจ้งฝ่าย HR เพื่อปฐมพยาบาล 
พื้นที่เกิดเหต ุ             และน าส่งโรงพยาบาล 
 

 
ทีมเตรยีมอุปกรณ์ ท าการตระเตรยีมอุปกรณ ์
ในการจัดเก็บสารเคมีที่หกรั่วไหลและอุปกรณ ์               ควบคุมได ้  รายงานผู้บังคับบญัชา 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทีมการจัดการ 
กับสารเคมีท าการสวมใส่อุปกรณค์วามปลอดภัย 
ปลอดภัยส่วนบุคคลพร้อมท าตามขั้นตอนการ                หัวหน้างาน 
ด าเนินการจัดการสารเคมรีั่วไหล 
 

               หัวหนา้แผนก 

              ควบคุมไม่ได ้
 
             - หัวหน้างาน 
รายงานผู้บังคับบญัชาตามล าดับขัน้           - หัวหน้าแผนก 
หัวหน้างานรายงานหัวหน้าแผนก           - จป.วิชาชีพ 
            ประชุมสรุปรายงาน 
 
 
ประสานงาน จป. วิชาชีพ                          จป. วิชาชีพ/ฝ่าย HR แจ้งยัง                 
                                                        หน่วยงานราชการและโรงงาน                
                                                    ในเครือ เพื่อขอความช่วยเหลือ  

ทีมระงับเหตุจากภายนอกและ 

หน่วยงานราชการ ด าเนินการระงับ
เหต ุ
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มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมำะสมกับสำรเคมีอันตรำยแต่ละชนิดและเพียงพอทั้งในพื้นที่จัดเก็บ และใช้สำรเคมี
อันตรำย รวมถึงพ้ืนที่จัดเก็บของเสียอันตรำย /8 
1. อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมกับสารเคมีอันตรายแต่ละชนิด สามารถดูได้จากคุณสมบัติของสารเคมีอันตราย

แต่ละชนิด ตามข้อมูลในข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) เช่น 
- เมทำนอล (Methanol) สารดับเพลิงที่เหมาะสม ดังนี้ 

o กรณีไฟไหม้เล็กน้อย ใช้ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง หรือถังดับเพลิงชนิดคาบอนไดออกไซด์ หรือ
ใช้น้ าฉีดเป็นฝอย 

o กรณีไฟไหม้รุนแรง ใช้โฟมชนิด AFFF(R) (Aqueous Film-Forming Foam) สัดส่วนของโฟม 
3% หรือ 6% สเปรย์น้ า 

- ก๊ำซหุงต้ม (Liquefied Petroleum Gas : LPG) สารดับเพลิงที่เหมาะสม ดังนี้ 
o กรณีไฟไหม้เล็กน้อย ใช้ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง หรือถังดับเพลิงชนิดคาบอนไดออกไซด์  หรือ

ใช้น้ าฉีดเป็นฝอย ละอองหรือหมอกน้ า   
o กรณีไฟไหม้รุนแรง ให้ฉีดน้ าเป็นฝอยและห้ามฉีดน้ าเป็นล า เพราะอาจท าให้เกิดการระเบิดได้ 

2. ความเพียงพอของอุปกรณ์ดับเพลิงสามารถค านวณได้จากลักษณะความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยของโรงงาน
รวมถึงความสามารถในการดับเพลิงของอุปกรณ์ดับเพลิงนั้นด้วย 
 

ตำรำงท่ี 12 กำรค ำนวณจ ำนวนของถังดับเพลิงแบบมือถือให้เพียงพอต่อพื้นที่ต่ำง ๆ ในโรงงำน 
โรงงำนที่มีควำม
เสี่ยงต่อกำรเกิด

อัคคีภัย 

ควำมสำมำรถของ 
เคร่ืองดับเพลิง 

พ้ืนที่ครอบคลมุต่อเคร่ืองดับเพลิง  
1 เคร่ือง ส ำหรับเพลิงประเภท A  

(ตร.ม.) 

ระยะทำงเข้ำถึงเคร่ือง
ดับเพลิงประเภท B (เมตร) 

ปานกลาง 

2A 280 - 
3A 418 - 
4A 557 - 

6A 836 - 
10A-40A 1,045 - 

10B - 9 
20B - 15 

สูง 

2A 372 - 
6A 557 - 
10A 930 - 

20A-40A 1,045 - 
40B - 9 
80B - 15 
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วิธีกำรค ำนวณควำมเพียงพอของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือในกำรติดตั้ง 
เพลิงประเภท A 

เช่น โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยปานกลางมีขนาด 2,000 ตารางเมตร ต้องติดตั้งเครื่อง
ดับเพลิงแบบมือถือที่มีความสามารถในการดับเพลิงขนาด 2A และ 6A ให้ค านวณหาจ านวนเครื่องดับเพลิงแบบ
มือถือที่ต้องติดตั้ง 

วิธีค านวณ 
1. กรณีเลือกความสามารถของเครื่องดับเพลิงขนาด 2A : (2,000/280) = 7.14 ถัง 

ดังนั้นต้องติดตั้งถังดับเพลิงขนาด 2A จ านวนทั้งหมด 8 ถัง 
2. กรณีเลือกความสามารถของเครื่องดับเพลิงขนาด 6A : (2,000/836) = 2.39 ถัง 

ดังนั้นต้องติดตั้งถังดับเพลิงขนาด 6A จ านวนทั้งหมด 3 ถัง 
เพลิงประเภท B 

กรณีโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยปานกลาง ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่มี
ความสามารถในการดับเพลิงขนาด 10B และ 20B ให้พิจารณาจ านวนเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ที่ต้องติดตั้ง ดังนี้ 

วิธีค านวณ 
1. กรณีเลือกความสามารถของเครื่องดับเพลิงขนาด 10B ต้องมรีะยะห่างจากจุดที่ท าให้เกิดเพลิงประเภท 

B ไม่เกิน 9 เมตร เช่น ห้องประชุม ห้องรับแขก เป็นต้น 
2. กรณีเลือกความสามารถของเครื่องดับเพลิงขนาด 20B ต้องมรีะยะห่างจากจุดที่ท าให้เกิดเพลิงประเภท 

