ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
เรือ่ ง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน

อาศัยอํานาจตามความในขอ 18 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูใ ดประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน โรงงานจําพวกที่ 3 ตาม
ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีทายประกาศนี้ ใหจดั ทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน ตามรายละเอียดที่กาหนดในข
ํ
อ 2 จํานวนหนึง่ ฉบับ พรอมกับการยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน หรือคําขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน แลวแตกรณี โดยใหโรงงานในเขตกรุงเทพมหานครยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สวนโรงงานในจังหวัดทองที่ที่โรงงานตั้งอยู
สําหรับโรงงานทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน กอนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช
ใหผปู ระกอบกิจการโรงงานจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานตามวรรค
หนึง่ ภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันทีป่ ระกาศนีม้ ผี ลบังคับใช ทัง้ นีใ้ หมกี ารทบทวนและจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง
จากอันตรายทีอ่ าจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานในคราวตอไป พรอมกับการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตทุกครั้ง
โรงงานที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมใหผูประกอบกิจการโรงงานจัดทําและยื่น
รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามรายละเอียดที่กาหนดในข
ํ
อ 2 จํานวน
สองฉบับ โดยยืน่ ตอการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหนึง่ ฉบับ และยืน่ ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมหนึง่ ฉบับ ภายในระยะ
เวลาทีก่ าหนด
ํ
โดยใหนาความในวรรคหนึ
ํ
่งและวรรคสองเกี่ยวกับระยะเวลาการยื่นมาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูใ ดประสงคที่จะตั้งโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ใหผู
ประกอบกิจการโรงงานจัดทําและยื่นรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตาม
รายละเอียดทีก่ าหนดในข
ํ
อ 2 จํานวนหนึ่งฉบับพรอมกับการยื่นแจงการประกอบกิจการตามมาตรา 13 วรรคหนึง่ แหงพระราช
บัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 โดยใหโรงงานที่จะตั้งในเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครยื่นตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สวนโรงงานที่จะตั้งในเขตประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่นใหยื่นตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทองที่ที่เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมตั้งอยู
สําหรับโรงงานทีป่ ระกอบกิจการอยูใ นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตร 30 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 กอนวันทีป่ ระกาศนี้มีผลบังคับใช ใหผูประกอบกิจการโรงงานจัดทําและยื่นรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่
อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามรายละเอียดที่กาหนดในข
ํ
อ 2 จํานวนหนึง่ ฉบับ ภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่
ประกาศนีม้ ผี ลบังคับใช โดยใหโรงงานที่ตั้งอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครยื่นตอกรมโรงงานอุต
สาหกรรม สวนโรงงานที่ตั้งอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่นใหยื่นตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทองที่ที่เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมตั้งอยู
โรงงานที่ตั้งและประกอบกิจการอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามวรรคสีแ่ ละวรรคหา จะตองทบทวน จัดทําและ
ยืน่ รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ครั้งตอไปทุก ๆ หาปภายในวันที่ 30
ธันวาคม ของปที่หานับแตปถัดจากปที่ยื่นครั้งกอน

ขอ 2 รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานประกอบดวยรายละเอียดดัง
นี้
2.1 ขอมูลรายละเอียดการประกอบกิจการ
2.1.1 แผนทีแ่ สดงที่ตั้งโรงงาน รวมทั้งสถานที่ตาง ๆ เชน ที่พักอาศัย โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล สถาบันการ
ศึกษา เสนทางการจราจร และชุมชนที่อยูใกลเคียงในระยะ 500 เมตร โดยรอบ เปนตน
2.1.2 แผนผังรวมทีแ่ สดงตําแหนงของโรงงาน ที่อาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน การเกิดเพลิงไหม การ
ระเบิด การรั่วไหลสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในกรณีที่หลายโรงงานอยูในบริเวณเดียวกัน
2.1.3 แผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1 : 100 หรือขนาดที่เหมาะสมแสดงรายละเอียดการติดตั้งเครื่อง
จักร สถานทีเ่ ก็บวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑและวัตถุพลอยได ที่พักคนงาน โรงอาหาร อุปกรณและ
เครือ่ งมือเกีย่ วกับความปลอดภัย และสิง่ อืน่ ๆ ที่มีความสําคัญตอการเกิดการปองกัน หรือการควบคุมเพลิงไหม การระเบิด การรั่ว
ไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
2.1.4 ขัน้ ตอนกระบวนการผลิตพรอมแผนภูมกิ ารผลิต รวมทั้งรายละเอียดของอุณหภูมิ ความดัน ชนิดและ
ปริมาณวัตถุดบิ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑและวัตถุพลอยไดเฉลี่ยตอป
2.1.5 จํานวนผูป ฏิบตั งิ านในโรงงาน และการจัดชวงเวลาการทํางาน
2.1.6 ขอมูลอืน่ ๆ เชน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บปวย รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ หรือ
รายงานการตรวจประเมินความปลอดภัย เปนตน
2.2 ขอมูลรายละเอียดการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
การชี้บงอันตราย (Hazard Identification) หมายถึง การแจกแจงอันตรายตาง ๆ ทีม่ แี ละทีแ่ อบแฝงอยู ซึ่งอาจ
เกิดขึน้ จากการประกอบกิจการทุกขั้นตอนตั้งแตการรับจาย การเก็บ การขนถายหรือขนยาย การใช การขนสง วัตถุดิบ เชื้อเพลิง
สารเคมีหรือวัตถุอนั ตราย ผลิตภัณฑและวัตถุพลอยได กระบวนการผลิต วิธีการปฏิบัติงาน เครื่องจักรหรืออุปกรณที่ใชในการผลิต
และกิจกรรมหรือสภาพการณตา ง ๆ ภายในโรงงาน เปนตน
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการวิเคราะหถึงปจจัยหรือสภาพการณตาง ๆ ที่
เปนสาเหตุทาให
ํ อนั ตรายทีม่ แี ละทีแ่ อบแฝงอยู กอใหเกิดอุบัติเหตุ และอาจกอใหเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค เชน การเกิดเพลิง
ไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย เปนตน โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของเหตุการณเหลานั้น
ซึง่ อาจสงผลใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายแกชีวิต ทรัพยสนิ และสิง่ แวดลอม เปนตน
2.3 ขอมูลรายละเอียดแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Program) หมายถึง แผนการดําเนินงานในการกําหนด
มาตรการความปลอดภัยทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวก เครือ่ งมือหรืออุปกรณ และบุคลากรทีเ่ หมาะสม เพื่อดําเนินการตามระเบียบปฏิบตั ใิ นมาตรการความปลอด
ภัยเพือ่ ปองกัน ควบคุม บรรเทาหรือลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการนั้น ๆ โดยตองคํานึงถึงผล
กระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวตอระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมทั้งปจจัยอื่น ๆ เชน
ความเปนไปไดของเทคโนโลยี เปนตน
ขอ 3 การชีบ้ ง อันตรายและการประเมินความเสี่ยง ผูประกอบกิจการโรงงานอาจเลือกใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลาย
วิธีที่เหมาะสมตามลักษณะการประกอบกิจการหรือลักษณะความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
ดังตอไปนี้
3.1 Checklist
3.2 WHAT - IF Analysis

