กรอบการจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจการโรงงาน
สําหรับผูประกอบการ
๔๘(๖) ผลิตคารบอนดํา

สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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การจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานตอง
ประกอบดวยองคประกอบอยางนอย ดังตอไปนี้
1. ขอมูลทั่วไปของโรงงาน
2. แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงาน รวมทั้งสถานที่ตางๆ เชน ที่พักอาศัย โรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาล
สถาบันการศึกษา เสนทางจราจร และชุมชนใกลเคียง ในระยะ 500 เมตร โดยรอบ
3. แผนผังรวมที่แสดงตําแหนงของโรงงาน ที่อาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน การเกิด
เพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในกรณีที่มีหลายโรงงานอยูในบริเวณเดียวกัน
4. แผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1:100 หรือขนาดที่เหมาะสม แสดงรายละเอียดการ
ติดตั้ง เครื่องจักร สถานที่เก็บวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยได
ที่พักคนงาน โรงอาหาร อุปกรณและเครื่องมือเกี่ยวกับความปลอดภัย และสิ่งอื่น ๆ ที่มีความสําคัญตอการ
เกิด การปองกัน หรือการควบคุมเพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
(กรณีผูประกอบกิจการขออนุญาตขยายโรงงานจะตองระบุรายละเอียดเครื่องจักร และการผลิตใน
สวนขยายใหชัดเจนดวย)
5. จํานวนผูปฏิบัติงานในโรงงาน วันทํางาน และการจัดชวงเวลาในการทํางาน จํานวนกะ
(ถามี)
6. ขอมูลอื่นๆ เชน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บปวย การสอบสวนอุบัติเหตุ
7. ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษาผูทําการชี้บงอันตราย อยางนอย 3 ทาน
8. ขั้นตอนกระบวนการผลิตพรอมแผนภูมิกระบวนการผลิต รวมทั้งระบุรายละเอียดของ
ความดัน ชนิดและปริมาณวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยไดเฉลี่ย
ตอป อุณหภูมิ
9. บัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
10. การชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
11. การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนควบคุมความเสี่ยง/ แผนงานลดความเสี่ยง)
12. จัดทําแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม และหรือสารเคมีรั่วไหล (กรณีมีการใชสารเคมีอันตราย)
13. บทสรุปผลการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงาน ที่มีความเสี่ยงภายในโรงงาน

หมายเหตุ ใหจดั ทําปนรูปเลม มีสารบัญ และระบุหนาทุกแผนดวย

กรณีผูประกอบกิจการขออนุญาตขยายโรงงานจะตองระบุรายละเอียดเครื่องจักร และการผลิต
ในสวนขยายใหชัดเจนดวย
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๑. ขอมูลทั่วไปของโรงงาน

ใหระบุรายละเอียด ดังนี้
ชื่อโรงงาน/บริษัท
การประกอบกิจการโรงงาน
ทะเบียนโรงงานเลขที่
สถานที่ตั้งโรงงาน โทรศัพท โทรสาร
วัตถุประสงคการสงรายงาน (ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาต
ขยายโรงงาน หรือขอตออายุใบอนุญาต หรือ ครบ ๕ ป หรือแกไขรายงาน)
ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทผูประสานงานเรื่องการจัดทํารายงานวิเคราะห
ความเสี่ยงฯ ของโรงงาน
2. แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงาน รวมทั้งสถานที่ตางๆ เชน ที่พักอาศัย โรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาล
สถาบันการศึกษา เสนทางจราจร และชุมชนใกลเคียง ในระยะ 500 เมตร โดยรอบ
ใหจัดทําแผนที่ตั้งโรงงาน รวมทั้งสถานที่ตางๆ เชน ที่พักอาศัย โรงงาน โรงเรียน
โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา เสนทางจราจร และชุมชนใกลเคียง ในระยะ 500 เมตร โดยรอบ (โดยให
ขีดเสนวงกลมลอมรอบโรงงาน ในรัศมี 500 เมตร พรอมระบุสถานที่ตาง ๆ ที่อยูรอบโรงงานในรัศมี
500 เมตร ภายในวงกลม) แสดงทิศที่ตั้งของโรงงาน (ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศใต) กรณี
เปนพื้นที่วางใหระบุดวย (ตองสามารถอานออกไดชัดเจน)

ตัวอยาง

คอนโด
บ้ านพัก
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3. แผนผังรวมที่แสดงตําแหนงของโรงงาน ที่อาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน การเกิดเพลิงไหม
การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในกรณีที่มีหลายโรงงานอยูในบริเวณเดียวกัน
กรณีที่มีหลายโรงงานอยูในบริเวณเดียวกันใหจัดทําแผนผังรวมที่แสดงตําแหนงของโรงงาน ที่อาจ
กอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง

ตัวอยาง

4. แผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1:100 หรือขนาดที่เหมาะสม แสดงรายละเอียดการติดตั้ง
เครื่องจักร สถานที่เก็บวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยได
ที่พักคนงาน โรงอาหาร อุปกรณและเครื่องมือเกี่ยวกับความปลอดภัย และสิ่งอื่น ๆ ที่มีความสําคัญตอ
การเกิด การปองกัน หรือการควบคุมเพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
ใหจัดทําแผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1:100 หรือขนาดที่เหมาะสมประกอบดวย
(๑) แผนผังบริเวณโรงงานแสดงรายละเอียดการติดตั้ง เครื่องจักร สถานที่เก็บวัตถุดิบ
เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยได ที่พักคนงาน โรงอาหาร อุปกรณและ
เครื่องมือเกี่ยวกับความปลอดภัย และสิ่งอื่น ๆ ที่มีความสําคัญตอการเกิด การปองกัน หรือการควบคุม
เพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
(๒) แผนผังแสดงรายละเอียดอาคาร หรือสถานที่ที่จัดเก็บวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ
(๓) แผนผังแสดงรายละเอียดการติดตั้งเครื่องจักรภายในอาคารผลิตแตละอาคาร (กรณีมีหลาย
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อาคาร และกรณีมีหลายชั้นใหแสดงรายละเอียดในแตละชั้นดวย)

