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ค าน า 

คูมือประเมินความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เลมที่ 1 ไดจัดท าแบบประเมินความเสี่ยงดานอนามัย
สิ่งแวดลอมเพ่ือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพฯ จ านวน 8 กิจการ ไดแก 1) กิจการการ
ประกอบการเคาะ ปะผุ พนสี และพนสารกันสนิม 2) กิจการตาก การสะสม หรือขนถายมันส าปะหลัง   
3) กิจการการยอมการกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืนๆ 4) กิจการโรงสีขาว 5) กิจการเลื่อย ซอย ขัดการไส เจาะ ขุด
รอง การท าคิ้ว หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 6) กิจการเลี้ยงไก 7) กิจการสระวายน้ า 8) กิจการหอพัก 
อาคารใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน ซึ่งการจัดท าเครื่องมือการประเมิน
ความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม หรือ Checklist ก็เพ่ือชวยเสริมการท างานกับองค์กรปกครอง        
สวนทองถิ่น ซึ่งเป็นหนวยงานส าคัญที่จะด าเนินการคุมครองสุขภาพของประชาชน ในปี พ.ศ. 2558          
กรมอนามัยไดจัดท าคูมือประเมินความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย       
ตอสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เลมที่ 2 โดยไดเพ่ิมแบบตรวจประเมินความ
เสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม ส าหรับ 5 กิจการ ไดแก กิจการเลี้ยงสัตว์ (สุกร) กิจการผลิตแปูงมัน
ส าปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือแปูงอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน กิจการเสริมสวยหรือแตงผม กิจการ
การระเบิด การโม การปุนหินดวยเครื่องจักร และกิจการรานรับซื้อของเกาหรือวัสดุที่ไมใชแลว (คาของ
เกา) ตอเนื่องในปี พ.ศ. 2559 ไดจัดท าคูมือประเมินความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ เลมที่ 2 ฉบับ
ปรับปรุง เพิ่มเติมอีก 2 กิจการ ไดแก กิจการผลิตสีหรือน้ ามันผสมสีและกิจการหลอหลอมเหล็ก 

คณะผูจัดท า หวังเป็นอยางยิ่งวา “คูมือประเมินความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เลมที่ 2” ฉบับปรับปรุงนี้ 
จะเป็นประโยชน์ตอเจาพนักงานสาธารณสุข และเจาหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
สงผลใหการด าเนินกิจการฯ ตางในพ้ืนที่ มีการควบคุม ตรวจสอบอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และเป็น
ประโยชน์ตอการคุมครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียง  

การจัดท าคูมือฯ ฉบับนี้ ส าเร็จไดดวยความรวมมือจากองค์กรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานอื่นที่เก่ียวของ ที่ไดกรุณาน า Checklist ไปทดลองใชในพ้ืนที่ และเสนอขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ท าให
คณะผูจัดท าปรับปรุง Checklist ใหมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณผูเกี่ยวของที่มีสวนรวมในการ
จัดท าคูมือฯ ทุกทาน และขอใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นน าคูมือฯ นี้ไปใชประโยชน์เพ่ือใหเกิดการ
คุมครองสุขภาพของประชาชนอยางแทจริง 
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ค าช้ีแจงการใช้แบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
 

1. คู่มือฯ นี้ ประกอบด้วย แบบประเมินความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม ส าหรับ 7 กิจการ ไดแก 
- กิจการเลี้ยงสัตว์ (สุกร)  
- กิจการผลิตแปูงมันส าปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือแปูงอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน  
- กิจการเสริมสวยหรือแตงผม  
- กิจการ การระเบิด การโม การปุนหินดวยเครื่องจักร 
- กิจการรานรับซื้อของเกาหรือวัสดุที่ไมใชแลว (คาของเกา) 
- กิจการผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
- กิจการหลอหลอมเหล็ก 

 
2. ขอบเขตของการใช้ Checklist 

2.1  กรณีเป็นการขออนุญาตประกอบกิจการ (รายใหม่) เจาหนาที่องค์ของปกครองสวนทองถิ่น 
(เจาพนักงานสาธารณสุข) ตองรวบรวมขอมูลรายละเอียดของสถานประกอบการ ซึ่งอาจ
ตรวจสอบขอมูลจากค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ (แบบ อภ.1) 
หรือใช “แบบประเมินความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม หรือ Checklist” ซึ่งจะสามารถ
รวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการตรวจสถานที่ประกอบกิจการ รวมทั้งใหขอเสนอแนะตอการ
ปรับปรุงแกไขของผูประกอบการ เพ่ือเป็นขอมูลประกอบใหกับเจาพนักงานทองถิ่น ในการ
พิจารณาออกใบอนุญาต  

2.2 กรณีเป็นการต่อใบอนุญาต (รายเก่า) องค์กรปกครองสวนทองถิ่นตองตรวจสถานประกอบ
กิจการดานสุขลักษณะ ขอมูลการรองเรียนในชวงเวลาที่ผาน (ถามี) การแกปัญหาหรือปรับปรุง
การจัดการดานมลพิษตางๆ (ถามี) สามารถใช “แบบประเมินความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
หรือ Checklist” ในการตรวจประเมินและใหค าแนะน าปรับปรุงแกไขแกผูประกอบการ เพ่ือ
เป็นขอมูลประกอบใหกับเจาพนักงานทองถิ่น ในการพิจารณาตอใบอนุญาต 

2.3 กรณีตรวจสอบเม่ือมีเหตุร้องเรียน/เหตุร าคาญ เมื่อองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเรื่อง
รองเรียนจากประชาชน เกี่ยวเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ สามารถใช 
“แบบประเมินความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม หรือ Checklist” ในการตรวจสอบสถาน
ประกอบกิจการ เพ่ือตรวจสอบจุดเสี่ยงหรือสาเหตุของผลกระทบที่ไดรับการรองเรียน รวมทั้ง
ใหค าแนะน าปรับปรุงแกไข หรือแนวทางการจัดการปัญหาใหแกผูประกอบการ  

 

 

 



คูมือประเมินความสี่ยงดานอนามยัสิ่งแวดลอม เลม 2 (ฉบับปรับปรงุ 2559) หนา 2 
 

 
3. รายละเอียดของแบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ผูตรวจประเมิน ตองสอบถามรายละเอียดสถานประกอบการอยางครบถวน เพ่ือเป็นขอมูลในการ

พิจารณาเบื้องตน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ (รายใหม) ตองพิจารณาวา 
- ผูประกอบการมีการจัดท าแผนหรือมาตรการจัดการ ควบคุม ดูแล สถานประกอบกิจการ

ในระยะกอนกอสรางหรือไม ในประเด็นเก่ียวกับ สถานที่ตั้ง สุขลักษณะสถานประกอบ 
- กิจการความปลอดภัยของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช และการปูองกันเหตุร าคาญ 

หรือประเด็นอ่ืนๆ (ถามี) 
- ผูประกอบการมีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยบริเวณรอบสถานประกอบ

กิจการ ในระยะกอนกอสราง หรือไม (โดยเฉพาะกิจการที่มีแนวโนมการรองเรียนใน
พ้ืนที่สูง) ขอมูลการอนุมัติอนุญาตจากกฎหมายอ่ืนๆ เชน ใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร เป็นตน 

 

ส่วนที่ 2 ระยะก่อนประกอบกิจการ 
ด าเนินการตรวจประเมินในชวงการกอสรางสถานประกอบกิจการ โดยพิจารณาถึง 

- สถานที่ตั้ง 
- สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
- ความปลอดภัยของ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ ์
- การปูองกันเหตุร าคาญ 
- ในกรณีที่ไดรับการอนุมัติอนุญาตจากกฎหมายอื่นๆ ใหน ามาประกอบการพิจารณาดวย 

 

ส่วนที่ 3 ระยะประกอบกิจการ 
ด าเนินการตรวจประเมินในชวงด าเนินกิจการ โดยพิจารณาถึง 

- สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
- ความปลอดภัยของ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ์ 
- การจัดการน้ าดื่ม น้ าใช และการสุขาภิบาลอาหาร 
- การจัดการมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง 
- การจัดการน้ าเสีย มูลฝอย ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล 
- การปูองกันเหตุร าคาญ 
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน 
- การปูองกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
- มาตรการอื่นๆ 

 

ส่วนที่ 4 สรุปความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
ผูตรวจประเมินสรุปความเห็นจากการตรวจประเมินสถานประกอบการนั้นๆ เพ่ือใชเป็นขอมูลใน

การพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่นตอไป 
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4. การน าไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่ 

 คูมือประเมินความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นคูมือที่มีการรวบรวมองค์ความรูทางวิชาการใหครอบคลุม
มาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ในภาพรวม ซึ่งจะครอบคลุม
การประกอบกิจการทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ ทั้งนี้องค์กรปกครองสวนทองถิ่นสามารถปรับใชให
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  โดยอาจมีการจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่ 
เพ่ือปรับปรุงแบบประเมินความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ  ใหเหมาะสมกับบริบทการประกอบกิจการ
ในพ้ืนที่ทองถิ่นมากข้ึน  
 ส าหรับแบบประเมินความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม แบบแยกรายกิจการ สามารถดาวน์โหลด
ไดในเว็บไซต์กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย  

ที่อยูของเว็บไซต:์ http://hia.anamai.moph.go.th  
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กิจการเลี้ยงสัตว ์(สุกร) 
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1. กิจการเลี้ยงสัตว์ (สกุร) 
 

1.1 ความหมายและกระบวนการเลี้ยงสุกร 
ความหมายของฟาร์มสุกร 

ฟาร์มสุกร หมายถึง ฟาร์มที่ผลิตสุกรขุนเพ่ือการคา ฟาร์มพอ-แมพันธุ์เพ่ือผลิตลูกสุกร 
และฟาร์มเลี้ยงสุกร ซึ่งกรมปศุสัตว์ไดก าหนดมาตรฐานฟาร์มสุกรโดยแบงฟาร์มสุกร
ออกเป็น 3 ขนาดไดแก 

1. ฟาร์มสุกรขนาดเล็ก จ านวน 50-500 ตัว หรือ มีน้ าหนักหนวยปศุสัตว์       
   ตั้งแต 6-60 หนวยปศุสัตว์  
2. ฟาร์มสุกรขนาดกลาง จ านวน 500-5,000 ตัว หรือ มีน้ าหนักหนวยปศุสัตว์    
   ตั้งแต 60-600 หนวยปศุสัตว์ 
3. ฟาร์มสุกรขนาดใหญ จ านวน 5,000 ตัว ขึ้นไป หรือ มีน้ าหนักหนวยปศุสัตว์   
   มากกวา 600 หนวยปศุสัตว์ 

** (หนึ่งหนวยปศุสัตว์ = 500 กิโลกรัม) 
 

ประเภทของสุกร 
สุกรประเภท ก คือ สุกรพอพันธุ์แมพันธุ์ สุกรขุน หรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต  
                      สองชนิดขึ้นไปที่มีน้ าหนักหนวยปศุสัตว์เกินกวา 600 หนวย 
สุกรประเภท ข คือ สุกรพอพันธุ์แมพันธุ์ สุกรขุน หรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต 
                      สองชนิดขึ้นไปที่มีน้ าหนักหนวยปศุสัตว์ตั้งแต 60 หนวย แตไมเกิน  
                      600 หนวย 
สุกรประเภท ค คือ สุกรพอพันธุ์แมพันธุ์ สุกรขุน หรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแต 
                        สองชนิดขึ้นไปที่มีน้ าหนักหนวยปศุสัตว์ตั้งแต 6 หนวย แตไมเกิน  
                        60 หนวย 
 

กระบวนการเลี้ยงสุกร 
  1. ก่อนเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ 

กอนที่จะน าลูกสุกรรุนใหมเข าจะตองมีการท าความสะอาดโรงเรือน และ
อุปกรณ์ท่ีใชในการเลี้ยงแลวท าการฆาเชื้อโรค ตรวจสอบใหอยูในสภาพที่ใชงาน
ไดดี โรงเรือนที่ผานการเลี้ยงสุกรมากอนแลว ควรจะปลอยพักไวอยางนอยเป็น
เวลา 1 สัปดาห์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการตัดวงจรของเชื้อโรคตางๆ 
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  2. การรับลูกสุกรเข้าเลี้ยง 
ในระยะแรกควรจะมีวัสดุรองพ้ืนคอกใหลูกสุกรเพ่ือใหความอบอุนแกลูกสุกร 
ในขณะที่ลูกสุกรเขาใหม ยังไมตองใหอาหาร ควรจัดใหสะอาดแกลูกสุกรกอน 
เพ่ือลดความเครียดจากการขนยาย ควรจะมีการจัดกลุมลูกสุกรใหมโดย
พิจารณาขนาดและน้ าหนัก ทั้งนี้เพ่ือใหลูกสุกรที่อยูในคอกเดียวกันมีความ
สม่ าเสมอกันมากที่สุด และไมควรจัดขนาดกลุมสุกรใหญเกินไป ตองค านึงถึง
ความตองการพื้นที่ของสุกรในแตละชวงน้ าหนัก 
 

  3. การให้อาหาร 
ควรจะเริ่มใหอาหารแกลูกสุกรหลังจากที่รับเขามาแลว 12-24 ชั่วโมง ทั้งนี้เพ่ือ
รอใหลูกสุกรหายเหนื่อย และคลายเครียดจากการขนสงและการตอสู กัน
เนื่องจากการรวมฝูงใหม ปริมาณอาหารที่ใหในวันแรกควรเริ่มใหแตนอยแลวจึง
เพ่ิมใหเต็มท่ีในวันที่ 3 หลังรับเขา 
 

  4. การควบคุมและป้องกันโรค 
ส าหรับสุกรขุนมีความจ าเป็นที่จะตองท าวัคซีนเพื่อปูองกันโรคบางชนิด
ดังตอไปนี้ 

อายุสุกร (สัปดาห์) วัคซีนปูองกันโรค 
8 ปากและเทาเปื่อย 
9 ปากและเทาเปื่อย 
10 อหิวาต์สุกร (ถามีปัญหา) 
12 พิษสุนัขบาเทียม (ถามีปัญหา) 

 

การเสริมยาปฏิชีวนะในอาหารเพ่ือปรับปรุงสุขภาพ และความสามารถของสุกร
นั้นไมมีความจ าเป็นถาในฟาร์มมีการจัดการที่ดีแลว เพราะผลตอบสนองตอยา
ปฏิชีวนะจะนอยไมคุมคากับการเพ่ิมตนทุนแตการเสริมปฏิชีวนะอาจจะไดผล
บางในกรณีที่เกิดความเครียดแกสัตว์ ในกรณีที่พบวามีสุกรปุวยจะตองแยกออก
จากฝูงโดยเร็ว น าไปขังไวในคอกที่จัดไวส าหรับรักษาสุกรปุวย เพ่ือการดูแล
รักษาตอไป 
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1.2 ความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ 
น้ าเสีย น้ าเสียจากฟาร์มสุกรสวนใหญเกิดจากการลางท าความสะอาดคอกและโรงเรือน 

และปัสสาวะสุกร ซึ่งโดยอัตราเฉลี่ยการเกิดน้ าเสียจะอยูในชวง 10-20 ลิตร/ตัว/วัน 
ความสกปรกของน้ าเสียขึ้นอยูกับวิธีการท าความสะอาดโรงเรือนและชนิดของสุกร
ที่เลี้ยง โดยในการท าความสะอาดโรงเรือนควรเก็บกวาดมูลสุกรออกจากพ้ืนกอน
เพ่ือลดปริมาณความสกปรกของน้ าเสีย และเลือกวิธีการลางดวยสายยางที่มีหัวฉีด
แรงดันสูงจะท าใหประหยัดน้ าไดมากกวาการลางดวยสายยางธรรมดา นอกจากนี้
ชนิดของสุกรที่เลี้ยงก็มีผลตอความสกปรกในน้ าเสียแตกตางกัน 

 
ผลกระทบ ท าลายสิ่งแวดลอมในฟาร์มและบริเวณใกลเคียง ของเสียที่เกิดขึ้นจากฟาร์มเลี้ยง

สุกร โดยเฉพาะมูลเหลว ปัสสาวะ รวมทั้งน้ าลางคอก ถามีวิธีการจัดการไม
เหมาะสมจะไหลลงสู คู คลอง หนอง และบึงที่อยูใกลฟาร์ม เกิดการปนเปื้อนจาก
สิ่งขับถายของสุกร ท าใหไมสามารถน ามาอุปโภคบริโภคได แหลงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ตามธรรมชาติถูกท าลาย เนื่องจากน้ าเนาเสีย ท าใหจ านวนสัตว์น้ าลดลง ความ
รุนแรงของปัญหานี้จะเพ่ิมข้ึนในชวงฤดูฝน 

 
ของเสีย ไดแก มูลสุกร เข็มฉีดยา ถุงใสอาหาร ขวดยา ขวดน้ าเชื้อ รก และซากสุกรที่ตาย

แลว 
 
ผลกระทบ เป็นแหลงเพาะเชื้อโรค หนอน แมลงวัน และยุง มูลสุกรที่สะสมอยูในฟาร์ม

นอกจากมีกลิ่นแลวยังเป็นแหลงแพรเชื้อมาสูคน เชน โรคทองรวงโดยมีแมลงวันที่
เกิดขึ้นในฟาร์มเป็นพาหะน าโรคมาสูคน อีกทั้งแมลงวันจะสรางความร าคาญใหแก
สุกรที่เลี้ยง ในกรณีที่สุกรมีบาดแผล แมลงวันจะเขาไปกินเนื้อเยื่อบาดแผลท าให
แผลหายชา 

 
กลิ่นเหม็น ปฏิกิ ริ ยาของแบคที เ รีย ในการยอยสะลายสิ่ งขับถายของสุกรท า ให เกิด 

ก฿าซพิษเกิดขึ้นโดยเฉพาะก฿าซแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์ จากโรงเรือน ลาน
ตาก โรงเก็บมูล ระบบรวบรวมบ าบัดน้ าเสีย และบริเวณท่ีน ามูลไปใชประโยชน์ 

 
ผลกระทบ 1. ผลกระทบตอผูเลี้ยงและผูที่อยูอาศัยบริเวณใกลเคียง ถาก฿าซพิษที่เกิดขึ้นมีความ

เข็มขนมากผูที่ไดรับจะเกิดอาการระคายเคืองตา จมูก คอ และอาจตายไดเมื่อ
สัมผัสในเวลานานเกินไป 
2. ผลกระทบตอสุกรที่เลี้ยงในฟาร์ม ถาสุกรไดรับก฿าซพิษในจ านวนมากก็อาจท าให
สุกรเกิดโรคตางๆ เชนเป็นปอดบวม 
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เสียงดัง เกิดจากการที่สุกรอยูรวมกันหลายตัว ตื่นคนแปลกหนา หรือในชวงของการให
อาหารสุกร 

 
ผลกระทบ กอใหเกิดความหงุดหงิดร าคาญ ของประชาชนที่อาศัยอยูใกลบริเวณสถานประกอบ

กิจการ 

1.3 แนวทางประกอบการตรวจประเมิน 

ระยะก่อนประกอบการ 
1. เรื่องสถานที่ตั้ง ตามค าแนะนะของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 3 / 2549 เรื่อง การควบคุม
กิจการเลี้ยงสุกร ก าหนดระยะหางของสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรกับชุมชน ดังนี้ 

- จ านวนสุกรนอยกวา 50 ตัว ควรมีระยะหางที่ไมกอใหเกิดความร าคาญตอชุมชนใกลเคียง 
- จ านวนสุกรตั้งแต 50-500 ตัว ควรมีระยะหางไมนอยกวา 200 เมตร 
- จ านวนสุกรเกินกวา 500 ตัว ควรมีระยะหางไมนอยกวา 1,000 เมตร 

 
2. เรื่องสุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 

ตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกรของประเทศไทย พ.ศ. 2542 ก าหนดใหโรงเรือนเลี้ยงสุกรมีรูปแบบ
การกอสราง ดังนี้ 

 
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรด้วยระบบเปิด 

พื้นคอก ควรเป็นพ้ืนคอนกรีตไมหยาบและไมลื่นจนเกินไป มีความลาดเอียงหรือเป็นพ้ืน
แสล็ต เพื่อความสะดวกในการดูแลและท าความสะอาด 

ผนังคอก ควรใชอิฐบล็อคหรือแปฺบน้ าสรางอยางแข็งแรง ความสูงประมาณ 1 เมตร     
ถาเป็นสุกรพอพันธุ์ควรสูง 1.2 เมตร โดยประมาณ 

เสาและโครงของโรงเรือน  ท าจากเสาปูนหรือเหล็ก โครงเหล็ก หรือไมที่มีความแข็งแรง 
หลังคา ควรมุงดวยกระเบื้อง ถาเป็นสังกะสีควรเป็นหลังคาแบบจั่ว 2 ชั้น และสูง

พอควรเพื่อระบายความรอน 
 

ในกรณีที่สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรด้วยระบบปิด 
หลังคาโรงเรือน เป็นหลังคาแบบจั่วไมตองสูงมาก อาจมีวัสดุที่เป็นฉนวนกันความรอนบุใต

หลังคา หรือท าเพดานดวยวัสดุที่เหมาะสม และควรมีชองวางระหวางหลังคา
กับเพดาน เป็นแบบเปิด เพ่ือใหมีการระบายความรอนที่ดี 

ผนังโรงเรือน ตองมีผนังปิดรอบโรงเรือนใหมิดชิด ดวยวัสดุที่เหมาะสม (แข็งแรง ไมติดไฟงาย
เกินไป) เพ่ือใหสามารถบังคับทิศทางลม และการถายเทอากาศไดดี และ
ออกแบบใหมีการเปิด - ปิดไดสะดวกในกรณีที่ไฟฟูาดับ เชน เป็นมานพลาสติก 
หนาตาง 

พื้นคอก ควรเป็นพ้ืนคอนกรีตไมหยาบและไมลื่นจนเกินไป มีความลาดเอียงหรือเป็นพ้ืน 
แสล็ต เพื่อสะดวกในการดูแลท าความสะอาด 
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แสงสว่าง ตอนกลางวันมีแสงสวางจากธรรมชาติผานทางแผนพลาสติก หรือชองหนาตาง
กระจก (ยกเวนโรงเรือนพอพันธุ์จะเป็นระบบทึบหมด) มีไฟฟูาใหแสงสวางเพ่ือ
ความสะดวกในการท างานหรือในเวลากลางคืนเมื่อจ าเป็น 

 
ระยะประกอบการ 
1. เรื่องสุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
 การจัดการแสงสวางใหเพียงพอ ตามมาตรฐานของ American Humane Association Farm 
Animal Program ก าหนดใหแสงสวางในโรงเรือนเลี้ยงสุกร ไมนอยกวา 50 ลักซ์ 
 
2. เรื่องการจัดการน้ าดื่ม น้ าใช้ และการสุขาภิบาลอาหาร 

ลักษณะน้ าดื่มสะอาด  
- ลักษณะที่สามารถประเมินไดดวยตนเอง คือ น้ าสะอาดตองใส ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีรส  
- คุณภาพน้ าดื่มเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 256) พ.ศ. 2545 

เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 4) (ผูตรวจประเมิน สามารถตรวจสอบไดจาก รายงาน
ผลการตรวจคุณภาพน้ าดื่มของผูประกอบการ (ถามี) 

จัดน้ าดื่มอยางเพียงพอตอจ านวนพนักงาน (กฎกระทรวงวาดวยการจัดสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 2548) ตองจัดบริการน้ าดื่มตามอัตรา ดังนี้ 

- คนงานไมเกิน 40 คน ตอน้ าดื่ม 1 ที่  
- คนงานไมเกิน 80 คน ตอน้ าดื่ม 2 ที่  

  - เพ่ิมข้ึนตอจากนี้อัตราสวน 1 ที่ ตอจ านวนคนงานไมเกิน 50 คน 
 
3. เรื่องการจัดการมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง 

การจัดการมลพิษทางอากาศ สามารถด าเนินการไดดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือ การท าความ
สะอาดโรงเรือนเป็นประจ า ดังนี้ 
 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยใชเทคโนโลยีไบโอฟิลเตอร์ หรือ มานกระจายน้ า หรือใชโดม
พลาสติก ในการบ าบัดกลิ่นที่เกิดขึ้นภายในโรงเรือนเลี้ยงสุกร 
 

  การท าความสะอาดโรงเรือนเป็นประจ า สามารถท าไดโดย 
- เก็บกวาดมูลสุกรอยางนอย  ครั้ง/วัน โดยทิ้งระยะหางในการเก็บมูลสุกร   
  ประมาณ 8-12 ชั่วโมง 
- ลางคอกหรือโรงเรือนสุกรอยางนอยทุก 2 วัน และหลีกเลี่ยงการลางคอกชวง 
  เชามืดและหัวค่ า 

   - ท าความสะอาดรางระบายรอบโรงเรือนอยางนอย 1 ครั้ง/วัน 
   - ใชน้ าหมักชีวภาพฉีดพนพ้ืนคอกสุกรวันละ 1 ครั้ง หลังการท าความสะอาด 
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4. เรื่องการจัดการน้ าเสีย มูลฝอย ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล 
1. การบ าบัดน้ าเสียให้ได้มาตรฐาน ตองเลือกระบบบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม
สุกร โดยระบบที่มีการใชงานอยูท่ัวไปในปัจจุบัน แบงออกเป็น 2 ประเภท ไดแก 1. ประเภทที่ไม
มีการผลิตก฿าซชีวภาพหรือผลิตไดนอย และ 2. ประเภทที่มีการผลิตก฿าซชีวภาพ ซึ่งกรมควบคุม
มลพิษไดจัดท าคูมือวิธีการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงสุกร ดังนี้ 
 
1.1 ประเภทท่ีไม่มีการผลิตก๊าซชีวภาพหรือผลิตได้น้อย  

  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบถังเกรอะ-ถังกรองไร้อากาศ  
เหมาะส าหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กและขนาดกลาง  

ข้อดี    ใชพื้นที่นอย ตนทุนในการกอสรางนอย โครงสรางแข็งแรง  
ข้อเสีย  ตองดูแลระบบอยางสม่ าเสมอ รองรับปริมาณน้ าเสียไดนอย จ าเป็นตองมีระบบ

บ าบัดขั้นตอไปเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ า 
 

  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร  
เหมาะส าหรับฟาร์มสุกรที่อยูคอนขางหางไกลจากชุมชน  

ข้อดี    เดินระบบไมยุงยาก งายตอการดูแลรักษา ประสิทธิภาพในการบ าบัดสูง (รอยละ 
80) และสามารถรองรับปริมาณน้ าเสียไดมาก 

ข้อเสีย เกิดการพังทลายไดงาย ใชพ้ืนที่มาก เกิดกลิ่นก฿าซมีเทน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ จาก
กระบวนการในบอหมัก 

 

1.2 ประเภทท่ีมีการผลิตก๊าซชีวภาพ  
  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบโดมคงที่  

เป็นกระบวนการทางชีวภาพแบบไมใชอากาศ เหมาะส าหรับฟาร์มสุกรขนาด
เล็กและขนาดกลาง  

ข้อดี    ประหยัดพ้ืนที่ ใชระยะเวลาในการกอสรางนอย มีประสิทธิภาพสูงในการก าจัด
กลิ่นและแมลงวัน  

ข้อเสีย พ้ืนที่เก็บก฿าซนอย ระยะเวลาหมักสั้น ตนทุนคอนขางสูง ประสิทธิภาพในการ
ผลิตก฿าซปานกลาง 

 

  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบยูเอเอสบี (UASB)  
เป็นระบบผลิตก฿าซชีวภาพและบ าบัดน้ าเสีย เหมาะส าหรับฟาร์มสุกรขนาด
กลางและขนาดใหญ  

ข้อดี    สามารถรับปริมาณสารอินทรีย์ไดสูง มีประสิทธิภาพสูงในการก าจัดกลิ่นและ
แมลงวัน ระยะเวลาเก็บกักตะกอนนาน มีประสิทธิภาพในการบ าบัดและผลิต
ก฿าซสูง  

ข้อเสีย การท างานซับซอน ตนทุนสูง ตองใชเวลาในการเดินระบบคอนขางนาน กอสราง
ไดยากในพื้นที่ท่ีมีขอก าจัดดานธรณีวิทยา  
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2. การระบายน้ าทิ้งจากการเลี้ยงสุกร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหลงก าเนิดมลพิษประเภทการ
เลี้ยงสุกรดังนี้ 

ประเภทของฟาร์มสุกร รายละเอียดมาตรฐาน 
สุกรประเภท ก - คาความเป็นกรดดาง ไมเกิน 5.5 – 9 

- บีโอดี ไมเกิน 60 มิลลิกรัม/ลิตร 
- สารแขวนลอย ไมเกิน 150 มิลลิกรัม/ลิตร 
- ซีโอดี ไมเกิน 300 มิลลิกรัม/ลิตร 
- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น ไมเกิน 120 มิลลิกรัม/ลิตร 

สุกรประเภท ข และ ค - คาความเป็นกรดดาง ไมเกิน 5.5 – 9 
- บีโอดี ไมเกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร 
- สารแขวนลอย ไมเกิน 200 มิลลิกรัม/ลิตร 
- ซีโอดี ไมเกิน 400 มิลลิกรัม/ลิตร 
- ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น ไมเกิน 200 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
3. ภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล ท าดวยวัสดุที่ปูองกันการรั่วซึม ไมเป็นสนิม        
มีฝาปิด มิดชิดปูองกันแมลงวันและสัตว์พาหะน าโรค ขนาดของภาชนะสามารถรองรับปริมาณ    
มูลฝอยไดอยางเพียงพอ ไมหกลน 
 
4. การรวบรวมมูลฝอยและน าไปก าจัดด้วยวิธีการตามหลักสุขาภิบาล มีก าหนดที่แนนอน    
ในการเก็บขนไปยังที่พักรวมมูลฝอย เพ่ือรอการก าจัด 
 
5.ห้องน้ าและห้องส้วมตามหลักสุขาภิบาล โดยจัดหองสวมแยกชาย-หญิง มีจ านวนอยางนอย
 - อัตรา 1 ที่ตอผูปฏิบัติงานไมเกิน 15 คน  

  (กรณีมีท้ังเพศชายและหญิง ควรแบงเป็นชาย 1 ที่ และหญิง 1 ที่)   
  - อัตรา 2 ที่ ตอผูปฏิบัติงานไมเกิน 40 คน   
  - อัตรา 3 ที่ ตอผูปฏิบัติงานไมเกิน 80 คน 
  - เพ่ิมข้ึนตอจากนี้ ในอัตราสวน 1 ที่ ตอผูปฏิบัติงานไมเกิน 50 คน 
 
5. เรื่องการป้องกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะน าโรค   

1. การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ โดยสุกรทุกตัวในฟาร์มตองไดรับวัคซีนปูองกันโรคตาม
ค าแนะน าของสัตวแพทย์ประจ าฟาร์มและหากมีการพบวาสุกรปุวยตองมีบริเวณส าหรับสุกรปุวย 
แยกออกจากสุกรปกติ เพื่อไมใหมีการติดตอของโรค หากสุกรเป็นโรคระบาดรายแรง ตองท าลาย 
เพ่ือปูองกันการแพรระบาดของโรค 
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2. การก าจัดซากสัตว์ เงื่อนไขตามค าแนะนะของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 3 / 2549 
เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร ดังนี้ 

1. การก าจัดซากสัตว์โดยการฝังตองมีเนื้อที่เพียงพอ และอยูในบริเวณน้ าทวมไมถึง โดย
ฝังซากลึกจากผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร ใชน้ ายาฆาเชื้อโรคที่เหมาะสมท าการ
ราดหรือโรยบนสวนตางๆของซากสัตว์จนทั่ว และกลบหลุมดิน 

2. การก าจัดซากสัตว์โดยการเผาตองมีสถานที่เผาหรือเตาเผาอยูในบริเวณที่เหมาะสม 
ในการใชเผาซากจนหมด การเผาตองไมกอใหเกิดมลพิษหรือเหตุร าคาญ 

3. สถานที่ก าจัดซากสัตว์ตองหางจากบริเวณอาคาร หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ อาคาร
ส านักงาน อาคารพักอาศัย 
 

3. การควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงน าโรค สวนใหญพาหะน าโรคที่เจอบอยในฟาร์มสุกร คือ 
แมลงวัน เนื่องจากมีการสะสมของมูลสุกรในบริเวณโรงเรือนหรือโรงเก็บมูลสุกร ดังนั้น         
การควบคุมแมลงวัน ตองอาศัยขอมูลประกอบการวางแผน เชน จ านวนประชากรแมลงวัน ชนิด 
ชีวิตความเป็นอยู เป็นตน การควบคุมแมลงวัน มีดังนี้  

1. การควบคุมทางดานการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เป็นการควบคุมที่ใหผลถาวร 
คาใชจายถูก หลักการ คือ ก าจัดแหลงเพาะพันธุ์ใหหมดไปหรือลดนอยลง จะเป็นการ
ปูองกันไมใหแมลงวันไดอาศัยเพาะพันธุ์ เชน การก าจัดขยะมูลฝอยใหถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล การก าจัดอุจจาระใหถูกสุขลักษณะ ไมเป็นแหลงแพรพันธุ์ของ
แมลงวัน การก าจัดสิ่งโสโครกตางๆ เป็นตน 
 

2. การควบคุมโดยใชสารเคมี คือ ใชสารเคมีท าลายตัวออนและตัวแกของแมลงวัน ดวย
การพนลงบนแหลงเพาะพันธุ์ ตามกองขยะ มูลสัตว์ สารเคมีที่ใช ไดแก กลุมไพรี
ทรอยด์ (Pyrethroid) ใชสารเคมี 150 -200 cc. ตอน้ า 10 ลิตร (2/3 ปี๊บ) ฉีดดวย
ตัวถังอัดลม 1 ลิตร ตอพ้ืนที่ 20 ตารางเมตร 

 

3. การควบคุมโดยชีววิธี การควบคุมวิธีนี้อาศัยศัตรูธรรมชาติที่มีอยูแลวของแมลงวัน
ชวยควบคุมประชากรของแมลงวันใหอยูในบริเวณที่เหมาะสม เชน พวกตัวห้ า 
(predators) พวกตัวเบียน (parasites) และพวกจุลินทรีย์ (Microorganisms) 

 

4. การควบคุมโดยวิธีกล วิธีนี้ท าไดโดยการใชกับดักแมลงวันแบบตางๆ หรือการตบตี
โดยใชแส ไมตีแมลงวัน หรือสิ่งอ่ืนที่ดัดแปลงแมลงวัน วิธีนี้จะชวยท าลายและลด
ประชากรแมลงวัน 
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6. เรื่องการป้องกันเหตุร าคาญและมาตรการอื่นๆ 
1. ยานพาหนะทุกชนิดที่เข้าและออกจากสถานประกอบกิจการ ตองมีโปรแกรมท าลายเชื้อโรค
กอนเขาและออกจากฟาร์ม ดังนี้ 

บ่อน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ลักษณะบอตองกวางและยาวเพียงพอส าหรับยานพาหนะทุก 
ชนิดที่แลนเขา-ออกฟาร์มมีความลึกและลาดชันเหมาะสม    
ที่ยานพาหนะจะแลนลงไปโดยสะดวก วัสดุที่สรางเป็นบอตอง
แข็งแรง โดยบอน้ ายาฆาเชื้อโรคอาจจัดสรางตางหากหรือ
ประกอบอยูกับโรงพนน้ ายาฆาเชื้อโรคก็ได ในบอตองใสน้ ายา
ฆาเชื้อโรคที่ผสมน้ าในอัตราสวนตามที่ระบุในเอกสารก ากับ
อีกทั้งมีการเปลี่ยนยาฆาเชื้อโรคอยางสม่ าเสมอเพ่ือรักษา
คุณสมบัติในการฆาเชื้อโรคยานพาหนะที่จะเขา-ออกตองแลน
ผานบอน้ ายาฆาเชื้อโรคทุกคัน 
 

โรงพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ยานพาหนะและบุคคลภายนอกที่ผานเขา-ออกฟาร์มตองผาน
โรงพนน้ ายาฆาเชื้อโรค ซึ่งควรอยูบริเวณหนาประตูทางเขา
ฟาร์ม อุปกรณ์ส าหรับฉีดพนน้ ายาฆาเชื้อโรคจะตองสามารถ
พนเป็นละอองใหครอบคลุมทั่วยานพาหนะที่แลนผาน ภายใน
ฟาร์มดวยน้ ายาฆาเชื้อโรคที่มีความเขมขนเหมาะสมและ    
ไมกัดกรอน 

 
  ห้องอาบน้ าและฆ่าเชื้อโรค  ประกอบดวย 
   - หองเปลี่ยนเครื่องแตงกายกอนเขาหองอาบน้ ายาฆาเชื้อโรค 

- หองอาบน้ ายาฆาเชื้อโรคมีความยาวหองพอประมาณพ้ืนตองไมลื่นน้ ายาฆา   
  เชื้อโรคที่ใชตองไมระคายเคือง 

   - หองอาบน้ าหลังผานน้ ายาฆาเชื้อโรค 
   - หองเปลี่ยนเครื่องแตงกายกอนเขาโรงเรือน 

ทั้งนี้ทุกหองตองมีประตูแบงแยกสัดสวนชัดเจน อุปกรณ์ทุกอยางตองอยูในสภาพพรอม
ใชงานมีการรักษาความสะอาดตลอดเวลา เสื้อผาและรองเทาที่ใชในฟาร์มตองซักลางให
สะอาดทุกครั้งหลังใชงาน 
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2. การป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในฟาร์ม มีระบบการด าเนินการดังนี้ 
เครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคเคลื่อนที่ ภายในฟาร์มตองมีเครื่องพนยาฆาเชื้อโรค 

และอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 
ในการใชงานตามจุดตางๆ ภายในฟาร์ม 
จ านวนเครื่องพนที่มีตองเหมาะสมกับขนาด
ของฟาร์มและตองใชงานไดเป็นอยางดี 
 

บุคคลเข้า–ออกฟาร์ม ผานหองอาบน้ ายาฆาเชื้อโรค เปลี่ยนชุดที่
ฟาร์มจัดเตรียมไวให และตองมีการจด
บันทึกการผานเขา-ออกในสมุดใหตรวจสอบ
ไดตลอดเวลา 
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แบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมการประกอบกิจการ 
กิจการเลี้ยงสัตว์ (สุกร) 

 
 วัตถุประสงค์การตรวจประเมิน 
     ขออนุญาตประกอบกิจการ 
     ขอตออายุใบอนุญาต 
     ตรวจแนะน ากรณีมีการรองเรียน 

วันที่ตรวจ
ประเมิน 

ผู้ตรวจประเมิน ผู้รับการตรวจ
ประเมิน 

   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1) ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................................................... ..................... 

2) ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ  เลขที่................. หมูที่ .................. ซอย...................... ถนน............................ 

    ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................ 

    รหัสไปรษณยี์.......................................โทรศัพท์.........................................โทรสาร.................................... 

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ 

          มีใบอนุญาต  เลขที่ใบอนุญาต……….…………………………………….………………………………………………… 

          ออกใหเมื่อวันที่.................................................  หมดอายุเมื่อวันที่.................................................... 
 

          ไมมีใบอนุญาต 

4) ชื่อผูขอใบอนุญาต (ระบุตามปรากฏในใบอนุญาต)........................................................................ ............... 

5) ชื่อเจาของ (ระบุชื่อผูเป็นเจาของด าเนินการจริง).......................................................................... ............... 

6) ปีที่เริ่มด าเนินการ พ.ศ. ......................................................................................... ...................................... 

7) ขนาดพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ 

    7.1) พ้ืนที่ทั้งหมด.................................................................... ไร 

    7.2) พื้นที่อาคารประกอบกิจการ............................................ ตารางเมตร 

8) ปริมาณน้ าเสียตอวัน..................................................................ลูกบาศก์เมตร 

9) จ านวนผูปฏิบัติงานประจ า  รวม..........................................คน   
    9.1) สวนงานส านักงาน     ชาย....................................... คน  หญิง..................................... คน 
    9.2) สวนงานโรงเรือน       ชาย....................................... คน  หญิง.................................... คน  
    9.3) สวนงานอื่นๆ(ถามี)    ชาย........................................ คน  หญิง..................................... คน 

 

 

 

 



คูมือประเมินความสี่ยงดานอนามยัสิ่งแวดลอม เลม 2 (ฉบับปรับปรงุ 2559) หนา 16 
 

ข้อมูลทั่วไป(ต่อ) 
10) แผนผังที่ตั้งแสดงเสนทางเขา – ออกและบริเวณใกลเคียงในระยะ 1 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) แผนผังภาพรวมข้ันตอนการเลี้ยงสุกรจนถึงการจ าหนาย พรอมชี้แจงรายละเอียด 
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ข้อมูลทั่วไป(ต่อ) 
12) ชนิดของวัตถุดิบ/ สารเคมี ที่ใชในการเลี้ยงสุกร และปริมาณการจัดเก็บ 
     12.1) ชนิด................................................. ปริมาณการจัดเก็บ................................................................. 
     12.2) ชนิด................................................. ปริมาณการจัดเก็บ.................................................................     
     12.3) ชนิด................................................. ปริมาณการจัดเก็บ.................................................................      
     12.4) ชนิด................................................. ปริมาณการจัดเก็บ................................................................. 
     12.5) ชนิด................................................. ปริมาณการจัดเก็บ................................................................. 
      
13) ชนิดของเครื่องจักร/ เชื้อเพลิง ที่ใชในการเลี้ยงสุกร 

     13.1) ชนิด....................................................ปริมาณ................................................................................. 
     13.2) ชนิด....................................................ปริมาณ.................................................................................       
     13.3) ชนิด....................................................ปริมาณ................................................................ ................. 
     13.4) ชนิด....................................................ปริมาณ.................................................................................        
     13.5) ชนิด....................................................ปริมาณ.................................................................................       
 

14) การจัดท าแผนหรือมาตรการจัดการ ควบคุม ดูแล สถานประกอบกิจการใน ระยะกอนกอสราง 
(ตรวจสอบจากเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ) 

          14.1) มีแผนหรือมาตรการ  ในประเด็นเกี่ยวกับ    
               14.1.1) สถานที่ตั้ง   
               14.1.2) สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
               14.1.3) ความปลอดภัยของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ์ 
               14.1.4) การปูองกันเหตุร าคาญ 
               14.1.5) ประเด็นอื่นๆ (ถามี) ระบุ................................................................................................. 
          14.2) ไมมีแผนหรือมาตรการ  

 

15) มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงใน ระยะกอนกอสราง สถานประกอบ
กิจการ (ถามี) ระบุ
......………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ส่วนที่ 2 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการระยะก่อนประกอบการ 
  

มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะก่อนประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานที่ตั้ง 
1.1 อยู ห า งจากชุมชน ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา 

โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอ
สุขภาพและไมกอเหตุร าคาญตอชุมชนโดยควรมีระยะหาง
จากสถานที่ดังกลาวขางตนและแหลงน้ าสาธารณะ 

  
 

1.2 ตั้งอยูหางจากโรงฆาสัตว์ ตลาดนัดคาสัตว์ ตั้งแต             
5 กิโลเมตร ขึ้นไป 

   

1.3 มีบริ เวณเลี้ยงสุกรเป็นสัดสวน อยูหางจากเขตที่ดิน
สาธารณะหรือที่ดินตางเจาของ และตองมีที่ว างอัน
ปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยง
สัตว์นั้นไมนอยกวา 20 เมตรทุกดาน เวนแตดานที่มีแนว
เขตติดตอกับท่ีดินของผูประกอบกิจการประเภทเดียวกัน 

   

1.4 ตั้งอยูบริเวณท่ีไมมีน้ าทวมขัง    
2 สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 

2.1 อาคารเอกเทศ มั่นคงแข็งแรง มีลักษณะเหมาะแกการเลี้ยง
สัตว์ ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด   

 

2.2 พ้ืนท าดวยวัสดุแข็งแรง พ้ืนผิวเรียบท าความสะอาดงาย มี
ความลาดเอียงที่เหมาะสมใหน้ าหรือสิ่งปฏิกูลไหลลงทาง
ระบายไดสะดวก 

   

2.3 หลังคาท าดวยวัสดุแข็งแรง มีความสูงจากพ้ืนที่เหมาะสม 
และมีชองทางใหแสงสวางหรือแสงแดดสองในอาคารอยาง
ทั่วถึง 

   

3 ความปลอดภัยของ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ 

3.1 เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ์ รวมถึงสวิตซ์
และสายไฟตางๆ ตองจัดเก็บอยางเป็นสัดสวน เป็นระเบียบ
เรียบรอย และปลอดภัย 

   

4 การป้องกันเหตุร าคาญ 
4.1 จัดใหมีมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือปูองกันเหตุ

ร าคาญที่อาจสงผลกระทบตอสภาพความเป็นอยูโดยปกติ
แกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 
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ส่วนที่ 3 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการระยะประกอบการ 

มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
1.1 จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศดี    
1.2 ถนนภายในสถานประกอบกิจการตองใชวัสดุคงทน มีความ

กวางเหมาะสม สะดวกในการขนสงล าเลียงอุปกรณ์ อาหาร
สัตว์ รวมทั้งผลผลิตเขาและออกภายในสถานประกอบ
กิจการ 

   

1.3 สถานที่เก็บอาหารและโรงผสมอาหารควรจัดเป็นสัดสวน
และถูกหลักสุขาภิบาล และมีการดูแลรักษาความสะอาด
อยางสม่ าเสมอ 

   

2 สุขลักษณะเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ 
2.1 ตองมีท่ีเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ์ในการท างาน

เป็นสัดสวนและเป็นระเบียบเรียบรอย   
 

2.2 เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ์ รวมถึงสวิตซ์และสายไฟ
ตางๆตองไดรับการบ ารุงรักษาใหอยูในสภาพดี   

 

3 การจัดการน้ าดื่ม น้ าใช้ และการสุขาภิบาลอาหาร 
3.1 จัดใหมีน้ าดื่มที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ าดื่ม ส าหรับ

ผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ ตั้งอยูในบริเวณที่แยกออกจาก
โรงเรือนเลี้ยงหม ู

   

3.2 น้ าที่ ใชในสถานประกอบกิจการตองเป็นน้ าที่สะอาด 
ปราศจากการปนเปื้อนมูลสัตว์หรือน้ าเสียจากโรงเรือนเลี้ยง
หมู และมีปริมาณเพียงพอส าหรับการใชในแตละวัน โดยมี
ระบบน้ าส ารองไวใชในกรณีฉุกเฉิน 

   

3.3 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไว
ใหบริการแกผูปฏิบัติงาน ตองมีการด าเนินการใหถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

   

3.4 จัดใหมีอางหรือท่ีลางมือ พรอมสบู ที่มีจ านวนเพียงพอและ
ถูกสุขลักษณะ    

4 การจัดการมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง 
4.1 จัดใหมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบ าบัดกลิ่น เชน มาน

กระจายน้ า ไบโอฟิลเตอร์ หรือ โดมพลาสติก เป็นตน 
   

4.2 มีการจ ากดัมูลสุกรหรือท าความสะอาดเป็นประจ า 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

5 การจัดการน้ าเสีย มูลฝอย ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล 
5.1 ตองมีการบ าบัดน้ าเสียใหไดมาตรฐาน และมีการตรวจสอบ

ระบบการท างานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ    
5.2 การระบายน้ าเสียเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบาย

น้ าทิ้งจากการเลี้ยงสุกร ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

   

5.3 ตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล
เหมาะสมและเพียงพอ    

5.4 ตองมีการรวบรวมมูลฝอยและน าไปก าจัดดวยวิธีการตาม
หลักสุขาภิบาล และปฏิบัติตามขอก าหนดของทองถิ่นวา
ดวยการนั้น 

   

5.5 ตองท าความสะอาด กวาด ลางพ้ืนโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และ
บริเวณโดยรอบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ใหสะอาดทุกวัน และจัด
ใหมีที่กักเก็บมูลสัตว์โดยเฉพาะ เพ่ือปูองกันเหตุเดือดรอน
ร าคาญอันเนื่องมาจากกลิ่น เหม็นและไม เป็นแหล ง
เพาะพันธุ์สัตว์และแมลงน าโรค 

   

5.6 จัดใหมีหองน้ าและหองสวมตามหลักสุขาภิบาลและมีการ
ดูแลรักษาความสะอาดของหองน้ าและหองสวมเป็นประจ า    

6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
6.1 ผูปฏิบัติ งานในฟาร์มตองมีสุขภาพแข็งแรง ไม เป็น

โรคติดตอ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เกี่ยวของกับทาง
อาหาร ทางเดินหายใจ หูน้ าหนวก และบาดแผลติดเชื้อ 
หรือไมเป็นพาหะน าโรคติดตอ ไดแก วัณโรค อหิวาตกโรค 
ไขรากสาดนอย บิด สุกใส หัด คางทูม เรื้อน ไวรัสตับ
อักเสบ โรคพยาธิ และโรคผิวหนังที่นารังเกียจ เป็นตน 
หากผูปฏิบัติงานปุวยดวยโรคติดตอดังกลาว ตองหยุดพัก
รักษาใหหาย 

   

6.2 ผูปฏิบัติงานไดรับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าปี    
6.3 ผูปฏิบัติงานไดรับการอบรมในเรื่องเก่ียวกับสุขอนามัย    
6.4 

6.4.1 
 

6.4.2 
 

6.4.3 

ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
ลางท าความสะอาดมือทุกครั้งกอนเขาหรือออกฟาร์ม และ
ภายหลังออกจากหองสวมและจับตองสิ่งปนเปื้อนตางๆ 
ควรสวมใสชุดปฏิบัติงานที่สะอาดเหมาะสมในแตละ
กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ในกรณีที่มีบาดแผล ตองปิดแผลดวยที่ปิดแผล ถามี
บาดแผลที่มือตองสวมใสถุงมือหรือปลอกนิ้ว 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
6.5 จัดใหมีหองเก็บสารเคมี น้ ายาฆาเชื้อหรือสิ่งของที่อาจ

กอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายโดยเฉพาะ ตาม
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

   

6.6 จัดใหมีหองพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่ครบรายการไว
ในสถานประกอบกิจการและพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

   

7 การป้องกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะน าโรค   
7.1 ตองมีการปูองกันโรคติดตอที่เกิดจากสัตว์ดวยวิธีการที่

เหมาะสม และถูกตอง    
7.2 การก าจัดซากสัตว์ใหใชวิธีเผาหรือฝัง เพ่ือปูองกันการเป็น

แหลงเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงน าโรค 
   

7.3 ตองมีการควบคุมปูองกันสัตว์และแมลงน าโรคในฟาร์ม
ไมใหมีจ านวนมากจนกอใหเกิดความเสี่ยงในการแพรเชื้อ
โรคติดตอ หรือกอเหตุ เดือดรอนร าคาญตอผูอยู ในที่
ใกลเคียง 

   

7.4 กรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอที่เก่ียวกับสัตว์ในเขตพ้ืนที่ 
ตองจัดใหมีวิธีการควบคุมปูองกันมิใหเกิดการปนเปื้อนของ
เชื้อโรคในสถานที่เลี้ยงสัตว์ ทั้งในตัวสัตว์ อาหาร น้ าใช  
คนเลี้ยงและสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

   

8 การป้องกันเหตุร าคาญและมาตรการอื่นๆ 
8.1 ระดับเสียงในสถานประกอบการเลี้ยงสุกร ในเวลากลางวัน 

ตองมีระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไมเกิน 90 เดซิเบล (เอ) 
ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

   

8.2 ในบริเวณคอกเลี้ยงสัตว์  ระดับความเขมขนของก฿าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไมเกิน 20 ppm และก฿าซแอมโมเนีย  
ไมเกิน 50 ppm ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

   

8.3 ควบคุมปูองกันกิจกรรมตางๆ ของสถานประกอบกิจการมิ
ใหเกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายตอ
สุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยใกลเคียงหรืออยูใน
เสนทางการสัญจรของสถานประกอบการ 

   

8.4 ยานพาหนะทุกชนิดที่เขาและออกจากสถานประกอบ
กิจการเลี้ยงหมูจะตองแลนผานระบบการฆาเชื้อตางๆ เชน 
บอน้ ายาฆาเชื้อโรค โรงพนน้ ายาฆาเชื้อโรค หรือเครื่องพน
น้ ายาฆาเชื้อโรคกับยานพาหนะดวยน้ ายาฆาเชื้อโรคที่มี
ความเขมขนตามเอกสารก ากับการใช 
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ส่วนที่ 4 สรุปความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
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กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง 
แป้งสาคู หรือแป้งอื่นๆ ในท านอง

เดียวกันด้วยเครื่องจักร 
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2. กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช  
หรือแป้งอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

 

 กิจการผลิตแปูงมันส าปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือแปูงอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน  หมายถึง 
สถานที่ท าการผลิตแปูงที่ท าจากพืชชนิดตางๆ ดวยเครื่องจักรหรือไมก็ตาม เชน แปูงมันส าปะหลัง      
แปูงสาคู แปูงขาวจาว แปูงขาวเหนียว เม็ดสาคู เป็นตน 

2.1 กระบวนการผลิตและความเสี่ยงจากการประกอบกิจการฯ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ดัดแปลงจากคูมือการก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมแปูงมัน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551) 
 

ฝุ่ นดนิทราย 
จากการเทกอง 

ฝุ่ นแป้ง 

ฝุ่ นแป้ง 
ฝุ่ นแป้ง 

เขมา่ควันจาก
การเผาไหม ้

น ้าใชใ้น

กระบวนการผลติ 

เตมิกรดก ามะถัน 

น ้าเสยีปนเปลอืก

มันและเศษดนิ 

น ้าเสยีปนกากแป้ง 

น ้าเสยีปนกากแป้ง 
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2.2 มลพิษของเสียที่เกดิขึ้น และการจัดการ 
2.2.1 มลพิษทางน้ า 

กระบวนการผลิตแปูงมันส าปะหลังโดยสวนใหญจะมีการใชน้ าปริมาณมาก จึงเกิดน้ าเสีย
จ านวนมากเชนกัน ดังนั้นน้ าเสียที่เกิดขึ้นจึงเป็นปัญหาสิ่งแวดลอมที่ส าคัญของการผลิต
แปูงมันส าปะหลัง ซึ่งการผลิตแปูงมันส าปะหลังจะเกิดน้ าเสียจากขั้นตอนการผลิตตาง ๆ 
ไดแก น้ าเสียจากการลางหัว น้ าเสียจากการอัดกาก น้ าเสียจากการสลัดแหง ซึ่งน้ าเสีย
แตละข้ันตอนมีลักษณะตางกัน 
 

จากการที่น้ าเสียเป็นประเด็นปัญหาหลักของกระบวนการผลิตแปูงมันส าปะหลัง โรงงาน
สวนใหญจึงมีการแยกน้ าเสียจากแตละข้ันตอนการผลิต และน ากลับไปใชในกระบวนการ
ผลิตอีกครั้ง ซึ่งสามารถลดปริมาณน้ าทิ้งลงไดสวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังแยกวัสดุเศษเหลือที่
เป็นของเหลวบางสวนออกจากน้ าเสียรวม เชนกากแปูง สามารถน าไปใชเป็นปุยในพ้ืนที่
เกษตรได  
 
การจัดการน้ าเสีย 

 การจัดการน้ าเสียของโรงงานผลิตแปูงมันส าปะหลังสวนใหญจะใชระบบบ าบัด
น้ าเสียแบบบอเปิดธรรมชาติ โดยมีการขุดบอเปิดหลายบอ และปลอยน้ าลน
ออกไป ซึ่งบางแหงน าน้ าจากบอสุดทายไปรดไรออยและไรยูคาลิปตัสบริเวณ
ใกลเคียง 

 สถานประกอบการควรติดตะแกรงดักเศษมันและเปลือก ในระบบทอน้ าทิ้งกอน
เขาสูระบบบ าบัดน้ าเสีย และขุดรอกตะกอนอยางสม่ าเสมอ เพ่ือลดภาระของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 การปรับคาความเป็นกรดเป็นดางในบอแรกใหเหมาะสมโดยเติมปูนขาว เพ่ือ
ปรับสภาพน้ าเสียที่เป็นกรดใหเป็นกลาง จะสามารถลดกลิ่นที่เกิดขึ้นจากบอ
บ าบัดลงไดระดับหนึ่ง 

 
2.2.2 กากของเสีย 

กากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตแปูงมันส าปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ทั้งหมด เชน เศษเหงาและเปลือกหัวของมัน (Tapioca Root Pulp) กากมัน (Tapioca 
Pulp) ดินและทราย ซึ่งของเสียเหลานี้มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก ดังนั้นของ
เสียเหลานี้จึงสามารถน ากลับมาใชประโยชน์ไดทั้งในรูปของปุย อาหารสัตว์ และใชใน
การเพาะเห็ด 
 
การจัดการและใช้ประโยชน์จากกากของเสีย 

 กากของเสียจากการผลิตแปูงมันส าปะหลัง ไดแก เศษเหงา เปลือกมัน และกาก
มันส าปะหลัง ซึ่งทั้งหมดเป็นสารอินทรีย์ สามารถน าไปใชประโยชน์ได โดยใชใน
การเพาะเห็ด และเป็นอาหารสัตว์ 
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 จากการศึกษาของหนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันส าปะหลังและแปูง    
(ปี 2542) พบวา กากแปูงจากกระบวนการสกัด ยังมีปริมาณแปูงเหลืออยูใน
กากประมาณ 50% ซึ่งสามารถสกัดแปูงออกจากกากมันโดยกระบวนการทาง
ชีวภาพ น าแปูงที่เหลืออยูในกากกลับมาใชไดประมาณ 50% ของแปูงที่มีอยูใน
กากมัน ซึ่งเป็นการเพ่ิมปริมาณการผลิตแปูงของโรงงานแปูงที่สกัดไดการที่จาก
กากมันจะมีคุณสมบัติคลายคลึงกับแงที่สกัดจากหัวมัน แตมีสวนของกากออน
ผสมอยูสูงกวา นอกจากนี้มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแหงประเทศไทย
รวมกับกระทรวงพาณิชย์ ฯ ไดน ากากมันส าปะหลังมาใชประโยชน์ในการผลิต
ปุย ซึ่งยังอยูในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได 

 

 กากมันที่ไดหลังการสกัดแปูงที่มีปริมาณแปูงเหลืออยูนอย มีคุณสมบัติแหงงาย
เหมาะส าหรับน ามาใชท าผลิตภัณฑ์แผนไมประกอบ โดยอาศัยเซลลูโลสและแปูง
ที่มีอยูเป็นตัวประสาน นอกจากนี้ยังใชท าอาหารสัตว์ที่ตองการกากหรือแปูง 
หรือท าแทงเชื้อเพลิง เพ่ือใหเกิดมูลคาสูงสุด 

 
2.2.3 มลพิษทางอากาศและปัญหากลิ่นเหม็น 

 มลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิตแปูงมันส าปะหลังสวนใหญมาจาก
การเผาไหมเชื้อเพลิงจากหมอไอน้ า ซึ่งเชื้อเพลิงที่ใชสวนใหญจะเป็นน้ ามันเตา
เกรด C ที่มีก ามะถันเป็นสวนผสมประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ท าใหมูลสารที่เกิดขึ้น
ส ว น ใ ห ญ จ ะ เ ป็ น ซั ล เ ฟอ ร์ ไ ด ออก ไ ซ ด์  ค า ร์ บ อน ไ ด ออก ไ ซ ด์  แ ล ะ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงที่ไมสมบูรณ์ นอกจากนี้ 
ในกระบวนการผลิตยังมีฝุุนที่เกิดจากการฟูุงกระจายของแปูงจากขั้นตอนการ
บรรจุซึ่งไมเป็นอันตราย 

 

 โรงงานผลิตแปูงมันส าปะหลัง จะมีกลิ่นเหม็นกอใหเกิดความร าคาญใหกับ
พนักงานและชาวบานบริเวณใกลเคียง โดยแหลงก าเนิดกลิ่นเหม็นที่ส าคัญ 
ไดแก บริเวณการเตรียมน้ าก ามะถันซึ่งจะมีกลิ่นของก฿าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
บริเวณบอบ าบัดน้ าเสียจะมีกลิ่นเหม็นจากก฿าซที่สรางโดยจุลินทรีย์แบบไร
อากาศและจากกากมันส าปะหลังสด 

 
การจัดการด้านกลิ่น 

การผลิตแปูงมันส าปะหลังจะใชก ามะถันแทงเผาแลวไปผานกับน้ า เพ่ือเพ่ิม
ความขาวของแปูงในกระบวนการสกัดแปูง ในการเผาก ามะถันจะเกิดก฿าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งมีกลิ่นเหม็นและเป็นอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ
พนักงานที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นหากโรงงานสามารถลดการใชก ามะถันโดยใช
สารเคมีอ่ืนทดแทน เชน โซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ จะสามารถลดผลกระทบ
ดังกลาวลงไดหรือในกรณีที่โรงงานผลิตแปูงที่ไมเนนถึงความขาวของเนื้อแปูง 
อาจใชโซเดียมไฮโปรคลอไรด์แทนก็ได 
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2.3 แนวทางประกอบการตรวจประเมิน 
ตามแบบตรวจประเมินความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม หรือ Checklist ส าหรับกิจการสะสม

วัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใชแลวหรือเหลือใช หรือกิจการรานรับซื้อของเกา ในหัวขอ 2.4 แบบประเมิน
ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมการประกอบกิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู 
แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน ไดระบุมาตรการไวเพ่ือใหองค์กรปกครองสวนทองตรวจ
ประเมินตามประเด็นอนามัยสิ่งแวดลอมที่ส าคัญ ทั้งนี้ แนวทางประกอบการตรวจประเมินจะชวยอธิบาย
เพ่ิมเติมบางประเด็นในมาตรการ เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจใหแกผูตรวจประเมิน และเป็น
แนวทางการใหค าแนะน าปรับปรุงแกไขใหแกผูประกอบการ  ดังรายละเอียดตอไปนี้  

2.3.1 เรื่องสถานที่ตั้ง 
ใหพิจารณาที่ตั้งสถานประกอบกิจการ โดยใหหางจากชุมน เป็นระยะทางที่ไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสุขภาพและเป็นสาเหตุร าคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง และใหที่ตั้ง
เป็นไปตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย ส าหรับโรงงานผลิตแปูงมันส าปะหลัง มีขอเสนอ
แนวทางเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

1) ท าเลที่ตั้งไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หากทองถิ่นมีการก าหนดผังเมือง
รวม ใหพิจารณาอนุญาตกอสรางสถานประกอบกิจการตามแผนผังก าหนดการใช
ประโยชน์ที่ดิน  (ที่ดินบางประเภท หามใชประโยชน์เพ่ือกิจการโรงงาน เชน ที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรม เป็นตน)  

2) ท าเลที่ตั้งไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งโรงงาน
ไวดังนี้ 
 ห้ามตั้งโรงงานจ าพวกที่ 1(การท าแปูงจากเมล็ดพืชหรือหัวพืชเครื่องจักรไม 

          เกิน 20แรงมา และคนงานไมเกิน 20 คน) และโรงงานจ าพวกท่ี 2 (การท าแปูง      
     จากเมล็ดพืชหรือหัวพืช เครื่องจักรไมเกิน50แรงมา และคนงานไมเกิน 50 คน  
    และไมอยูในประเภทที่ 1)  ในบริเวณดังตอไปนี้  

- บานจัดสรร อาคารชุดพักอาศัย และบานแถวเพ่ือการพักอาศัย  
- ภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดตอสาธารณสถาน ไดแก โรงเรียน

หรือสถาบันการศึกษา วัดหรือศาสนา สถานโรงพยาบาล โบราณสถาน 
และสถานที่ท าการงานของหนวยงานของรัฐ และใหหมายความรวมถึง
แหลงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด  

 ห้ามตั้งโรงงานจ าพวกที่ 3 (การท าแปูงจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช  เครื่องจักร 
    เกิน 50 แรงมา หรือคนงานเกิน 50 คน) ในบริเวณดังตอไปนี้  

- บานจัดสรรอาคารชุดพักอาศัย และบานแถวเพ่ือการพักอาศัย 
- ภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดตอสาธารณสถานไดแก โรงเรียน

หรือสถาบันการ ศึกษาวัดหรือศาสนาสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน 
และสถานที่ท าการงานของหนวยงานของรัฐ และใหหมายความรวมถึง
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แหลงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด  

- ตองตั้งอยูในท าเลและสภาพ แวดลอมท่ีเหมาะสมมีบริเวณเพียงพอที่จะ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาดและประเภทหรือชนิดของ
โรงงานโดยไมอาจกอใหเกิดอันตรายเหตุร าคาญหรือความเสียหาย   
ตอบุคคลหรือทรัพย์สินของผูอื่นดวย 

 

2.3.2 อาคาร และการจัดสิ่งแวดล้อมภายสถานประกอบกิจการ 
1) พื้นที่โรงงาน จัดพื้นที่อยางเป็นสัดสวน และเหมาะสม มีแนวทาง ดังนี้  

 ควรมีพื้นที่ส าหรับกิจกรรมตางๆ ในโรงงานประมาณ 90% ประกอบดวย 
- อาคารส านักงาน 
- บริเวณลานจอดรถเพ่ือรองรับรถบรรทุกหัวมันส าปะหลัง   
- บริเวณเทกองมันส าปะหลัง  
- พ้ืนที่สวนโรงงานและเครื่องจักรส าหรับการผลิต 
- พ้ืนที่เก็บผลิตภัณฑ์พรอมจ าหนาย  
- พ้ืนที่ส ารองน้ าใชในกระบวนการผลิต  
- พ้ืนที่ของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- และพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 ควรมีพื้นที่วางหรือพ้ืนที่สีเขียวประมาณรอยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 พ้ืนที่ส ารองน้ า โดยสวนใหญผูประกอบการจะขุดสระน้ าขนาดใหญ ไวเก็บ

ส ารองน้ าไวใชในกระบวนการผลิตอยางเพียงพอ ไมเกิดกรณีแยงการใชน้ า
ส าหรับเพื่อการอุปโภค บริโภคของชุมชนหรือเกษตรกร 

 

2) ลักษณะอาคาร เป็นไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และหลักสุขาภิบาล
โรงงาน ดังรายละเอียดในตาราง  

ตารางท่ี 2.1 องค์ประกอบส าคัญในการจัดการด้านอาคารและสิ่งแวดล้อมภายสถานประกอบกิจการ 

ประเด็นส าคัญ หลักเกณฑ์/มาตรฐาน กฎหมายอ้างอิง 
หองสวม มีห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ และสถานที่ท าความสะอาดร่างกายดังนี้ 

- อยางนอยอัตราคนงานไมเกิน 15 คน ตอสวม 1 ท่ีนั่ง 
- คนงานไมเกิน 40 คน ตอ 2 ท่ีนั่ง, คนงานไมเกิน 80 คน ตอ 3 

ที่น่ัง และเพิ่มขึ้นตอจากนี้ในอัตราสวน 1 ท่ีนั่งตอจ านวน 
คนงานไมเกิน 50 คน 

- ส าหรับโรงงานท่ีมีคนงานชายและคนงานหญิงรวมกันมากกวา 
15 คน ใหจัดสวมแยกไวส าหรับคนงานหญิงตามอัตราสวนท่ี
ก าหนดขางตนดวย 

- จัดใหมีการระบายถายเทอากาศใหเพียงพอ และจัดใหมี
กระดาษช าระหรือน้ าส าหรับช าระใหเพียงพอ 

- และขอก าหนดอื่นๆ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 63ฯ 

กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 
2551 )  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
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ประเด็นส าคัญ หลักเกณฑ์/มาตรฐาน กฎหมายอ้างอิง 
การระบาย
อากาศ 

มีพื้นท่ีประตู หนาตาง และชองลมรวมกันโดย ไมนับท่ีติดตอ
ระหวางหองไมนอยกวา 1 ใน 10 สวนของพื้นที่ของหอง 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2535)  ออกตามความใน 
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

การจัดความเขม
แสงสวาง 

จัดใหสถานประกอบกิจการมีความเขมของแสงสวางใหเหมาะสม
ตอการปฏิบัติงานเชน  
- 200 ลักซ์ ส าหรับงานละเอียดน้อยมาก เชน งานหยาบที่ท าที่

โต฿ะหรือเครื่องจักร การตรวจงานหยาบดวยสายตา การนับ หรือ
การตรวจเช็คสิ่งของที่มีขนาดใหญในหองเก็บของ 

 
-  400 ลักซ์ ส าหรับงานละเอียดน้อย เชน งานขนาดปานกลางที่

ท าท่ีโต฿ะหรือเครื่องจักร งานประจ าในส านักงาน (เชน การพิมพ์
การเขียน) งานสอบถาม หรืองานประชาสัมพันธ์การประกอบ
รถยนต์และตัวถัง เป็นตน 

 
- 600 ลักซ์ ส าหรับงานละเอียดปานกลาง เชน งานวาดภาพหรือ

เขียนแบบระบายสี พนสี และตกแตงสีงานที่ละเอียดงานพิสูจน์
อักษรการตรวจสอบขั้นสุดทายในโรงงานผลิตรถยนต์ เป็นตน 

 
- 1,200 ลักซ์ ส าหรับงานละเอียดสูง เชน การตรวจสอบการตัด

เย็บเสื้อผาดวยมือการตรวจสอบและการตกแตงช้ินสวนสินคาสิ่ง
ทอ สิ่งถัก หรือเสื้อผาที่มีสีออนขั้นสุดทายดวยมือการเทียบสีใน
งานยอมผา 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดลอมใน
การท างานเกี่ยวกับความรอน 
แสงสวาง  และเสียง  พ.ศ . 
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ประตูหนไีฟ ประตูหนีไฟตองท าดวยวัสดุทนไฟมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80 
ซม. สูงไมนอยกวา 1.90 ม.และตองท าเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู
ภายนอกเทานั้นกับตองติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคับใหบานประตูปิดได
เองและตองสามารถเปิดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลาประตูหรือ
ทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีธรณีหรือขอบกั้น 

กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 
2543 )  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

 

2.3.3 การจัดหาน้ าดื่มสะอาด  
  1) การจัดหาน้ าดื่ม 

    ลักษณะน้ าดื่มสะอาด  
-   ลักษณะที่สามารถประเมินไดดวยตนเอง คือ น้ าสะอาดตองใส ไมมีสี ไมมีกลิ่น 

ไมมีรส  
-   คุณภาพน้ าดื่มเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 256) พ.ศ. 