B ไม่เกิน 15 เมตร เช่น จุดจัดเก็บถังน้ ามัน เก็บก๊าซไวไฟ เป็นต้น 
 

ทั้งนี้ให้พิจารณาด้วยว่าเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ติดตั้งแต่ละเครื่อง ต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตร 
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มีกำรฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน เรื่องกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย /8 หรือ สำรเคมีรั่วไหลอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั้ง /1 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 

ตัวอย่ำง  

ภำพกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน 

 
ต้องจัดให้มีที่ช ำระล้ำงสำรเคมีอันตรำย ได้แก่ ที่ล้ำงตำฉุกเฉินและฝักบัวล้ำงตัวฉุกเฉิน หรืออุปกรณ์อ่ืนที่
เหมำะสมและสำมำรถใช้งำนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน/8 

ลักษณะและประสิทธิภาพของ ฝักบัวล้างตัวฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินตามมาตรฐาน ANSI Z358.1-1998 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ฝักบัวล้ำงตัวฉุกเฉิน (Emergency Shower) 
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1. น้ าที่ถูกปล่อยออกมาจะต้องปล่อยน้ าได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที 
2. อุปกรณ์การควบคุมปิด-เปิด (วาล์ว) ต้องเข้าถึงได้ง่ายและสามารถปล่อยน้ าได้ภายใน 1 วินาที หรือน้อยกว่า

วาล์วน้ าต้องยังคงเปิดและรักษาอัตราการไหลของน้ าอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่ต้องใช้มือของผู้ใช้งานบังคับ
จนกว่าจะปิดโดยตั้งใจ 

3. ต้องมีป้าย ณ จุดติดตั้งให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
4. ฝักบัวนี้ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและรวดเร็ว มีระยะไม่เกิน  30 เมตร (100 ฟุต) จากจุดเสี่ยงและ

คนงานต้องสามารถไปถึงได้ภายใน 10 วินาที เส้นทางที่ไปต้องโล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นเส้นทางตรงที่สุด
เท่าที่จะท าได้ และต้องมีแสงสว่างพอเพียง อย่างไรก็ตาม หากพ้ืนที่นั้นมีการใช้สารเคมีอันตรายสูง เช่น 
กรดแก่ ด่างแก่ หรือสารอ่ืนที่มีผลกระทบรุนแรง ควรติดตั้งฝักบัวล้างตัวฉุกเฉินให้ติดกับพ้ืนที่นั้น หรือให้
ใกล้ที่สุดเท่าท่ีจะท าได ้

5. จุดติดตั้ง ต้องอยู่ในพ้ืนที่ระดับเดียวกันกับพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง เช่น เส้นทางที่จะไปไม่ควรมีบันได หรือเป็น
ทางลาดขึ้น-ลง เป็นต้น 

6. อุณหภูมิของน้ าควรรักษาให้คงท่ี ไมค่วรเกิน 35   C  
7. ต าแหน่งการติดตั้ง 

- ฝักบัวควรอยู่ในระยะ 82 นิ้ว (208.3 ซม.) -96 นิ้ว (243.8 ซม.) จากระดับพื้นที ่ 

- คันชักเปิดวาล์วน้ าเข้าถึงได้ง่ายและไม่ควรสูงเกิน 69 นิ้ว (173.3 ซม.) จากระดับพื้น 
 
ที่ล้ำงตำฉุกเฉิน (Emergency Eyewash) 

 
 

1. น้ าที่ถูกปล่อยออกมาจะต้องปล่อยน้ าได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
2. น้ าต้องไหลภายใน 1 วินาที หลังจากเปิดวาล์ว และยังคงเกิดอยู่โดยไม่ต้องใช้มือของผู้ใช้งานบังคับจนกว่า  

จะปิดโดยตั้งใจ น้ าจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่มองเห็นได้ (สิ่งสกปรก สนิม เป็นต้น) 
3. ถ้าเป็นชนิดบรรจุน้ าในตัวจะต้องมีการเปลี่ยนน้ า ตามค าแนะน าของผู้ผลิต หากไม่มีข้อแนะน าจากผู้ผลิต  

ให้เปลี่ยนน้ าทุก 1 เดือน 
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4. ที่ล้างตาฉุกเฉินต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและรวดเร็ว มีระยะไม่เกิน 30 เมตรหรือ 100 ฟุตจากจุดเสี่ยง
และคนงานต้องสามารถไปถึงได้ ภายใน 10 วินาที เส้นทางที่ไปต้องโล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นเส้นทางตรง
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ และต้องมีแสงสว่างพอเพียง อย่างไรก็ตามหากพ้ืนที่นั้นมีการใช้สารเคมีอันตรายสูง เช่น 
กรดแก่ ด่างแก่ หรือสารอ่ืนที่มีผลกระทบรุนแรงควรติดตั้งที่ล้างตาฉุกเฉินให้ติดกับพ้ืนที่นั้น หรือให้ใกล้
ที่สุดเท่าที่จะท าได ้

5. จุดติดตั้งจะต้องอยู่ในพื้นท่ีระดับเดียวกันกับพื้นท่ีที่มีความเสี่ยง เช่น เส้นทางท่ีจะไปไม่ควรมีบันได หรือเป็น
ทางลาดขึ้น-ลง เป็นต้น 

6. อุณหภูมิของน้ าควรรักษาให้คงท่ี ไมค่วรเกิน 35   C  
7. ต าแหน่งการติดตั้ง 

- หัวฉีดน้ าล้างตาอยู่ในระยะ 33 นิ้ว (83.3 ซม.) - 45 นิ้ว (114.3 ซม.) จากพ้ืน และห่างจากผนังหรือสิ่ง
กีดขวางที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย 6 นิ้ว (15.3 ซม)  

โรงงานใดจะติดตั้งฝักบัวล้างตัวฉุกเฉินและ/หรือที่ล้างตาฉุกเฉิน ควรศึกษาค่ามาตรฐานข้างต้น เพ่ือเทียบ
กับสินค้าของผู้ผลิต โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบที่เป็นฝักบัวหรือที่ล้างตาแบบแยกชุดต่างหากและแบบที่รวม
ชุดมีฝักบัวและที่ล้างตารวมกัน พึงระลึกไว้เสมอว่าการปฏิบัติงานใดก็ตาม หากมีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย 
เมื่อมีการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรืออวัยวะส าคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดหาฝักบัวล้างตัว
และท่ีล้างตาฉุกเฉินไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ชะล้างอวัยวะที่สัมผัสกับสารเคมีนั้น เพ่ือเป็นการลดอันตรายในเบื้องต้น
ให้เหลือน้อยที่สุด 
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4. กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล 
4.1 กำรวัดผลด้ำนกำรเกิดอุบัติกำรณ์ 
 