ตัวอยาง

สํานักงาน

คลังสินค้ า

กระบวนการผลิต

ถังกวน

ถังผสม

ถังบด

วัตถุดิบ
Toluene

Isopropyl alcohol

Propylene glycol

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

วัตถุดิบ
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
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๕. ขั้นตอนกระบวนการผลิตพรอมแผนภูมิกระบวนการผลิต รวมทั้งระบุรายละเอียดของ
ความดัน ชนิดและปริมาณวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยได
เฉลี่ยตอปอุณหภูมิ (ใหจัดทํากระบวนการผลิตของทุกผลิตภัณฑ)
ใหจัดทําขั้นตอนกระบวนการผลิตพรอมแผนภูมิกระบวนการผลิต
(๑) Block flow diagram หรือ Process flow diagram ของกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ
ทุกกลุมผลิตภัณฑ (กรณีที่เปนโรงงานที่มีกระบวนการผลิตเปนระบบปด ที่มีการควบคุมความดัน อุณหภูมิ
ใหทําเปน Process flow diagram)
(๒) คําอธิบายรายละเอียดตาม Block flow diagram หรือ Process flow diagram (กรณีที่
เปนโรงงานที่มีกระบวนการผลิตเปนระบบปด) รวมทั้งระบุรายละเอียดของความดัน อุณหภูมิ เชื้อเพลิง
วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช
(๓) ใหระบุปริมาณการใชและการจัดเก็บวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑสูงสุดตอครั้ง และการ
ใช การผลิตตอป พรอมทั้งระบุลักษณะ ขนาด และจํานวนภาชนะบรรจุ รวมทั้งลักษณะการจัดเก็บ

ตัวอยาง

ชื่อวัตถุดิบ/
สารเคมี

ปริมาณการ ปริมาณการ
ใชตอป จัดเก็บตอครั้ง
(ระบุหนวย) สูงสุด (ระบุ
หนวย)

ลักษณะ
ภาชนะ
ที่ใชบรรจุ

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

ขนาด
ภาชนะ
บรรจุ
(ลิตร/
กิโลกรัม)

จํานวน ลักษณะการ
ภาชนะ จัดเก็บ*
(ถัง/ถุง)

* หมายถึงเก็บในอาคารหรือ นอกอาคาร
ชื่อผลิตภัณฑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปริมาณการผลิตตอ
ป (ระบุหนวย)

ลักษณะภาชนะ
ที่ใชบรรจุ

ขนาดภาชนะ
บรรจุ
(ลิตร/กิโลกรัม)

จํานวนภาชนะ
(ถัง/ถุง)
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6. จํานวนผูปฏิบัติงานในโรงงาน วันทํางาน และการจัดชวงเวลาในการทํางาน จํานวนกะ (ถามี)
ใหระบุจํานวนผูปฏิบัติงานในโรงงาน วันทํางาน และการจัดชวงเวลาในการทํางาน จํานวน
กะ
7. ขอมูลอื่นๆ เชน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บปวย การสอบสวนอุบัติเหตุ
ใหจัดขอมูลสถิติเกิดอุบัติเหตุ เนนการเกิดไฟไหม การระเบิด สารเคมีรั่วไหล ของโรงงาน
ยอนหลัง ๕ ป
ป

จํานวนครั้ง

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ

ความเสียหาย

หมายเหตุ : กรณีปไหนไมเคยเกิดอุบัติเหตุ ใหระบุวาไมเคยเกิดอุบัติเหตุ
8. ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษาผูทําการชี้บงอันตราย อยางนอย 3 ทาน
(๑) มีความรู ความเขาใจ และประสบการณในสวนที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการโรงงาน
เชน เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิต การซอมบํารุง เครื่องจักรหรืออุปกรณ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ
และวัตถุพลอยได เปนตน
(๒) มีความรู ความเขาใจ และประสบการณในสวนที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(๓) มีความรู ความเขาใจในการชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ตัวอยาง
รายชื่อผูจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน จํานวน 3 คนคือ
1. ...............................................ตําแหนง.........................................วุฒิการศึกษา.............................
2. ...............................................ตําแหนง.........................................วุฒิการศึกษา.............................
3. ...............................................ตําแหนง.........................................วุฒิการศึกษา.............................
๙. บัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย

ใหจัดทําบัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย โดยใหแจกแจงการดําเนินงานทั้งหมดใน
โรงงานใหครบถวน ตั้งแตกระบวนการรับและการจัดวัตถุดิบและสารเคมี การเตรียมวัตถุดิบและสารเคมี
ขั้นตอนการผลิต การบรรจุ การจัดเก็บผลิตภัณฑ รวมทั้งกระบวนการสนับสนุน เชน ระบบไฟฟา การ
ซอมบํารุง ตามแบบฟอรมที่กําหนดตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการชี้บง
อันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยในชอง
การดําเนินงานในโรงงาน ใหระบุขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอน และทุกผลิตภัณฑ (ตาม Block
flow diagram หรือ Process flow diagram) โดยเรียงลําดับตามขั้นตอนตั้งแตกระบวนการรับและการ
จัดวัตถุดิบและสารเคมี (โดยอาจแบงเปนกลุมไวไฟ กลุมกัดกรอน กลุมเปนพิษ)