2545 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 4) (ผูตรวจประเมิน 
สามารถตรวจสอบไดจาก รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ าดื่มของผูประกอบการ 
(ถามี) 
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   จัดน้ าดื่มอยางเพียงพอตอจ านวนพนักงาน (กฎกระทรวง วาดวยการจัดสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548) ตองจัดบริการน้ าดื่มตามอัตรา ดังนี้ 
- คนงานไมเกิน 40 คน ตอน้ าดื่ม 1 ที่  
- คนงานไมเกิน 80 คน ตอน้ าดื่ม 2 ที่  
- เพ่ิมข้ึนตอจากนี้อัตราสวน 1 ที่ ตอจ านวนคนงานไมเกิน 50 คน  
 

   จัดน้ าดื่มอยางถูกสุขลักษณะ  
- ตองจัดหาและรักษาอุปกรณ์การดื่มและภาชนะที่บรรจุน้ าดื่มใหพอเพียง และ 
อยูในสภาพที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

 

2.3.4 การบ าบัดและควบคุมมลพิษ 
         การประกอบกิจการผลิตแปูงมันส าปะหลัง มีมลพิษหลักๆ ที่เกิดขึ้นไดแก น้ าเสีย กากของ
เสีย ฝุุนละออง และเสียงดัง มีกฎหมายที่ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษเหลานี้ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.2 

ตารางท่ี 2.2 ค่ามาตรฐาน และกฎหมายอ้างอิงที่เกี่ยวกับการบ าบัดและควบคุมมลพิษ 

มลพิษ ค่ามาตรฐาน กฎหมายอ้างอิง 
น้ าเสีย น้ าท้ิงที่ระบายออกนอกโรงงาน เชน 

- คาบีโอดี (Biochemical Oxigen Demand; 
BOD) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซยีส เวลา 5 วัน 
ไมมากกวา 60 มิลลิกรมัตอลติร 

- คา TDS ไมเกิน 3,000 มก/ล. หรอือาจแตกตาง
แลวแตละประเภทของแหลงรองรบัน้ าท้ิง หรือ
ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแตไม
เกิน 5,000 มก./ล. 

- คาความเป็นกรดและดาง (pH) 5.5 - 9.0 
- อุณหภูมไิมมากกวา 40 องศาเซลเซียส 
- กลิ่นและสีไมเป็นท่ีพึงรังเกียจ  
- และคาอื่นๆ เป็นไปตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรมฯ 

- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่องก าหนดคณุลักษณะน้ าทิ้งที่
ระบายออกนอกโรงงานใหมีคา
แตกตางจากท่ีก าหนดไวในประกาศ 
อุตสาหกรรมฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) 
เรื่อง ก าหนดคณุลักษณะของน้ าท้ิง
ที่ระบายออกนอกโรงงาน ลงวันท่ี 
18 กุมภาพันธ์ 2540 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) เรื่องก าหนด
คุณลักษณะน้ าทิ้งที่ระบายออกจาก
โรงงาน ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2539 

ฝุุนละออง ฝุุนละอองขนาดไมเกิน 100 ไมครอน(TSP) 
  - คาเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ไมเกิน 0.33 มก./ลบ.ม.   
  - คาเฉลีย่ 1 ปี ไมเกิน  0.10 มก./ลบ.ม.  
 
ฝุุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน(PM10) 
  - คาเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ไมเกิน 0.12 มก./ลบ.ม. 
  - คาเฉลีย่ 1 ปี ไมเกิน  0.05 มก./ลบ.ม.   
 
 
 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
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มลพิษ ค่ามาตรฐาน กฎหมายอ้างอิง 
ฝุุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5) 
  - คาเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ไมเกิน 0.05 มก./ลบ.ม. 
- คาเฉลี่ย 1 ปี ไมเกิน  0.025 มก./ลบ.ม.   

- ประกาศ คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 36 
(พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานฝุุนละอองขนาดไมเกิน 
2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป  

เสียง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับตลอดเวลา
การท างานในแต่ละวัน 
- 12 ชม. ตองไดรับเสยีงเฉลี่ยไมเกนิ 87 dBA 
- 8  ชม. ตองไดรับเสยีงเฉลีย่ไมเกิน 90 dBA 
- 7  ชม. ตองไดรับเสยีงเฉลีย่ไมเกิน 91 dBA 
- 6  ชม. ตองไดรับเสยีงเฉลีย่ไมเกิน 92 dBA 
- 5  ชม. ตองไดรับเสยีงเฉลีย่ไมเกิน 93 dBA 
- 4  ชม. ตองไดรับเสยีงเฉลีย่ไมเกิน 95 dBA 
- 3  ชม. ตองไดรับเสยีงเฉลีย่ไมเกิน 97 dBA 
- 2  ชม. ตองไดรับเสยีงเฉลีย่ไมเกิน 100 dBA 
- 1  ชม. ตองไดรับเสยีงเฉลีย่ไมเกิน 105 dBA 
- ในการท างานในแตละวันระดับเสยีงท่ีน ามาเฉลี่ย

ตลอดระยะเวลาการท างาน (TWA)จะมีระดับเสียง
สูงสุด (Peak) เกิน 140 dBA มิได 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการท างานเกีย่วกับ
ความรอน แสงสวาง และเสียงพ.ศ. 
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 มาตรฐานเสียงรบกวน 
- คาระดับเสียงสูงสุด  ไมเกิน 115 dBA 
- คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไมเกิน 70dBA 
- คาระดับเสียงรบกวนไมเกิน10dBA 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) 
เรื่องก าหนดมาตรฐานเสียงท่ัวไป และ
ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องคาระดับ
เสียงรบกวน  

  

2.3.5 การควบคุมสัตว์รบกวน สัตว์พาหะน าโรค 
จัดใหมีมาตรการปูองกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะน าโรค โดยการควบคุมทางดาน

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเป็นหลัก หรือถาจ าเป็นตองควบคุมดวยสารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ตองไมเป็น
อันตรายตอพนักงาน  
 

1) การควบคุมแมลงวัน  
          การควบคุมแมลงวัน ตองอาศัยขอมูลประกอบการวางแผน เชน จ านวนประชากร

แมลงวัน ชนิด ชีวิตความเป็นอยู เป็นตน การควบคุมแมลงวัน มีดังนี้  
 การควบคุมทางดานการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม (Environmental sanitation 

control) เป็นการควบคุมที่ใหผลถาวร คาใชจายถูก หลักการ คือ ก าจัดแหลง
เพาะพันธุ์ (breeding places) ใหหมดไปหรือลดนอยลง จะเป็นการปูองกัน
ไมใหแมลงวันไดอาศัยเพาะพันธุ์ เชน การก าจัดขยะมูลฝอยใหถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล การก าจัดอุจจาระใหถูกสุขลักษณะ ไมเป็นแหลงแพรพันธุ์ของ
แมลงวัน การก าจัดสิ่งโสโครกตางๆ เป็นตน 
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 การควบคุมโดยใชสารเคมี (Chemical control) คือ ใชสารเคมีท าลายตัวออน
และตัวแกของแมลงวัน ดวยการพนลงบนแหลงเพาะพันธุ์ ตามกองขยะ มูลสัตว์ 
สารเคมีที่ใช ไดแก กลุมไพรีทรอยด์ (Pyrethroid) ใชสารเคมี 150 -200 cc. 
ตอน้ า 10 ลิตร (2/3 ปี๊บ) ฉีดดวยตัวถังอัดลม (pressure Spray) 1 ลิตร ตอ
พ้ืนที่ 20 ตารางเมตร 

 การควบคุมโดยชีววิธี (biological control) การควบคุมวิธีนี้อาศัยศัตรู
ธรรมชาติ (natural enemies) ที่มีอยูแลวของแมลงวันชวยควบคุมประชากร
ของแมลงวันใหอยูในบริเวณที่เหมาะสม เชน พวกตัวห้ า (predators) พวกตัว
เบียน (parasites) และพวกจุลินทรีย์ (Microorganisms) 

 การควบคุมโดยวิธีกล (Machanical control) วิธีนี้ท าไดโดยการใชกับดัก
แมลงวันแบบตาง ๆ (Fly traps) หรือการตบตี (swatting) โดยใชแส ไมตี
แมลงวัน หรือสิ่งอ่ืนที่ดัดแปลงแมลงวัน วิธีนี้จะชวยท าลายและลดประชากร
แมลงวัน 

 
2) การควบคุมและก าจัดแมลงสาบ 

         วิธีการควบคุมและก าจัดแมลงสาบสามารถท าไดหลายวิธี ดังนี้ 
 การจัดการดานการสุขาภิบาล วิธีนี้เป็นการควบคุมและก าจัดแมลงสาบที่ดีและ

ประหยัดหยัดที่สุด คือ จัดการรักษาความสะอาดบานเรือนที่พักอาศัยอยาง
สม่ าเสมอ ก าจัดแหลงเพาะพันธุ์ของแมลงสาบ เศษอาหาร ขยะมูลฝอย และ  
สิ่งปฏิกูล  

 ก าจัดแคปซูลของแมลงสาบ เนื่องจากแมลงสาบออกไขติดกันหลายๆ ฟอง มี
ลักษณะเป็นแคปซูลสีน้ าตาล โดยจะวางไขติดอยูกับเสื้อผา ฝาผนังบาน หรือ
พ้ืนผิววัตถุตาง ๆ ที่มันอาศัยอยู  

 การใชกับดัก เชน ดัดแปลงขวดเหลา หรือขวดน้ าอัดลมมาท าเป็นกับดัก
แมลงสาบ โดยการใสเหยื่อพวกถั่ว ขาวโพด เนย หรือขาวสารคั่ว น าขวดไปวาง
ตามจุดที่แมลงสาบชอบอาศัยอยู โดยวางเอียงบนทอนไมท ามุม 45 องศา หรือ
มากกวานั้น เมื่อแมลงสาบออกลาเหยื่อในขวดมันจะตกลงไปในขวด ซึ่ง
แมลงสาบไมสามารถจะข้ึนมาไดอีก เพราะขวดลื่น  

 การใชสารเคมี ก าจัดโดยใชสารเคมีจ าพวกสารฆาแมลงชนิดที่มีฤทธิ์ตกคางฉีด
พนตามแหลงหลบซอนอาศัยของแมลงสาบ เชน ใชไบกอน (Baygon) 1% หรือ 
ไดอาซีนอน (Diazinon) 2% หรือ มาลาไทออน 3-5% หรือ อาจใชสารเคมี    
ที่ใหผล quick knock down ฉีดพนไปตามตัวแมลงสาบเลยก็ได หรือบางครั้ง
อาจใชสารเคมีเหลานี้ ในลักษณะผสมเหยื่อ ซึ่งขนาดความเขมขนของสารเคมี  
ที่ควรใช คือ ไบกอน 2% หรือ มาลาไทออน 5% หรือ ไดอาซีนอน 0.5% เมื่อ
ผสมเหยื่อแลวใหวางตามแหลงที่มีแมลงสาบชุกชุม 
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3) การควบคุมสัตว์แทะ/หนู 
 การปรับปรุงดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เป็นการปูองกันหรือก าจัดที่พักอาศัย

ของหนู ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการที่ดีท่ีสุดในการควบคุมหนูแบบถาวร ตัวอยางเชน  
 การปูองกันมิใหหนูเขาสูอาคารที่พักอาศัย อาคารที่สามารถปูองกันมิใหหนูเขา

ไดนั้น จะตองไมมีชองหรือทางเปิดอ่ืนใด พอที่หนูจะเขาไปได  
 ปิดหรืออุดทางหนูเขาออก เมื่อส ารวจพบวามีชองทางเดินของหนู ควรใชลวดตา

ขาย แผนโลหะ คอนกรีต ปิดชองทางเดินนั้นเสีย เพ่ือไมใหหนูมีชองทางเขาสู
อาคารได  

 การรวบรวมและก าจัดมูลฝอย เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถท าลายแหลงอาหารและ   
ที่พักอาศัยของหนู นับวามีความส าคัญทางดานสุขาภิบาล  

 

2.3.6 ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ 
  สถานประกอบการมีการด าเนินการดานความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน และจัด
สวัสดิการในสถานประกอบการ อยางเหมาะสม โดยอยางนอยใหเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 2.3  

ตารางท่ี 2.3 มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบการ 

ประเด็นส าคัญ หลักเกณฑ์/มาตรฐาน กฎหมายอ้างอิง 
อุปกรณ์คุมครอง
ความปลอดภัย
สวนบุคคล 

อุปกรณ์คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชน ปลั๊กลดเสียง (Ear 
Plugs) ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) หมวกนิรภัย (Safety Hat) 
เป็นตน ตองไดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่น
ตามกฎหมายวาความปลอดภัยฯ 

ประกาศกรมสวสัดิการ
และคุมครองแรงงาน เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์
คุมครองความปลอดภยั
สวนบุคคล พ.ศ. 2554 

ทางหนีไฟ บันได
หนีไฟ และ
สัญญาณเตือน
เพลิงไหม 

1)  จัดใหมีสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงแบบ
เคลื่อนยายได  

2)  ประตูหนีไฟตองท าดวยวสัดุทนไฟ เป็นบานเปดิชนิดผลักออกสู
ภายนอก พรอมตดิตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับใหบานประตูปิดได
เอง  

- มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 90 เซนติเมตร  
- ความสูงไมนอยกวา 1.90 เมตร  
- ตองสามารถเปิดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา 
- ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีช้ันหรือธรณี

ประตูหรือขอบกั้น 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติควบคมุ
อาคาร พ.ศ. 2522 
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ประเด็นส าคัญ หลักเกณฑ์/มาตรฐาน กฎหมายอ้างอิง 
3)  กรณีอาคารในสถานประกอบการเป็นอาคารสูง (ความสูง 23 

เมตรขึ้นไป) ตองมีบันไดหนไีฟจากช้ันสูงสุดหรือดาดฟูาสูพื้นดิน
อยางนอย 2 บันได 

- ตั้งอยูในท่ีที่บุคคลไมวาจะอยู ณ จดุใดของอาคาร
สามารถมาถึงบันไดหนีไฟไดสะดวก  

- แตละบันไดหนไีฟตองอยูหางกันไมเกิน 60.00 เมตร 
เมื่อวัดตามแนวทางเดิน 

- มีความกวางไมนอยกวา 90 เซนตเิมตร  
- ลูกนอนกวางไมนอยกวา 22 เซนตเิมตร  
- ลูกตั้งสูงไมเกิน 20 เซนติเมตร  
- ชานพักกวางไมนอยกวา 90 เซนตเิมตร  
- มีราวบันไดอยางนอยหนึ่งดาน 
- หามสรางบันไดหนีไฟเป็นแบบบันไดเวียน 

เครื่องดับเพลิง - ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ โดยมี 1 เครื่องตอพื้นที่ไมเกิน 1,000 
ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร แตไมนอยกวาช้ันละ 1 
เครื่อง (กรณีมหีลายชั้น) โดยชนิดของเครื่องดับเพลิงเป็นอยางใด
อยางหนึ่งตอไปนี้  

1) เครื่องดับเพลิงชนิดก฿าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดบรรจุ
ไมนอยกวา 4 กิโลกรัม 

2) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง  ขนาดบรรจุไมนอยกวา 4 
กิโลกรมั 

- ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครือ่งสูงจากระดับพื้นอาคารไม
เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอานค าแนะน าการใชได 
สามารถน าออกมาใชสอยไดสะดวก และตองอยูในสภาพใชงานได
ตลอดเวลา 

- มีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย 6 เดือน/ครั้ง  

พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

อบรม ซอมหนไีฟ - มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นตน โดยผูที่ไดรับใบอนุญาตจาก
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ใหแกผูปฏิบัติงานไมนอย
กวารอยละ 40 ของจ านวนผูปฏิบัติงาน ในแตละแผนก 

- จัดใหผูปฏิบัติงานทุกคนฝึกซอมดับเพลิงและฝึกซอมอพยพหนี
ไฟพรอมกันอยางนอยปีละ 1 ครั้ง และขอก าหนดอื่นๆ ตามกฎ
กระทรวงฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และด าเนินการ
ดานความปลอดภยัอาชีวอ
นามัย และสภาพแวดลอม
ในการท างานเกี่ยวกับการ
ปูองกันและระงับอัคคภีัย 
พ.ศ. 2555 
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ประเด็นส าคัญ หลักเกณฑ์/มาตรฐาน กฎหมายอ้างอิง 
หองน้ า มีห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ และสถานที่ท าความสะอาดร่างกาย ดังนี้ 

- อยางนอยในอัตราคนงานไมเกิน 15 คน ตอสวม 1 ที่น่ัง 
- คนงานไมเกิน 40 คน ตอ 2 ที่น่ัง, คนงานไมเกิน 80 คน ตอ 3 

ที่น่ัง และเพิ่มขึ้นตอจากนี้ในอัตรา 1 ที่น่ังตอจ านวน คนงาน
ไมเกิน 50 คน 

- ส าหรับโรงงานท่ีมีคนงานชายและคนงานหญิงรวมกันมากกวา 
15 คน ใหจัดสวมแยกไวส าหรับคนงานหญิงตามอัตราสวนท่ี
ก าหนดขางตนดวย 

- จัดใหมีการระบายถายเทอากาศใหเพียงพอ และจัดใหมี
กระดาษช าระหรือน้ าส าหรับช าระใหเพียงพอ 

- และขอก าหนดอื่นๆ 

กฎกระทรวงวาดวยการจดั
สวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 
2548 (อางอิงอัตราหองน้ า
ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 
63 (พ.ศ. 2551) ตาม
ความพระราชบัญญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522) 

น้ าดื่ม จัดน้ าด่ืมอย่างเพียงพอต่อจ านวนพนักงาน  ตามอัตรา ดังนี้ 
- คนงานไมเกิน 40 คน ตอน้ าดื่ม 1 ที่  
- คนงานไมเกิน 80 คน ตอน้ าดื่ม 2 ที่  
- เพิ่มขึ้นตอจากน้ีอัตราสวน 1 ที่ ตอจ านวนคนงานไมเกิน 50 

คน  
- ตองจัดหาและรักษาอุปกรณ์การดืม่และภาชนะท่ีบรรจุน้ าดืม่

ใหพอเพียง และอยูในสภาพทีส่ะอาด ถูกสุขลักษณะ 

กฎกระทรวงวาดวยการจดั
สวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 
2548 
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แบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมการประกอบกิจการ 

กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่นๆ ในท านองเดียวกัน  
 

วัตถุประสงคก์ารตรวจประเมิน 
 ขออนุญาตประกอบกิจการ 
 ขอตออายุใบอนุญาต  
 ตรวจแนะน ากรณีมีการรองเรียน 

วันที่ตรวจ
ประเมิน 

ผู้ตรวจประเมิน ผู้รับการตรวจ
ประเมิน 

   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1) ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................................................... ..................... 
2) ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ  เลขที่................. หมูที่ .................. ซอย................. ถนน............................ 
    ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................. 
    รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.................................... 
 

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ 
           มีใบอนุญาต  เลขท่ีใบอนุญาต……….…………………………………………………………………………… 
               ออกใหเมื่อวันที่........................................  หมดอายุวันที่..................................................... ... 
           ไมมีใบอนุญาต(อยูระหวางด าเนินการขออนุญาตประกอบกิจการฯ) 
 

4) ชื่อผูขอใบอนุญาต (ระบุตามปรากฏในใบอนุญาต).............................................................................. 
5) ชื่อเจาของ (ระบุชื่อผูเป็นเจาของด าเนินการจริง)................................................................................ 
6) ปีที่เริ่มด าเนินการ พ.ศ. ..............................................................................................................  
 

7) ขนาดพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ 
         7.1) พ้ืนที่ทั้งหมด.................................................................... ไร 
         7.2) พ้ืนที่ประกอบกิจการ............................................ ตารางเมตร 
 

8) เวลาท างานของสถานประกอบกิจการ 
          8.1) สวนงานส านักงาน เริ่มตั้งแตเวลา...................น.  ถึง................น.  รวม..............วัน/สัปดาห์   
          8.2) สวนงานผลิต เริ่มตั่งแตเวลา......................น.  ถึง...............น.  รวม.....................วัน/สัปดาห์   
          8.3) สวนงานอื่นๆ (ถามี) ระบุ........................................................................................... ............ 
 

9) จ านวนผูปฏิบัติงานประจ า  รวม..........................................คน  
    9.1) สวนงานส านักงาน    รวม.......................คน  (ชาย....................... คน   หญิง....................... คน ) 
    9.2) สวนงานผลิต           รวม......................คน  (ชาย..................... คน     หญิง....................... คน) 
    9.3) สวนงานอื่นๆ (ถามี)   รวม.....................คน    (ชาย....................... คน    หญิง..................... คน) 
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ข้อมูลทั่วไป(ต่อ) 
 

10) แผนผังที่ตั้งแสดงเสนทางเขา – ออกและบริเวณใกลเคียงในระยะ 1 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) แผนผังภาพรวมของกระบวนการผลิต พรอมชี้แจงรายละเอียด 
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ข้อมูลทั่วไป(ต่อ) 
 

13) ชนิดของวัตถุดิบ/ สารเคมี ที่ใชในกระบวนการผลิต และปริมาณการจัดเก็บ 
     13.1) ชนิด......................... ปริมาณที่ใชตอวัน......................ปริมาณที่จัดเก็บ................................. .. 
     13.2) ชนิด......................... ปริมาณที่ใชตอวัน......................ปริมาณที่จัดเก็บ.......................... ......... 
     13.3) ชนิด......................... ปริมาณที่ใชตอวัน......................ปริมาณที่จัดเก็บ...................................  
     13.4) ชนิด......................... ปริมาณที่ใชตอวัน......................ปริมาณที่จัดเก็บ................ ................... 
     13.5) ชนิด......................... ปริมาณที่ใชตอวัน......................ปริมาณที่จัดเก็บ...................................  
 
14) ชนิดของเครื่องจักร ที่ใชในกระบวนการผลิต 
     14.1) ชนิด..........................................................ขนาด....................แรงมา  จ านวน...................เครื่อง 
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ส่วนที่ 2 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ระยะก่อนประกอบการ 
  

มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะก่อนประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานที่ตั้ง 
1.1 

 
ที่ตั้ง ตองไมตั้งอยูในบานจัดสรร อาคารชุดพักอาศัย และ
บานแถวเพื่อการพักอาศัย 

  
 

1.2 ที่ตั้ ง ตองอยูหางจากเขตติดตอสาธารณสถานไดแก 
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัดหรือศาสนาสถาน 
โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ท าการงานของ
หนวยงานของรัฐ และใหหมายความรวมถึงแหลงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด ดังนี้ 
 ระยะหาง 50 เมตร ส าหรับสถานประกอบการที่ มี

เครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา และคนงานไมเกิน 20 
คน 

 ระยะหาง 100 เมตร เครื่องจักรเกิน 50 แรงมา 
ส าหรับสถานประกอบการที่มีหรือคนงานเกิน 50 คน 

  
 

1.3 จัดใหมีการปลูกตนไมที่มีทรงพุมสูงริมรั้วสถานประกอบ
กิจการ เชน อโศกอินเดีย ประดู นนทรี หูกระจง เป็นตน 
เพ่ือเป็นแนวปูองกันเสียงดังรบกวนชุมชนใกลเคียง และ
ลดผลกระทบดานการฟูุงกระจายของฝุุนละออง และกลิ่น
เหม็นจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

   

2 สุขลักษณะสถานประกอบกิจการและการจัดเตรียมมาตรการด้านการบ าบัดมลพิษ 
2.1 อาคารสถานประกอบกิจการ ตองมีความมั่นคง แข็งแรง 

และประกอบดวยวัสดุทนไฟ 
   

2.2 มีการแบง พ้ืนที่ด าเนินกิจการอยางเป็นสัดสวนและ
เหมาะสม  และหองบรรจุ ควรมีฝาผนังปิดมิดชิด 

   

2.3 พ้ืนอาคารตองท าดวยคอนกรีต หรือวัสดุอ่ืนใดที่ถาวร 
เรียบ ไมลื่น ท าความสะอาดงาย และไมดูดซึมน้ า  ส าหรับ
พ้ืนหองที่มีน้ าเปียกอยูเสมอ ตองมีความลาดเอียงเพ่ือให
สามารถระบายน้ าไดดี  

   

2.5 มีการเตรียมพ้ืนที่ส ารองน้ าไวใชในกระบวนการผลิต อยาง
เพียงพอ ไมเกิดกรณีแยงการใชน้ าส าหรับเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคของชุมชนหรือเกษตรกร 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะก่อนประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
2.6 จัดใหมีระบบการระบายอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม 

เป็นไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   
   

2.7 จัดใหมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่ไดมาตรฐาน     
2.8 จัดใหระบบก าจัดฝุุนละอองจากกระบวนการผลิต หรือ

มาตรการอ่ืนใดเพ่ือควบคุมปริมาณฝุุนละอองที่อาจจะ
เกิดข้ึนภายในสถานประกอบการ 

   

2.9 จัดใหมีมาตรการปูองกันหรือบรรเทาเสียงดังจากการ
ท างานของเครื่องจักรในสถานประกอบการ 

   

3 ความปลอดภัยของ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ 
3.1 เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงสวิตซ์และสายไฟ

ตาง ๆ ตองมีการจัดวางอยางเป็นสัดสวน เป็นระเบียบ
เรียบรอย และปลอดภัย  

   

3.2 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟูา ที่เปลือกนอกเป็น
โลหะ จะตองติดตั้งสายดินตามมาตรฐานการไฟฟูา และ
ระบบปูองกันอันตรายจากไฟฟูารั่ว 

   

3.3 การเดินสายไฟ ตองเดินสายไฟใหเรียบรอย หรือเดินในทอ
รอยสาย ในกรณีที่ไมมีการเดินสายไฟในทอรอยสาย ใหใช
สายไฟที่เป็นชนิดที่มีฉนวนหุมพิเศษ 

   

3.4 ก าหนดมาตรการตรวจสอบความปลอดภั ย  และ
ก าหนดการซอมบ ารุง เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ภายในสถานประกอบการ 

   

4 การจัดการเหตุร าคาญ 
4.1 จัดใหมีแนวทางปฏิบัติ หรือกลไกการด าเนินงานเพ่ือตอบ

โตและจัดการปัญหา  เมื่อมีการรองเรียนจากประชาชน 
หรือเมื่อมีปัญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรอบอัน
เนื่องมาจากการประกอบกิจการ 
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ส่วนที่ 3 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ระยะประกอบการ 
 

มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
 มีการท าความสะอาด และบ ารุงรักษาอาคารสถานประกอบ

กิจการ รวมทั้งพื้นที่ใชสอยอื่นๆ เป็นประจ า 
   

2 ความปลอดภัยของ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ 
2.1 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์รวมถึงสวิตซ์และสายไฟ

ตางๆ ตองจัดเก็บอยางเป็นสัดสวน เป็นระเบียบเรียบรอย 
และปลอดภัย 

   

2.2 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ตองไดรับการตรวจตรา 
ท าความสะอาด ซอมแซม และบ ารุงรักษาใหอยูในสภาพดี   

   

2.3 มีการตรวจวัดและระบายความรอนบริเวณเครื่องจักร
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใหก าเนิดความรอน หรือไอน้ าใหอยูใน
ระดับที่ปลอดภัยอยางสม่ าเสมอ 

   

3 การจัดการน้ าดื่ม น้ าใช้ และการสุขาภิบาลอาหาร 

3.1 จัดใหมีน้ าดื่มที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ าดื่ม ส าหรับ
บริการผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และตองตั้งอยูในบริเวณที่
เหมาะสม โดยลักษณะการจัดบริการน้ าดื่ม ตองไมกอใหเกิด
ความสกปรกหรือการปนเปื้อน  

   

3.2 จัดใหมีน้ าใชที่สะอาด  และมีปริมาณเพียงพอส าหรับการใช
ในแตละวัน  

   

3.3 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไว
ใหบริการแกผูปฏิบัติงาน ตองมีการด าเนินการใหถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

   

4 การจัดการ มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง  
4.1 จัดใหมีการควบคุมปริมาณไอระเหยของสารเคมี เชน 

กระบวนการผลิตที่มีการเติมกรดก ามะถัน (ถามี) และการ
จัดการฝุุนละออง  

   

4.2 จัดใหมีการควบคุมหรือปูองกันปัญหากลิ่นเหม็นที่อาจ
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต กากมันส าปะหลังหรือวัตถุดิบ
อื่น และระบบบ าบัดน้ าเสีย ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวของ  
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
4.3 จัดใหมีการควบคุมระดับเสียง และไมกอใหเกิดความ

เดือดรอนร าคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 
   

5 การจัดการน้ าเสีย มูลฝอย ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล 

5.1 ตองมีการบ าบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียใหไดตาม
มาตรฐานน้ าทิ้งของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ กอนปลอยลงสูแหลงน้ าสาธารณะ 
และตองดูแลทางระบายน้ าไมใหอุดตัน 

   

5.2 ตองมีการจัดการของเสียอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น
อันตรายตอสุขภาพหรือ มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ  

   

5.3 ตองมีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่ เหมาะสมและ
เพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  มีการท าความ
สะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยูเสมอ รวมทั้งมีการรวบรวมและก าจัดมูลฝอย
ที่ถูกสุขลักษณะ 

   

5.4 จัดใหมีหองสวมและอางลางมือ พรอมสบู  ที่มีจ านวน
เพียงพอและถูกสุขลักษณะ ตั้งอยูในที่เหมาะสม โดยจัดหอง
สวมแยกชาย-หญิง  

   

6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
6.1 จัดใหมีทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน พรอม

แผนผังแสดงโดยตองมีปูายแสดงใหเห็นเดนชัด สามารถ
มองเห็นไดชัดเจนแมในขณะไฟฟูาดับ และตองท าดวยวัสดุ
ทนไฟ ไมผุกรอน ทั้งนี้รูปแบบใหเป็นไปตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร 

   

6.2 จัดใหมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่อง
ดับเพลิง  มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นตนจากหนวยงานที่
ทางราชการก าหนดหรือยอมรับ รวมทั้งมีแผนปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

   

6.3 จัดใหมีสถานที่จัดเก็บสารเคมีที่ใชในการประกอบกิจการ ที่
มีความมั่นคง แข็งแรง แยกออกจากพื้นที่อื่นๆ โดยตองจัด
ใหมีปูายแสดงชนิด ประเภทของสารเคมีแตละชนิดไวอยาง
ชัดเจน จัดใหมีบัญชีรายชื่อและเอกสารขอมูลความ
ปลอดภัยสารเคมี (SDS; safety data sheets) โดยเอกสาร
ทั้งหมดใหแสดงเป็นภาษาไทย 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
6.4 จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน เพื่อดูแลผูประสบ

อุบัติเหตุหรือเจ็บปุวย รวมถึงมีระบบสงตอผูปุวยกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินไดทันทวงที  

   

6.5 จัดใหมีมาตรการปูองกัน ควบคุม ปัญหาเสียงดังภายใน
สถานประกอบกิจการใหไดมาตรฐานตามกฎหมายวาดวย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ท างาน หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

   

6.6 จัดใหมีแสงสวางเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย
ควบคุมแรงงาน เชน บริเวณทั่วไปควรติดตั้งใหมีแสงสวาง 
ไมนอยกวา 200 ลักซ์ และจัดใหมีแสงสวางใหมากขึ้นตาม
ความเหมาะสมดวย  

   

6.7 จัดใหมีอุปกรณ์คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ได
มาตรฐาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
ใหผูปฏิบัติงาน เชน ผาปิดจมูก ที่อุดหู หมวก ถุงมือ รองเทา
ยาง เป็นตน ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และก าชับ
ใหผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณ์คุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคลดังกลาวตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 

   

6.8 กรณีสถานประกอบการที่พนักงานมีการสัมผัสไอน้ ารอน
หรือลมรอน ตองมีการปูองกันอันตรายจากความรอนในการ
ท า ง าน  เช น  มี กา รติ ดตั้ ง อุปกรณ์ปู อ งกันบริ เ วณที่
ผูปฏิบัติงานอาจเกิดการสัมผัสกับไอรอนหรือลมรอนจาก
เตาเผา เป็นตน 

   

6.9 จัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานแรกรับเขาท างาน และ
ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปีและ
ตรวจตามปัจจัยเสี่ยง ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท างาน 

   

6.10 ผูปฏิบัติงานไดรับการอบรมเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคล  
ทักษะในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย การใช อุปกรณ์
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล วิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องตน เมื่อไดรับบาดเจ็บจากการท างาน พรอมทั้งมีการ
บันทึกผลของการอบรมทุกคร้ัง 

   

7 การป้องกันเหตุร าคาญ และมาตรการอื่นๆ 
7.1 จัดใหมีมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อปูองกันเหตุ

ร าคาญที่อาจสงผลกระทบตอสภาพความเป็นอยูโดยปกติแก
ผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

   

7.2 จัดใหมีมาตรการปูองกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะน า
โรค เชน ติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันบริเวณชองเปิดเพื่อปูองกัน
สัตว์และแมลงพาหะน าโรคเขาสูภายในอาคาร 

   



คูมือประเมินความสี่ยงดานอนามยัสิ่งแวดลอม เลม 2 (ฉบับปรับปรงุ 2559) หนา 45 
 

มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
7.3 มาตรการอ่ืนๆ ระบุ............................................................... 

..............................................................................................

..............................................................................................

........................................................................................... 