 

 

 

 

จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
1. เกิดอุบัติการณ์ข้ึนผู้ประสบเหตุหรือผู้เห็นเหตุการณ์ต้องแจ้งไปยังหัวหน้างาน 
2. หัวหน้างาน / ผู้รับผิดชอบเข้าด าเนินการเก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุและสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. ทีมสอบสวนอุบัติการณ์ประชุมเพ่ือค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติการณ์ ก าหนดมาตรการแก้ไขและ

ป้องกันและผู้รับผิดชอบ 
4. ทีมสอบสวนอุบัติการณ์น าเสนอมาตรการแก้ไขและป้องกันและผู้รับผิดชอบไปยังผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับขั้น เพ่ือให้มีการเสนอแนะและสั่งการ  
5. ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามมาตรการแก้ไขและป้องกันก าหนดไว้ 
6. ทีมสอบสวนอุบัติการณ์ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม มาตรการแก้ไขและป้องกัน 

 
หลักกำรในกำรสอบสวนอุบัติกำรณ์ 

เมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติการณ์เกิดขึ้น ควรปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้ 
1. ต้องจัดการสอบสวนทันที เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้นานพยานหลักฐานต่าง ๆ อาจถูกท าลายหรือเปลี่ยนแปลง

ไป ข้อมูลที่จะใช้ในการสอบสวนจะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ท าให้ผลสรุปของการสอบสวนเป็น
ผลสรุป ที่ไม่ถูกต้อง 

2. ตรวจสอบและสังเกตสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เช่น ในกรณีที่พบเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติการณ์ จะต้อง
ตรวจสอบสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีและรักษาสภาพเดิมนั้นไว้ห้าม
เคลื่อนย้าย เป็นต้น 

3. ตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์จากการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุในอดีตที่ผ่านมา ผู้สอบสวนจะต้องมี
ประสบการณ์ในการสอบสวนมาก่อน แล้วใช้ประสบการณ์ในอดีตตั้งเป็นสมมุติฐานขึ้นแล้วสอบสวน
วิเคราะห์หาสาเหตุ 

 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

4.1 กำรวัดผลด้ำนกำรเกิดอุบัติกำรณ์ 

1) มีการสอบสวนอุบัติการณ์โดยผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น หัวหน้างาน วิศวกร หรือเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น 

2) มีการน ามาตรการแก้ไขและป้องกันที่ได้จากการสอบสวนไปด าเนินการ เพ่ือก าจัดสาเหตุไม่ให้

 เกิดซ้ า 

3) มีการติดตามผลความคืบหน้าตามมาตรการที่ได้ด าเนินการ 
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ขั้นตอนในกำรสอบสวนอุบัติกำรณ์ 

ขั้นตอนที่ส าคัญในการสอบสวนอุบัติการณ์ มีดังต่อไปนี้ 
1. เมื่อเกิดอุบัติการณ์ขึ้นผู้พบเหตุต้องรีบแจ้งให้หัวหน้างานทราบ เมื่อหัวหน้างานทราบจะต้องแจ้งต่อผู้มี

หน้าที่สอบสวนตามระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ 
2. หัวหน้างานเมื่อได้รับแจ้งแล้ว ให้รีบไปที่สถานที่เกิดเหตุพร้อมปากกา และแบบฟอร์มบันทึกสอบสวน

อุบัติการณ์ กล้องถ่ายรูป และตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่า
เหตุการณ์ให้ฟังเบื้องต้น 

3. สอบสวน/สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานที่ประสบเหตุหรือผู้เห็นเหตุการณ์ให้มากที่สุด โดยยึดหลักการสอบสวน   
6 ประเด็น คือ 
WHAT อะไร?  - เกิดอะไรขึ้น  
WHO ใครบ้าง? - ใครได้รับบาดเจ็บ ใครเห็นเหตุการณ์อีกบ้าง 
WHERE ที่ไหน?  - สถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณท่ีเกิดเหตุ 
WHEN เมื่อไหร่? - เวลาที่เกิดเหตุ 
WHY ท าไม?  - ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น 
HOW อย่างไร?  - ได้รับบาดเจ็บอย่างไร จะป้องกันเหตุนั้นได้อย่างไร 

4. ถ่ายภาพหรือเขียนภาพ สถานที่เกิดเหตุอย่างชัดเจน เพ่ือน ามาประกอบการสอบสวนและวิเคราะห์ 
5. ตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น มาตรฐานการท างาน รายงานการตรวจความปลอดภัย การซ่อมบ ารุง 

ตลอดจนการฝึกอบรม 
6. บันทึกผลการสอบสวนลงแบบสอบสวนอุบัติการณ์ 
7. น าผลการสอบสวนไปด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติการณ์ต่อไป 
8. ทีมสอบสวนอุบัติการณ์ประชุมเพ่ือค้นหาสาเหตุและก าหนดมาตรการในการแก้ไข   
9. น ามาตรการในการแก้ไขสาเหตุของอุบัติการณ์ไปด าเนินการ 
10. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการแก้ไข 
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ตัวอย่ำง  

แบบรำยงำนและสอบสวนอุบัติกำรณ์ 

วันท่ีเกิดเหตุ :                                                                                        เวลา : 

สถานท่ีเกิดเหตุ :                                                                                       

วันท่ีสอบสวน :                                                                                      เวลา : 

1. ประเภทของเหตุกำรณ์  : 2. ระดับควำมรุนแรง 

 บาดเจ็บ  ระเบิด  อุบัติเหตุเล็กน้อย หรือขั้นปฐมพยาบาล 

 เจ็บป่วย  ทรัพย์สินเสียหาย  อุบัติเหตุรุนแรง หรือข้ันหยดุงาน 

 สารเคมีหกรั่วไหล  เหตุการณ์เกือบเกดิอุบัติเหต ุ  ทรัพย์สินเสียหายมูลคา่ต่ ากวา่ 5 พันบาท 