8
การเตรียมวัตถุดิบและสารเคมี .ขั้นตอนการผลิต การจัดเก็บผลิตภัณฑ รวมทั้งกระบวนการสนับสนุน
เชน ระบบไฟฟา การซอมบํารุง ตามบัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
สิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย ใหระบุสภาวะหรือการกระทําที่อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือ
ความเจ็บปวยจากการทํางาน ความเสียหายตอบุคคล ทรัพยสิน ชุมชนและสิ่งแวดลอม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอบุคคล ทรัพยสิน ชุมชนและสิ่งแวดลอม
หมายเหตุ
ระบุวิธีการชี้บงอันตรายที่ใช
ตัวอยาง
โรงงาน
วันที่ทําการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน
การดําเนินงานในโรงงาน สิ่งที่เปนความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
อันตราย
ใหระบุขั้นตอนการผลิต ใหระบุสภาวะหรือการ ระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอ
ทุกขั้นตอน และทุก
กระทําทีอ่ าจกอใหเกิด บุคคล ทรัพยสิน ชุมชนและ
ผลิตภัณฑ (ตาม Block การบาดเจ็บหรือความ สิ่งแวดลอม
flow diagram หรือ
เจ็บปวยจากการทํางาน
Process flow diagram) ความเสียหายตอบุคคล
ทรัพยสิน ชุมชนและ
โดยเรียงลําดับตาม
สิ่งแวดลอม
ขั้นตอนดังนี้
๑. กระบวนการรับ
วัตถุดิบและสารเคมี
• กลุมไวไฟ
• กลุมกัดกรอน
• กลุมเปนพิษ
๒. การจัดเก็บ
วัตถุดิบและสารเคมี
• กลุมไวไฟ
• กลุมกัดกรอน
• กลุมเปนพิษ
๓. การเตรียม
วัตถุดิบและสารเคมี
๔.ขั้นตอนการผลิต
๕. การจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ
๖. กระบวนการ
สนับสนุน เชน ระบบ
ไฟฟา การซอมบํารุง

หมายเหตุ
ระบุวิธีการชี้บง
อันตรายที่ใช
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๑๐. การชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
ใหทาํ การชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง ดังนี้
๑๐.๑ การชี้บงอันตราย
การชี้บงอันตรายใหนํากิจกรรมตามบัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตรายทุก
กิจกรรมมาทําการชี้บงอันตราย โดยแจกแจงสิ่งที่เปนอันตรายใหครอบคลุมทุกประเด็นของอันตรายจาก
การดําเนินงานที่ระบุไวในบัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยง (โดยเฉพาะกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดอุบัติภัย
รายแรง เชน สารเคมีหกรั่วไหล ไฟไหม ระเบิด เปนตน)
การชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง อาจเลือกใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลาย
วิธีที่เหมาะสมตามลักษณะการประกอบกิจการหรือลักษณะความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน ดังตอไปนี้
(๑) Checklist
(๒) WHAT - IF Analysis
(๓) Hazard and Operability Studied (HAZOP)
(๔) Fault - Tree Analysis (FTA)
(๕) Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)
(๖) Event - Tree Analysis
หรือวิธีการอื่นใดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
การเลือกวิธีการชี้บงอันตรายตองเหมาะสมกับการประกอบกิจการ พรอมทั้งดําเนินการ
ชี้บงอันตรายตามหลักเกณฑของวิธีที่เลือกใชใหถูกตอง ตามแบบฟอรมที่กําหนดระเบียบกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนงานบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(1) สามารถเลือกใชวิธีการชี้บงอันตรายที่เหมาะสมไดมากกวาหนึ่งวิธี
(2) กรณีที่ใชวิธีการชี้บงอันตรายตาม มอก.18001 ใหชบี้ งอันตรายเพิ่มเติมในสวนของ
เครื่องจักรอุปกรณ ระบบไฟฟา และกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการผลิต เชน พลังงานความรอน พลังงาน
ไฟฟา การซอมบํารุง เปนตน ดวยวิธีที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกําหนด
(๓) กรณีที่เปนระบบ ทอ ถัง วาลว ควรใชวธิ ี HAZOP พรอมทั้งแนบ P&ID diagram ของ
จุดที่ศึกษาดวย
(๔) กรณีใชวิธี FMEA ใหแนบรายละเอียดองคประกอบของเครื่องจักร อุปกรณ ระบบ
ไฟฟาที่ทําการศึกษาวิเคราะห
(๕) หากไมใชวิธีการชี้บงอันตรายตามที่กฎหมายกําหนด ตองขอความเห็นชอบจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมกอน
๑๐.๒ การประเมินความเสี่ยง
(๑) การพิจารณาระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ
การพิจารณาโอกาส แบงออกเปน ๔ ระดับโดยพิจารณาไดจากสถิติการเกิดเหตุการณ
สิ่งที่เปนความเสี่ยงนั้นในอดีต และพิจารณาจากมาตรการปองกันและควบคุมอันตรายที่โรงงานดําเนินการ
อยูในปจจุบัน ถาเปนมาตรการที่ถูกตองและเหมาะสม โดยเปนมาตรการที่สามารถแกไขปญหาที่สาเหตุ
โดยตรงและมีมาตรการที่เพียงพอ จึงสามารถพิจารณาโอกาสวาเกิดนอยได
(๒) การพิจารณาระดับความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอบุคคล ชุมชน
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สิ่งแวดลอมและทรัพยสินแบงออกเปน ๔ ระดับ
ในการพิจารณาความรุนแรงจะไมนํามาตรการที่มีอยูมาพิจารณาเพื่อลดความรุนแรงลง
แตใหพิจารณาเหมือนไมมีมาตรการ เพื่อจะประเมินวาเมื่อเกิดเหตุการณนั้นแลวจะเกิดความรุนแรงไดมาก
เพียงใด จะไดพิจารณาหามาตรการปองกันและควบคุมอันตรายใหเหมาะสมและเพียงพอที่จะลดโอกาสใน
การเกิดเหตุการณนั้นได ดังนั้นกรณีอันตรายที่กอใหเกิดไฟไหม ระเบิดและสารเคมีหกรั่วไหล ความรุนแรง
ควรเปน 4 หรืออยางนอย 3 (ถาไมมีผลกระทบในวงกวาง) โดยพิจารณาใน ๔ ดาน คือ บุคคล ชุมชน
สิ่งแวดลอม และทรัพยสิน
(3) การพิจารณาระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง คือผลคูณของโอกาสกับความรุนแรง โดยความเสี่ยงที่ไดจะตองนํามาจัดระดับ
ซึ่งมี ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
1
2
3
4