   

 

ส่วนที่ 4 สรุปความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
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กิจการเสริมสวยหรือแต่งผม 
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3. กิจการเสรมิสวยหรอืแต่งผม 
 

3.1 การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม 
  สถานบริการ/รานเสริมสวยหรือแตงผม ถือเป็นสถานบริการที่ผู ใหบริการและ
ผูรับบริการตองใกลชิดกัน ซึ่งการมีบุคคลใดบุคลคลหนึ่งปุวย หรือเป็นโรคติดตอ บุคคลอื่นที่มาใชบริการ 

  
1) ลักษณะอาคาร 

 สภาพรานหรืออาคารมีความมั่นคง พ้ืน ผนัง เพดานท าดวยวัสดุที่แข็งแรง เรียบ ท า
ความสะอาดงาย ไมลื่น และไมมีรองรอยช ารุด หนาตาง ประตู บันได มีสภาพดี มีการท า
ความสะอาดอยางสม่ าเสมอ 
 

 2) พื้นที่ใช้งาน  
  มีการก าหนดพื้นที่ใชงานชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบรอย สะดวก และขนาด

พ้ืนที่ใชงานแนนอน มองดูแลวเป็นสัดสวน 
  

3) การจัดความเข้มแสงสว่าง 
- กรณีมีเครื่องวัดแสง (Lux Meter) การตรวจวัดควรมีความเขมของแสงสวาง ไมนอยกวา 

200 ลักซ์ โดยวัดที่ระดับท างาน เชน โต฿ะจัดแตงทรงผม หากไมมีเครื่องวัดแสงอาจ
พิจารณาไดจากแสงสวางพอที่จะสามารถอานหนังสือไดอยางชัดเจนในระยะ 1 ฟุต 
 

- ไมมีแสงกระพริบหรือหรี่ลง แสงสวางสลับกันหรือแสงสะทอนที่ท าใหเกิดการระคายเคือง
ตา และไมมีแสงที่เป็นอันตรายตอสายตา 

 
 4) การระบายอากาศ 

- มีชองระบายอากาศ (หนาตาง ประตูชองลมอ่ืนๆที่เปิดใหอากาศผานเขา -ออก) ไมนอย
กวา 1 ใน 10 ของพ้ืนที่หอง 
 

- หากมีอุปกรณ์ชวยในการระบายอากาศ เชน เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องดูดอากาศ พัด
ลม (ควรใชพัดลมโคจร) อยูในสภาพที่ใชงานไดดี มีการลางท าความสะอาดอยาง
สม่ าเสมอ โดยเครื่องปรับอากาศตองลางฟิลเตอร์ ทุก 2 สัปดาห์ แตหากบริเวณนั้นมีฝุุน
ละอองมากตองลางฟิลเตอร์ทุกสัปดาห์ และใหชางเปิดเครื่องลางทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี 
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 5) มีน้ าใช้ 
  - มีน้ าใชที่สะอาด เชน น้ าประปา  น้ าบาดาล หรือน้ าบอจากบอที่ถูกหลักสุขาภิบาล  
  - มีปริมาณเพียงพอตอการใชในแตละวัน 
  

6) ห้องน้ าห้องส้วม 
  -    มีสวมจ านวนเพียงพอ กรณีแยกเพศ ตองมีสัญลักษณ์ชัดเจนมีจ านวนสวมตามเกณฑ์  

 สวมหญิง 1 ที่/เกาอ้ีตัดผม 10 ตัว 
 สวมชาย 1 ที่/เกาอ้ีตัดผม 10 ตัว 
 ที่ปัสสาวะชาย 1 ที่/เกาอ้ีตัดผม 10 ตัว 

- พ้ืน ผนัง เพดาน โถสวม โถปัสสาวะ ก฿อกน้ ากระจกสายฉีดช าระ และอ่ืนๆ สะอาด 
ไมมีคราบสกปรก และอยูในสภาพดี 

- มีน้ าใช สะอาด เพียงพอ มีสบู 
- มีกระดาษช าระ หรือสายฉีดช าระ 
- มีถังรองรับมูลฝอยสะอาด มีฝาปิด อยูในสภาพดี ไมรั่วซึม 
- มีชองระบายอากาศไมนอยกวา รอยละ 10 ของพ้ืนที่หอง หรือมีพัดลมระบาย

อากาศ 
- แสงสวางเพียงพอ สามารถมองเห็นไดทั่วบริเวณ 
- สวมตั้งอยูในที่ไมลับตา มีที่ล็อคดานในหอง 
- พ้ืนหองสวมแหง ไมลื่น 
 

 7) อุปกรณ์ทั่วไปของร้าน 
  7.1) เกาอ้ีตัดผม 

- ท าดวยวัสดุคงทน เชน ไม วัสดุเคลือบ สแตนเลส เป็นตน มีความแข็งแรง ไม
ช ารุด หรือมีสภาพไมปลอดภัย 

- ไมมีคราบสกปรก ตองท าความสะอาดหลังเสร็จงานทุกวัน 
 

 7.2) อางสระผม 
-   ท าดวยวัสดุคงทน เชน วัสดุเคลือบ สแตนเลส พลาสติกแข็ง 
-   ไมมีคราบสกปรก ตองท าความสะอาดหลังเสร็จงานทุกวัน 
 

 7.3) เตียงสระผม 
- ท าดวยวัสดุคงทน  สภาพดี เบาะที่นอนไมช ารุด ไมมีกลิ่นเหม็นอับ 
- ไมมีคราบสกปรก ตองท าความสะอาดหลังเสร็จงานทุกวัน 
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 8) เครื่องใช้ประเภทผ้า ผ้าพลาสติก ผ้ายาง 
8.1) มีการใชผาเช็ดหนา ผาเช็ดผม ที่สะอาด ส าหรับลูกคาแตละคน  
     และจัดวางอยางเป็นระเบียบ 

- ลักษณะเป็นผาขนหนูสีขาวหรือสีออน ใชครั้งเดียวตอผูรับบริการ 1 คน 
- มีการซักท าความสะอาดหรือแชน้ ายาฆาเชื้อโรค และตากแหงทุกวัน 
- จัดวางในที่เก็บที่สะอาด เป็นสัดสวน เป็นระเบียบ 

  
8.2) มีการใชผาคลุมตัวที่สะอาด และจัดเก็บเป็นระเบียบ 

- ลักษณะเป็นผาสีขาวหรือสีออน มี 2 ชุด/เกาอ้ีตัดผม 1 ที่ 
- มีการซักและตากแหงทุกวัน 
- จัดเก็บในที่เก็บที่สะอาด เป็นสัดสวน เป็นระเบียบ 

  
8.3) ผาพลาสติกและผายางคลุมไหล สะอาด สภาพดี มีจ านวนเพียงพอ 

- ผาพลาสติกคลุมไหลส าหรับตัดผม ยอมผม ดัดผม ตองท าความสะอาดและผึ่งให
แหงเมื่อเสร็จงานในแตละวัน 

- ผายางคลุมไหลในขณะสระผม ตองท าความสะอาด และผึ่งใหแหง ไมใหมีกลิ่น
อับชื้น เมื่อเสร็จงานในแตละวัน และมีอยางนอย 2 ชุด /1 ที่สระผม  
 

 9) เครื่องมือ อุปกรณ์ ประเภทโลหะ พลาสติก และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
9.1) อุปกรณ์ประเภทโลหะ อยูในสภาพดี มีการท าความสะอาด ฆาเชื้อโรคทุกวันและ

จัดเก็บเป็นระเบียบ 
- อุปกรณ์ ประเภทโลหะ เชน กรรไกรตัดผม ตัดเล็บ ที่แคะหู เป็นตน ตองอยูใน

สภาพดี ไมช ารุด ไมข้ึนสนิม 
- ท าความสะอาดอุปกรณ์ และฆาเชื้อดวยสารเคมีฆาเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ เชน 

เอทิลแอลกอฮอล์ 70% เป็นตน หรืออบในตูอบฆาเชื้อ หลังการใชงานลูกคาแต
ละคน 

- จัดวางในที่ท่ีสะอาด เป็นสัดสวน เป็นระเบียบ 
 

  9.2) ใบมีดโกนใชครั้งเดียวแลวทิ้ง 
- ใบมีดโกนตองใชครั้งเดียวแลวทิ้งหามน ากลับมาใชซ้ า หลังใชแลวใหทิ้งลงใน

ภาชนะหรือถังรองรับที่แยกเฉพาะ 
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9.3)  อุปกรณ์เครื่องใชประเภทพลาสติก อยูในสภาพดี มีการท าความสะอาด เก็บไวอยาง
เป็นระเบียบ ปลอดภัย สะดวกตอการใช 
- อุปกรณ์เครื่องใชประเภทพลาสติก เชน หวี แปรง อุปกรณ์มวนผม กิ๊บ เป็นตน 

อยูในสภาพดี ไมช ารุด หรือหัก 
- มีการลางท าความสะอาดดวยผงซั กฟอกและน้ าสะอาด หรือเช็ดดวย

เอทิลแอลกอฮอล์70% จากนั้นน าไปผึ่งใหแหงหลังการใชงานทุกวัน 
- ส าหรับสถานบริการสุภาพบุรุษที่มีการโกนหนวด ควรใชส าลีชุบดวยสบูเหลวใช

แลวทิ้ง แตหากใชแปรงทาสบูหรือโฟมส าหรับโกนหนวดตองท าความสะอาด 
และท าลายเชื้อโรคทุกครั้งดวยเอทิลแอลกอฮอล์ 70% ภายหลังการใช 

- จัดเก็บในที่เก็บที่สะอาด เป็นสัดสวนและเป็นระเบียบ 
 

9.4) เครื่องใชประเภทไฟฟูา อยูในสภาพดี มีการเก็บไวอยางเป็นระเบียบ ปลอดภัย 
สะดวกตอการใช 
- อุปกรณ์ไฟฟูา เชน ไดร์เปุาผมปัตตาเลี่ยน เครื่องอบไอน้ า ฯลฯ ตองไดมาตรฐาน 

และไมช ารุด สายไฟไมฉีกขาด    
- จัดเก็บเป็นระเบียบ ไมใหพันกับอุปกรณ์ 

 
 10) เครื่องส าอางและสารเคมีที่ถูกต้องปลอดภัย 

10.1) ซื้อเครื่องส าอางที่มีฉลากภาษาไทย โดยฉลากของเครื่องส าอางตองใชขอความ
ภาษาไทยที่มองเห็นและอานไดชัดเจน โดยอยางนอยตองระบุขอความอันจ าเป็น 
ดังนี้ 

- ชื่อเครื่องส าอางและชื่อทางการคาของเครื่องส าอางซึ่งตองมีขนาดใหญกวา
ขอความอ่ืน 

- ประเภทหรือชนิดของเครื่องส าอาง 
- ชื่อของสารทุกชนิดที่ใชเป็นสวนผสมในการผลิตเครื่องส าอางเรียงล าดับตาม

ปริมาณของสารจากมากไปหานอย 
- วิธีใชเครื่องส าอาง 
- ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต กรณีเป็นเครื่องส าอางที่ผลิตในประเทศ / ชื่อและที่ตั้ง

ของผูน าเขา และชื่อผูผลิตและประเทศท่ีผลิต กรณีเป็นเครื่องส าอางน าเขา 
- ปริมาณสุทธิ 
- เลขที่แสดงครั้งท่ีผลิต 
- เดือน ปีที่ผลิต หรือ ปี เดือน ที่ผลิต 
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- เดือน ปีที่หมดอายุ หรือ ปี เดือนที่หมดอายุ ในกรณีที่เป็นเครื่องส าอางที่มีอายุ
การใชนอยกวา 30 เดือน เชน เครื่องส าอางที่มีสวนผสมของ Hydrogen 
peroxide  

- ถาฉลากมีพ้ืนที่นอยกวา 20 ตารางเซนติเมตร ใหแสดงเฉพาะชื่อเครื่องส าอาง
และชื่อทางการคาของเครื่องส าอาง และเลขที่แสดงครั้งที่ผลิต สวนรายละเอียด
อ่ืนใหแสดงในเอกสารก ากับเครื่องส าอาง 

 

10.2) ซื้อเครื่องส าอางที่มีภาชนะบรรจุหีบหออยูในสภาพดีไมแตกรั่ว และมีการเก็บ
รักษาอยางดี ไมอยูในที่รอนชื้นหรือโดนแสงแดด 

 

 11) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- มีเครื่องมือปฐมพยาบาลที่จ าเป็น เชน ยาสามัญประจ าบาน ส าลี ผาพันแผล ยาโพวิโดน 

ไอโอดีน พลาสเตอร์ยา ตองไมเสื่อมสภาพหรือหมดอายุโดยดูจากวันหมดอายุ และวัน
ผลิตที่ฉลากยา หรือสังเกตลักษณะการเสื่อมสภาพของยา  

 

12) สุขภาพของผู้ให้บริการ 
- มีการตรวจสุขภาพประจ าปี อยางนอยปีละ 1 ครั้ง 
- มีสมุดบันทึกผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- ผูใหบริการตองมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีอาการเจ็บปุวยดวยโรคติดตอ เชน ไขหวัด ไอ  
- กรณีเป็นโรคติดตอ หามปฏิบัติงาน จนกวาจะหายเป็นปกติ 

 

 13) สุขลักษณะของผู้ให้บริการ 
- ชางตองมีการสวมเสื้อคลุมตัวชาง และผาปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่มีการใหบริการ 
- เสื้อคลุมตัวชาง เป็นเสื้อมีแขน สีขาวหรือสีออน มี 2 ชุดตอชาง 1 คน มีการซักและตาก

แหงทุกวันจัดเก็บในที่เก็บที่สะอาด เป็นสัดสวน เป็นระเบียบ 
- ผาปิดปากปิดจมูก เป็นผาสีขาว มี 2 ชุด/ชาง 1 คน ใชส าหรับชางแตละคนไมปนกัน   

ซักท าความสะอาดและตากแหงทุกวันภายหลังการใช 
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แบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมการประกอบกิจการ 
กิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  

 
 วัตถุประสงค์การตรวจประเมิน 
   ขออนุญาตประกอบกิจการ 
   ขอตออายุใบอนุญาต  
   ตรวจแนะน ากรณีมีการรองเรียน 

วันที่ตรวจ
ประเมิน 

ผู้ตรวจประเมิน ผู้รับการตรวจ
ประเมิน 

   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1) ชื่อสถานประกอบกิจการ...................................................................................................... .................. 

2) ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ  เลขที่...............หมูที่.............ซอย..........................ถนน............................... 

    ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด......................................  

    รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร..................................... 

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ 

       มีใบอนุญาต  เลขที่ใบอนุญาต……….………………………………………………………….…………..………… 

           ออกใหเมื่อวันที่................................................  หมดอายุเมื่อวันที่............................................... 
        ไมมีใบอนุญาต(อยูระหวางการขออนุญาต) 

4) ชื่อผูขอใบอนุญาต .................................................................................................................................. 

5) ปีที่เริ่มด าเนินการ พ.ศ. .......................................................................................................................... 

6) ขนาดพ้ืนที่สถานบริการแตงผม-เสริมสวย………………………..ตารางเมตร 

7) เป็นสถานที่ใหบริการแตงผม-เสริมสวย ส าหรับ   
             สุภาพสตรี 
             สุภาพบุรุษ 
             ทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ 
8) การบริการหลัก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

             ตัด ซอย สระ ไดร์           โกรก ยอม ท าสีผม            ดัดผม 

             ยืดผม                         ท าเล็บ                          อ่ืนๆ ระบุ.......................... 

9) การบริการเสริมอ่ืนๆ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

             นวดหนา                  มาร์คหนา                     อบไอน้ า 

             สักคิว้ถาวร               บริการกันค้ิว/ขนหนา        ก าจัดขน     

             อ่ืนๆ ระบุ..................................... 
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ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
10)  ไฟหมุนสัญลักษณ์ (barber pole)  
                 มี                               ไมมี  
 
11) มีปูายแสดงราคาหรือคาบริการ 
                 มี                               ไมมี  

12) เกาอ้ีตัดผมหรือเกาอ้ีเสริมสวย   จ านวน....................ตวั 

13) เตียงสระผม                        จ านวน.....................ตวั 

14) จ านวนชางผูใหบริการ            รวม..........................คน   

15) มีเครื่องใชส าหรับแตงผมเสริมสวยตอไปนี้ 
                     ผาปิดปากปิดจมูกส าหรับชางผูใหบริการ  จ านวน....................ผืน 
                     ผาคลุม         จ านวน.................ผืน 
                     ผาขนหนูเล็ก  จ านวน.................ผืน 
                     ผาขนหนูใหญ จ านวน.................ผืน 

16) น้ ายาฆาเชื้อโรค หรือน้ ายาท าความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ 

                     มี  ระบุชื่อ.........................................                 ไมมี    
 

17) หองสวม 

                     มี     
                     หองสวมรวม ............หอง      
                     แยกเพศ     สวมชาย..........หอง   ที่ปสัสาวะชาย...........ที่  สวมหญงิ.........หอง   
                     ไมมี  

18) อางลางมือ 
                     มี    จ านวน................ที่                    ไมมี  
 

19) การบริการน้ าดื่ม 
                     มี                                               ไมมี  

20) เครื่องดับเพลิง 
                     มี                                               ไมมี  
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ส่วนที่ 2 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ 
  

มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
1.1 

 
อาคารตองท าดวยวัสดุที่มั่นคง ถาวร ไมช ารุดและไมมี
คราบสิ่งสกปรก 

   

1.2 กรณีที่ใชพ้ืนที่ประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผมใน
อาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอ่ืนซึ่งมิใชกิจการ
สถานบริการ ตองแบงสถานที่ใหชัดเจน  

   

1.3 กรณีมีการใหบริการหลายลักษณะรวมอยูในอาคาร
เดียวกันหรือสถานที่เดียวกัน จะตองมีการแบงสัดสวน
พ้ืนที่ใชงานใหชัดเจน  

   

1.4 บริเวณพ้ืนที่ที่มีการใชน้ าในการใหบริการ พ้ืนควรท าดวย
วัสดุที่ท าความสะอาดงายและไมลื่น 

   

1.5 พ้ืนที่ที่ใหบริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ประกอบ
กิจการตองสะอาด เป็นระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   

1.6 จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอในการใหบริการแตละพ้ืนที่    

1.7 จัดใหมีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ    

1.8 มีน้ าใชที่สะอาดและเพียงพอ    

1.9 มีส วม สุขภัณฑ์ เ พียงพอ อยู ในสภาพดีสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

   

2 ความปลอดภัยของเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ 
2.1 

 
อุปกรณ์ทั่วไปของราน ไดแก เกาอ้ีตัดผม อางสระผม 
เตียงสระผม ตองมีสภาพดี สะอาด    

2.2 
 

ผา อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดเมื่อใชบริการแลว ตอง
ซักหรือลางท าความสะอาดอยางถูกสุขลักษณะ กอนน า
กลับมาใชบริการครั้งตอไป  

   

2.3 
 
 

เครื่องใช้ประเภทผ้า ผ้าพลาสติก ผ้ายาง  
2.3.1 มีการใชผาเช็ดหนา ผาเช็ดผม ที่สะอาด ส าหรับ

ลูกคาแตละคน และจัดวางอยางเป็นระเบียบ 
2.3.2 มีการใชผาคลุมตัวที่สะอาด และจัดเก็บเป็น

ระเบียบ 
2.3.3 ผาพลาสติกและผายางคลุมไหล สะอาด สภาพดีมี

จ านวนเพียงพอ 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
2.4 

 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ประเภทโลหะ พลาสติก และ

เครื่องใช้ไฟฟ้า 
2.4.1 อุปกรณ์ประเภทโลหะ อยูในสภาพดี มีการท า

ความสะอาด ฆาเชื้อโรคทุกวัน และจัดเก็บเป็น
ระเบียบ 

2.4.2 ใบมีดโกนใชครั้งเดียวแลวทิ้ง 
2.4.3 อุปกรณ์เครื่องใชประเภทพลาสติก อยูในสภาพดี  

มีการท าความสะอาด เก็บไวอยางเป็นระเบียบ 
ปลอดภัย สะดวกตอการใช 

2.4.4 เครื่องใชประเภทไฟฟูา อยูในสภาพดี มีการเก็บไว
อยางเป็นระเบียบ ปลอดภัย สะดวกตอการใช 

   

2.5 มีการใชเครื่องส าอางและสารเคมีที่ถูกตองปลอดภัยมี
เครื่องหมายรับรองจากหนวยงานที่เก่ียวของ    

3 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
3.1 
 

จัดใหมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องตนไวพรอมใชงานได
ตลอดเวลาที่มีการใหบริการ และตองไมเสื่อมสภาพหรือ
หมดอายุ 

   

3.2 มีปูายหามสูบบุหรี่ติดไวใหเห็นไดอยางชัดเจน 
   

3.3 มีระบบปูองกันอัคคีภัยพรอมติดตั้งระบบตัดไฟ และมี        
เครื่องดับเพลิงติดตั้งไวอยางนอย 1 เครื่อง    

3.4 ผูปฏิบัติงานไดรับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี 
   

3.5 ผูใหบริการมีสุขภาพอนามัยที่ดีในขณะปฏิบัติงานไมมี
อาการเจ็บปุวยดวยโรคติดตอ     

3.6 ผูใหบริการสวมเสื้อคลุม และใชผาปิดปาก ปิดจมูกทุก
ครั้งเมื่อปฏิบัติงาน    

4 การจัดการน้ าเสีย มูลฝอย ของเสียอันตราย และสิ่ง
ปฏิกูล 

   

4.1 
 

มีการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตราย เชน ใบมีดโกนที่ใช
แลวกระปองสเปรย์ เป็นตน ออกจากมูลฝอยทั่วไป    

4.2 มีทอระบายน้ าเสีย หรือรางระบายน้ า อยูในสภาพดี 
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ส่วนที่ 3 สรุปความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
 

เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย. (2547) ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 5/2547 
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ กิจการอาบ อบ นวด และกิจการเสริม
สวยหรือแตงผม 

กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัย.การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมสถานบริการแตงผม -เสริมสวย สะอาด 
ปลอดภัย นาใชบริการ 

เครื่องส าอางควบคุม ปลอดภัยแนนอน, ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา : เขาถึงไดจาก
http://www.oryor.com/oryor/admin/module/fda_pub_leaflet/file/f_17_126880
8669.pdf 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่
การบริการ ผูใหบริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพ่ือการรับรองใหเป็นไปตาม
มาตรฐานส าหรับสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวมตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 
2509 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 เรื่อง ก าหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่
สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และก าหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมด
ของ สถานที่สาธารณะดังกลาวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปูองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพ่ือความ
ปลอดภัยในการท างานส าหรับลูกจาง 

 พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542[ออนไลน์].สืบคนเมื่อ 24 กุมภาพันธุ์2557. 
เขาถึงไดจาก http://www.dit.go.th/aboutmain.asp?catid=1033701 
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กิจการ การระเบิด การโม่  
การบดหิน ด้วยเครื่องจักร 
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4. กิจการ การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 

 
กิจการ การระเบิด การโม การปุนหินดวยเครื่องจักร หมายถึง สถานที่ท่ีท าการระเบิดหิน หรือท า

การโม บด หรือยอยหิน โดยใชเครื่องจักร 
กิจการประเภทนี้ มักเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ท าการแปรรูปหินใหไดขนาดตางๆ โดยจะแปรรูป

ใหเล็กลงตามขนาดของผูใชงาน หรือตามลักษณะที่ลูกคาที่สั่งเขามา เพ่ือน าไปใชในการกอสรางหรือใน
รูปแบบงานอื่นๆ  

4.1 กระบวนการผลิตและความเสี่ยงจากการประกอบกิจการฯ 
 กิจการเหลานี้ไดหินจากการระเบิดภูเขา แลวยอยดวยเครื่องยอย และรอนบนตะแกรงเพ่ือคัด
ขนาด จากนั้นจึงจะมีการบรรทุกและขนสงใหลูกคาตอไป ซึ่งปัญหาผลกระทบตอชุมชนในบริเวณโรงโมหิน 
มักประสบปัญหาฝุุนละอองทั้งจากกระบวนการบดยอยหิน และฝุุนละอองจากการขนสงหิน ท าใหเป็น
ปัญหาบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น กระทบตอระบบทางดินหายใจและระบบอ่ืนๆ ของรางกาย 
นอกจากนี้ยังมีผลกระทบตอชุมชนในเรื่องเสียงดังและแรงสั่นทะเทือนจากการระเบิด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 แสดงกระบวนการผลิตกิจการ การระเบิด การโม การปุนหินดวยเครื่องจักร 

การระเบดิ
หนิ 

ยุง้รบัหนิ
ใหญ ่

เครือ่งยอ่ย
ช ัน้ที ่1 

ตะแกรงชุดที ่2 

เครือ่งยอ่ยช ัน้ 
ที ่2 

ตะแกรงชุดที ่3 

ตะแกรงชุดที ่1 

เครือ่งยอ่ยช ัน้
ที ่3 

หนิคลกุ 

หนิคลกุ 

หนิฝุ่ น 

หนิเกล็ด 

หนิเบอร ์
1/2 

หนิเบอร ์
3/4 

หนิเบอร ์
1 

หนิเบอร ์
2 
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4.2 มลพิษที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่อสุขภาพ 
ตาราง 4.1 มลพิษที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่อสุขภาพ 

กระบวนการ
ผลิต 

สิ่งคุกคาม 
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

คนงาน ชุมชน 
การระเบิดหิน - ฝุุนละออง 

- เสียงดัง 
- อุบัติเหตุจากการ

ท างาน 
- แรงสั่นสะเทือน 

- ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ 
หายใจล าบาก ไอ เจ็บหนาอก หอบ 
ออนเพลีย เหนื่อยงาย เป็นโรคปอดฝุุน
หินทราย(Silicosis)  เนื่องจากสูด
หายใจรับฝุุนหินขณะท างาน 

- เสียงดังท าใหสูญเสียการไดยิน เชน หู
ตึง หรือหูหนวก 

- อุบัติเหตุจากการท างานกับเครื่องจักร 
หรือวัสดุหลนทับ 

- การเจ็บหรือปวดตามกลามเนื้อ
เ นื่ อ ง จ า ก ท า ท า ง ก า ร ท า ง า น ไ ม
เหมาะสม  

- แรงสั่นสะเทือนท าใหโมเลกุลภายใน
เซลล์ของรางกายเกิดการเคลื่อนไหว
สั่นรัว ท าใหเกิดความเมื่อยลา มีการ
ระคายเคืองตอเนื้อเยื่ อตาพรามั ว 
ประสิทธิภาพการท างานลดลง การทรง
ตัวไมดี 

- เกิดมลพิษในอากาศ 
เนื่องจาก ฝุุนละอองฟุูง
กระจายสูชุมชน 

- เสียงดัง กอใหเกิดปญัหาทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ 

- แรงสั่นสะเทือน ท าใหเกิด
ความเสยีหายตออาคารหรือ
สิ่งปลูกสรางตางๆ และท าให
เกิดความเดือดรอนร าคาญ 

 

การยอยหิน - ฝุุนละออง 
- เสียงดัง 
- อุบัติเหตุจากการ

ท างาน 
- น้ าเสียจากการ

ช าระลางฝุุนแร 
 

- ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ 
หายใจล าบาก ไอ เจ็บหนาอก หอบ 
ออนเพลีย เหนื่อยงาย เป็นโรคปอดฝุุน
หินทราย(Silicosis)  เนื่องจากสูด
หายใจรับฝุุนหินขณะท างาน 

- เสียงดังท าใหสูญเสียการไดยิน เชน หู
ตึง หรือหูหนวก 

- อุบัติเหตุจากการท างานกับเครื่องจักร 
หรือวัสดุหลนทับ 

- การ เ จ็ บหรื อปวดตามกล า ม เนื้ อ
เ นื่ อ ง จ า ก ท า ท า ง ก า ร ท า ง า น ไ ม
เหมาะสม 

- เกิดมลพิษในอากาศ 
เนื่องจาก ฝุุนละอองฟุูง
กระจายสูชุมชน 

- เสียงดัง กอใหเกิดปญัหาทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ 

- น้ าเสียที่มีการปนเปื้อนไหล
ลงสูแหลงน้ าสาธารณะ 

 
 

การขนสง - ไอเสีย เขมาควัน 
- จากทอไอเสียของ

ยานพาหนะ 
- ฝุุนละออง 
- เสียงดังจาก

ยานพาหนะ 
- เศษวัสดตุางๆที่

หกหลน 
 

- ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจจาก
เ ข ม า ค วั น จ า ก ท อ ไ อ เ สี ย ข อ ง
ยานพาหนะ 

- ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ 
หายใจล าบาก ไอ เจ็บหนาอก หอบ 
ออนเพลีย เหนื่อยงาย เป็นโรคปอดฝุุน
หินทราย(Silicosis)  เนื่องจากสูด
หายใจรับฝุุนหินขณะท างาน 

 

- เกิดมลพิษในอากาศ 
เนื่องจาก ฝุุนละอองฟุูง
กระจาย และเขมาควันจาก
ยานพาหนะสูชุมชน 

- เสียงดัง กอใหเกิดปญัหาทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ 

- น้ าเสียที่มีการปนเปื้อนไหล
ลงสูแหลงน้ าสาธารณะ 
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กระบวนการ
ผลิต 

สิ่งคุกคาม 
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

คนงาน ชุมชน 
- อุบัติเหตุจากการ

ท างานและ
จราจร 

- น้ าเสียจากการ
ลางลอและ
อุปกรณ์ตางๆ 

- เสียงดังท าใหสูญเสียการไดยิน เชน หู
ตึง หรือหูหนวก 

- อุบัติเหตุจากการจราจรขนสง ท าให
บาดเจ็บ เสียชีวิต 

- ถนนภายในชุมชนช ารุด
รวดเร็ว 

- อุบัติเหตุจากการจราจร 
คับคั่ง 

 

4.3 แนวทางประกอบการตรวจประเมิน 
ตามแบบตรวจประเมินความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม หรือ Checklist ส าหรับกิจการสะสม

วัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใชแลวหรือเหลือใช (คาของเกา) ในหัวขอ 4.4 แบบประเมินความเสี่ยงด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมการประกอบกิจการการประกอบกิจการการระเบิด การโม่ การป่นหิน
ด้วยเครื่องจักร ไดระบุมาตรการไวเพ่ือใหองค์กรปกครองสวนทองตรวจประเมินตามประเด็นอนามัย
สิ่งแวดลอมที่ส าคัญ ทั้งนี้ แนวทางประกอบการตรวจประเมินจะชวยอธิบายเพ่ิมเติมบางประเด็นใน
มาตรการ เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจใหแกผูตรวจประเมิน และเป็นแนวทางการ ใหค าแนะน า
ปรับปรุงแกไขใหแกผูประกอบการ  ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 

4.3.1 สถานที่ตั้ง 
 การส ารวจขอมูลพ้ืนฐานของโรงโมบดหรือยอยหินตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 หรือ 

เหมืองหินที่ไดรับประทานบัตรตาม พ.ร.บ.แร พ.ศ. 2510 (ไดแก ชื่อ สถานที่ตั้ง คาแสดง
พิกัดทางภูมิศาสตร์ และขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ) และอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายตอสุขภาพตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.  2335  ซึ่งตองทราบขอมูล
รายละเอียดของโครงการที่มาขออนุญาต พรอมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
ทองถิ่น ตาม มาตรา 30 แหงพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
 

 ท าเลที่ตั้งตองหางจากเขต สาธารณสถาน ไดแก โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัด หรือ
สถานศาสนาอ่ืน โบราณสถาน โรงพยาบาล แหลงคุมครองอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 100 เมตร มีเขตกันชน (Buffer Zone) โดยรอบโรงโมหิน 
ไมนอยกวา 10 เมตร  และหางจากทางหลวงแผนดินและแหลงน้ าสาธารณะไมนอยกวา 
50 เมตร จัดท าแนวก าแพงทึบหรือตาขายดักฝุุนหรือแนวคันดินและแนวตนไมทรงสูง
หนาแนนทึบปิดกั้นทิศทางลมและเสียงตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่โดย          
ไมกอใหเกิดอันตรายเหตุเดือดรอนร าคาญหรือความเสียหายตอบุคคล หรือทรัพย์สินของ
ผูอื่น 
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4.3.2 อาคาร และความปลอดภัยของเครื่องจักร อุปกรณ์ 
1) ก าหนดมาตรการตรวจสอบความปลอดภัย และก าหนดการซอมบ ารุง เครื่องจักร 

เครื่องมือ อุปกรณ์ ภายในสถานประกอบการ 
2) มีระบบหรือเครื่องมือในการปูองกันอัคคีภัย เชน อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดถังหิ้ว ติดตั้ง

ตูเก็บสายและหัวฉีดน้ าดับเพลิง และมีหัวจายน้ าใหรถน้ าและรถดับเพลิงโดยเฉพาะ 
ตลอดจนมีการตรวจสอบสภาพการใชงานไดมีสัญญาณแจงเตือนภัยอันตรายอยาง
นอย 2 ที่ในลักษณะของกริ่งหรือสัญญาณเสียง 
 

“ตามความในพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อาคารตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออยาง
ใดอยางหนึ่งส าหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแตละชั้นไว 1 เครื่อง ตอพ้ืนที่อาคารไมเกิน 
1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่องการติดตั้งเครื่องดับเพลิงตอง
ติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพ้ืนอาคารไมเกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอาน
ค าแนะน าการใชไดและสามารถน าไปใชงานไดโดยสะดวก และตองอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลาและ
ในแตละชั้นตองมีปูายบอกชั้นและปูายบอกทางหนีไฟดวยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไมนอยกวา 10 
เซนติเมตร หรือสัญลักษณ์ที่อยูในต าแหนงที่จะมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา และตองมีแสงสวางจาก
ระบบไฟฟูาฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นชองทางหนีไฟไดชัดเจนขณะเพลิงไหม” 
 

4.3.3 การจัดหาน้ าดื่มสะอาด และการสุขาภิบาลอาหาร 
การจัดหาน้ าดื่มและการสุขาภิบาลอาหาร ใชหลักการเดียวกันกับสถานประกอบการ
ทั่วไป ซึ่งระบุไวในสวนของกิจการผลิตแปูงมันส าปะหลังฯ หัวข้อ 2.3.3 
 

4.3.4 การบ าบัดและควบคุมมลพิษ 
  1) มลพิษทางอากาศ 

  โรงโม บด หรือยอยหิน จัดเป็นแหลงก าเนิดมลพิษที่จะตองควบคุมการปลอยทิ้งอากาศ
เสีย หรือฝุุนละอองสูบรรยากาศตามกฎหมายก าหนด(ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง ก าหนดให
โรงโม บด หรือยอยหิน เป็นแหลงก าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยฝุุนละอองสูบรรยากาศ ) จึง
ควรมีการด าเนินมาตรการเพ่ือควบคุมฝุุนละออง ดังนี้ 

 มีมาตรการปูองกันฝุุนละอองที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและ
ภายนอกของสถานประกอบกิจการ เชน รั้วตาขาย หรือปลูกตนไมสูง (ตน
อโศกอินเดีย ตนสน) เพื่อปูองกันการฟุูงกระจายของฝุุน 

 ติดตั้งระบบควบคุม ปูองกัน การฟูุงกระจายของฝุุนละออง ในทุกกระบวนการ
ผลิต  

 ตรวจวัดฝุุนในบรรยากาศการท างานปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 พ้ืนที่เก็บกองหินและลานกองหินภายในโรงโมหินตองเป็นลานคอนกรีตหรือ
อยางนอยตองเป็นหินบดอัดแนน เพ่ือลดการเกิดปัญหาฝุุนละอองฟูุงกระจาย 
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ตัวอย่างระบบควบคุมฝุ่นละอองของโรงโม่ บด หรือย่อยหิน 
 
เคร่ืองบดชุดแรก (Primary Crusher) ยุงรับหินใหญ (Hopper) และตะแกรงรอนคดัเศษหินดินทราย (Scalping 

Screen) ตองสรางอาคารปดิคลมุ 3 ดานมีหลังคาพรอมทั้งติดตั้งเครือ่งฉีดสเปรย์น้ าบริเวณปากยุงรับหนิใหญ
และบรเิวณจดุก าเนดิฝุุนทุกจดุ 

เคร่ืองบดชุดที่2 (Secondary Crusher) เครื่องบดชุดที3่ (Tertiary Crusher) ตะแกรงรอนและตะแกรงรอนคัดขนาด
หินจะตองมฝีาครอบหรืออุปกรณป์ิดคลุมปูองกันฝุุนมีอาคารปิดคลมุเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดอยางมิดชิดและ
ตองติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ าบริเวณจุดก าเนิดฝุุนทุกจุด 

ระบบสายพานล าเลียง ตองสรางอุปกรณ์ปิดคลุมโดยตลอดและติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ าบริเวณจดุตางๆที่เกิดฝุุนละออง
ทุกจุด 

บริเวณปลายสายพานล าเลียงที ่เทกองหินคัดขนาดตองติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ าหรือเครื่องปูองกันฝุุนมีระบบสเปรย์น้ า
หรือใชการฉีดพรมน้ าบริเวณลานเก็บกองหินท่ีคัดขนาดแลวและตามเสนทางขนสงล าเลียงหินเพื่อปูองกันการ
ฟุูงกระจายของฝุุนพรอมทั้งมีการลางและท าความสะอาดหรือใชรถดูดฝุุนบริเวณพื้นของโรงโมหินลานเก็บกอง
หินและเสนทางล าเลียงขนสงหินอยางสม่ าเสมอ เพื่อน าฝุุนท่ีตกสะสมอยูไปฝังกลบ 

 
 
ตารางที่ 4.2 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป (ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535) 
 

สารมลพิษ ค่าเฉลี่ยความ
เข้มขน้ใน

เวลา 

ค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ก฿าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ (CO) 

1 ช่ัวโมง ไมเกิน 30 ppm.  
(34.2 มก./ลบ.ม.) 

- ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 8 ช่ัวโมง ไมเกิน 9 ppm.  

(10.26 มก./ลบ.ม) 
ก฿าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (NO2) 

1 ช่ัวโมง ไมเกิน 0.17 ppm. 
(0.32 มก./ลบ.ม.) 

-  ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับท่ี 28 
(พ.ศ. 2550) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

-  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคาก฿าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศโดยทั่วไป 

1 ปี ไมเกิน 0.03 ppm.  
(0.057 มก./ลบ.ม.) 

ก฿าซโอโซน (O3) 1 ช่ัวโมง ไมเกิน 0.10 ppm. 
(0.20 มก./ลบ.ม.) 

- ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 28 
(พ.ศ. 2550) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 8 ช่ัวโมง ไมเกิน 0.07 ppm. 

(0.14 มก./ลบ.ม.) 
ก฿าซซัลเฟอร ์
ไดออกไซด์ (SO2) 

1 ปี ไมเกิน 0.04 ppm.  
(0.10 มก./ลบ.ม) 

- ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) และ ฉบับท่ี 24 
(พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป   24 ช่ัวโมง ไมเกิน 0.12 ppm. 

(0.30 มก./ลบ.ม) 
1 ช่ัวโมง ไมเกิน 0.3 ppm. 

(780 มคก./ลบ.ม) 
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สารมลพิษ ค่าเฉลี่ยความ
เข้มขน้ใน

เวลา 

ค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ตะกั่ว (Pb) 1 เดือน ไมเกิน 1.5 มคก./ลบ.ม - ฉบับท่ี 10 (2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ฝุุนละอองขนาดไม
เกิน 100 ไมครอน 

24 ช่ัวโมง ไมเกิน 0.33 มก./ลบ.ม. - ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) และ ฉบับท่ี 24 
(พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป   

1 ปี ไมเกิน 0.10 มก./ลบ.ม. 

ฝุุนละอองขนาดไม
เกิน 10 ไมครอน 

24 ช่ัวโมง ไมเกิน 0.12 มก./ลบ.ม - ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) และ ฉบับท่ี 24 
(พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป   

1 ปี ไมเกิน 0.05 มก./ลบ.ม 

ฝุุนละอองขนาดไม
เกิน 2.5 ไมครอน 

24 ช่ัวโมง ไมเกิน 0.05 มก./ลบ.ม. - ฉบับท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานฝุุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 
ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป 

1 ปี ไมเกิน 0.025 มก./ลบ.ม. 

 
 

2) มลพิษทางเสียง 
การควบคุมระดับเสียงจากการประกอบกิจการ  ใหเป็นไปตามกฎหมายก าหนด ทั้งนี้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดก าหนดใหเหมืองหินเป็น
แหลงก าเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2548)  และก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน    
ดังแสดงในตารางที ่4.3  

ตารางท่ี 4.3 มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน 

มาตรฐานระดับเสียง การตรวจวัดระดับเสียง 
1. คาระดบัเสยีงสูงสุด ไมเกิน 115 

เดซิเบลเอ 
2. คาระดบัเสยีงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ไม

เกิน 75 เดซเิบลเอ 
3. คาระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม

เกิน 70 เดซเิบลเอ 

1. การตรวจวัดคาระดับเสียงสูงสุด ใหใชมาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเป็น
คา SPL (Sound Pressure Level) ในขณะระเบิดหิน 

2. การตรวจวัดคาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ังโมง ใหใชมาตรวัดระดับเสียง
ตรวจวัดระดับเสียงอยางตอเนื่องตลอดเวลา 8 ช่ัวโมง ที่มีการโม บด และ
ยอยหิน 

3. การตรวจวัดคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ใหใชมาตรระดับเสียงตรวจวัด
ระดับเสียงอยางตอเนื่องตลอดเวลา 24 ช่ัวโมงใด ๆ 

4. การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงใหตั้งในบริเวณขอบของเขต
ประทานบัตรหรือเขตประกอบการ หรือขอบดานนอกของเขตกันชน 
(Buffer Zone) และในเขตที่มีการรองเรียน ตามวิธีการที่องค์การระหวาง
ประเทศวาดวยมาตรฐาน ( International Organization for 
Standardization)  
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4.3.5 ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ 
สถานประกอบการมีการด าเนินการดานความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน และจัด

สวัสดิการในสถานประกอบการ อยางเหมาะสม โดยอยางนอยใหเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.4 

ตารางที่ 4.4 มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบการระเบิดการโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 

ประเด็นส าคัญ หลักเกณฑ์/มาตรฐาน กฎหมายอ้างอิง 
อุปกรณ์คุมครอง
ความปลอดภัยสวน
บุคคล 

อุปกรณ์คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชน ปลั๊กลดเสียง 
(Ear Plugs) ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) หมวกนิรภัย 
(Safety Hat) เป็นตน ตองไดมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
หรือมาตรฐานอ่ืนตามกฎหมายวาความปลอดภัยฯ 

ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น  เ รื่ อ ง 
ก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์
คุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล พ.ศ. 2554 

ทางหนีไฟ บันไดหนี
ไฟ และสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม 

1)  จัดใหมีสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงแบบ
เคลื่อนยายได  

2)  ประตูหนีไฟตองท าดวยวัสดุทนไฟ เป็นบานเปิดชนิดผลัก
ออกสูภายนอก พรอมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับใหบาน
ประตูปิดไดเอง  

- มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 90 เซนติเมตร  
- ความสูงไมนอยกวา 1.90 เมตร  
- ตองสามารถเปิดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา 
- ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีช้ัน

หรือธรณีประตูหรือขอบกั้น 
3)  กรณีอาคารในสถานประกอบการเป็นอาคารสูง (ความสูง 

23 เมตรขึ้นไป) ตองมีบันไดหนีไฟจากช้ันสูงสุดหรือ
ดาดฟูาสูพื้นดินอยางนอย 2 บันได 

- ตั้งอยู ในที่ที่บุคคลไมวาจะอยู  ณ จุดใดของ
อาคารสามารถมาถึงบันไดหนีไฟไดสะดวก  

- แตละบันไดหนีไฟตองอยูหางกันไมเกิน 60.00 
เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน 

- มีความกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร  
- ลูกนอนกวางไมนอยกวา 22 เซนติเมตร  
- ลูกตั้งสูงไมเกิน 20 เซนติเมตร  
- ชานพักกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร  
- มีราวบันไดอยางนอยหนึ่งดาน 
- หามสรางบันไดหนีไฟเป็นแบบบันไดเวียน 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

เครื่องดับเพลิง - ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ โดยมี 1 เครื่องตอพื้นที่ไมเกิน 
1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร แตไมนอยกวา
ช้ันละ 1 เครื่อง (กรณีมีหลายช้ัน) โดยชนิดของเครื่อง
ดับเพลิงเป็นอยางใดอยางหน่ึงตอไปนี้  

3) เครื่องดับเพลิงชนิดก฿าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด
บรรจุไมนอยกวา 4 กิโลกรัม 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
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ประเด็นส าคัญ หลักเกณฑ์/มาตรฐาน กฎหมายอ้างอิง 
4) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง  ขนาดบรรจุไมนอย

กวา 4 กิโลกรัม 
- ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคาร

ไมเกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอานค าแนะน าการ
ใชได สามารถน าออกมาใชสอยไดสะดวก และตองอยูใน
สภาพใชงานไดตลอดเวลา 

- มีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย 6 
เดือน/ครั้ง  

อบรม ซอมหนไีฟ - มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นตน โดยผูที่ไดรับใบอนุญาต
จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ใหแกผูปฏิบัติงาน
ไมนอยกวารอยละ 40 ของจ านวนผูปฏิบัติงาน ในแตละ
แผนก 

- จัดใหผูปฏิบัติงานทุกคนฝึกซอมดับเพลิงและฝึกซอม
อพยพหนีไฟพรอมกันอยางนอยปีละ 1 ครั้ง  และ
ขอก าหนดอื่นๆ ตามกฎกระทรวงฯ 

 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และ
ด า เ นิ น ก า ร ด า น ค ว า ม
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการท างาน
เกี่ยวกับการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 
พ.ศ. 2555 

หองน้ า มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และสถานที่ท าความสะอาดร่างกาย 
ดังนี ้

- อยางนอยในอัตราคนงานไมเกิน 15 คน ตอสวม 1 ที่น่ัง 
- คนงานไมเกิน 40 คน ตอ 2 ที่น่ัง, คนงานไมเกิน 80 คน 

ตอ 3 ที่นั่ง และเพิ่มขึ้นตอจากนี้ในอัตรา 1 ที่นั่งตอ
จ านวน คนงานไมเกิน 50 คน 

- ส าหรับโรงงานที่มีคนงานชายและคนงานหญิงรวมกัน
มากกวา 15 คน ใหจัดสวมแยกไวส าหรับคนงานหญิง
ตามอัตราสวนท่ีก าหนดขางตนดวย 

- จัดใหมีการระบายถายเทอากาศใหเพียงพอ และจัดใหมี
กระดาษช าระหรือน้ าส าหรับช าระใหเพียงพอ 

- และขอก าหนดอื่นๆ 
 

กฎกระทรวงวาดวยการจดั
สวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ. 2548 (อางอิง
อัตราหองน้ าตามกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 63 (พ.ศ. 2551) ตาม
ความพ.ร.บ.ควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522) 

น้ าดื่ม จัดน้ าด่ืมอย่างเพียงพอต่อจ านวนพนักงานตามอัตรา ดังนี ้
- คนงานไมเกิน 40 คน ตอน้ าดื่ม 1 ที่  
- คนงานไมเกิน 80 คน ตอน้ าดื่ม 2 ที่  
- เพิ่มขึ้นตอจากน้ีอัตราสวน 1 ที่ ตอจ านวนคนงานไมเกิน 

50 คน  
- ตองจัดหาและรักษาอุปกรณ์การดื่มและภาชนะที่บรรจุ

น้ าดื่ มใหพอเพียง และอยู ในสภาพที่ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 

กฎกระทรวงวาดวยการจดั
สวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ. 2548 
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4.3.6 มาตรการอื่นๆ 
เนื่องจากกิจการประเภทระเบิดหิน โมบด ยอยหินนั้น มักมีปัญหาการรองเรียนเรื่องฝุุน

ละออง โดยเฉพาะในกิจกรรมการบรรทุกขนสงหิน จะมีปัญหาการฟูุงกระจายของฝุุนละอองตาม
เสนทางการขนสง ดังนั้นนอกจากผูประกอบการจะควบคุมปริมาณฝุุนละอองที่แหลงก าเนิด
ภายในสถานประกอบการแลว ยังตองมีมาตรการควบคุมการขนสงที่สามารถปูองกันการฟูุง
กระจายของฝุุนอยางมีประสิทธิภาพ ไมสรางความเดือดรอนใหประชาชน/ชุมชนใกลเคียง เชน 

 ติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ าในจุดที่กอใหเกิดฝุุนละอองทุกจุดและจัดใหมีการฉีด 
พรมลานเก็บกองหินและถนนภายในโรงโมบดหรือยอยหินตลอดระยะเวลา
เครื่องจักรและยานพาหนะท างานรวมทั้งจะตองเก็บกวาดหรือดูดฝุุนบริเวณ
ลานเก็บกองหินและถนนภายในโรงโมบดหรือยอยหินน าไปฝังกลบอยาง
สม่ าเสมอเพ่ือไมใหมีฝุุนตกคาง 
 

 เอาใจใสดูแลบ ารุงรักษาอาคารอุปกรณ์และระบบควบคุมมลพิษใหสามารถใช
การไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดอยางสม่ าเสมอและใชอุปกรณ์และระบบ
ควบคุมมลพิษตลอดระยะเวลาท างานอยางเขมงวด 

 

 เสนทางขนสงล าเลียงหินภายในโรงโมตองเป็นถนนที่มีการลาดยางปิดคลุมหรือ
เป็นถนนคอนกรีตพ้ืนที่เก็บกองหินตองเป็นลานคอนกรีตหรือหินบดอัดแนนใน 
ที่ที่เหมาะสมมีระบบลานลางลอรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพและท าการลางลอ
รถยนต์บรรทุกหินกอนออกนอกโรงโมหินรถบรรทุกที่ขนหินตองอยูในสภาพที่ดี
ไมมีรอยรั่วใหหินรวงหลนไดและมีผาใบปิดคลุมมิดชิด 
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แบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมการประกอบกิจการ 
กิจการ การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครือ่งจักร 

----------------------------------------------- 
วัตถุประสงคก์ารตรวจประเมิน 
     ขออนุญาตประกอบกิจการ 
     ขอตออายุใบอนุญาต 
     ตรวจแนะน ากรณีมีการรองเรียน 

วันที่ตรวจ
ประเมิน 

ผู้ตรวจประเมิน ผู้รับการตรวจ
ประเมิน 

   

ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไป 
 

1) ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................................................... .............. 
 

2) ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ  เลขที่............ หมูที่ ............. ซอย........................... ถนน.......................... 
    ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.....................................  
    รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร..................................... 
 

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ 
         มีใบอนุญาต  เลขที่ใบอนุญาต……….……………..…………………………………………………………..………… 
         ออกใหเมื่อวันที่...............................................  หมดอายุเมื่อวันที่................................................. 
 

         ไมมีใบอนุญาต 
 

4) ชื่อผูขอใบอนุญาต (ระบุตามปรากฏในใบอนุญาต)................................................................................. 
 

5) ชื่อเจาของ (ระบุชื่อผูเป็นเจาของด าเนินการจริง)................................................................................... 
 

6) ปีที่เริ่มด าเนินการ พ.ศ. .......................................................................................................... ................ 
 

7) ขนาดพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ 
    7.1) พ้ืนที่ทั้งหมด.................................................................... ไร 
    7.2) พื้นที่อาคารประกอบกิจการ............................................ ตารางเมตร 
 

8) เวลาท างานของสถานประกอบกิจการ 
    8.1) สวนงานส านักงาน เริ่มตั้งแตเวลา..................น.  ถงึ..................น.  รวม....................วัน/สัปดาห์   
    8.2) สวนงานผลิต เริ่มตั่งแตเวลา........................น.  ถึง..................น.  รวม......................วัน/สัปดาห์ 
  กะที่ 1 เริ่มตั้งแตเวลา..............................น.  ถึง...........................น.      
  กะที่ 2 เริ่มตั้งแตเวลา..............................น.  ถึง...........................น.      
  กะที่ 3 เริ่มตั้งแตเวลา..............................น.  ถึง...........................น.   
    8.3) สวนงานอื่นๆ (ถามี) ระบุ
............................................................................................................................. ......... 
..................................................................................................................................... ............................... 
.......................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
 
 



คูมือประเมินความสี่ยงดานอนามยัสิ่งแวดลอม เลม 2 (ฉบับปรับปรงุ 2559) หนา 69 
 

 
ข้อมูลทั่วไป(ต่อ) 
9) จ านวนผูปฏิบัติงานประจ า  รวม..........................................คน   
    9.1) สวนงานส านักงาน     ชาย....................................... คน  หญิง..................................... คน 
    9.2) สวนงานผลิต           ชาย....................................... คน  หญิง.................................... คน 
    9.3) สวนงานอื่นๆ (ถามี)    ชาย........................................ คน  หญิง..................................... คน  
 

10) แผนผังที่ตั้งแสดงเสนทางเขา – ออกและบริเวณใกลเคียงในระยะ 1 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) แผนผังภาพรวมของกระบวนการผลิต พรอมชี้แจงรายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือประเมินความสี่ยงดานอนามยัสิ่งแวดลอม เลม 2 (ฉบับปรับปรงุ 2559) หนา 70 
 

 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป(ต่อ) 
 

12) ชนิดของวัตถุดิบ/ สารเคมี ที่ใชในกระบวนการผลิต และปริมาณการจัดเก็บ 
     12.1) ชนิด................................................ ปริมาณการจัดเก็บ............................................................ 
     12.2) ชนิด................................................ ปริมาณการจัดเก็บ.............................................................       
     12.3) ชนิด................................................ ปริมาณการจัดเก็บ.............................................................     
     12.4) ชนิด................................................. ปริมาณการจัดเก็บ............................. ............................... 
     12.5) ชนิด................................................. ปริมาณการจัดเก็บ............................................................ 
     12.6) ชนิด................................................. ปริมาณการจัดเก็บ............................................................ 
     12.7) ชนิด................................................. ปริมาณการจัดเก็บ.......................................... .................. 
     12.8) ชนิด................................................. ปริมาณการจัดเก็บ............................................................ 
 

13) ชนิดของเครื่องจักร/ เชื้อเพลิง ที่ใชในกระบวนการผลิต 
     13.1) ชนิด................................................. ปริมาณ............................................................................. 
     13.2) ชนิด................................................. ปริมาณ.............................................................................      
     13.3) ชนิด................................................. ปริมาณ.............................................................................      
     13.4) ชนิด................................................. ปริมาณ.............................................................................         
     13.5) ชนิด................................................. ปริมาณ.............................................................................        
     13.6) ชนิด................................................. ปริมาณ.............................................................................     
     13.7) ชนิด................................................. ปริมาณ............................................................................     
     13.8) ชนิด................................................. ปริมาณ............................................................................. 
 

14) มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงสถานประกอบกิจการ     
     (ถามี) ระบุ
......…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



คูมือประเมินความสี่ยงดานอนามยัสิ่งแวดลอม เลม 2 (ฉบับปรับปรงุ 2559) หนา 71 
 

ส่วนที่ 2 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการระยะก่อนประกอบการ 
มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ล าดับ ระยะก่อนประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 สถานที่ตั้ง 

1.1 โรงโมหินที่ใชเครื่องจักรในการผลิตตองไม่ตั้งอยูใน
บริเวณบานพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบานแถว
เพ่ือการอาศัย1.3 กิโลเมตร 

   

1.2 โรงโมหินที่ใชเครื่องจักรในการผลิต ตองหางจากเขต
สาธารณสถาน ไดแก โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัด 
หรือสถานศาสนาอ่ืน โบราณสถาน โรงพยาบาล แหลง
คุมครองอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ไมนอยกวา 100 เมตร 

   

1.3 โรงโมหิน ตองมีเขตกันชน (Buffer Zone)  โดยรอบ  
โรงโมหินไมนอยกวา 10 เมตร  และหางจากทางหลวง
แผนดินและแหลงน้ าสาธารณะไมนอยกวา 50 เมตร 

   

2 สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
2.1 พ้ืนอาคาร บันได ราวบันได และพ้ืนทางเดินที่อยูสูงจาก

ระดับพ้ืน ตั้ งแต  1 .5 เมตรขึ้นไป ตองมั่นคงแข็ ง 
กอสรางดวยวัสดุที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการ 

   

2.2 มีประตูหรือทางออกใหเพียงพอกับจ านวนคน บาน
ประตูเปิดออกไดงายโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

   

2.3 ตองจัดใหมีแสงสวางในการท างานอยางเพียงพอ    
2.4 

2.4.1 
 
 
 
 
 

2.4.2 
 
 
 
 

 
2.4.3 

 
 

อาคารตองจัดท าเป็นระบบปิด ดังนี้ 
ใหสรางอาคารปิดคลุม 3 ดาน และหลังคาส าหรับเครื่อง
บดชุดแรก (Primary Crusher) ยุงรับหินใหญ 
(Hopper) และตะแกรงรอนคัดเศษหิน ดิน ทราย 
(Scalping Screen) พรอมทั้งตองติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์
น้ าบริเวณปากยุงรับหินใหญ และบริเวณจุดก าเนิดฝุุน
ทุกจุด 
เครื่องบดชุดที่ 2 (Secondary Crusher) เครื่องบดชุดที่ 
3 (Tertiary Crusher) ตะแกรงรอนคัดเศษหิน ดิน 
ทราย และตะแกรงรอนคัดขนาดหินจะตองมีฝาครอบ
หรืออุปกรณ์ปิดคลุมปูองกันฝุุน ตองสรางอาคารปิดคลุม
เครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมดอยางมิดชิด และตองติดตั้ง
เครื่องฉีดสเปรย์น้ าบริเวณจุดก าเนิดฝุุนทุกจุด 
ระบบสายพานล าเลียง ตองสรางอุปกรณ์ปิดคลุมโดย
ตลอด พรอมทั้งติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ าบริเวณจุด
ตางๆ ที่กอใหเกิดฝุุนละอองภายนอกอาคารทุกจุด 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะก่อนประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
2.4.4 บริเวณปลายสานพานล าเลียงที่เทกองหินคัดขนาดแลว 

ตองติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ า หรือเครื่องปูองกันฝุุนใน
การเทกองหินคัดขนาดแลว 

2.5 วัสดุที่ใชในการกอสรางตองเหมาะสมกับประเภทและ
ขนาดของการกิจการ รวมทั้งไมเป็นวัสดุที่กอใหเกิดการ
ลุกลามอัคคีภัย 

   

3 ความปลอดภัยของ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ 
 ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ์ใน

ลักษณะที่มั่นคง ปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน และสามารถ
ท าความสะอาดเครื่องจักร เครื่องมือ และบริเวณที่ตั้งได
งายและท่ัวถึง 

   

3.2 เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ์ไฟฟูา ที่
เปลือกนอกเป็นโลหะ จะตองติดตั้งอุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายจากไฟฟูาที่ไดมาตรฐาน เชน สายดิน เครื่องตัด
ไฟรั่ว  เป็นตน 

   

3.3 ตองจัดท าแผนผังวงจรไฟฟูาภายในสถานประกอบการ
ทั้งหมด ติดตั้งคัทเอาท์หรือจุดตัดไฟ 

   

3.4 การเดินสายไฟ ตองเดินสายไฟใหเรียบรอย หรือเดินใน
ทอรอยสาย 

   

4 การป้องกันเหตุร าคาญ 
4.1 จัดใหมีมาตรการ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือ

ปูองกันเหตุร าคาญที่อาจสงผลกระทบตอสภาพความ
เป็นอยูแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

   

5 มาตรการอื่นๆ    
5.1 จัดใหมีหองน้ า/หองสวมที่สะอาดและเพียงพอตอการใช

งาน มีการระบายถายเทอากาศอยางเพียงพอ 
   

5.2 จัดใหมีที่ท าความสะอาดรางกายอยางเพียงพอ    
5.3 บริเวณพ้ืนที่ เก็บกองหินตองเป็นลานลาดยางหรือ

คอนกรีตหรือหินบดอัดแนน 
   

5.4 บริเวณถนนในโรงโมท าเป็นถนนลาดยาง หรือ  
ถนนคอนกรีต 

   

5.5 จัดท าแนวคันดินหรือปลูกตนไมเป็นแนวทึบรอบพ้ืนที่
ด าเนินการเพื่อบังทิศทางลมและลดการกระจายของฝุุน 
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ส่วนที่ 3 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการระยะประกอบการ 
มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 

1.1 กรณีที่สถานประกอบกิจการมีอาคาร ตองจัดใหมีทาง
หนีไฟ พรอมแผนผังแสดง มีปูายแสดงใหเห็นเดนชัด 
สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

   

1.2 
 

มีการแบงพ้ืนที่ด าเนินกิจการแตละสวนอยางเป็น
สัดสวนและเหมาะสม 

   

1.3 
 

มีการท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ของโรงโมหิน ลาน
เก็บกองหิน และน าฝุุนหรือตะกอนฝุุนที่ตกสะสมไป
ก าจัดอยางถูกวิธี เชน ฝังกลบ หรือน าเอาไปใชเป็น
สวนประกอบการท าอิฐมวลเบา เอาไปถมที่ เอาไปขาย
ตอ เป็นตน 

   

1.4 มีการดักตะกอนฝุุนในพ้ืนที่ตางๆ ภายในโรงโมหิน เพ่ือ
รองรับฝุุนละอองที่เกิดจากการชะลางของน้ าฝน และ
การลางท าความสะอาดในโรงโมเพ่ือน าไปฝังกลบอยาง
ถูกวิธี 

   

2 ความปลอดภัยของ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ 
2.1 เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ์รวมถึงสวิตซ์

และสายไฟตางๆ ตองจัดเก็บอยางเป็นสัดสวน เป็น
ระเบียบเรียบรอย และปลอดภัยอยูในสภาพใชงานได 

   

2.2 เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ์ หากพบ
การช ารุด ตองด าเนินการซอมแซมและแกไข พรอมทั้ง
จัดใหมีปูายหรือสัญญาณเตือนกรณีเครื่องจักรช ารุดหรือ
ขัดของเพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงาน 

   

2.3 มีการตรวจวัดและระบายความรอนบริเวณเครื่องจักร
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใหก าเนิดความรอน หรือไอน้ าใหอยู
ในระดับท่ีปลอดภัย 

   

2.4 มีการจัดเตรียมระบบหรือเครื่องมือในการปูองกัน
อัคคีภัย เชน อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดถังหิ้ว ติดตั้งตูเก็บ
สายและหัวฉีดน้ าดับเพลิง และมีหัวจายน้ าใหรถน้ าและ
รถดับเพลิงโดยเฉพาะตลอดจนมีการตรวจสอบสภาพ
การใชงานได 

   

2.5 มีสัญญาณแจงเตือนภัยอันตรายอยางนอย 2 ที่ ใน
ลักษณะของกริ่งหรือสัญญาณเสียง 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

3 การจัดการน้ าดื่ม น้ าใช้ และการสุขาภิบาลอาหาร 
3.1 จัดใหมีน้ าดื่มที่ ไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ าดื่มและ

เพียงพอตอผูปฏิบัติงาน 
   

3.2 จัดใหมีน้ าใชที่สะอาด และมีปริมาณเพียงพอส าหรับการ
ใชในแตละวัน 

   

3.3 ในกรณีที่มีโรงอาหารหรือหองครัว ตองด าเนินการให
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

   

3.4 จัดใหมีอางหรือที่ลางมือ พรอมสบู ที่มีจ านวนเพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ 

   

4 การจัดการมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง  
4.1 มีมาตรการปูองกันฝุุ นละอองที่ เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ทั้ งภายในและภายนอกของสถาน
ประกอบกิจการเชน รั้วตาขาย หรือปลูกตนไมสูง (ตน
อโศกอินเดีย ตนสน) เพ่ือปูองกันการฟุูงกระจายของฝุุน 

   

4.2 ติดตั้งระบบควบคุม ปูองกัน การฟูุงกระจายของฝุุน
ละออง ในทุกกระบวนการผลิต 

   

4.3 ตรวจวัดฝุุนในบรรยากาศการท างานปีละ 2 ครั้ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก าหนดไว ในกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

   

4.4 พ้ืนที่เก็บกองหินและลานกองหินภายในโรงโมหินตอง
เป็นลานคอนกรีตหรืออยางนอยตองเป็นหินบดอัดแนน 
เพ่ือลดการเกิดปัญหาฝุุนละอองฟูุงกระจาย 

   

4.5 มีการควบคุมระดับเสียงจากการประกอบกิจการ  ทั้งนี้
ใหเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานปีละ 1 ครั้ง (กรมควบคุม
มลพิษ, 2556) 

   

4.6 ตองติดตั้ งวัสดุ  อุปกรณ์ เ พ่ือควบคุมเสียงดังจาก
แหลงก าเนิดเสียง 

   

5 การจัดการน้ าเสีย มูลฝอย ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล 
5.1 มีการบ าบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียจากการ

ประกอบกิจการกอนระบายสูแหลงน้ าสาธารณะ 
   

5.2 มีการสรางรางระบายน้ าในพ้ืนที่ตางๆ ภายในโรงโมหิน 
(ท่ีจะมีการขังของน้ าได 

   

5.3 มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอและถูกหลักสุขาภิบาล    
5.4 จัดใหมีหองสวม และอางหรือที่ลางมือ พรอมสบู ที่มี

จ านวนเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

6 การป้องกันเหตุร าคาญ 
6.1 จัดใหมีมาตรการ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือ

ปูองกันเหตุร าคาญที่อาจสงผลกระทบตอสภาพความ
เป็นอยูแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง (ฝุุนละอองเสียง
ดังกลิ่น)  

   

7 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
7.1 จัดใหมีสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงแบบ  

เคลื่อนยายได  
   

7.2 จัดใหมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน รวมถึงมีการสงตอ
ผูปุวย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไดทันทวงที 

   

7.3 มีคูมือหรือเอกสารที่แสดงขั้นตอนการท างานที่ปลอดภัย
ส าหรับผูปฏิบัติงาน และจัดเก็บใหเป็นสัดสวน ณ จุด
ปฏิบัติงานในที่เปิดเผยและเรียกดูไดงาย 

   

7.4 จัดใหมีอุปกรณ์คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลโดย
ใหเหมาะกับลักษณะงาน 

   

7.5 จัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี
และตรวจตามปัจจัยเสี่ยง 

   

7.6 ผูปฏิบัติงานไดรับการอบรมหรือใหความรูกอนเขา
ปฏิบัติงาน 

   

8 การป้องกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะน าโรค   
 มีมาตรการปูองกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะน าโรค  

ในพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ 
   

9 มาตรการอื่นๆ 
9.1 

9.1.1 
 

9.1.2 
 
 
 

9.1.3 
 

9.1.4 
 

มีมาตรการควบคุมการคมนาคมขนส่ง เช่น  
รถบรรทุกที่ขนสงหินตองอยูในสภาพที่ดี ไมมีรั่วใหหิน
รวงหลนและมีผาใบคลุมมิดชิด 

มีการฉีดพรมน้ าบริเวณเสนทางบรรทุกขนสงหินใน
ขณะที่มีการประกอบกิจการอยางนอยวันละ 2 ครั้ง 
และมีการ เ พ่ิมความถี่ ในมากขึ้น ในชว งหน าแล ง 
(ระหวางเดือนตุลาคม-เมษายน ของทุกปี) เป็นอยาง
นอยวันละ 3 ครั้ง 
มีการกวาด ลาง หรือดูดฝุุนบริเวณถนนดานหนาที่
เชื่อมตอกับถนนสาธารณะทุกวันอยางนอยวันละ 2 ครั้ง  
มีระบบลานลางลอรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพและท าการ
ลางลอรถยนต์บรรทุกหินกอนอกนอกโรงโมหิน 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
9.2 มีการจัดท าแผนและด าเนินการติดตามตรวจสอบสถาน

ประกอบกิจการ กอนขอใบอนุญาตหรือตอใบอนุญาต
ประกอบกิจการ อยางนอยปีละ 1 ครั้ง 

   

9.3 มีการประชาสัมพันธ์ใหประชาชนทราบชวงเวลาที่จะมี
การท างานที่มีเสียงดังเชน เปุา ลาง ระเบิดหรือชวงที่มี
การผลิตสูง 

   

ส่วนที่ 4 สรุปความเห็นของเจ้าหน้าที่ 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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5 

กิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของ 
ทีช่ ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช ้
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5. กิจการการสะสมวตัถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ (ค้าของเก่า) 
 

การสะสมวัตถุหรือสิ่งของช ารุดใชแลวหรือเหลือใช  หมายความวา สถานที่ที่เก็บสะสมวัตถุหรือ
สิ่งของเกาที่ช ารุด ที่ใชแลว หรือเหลือใช ซึ่งหมายความถึงการคาขายของเกาที่เหลือทิ้ง เชน เศษเหล็ก 
ขวดแกว หนังสือพิมพ์เกา กลอง กระดาษ เป็นตน (กรณีรานขายรถยนต์เกา ของเกา ของโบราณ ที่มีคาไม
เขาขายกิจการนี้) 

5.1 ขั้นตอนและกิจกรรมการท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง ขั้นตอนและกิจกรรมการท างานกิจการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใชแลวหรือเหลือใช 

พลาสติก 
 

คดัแยกสิง่แปลกปลอม 

และแยกประเภท 

ตดัสว่นทีเ่ป็นฝาออกกรดี
ฉลากขา้งขวดออก 

ลา้งท าความสะอาด 

รอจ าหน่าย 

แก้ว 

คดัแยกประเภท 

ขวดแกว้ด ี

บรรจกุระสอบ 

แกว้แตก  
บดอดัดว้ยเครือ่ง 

 
 

รอ 

จ า 

หน่าย 

โลหะ/กระดาษ 

คดัแยกประเภท อดัเป็นกอ้น รอจ าหน่าย 

ขยะเล็กทรอนกิส ์

คดัแยกประเภท ทบุ แกะ แยกชิน้สว่น รอจ าหน่าย 
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5.2 สิ่งคุกคาม และความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการ 
ตารางแสดง สิ่งคุกคาม และความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการ 

ขั้นตอนการท างาน สิ่งคุกคาม/ความเสี่ยงต่อสุขภาพ แนวทางการให้ค าแนะน า 

การชั่งน้ าหนักของ
เกา และจดบันทึก
น้ าหนัก 

- เศษไมและของมีคมบาดมือ 
- ยกของหนัก 
- ท างานกลางแดด 
- สภาพพื้นลื่น เฉอะแฉะ มีน้ าขัง 
- สัมผสัมูลฝอยเนาเสยีหรือมีกลิ่นเหม็น 

- มีรมบังแดดในจุดที่ตองอยูกลางแดดเป็น
เวลานาน และสวมใสอุปกรณ์ปูองกันท่ี
เหมาะสม เชน ถุงมือยาง ผาปดิจมูก หมวก 
เป็นตน 

- ยกหรือหิ้วของในลักษณะที่ถูกตอง 
การคัดแยกของเกา
ออกเป็นประเภท
ตางๆ 
 

- การใชอุปกรณ์มีคม 
- แมลง/สัตว์มีพิษท่ีอยูในกองของเกา 
- การสัมผัสหรือสูดดมสารเคมี สงผลตอ

อาการของระบบทางเดินหายใจและ
ผิวหนัง 

- การสูดหายใจเอาฝุุนท่ีอยูในกองวัสด/ุ
ของเกา สงผลตออาการของระบบ
ทางเดินหายใจ 

- ทาทางการท างานท่ีไมเหมาะสมท าให
เกิดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ 

- สวมใสอุปกรณ์ปูองกันท่ีเหมาะสม เชน ถุง
มือยาง ผาปิดจมูก เป็นตน 

- ปรับเปลีย่นทาทางการท างาน ยกหรือหิ้ว
ของในลักษณะที่ถูกตอง 

- ท างานดวยความระมัดระวัง 
- จัดชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน 
- จัดพื้นท่ีการวางวัสดุ สิ่งของ เป็นสดัสวน มี

ระเบียบ 
 

การแปรรปูของเกา 
(บดพลาสติก, ตัด
เหล็ก) 

- ฝุุนจากการบดวัสดุ สงผลตออาการทาง
ระบบทางเดินหายใจ 

- เสียงดังจากเครื่องจักร สงผลตอ
สมรรถภาพการไดยิน 

- การทุบ แกะ แยกช้ินสวนขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ เสี่ยงตอการสมัผสัสาร
โลหะหนักท่ีเป็นอันตรายตอสุขภาพ 

- มักมีการเผาเศษวัสดุทีไ่มสามารถขาย
ตอได เกิดฝุุนควัน รบกวนผูอาศัย
ใกลเคียง และการปนเปื้อนโลหะหนักท่ี
เหลือจากการเผาลงสูดินและน้ า 

- สวมใสอุปกรณ์ปูองกันท่ีเหมาะสม เชน ถุง
มือยาง ผาปิดจมูก เป็นตน 

- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรใหอยูในสภาพดี 
ใชงานไดอยางปลอดภยั 

- จัดวางเครื่องจักร วสัดุรอการแปรรูป วัสดุ
รอการจ าหนาย อยางเป็นสดัสวน  

- ไมเผาเศษวสัดุใดๆ และดูแลสภาพแวดลอม
ภายในสถานประกอบการ 

การน าของเกาบรรจุ
ภาชนะ 

- ฝุุนจากการเคลื่อนยายของเกา 
- ทาทางการท างานท่ีไมเหมาะสม 

- ใสอุปกรณ์คุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลที่เหมาะสมกับงาน 

- ปรับเปลีย่นทาทางการท างาน 
การรับซื้อของเกา
นอกราน 
 
 

- การท างานกลางแดดเป็นเวลานาน 
สงผลตอสายตา 

- การสัมผัสมูลฝอย อาจสัมผสัเชื้อโรค 
- อาจมีการรบัซื้อวัตถุอันตราย เชน 

ภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย สารไวไฟ
สารกัมมันตภาพรังสี เป็นตน 

- สวมใสอุปกรณ์ปูองกันท่ีเหมาะสม เชน ถุง
มือยาง ผาปิดจมูก เป็นตน 

- ยกหรือหิ้วของในลักษณะที่ถูกตอง 
- ท างานดวยความระมัดระวัง 
- จัดชุดปฐมพยาบาล 



คูมือประเมินความสี่ยงดานอนามยัสิ่งแวดลอม เลม 2 (ฉบับปรับปรงุ 2559) หนา 80 
 

5.3 แนวทางประกอบการตรวจประเมิน 
ตามแบบตรวจประเมินความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม หรือ Checklist ส าหรับกิจการสะสม

วัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใชแลวหรือเหลือใช (คาของเกา) ในหัวขอ 5.3 แบบประเมินความเสี่ยงด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมการประกอบกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือ
ใช้ (ค้าของเก่า) ไดระบุมาตรการไวเพ่ือใหองค์กรปกครองสวนทองตรวจประเมินตามประเด็นอนามัย
สิ่งแวดลอมที่ส าคัญ ทั้งนี้ แนวทางประกอบการตรวจประเมินจะชวยอธิบายเพ่ิมเติมบางประเด็นใน
มาตรการ เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจใหแกผูตรวจประเมิน และเป็นแนวทางการใหค าแนะน า
ปรับปรุงแกไขใหแกผูประกอบการ  ดังรายละเอียดในตารางที่ 5.2 

ตารางแสดง แนวทางประกอบการตรวจประเมินกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้วหรือ
เหลือใช้ (ค้าของเก่า) 

หัวข้อ รายละเอียด กฎหมายอ้างอิง 

ระยะก่อนประกอบการ 
สถานที่ต้ัง 
ใหพิจารณาทีต่ั้งสถาน
ประกอบกิจการ โดยใหหาง
จากชุมชน เป็นระยะทางทีไ่ม
กอใหเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพและเป็นสาเหตุ
ร าคาญแกผูอยูอาศัยใน
บริเวณใกลเคียงและใหท่ีตั้ง
เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ  

ส าหรับกิจการค้าของเก่า มีข้อเสนอแนวทางเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
- หากทองถิ่นมีการก าหนดผังเมืองรวม ใหพิจารณาอนุญาต

กอสรางสถานประกอบกิจการตามแผนผังก าหนดการใช
ประโยชน์ท่ีดิน  (ท่ีดินบางประเภท หามใชประโยชน์เพื่อ
กิจการโรงงาน เชน ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม เป็นตน) 

- ไมอยูในบรเิวณบานจดัสรรเพื่อการพักอาศัยบานแถวเพื่อการ
พักอาศัย 

- ตองอยูหางจากเขตตดิตอสาธารณสถานไดแก โรงเรยีนหรือ
สถาบันการ ศึกษาวัดหรือศาสนาสถาน โรงพยาบาล 
โบราณสถาน และสถานท่ีท าการงานของหนวย งานของรัฐ
และใหหมายความรวมถึงแหลงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ดังนี ้

1) ก าหนดระยะหาง 50 เมตร ส าหรบัสถานประกอบการ
ที่มีเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา หรือคนงานไมเกิน 20 
คน  

2) ก าหนดระยะหาง 100 เมตร ส าหรับสถาน
ประกอบการที่มเีครื่องจักรเกิน 50 แรงมา หรือคนงาน
เกิน 50 คน 

- พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535  

- พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.
2518  

- พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 
2535 

มีประตูหรือทางออกท่ีมีขนาด
และจ านวนใหเพียงพอกับ
จ านวนคนท่ีอยูภายในอาคาร
ที่หลบหนีภัยออกไปไดทันเมื่อ
มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

1) ประตูหนีไฟตองท าดวยวัสดุทนไฟมีความกวางสุทธิไมนอย
กวา 80 เซนติเมตรสูงไมนอยกวา 1.90 เมตรและตองท าเป็น
บานเปิดชนิดผลักออกสูภายนอกเทาน้ันกับตองติดอุปกรณ์ชนิด
ที่บังคับใหบานประตูปดิไดเองและตองสามารถเปิดออกได
โดยสะดวกตลอดเวลาประตหูรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมี
ธรณีหรือขอบกั้น 
 
 
 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 
55 (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 
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หัวข้อ รายละเอียด กฎหมายอ้างอิง 
2.6 จัดใหมีการระบายอากาศ
ที่เพียงพอและเหมาะสมตาม
กฎหมายที่เกีย่วของ 

ในกรณีที่จัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหองใน
อาคารทุกชนิดทุกประเภทตองมีประตูหนาตางหรือชองระบาย
อากาศดานติดกบัอากาศภายนอกเป็นพื้นที่รวมกันไมนอยกวา
รอยละ 10 ของพื้นที่ของหองนั้น 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 
39 (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 

ระยะประกอบการ 

จัดใหมีความเขมของแสง
สวางที่เพียงพอและเหมาะสม
กับลักษณะงานตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ 

การจัดความเข้มของแสดงสว่างอย่างเหมาะสมกับลักษณะ
งาน เชน 
1) ประตูทางเขาใหญของสถานประกอบกิจการ 50 ลักซ ์
2) จุดขนถายสินคา 100 ลักซ ์
3) หองเก็บวัตถุดิบขนาดใหญ 

- รวบรวมไวโดยไมเคลื่อนยาย 50 ลักซ ์
- รวบรวมไวเพื่อการเคลื่อนยาย 100 ลักซ ์

4) หองเก็บวัตถุดิบขนาดปานกลางหรือละเอยีดออน 
- รวบรวมไวโดยไมเคลื่อนยาย 100 ลักซ ์
- รวบรวมไวเพื่อการเคลื่อนยาย 200 ลักซ ์

กฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการ
บริหารและการ
จัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และ
สภาพแวดลอมในการ
ท างานเกี่ยวกับความ
รอน แสงสวาง และ
เสียง พ.ศ. 2549 

จัดใหมีน้ าดืม่สะอาด และ
เพียงพอส าหรับผูปฏิบตัิงาน 

- ลักษณะน้ าดื่มสะอาด คณุภาพน้ าดื่มเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 256) พ.ศ. 2545 เรื่อง น้ า
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับท่ี4) (ผูตรวจประเมิน 
สามารถตรวจสอบไดจาก รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ าดืม่
ของผูประกอบการ (ถามี) 

- ลักษณะน้ าดื่มสะอาด ผูตรวจประเมินสามารถ คือ น้ าสะอาด
ตองใส ไมมสีี ไมมีกลิ่น ไมมรีส  

- น้ าสะอาดส าหรับดื่มไมนอยกวา 1 ที่ ส าหรับลูกจางไมเกิน 
40 คน และเพิม่ขึ้นในอัตราสวน 1 ที่ ส าหรับลูกจางทุกๆ 40 
คน เศษของ 40 คน ถาเกิน 20 คน ใหถือเป็น 40 คน (ตาม
กฎกระทรวงวาดวยการจดัสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. 2548) 

- ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 
256) พ.ศ. 2545 
เรื่อง น้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท (ฉบับท่ี 4) 
- กฎกระทรวงวาดวย
การจัดสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. 2548 

มีหองน้ า หองสวม ท่ีปัสสาวะ 
และอางลางมือ ตามลักษณะ
และจ านวนที่ก าหนดใน
กฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวของ และมีการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล 

ผูประกอบการที่ใชอาคารประเภทตางๆ ในการประกอบกิจการ 
ตองจัดใหมีหองน้ าหองสวม ดังนี ้
1) ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เพ่ือการพาณิชย ์
- ตอพื้นที่อาคารทุกช้ันรวมกันแตละคูหา ไมเกิน 200 ตาราง

เมตร มีหองถายอุจจาระ 1 ท่ี 
- ตอพื้นที่อาคารทุกช้ันรวมกันแตละคูหา เกิน 200 ตาราง 

เมตร หองถายอุจจาระ 2 ที ่ที่ถายปัสสาวะ 1 ที ่หองน้ า 1 
ที ่

- ตอหนึ่งคูหา ในกรณีทีสู่งเกินสามช้ัน หองถายอุจจาระ 2 ที ่
ที่ถายปัสสาวะ 1 ที ่หองน้ า 1 ที่ 

 
 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 
39 (พ.ศ. 2537) ออก
ตามความใน
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 
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หัวข้อ รายละเอียด กฎหมายอ้างอิง 
2) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
- ตอจ านวนคนงานชาย ไมเกิน 15 คน หองถายอุจจาระ 1 

ที ่ที่ถายปัสสาวะ 1 ที ่หองน้ า 1 ที่ อางลางมือ 1 ท่ี 
- ตอจ านวนคนงานหญิง ไมเกิน 15 คน หองถายอุจจาระ 2 

ที ่หองน้ า 1 ท่ี อางลางมือ 1 ท่ี 
- ตอจ านวนคนงานชาย ตั้งแต 16 คน แตไมเกิน 40 คน 

หองถายอุจจาระ 2 ที่ ที่ถายปัสสาวะ 2 ที่ หองน้ า 2 ท่ี 
อางลางมือ 2 ท่ี 

- ตอจ านวนคนงานหญิง ตั้งแต 16 คน แตไมเกิน 40 คน 
หองถายอุจจาระ 4 ที่ หองน้ า 2 ที่ อางลางมือ 2 ท่ี 

3) อาคารพาณิชย์ 
- ตอพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร ส าหรับผูชาย 

หองถายอุจจาระ 1 ท่ี ที่ถายปัสสาวะ 2 ท่ี อางลางมือ 2 ท่ี 
พื้นที่อาคารสวนท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ใหเพิ่ม
หองถายอุจจาระ 1 ที ่ที่ถายปัสสาวะ 2 ที่ และอางลางมือ 
1 ที่ ตอพื้นที่อาคาร 600 ตารางเมตร 

- ตอพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร ส าหรับผูหญิง 
หองถายอุจจาระ 3 ท่ี อางลางมือ 1 ท่ี 
พื้นที่อาคารสวนท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ใหเพิ่ม
หองถายอุจจาระ 2 ที ่และอางลางมือ 1 ที ่ตอพื้นที่อาคาร 
600 ตารางเมตร 

4) สถานที่เก็บสินค้า 
ตอพื้นที่อาคาร 5,000 ตารางเมตร 

(1)  ส าหรับผูชาย หองถายอุจจาระ 1 ที ่ที่ถายปัสสาวะ 1 
ที่ อางลางมือ 1 ที่ 

(2)  ส าหรับผูหญิง หองถายอุจจาระ 3 ที ่อางลางมือ 1 ท่ี 
การจัดวางวัสดุ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ตองจัดใหเป็น
ระเบียบ ไมกีดขวางทางเดิน 
ไมซอนทับสูงจนเสี่ยงตอการ
รวงหลอนทับผูปฏิบัติงาน 

การจัดวางวัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์จะพิจารณาตาม
ลักษณะต่อไปนี ้
-  จัดวางอยางเป็นสัดสวน มีความเป็นระเบียบเรียบรอย 
-  มีลักษณะเป็นเสนทางเดียว ไมปะปนกัน ซึ่งจะสะดวกตอ

ผูปฏิบัติงานเมื่อมีการล าเลียงหรือเคลื่อนยายวสัดุ อุปกรณ์ 
-  การวางวัสดุซอนทับสูง ควรมีความมั่นคง ไมสุมเสี่ยงตอการ

รวงหลนหรือพังทลาย   

- 

กรณีมีวตัถุอันตรายตองมี
สถานท่ีที่ปลอดภยัส าหรับเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ
ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรือ
อัคคีภัยไดงายโดยเฉพาะตาม
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

วัตถุอันตราย หมายถึง  
(1) วัตถุระเบิดได  
(2) วัตถุไวไฟ  
(3) วัตถุออกซิไดซ์และวตัถุเปอร์ออกไซด ์
(4) วัตถุมีพิษ  
(5) วัตถุที่ท าใหเกิดโรค  
(6) วัตถุกัมมันตรงส ี
(7) วัตถุท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  
(8) วัตถุกัดกรอน  

- พระราชบัญญตัิวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 
- ประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
เรื่อง คูมือการเก็บ
รักษาสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2550 
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หัวข้อ รายละเอียด กฎหมายอ้างอิง 
(9) วัตถทุี่กอใหเกิดการระคายเคือง  
(10) วัตถุอยางอื่น ไมวาจะเป็นเคมีภัณฑห์รือสิ่งอื่นใดที่อาจท า
ใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย ์
ทั้งนี้การจัดเก็บวัตถุอันตราย ใหเป็นไปตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมฯ 
 

ทางหนีไฟ บันไดหนไีฟ และ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม 

1) จัดใหมีสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงแบบ
เคลื่อนยายได  
2) ประตูหนีไฟตองท าดวยวัสดุทนไฟ เป็นบานเปดิชนิดผลัก
ออกสูภายนอก พรอมตดิตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับใหบานประตู
ปิดไดเอง  
      - มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 90 เซนติเมตร  
      - ความสูงไมนอยกวา 1.90 เมตร  
      - ตองสามารถเปดิออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา 
      - ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีชั้นหรือธรณี
ประตูหรือขอบกั้น 
3) กรณีอาคารในสถานประกอบการเป็นอาคารสูง (ความสูง 23 
เมตรขึ้นไป) ตองมีบันไดหนไีฟจากช้ันสูงสุดหรือดาดฟูาสูพื้นดิน
อยางนอย 2 บันได 

- ตั้งอยูในท่ีที่บุคคลไมวาจะอยู ณ จุดใดของอาคารสามารถ
มาถึงบันไดหนไีฟไดสะดวก  

- แตละบันไดหนไีฟตองอยูหางกันไมเกิน 60.00 เมตร เมื่อวัด
ตามแนวทางเดิน 

- มีความกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร  
- ลูกนอนกวางไมนอยกวา 22 เซนติเมตร  
- ลูกตั้งสูงไมเกิน 20 เซนติเมตร  
- ชานพักกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร  
- มีราวบันไดอยางนอยหนึ่งดาน 
- หามสรางบันไดหนไีฟเป็นแบบบนัไดเวียน 
 

พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 

เครื่องดับเพลิง - ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ โดยมี 1 เครื่องตอพื้นที่ไมเกิน 
1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกนิ 45 เมตร แตไมนอยกวา
ช้ันละ 1 เครื่อง (กรณีมหีลายชั้น) โดยชนิดของเครื่อง
ดับเพลิงเป็นอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้  

1) เครื่องดับเพลิงชนิดก฿าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด
บรรจไุมนอยกวา 4 กิโลกรัม 

2) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง  ขนาดบรรจุไมนอย
กวา 4 กิโลกรัม 

 
 
 
 

พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 
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หัวข้อ รายละเอียด กฎหมายอ้างอิง 
- ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครือ่งสูงจากระดับพื้นอาคาร

ไมเกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอานค าแนะน าการ
ใชได สามารถน าออกมาใชสอยไดสะดวก และตองอยูใน
สภาพใชงานไดตลอดเวลา 

- มีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย 6 
เดือน/ครั้ง  

 
อบรม ซอมหนไีฟ - มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นตน โดยผูที่ไดรับใบอนุญาต

จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ใหแกผูปฏิบัติงาน
ไมนอยกวารอยละ 40 ของจ านวนผูปฏิบัติงาน ในแตละ
แผนก 

- จัดใหผูปฏิบัติงานทุกคนฝึกซอมดบัเพลิงและฝึกซอมอพยพ
หนีไฟพรอมกันอยางนอยปลีะ 1 ครั้ง และขอก าหนดอื่นๆ 
ตามกฎกระทรวงฯ 

 

กฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการ
บริหาร จดัการ และ
ด าเนินการดานความ
ปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการ
ท างานเกี่ยวกับการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 
พ.ศ. 2555 
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แบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมการประกอบกิจการ  
กิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารดุใช้แลว้หรือเหลือใช้(ค้าของเก่า) 

 
วัตถุประสงคก์ารตรวจประเมิน 
     ขออนุญาตประกอบกิจการ 
     ขอตออายุใบอนุญาต 
     ตรวจแนะน ากรณีมีการรองเรียน 

วันที่ตรวจ
ประเมิน 

ผู้ตรวจประเมิน ผู้รับการตรวจ
ประเมิน 

   

ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไป 
 

1) ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................................................... .............. 
 

2) ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ  เลขที่............. หมูที่ ............... ซอย........................ ถนน........................... 
    ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด...................................... 
    รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.................................... 
 

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ 
         มีใบอนุญาต  เลขที่ใบอนุญาต……….………………………………………….....…………………………..………… 
         ออกใหเมื่อวันที่..................................................หมดอายุเมื่อวันที่................................................. 
 

         ไมมีใบอนุญาต 
4) ใบอนุญาตขายทอดตลาดและคาของเกา 
         มีใบอนุญาต  เลขที่ใบอนุญาต………………………………………………...………………………………..………… 
         ออกใหเมื่อวันที่...................................................หมดอายุเมื่อวันที่................................................ 
 

         ไมมีใบอนุญาต 
 

5) ชื่อผูขอใบอนุญาต (ระบุตามปรากฏในใบอนุญาต).................................................................... ............ 
 

6) ชื่อเจาของ (ระบุชื่อผูเป็นเจาของด าเนินการจริง...................................................................................  

7) ปีที่เริ่มด าเนินการ พ.ศ. ............................................................................... .......................................... 
 

8) สถานประกอบกิจการ 
      8.1) พ้ืนที่ทั้งหมด.................................................................... ไร 
      8.2) พื้นที่อาคารประกอบกิจการ............................................ ตารางเมตร 
      8.3) พ้ืนที่เชาหรือเป็นเจาของเอง....................................................... ................................................ 
      8.4) ประเภทอาคารประกอบกิจการ...................................................................... ............................. 
 

9) เวลาท างานของสถานประกอบกิจการ 
    9.1) สวนงานส านักงาน เริ่มตั้งแตเวลา....................น.  ถึง..................น.  รวม...................วัน/สัปดาห์  
    9.2) สวนงานผลิต เริ่มตั่งแตเวลา.........................น.  ถึง....................น.  รวม...................วัน/สัปดาห์ 
  กะที่ 1 เริ่มตั้งแตเวลา..............................น.  ถึง...........................น.      
  กะที่ 2 เริ่มตั้งแตเวลา..............................น.  ถึง...........................น.      
  กะที่ 3 เริ่มตั้งแตเวลา..............................น.  ถึง...........................น.   
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ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
9.3) สวนงานอื่นๆ (ถามี) ระบุ ............................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................
................................................................................................. ............................................................. 

10) จ านวนผูปฏิบัติงานประจ า  รวม..........................................คน   
    10.1) สวนงานส านักงาน     ชาย....................................... คน  หญิง.................................. ... คน 
    10.2) สวนงานผลิต           ชาย....................................... คน  หญิง.................................... คน  
    10.3) สวนงานอื่นๆ(ถามี)    ชาย........................................ คน  หญิง..................................... คน  

10.4) สัญชาติแรงงานตางดาว (ถามี)...................................คน 
 

11) แผนผังที่ตั้งแสดงเสนทางเขา – ออกและบริเวณใกลเคียงในระยะ 1 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) แผนผังภาพรวมของกระบวนการผลิต พรอมชี้แจงรายละเอียด 
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ข้อมูลทั่วไป(ต่อ) 
13) ชนิดของเครื่องจักร/ เชื้อเพลิง ที่ใชในกระบวนการผลิต 

13.1) ชนิด..........................................................ปริมาณ........................................................................... 
13.2) ชนิด..........................................................ปริมาณ...........................................................................        
13.3) ชนิด........................................................ ..ปริมาณ...........................................................................      
13.4) ชนิด..................................................... .....ปริมาณ............................................................................         
13.5) ชนิด..........................................................ปริมาณ............................................................................        
13.6) ชนิด..........................................................ปริมาณ............................................................................      
13.7) ชนิด..........................................................ปริมาณ............................................................................      
13.8) ชนิด..........................................................ปริมาณ............................................................................ 
 

14) มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงสถานประกอบกิจการ     
     (ถามี) ระบุ
......…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการระยะก่อนประกอบการ 
  

มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะก่อนประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานที่ตั้ง 
1.1 สถานประกอบกิจการไมอยูในบริเวณบานจัดสรรเพื่อ

การพักอาศัย บานแถวเพ่ือการพักอาศัยและภายใน
ระยะ 100 เมตร จากเขตติดตอสาธารณสถาน ไดแก 
โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา วัด หรือศาสนสถาน 
โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ท าการงาน
ของรัฐ และใหหมายรวมถึง แหลงอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 

  

1.2 อยูหางจากบอน้ าดื่ม แหลงน้ าธรรมชาติ หรือที่มนุษย์
สรางขึ้น พ้ืนที่ชุมน้ า คลองชลประทาน และโรงผลิต
น้ าประปา ไมนอยกวา 300 เมตร 

   

1.3 จัดใหมีรั้วที่มั่นคงแข็งแรง (มีการตอกเสาลงดิน) รอบ
บริเวณสถานประกอบการ และมีพ้ืนที่ฉนวน/พื้นที่กัน
ชน เชน ปลูกตนไมหลังแนวรั้ว 

   

2 สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
2.1 กรณีที่สถานประกอบกิจการอยู่นอกเขตพื้นที่

ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้
ปฏิบัติ ดังนี้ 
อาคารประกอบกิจการตองมีความมั่นคง แข็งแรง 
และปลอดภัยมีการใชประโยชน์ถูกตองตามประเภท
อาคารที่ระบุในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

   
 

2.2 พ้ืนตองท าดวยวัสดุแข็งแรง ทนทาน ท าความสะอาด
งาย ไมดูดซึมน้ า ทนทานตอสารเคมี และไมมีน้ าขัง 

   

2.3 ฝาผนังและเพดานของอาคาร ตองท าดวยวัสดุทนไฟ 
คงทน ท าความสะอาดงาย และไมดูดซึมน้ า 

   

2.4 บริเวณท่ีปฏิบัติงานและทางเดินตองมีพ้ืนที่เพียงพอ
และเหมาะสมส าหรับด าเนินกิจกรรมตางๆ 

   

2.5 มีประตูหรือทางออกท่ีมีขนาดและจ านวนใหเพียงพอ
กับจ านวนคนที่อยูภายในอาคารที่หลบหนีภัยออกไป
ไดทันเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

   

2.6 จัดใหมีการระบายอากาศท่ีเพียงพอและเหมาะสม
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะก่อนประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

3 ความปลอดภัยของ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ 
3.1 การออกแบบติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ใน

ลักษณะที่มั่นคง ปลอดภัย และสามารถท าความ
สะอาดเครื่องจักร เครื่องมือ และบริเวณท่ีตั้งไดงาย
และท่ัวถึง 

   

4 การป้องกันเหตุร าคาญ 
4.1 จัดใหมีมาตรการ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือ

ปูองกัน เหตุร าคาญท่ีอาจสงผลกระทบตอสภาพความ
เป็นอยูโดยปกติแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

   

4.2 จัดใหมีชองทางใหประชาชนสามารถรองเรียนเหตุ
เดือดรอนร าคาญ 
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ส่วนที่ 3 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการระยะประกอบการ 
มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 

1.1 ตองมีการแบงพ้ืนที่เก็บสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด
ใชแลวหรือเหลือใชใหเป็นสัดสวนไมปะปนกับท่ีอยู
อาศัย และใหมีพ้ืนที่อยางเพียงพอตอการเก็บสะสม
วัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใชแลวหรือเหลือใช 

   

1.2 
 

1.2.1 
 
 

1.2.2 
 
 
 
 
 

1.2.3 
 
 

1.2.4 
 
 

1.2.5 
 
 

สถานประกอบกิจการต้องจัดเก็บวัตถุหรือสิ่งของท่ี
ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ ดังนี้ 

จัดเก็บเป็นหมวดหมูตามประเภทของวัตถุ เชน 
กระดาษ ขวดแกว โลหะพลาสติก ซากผลิตภัณฑ์
อิเล็คทรอนิคส์ และอ่ืนๆ เป็นตน 

วัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใชแลว หรือเหลือใชที่ติดไฟได
งาย และวัตถุท่ีมีสารกัดกรอนเป็นสารประกอบ เชน 
เศษกระดาษ ที่นอนช ารุด ซากแบตเตอรี่ โซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ สารที่กอใหเกิดเปลวไฟ เป็นตน ตอง
แยกเป็นสัดสวนโดยเฉพาะและตองเก็บใหหางจาก
แหลงก าเนิดความรอน เพ่ือไมใหเกิดเพลิงไหม 

ในกรณีวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใชแลวหรือเหลือใช ทั้ง
เป็นอันตรายและไมเป็นอันตราย ใหแยกเป็นสัดสวน
และมีปูายแสดงประเภทของวัตถุอันตรายที่เก็บไว 

ควรวางวัตถุหรือสิ่งของช ารุดใชแลวหรือเหลือใชให
เป็นระเบียบ และควรวางไมสูงเกินไปจนอาจ
กอใหเกิดอันตราย 

ไมเก็บวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใชแลวหรือเหลือใช จน
เป็นแหลงเพาะพันธุ์ของสัตว์น าโรคหรือสัตว์อันตราย 
และควรมีการรักษาความสะอาดเพ่ือไมใหเป็นแหลง
แพรเชื้อโรค 

   

1.3 การขนยายวัตถุสิ่งของที่ช ารุดใชแลวหรือเหลือใชโดย
ใชอุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยไมกอใหเกิด
อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร อันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าใหมีผลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 

   

1.4 ก าหนดแบงเขตพ้ืนที่ควบคุมความสะอาด และ
มาตรการปูองกัน หรือรักษาความสะอาด เชน การ
ถอดรองเทากอนเขาหองส านักงาน หองน้ า เป็นตน 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.5 จัดใหมีความเขมของแสงสวางที่เพียงพอและ

เหมาะสมกับลักษณะงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
   

2 ความปลอดภัยของ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ 
2.1 เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใชเหมาะสมกับ

การใชงานและมีการตรวจสอบบ ารุงรักษาใหอยูใน
สภาพดี 

   

2.2 ระบุประเภท จ านวน และขนาดของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใชในการคัดแยก บด อัด หรืออ่ืนๆ 

   

2.3 การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
เชน อุปกรณ์ยกวัตถุ รถเข็น และสายพานล าเลียง 
เป็นตน ตองจัดใหเป็นระเบียบ ไมกีดขวางทางเดิน 

   

3 การจัดการน้ าดื่ม น้ าใช้  
3.1 มีน้ าดื่มสะอาดไวบริการส าหรับผูปฏิบัติงานอยาง

เพียงพอ ลักษณะการน าน้ ามาดื่ม ตองไมกอใหเกิด
ความสกปรกหรือการปนเปื้อน เชน ใชระบบกด     
ใชแกวน้ าสวนตัว ใชแกวกระดาษที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง 
และใชแกวสวนกลางที่ใชดื่มเพียงครั้งเดียวแลวน าไป
ลางท าความสะอาดกอนน ามาใชใหม เป็นตน 

   

3.2 สถานที่ตั้งน้ าดื่มควรอยูคนละบริเวณกับวัตถุหรือ
สิ่งของที่ช ารุดใชแลวหรือเหลือใช เพ่ือไมใหเกิดการ
ปนเปื้อน 

   

3.3 มีน้ าใชที่สะอาด และมีปริมาณเพียงพอตอกิจกรรม
การใชน้ าในแตละวัน 

   

4 การจัดการมลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง  
4.1 จัดใหมีระบบปูองกัน ควบคุม บ าบัด และก าจัด 

มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และ
เหตุร าคาญอ่ืนๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

   

5 การจัดการน้ าเสีย มูลฝอย ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล 
5.1 มีวิธีการบ าบัดน้ าเสียใหเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวของหรือเหมาะสมตอลักษณะกิจการ            
ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนร าคาญและเป็นอันตรายตอ
สุขภาพของชุมชน 

   

5.2 จัดใหมีการระบายน้ าที่เหมาะสมไมมีน้ าทวมขัง      
ในกรณีที่มีการระบายน้ าลงสูสาธารณะใหมีตะแกรง
ส าหรับดักมูลฝอยและตองมีการดูแลไมใหเกิดการ  
อุดตัน 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
5.3 ควรมีบอดักไขมัน และดูแลมิใหเกิดการหมักหมมของ

ไขมันในบอดัก หรือใชการก าจัดไขมันโดยวิธีอ่ืนใดที่มี
ผลเชนเดียวกับบอดักไขมัน 

   

5.4 มีหองน้ า หองสวม ที่ปัสสาวะ และอางลางมือ ตาม
ลักษณะและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ และมีการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

   

5.5 ภายในหองน้ าและหองสวมควรมีวัสดุอุปกรณ์ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมเชน สบู 

   

5.6 ดูแลรักษาความสะอาดหองน้ าและหองสวมเป็น
ประจ าทุกวันที่ปฏิบัติงาน 

   

5.7 
 
 

5.7.1 
 
 
 

5.7.2 

จัดให้มีการเก็บรวบรวมหรือก าจัดขยะอื่นๆที่ไม่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อีก ให้ถูกสุขลักษณะ 
ดังนี้ 

มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและ
เพียงพอกับปริมาณประเภทของขยะที่เกิดข้ึน รวมทั้ง
มีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ 
และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 
ในกรณีที่มีการก าจัดเอง ตองเป็นวิธีที่ถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาลและไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นและตองด าเนินการใหถูกตองตามขอก าหนด
ของทองถิ่นนั้น 

   

5.8 กรณีท่ีมีขยะปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตราย หรือ
สิ่งอื่นใดท่ีอาจเป็นอันตรายตอสุขภาพหรือมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตองจัดใหมีระบบปูองกัน
ควบคุมบ าบัดและก าจัดมลพิษจากสารเคมีหรือวัตถุ
อันตรายหรือสารอันตรายใหเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

   

5.9 กรณีมีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับ
เก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิด
อันตรายหรืออัคคีภัยไดงายโดยเฉพาะตามกฎหมาย
วาดวยวัตถุอันตรายหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

6 การป้องกันเหตุร าคาญ 
6.1 จัดใหมีการควบคุมปูองกันผลกระทบที่เกิดจาก

กิจกรรมตางๆของสถานประกอบกิจการ มิใหมีกลิ่น
เหม็น เขมาควัน เสียง และฝุุน ที่จะท าใหเกิดผล
กระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายตอ
สุขภาพขอผูปฏิบัติงาน ผูอยูอาศัยใกลเคียง และผูผาน
ไปมา 

   

7 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
7.1 จัดใหมีอุปกรณ์ปูองกันและระงับอัคคีภัย ตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบ ารุงรักษา
เครื่องดับเพลิงอยางนอยทุก 6 เดือน และมีการ
ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทาง
ราชการก าหนดหรือยอมรับใหแกผูปฏิบัติงานไมนอย
กวารอยละ 40 ของจ านวนผูปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบกิจการ 

   

7.2 จัดใหมีปูายเตือนภัยและขอปฏิบัติงานติดตั้งตาม
ต าแหนงตางๆที่ส าคัญ 

   

7.3 จัดใหมีตูยาพรอมเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล
เบื้องตนที่พรอมใชงานไดตลอดเวลา 

   

7.4 จัดใหมีและใชอุปกรณ์คุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลใหเพียงพอและเหมาะสม ตามลักษณะการ
ปฏิบัติงาน เชน แวนตา หนากากนิรภัย รองเทาหุม
ขอ/หุมแขง ถุงมือหนา และผาปิดจมูก เป็นตน 

   

7.5 จัดใหมีการตรวจสอบระบบไฟฟูาใหอยูในสภาพ
เรียบรอยปลอดภัยอยูเสมอและควรติดตั้งอุปกรณ์
ปูองกันไฟฟูาดูดหรือลัดวงจร 

   

7.6 ผูประกอบการกิจการและผูปฏิบัติงานจะตองไดรับ
ความรูดานสุขอนามัยความปลอดภัยในการประกอบ
อาชีพ เชน อันตรายจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
เป็นตน 

   

7.7 ผูประกอบกิจการควรดูแลใหผูปฏิบัติงานแตงกาย
รัดกุมเหมาะสม ปลอดภัยตอกิจกรรมที่ปฏิบัติในขณะ
ท างาน เชน เสื้อไมรุงรัง ใสผาคลุมผม และรองเทา 
หุมสน เป็นตน 

   



คูมือประเมินความสี่ยงดานอนามยัสิ่งแวดลอม เลม 2 (ฉบับปรับปรงุ 2559) หนา 94 
 

มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
7.8 จัดใหมีการอบรมใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับการ

รับซื้อและการคัดแยกของเกาเพ่ือปูองกันอันตราย
จากวัสดุที่มีสารอันตรายหรือปนเปื้อนสารอันตราย 
 
 

   

7.9 หามพนักงานรับซื้อวัสดุที่ผิดกฎหมายหากปรากฏวา
สิ่งของเกาท่ีรับซื้อไวตองสงสัยวาไดมาจากการกระท า
ผิด ใหหมายเหตุแจงเจาหนาที่ต ารวจพรอมผลการ
ตรวจสอบ 

   

7.10 จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแกพนักงาน/
ลูกจาง 

   

7.11 หามด าเนินการเผา หลอม สกัด หรือด าเนินกิจกรรม
อ่ืนใดเพ่ือการคัดแยกชิ้นสวนของซากผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเป็นอันตาย เชน แบตเตอรี่รถยนต์ที่ใชแลว ซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใชไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ และ
ภาชนะบรรจุสารอันตรายที่ใชแลว เป็นตน หากมี
ความจ าเป็นใหจัดใหมีระบบปูองกันและควบคุมของ
เสียที่เกิดขึ้นตามประเภทของผลิตภัณฑ์และมาตรการ
ความปลอดภัยอยางเขมงวด ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ก าหนด 

   

8 การป้องกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะน าโรค   
8.1 จัดใหมีการปูองกัน ควบคุม ก าจัดสัตว์และแมลง    

น าโรค อยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
   

8.2 ท าความสะอาดสถานที่ท างานและบริเวณท่ีเก็บสะสม
วัสดุอยางสม่ าเสมอ และไมเก็บจนเป็นแหลงเพาะ
พันธ์ของสัตว์น าโรคหรือสัตว์อันตราย 

   

9 มาตรการอื่นๆ 
9.1 บันทึกปริมาณของที่รับซื้อแหลงที่มาและปริมาณที่

น าไปรีไซเคิลไดหรือใชประโยชน์ไมได 
   

9.2 จัดใหมีปูายแสดงราคารับซื้อพรอมทั้งระบุประเภท
ของวัสดุที่รับซื้อ 
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ส่วนที่ 4 สรุปความเห็นของเจ้าหน้าที่  
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6. กิจการผลิตสีหรือน้ ามันผสมส ี
 
6.1 ความหมายและกระบวนการผลิต 
 ความหมาย การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี คือ สถานที่ที่ท าการผลิตสีน้ ามัน หรือน้ ามันท่ีใชผสมสี 
เชน น้ ามันสน ทินเนอร์ เป็นตน 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 

1. ทินเนอร์ (Thinner) คือ  ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบดวยตัวท าละลายอินทรีย์ระเหยงาย
หลายชนิดผสมกัน มีลักษณะเป็นของเหลวใส ระเหยงาย มีกลิ่นฉุน เป็นผลิตภัณฑ์
ส าหรับละลาย และเจือจางสี น้ ายาเคลือบเงา เพื่อลดความหนืด และเจือจางใหสีเหมาะ 
และงายตอการใชงาน สวนประกอบหลักของทินเนอร์ ไดแก โทลูอีน (toluene) 

2. น้ ามันสน (Spinit of turpentine) คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีไดจากการกลั่นยางสน 
(turpentine or oleoresin) ที่อุณหภูมิต่ ากวา 180 องศาเซลเซียส (ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,2550) 

3. สีน้ ามัน (Enameled Paints) คือ เป็นสีที่ประกอบดวยน้ ามันขัดเงา (Varnish) ผงสี 
ตัวเจือจาง และสารเพ่ิมเติมคุณสมบัติ (Additives) ตางๆ โดยกรรมวิธีการผสมชนิดใช
ความรอนชวย สีน้ ามันใชทาหนาวัสดุไดทุกชนิดเพ่ือความทนทาน เมื่อแหงจะมีลักษณะ
เป็นฟิล์มแข็งมีความเหนียมและเป็นเงามัน ซึ่งความเงามันนี้อาจจะปรับใหมากหรือนอย
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเลือกใชน้ ามันขัดเงา อาจกล่าวได้ว่าสีน้้ามันก็คือสีเคลือบนั่นเอง 

องค์ประกอบของสีน้ ามันหรือสีเคลือบเงา 
องค์ประกอบ คุณสมบัติ 

1.กลุมผงสี (Pigment) และสารผสมเพื่อเพิ่ม
ปริมาตร (Extender) 

ใชในการปิดทับพื้นที่ผิวที่เคลือบ ผงสีมี 2 ชนิด คือ ผงสีที่เป็นสารอินทรีย์ 
เชน Monoazo pigment และผงสีที่เป็นสารอนินทรีย์ เชน ไทรเทเนียม
ไดออกไซด์ สวนสารผสมสีเพื่อเพ่ิมปริมาตร เชน แคลเซียมคาร์บอเนต 

2.ตัวประสาน หรือสารเคลือบ (Binder) หรือเรซิน 
(Resins) 

เป็นสารที่ชวยในการยึดประสานอนุภาคของสีใหติดแนนกับพื้นที่ผิววัสดุที่
เคลือบ เมื่อแหงมีลักษณะเป็นแผนฟิล์ม มีความเหนียว ความคงทนและ
ยืดหยุนตัว ไดแก อะคริลิก 

3.ตัวท าละลายอินทรีย์ (Solvent) ท าหนาที่ปรับความหนืดของสี เพื่อใหเหมาะสมกับการผลิต และการใช
งาน 

4.สารเติมแตง (Additive) ท าใหสีมีสมบัติพิเศษ ชวยใหสีที่ทาเรียบไมเป็นรอยแปรง ตัวอยางของ
สารเติมแตง ไดแก สารที่ชวยการกระจายผงสี สารกันเกิดฟอง สารชวยท า
ใหขน สารลดแรงตึงผิว วัตถุกันเสีย หรือสารปูองกันเช้ือรา เป็นตน 

ที่มา : คูมือการก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมสี (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,2551) 
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     กระบวนการผลิต  
กระบวนการผลิตสีน้ ามัน มี 7 ขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
1)  การจัดเตรียมวัตถุดิบ ขนยายวัตถุดิบจากโกดังเก็บ ชั่งน้ าหนักตามสูตรการผลิต และยกมาตั้งวาง

ในจุดที่ก าหนดพรอมเทลงถังผสม    
2)  การตีสีหรือการผสมสีขั้นต้น เทวัตถุดิบทั้งหมด ไดแก ผงสี เรซิน สารท าละลาย และสารเติมแตง

ตางๆ ตามสูตรผลิตลงในถังผสมซึ่งมีกานกวนตรงกลางและมีฝาปิด เริ่มกวนใหสวนผสมเขากัน
โดยใชความเร็วสูง (High Speed Mixer)  ทั้งนี้ ถังผสมมี 2 แบบ คือ 1) ถังขนาดใหญยึดติดกับที่ 
มีความจุมากกวา 400 แกลลอน และ 2) ถังขนาดเล็กเคลื่อนยายได มีความจุตั้งแต 30 ถึง 400 
แกลลอน  

3)  การบดสี ถายเทสีที่ผสมเขากันดีจากถังกวนไปยังหมอบด เพ่ือบดสวนผสมใหละเอียดมีขนาดของ
เนื้อสีตามท่ีตองการ  

4)  การผสมสี หลังจากการบดจะท าใหสวนผสมของสีเขมขนขึ้น จึงถายเทสวนผสมลงถังกวนและเติม
วัตถุดิบสวนที่เหลือซึ่งเป็นของเหลว ไดแก สารยึด สารเติมแตง สารท าละลาย ลงในถังกวนผสม
ใหเขากัน 

5)  การแต่งหรือปรับสี เป็นการปรับแตงเฉดสีดวยแมสี จากนั้นสุมตัวอยางเพ่ือตรวจสอบเฉดสี และ
คุณภาพของสี เชน ความหนืด ความหนาแนน การเทียบสี ความละเอียด ตามลักษณะสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์แตละชนิด  

6)  การกรองและบรรจุ กรองสีดวยวัสดุกรอง เพ่ือแยกอนุภาคขนาดใหญออกจากสีและบรรจุใน
ภาชนะขนาดตางๆ คือ ขนาด 5 แกลลอน 1 แกลลอน และ ¼ แกลลอน เพ่ือจ าหนายตอไป 
วิธีการบรรจุสีลงภาชนะ 2 วิธี คือ บรรจุดวยเครื่องจักรอัตโนมัติ และบรรจุดวยมือ ส าหรับ
โรงงานขนาดใหญและมีก าลังการผลิตสูงอาจใชทั้งสองวิธี ขณะที่โรงงานขนาดเล็กอาจใชพนักงาน
ท าหนาที่บรรจุเพียงวิธีเดียว และส าหรับสีพนซึ่งตองบรรจุลงกระปองสเปรย์ ในกระบวนการ
บรรจุจึงเริ่มที่การใสลูกแกวลงในกระปองและใสสีลงในกระปอง แลวจึ งบรรจุก฿าซ LPG ที่ผาน
กระบวนการสกัดกลิ่นออกแลวลงในกระปอง จากนั้นปิดฝาครอบวาล์ว ปิดฝา ติดสติ๊กเกอร์บอกสี
และบรรจุในกลอง 

7)  จัดเก็บเข้าโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ น าไปเก็บที่คลังสินคา เพ่ือรอการกระจายไปยังตัวแทนจ าหนาย
หรือลูกคาตอไป 
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6.2 มลพิษ/ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ของเสียจากกระบวนการผลิตสีน้ ามัน ไดแก Solvents ที่ใช

ลางอุปกรณ์ สีเสื่อมคุณภาพ กากสีหกหลน ถุงและภาชนะบรรจุสารเคมีเปลา และมลพิษอากาศที่เกิดจาก
การผลิตสีน้ ามัน คือ สารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs) ที่มีแหลงก าเนิดจากตัวท าละลายทั้งหมดที่ใชใน
โรงงาน จะมีการปลอยออกมาในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่เกี่ยวของกับตัวท าละลายทั้งท่ีเป็น
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

จัดเตรียมและใส่วัตถุดิบลงถังผสม 

ผงส ี(Pigment) 
เรซิน (Resin binder) 
ตัวท าละลาย (Solvent) 
สารปรับแตงคณุภาพ  

      เชน Bentol 

กระบวนการตีส ี

กระบวนการบดส ี

กระบวนการบรรจุ 

บรรจุหีบห่อ 

จัดเก็บเข้าโกดังเก็บผลิตภัณฑ ์

กระบวนการผสมและแต่งส ี

ใชความเร็วรอบ  
800-1000 รอบ/นาที 
 
Sand Mill ใชการอัดสี
ผานเขาไปในเครื่อง 

Mixing Tank ใชความเร็ว
รอบ 400-600 รอบ/นาที 
แมส ี
ตัวท าละลาย 

บรรจลุงกระปองสเปรย ์
บรรจลุงถังสี 
ใสกลอง 
เรียงบนพาเลท 
 

อาคารเก็บ 
ฟอร์คลิฟท์/Handlift 
 

VOCs, ฝุ่นผงสี 

VOCs, ฝุ่นผงสี 

VOCs, กากส ี

VOCs, กากส ี

VOCs, กากส ี

รูปที ่3-1 มลพิษจากการผลิตสีน้ ามัน 
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มลพิษและปัจจัยเสี่ยง จุดที่เกิด   ลักษณะมลพิษ 

1. เสียงดัง -การขนยายและใสวัตถดุิบลงถัง 
-การผสม 
-การตีส ี
-การบดส ี

 

2. มลพิษอากาศ 
   
  
  
  

- การขนยายและใสวัตถุดบิลงถัง 
- การผสม 
- การตีส ี
- การบดส ี
- การแตงสี (การกวน) 
- การบรรจ ุ

- เบนซีน โทลูอีน มิกซ์ไซลีน สไตรนี  
- ไซโคลเฮกเซน อะซีโตน เมธานอล 
- ไอโซโพรพลิแอลกอฮอล์  
- เอทิลแอลกอฮอล์ คลอโรฟอร์ม  
- ไตรคลอโรเอทิลีน  
- เมทิล เอทิล คีโตน  
- เมทธิล ไอโซบิวทลิ คีโตน  
- เฮกเซน , เอททิลอะซีเตรท  
- ไดคลอโรมีเธน/เมธิลีน คลอไรด์  
- บิวทิล อะซิเตท , เอทธิล เบนซนี  
- โลหะหนัก ตะกั่ว แคดเมียมอลูมเีนียม 
- ฝุุนขนาดเล็ก , ฝุุนผงส ี 

3. น้ าเสีย - เครื่องWet  Scrubber 
- การลางเครื่องจักรอุปกรณ ์

COD 

4. อุบัติเหตุ - การจัดเก็บสารไวไฟ ไดแก ตัว 
ท าละลาย 
- การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ 
-บริเวณอาคารผลิต 
- ระบบปูองกันอัคคีภัย 
- ขั้นตอนการผลิต 

 

5. มูลฝอย (ภาชนะปนเป้ือน 
กากสี สีเสื่อมสภาพ และ 
Solvent เป็นต้น) 
  
  
  
  

-การขนยายและใสวัตถุ ดบิลงถัง 
  
  

- กลองกระดาษ ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก 
- ภาชนะใส เคมีภณัฑ์ เชน ถังเหลก็ เศษ
ผา ถุงมือเปื้อนสารเคมี กากสีหกหลน 

-การผสม 
-การบดสี (ballmill) 
-การแตงส ี
-การกรอง 
-การบรรจ ุ

-กากสีหกหลน 
-สีเสื่อมคุณ ภาพ 

-การลางเครื่องจักรอุปกรณ ์ -ตัวท าละลายที่ปนเปื้อนสีและกากส ี
ที่มา : ดัดแปลงจาก 
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2551). คูมือการก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมสี.  
2. กรมอนามัย. (2558). คูมือประเมินความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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6.3 แนวทางประกอบการตรวจประเมิน 
1. เรื่องสถานที่ตั้ง 

ใหพิจารณาที่ตั้งสถานประกอบกิจการ โดยใหหางจากชุมน เป็นระยะทางท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสุขภาพและเป็นสาเหตุร าคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง และใหที่ตั้งเป็นไปตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวของดวย ส าหรับโรงงานผลิตผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี มีขอเสนอแนวทางเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ดังนี้ 

1. ท าเลที่ตั้งไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หากทองถิ่นมีการก าหนดผังเมืองรวม ให
พิจารณาอนุญาตกอสรางสถานประกอบกิจการตามแผนผังก าหนดการใชประโยชน์ที่ดิน  (ที่ดินบาง
ประเภท หามใชประโยชน์เพื่อกิจการโรงงาน เชน ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม เป็นตน)  

2. ท าเลที่ตั้งไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งโรงงานไวดังนี้ 
     (ล าดับที่ 45) โรงงานประกอบกิจารเกี่ยวกับสี น้ ามันชักเงาเชลเล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์

ส าหรับใชยาหรืออุดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เขาขายโรงงานจ าพวกท่ี 3 ทุกขนาด หามตั้งใน
บริเวณดังตอไปนี้  

- บานจัดสรรอาคารชุดพักอาศัย และบานแถวเพ่ือการพักอาศัย 
- ภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดตอสาธารณสถานไดแก โรงเรียนหรือสถาบันการ 

ศึกษาวัดหรือศาสนาสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ท าการงานของหนวยงานของรัฐ และ
ใหหมายความรวมถึงแหลงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด  

- ตองตั้งอยูในท าเลและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมตามขนาดและประเภทหรือชนิดของโรงงานโดยไมอาจกอใหเกิดอันตรายเหตุร าคาญหรือ
ความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพย์สินของผูอื่นดวย 
 
2. อาคาร และการจัดสิ่งแวดล้อมภายสถานประกอบกิจการ 

1) พื้นที่โรงงาน จัดพื้นที่อยางเป็นสัดสวน และเหมาะสม มีแนวทาง ดังนี้  
 ควรมีพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมตางๆ ในโรงงานประมาณรอยละ 70 ของพ้ืนที่ทั้งหมด

ประกอบดวย 
- พ้ืนที่จัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมี 
- พ้ืนที่กระบวนการผลิต โรงงาน และเครื่องจักร 
- พ้ืนที่เก็บผลิตภัณฑ์ 
- พ้ืนที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ 
 ควรมีพื้นที่สาธารณูปโภคประมาณรอยละ 20 ของพ้ืนที่ทั้งหมดประกอบดวย 
- อาคารส านักงานและสวนกลาง 
- ระบบบ าบัดน้ าเสีย/อากาศเสีย 
- ระบบจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
 ควรมีพื้นที่วางหรือพ้ืนที่สีเขียวประมาณรอยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
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2) อาคารจัดเก็บและผลิตภัณฑ์ 
- อาคารควรมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์เพ่ือปูองกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได 
- การติดตั้งระบบไฟฟูาตองเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟูาในพ้ืนที่อันตรายตาม

มาตรฐาน การติดตั้งส าหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- อุปกรณ์ไฟฟูา ตองเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวย

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นท่ียอมรับ 
- อาคารจัดเก็บ ของเหลวไวไฟตองแยกเป็นเอกเทศ หรือแยกออกจากอาคารอ่ืนหรือแยก

บริเวณโดยมีผนัง ที่สามารถทนไฟไดนานไมนอยกวา 2 ชั่วโมง 
- มีปูายเตือนอันตราย ไมท าใหเกิดแหลงความรอน ประกายไฟ 
 
3) ลักษณะอาคาร เป็นไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และหลักสุขาภิบาล

โรงงาน ดังรายละเอียดในตาราง  
 

ตารางแสดง องค์ประกอบส าคัญในการจัดการด้านอาคารและสิ่งแวดล้อมภายสถานประกอบกิจการ 
ประเด็นส าคัญ หลักเกณฑ์/มาตรฐาน กฎหมายอ้างอิง 
หองสวม มีห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ และสถานที่ท าความสะอาดร่างกายดังนี้ 

- อยางนอยอัตราคนงานไมเกิน 15 คน ตอสวม 1 ท่ีนั่ง 
- คนงานไมเกิน 40 คน ตอ 2 ท่ีนั่ง, คนงานไมเกิน 80 คน ตอ 3 

ที่น่ัง และเพิ่มขึ้นตอจากนี้ในอัตราสวน 1 ท่ีนั่งตอจ านวน 
คนงานไมเกิน 50 คน 

- ส าหรับโรงงานท่ีมีคนงานชายและคนงานหญิงรวมกันมากกวา 
15 คน ใหจัดสวมแยกไวส าหรับคนงานหญิงตามอัตราสวนท่ี
ก าหนดขางตนดวย 

- จัดใหมีการระบายถายเทอากาศใหเพียงพอ และจัดใหมี
กระดาษช าระหรือน้ าส าหรับช าระใหเพียงพอ 

- และขอก าหนดอื่นๆ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 63ฯ 

กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 
2551)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

การระบาย
อากาศ 

มีพื้นท่ีประตู หนาตาง และชองลมรวมกันโดย ไมนับท่ีติดตอ
ระหวางหองไมนอยกวา 1 ใน 10 สวนของพื้นที่ของหอง 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2535)  ออกตามความใน 
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

การจัดความเขม
แสงสวาง 

จัดใหสถานประกอบกิจการมีความเขมของแสงสวางใหเหมาะสม
ตอการปฏิบัติงานเชน  
- 200 ลักซ์ ส าหรับงานละเอียดน้อยมาก เชน งานหยาบที่ท าที่

โต฿ะหรือเครื่องจักร การตรวจงานหยาบดวยสายตา การนับ หรือ
การตรวจเช็คสิ่งของที่มีขนาดใหญในหองเก็บของ 

 
-  400 ลักซ์ ส าหรับงานละเอียดน้อย เชน งานขนาดปานกลางที่

ท าท่ีโต฿ะหรือเครื่องจักร งานประจ าในส านักงาน (เชน การพิมพ์
การเขียน) งานสอบถาม หรืองานประชาสัมพันธ์การประกอบ
รถยนต์และตัวถัง เป็นตน 

 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดลอมใน
การท างานเกี่ยวกับความรอน 
แสงสวาง  และเสียง พ.ศ . 
2549 
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ประเด็นส าคัญ หลักเกณฑ์/มาตรฐาน กฎหมายอ้างอิง 
- 600 ลักซ์ ส าหรับงานละเอียดปานกลาง เชน งานวาดภาพหรือ

เขียนแบบระบายสี พนสี และตกแตงสีงานที่ละเอียดงานพิสูจน์
อักษรการตรวจสอบขั้นสุดทายในโรงงานผลิตรถยนต์ เป็นตน 

 
- 1,200 ลักซ์ ส าหรับงานละเอียดสูง เชน การตรวจสอบการตัด

เย็บเสื้อผาดวยมือการตรวจสอบและการตกแตงช้ินสวนสินคาสิ่ง
ทอ สิ่งถัก หรือเสื้อผาที่มีสีออนขั้นสุดทายดวยมือการเทียบสีใน
งานยอมผา 

ประตูหนไีฟ ประตูหนีไฟตองท าดวยวัสดุทนไฟมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80 
ซม. สูงไมนอยกวา 1.90 ม.และตองท าเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู
ภายนอกเทานั้นกับตองติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคับใหบานประตูปิดได
เองและตองสามารถเปิดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลาประตูหรือ
ทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีธรณีหรือขอบกั้น 

กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 
2543)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

 
3. การควบคุมสัตว์รบกวน สัตว์พาหะน าโรค 

จัดใหมีมาตรการปูองกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะน าโรค โดยการควบคุมทางดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเป็นหลัก หรือถาจ าเป็นตองควบคุมดวยสารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ตองไมเป็นอันตราย
ตอพนักงาน  

 
1) การควบคุมแมลงวัน  
การควบคุมแมลงวัน ตองอาศัยขอมูลประกอบการวางแผน เชน จ านวนประชากรแมลงวัน 

ชนิด ชีวิตความเป็นอยู เป็นตน การควบคุมแมลงวัน มีดังนี้  
 การควบคุมทางดานการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม (Environmental sanitation control) 

เป็นการควบคุมที่ใหผลถาวร คาใชจายถูก หลักการ คือ ก าจัดแหลงเพาะพันธุ์ (breeding places) ให
หมดไปหรือลดนอยลง จะเป็นการปูองกันไมใหแมลงวันไดอาศัยเพาะพันธุ์ เชน การก าจัดขยะมูลฝอยให
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล การก าจัดอุจจาระใหถูกสุขลักษณะ ไมเป็นแหลงแพรพันธุ์ของแมลงวัน การ
ก าจัดสิ่งโสโครกตางๆ เป็นตน 

 การควบคุมโดยใชสารเคมี (Chemical control) คือ ใชสารเคมีท าลายตัวออนและตัว
แกของแมลงวัน ดวยการพนลงบนแหลงเพาะพันธุ์ ตามกองขยะ มูลสัตว์ สารเคมีที่ใช ไดแก กลุมไพรี
ทรอยด์ (Pyrethroid) ใชสารเคมี 150 -200 cc. ตอน้ า 10 ลิตร (2/3 ปี๊บ) ฉีดดวยตัวถังอัดลม (pressure 
Spray) 1 ลิตร ตอพ้ืนที่ 20 ตารางเมตร 

 การควบคุมโดยชีววิธี (biological control) การควบคุมวิธีนี้อาศัยศัตรูธรรมชาติ 
(natural enemies) ที่มีอยูแลวของแมลงวันชวยควบคุมประชากรของแมลงวันใหอยูในบริเวณที่
เหมาะสม เชน พวกตัวห้ า (predators) พวกตัวเบียน (parasites) และพวกจุลินทรีย์ (Microorganisms) 

 การควบคุมโดยวิธีกล (Machanical control) วิธีนี้ท าไดโดยการใชกับดักแมลงวันแบบ
ตาง ๆ (Fly traps) หรือการตบตี (swatting) โดยใชแส ไมตีแมลงวัน หรือสิ่งอ่ืนที่ดัดแปลงแมลงวัน วิธีนี้
จะชวยท าลายและลดประชากรแมลงวัน 
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2) การควบคุมและก าจัดแมลงสาบ 
วิธีการควบคุมและก าจัดแมลงสาบสามารถท าไดหลายวิธี ดังนี้ 
 การจัดการดานการสุขาภิบาล วิธีนี้เป็นการควบคุมและก าจัดแมลงสาบที่ดีและประหยัด

หยัดที่สุด คือ จัดการรักษาความสะอาดบานเรือนที่พักอาศัยอยางสม่ าเสมอ ก าจัดแหลงเพาะพันธุ์ของ
แมลงสาบ เศษอาหาร ขยะมูลฝอย และ  สิ่งปฏิกูล  

 ก าจัดแคปซูลของแมลงสาบ เนื่องจากแมลงสาบออกไขติดกันหลายๆ ฟอง มีลักษณะ
เป็นแคปซูลสีน้ าตาล โดยจะวางไขติดอยูกับเสื้อผา ฝาผนังบาน หรือพ้ืนผิววัตถุตาง ๆ ที่มันอาศัยอยู  

 การใชกับดัก เชน ดัดแปลงขวดเหลา หรือขวดน้ าอัดลมมาท าเป็นกับดักแมลงสาบ โดย
การใสเหยื่อพวกถ่ัว ขาวโพด เนย หรือขาวสารคั่ว น าขวดไปวางตามจุดที่แมลงสาบชอบอาศัยอยู โดยวาง
เอียงบนทอนไมท ามุม 45 องศา หรือมากกวานั้น เมื่อแมลงสาบออกลาเหยื่อในขวดมันจะตกลงไปในขวด 
ซึ่งแมลงสาบไมสามารถจะขึ้นมาไดอีก เพราะขวดลื่น  

 การใชสารเคมี ก าจัดโดยใชสารเคมีจ าพวกสารฆาแมลงชนิดที่มีฤทธิ์ตกคางฉีดพนตาม
แหลงหลบซอนอาศัยของแมลงสาบ เชน ใชไบกอน (Baygon) 1% หรือ ไดอาซีนอน (Diazinon) 2% 
หรือ มาลาไทออน 3-5% หรือ อาจใชสารเคมี    ที่ใหผล quick knock down ฉีดพนไปตามตัวแมลงสาบ
เลยกไ็ด หรือบางครั้งอาจใชสารเคมีเหลานี้ ในลักษณะผสมเหยื่อ ซึ่งขนาดความเขมขนของสารเคมี  ที่ควร
ใช คือ ไบกอน 2% หรือ มาลาไทออน 5% หรือ ไดอาซีนอน 0.5% เมื่อผสมเหยื่อแลวใหวางตามแหลงที่มี
แมลงสาบชุกชุม 

 
3) การควบคุมสัตว์แทะ/หนู 
 การปรับปรุงดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เป็นการปูองกันหรือก าจัดที่พักอาศัยของหนู ซึ่ง

วิธีนี้เป็นวิธีการที่ดีท่ีสุดในการควบคุมหนูแบบถาวร ตัวอยางเชน  
 การปูองกันมิใหหนูเขาสูอาคารที่พักอาศัย อาคารที่สามารถปูองกันมิใหหนูเขาไดนั้น 

จะตองไมมีชองหรือทางเปิดอ่ืนใด พอที่หนูจะเขาไปได  
 ปิดหรืออุดทางหนูเขาออก เมื่อส ารวจพบวามีชองทางเดินของหนู ควรใชลวดตาขาย 

แผนโลหะ คอนกรีต ปิดชองทางเดินนั้นเสีย เพ่ือไมใหหนูมีชองทางเขาสูอาคารได  
 การรวบรวมและก าจัดมูลฝอย เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถท าลายแหลงอาหารและที่พักอาศัย

ของหนู นับวามีความส าคัญทางดานสุขาภิบาล  
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4. ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ 
  สถานประกอบการมีการด าเนินการดานความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน และจัด
สวัสดิการในสถานประกอบการ อยางเหมาะสม โดยอยางนอยใหเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 
ตารางแสดง มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบการ 

ประเด็นส าคัญ หลักเกณฑ์/มาตรฐาน กฎหมายอ้างอิง 
อุปกรณ์คุมครอง
ความปลอดภัยสวน
บุคคล 

อุปกรณ์คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตองมีมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นตามกฎหมายวา
ความปลอดภัยฯเชน ชุดปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) ครอบหูลด
เสียง (Ear Muffs) หมวกนิรภัย (Safety Hat) เป็นตน  

กฎกระทรวงมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการ
ท างานเกี่ยวกับความรอน 
แสงสวาง และเสียง พ.ศ.
2549 

ทางหนีไฟ บันไดหนี
ไฟ และสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม 

1)  จัดใหมีสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงแบบ
เคลื่อนยายได  

2)  ประตูหนีไฟตองท าดวยวสัดุทนไฟ เป็นบานเปดิชนิดผลัก
ออกสูภายนอก พรอมตดิตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับใหบาน
ประตูปดิไดเอง  

- มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 90 เซนติเมตร  
- ความสูงไมนอยกวา 1.90 เมตร  
- ตองสามารถเปิดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา 
- ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีช้ัน

หรือธรณปีระตูหรือขอบกั้น 
3)  กรณีอาคารในสถานประกอบการเป็นอาคารสูง (ความสูง 

23 เมตรขึ้นไป) ตองมีบันไดหนไีฟจากช้ันสูงสุดหรือ
ดาดฟูาสูพื้นดินอยางนอย 2 บันได 

- ตั้งอยูในท่ีทีบุ่คคลไมวาจะอยู ณ จดุใดของ
อาคารสามารถมาถึงบันไดหนไีฟไดสะดวก  

- แตละบันไดหนไีฟตองอยูหางกันไมเกิน 60.00 
เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน 

- มีความกวางไมนอยกวา 90 เซนตเิมตร  
- ลูกนอนกวางไมนอยกวา 22 เซนตเิมตร  
- ลูกตั้งสูงไมเกิน 20 เซนติเมตร  
- ชานพักกวางไมนอยกวา 90 เซนตเิมตร  
- มีราวบันไดอยางนอยหนึ่งดาน 
- หามสรางบันไดหนีไฟเป็นแบบบันไดเวียน 

พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522 

เครื่องดับเพลิง - ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ โดยมี 1 เครื่องตอพื้นที่ไมเกิน 
1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกนิ 45 เมตร แตไมนอยกวา
ช้ันละ 1 เครื่อง (กรณีมหีลายชั้น) โดยชนิดของเครื่อง
ดับเพลิงเป็นอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้  

 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
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ประเด็นส าคัญ หลักเกณฑ์/มาตรฐาน กฎหมายอ้างอิง 
5) เครื่องดับเพลิงชนิดก฿าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด

บรรจไุมนอยกวา 4 กิโลกรัม 
6) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง  ขนาดบรรจุไมนอย

กวา 4 กิโลกรัม 
- ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครือ่งสูงจากระดับพื้นอาคาร

ไมเกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอานค าแนะน าการ
ใชได สามารถน าออกมาใชสอยไดสะดวก และตองอยูใน
สภาพใชงานไดตลอดเวลา 

- มีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย 6 
เดือน/ครั้ง  

อบรม ซอมหนไีฟ - มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นตน โดยผูที่ไดรับใบอนุญาต
จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ใหแกผูปฏิบัติงาน
ไมนอยกวารอยละ 40 ของจ านวนผูปฏิบัติงาน ในแตละ
แผนก 

- จัดใหผูปฏิบัติงานทุกคนฝึกซอมดับเพลิงและฝึกซอม
อพยพหนีไฟพรอมกันอยางนอยปีละ 1 ครั้ง  และ
ขอก าหนดอื่นๆ ตามกฎกระทรวงฯ 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และ
ด าเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการท างาน
เกี่ยวกับการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. 2555 

หองน้ า มีห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ และสถานที่ท าความสะอาดร่างกาย 
ดังนี ้

- อยางนอยในอัตราคนงานไมเกิน 15 คน ตอสวม 1 ที่น่ัง 
- คนงานไมเกิน 40 คน ตอ 2 ที่น่ัง, คนงานไมเกิน 80 คน 

ตอ 3 ที่น่ัง และเพิ่มขึ้นตอจากนี้ในอัตรา 1 ที่น่ังตอ
จ านวน คนงานไมเกิน 50 คน 

- ส าหรับโรงงานท่ีมีคนงานชายและคนงานหญิงรวมกัน
มากกวา 15 คน ใหจัดสวมแยกไวส าหรับคนงานหญิง
ตามอัตราสวนท่ีก าหนดขางตนดวย 

- จัดใหมีการระบายถายเทอากาศใหเพียงพอ และจัดใหมี
กระดาษช าระหรือน้ าส าหรับช าระใหเพียงพอ 

- และขอก าหนดอื่นๆ 

กฎกระทรวงวาดวยการจดั
สวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ. 2548 (อางอิง
อัตราหองน้ าตามกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 63 (พ.ศ. 2551) ตาม
ความพระราชบัญญตัิควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522) 

น้ าดื่ม จัดน้ าด่ืมอย่างเพียงพอต่อจ านวนพนักงาน  ตามอัตรา ดังนี ้
- คนงานไมเกิน 40 คน ตอน้ าดื่ม 1 ที่  
- คนงานไมเกิน 80 คน ตอน้ าดื่ม 2 ที่  
- เพิ่มขึ้นตอจากน้ีอัตราสวน 1 ที่ ตอจ านวนคนงานไมเกิน 

50 คน  
- ตองจัดหาและรักษาอุปกรณ์การดืม่และภาชนะท่ีบรรจุ

น้ าดื่มใหพอเพียง และอยูในสภาพที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 

กฎกระทรวงวาดวยการจดั
สวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ. 2548 
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แบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมการประกอบกิจการ 
กิจการผลิตสีหรอืน้ ามนัผสมส ี 

 
วัตถุประสงค์การตรวจประเมิน 
 ขออนุญาตประกอบกิจการ 
 ขอตออายุใบอนุญาต  
 ตรวจแนะน ากรณีมีการรองเรียน 

วันที่ตรวจ
ประเมิน 

ผู้ตรวจประเมิน ผู้รับการตรวจ
ประเมิน 

   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1) ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................................................... ................... 
2) ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ  เลขที่............ หมูที่ .............. ซอย...................... ถนน................... .......... 
    ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด.................................. ......... 
    รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์...................................โทรสาร.................................. ......... 
 