 ไฟไหม ้
 อื่น ๆ 
ระบุ____________________ 

 ทรัพย์สินเสียหายมูลคา่มากกว่า 5 พันบาท 

3. รำยละเอียดของผู้บำดเจ็บ 

ช่ือ-สกุล : หน่วยงาน : 

ต าแหน่งงาน : หน้าท่ีรับผดิชอบ : 

อายุผู้บาดเจ็บ : อายุงาน : 

ส่วนของร่างกายที่ไดร้ับ
บาดเจ็บ/เจ็บป่วย 

ลักษณะของการ
บาดเจ็บ/เจ็บป่วย 

แหล่งหรือสิ่งท่ีท าให้
ได้รับบาดเจบ็ 

จ านวนวันหยุดงาน 
(วัน) 

ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 

    

4. รำยละเอียดกำรหกร่ัวไหลของสำรเคมี 

ช่ือสารเคม ี ประเภทสารเคม ี ปริมาณที่หกรั่วไหล บริเวณที่หกรั่วไหล 
มูลค่าความ
เสียหาย 
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5. รำยละเอียดกำรเกิดไฟไหม้ / ระเบิด 

อุปกรณ์ / บริเวณเกิดเหต ุ ลักษณะความเสียหาย 
แหล่งที่ท าให้เกิดความ

เสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

 
 
 
 
 

   

6. รำยละเอียดทรัพย์สินเสียหำย 

ทรัพย์สินที่ได้รับความ
เสียหาย 

ลักษณะความเสียหาย 
แหล่งที่ท าให ้

เกิดความเสียหาย 
มูลค่าความเสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

7. รำยละเอียดเหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ 

รายละเอียดเหตุการณ ์ สถานท่ีเกิดเหตุการณ ์ สาเหตุหรือสิ่งที่ท าให้เกิดเหตุการณ ์

  
 
 
 
 
 

  

8. รำยละเอียดกำรเกิดอุบัติเหตุ  รูปภำพประกอบกำรเกิดอุบัติกำรณ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้เขียนรำยงำน :                                      ต ำแหน่ง :                               หน่วยงำน: 
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9. กำรวิเครำะห์หำสำเหตุของอุบัติเหตุ / เหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ 

สำเหตุเบ้ืองต้นหรือสำเหตุในขณะนั้น 

กำรปฏิบัติท่ีต่ ำกว่ำมำตรฐำน สภำพกำรณ์ที่ต่ ำกว่ำมำตรฐำน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

สำเหตุพ้ืนฐำน 

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยในงำน 

 
 
 

 

10. กำรด ำเนินกำรแก้ไขและป้องกนักำรเกิดอุบัติเหตุ / เหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ 

ที ่ รำยกำรแก้ไขและป้องกัน ผู้รับผิดชอบ หน่วยงำน ก ำหนดเสร็จ 

     

     

     

     

ลงชื่อผู้สอบสวนอุบัติกำรณ์ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
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11. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้บังคับบัญชำ / ผู้บริหำร 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อผู้บังคับบัญชำ / ผู้บริหำร :                                                           วันที่ : 

12. กำรติดตำมผลกำรแก้ไข ปรับปรุง และป้องกัน 

ติดตำมคร้ังท่ี วันที ่ ผลกำรติดตำม ผู้ติดตำม 
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4.2 กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยในพื้นที่กำรปฏิบัติงำน 
 

 

 

 
จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าแผนการตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่การปฏิบัติงาน 
2. น าเสนอแผนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติ 
3. ด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มส าหรับการตรวจความปลอดภัยในพื้นท่ีการปฏิบัติงาน 
4. ด าเนินการตรวจสอบ ตามแผนที่ก าหนด 
5. ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข กรณีท่ีผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามที่กฎหมายหรือมาตรฐานก าหนดไว้ 

ตัวอย่ำง  

แบบตรวจควำมปลอดภัยในพื้นที่กำรปฏิบัติงำน 
สถำนที่/งำน : วันที่ :    

หัวข้อตรวจ (Check Point) 

ถูก
ต้อ

ง 

ปร
ับป

รุง
 

รำยละเอียดสิ่ง/สภำพที ่
ไม่ปลอดภยั 

ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดเสร็จ 

1. ควำมปลอดภัยสำรเคมี      

- มีการจัดเก็บสารเคมีอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมีการระบายอากาศที่ดี  

     

- ไม่จัดเก็บสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ไว้ใกล้กัน      

- มีเขื่อนหรือภาชนะรองรับการหกรัว่ไหลของ
สารเคม ี

     

- ภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ช ารุด
เสียหาย 

     

- มี SDS ของสารเคมีอันตรายทุกชนิดติดไว้ใน
บริเวณที่จัดเก็บ และบริเวณที่มีการใช้สารเคมี 
ให้สามารถเห็นรายละเอียดได้ชัดเจน 

     

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 

4.2 กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยในพื้นที่กำรปฏิบัติงำน 

1) มีการตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นท่ีการปฏิบัติงาน 
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สถำนที่/งำน : วันที่ :    

หัวข้อตรวจ (Check Point) 

ถูก
ต้อ

ง 

ปร
ับป

รุง
 

รำยละเอียดสิ่ง/สภำพที ่
ไม่ปลอดภยั 

ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดเสร็จ 

- มีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมและ
เพียงพอในบริเวณที่มีการใช้ การจดัเก็บ
สารเคมีอันตราย เช่น วัสดดุูดซับสารเคมี 
อุปกณ์ดับเพลิง สัญญาณเตือนอันตรายกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน เปน็ต้น 

     

- มีป้ายแสดงต าแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยต่าง ๆ ให้สามารถมองเหน็ได้อย่าง
ชัดเจนและไมม่ีสิ่งกีดขวาง 

     

- มีขั้นตอนการปฏบิัติงานอย่างปลอดภัยกับ
สารเคมีอันตรายตดิไว้ท่ีหน้างานและสามารถ
มองเห็นได้อยา่งชัดเจน 

     

- มีฝักบัวล้างตัว และล้างตาฉุกเฉินใกล้กับ
บริเวณปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับสารเคมี และ
อยู่ในสภาพใช้งานได้ และไม่มีสิ่งกดีขวาง 

     