ผลลัพธ
1-2
3-6
8-9
12-16

ความหมาย

ความเสี่ยงเล็กนอย
ความเสี่ยงที่ยอมรับได ตองมีการทบทวนมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงสูง ตองมีการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได ตองหยุดดําเนินการและปรับปรุงแกไข
เพื่อลดความเสี่ยงลงทันที
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กรณีชี้บงอันตรายโดยวิธี Checklist

๑. ตองกําหนดหัวขอเรื่องที่จะตรวจสอบความปลอดภัยในการดําเนินงานในโรงงาน
๒. จัดทําแบบตรวจเพื่อใชสําหรับการตรวจสอบความปลอดภัย โดยพิจารณาจากกฎหมาย
มาตรฐานการออกแบบ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบตรวจความปลอดภัย
กิจกรรม …………………………………………………………….
รายการตรวจสอบ

ใช

ไมใช

N/A

หมายเหตุ

๓. นําแบบตรวจไปใชตรวจสอบความปลอดภัยในการดําเนินงานในโรงงาน
๔. นําผลการตรวจสอบมาชี้บงอันตรายเพื่อหาแนวโนมของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก
พื้นที่การทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ และกิจกรรมตาง ๆ ตามแบบผลการศึกษา วิเคราะห
และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี Checklist
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แผ่นที่ /
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี Checklist
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.........................................................................โรงงาน..............................................................................
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.........................................................................................................................................
การประเมินความเสี่ยง
ผลจากการทํา
อันตรายหรือ
มาตรการปองกัน
ขอเสนอแนะ
โอกาส ความ
ผล ระดับความ
Checklist
ผลที่เกิดขึ้นตามมา
และควบคุมอันตราย
รุนแรง ลัพธ
เสี่ยง
นําผลการตรวจสอบมาชี้บง
ใหระบุอันตรายที่เกิดขึ้น และ ใหระบุมาตรการปองกันและ ใหระบุมาตรการความ
ระบุระดับ
อันตรายเพื่อหาแนวโนมของ อันตรายที่เกิดขึ้นตามมาที่เปน ควบคุมอันตรายที่โรงงานมี
ปลอดภัยที่โรงงานยังไมมี
ความเสี่ยง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก
ผลจากเหตุการณแรกจนถึง
การดําเนินการอยูในปจจุบัน แตจะดําเนินการเพิ่มเติม
และระบุ
อันตรายสุดทายที่อาจเกิดขึ้น (โดยเนนมาตรการในเชิงการ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
แผน
พื้นที่การทํางาน เครื่องจักร
ได และระบุผลกระทบจาก
ควบคุมทางดานวิศวกรรมกอน ยิ่งขึ้น
ควบคุม
เครื่องมือ อุปกรณ และ
อันตรายดังกลาวที่มีผลกระทบ และมาตรการดานการบริหาร
และแผน
กิจกรรมตาง ๆ
ตอบุคคล ทรัพยสิน ชุมชนและ จัดการ รวมทั้งมาตรการระงับ
ลด
สิ่งแวดลอม
และฟนฟูเหตุการณ)
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แผ่นที่ /
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What if Analysis
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.........................................................................โรงงาน..............................................................................
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.........................................................................................................................................
การประเมินความเสี่ยง
คําถาม
อันตรายหรือ
มาตรการปองกัน
ขอเสนอแนะ
โอกาส ความ
ผล ระดับความ
What if
ผลที่เกิดขึ้นตามมา
และควบคุมอันตราย
รุนแรง ลัพธ
เสี่ยง
ใหระบุความลมเหลวของ
เครื่องมือ เครื่องวัด
ระบบสาธารณูปโภคที่
เกี่ยวของ
ความผิดพลาดจากการทํางาน
ของคนงาน
การทํางานไมเปนไปตาม
ขั้นตอน ระหวางสภาพการ
ทํางานปกติ การเดิน
เครื่องจักร หรือการหยุด
เครื่องจักร
อุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับการ
ซอมบํารุงรักษา