3.3 Hazard and Operability Studied (HAZOP)
3.4 Fault - Tree Analysis (FTA)
3.5 Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)
3.6 Event - Tree Analysis
หรือวิธีการอื่นใดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
ขอ 4 แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ผูประกอบกิจการโรงงานตองดําเนินการจัดทําแผนงานเพื่อกําหนดมาตรการ
ความปลอดภัยทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงเพื่อปองกันและควบคุม บรรเทาหรือลดความเสีย่ งจาก
อันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการประกอบกิจการ ซึ่งไดผานการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง ในขอ 3 มาตรการความ
ปลอดภัยเหลานัน้ ใหพิจารณาถึงทุกขั้นตอนการทํางานตั้งแตการออกแบบ การสราง การประกอบกิจการและการบริหารงาน
เปนตน โดยองคประกอบหลักในแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงตองประกอบดวย
4.1 มาตรการปองกันและควบคุมสาเหตุของการเกิดอันตราย (Control Measure) ไดแก
4.1.1 การออกแบบ การสราง และการติดตั้ง เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ ตลอดจนการใชวัสดุที่ไดมาตรฐาน
4.1.2 การทํางานหรือการปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอนทีถ่ กู ตอง
4.1.3 การซอมบํารุงเครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือ
4.1.4 การทดสอบ ตรวจสอบ เครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือ
4.1.5 การเปลีย่ นแปลงตาง ๆ เชน กระบวนการผลิตวัตถุดิบ เครื่องจักร ฯลฯ
4.1.6 การฝกอบรม (Training)
4.1.7 การตรวจประเมินความปลอดภัย (Safety Audit)
4.1.8 การปฏิบัติตามขอกําหนด (Code of Practice)
4.1.9 และหรืออืน่ ๆ
4.2 มาตรการระงับและฟนฟูเหตุการณ (Recovery Measure) ไดแก การวางแผน แผนฉุกเฉิน และการซอมแผนฉุกเฉิน
(Emergency Response Plan and Drill) การสอบสวนอุบตั เิ หตุ (Accident Investigation) เปนตน
4.3 แผนงานปรับปรุงแกไข (Corrective Action Plan) ใชในกรณีสําหรับโรงงานที่ไดแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานตาม
มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แลว ไดแก แผนงานกําหนดการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมในมาตรการปองกันและ
ควบคุมสาเหตุของการเกิดอันตรายและมาตรการระงับและฟนฟูเหตุการณ เปนตน
ขอ 5 หลักเกณฑการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในขอ 3 ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติที่กรมโรงงานอุตสาห
กรรมกําหนด หรือวิธีการอื่นใดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
ขอ 6 หลักเกณฑการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงในขอ 4 ตองเปนมาตรการที่สามารถทําใหความเสี่ยงที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายอยูในระดับที่ยอมรับได และใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด หรือวิธีการอื่นใดที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
ทัง้ นี้ ใหใชบงั คับเมือ่ พนกําหนดสามรอยหาสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
สุวัจน ลิปตพัลลภ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

บัญชีทา ยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542)
เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน
รายการที่

ลําดับที่

1
2
3
4

7(1) (4)
42(1) (2)
43(1) (2)
44

5

45(1) (2)

6
7
8
9
10
11
12

48(4)
49
50(4)
89
91(2)
92
99

ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
โรงงานสกัดนํ้ามันจากพืช สัตว หรือไขมันสัตว เฉพาะที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เคมีภัณฑ สารเคมีหรือวัตถุอันตราย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกัน หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือ
เสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี นํามั
้ นชักเงา เชลแล็ค แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยา
หรืออุด
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมไฟ
โรงงานกลั่นนํามั
้ นปโตรเลียม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต
โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ สงหรือจําหนายกาซ
โรงงานบรรจุกาซ
โรงงานหองเย็น
โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง เครือ่ งกระสุนปน วัตถุระเบิด หรือสิง่ อืน่ ใดทีม่ อี ํานาจในการ
ประหาร ทําลายหรือทําใหหมดสมรรถภาพ ในทํานองเดียวกับอาวุธปน เครือ่ งกระสุนปน หรือ
วัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