- มีป้ายเตือนอันตราย ป้ายบังคับ ป้ายห้าม
ตามความเหมาะสมในบริเวณปฏบิัติงานกับ
สารเคมีอันตรายและบรเิวณพื้นทีจ่ัดเก็บ
สารเคมีอันตราย 

     

- มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) 
ที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้ และเพียงพอ
ส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน 

     

- การบรรจุ/แบ่งบรรจสุารเคมีไวไฟ มีการ
ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต 

     

2. กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย      

- ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมส้ามารถได้
ยินในทุกพื้นที่ของอาคาร 

     

- ระบบปั๊มน้ าดับเพลิง หัวจ่ายน้ าดบัเพลิง   
สายฉีดน้ าดับเพลิงอยู่ในสภาพพรอ้มใช้งาน 

     

- ทางออกฉุกเฉินไม่มีสิ่งกีดขวาง ไมม่ีการลา่ม
โซ่หรือใส่กญุแจ 

     



คู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัย 
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 

 

  121 
 
 
 

 

 

สถำนที่/งำน : วันที่ :    

หัวข้อตรวจ (Check Point) 

ถูก
ต้อ

ง 

ปร
ับป

รุง
 

รำยละเอียดสิ่ง/สภำพที ่
ไม่ปลอดภยั 

ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดเสร็จ 

- ไฟสว่างสามารถใช้งานได้ มองเห็นได้ชัดและ
ไม่มสีิ่งกีดขวาง 

     

- มีเส้นทางหนไีฟชัดเจนและสามารถออกนอก
อาคารได้อย่างรวดเร็ว 

     

- มีถังดับเพลิงตดิตั้งอยู่ในทุกพ้ืนท่ีของอาคาร
โรงงาน  

     

- ถังดับเพลิงแต่ละเครื่องมีระยะห่างกันไม่เกิน 
20 เมตร 

     

- มีป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงต าแหนง่ติดตั้งถัง
ดับเพลิง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

     

- อุปกรณ์ดับเพลิงสภาพพร้อมใช้งาน         

- มีการตรวจสอบอุปกรณด์ับเพลิงตามก าหนด         

- ไม่มสีิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉิน หรืออุปกรณ์
ดับเพลิง   

     

3. ควำมปลอดภัยส ำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ำ      

- ลานหม้อแปลงมีรั้วรอบ รั้วสูงไม่นอ้ยกว่า    
2 เมตร และอยู่ในสภาพดี แข็งแรง 

     

- หม้อแปลง เสา น่ังรา้นมีความแข็งแรง ไม่
เอียง ไม่แตกร้าว 

     

- ลานหม้อแปลงมีสภาพโล่ง ไม่มีวสัดุติดไฟ ไม่
มีวัชพืช 

     

- สายไฟมีฉนวนหุ้ม อยู่ในสภาพเรยีบร้อย   
จุดต่อแน่นหนาและไม่ช ารุด 

     

- ตู้ MDB มี Ground Bar มีการต่อลงสู่หลักดิน      

- เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการต่อสายดิน      

- บริเวณแผงสวิตซ์ไฟฟ้าต้องเข้าถึงได้ง่าย ไม่มี
สิ่งของวางกีดขวาง 

     

- บริเวณแผงสวิตซ์ไฟฟ้าต้องตดิตั้งให้ห่างจาก
สารไวไฟหรือสารที่อาจท าให้เกิดการระเบิด 
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สถำนที่/งำน : วันที่ :    

หัวข้อตรวจ (Check Point) 

ถูก
ต้อ

ง 

ปร
ับป

รุง
 

รำยละเอียดสิ่ง/สภำพที ่
ไม่ปลอดภยั 

ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดเสร็จ 

4. ควำมปลอดภยัหม้อน้ ำและหมอ้ต้ม         

- มีผู้ควบคุมหม้อน้ าท่ีมีคณุสมบัตติามที่
กฎหมายก าหนด 

     

- จัดท าป้ายประกาศวิธีการท างานในการใช้
หม้อน้ า ติดไว้บริเวณที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นได้
ชัดเจน 

     

- มีการตรวจสอบคณุภาพของน้ าท่ีใช้ส าหรับ
หม้อน้ าและหม้อต้ม 

     

- พื้นที่การท างานและห้องหม้อน้ ามทีางเข้า 
ออกอย่างน้อยสองทาง 

     

- ทางเดินของสถานท่ีติดตั้งหม้อน้ า ต้องไม่มี 
สิ่งกีดขวาง 

     

- มีปล่องควันและฐานท่ีมั่นคงแข็งแรง      

- มีฉนวนกันความร้อนหุม้หม้อน้ า      

5. ควำมปลอดภัยระบบท ำควำมเย็นที่ใช้ 
   แอมโมเนียเป็นสำรท ำควำมเย็น 

     

- วาล์วสกัดหลักตา่ง ๆ ในระบบท าความเย็น
ต้องอยู่ในท่ีเข้าถึงได้สะดวก และมปี้ายช่ือ
บอกชัดเจน 

     

- ไม่ตดิตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระบบท า
ความเย็นบริเวณทางเข้า-ออก  

     

- มีช่องระบายอากาศขนาดเหมาะสมเพื่อให้
อากาศหมุนเวียนภายในอย่างเพียงพอและ
เกิดความปลอดภยัแก่คนงาน 

     

- บริเวณห้องเครื่องมีทางเข้า-ออก 
อย่างน้อย 2 ทาง 

     

- มีป้ายห้ามบคุคลทีไ่มไ่ด้รับอนญุาตเข้าไปใน
ห้องเครื่อง 

     

- มีที่ช าระล้างแอมโมเนยี ได้แก่ ที่ลา้งตา
ฉุกเฉิน และฝักบัวล้างตัวฉุกเฉิน 
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สถำนที่/งำน : วันที่ :    

หัวข้อตรวจ (Check Point) 

ถูก
ต้อ

ง 

ปร
ับป

รุง
 

รำยละเอียดสิ่ง/สภำพที ่
ไม่ปลอดภยั 

ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดเสร็จ 

6. ควำมปลอดภัยอื่น ๆ  เช่น      

- การท างานท่ีก่อให้เกิดความร้อนหรือ
ประกายไฟต้องมีใบอนุญาตท างาน 
(Hot Work Pertmit) ก่อนเริม่งาน 

        