ใหระบุอันตรายที่เกิดขึ้น และ
อันตรายที่เกิดขึ้นตามมาที่เปน
ผลจากเหตุการณแรกจนถึง
อันตรายสุดทายที่อาจเกิดขึ้น
ได และระบุผลกระทบจาก
อันตรายดังกลาวที่มีผลกระทบ
ตอบุคคล ทรัพยสิน ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม

(โดยเนนมาตรการในเชิงการ
ควบคุมทางดานวิศวกรรมกอน
และมาตรการดานการบริหาร
จัดการ รวมทั้งมาตรการระงับ
และฟนฟูเหตุการณ)

ใหระบุมาตรการความ
ปลอดภัยที่โรงงานยังไมมี
แตจะดําเนินการเพิ่มเติม
เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ยิ่งขึ้น

ระบุระดับ
ความเสี่ยง
และระบุ
แผน
ควบคุม
และแผน
ลด
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แผ่นที่ /
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี FMEA
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม.........................................................................โรงงาน..............................................................................
ตามแบบเอกสารหมายเลข.........................................................วันที่ทําการศึกษา.........................................................................................................................................
การประเมินความเสี่ยง
เครื่องจักร/อุปกรณ/
สาเหตุของความ
มาตรการปองกัน
ความลมเหลว
ผลที่จะเกิดขึ้น
โอกาส ความ
ผล ระดับความ
ระบบไฟฟา
ลมเหลว
/ควบคุม/แกไข
รุนแรง ลัพธ
เสี่ยง
เครื่องจักร อุปกรณ
ระบุสิ่งที่เปนความ
ระบุปจจัยที่ทําใหเกิด ใหระบุอันตรายที่
(โดยเนนมาตรการใน
ระบุระดับ
ระบบไฟฟาที่
ลมเหลวที่เกิดขึ้นเปน ความลมเหลวที่เกิดขึ้น เกิดขึ้น และอันตรายที่ เชิงการควบคุมทางดาน
ความเสี่ยง
ทําการศึกษาวิเคราะห ประจํา ของเครื่องจักร ของแตละประเด็น
เกิดขึ้นตามมาที่เปนผล วิศวกรรมกอน และ
และระบุ
อุปกรณ ระบบไฟฟาที่
จากเหตุการณแรก
มาตรการดานการ
แผน
ทําการศึกษาวิเคราะห
จนถึงอันตรายสุดทายที่ บริหารจัดการ รวมทั้ง
ควบคุม
อาจเกิดขึ้นได และระบุ มาตรการระงับและ
และแผน
ผลกระทบจากอันตราย ฟนฟูเหตุการณ)
ลด
ดังกลาวที่มีผลกระทบ
ตอบุคคล ทรัพยสิน
ชุมชนและสิ่งแวดลอม

แผ่นที่

/
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี HAZOP
หนวย......................................................................รายละเอียด......................................................................................................................................................................
ปจจัยการผลิต.........................................คาควบคุม..............................................................แบบแปลนหมายเลข.........................................................................................
การประเมินความเสี่ยง
มาตรการปองกัน
ขอบกพรอง
สถานการณจําลอง
เหตุการณที่เกิดตามมา
ขอเสนอแนะ
โอกาส ความ
ผล ระดับความ
/ควบคุม/แกไข
รุนแรง ลัพธ
เสี่ยง
ใหนํา Guideword
เหตุการณ สถานการณ ผลกระทบที่เกิดจาก
(โดยเนนมาตรการใน ใหระบุมาตรการความ
ระบุระดับ
มาประกอบกับ
อุปกรณ หรือสาเหตุที่ สถานการณ อุปกรณ เชิงการควบคุมทางดาน ปลอดภัยที่โรงงานยังไม
ความเสี่ยง
ความบกพรองหรือ
มี แตจะดําเนินการ
และระบุ
ทําใหเกิดขอบกพรองใน ที่ทําใหเกิดขอบกพรอง วิศวกรรมกอน และ
ผิดปกติในการทํางาน จุดที่กําลังศึกษา
มาตรการดานการ
เพิ่มเติมเพื่อใหเกิด
แผน
(Operating
บริหารจัดการ รวมทั้ง ความปลอดภัยยิ่งขึ้น
ควบคุม
วิเคราะห
Deviation)
มาตรการระงับและ
และแผน
ฟนฟูเหตุการณ)
ลด
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๑๑. การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนควบคุมความเสี่ยง/ แผนงานลดความเสี่ยง)
ใหจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยงและแผนงาน
ลดความเสี่ยง) ดังนี้
(๑) แผนงานควบคุมความเสี่ยง
กรณีประเมินความเสี่ยงแลวได ระดับความเสี่ยง 2 ตองจัดทํา แผนงานควบคุมความเสี่ยง
โดยใหนํา มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย ที่ระบุใน ตารางการชี้บงอันตราย มาจัดทําแผนงาน
ควบคุมความเสี่ยง โดยนํามาตรการปองกันและควบคุมอันตรายของทุกขอที่ไดระดับความเสี่ยง 2 มา
จัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ยง โดยระบุลงในชอง “มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินการเพื่อลด
ความเสี่ยงหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนความเสี่ยง” และกําหนดหัวขอเรื่องที่ควบคุม และหลักเกณฑหรือ
มาตรฐานที่ใชควบคุม กําหนดผูรับผิดชอบและผูตรวจติดตาม (ตองไมใชบุคคลหรือหนวยงานเดียวกัน)
(๒) แผนงานลดความเสี่ยง
กรณีประเมินความเสี่ยงแลวไดระดับความเสี่ยง 3 และ ๔ ตองจัดทําแผนงานลดความเสี่ยง
สําหรับการจัดทําแผนงานลดความเสี่ยง ใหนําขอเสนอแนะ ที่ระบุในตารางการชี้บงอันตราย มาจัดทํา
แผนงานลดความเสี่ยง โดยนําขอเสนอแนะของทุกขอที่ไดระดับความเสี่ยง 3 มาจัดทําแผนงานลด
ความเสี่ยง โดยระบุลงในชอง “มาตรการ/กิจกรรม/การดําเนินงานลดความเสี่ยง” และกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการ (โดยใหระบุเปนวัน เดือน ป ที่แนนอนที่จะดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จ) พรอมกําหนด
ผูรับผิดชอบและผูตรวจติดตาม (ซึ่งตองไมใชบุคคลหรือหนวยงานเดียวกัน) เมื่อจัดทําแผนงานลด
ความเสี่ยงดําเนินการเรียบรอยแลวใหนําแผนงานลดความเสี่ยงมาจัดทําเปนแผนงานควบคุมความเสี่ยง
ตอไป

แผนควบคุม 01

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)
หนวยงาน
รายละเอียด ระบุกิจกรรมที่ดําเนินการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ลําดับที่

มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อลดความ
เสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนความเสี่ยง

ใหนํามาตรการปองกัน/ควบคุม/แกไขที่
ระบุในแบบการชี้บงอันตรายและประเมิน
ความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ระบุตําแหนงผูรับผิดชอบ

หัวขอเรื่องที่ควบคุม

ระบุวิธีการที่ตองปฎิบัติ

หลักเกณฑหรือมาตรการที่ใช
ควบคุม

ระบุเกณฑหรือมาตรฐาน

17

ผูตรวจติดตาม

ระบุตําแหนงผูตรวจ
ติดตาม

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานลดความเสี่ยง)
หนวยงาน
รายละเอียด
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ลําดับที่

มาตรการ/กิจกรรม/การดําเนินงานลดความเสี่ ยง

ระบุมาตรการความปลอดภัยที่จะดําเนินการ
เพิ่มเติมตามขอเสนอแนะในแบบ
การชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง

แผนลด 01

ระบุกิจกรรมที่ดําเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูต้ รวจติดตาม

ระบุตําแหนงผูรับผิดชอบ

ใหระบุวันเดือนปที่เริ่มตน
ถึงวันที่ดําเนินการแลว
เสร็จ

ระบุตาํ แหน่งผูต้ รวจติดตาม

หมายเหตุ
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๑๒. จัดทําแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม และหรือสารเคมีรั่วไหล (กรณีมีการใชสารเคมีอันตราย)
๑๓. บทสรุปผลการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงาน ที่มีความเสี่ยงภายในโรงงาน
ใหจัดทําบทสรุปการศึกษาตองมีทะเบียนความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญอยางนอย
ดังตอไปนี้
- สรุปกิจกรรมหรือขั้นตอนที่กอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง โดยใหระบุลักษณะของการเกิด
อุบัติภัยรายแรงตามกิจกรรมหรือขั้นตอนดวย
- สรุปความเสี่ยงระดับ 2, 3 และ 4 พรอมทั้ง มาตรการปองกันและควบคุมที่มีอยู
เดิม และที่จะจัดทําเพิ่มเติม
จากการดําเนินการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงของ บริษัท.................................
จํากัด พบวามีจุดวิกฤต หรืออุปกรณที่มีความวิกฤตที่อาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน ไฟไหม สารเคมี
หกรั่วไหลหรือระเบิดได เชน
1. ..............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................
ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเครงครัด ดังสรุปผลระดับความเสี่ยงที่ได และแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ดังนี้
1. ระดับความเสี่ยงสูง
................ รายการ
2. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
................ รายการ
3. ระดับความเสี่ยงเล็กนอย
................ รายการ
และจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
1. แผนงานลดความเสี่ยง
................ แผน
2. แผนงานควบคุมความเสี่ยง
................ แผน
อนึ่ง ภายหลังจากรายงานประเมินความเสี่ยงผานความเห็นชอบแลว บริษัทจะนํารายงานดังกลาวไป
ใชประโยชน ดังนี้ …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หมายเหตุ: การใชแบบฟอรมในการจัดทําบัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย การชี้บงอันตราย
ดวยวิธีตางๆ การจัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ยงและแผนงานลดความเสี่ยง ใหใชแบบฟอรมตามที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดใน “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการชี้บงอันตราย
และการประเมินความเสี่ยง พ.ศ. 2543”
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําคารบอนดํา
โรงงานลําดับที่ ๔๘(๖)
ดังนี้

สิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย /มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย ควรประกอบดวย
สิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย

การขนถายวัตถุดิบลงถังเก็บ เชน น้ํามันหนัก
(feed stock oil) หรือ acetylene gas

มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย
การขนถายน้ํามันหนักลงถังเก็บ
- ตองออกแบบและสรางถังเก็บใหเปนไปตาม
มาตรฐาน API 6๕๐ หรือมาตรฐานเทียบทา
- ตองจัดเก็บปริมาณไมเกิน ๘๐ % ของ
ความจุถัง
- ตรวจสอบความพรอมของรถขนสงใหอยูใน
สภาพที่ปลอดภัย และปฎิบัติตามวิธีการ
ปฎิบัติงาน
- ถังเก็บตองมีอุปกรณวัดระดับสารเคมีในถังและ
มีสัญญาณเตือนกรณีปริมาณสารเคมีเกินคาที่
กําหนดไว
- มีมาตรการปองกันกรณีน้ํามันหกรั่วไหล เชน
bund หรืออุปกรณดูดซับ
- มีการตอสายดิน (Grounding) หรือตอฝาก
(Bonding) เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
ไฟฟาสถิต
- อุนน้ํามันไมเกิน ๘๐ องศา และมี vent valve
การรับ Acetylene gas ทางทอ
- การ bonding / grounding
- อุปกรณไฟฟาตองเปนชนิดทนการระเบิด
(Explosion proof)
- หามทําใหเกิดประกายไฟ เชน การเจียร
การเชื่อม การกระแทก หากจําเปนตองทําใหเกิด
แหลงความรอนและประกายไฟตองขออนุญาต
(Work Permit) และมีผูควบคุม
- มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอ วาลว รวมทั้ง
Pressure gauge ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน
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สิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
อุนน้ํามันหนัก (Pre heater) (ที่ ๓๐๐ องศา)

เตาเผา (Reactor furnace)

กระบวนการลดอุณหภูมิ

การแยกผงคารบอนแบล็คออกจากกาซเผาไหม
(อุณหภูมิไมเกิน ๒๕๐ องศา)

มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย
- มีการตรวจสอบบํารุงรักษาชุดควบคุมอุณหภูมิ
ทอ วาลว ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน ไมรั่ว
- มีชุดลดอุณหภูมิ กรณีอุณหภูมิสูงเกินที่กําหนด
- มีการตอสายดิน (Grounding) หรือตอฝาก
(Bonding) เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
ไฟฟาสถิต
- มีการตรวจสอบ บํารุงรักษาอุปกรณทอ วาลว
หัวฉีด อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณควบคุม
ความดัน อุปกรณสั่งตัด หรืออุปกรณจาย
เชื้อเพลิงใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน
กรณีอุณหภูมิ ความดันของ เตาเผา อัตราการ
ไหลของเชื้อเพลิง และอัตราการไหลของวัตถุดิบ
ผิดปกติจะตองมีมาตรการรองรับ เชนมีระบบแจง
เตือน ระบบตัดเชื้อเพลิง และระบบ interlock
- มีการตอสายดิน (Grounding) หรือตอฝาก
(Bonding) เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
ไฟฟาสถิต
- มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณทอ วาลว
หัวฉีดน้ํา (water spray nozzle) อุปกรณ
ควบคุมอุณหภูมิ ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน
- มี water spray nozzle แบบอัตโนมัติสํารอง
กรณีหัวฉีดตัน หรืออุณหภูมิสูงผิดปกติ
- มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณทอ วาลว
bag filter ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน (ไมรั่ว
ไมตัน)
- มีการตอสายดิน (Grounding) หรือตอฝาก
(Bonding) เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
ไฟฟาสถิต
- มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณตรวจวัด
อุณหภูมิ และความดันใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน
กรณีอุณหภูมิ ความดันของระบบ bag filter
ผิดปกติจะตองมีมาตรการรองรับ เชน มีระบบ
แจงเตือน มีวาลวนิรภัย และระบบ interlock
- มีการตรวจวัดออกซิเจนที่เกิดขึ้นจากการเผา
ไหม ตองไมเกิน ๒๐.๙ % (ปกติเปนระบบ
vacuum)
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สิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
การทําใหเปนเม็ด (ถามี)

การอบแหง

การบรรจุลงไซโล

การบรรจุลงบรรจุภัณฑ

มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย
- มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องอัดเม็ดใหอยู
ในสภาพดีพรอมใชงาน (ปกติเปนระบบ
vacuum)
- มีอุปกรณดูดฝุนกรณีมีฝุนรั่วไหลออกจากระบบ
- มีการตรวจสอบ บํารุงรักษาอุปกรณทอ วาลว
อุปกรณควบคุมอุณหภูมิของเครื่องอบแหง หรือ
อัตราการไหลของเชื้อเพลิง อุปกรณสั่งตัด ใหอยู
ในสภาพดีพรอมใชงาน
กรณีอุณหภูมิ อัตราการไหลของเชื้อเพลิง
ผิดปกติจะตองมีมาตรการรองรับ เชนมีระบบแจง
เตือน ระบบตัดเชื้อเพลิง และระบบ interlock
- มีการตอสายดิน (Grounding) หรือตอฝาก
(Bonding) เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
ไฟฟาสถิต
- อุปกรณไฟฟาและระบบไฟฟาตองเปนชนิดทน
การระเบิด (explosion proof)
- มีการตอสายดิน (Grounding) หรือตอฝาก
(Bonding) เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
ไฟฟาสถิต
- อุปกรณไฟฟาตองเปนชนิดปองกันฝุน
(Dust proof)
- มีมาตรการปองกันเศษโลหะ
- มีระบบดูดฝุนเฉพาะที่
- มีอุปกรณลดอุณหภูมิผงคารบอนกอนการบรรจุ
ลงไซโล ไมใหเกิน ๘๐ องศา
- มีการตรวจสภาพไซโลใหอยูในสภาพดี
- มีการตอสายดิน (Grounding) หรือตอ
ฝาก (Bonding) เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิด
จากไฟฟาสถิต
- อุปกรณไฟฟาตองเปนชนิดปองกันฝุน
(Dust proof)
- มีมาตรการปองกันเศษโลหะ
- มีระบบดูดฝุนเฉพาะที่
- พนักงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคล เชน หนากากกันฝุน แวนตา ถุงมือ
รองเทา
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สิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
การเก็บผลิตภัณฑ