- ไม่สูบบุหรี่และก่อให้เกิดความร้อนและ
ประกายไฟในท่ีห้ามสูบหรือห้ามจดุไฟ ฯลฯ 

        

7. อื่น ๆ (โปรดระบุ)      
      

      
      

      
     

ลงช่ือผู้ตรวจ................................................  
วันท่ี …………………………………….…………… 
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4.3 กำรตรวจประเมินภำยใน 
 

 

 

 
จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้รับผิดชอบหลักจัดท าแผนตรวจประเมินภายใน 
2. ผู้บริหารสูงสุดพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจประเมินภายใน 
3. ก าหนดทีมผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว 
4. ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจประเมินภายใน 
5. จัดท าแบบตรวจประเมิน (Checklist) 
6. ด าเนินการตรวจประเมินตามแผนที่ก าหนดไว้ 
7. ผู้ตรวจประเมินภายในจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินพร้อมแนบแบบรายงานความไม่สอดคล้อง 

(ถ้ามี) และน าเสนอหัวหน้าผู้ตรวจประเมินภายใน 
8. หัวหน้าผู้ตรวจประเมินภายในส่งรายงานผลการตรวจประเมินพร้อมแนบแบบรายงานความไม่

สอดคล้อง (ถ้ามี) ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการหาสาเหตุและก าหนดการปฏิบัติการแก้ไข
ความไม่สอดคล้องท่ีพบ 

9. หัวหน้าผู้ตรวจประเมินติดตามรายงานผลการปฏิบัติการแก้ไขจากหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10. จัดท าแบบทะเบียนความไม่สอดคล้อง เพ่ือติดตามสถานการณ์ปฏิบัติการแก้ไข 

กำรจัดท ำแผนตรวจประเมินภำยใน 

จัดท าแผนตรวจประเมินภายใน โดยการจัดท าแผนตรวจประเมินจะต้องพิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
1. จะต้องมีการตรวจประเมินภายในให้ครบทุกกิจกรรมที่อยู่ในขอบข่ายของคู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัย 
2. ความถี่ในการตรวจประเมิน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมส าหรับแต่ละโรงงาน โดยในช่วงแรกจะมีการ

ตรวจประเมินภายในบ่อยครั้ง แต่เมื่อระบบมีประสิทธิผลแล้วก็สามารถที่จะลดความถี่ในการตรวจประเมิน
ภายในลง แต่ทั้งนี้ ไม่ควรจะน้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพราะจะถือว่าเป็นระยะเวลาที่ห่างจนเกินไป นอกจากนี้
จะต้องพิจารณาถึง 
 กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องได้รับการตรวจประเมินมากกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ 
 ผลการตรวจประเมินในครั้งที่ผ่านมา หากพบว่า มีข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินมากก็จ าเป็นที่

จะต้องเพ่ิมความถ่ีในการตรวจประเมิน 

เกณฑ์การปฏิบัติ 
4.3 การตรวจประเมินภายใน 

1) มีการตรวจประเมินภายในเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัย 
2) มีการตรวจสอบการแก้ไขความไม่สอดคล้องที่พบ 
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3. รายละเอียดในแผนการตรวจประเมินภายใน ควรจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 หน่วยงานที่ถูกตรวจ และผู้รับผิดชอบ 
 วัน เวลา สถานที่ และระยะเวลาที่จะไปท าการตรวจประเมินในแต่ละหน่วยงาน 
 เกณฑ์การปฏิบัติข้อต่าง ๆ ของคู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัยฯ ที่จะท าการตรวจประเมิน 
 รายชื่อคณะผู้ตรวจประเมิน  

 

กำรคัดเลือกผู้ตรวจประเมินภำยใน 

การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินภายใน โดยคุณสมบัติที่ส าคัญของผู้ตรวจประเมินภายใน คือ 
1. มีความรู้และความสามารถในการตรวจติดตาม ในกรณีผู้ตรวจติดตามภายใน อาจอ้างอิงใบรับรองผ่านการ

ฝึกอบรม 
2. มีความอิสระไม่ขึ้นกับพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายในการตรวจติดตาม เช่น แผนกผลิต จะไม่ตรวจติดตามแผนก

ตนเอง แต่อาจไปตรวจติดตามแผนกเตรียมวัตถุดิบ หรือ แผนกช่างแทน เป็นต้น 
3. มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ กล้าระบุสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือกล้าเสนอแนะการปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น 
4. มีความเป็นผู้น า 
5. มีความสามารถในการสื่อสาร การตั้งค าถามที่ตรงประเด็น และน าไปสู่ข้อมูลส าคัญ 
6. เมื่อท าการคัดเลือกผู้ตรวจประเมินภายในแล้ว ในทีมผู้ตรวจประเมินภายในจ าเป็นต้องมีหัวหน้าผู้ตรวจ

ประเมินภายใน ซึ่งรับผิดชอบการตรวจติตตามทั้งหมดในองค์กร  
 

หน้ำที่ของผู้ตรวจประเมิน 

1. หน้ำที่ของผู้หัวหน้ำผู้ตรวจประเมินภำยใน (Lead Auditor) 
 วางแผนการตรวจติดตาม 
 คัดเลือกและเป็นผู้น าในการตรวจติดตาม 
 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่จ าเป็น 
 ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อเกณฑ์การปฏิบัติตามคู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัยฯ 
 ตรวจติดตามและรายงานผล 
 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
2. หน้ำที่ของผู้ตรวจประเมินภำยใน 
 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการตรวจติดตาม 
 เตรียมเอกสารประกอบการตรวจติดตาม 
 เขียนรายงานผลการตรวจติดตาม 
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กำรอบรมผู้ตรวจประเมินภำยใน 
การจัดอบรมผู้ตรวจประเมินภายใน ต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อคู่มือหลักเกณฑ์ความ     

ปลอดภัยฯ และหลักการในการตรวจประเมินภายใน ให้กับผู้ตรวจประเมินภายใน และจะต้องมีการประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย 
 
กำรตรวจประเมินภำยใน 
1. จัดให้มีการตรวจประเมินภายในตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยในการตรวจประเมินจะต้องจัดท าก าหนดการ

ตรวจประเมินให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 

- การเปิดประชุม  

- พ้ืนที่ในการตรวจติดตาม ผู้ตรวจติดตามแต่ละพ้ืนที่ ก าหนดเวลาที่แน่นอน 

- การยืนยันความถูกต้องของผลการตรวจติดตาม 

- การประเมินสิ่งที่พบ 

- การปิดประชุม 
2. เมื่อทีมตรวจประเมินภายในได้ท าการตรวจประเมินตามแผนที่ก าหนดไว้แล้ว ก็จะต้องมีการจัดท ารายงาน

ผลการตรวจประเมินภายในโดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินภายใน ซึ่งควรมีข้อมูลดังนี้ 

- หน่วยงานที่ถูกตรวจ/ผู้รับผิดชอบ 

- วันที่ท าการตรวจประเมินภายใน 

- รายชื่อผู้ตรวจประเมินภายใน 

- สรุปความไม่สอดคล้องที่พบ 

- สรุปความเห็นของทีมผู้ตรวจประเมินภายใน ที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของการด าเนินงาน และจัดส่ง
รายงานผลการตรวจประเมินภายในให้กับหน่วยงานที่ถูกตรวจและผู้รับผิดชอบหลัก 
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ตัวอย่ำง    

แผนกำรตรวจประเมินภำยใน 
 

บริษัท สำรเคมีไทย จ ำกัด 
คู่มือ/มำตรฐำนที่ตรวจประเมิน : คู่มือหลักเกณฑ์ควำมปลอดภัย กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม 
ขอบเขต : โรงงาน 1 

วันที ่ เวลำ ทีม 1 ทีม 2 ทีม 3 
11 ธ.ค. 2561 08.30-08.45 น. เปิดประชุม 

08.45-12.00 น. - นโยบายความ
ปลอดภัยฯ 

- บทบาท อ านาจ หน้าที่
และความรับผดิชอบ 

- กฎหมายความ
ปลอดภัยฯ 

- การชี้บ่งอันตรายและ
ประเมินความเสี่ยง 

- การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 

- การวัดผลด้านการเกดิ
อุบัติการณ์  

- การตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครื่องจักร
และอุปกรณ์และความ
ปลอดภัยในพ้ืนท่ีการ
ปฏิบัติงาน 

13.00-16.00 น. - การฝึกอบรม 

- การสื่อสารดา้นความ
ปลอดภัย 

- การจัดท าเอกสาร 

- การเตรียมความพร้อม
และการตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉิน 

- การวัดผลโดยการตรวจ
ประเมินภายใน  

- การทบทวนการจัดการ 

16.00-16.30 น. รวบรวมข้อมูลและสรุปผล (โดยทีมผู้ตรวจติดตามภายใน) 
16.30-16.45 น. ปิดประชุม 
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ตัวอย่ำง    

แบบรำยกำรกำรตรวจประเมิน 

รำยกำรกำรตรวจประเมิน (Checklist) หน้า____/________ 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน : 
รหัสเอกสาร : 

หน่วยงานที่รับการตรวจประเมิน : 
ชื่อตัวแทนหน่วยงาน : 

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจประเมิน : 
ผู้ตรวจประเมิน : 

รำยกำรที่ตรวจประเมิน หลักฐำนที่ใช้อ้ำงอิง รำยละเอียดกำรตรวจประเมินที่พบ/หลักฐำน    C NC OBS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

หมำยเหตุ : C = CONFORMANCE            NC = NON-CONFORMANCE                  OBS= OBSERVATION 
                            สอดคล้อง                              ไม่สอดคล้อง                                        ข้อสังเกต 
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ตัวอย่ำง   

แบบรำยงำนผลกำรตรวจประเมินภำยใน 

รำยงำนกำรตรวจประเมินภำยใน หมายเลข ________ 

 
เรียน   ____________________________ 
ส่วนที่ 1  : ข้อมูลทั่วไปส าหรับการตรวจประเมินภายใน 

1. การด าเนินการตรวจประเมินภายในครั้งนี้                       
          เป็นการตรวจประเมินครั้งท่ี ____ตามแผน     เป็นการตรวจประเมินพิเศษครั้งท่ี____   

2. วัตถุประสงค์การตรวจประเมิน    
3. ขอบเขตการตรวจประเมิน    
4. หัวข้อการตรวจประเมิน    
5. ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติงานหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมิน    
6. หน่วยงานท่ีรับการตรวจประเมิน    
7. ช่ือตัวแทนของหน่วยงานท่ีรับการตรวจประเมิน  ต าแหน่ง  
8. วันท่ีท าการตรวจประเมิน ช่วงเวลาที่ตรวจประเมิน  
9. ช่ือผู้น าการตรวจประเมิน  ต าแหน่ง  
10. ช่ือผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย    

 
ส่วนที่ 2  : สรุปผลการตรวจประเมินภายใน 

1. ผลการตรวจประเมินภายในครั้งนี้ พบว่า 
   ไม่พบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
   พบการไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ จ านวน        รายการ   
   (ตามใบค าขอให้ปฏิบัติการแก้ไขทีแ่นบมา) 
                พบข้อสังเกต (Observation) จ านวน            รายการ  
                    (รายละเอียดตามใบค าขอให้ปฏบิตัิการแก้ไขที่แนบมา) 

2. เอกสารประกอบการรายงานผลการตรวจประเมิน 
   แบบรายการการตรวจประเมินที่ใช้ (Check List) จ านวน แผ่น 
  ใบค าขอให้ปฏิบัติการแกไ้ขที่พบจากข้อ 1 จ านวน รายงาน 
  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)    

 
               ผู้น าการตรวจประเมนิ  
                                      ( )              
                                      วันท่ี                
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ตัวอย่ำง  

แบบรำยงำนควำมไม่สอดคล้อง 
แบบรำยงำนควำมไม่สอดคล้อง 

 หน่วยงำน/สถำนที/่กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ :  
 
 
 
 
 
 
ผู้ตรวจพบ :                                        วันท่ีพบ :  

 กำรแก้ไข :   
 
 
สำเหตุ :  
 
 
 
 
กำรปฏิบัติกำรแก้ไข :  
 
 
 
 
วันที่ปฏิบัติกำรแก้ไขเสร็จ:   
 
ผู้รับผิดชอบ :  

  ด าเนินการปฏิบัติการแก้ไขแล้วเสร็จ 
 ด าเนินการปฏิบัติการแก้ไขไม่สมบูรณ์ 
     (     ) รอการตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อ………………………………………………………….. 
     (     ) ออกแบบรายงานความไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ใหม่……………………………... 
 
ผู้ตรวจ :                                          วันท่ี 
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ตัวอย่ำง    

แบบทะเบียนควำมไม่สอดคล้อง 
แบบทะเบียนควำมไม่สอดคล้อง หน้ำท่ี.................................... 

ล าดับที ่ เลขท่ี ปัญหาที่พบ ผู้ตรวจสอบ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ก าหนดเสร็จ วันตรวจตดิตาม 
สถานะ 

หมายเหต ุ
ปิด ไม่ปิด 
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5. กำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากเกณฑ์การปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าแผนในการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
2. ผู้บริหารสูงสุดพิจารณาอนุมัติแผนการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
3. ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล เพ่ือท าการทบทวนฯ 
4. ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงที่เก่ียวข้องท าการประชุมทบทวนฯ ตามแผนที่ก าหนด 
5. ผู้บริหารสูงสุดตัดสินใจ เพ่ือปรับปรุง 
6. ผู้รับผิดชอบบันทึกผลการประชุมทบทวนการจัดการ 
7. ผู้รับผิดชอบท าการสื่อสารผลการทบทวนไปยังหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการ        

ปรับปรุงตามผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
 

 

 

 

เกณฑ์กำรปฏิบัติ 
5. กำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร 
1) ผู้บริหารสูงสุดต้องทบทวนด้านการจัดการด้านความปลอดภัยสารเคมี และการป้องกันและระงับ

อัคคีภัย ข้อมูลส าหรับการทบทวนการจัดการต้องรวมถึง 

- นโยบายความปลอดภัย 

- การบรรลุตามแผนงานด้านความปลอดภัย 

- สถานะการสอบสวนอุบัติการณ์  

- ผลการตรวจประเมินภายใน 

- ความไม่สอดคล้องที่พบ 

- ผลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

- การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

2) ผลที่ได้จากการทบทวนต้องน าไปด าเนินการเพ่ือปรับปรุงการจัดการอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวอย่ำง   

วำระกำรประชุมทบทวนโดยฝ่ำยบริหำร 
1. รับรองรายงานการประชุม 
2. เรื่องสืบเนื่อง 
3. เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
4. เรื่องทบทวนการด าเนินการด้านการจัดการสารเคมี และการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

- นโยบายความปลอดภัย 

- การบรรลุตามแผนการจัดการด้านความปลอดภัย 

- สถานะการสอบสวนอุบัติการณ์  

- ผลการตรวจประเมินภายใน 

- ความไม่สอดคล้องที่พบ 

- ผลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

- การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
5. เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัย 
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)   

  

 

134 
 
 
 

ขั้นตอนและวิธีกำรในกำรน ำหลักเกณฑ์ไปใช้งำน 
ในการด าเนินงานตามคู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัยส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

นั้น สามารถด าเนินการไปตามกรอบแนวคิดนี้  

 
โดยสามารถก าหนดเป็นขั้นตอนหลักได้ ดังต่อไปนี้ 
1. อบรมให้ควำมรู้ 

การอบรมให้ความรู้แก่คณะท างานและผู้ปฏิบัติงานในโรงงานซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญเป็นอย่าง
มากเนื่องจากคณะท างานและผู้ปฏิบัติงานในโรงงานจ าเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการ และ
ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งจะท าให้บุคลากรในโรงงานให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
ตามคู่มือนี้เป็นอย่างดี   

2. กำรปฏิบัติ 
เมื่อได้รับการฝึกอบรมหรือท าความเข้าใจแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนในการวางแผนและการน าไปปฏิบัติ ซึ่งใน

ขั้นตอนนี้จะประกอบด้วย การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง การประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย
ความปลอดภัยของกระทรวงอุตสาหกรรม การจัดท าแผนการจัดการด้านความปลอดภัย และการปฏิบัติตาม
แผนผู้ปฏิบัติงานในโรงงานต้องมีการปฏิบัติตามแผนการจัดการด้านความปลอดภัยที่จัดท าขึ้น ซึ่งผลจากการ
ปฏิบัตินั้น จะท าให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ด้วย อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนงาน
นั้นจะสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  

นโยบำย 

บทบำท อ ำนำจ หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ กำรวำงแผนและกำร

น ำไปปฏิบัต ิ

กำรติดตำมตรวจสอบ
และประเมินผล 

กำรทบทวน 
โดยฝ่ำยบริหำร 

กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง 
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3. กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล 
เมื่อได้มีการปฏิบัติตามแผนงงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการปฏิบัติงาน ที่ได้ก าหนดขึ้นมาจ าเป็น

จะต้องมีการวัดผลการด าเนินงาน ว่าการปฏิบัติดังกล่าวสามารถที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ   
จากการท างานได้หรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากผลต่าง ๆ เช่น 
 การวัดผลด้านการเกิดอุบัติการณ์ 
 การตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์และความปลอดภัยในพ้ืนทีก่ารปฏิบัติงาน 
 การตรวจประเมินภายใน  
ซึ่งหากผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยยังไม่สามารถที่จะควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือ

ถูกต้อง ก็จ าเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาหามาตรการในการแก้ไข รวมถึง การน าเสนอไปยังผู้บริหารสูงสุดต่อไป 
เพ่ือจะได้พัฒนาด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ การด าเนินงานตามคู่มือหลักเกณฑ์ความปลอดภัยส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ฉบับนี้ แต่ละโรงงานสามารถที่จะจัดท าแผนในการด าเนินการให้เหมาะสมกับความพร้อมและศักยภาพ
ของโรงงาน โดยหากโรงงานใดมีความพร้อมสูงก็สามารถด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในระดับที่
สูงขึ้นได้ แต่ถ้าหากว่าโรงงานยังมีความพร้อมไม่มากนัก แต่ต้องการลดอุบัติเหตุจากการท างานก็สามารถที่จะ
ด าเนินการตามคู่มือฯ นี้ได้ เช่นเดียวกัน หลังจากนั้นหากโรงงานมีความพร้อมมากขึ้นก็สามารถด าเนินการเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้สูงขึ้นอีกได้ในอนาคต 
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