การซอมบํารุง Bag filter หรือcyclone หรือ
ไซโล

มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย
- มีการตอสายดิน (Grounding) หรือตอฝาก
(Bonding) เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
ไฟฟาสถิต
- อุปกรณไฟฟาตองเปนชนิดปองกันฝุน (Dust
proof)
- มีมาตรการในการระบายอากาศที่ดี
- จัดวางผลิตภัณฑใหมีความสูงไมเกิน ๖ เมตร
และตองมีระยะหางจากโคมไฟไมนอยกวา ๖๐
เซนติเมตร
- สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑซึ่งเปน
วัตถุที่ติดไฟได ที่มีพื้นที่ตอเนื่องติดตอกันตั้งแต
๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ตองติดตั้งระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ
- มีอุปกรณตรวจจับและแจงเหตุเพลิงไหม และ
ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่เหมาะสม
- ใหมีการตรวจสอบระบบไฟฟาในโรงงานและ
รับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟาในโรงงาน
เปนประจําทุกปโดยวิศวกร
การซอมบํารุง /การเขาไปทํางาน (สถานที่อับ
อากาศ) กอนเขาไปทํางาน หรือการเชื่อม ตอง
ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ประเมินอันตรายวาจะมีอะไรบาง เชน
กาชไวไฟ กาซพิษ ที่ยังคงอยู หรืออาจเกิดขึ้น
ขณะที่เขาไปทํางาน หรืออาจมีกาชรั่วมาจากที่
ทํางานขางเคียง
(๒) ใหความรูพนักงานใหทราบถึงอันตราย
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น วิธีการทํางานใหปลอดภัย
การใชเครื่องชวยหายใจ เครื่องปองกันตาง ๆ
รวมทั้งการปฐมพยาบาลและการชวยชีวิต
ผูประสบภัย
(๓) ใหมีการระบายอากาศ หากการระบาย
อากาศดวยวิธีธรรมชาติไมไดผลดีพอ ควรใชพัด
ลมเปา พัดลมดูดอากาศ หรืออากาศอัดชวยใน
การระบายอากาศ
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สิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
การซอมบํารุง Bag filter หรือcyclone หรือ
ไซโล (ตอ)

การเขาไปทํางานในถังเก็บน้ํามัน

มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย
- หากสถานที่นั้นมีกาชไวไฟ ควรไลกาช
ไวไฟดวยกาซเฉื่อยเชน ไนโตรเจน คารบอนได
ออกไชด เพื่อปองกันการผสมกับอากาศและเกิด
การระเบิดขึ้น และหลังจากนั้นจึงไลกาซเฉื่อยดวย
อากาศอีกครั้งหนึ่ง
- หากมีฝุนจะตองกําจัดฝุนออกใหหมด
กอนที่จะใหพนักงานเขาไปทํางาน
(๔) ตรวจวัดกาชไวไฟ กาซพิษและปริมาณ
ออกซิเจน
(๕) มีผูคอยชวยเหลือดานนอกขณะที่
พนักงานทํางานดานใน
(๖) ใหพนักงานใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุค คล และใหต รวจอุป กรณ ให อยูในสภาพ
พรอมที่จะใชงาน
หมายเหตุ - กรณีเขาไปทํางานในไซโลตองสวมชุด
SCBA
กอนเขาไปทํางาน หรือการเชื่อม ตองดําเนินการ
ดังนี้
(๑) ประเมินอันตรายวาจะมีอะไรบาง เชน
กาซพิษไอระเหยของน้ํามันที่ยังคงอยู หรืออาจ
เกิดขึ้นขณะที่เขาไปทํางาน หรืออาจมีกาชรั่วมา
จากที่ทํางานขางเคียง
(๒) ใหความรูพ นักงานใหทราบถึงอันตราย
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น วิธีการทํางานใหปลอดภัย
การใชเครื่องชวย หายใจ เครื่องปองกันตาง ๆ
รวมทั้งการปฐมพยาบาล และการชวยชีวิต
ผูประสบภัย
(๓) ใหมีการระบายกาซพิษ ไอระเหยน้ํามัน
ออก หากการระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติไมได
ผลดีพอ ควรใชพัดลมเปา พัดลม ดูดอากาศ หรือ
อากาศอัดชวยในการระบายอากาศ
(๔) ตรวจวัดไอระเหยน้ํามัน และปริมาณ
ออกซิเจน
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สิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
การเขาไปทํางานในถังเก็บน้ํามัน (ตอ)

มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย
(๕) มีผูคอยชวยเหลือดานนอกขณะที่
พนั ก งานทํ างานด านใน และอุ ป กรณ ช ว ยเหลื อ
และชวยชีวิต
(๖) ใหพนักงานใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุค คล และใหต รวจอุป กรณ ให อยูในสภาพ
พรอมที่จะใชงาน

มาตรการอื่นๆ
๑. แผนปองกันและระงับอัคคีภัย
๒. แผนปองกันสารเคมีรั่วไหล
๓. มีการซอมแผนเปนประจําอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๔. การฝกอบรมพนักงานใหมีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน