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ 
           มีใบอนุญาต  เลขท่ีใบอนุญาต……….……………………..…………………………………………………… 
               ออกใหเมื่อวันที่...........................................หมดอายุวันที่....................................... ............ 
           ไมมีใบอนุญาต(อยูระหวางด าเนินการขออนุญาตประกอบกิจการฯ) 
 

4) ชื่อผูขอใบอนุญาต (ระบุตามปรากฏในใบอนุญาต).............................................................................. ... 
5) ชื่อเจาของ (ระบุชื่อผูเป็นเจาของด าเนินการจริง).......................................................................... ........ 
6) ปีที่เริ่มด าเนินการ พ.ศ. .............................................................................................................. .......... 
 

7) ขนาดพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ 
         7.1) พื้นที่ทั้งหมด.................................................................... ไร 
         7.2) พื้นที่ประกอบกิจการ............................................ ตารางเมตร 
 

8) เวลาท างานของสถานประกอบกิจการ 
          8.1) สวนงานส านักงาน เริ่มตั้งแตเวลา...................น.  ถึง................น.  รวม..............วัน/สัปดาห์   
          8.2) สวนงานผลิต เริ่มตั่งแตเวลา......................น.  ถึง...............น.  รวม...................วัน/สัปดาห์   
          8.3) สวนงานอื่นๆ (ถามี) ระบุ............................................................................................. ........... 
 

9) จ านวนผูปฏิบัติงานประจ า  รวม..........................................คน  
    9.1) สวนงานส านักงาน    รวม.......................คน  (ชาย....................... คน   หญิง....................... คน ) 
    9.2) สวนงานผลิต           รวม......................คน  (ชาย..................... คน     หญิง....................... คน ) 
    9.3) สวนงานอื่นๆ (ถามี)   รวม.....................คน    (ชาย....................... คน  หญิง..................... คน ) 
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ข้อมูลทั่วไป(ต่อ) 
 

10) แผนผังที่ตัง้แสดงเสนทางเขา – ออกและบริเวณใกลเคียงในระยะ 1 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) แผนผังภาพรวมของกระบวนการผลิต พรอมชี้แจงรายละเอียด 
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ข้อมูลทั่วไป(ต่อ) 
 

13) ชนิดของวัตถุดิบ/ สารเคมี ที่ใชในกระบวนการผลิต และปริมาณการจัดเก็บ 
     13.1) ชนิด......................... ปริมาณที่ใชตอวัน......................ปริมาณที่จัดเก็บ................................. ... 
     13.2) ชนิด......................... ปริมาณที่ใชตอวัน......................ปริมาณที่จัดเก็บ................................. .... 
     13.3) ชนิด......................... ปริมาณที่ใชตอวัน......................ปริมาณที่จัดเก็บ........................ ............. 
     13.4) ชนิด......................... ปริมาณที่ใชตอวัน......................ปริมาณที่จัดเก็บ................................. .... 
     13.5) ชนิด......................... ปริมาณที่ใชตอวัน......................ปริมาณที่จัดเก็บ................................. .... 
 
14) ชนิดของเครื่องจักร ที่ใชในกระบวนการผลิต 
     14.1) ชนิด........................................................ขนาด....................แรงมา  จ านวน...................เครื่อง 
     14.2) ชนิด........................................................ขนาด....................แรงมา  จ านวน...................เครื่ อง 
     14.3) ชนิด........................................................ขนาด....................แรงมา  จ านวน...................เครื่อง 
     14.4) ชนิด........................................................ขนาด....................แรงมา  จ านวน...................เครื่ อง 
     14.5) ชนิด........................................................ขนาด....................แรงมา  จ านวน...................เครื่อง 
     14.6) ชนิด........................................................ขนาด....................แรงมา  จ านวน...................เครื่ อง 
     14.7) ชนิด........................................................ขนาด....................แรงมา  จ านวน...................เครื่อง  

รวมขนาดเครื่องจักรทั้งหมด......................แรงม้า 
 

15) เชื้อเพลิงที่ใช 
       15.1) ชนิด............................ ปริมาณที่ใชตอวัน....................ปริมาณที่จัดเก็บ................................. 
       15.2) ชนิด............................ ปริมาณที่ใชตอวัน....................ปริมาณที่จัดเก็บ................................ .. 
       15.3) ชนิด............................ ปริมาณที่ใชตอวัน....................ปริมาณที่จัดเก็บ................................. 
 
16) ปริมาณน้ าเสีย........................................... ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 
17) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
      17.1) ระบบบ าบัดน้ าเสีย คือระบบ..................................................................................................... 
      17.3) แหลงรองรับน้ าทิ้ง .................................................................................................... ................ 
 
18) ระบบบ าบัดมลพิษอ่ืนๆ ระบุ.................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................................. .................................................................................. 
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ข้อมูลทั่วไป(ต่อ) 
 

19) การจัดท าแผนหรือมาตรการจัดการ ควบคุม ดูแล สถานประกอบกิจการใน ระยะกอนกอสราง 
(ตรวจสอบจากเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ) 
    มีแผนหรือมาตรการ  ในประเด็นเกี่ยวกับ    
          19.1) สถานที่ตั้ง   
          19.2) สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
          19.3) ความปลอดภัยของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ 
          19.4) การปูองกันเหตุร าคาญเชน ฝุุนละออง เสียงดัง น้ าเสีย เป็นตน 
          19.5) ประเด็นอ่ืนๆ (ถามี) ระบุ................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
      ไมมีแผนหรือมาตรการ  
 
20) มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงใน ระยะกอนกอสราง สถาน
ประกอบกิจการ (ถามี) ระบุ
......………………………………………………………………………………......................................................................
..............................................................................................................……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



คูมือประเมินความสี่ยงดานอนามยัสิ่งแวดลอม เลม 2 (ฉบับปรับปรงุ 2559) หนา 111 
 

ส่วนที่ 2 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ระยะก่อนประกอบการ 
  

มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะก่อนประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สถานที่ตั้ง 
1.1 

 
อ ยู ห า ง จ า ก ชุ ม ช น  วั ด  ศ า ส น ส ถ า น  โ ร ง เ รี ย น 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล แหลงทองเที่ยวไมนอยกวา 
1 กิโลเมตร (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551) 

  
 

1.2 อยูหางจากแนวเขตที่มีการประกาศเป็นแหลงอนุรักษ์ทาง
ราชการ หรือแหลงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เชน เขตอุทยาน
แหงชาติ แหลงโบราณสถาน ไมนอยกวา 1 กิโลเมตร 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551) 

   

2 สุขลักษณะสถานประกอบกิจการและการจัดเตรียมมาตรการด้านการบ าบัดมลพิษ 
2.1 อาคารสถานประกอบกิจการ ตองมีความมั่นคง แข็งแรง 

และประกอบดวยวัสดุทนไฟ 
   

2.2 มีการแบง พ้ืนที่ด าเนินกิจการอยางเป็นสัดสวนและ
เหมาะสม  และหองบรรจุ ควรมีฝาผนังปิดมิดชิด 

   

2.3 พ้ืนอาคารตองท าดวยคอนกรีต หรือวัสดุอ่ืนใดที่ถาวร 
เรียบ ไมลื่น ท าความสะอาดงาย และไมดูดซึมน้ า  ส าหรับ
พ้ืนหองที่มีน้ าเปียกอยูเสมอ ตองมีความลาดเอียงเพ่ือให
สามารถระบายน้ าไดดี  

   

2.5 มีการเตรียมพ้ืนที่ส ารองน้ าไวใชในกระบวนการผลิต อยาง
เพียงพอ ไมเกิดกรณีแยงการใชน้ าส าหรับเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคของชุมชนหรือเกษตรกร 

   

2.6 จัดใหมีระบบการระบายอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม 
เป็นไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

   

2.7 จัดใหมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่ไดมาตรฐาน     
2.8 จัดใหระบบดักจับฝุุนละอองในกระบวนการผลิตเพ่ือ

ปูองกันการฟูุงกระจายออกนอกกระบวนการผลิต 
   

3 ความปลอดภัยของ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ 
3.1 เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงสวิตซ์และสายไฟ

ตาง ๆ ตองมีการจัดวางอยางเป็นสัดสวน เป็นระเบียบ
เรียบรอย และปลอดภัย  

   

3.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์ตองตอสายดินเพ่ือปูองกันอันตราย
ที่อาจเกิดจากไฟฟูาสถิตย์ (กรณีสีน้ ามัน) 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะก่อนประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
3.3 การเดินสายไฟ ตองเดินสายไฟใหเรียบรอย หรือเดินในทอ

รอยสาย ในกรณีที่ไมมีการเดินสายไฟในทอรอยสาย ใหใช
สายไฟที่เป็นชนิดที่มีฉนวนหุมพิเศษ 

   

3.4 อุปกรณ์ไฟฟูาที่ติดตั้งในสายงานการผลิตและบริเวณที่เก็บ
สารเคมีตองเป็นชนิดทนการเกิดระเบิดประกายไฟ 
(Explosion proof) ที่บริเวณเครื่องผสม และเครื่องโม 
(เครื่องบด) 

   

3.5 ก าหนดมาตรการตรวจสอบความปลอดภั ย  และ
ก าหนดการซอมบ ารุง เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ภายในสถานประกอบการ 

   

4 การจัดการเหตุร าคาญ 
4.1 จัดใหมีแนวทางปฏิบัติ หรือกลไกการด าเนินงานเพ่ือตอบ

โตและจัดการปัญหา  เมื่อมีการรองเรียนจากประชาชน 
หรือเมื่อมีปัญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรอบอัน
เนื่องมาจากการประกอบกิจการ 
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ส่วนที่ 3 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ระยะประกอบการ 
 

มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
1.1 มีการท าความสะอาด และบ ารุงรักษาอาคารสถาน

ประกอบกิจการ รวมทั้งพ้ืนที่ใชสอยอื่นๆ เป็นประจ า 
   

1.2 การจัดเก็บสารเคมี ตองจัดแยกอยางเป็นสัดสวนตาม
คุณสมบัติ ของ เคมีภัณฑ์นั้ นๆ  และมีปู าย เตือนที่
เหมาะสม โดยเฉพาะสาร Nitrocellulose ตองแยกเก็บ
จากวัตถุอันตรายทุกประเภท ตองสรางเครื่องกีดขวาง
เพ่ือปูองกันการระเบิดและอัคคีภัย เชน ก าแพงอิฐ    
เป็นตน 

   

2 ความปลอดภัยของ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ 

2.1 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์รวมถึงสวิตซ์และ
สายไฟตางๆ ตองจัดเก็บอยางเป็นสัดสวน เป็นระเบียบ
เรียบรอย และปลอดภัย 

   

2.2 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ตองไดรับการ    
ตรวจตรา ท าความสะอาด ซอมแซม และบ ารุงรักษาให
อยูในสภาพดี   

   

3 การจัดการน้ าดื่ม น้ าใช้ และการสุขาภิบาลอาหาร 

3.1 จัดใหมีน้ าดื่มที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ าดื่ม ส าหรับ
บริการผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และตองตั้งอยูใน
บริเวณที่เหมาะสม โดยลักษณะการจัดบริการน้ าดื่ม 
ตองไมกอใหเกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน  

   

3.2 จัดใหมีน้ าใชที่สะอาด  และมีปริมาณเพียงพอส าหรับ
การใชในแตละวัน  

   

3.3 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไว
ใหบริการแกผูปฏิบัติงาน ตองมีการด าเนินการใหถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

   

4 การจัดการ มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง  

4.1 ปิดฝาถังผสมขณะกวนผสม เติมสารเคมีในระบบปิดและ
มีระบบดูดอากาศ/hoodมีการระบายอากาศท่ีดี 

   

4.2 ปิดฝาครอบภาชนะท่ีเก็บกักสารระเหยและวัสดุปนเปื้อน
สารระเหยใหมิดชิด 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
4.3 จัดใหมีและใชระบบบ าบัด VOCs ที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธี

การผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอไมกอให 
เกิดเหตุเดือดรอนหรือเป็นอันตรายตอผูปฏิบัติงานและผู
อยูอาศัยใกลเคียง เชน 
-ระบบดูดซับดวยถานกัมมันต์ (Activated Carbon) 
-ระบบดูดกลืนดวยตัวดูดซับที่เหมาะสม

(Wet Scrubber) 

   

4.4 ควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องดักจับฝุุนให 
มีประสิทธิภาพอยางสม่ าเสมอ  

   

4.5 ควรมีการตรวจวัดปริมาณฝุุนหรือมลสารโดยรอบโรงงาน
เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดอากาศ 

   

4.6 จัดใหมีระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสมและเพียงพอ    

4.7 จัดใหมีการควบคุมระดับเสียงตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติและ
กฎหมาย อ่ืนที่ เกี่ ยวของ  และไมกอให เกิดความ
เดือดรอนร าคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

   

5 การจัดการน้ าเสีย มูลฝอย ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล 

5.1 มีการบ าบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียใหไดตาม
มาตรฐานน้ าทิ้งของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และ
กฎหมาย อ่ืนที่ เกี่ยวของ กอนปลอยลงสู แหล งน้ า
สาธารณะ และตองดูแลทางระบายน้ าไมใหอุดตัน 

   

5.2 หามลางอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรและ/หรือ
ระบายน้ าทิ้ง น้ ามันเครื่องใชแลว และสิ่งปนเปื้อนอ่ืนๆ 
ลงแหลงน้ าโดยเด็ดขาด 

   

5.3 กรณีที่มีขยะปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตราย หรือสิ่ง
อ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ตองจัดใหมีระบบปูองกันควบคุมบ าบัดและ
ก าจัดมลพิษจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายหรือสาร
อันตรายใหเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

   

5.4 จัดใหมีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและ
เพียงพอกับปริมาณประเภทมูลฝอยที่เกิดขึ้น รวมทั้งมี
การท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ 
และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
5.5 มีสถานที่จัดเก็บถังและภาชนะเปลา และจางบริษัทที่

ไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมน าขยะอันตราย
ไปก าจัด 

   

5.6 คัดแยกทิ้งเศษผา เศษกระดาษ และเศษวัสดุอ่ืนๆที่
ปนเปื้อนสีออกจากขยะทั่วไปและจัดเก็บในภาชนะที่
มิดชิดเพื่อสงก าจัดโดยหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

   

5.7 มีการจัดการมูลฝอยอยางเหมาะสมเป็นไปตามหลัก
สุขาภิบาลหรือกฎหมายที่เก่ียวของ 

   

5.8 มีทอหรือรางระบายน้ าที่มีสภาพดีไมแตกราว ระบายน้ า
ลงสูแหลงบ าบัดไดดี และตองไมระบายน้ าเสียลงสูแหลง
น้ าสาธารณะโดยตรง 

   

5.9 จัดใหมีหองสวมและอางลางมือ มีจ านวนเพียงพอและ
ถูกสุขลักษณะ สะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น มีน้ าใชเพียงพอ
ตั้งอยูในที่เหมาะสม โดยจัดหองสวมแยกชาย-หญิง  

   

6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
6.1 จัดใหมีทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน 

พรอมแผนผังแสดงโดยตองมีปูายแสดงใหเห็นเดนชัด 
สามารถมองเห็นไดชัดเจนแมในขณะไฟฟูาดับ และตอง
ท าดวยวัสดุทนไฟ ไมผุกรอน ทั้งนี้รูปแบบใหเป็นไปตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

   

6.2 จัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานแรกรับเขาท างาน 
และผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพเป็นประจ า
ทุกปีและตรวจตามปัจจัยเสี่ยง ตามกฎหมายวาดวย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ท างาน 

   

6.3 ควบคุมดูแลใหผูปฏิบัติงานสวมใสอุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน    

6.4 เตรียมความพรอมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยจัดใหมี
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และจัดใหมียานพาหนะพรอมไว
เสมอ เพ่ือน าผูประสบอุบัติเหตุสงโรงพยาบาลใกลเคียง
ทันท ี

   

6.5 จัดใหมีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงานฉุกเฉินเพ่ือ
ควบคุมสถานการณ์ในทันทีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน    
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
6.6 จัดใหมีแสงสวางเพียงพอตอการปฏิบัติ งาน ตาม

กฎหมายควบคุมแรงงาน เชน บริเวณทั่วไปควรติดตั้งให
มีแสงสวาง ไมนอยกวา 200 ลักซ์ และจัดใหมีแสงสวาง
ใหมากขึ้นตามความเหมาะสมดวย  

   

6.7 จัดใหมีอุปกรณ์คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ได
มาตรฐาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน ใหผูปฏิบัติงาน เชน ผาปิดจมูก ที่อุดหู หมวก 
ถุงมือ รองเทายาง เป็นตน ตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน และก าชับใหผูปฏิบัติงานตองสวมใส
อุปกรณ์คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลดังกลาว
ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 

   

6.8 จัดการอบรมใหความรูเกี่ยวอันตรายในการท างานให
คนงานใหมทุกคน และคนงานเกาเป็นระยะๆ    

6.9 จัดใหมีการอบรมดับเพลิงขั้นตน และซอมอพยพหนีไฟ 
ปีละ 1 ครั้ง    

6.10 มีจ านวนเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง  ติดตั้งตาม
บริเวณตางๆ เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีความเสี่ยง
สูง และจัดใหมีการตรวจสอบสภาพและความทุกเดือน
โดยเจาหนาที่ความปลอดภัยฯ 

   

6.11 จัดใหมีการตรวจสอบสภาพและความเรียบรอยของพ้ืนที่
เสี่ยง เชน บริเวณจัดเก็บและใชสารไวไฟทุกวัน โดย
หัวหนางานผูรับผิดชอบพื้นท่ีนั้นๆ 

   

6.12 จัดใหมี MSDS ติดไวบริเวณจัดเก็บและอบรมพนักงาน
ใหมีความเขาใจในการปูองกันอันตรายเกี่ยว กับสารเคม ี    

6.13 มีการติดตั้งปูายสัญลักษณ์สารไวไฟ รวมทั้งปูายค าเตือน
ที่จ าเป็น เชน “ปูายหามสูบบุหรี่” “ปูายหามพกพา” 
อุปกรณ์ที่ท าใหเกิดประกายไฟ เชน ไมขีดไฟ ไฟแช็ค 
เป็นตน 

   

6.14 ตองมีปูายหรือเครื่องหมายเพ่ือเตือนอันตรายขอแนะน า 
และขอหามตางๆ ใหผูปฏิบัติงานสวมใสอุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม เชน หนากาก ถุงมือ 
แวนตาปูองกันสารเคมี 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

7 การป้องกันเหตุร าคาญ และมาตรการอื่นๆ 
7.1 จัดใหมีมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือปูองกันเหตุ

ร าคาญที่อาจสงผลกระทบตอสภาพความเป็นอยูโดย
ปกติแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

   

7.2 จัดใหมีมาตรการปูองกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะ
น าโรค เชน ติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันบริเวณชองเปิดเพ่ือ
ปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคเขาสูภายในอาคาร 

   

7.3 มาตรการอื่นๆ ระบุ 
........................................................................................ 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 

   

ส่วนที่ 4 สรุปความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. .........................................
........................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
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กิจการหล่อหลอมเหล็ก 
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7. กิจการหล่อหลอมโลหะ 
 
7.1 ค านิยามและกระบวนการผลิต 

โรงงานเหล็ก หมายความวา โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือ 
ผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาในขั้นตน ที่ใชแรเหล็กหรือเศษเหล็กเป็นวัตถุดิบตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่มี
ก าลังผลิตรวมตั้งแต 100 ตันตอวัน ขึ้นไป 

โครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก 
อุตสาหกรรมเหล็ก สามารถแบงไดเป็น 3 ขั้นตอน คือ อุตสาหกรรมเหล็กขั้นตน (Upstream) 

อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง (Intermediate) และอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย (Downstream) 
- อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น (Upstream) เป็นกระบวนการถลุงแรเหล็กเพ่ือใหไดผลิตภัณฑ์เป็น

เหล็กถลุง (Pig Iron) และเหล็กพรุน (Sponge Iron) ผลิตโดยการน าสินแรเหล็ก (Fe2O3) ปูอนเขาสูเตา
หลอม โดยผลิตภัณฑ์ที่ไดขึ้นอยูกับชนิดของเตาหลอมที่ใช หากใชเตาหลอมชนิดเตาพนลม (Blast 
Furnace) ที่มีการอัดอากาศรอนเขาไปในเตาหลอมโดยใชถานหินเป็นเชื้อเพลิง  ผลิตภัณฑ์ที่ไดจะเป็น
เหล็กถลุง (Pig Iron) ในขณะที่เตาหลอมแบบอุณหภูมิต่ า (Direct Reduction Furnace) ใชวิธีพนก฿าซที่
เป็น Reducing gas เขาไปท าปฏิกิริยากับแรเหล็กในเตาหลอม ผลลัพธ์ที่ไดจะเป็นเหล็กพรุน (Sponge 
Iron) ผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐานส าหรับการผลิตผลิตเหล็กท้ังหมด 

- อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง (Intermediate) กระบวนการผลิตขั้นนี้เป็นการน าเอาวัตถุดิบ
จากอุตสาหกรรมเหล็กขั้นตนคือ เหล็กถลุง (Pig Iron) หรือเหล็กพรุน (Sponge Iron) เขาสูเตาหลอม 
ทั้งนี้เตาหลอมที่ใชแบงออกเป็น 2 ชนิด คือ เตาหลอมออกซิเจน (Basic Oxygen Furnace) และเตา
หลอมไฟฟูา (Electric Arc Furnace) หากใชเตาหลอมออกซิเจนจะเป็นการปูอนเหล็กถลุงหรือเหล็กพรุน
เขาไปในเตาหลอมและท าการพนออกซิเจนเขาไปในเตาหลอมในขณะที่เหล็กก าลังหลอมละลาย  หากใช
เตาหลอมไฟฟูาจะเป็นการปูอนเหล็กพรุนผสมรวมกับเศษเหล็ก ท างานโดยใชกระแสไฟฟูาผานขั้ว
อิเล็กโทรด ผลลัพธ์ที่ไดจากอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางนี้ คือ เหล็กแทงเล็ก (Billet) เหล็กแทงใหญ 
(Bloom) และเหล็กแบน (Slab)  

- อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย (Downstream) กระบวนการผลิตขั้นนี้เป็นการน าวัตถุดิบจาก
อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง คือ เหล็กแทงเล็ก (Billet) เหล็กแทงใหญ (Bloom) และเหล็กแบน (Slab) มา
ผานกระบวนการรีด หลอ หรือตีขั้นรูปใหเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทตางๆ ผลิตภัณฑ์เหล็กขั้นปลายเหลานี้จะ
เป็นวัตถุดิบใหแกอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืนๆ เชน อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟูา บรรจุ
ภัณฑ์โลหะตางๆ เป็นตน  
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กระบวนการผลิต 

 
 
 
1. กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น  

กระบวนการผลิตเหล็กขั้นตน ประกอบดวย การขนสงและกองเก็บวัตถุดิบ (Raw material 
transportation and stockyard) การเตรียมวัตถุดิบ (Raw material preparation) และ กระบวนการ
ถลุงแรเหล็ก (Iron smelting process หรือ Carburization) 
 
การขนส่งและกองเก็บวัตถุดิบ (Raw material transportation and stockyard)  

กระบวนการผลิตของโครงการเริ่มตนจากน า สินแรเหล็ก (ในรูปแบบตางๆ เชน ผง เม็ด เล็ก เป็น
ตน) และวัตถุดิบตาง ๆ ที่ใชในกระบวนการผลิต (เชน ถานหิน ปูนขาว ฯลฯ) โดยระบบสายพานล าเลียง 
(Conveyor belt) จากทาเรือมากองเก็บไวที่ลานกองเก็บ (Stockyard) ในกรณีที่คุณภาพของสินแรเหล็ก
ไมไดคุณภาพตามตองการตองมีข้ันตอนในการท าใหแรเหล็กมีคุณภาพสม่ าเสมอ 
 
การเตรียมวัตถุดิบ (Raw material preparation)  

วัตถุดิบตางๆ ตองน าไปผานกระบวนการผสมเพ่ือใหมีคุณสมบัติที่สม่ าเสมอกอนที่จะถูกปูอนเขา
เตาถลุงทรงสูง (Blast furnace) โดยวัตถุดิบหลักที่ตองเตรียมจะประกอบดวย 3 สวน ไดแก สินแรเหล็ก 
เชื้อเพลิง และฟลักซ ์ซ่ึงแตละสวนมีข้ันตอนดังนี้ 
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- การเตรียมสินแร่ แบงออกเป็นหลายขั้นตอน ไดแก การบดแร (ore crushing) การคัดขนาด 
(sizing or screening) และการแตงแร (ore dressing) ประกอบ ดวยกระบวนการผลิตซินเตอร์ 
(Sintering process) และกระบวนการผลิตเพลเลท (Pelletizing process) ซึ่งเป็นการเตรียมแรเหล็กที่
เป็นผงธรรมดา (Fines) และเป็นผงเม็ดเล็ก (Pulverized or concentrated) ใหเป็นกอนใหญที่มีความ
แข็งและขนาดเหมาะสมใกลเคียงกันเพ่ือสะดวกในการปูอนเขาเตาถลุงทรงสูง  

- การบดแร (ore crushing) สินแรที่น ามาจากเหมืองอาจจะมีขนาดใหญถึง 1 เมตร กอนน าไป
ถลุงจึงตองบดหลายขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกบดใหมีขนาด 100-300 มม. โดยใชเครื่องยอยแบบจอว์ (Jaw 
crusher) หรือเครื่องยอยแบบไจราทอรี (Gyratory crusher) ขั้นตอนที่สองบดใหมีขนาด 10-50 มม. ใช
เครื่องยอยแบบลูกบด (roll crusher) และขั้นตอนที่สามบดใหมีขนาด 2-20 มม. ใชเครื่องบดขนาดเล็ก 
(ball mills) หรือถาจ าเป็นอาจจะบดใหละเอียดถึง 0.05 มม. 

- การคัดขนาด (sizingor screening) หลังจากผานการบดแตละขั้นตอนจะตองรอนดวยตะแกรง
เพ่ือคัดขนาด  

- การแตงแร (ore dressing) เป็นการก าจัดสารมลทินจากแรเหล็ก เพ่ือใหแรเหล็ก มีปริมาณ
เหล็กมากขึ้น การแตงแรขึ้นอยูกับสภาวะทางกายภาพของสินแร มีหลายวิธี แตวิธีที่นิยมใชกันอยาง
กวางขวาง ไดแก การแยกสินแรดวยแมเหล็ก แรเหล็กจะเหนี่ยวน า ดวยแมเหล็กไดงาย โดยจะสามารถ
แยกเหล็กออกมาไดระหวาง 10-20 ตัน/ตอชั่วโมง แรเหล็กจะตองมีการบดเปียกใหเป็นเม็ดละเอียดขนาด 
0.01-2 มม.มากอน หากตองการแยกเหล็กใหไดปริมาณ 100 ตัน/ตอชั่วโมง จะตองใชแมเหล็กไฟฟูาที่มี
ความเขมสนามแมเหล็กมาก และตองบดใหมีเม็ดละเอียด ขนาด 0.02-1 มม. มากอนหลังจากแตงแรแลว
ตองน าสินแรที่ไดไปผสมกัน (oreblending) เพ่ือใหมีปริมาณเหล็กสม ่าเสมอกัน(แตกตางกันไมเกิน ± 1%) 
อยางไรก็ตาม สินแรที่ไดจากการแตงแรนั้นเป็นเม็ดละเอียดไมสามารถใชกับเตาถลุงทรงสูงได จึงตองน าไป
อัดใหเป็นกอนขนาดพอเหมาะซึ่งเรียกวา การสตุ (Sintering) ซึ่งเป็นการน าเอาแรที่บดและแยกมาแลวมา
ผสมกับผงถาน(ประมาณ 5%) และความชื้นแลวอบเพ่ือใหเป็นของแข็งที่อุณหภูมิประมาณ 900 -1,200 
องศาเซลเซียส เสร็จแลวจึงทุบใหไดขนาดที่เหมาะสมและสม ่าเสมอ ส าหรับแรที่มีความละเอียดมากๆที่
ยากตอการสตุ หรือแรที่มีความเขมของเหล็กสูงจะท าใหเป็นเพลเลท (pelleting) โดยการน าแรมาผสม
กับน ้าและสารเกาะตัว (เชน เบนโตไนท์) แลวจึงท าใหเป็นเม็ดเล็กๆ มีเสนผาศูนย์กลางประมาณ 10 -30 
มม. อบที่อุณหภูมิ ประมาณ 1,000-3,000 องศาเซลเซียส เพลเลทที่ไดนี้จะมีขนาดพอเหมาะที่จะท าให
อากาศรอนผานไดอยางสม ่าเสมอ ซึ่งจะท าใหปฏิกิริยาระหวางอากาศกับแรเป็นไปอยางทั่วถึง 

กระบวนการสตุ (Sintering process) และกระบวนการผลิตเพลเลท (Pelletizing process)เป็น
การเตรียมแรเหล็กท่ีเป็นผงธรรมดา (Fines) และเป็นผงเม็ดเล็ก (Pulverized or concentrated) ใหเป็น
กอนใหญที่มีความแข็งและขนาดเหมาะสมใกลเคียงกันเพ่ือสะดวกในการปูอนเขาเตาถลุงทรงสูงเมื่อ
ปูอนเขาปากเตาถลุงแลวการเรียงตัวของวัตถุดิบจะมีลักษณะเป็นรูพรุน (Porosity) แก฿สจากกระบวนการ
หลอมแรเหล็กที่สวนลางของเตาถลุงสามารถผานได ดังนั้น ท าใหสามารถควบคุมคุณภาพเหล็กท่ีหลอมได 
(Molten iron) 

 
 - การเตรียมเชื้อเพลิง ในกระบวนการถลุงเหล็กโดยใชเตาบลาสท์ จะตองใชถานโคกเป็น
เชื้อเพลิง โดยจะไดจากกระบวนการผลิตถานโคก (Coking process) ซึ่งเป็นการอบถานหินในเตาอบ 
(Coke oven) ที่อุณหภูมิประมาณ 1,200 - 1,3000 C เพ่ือใหสิ่งไมพึงปรารถนาตางๆ เชน สารระเหย 
น้ ามันดิน (Tar) เป็นตน ถูกขับออกจากถานหิน กลายเป็นถานโคกที่มีความแข็งแรงและมีรูพรุน สามารถ
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ท าปฏิกิริยา ไดดีในเตาถลุง สวนถานหินแอนทราไซท์ (Anthracite) ซึ่งตามปกติใชจ านวนไมมากนักแต
เป็นถานหินชนิดคุณภาพสูง กลาวคือ มีสิ่งเจือปนต่ า จะถูกบดเป็นผงและปูอนเป็นเชื้อเพลิงเขาเตาบลาสท์
โดยตรง โดยใชเป็นเชื้อเพลิงเสริมท าใหลดการใชถานโคกลง (Pulverized coal injection, PCI)  
 - การเตรียมฟลักซ์ (Flux) ในกระบวนการถลุงเหล็กจะมีการใสฟลักซ์ (Flux) ไดแก หินปูน  
ปูนขาว และโดโลไมท์ เพ่ือใชในการก าจัดสารมลทินและสิ่งเจือปนตางๆ หินปูน (Limestone) ที่ผาน
กระบวนการบดยอยใหไดขนาดตามความตองการแลวจะถูกสงเขากระบวนการผลิตปูนขาว  
 
กระบวนการถลุงแร่เหล็ก (Iron smelting process)  

วัตถุดิบตางๆ ไดแก แรเหล็กแบบตางๆ (ซินเตอร์หรือเพลเลท) ถานโคกและหินปูนจะถูกปูอนเขา
สูเตาหลอม และถูกหลอมที่อุณหภูมิประมาณ 1530oC โดยแรเหล็กจะถูกรีดิวซ์ดวยแก฿สคาร์บอนมอน
นอกไซด์ที่เกิดจากการสันดาปของถานโคก ไดแก฿สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ าเหล็กถลุง (Molten iron 
หรือ Hot metal) น้ าเหล็กถลุงซึ่งมีความหนาแนนมากที่สุดจะตกลงไปกนเตาบลาสท์ และถูกระบายออก
ผานทอระบายลงสูรถตอร์ปิโด เพ่ือสงตอไปเขากระบวนการผลิตเหล็กกลาตอไป สวนสแลก (Slag) ซึ่งมี
ความหนาแนนนอยกวาจะลอยอยูในชั้นบน และถูกระบายออกผาน Cinder Notches และ Tapped 
Holes เพ่ือน าไปจัดการตามความเหมาะสมซึ่งจะไดกลาวตอไป เนื่องจากเตาบลาสท์ท างานที่ความดัน
ประมาณ 250 KPa จึงมีการติดตั้ง Top-pressure Recovery Turbine (TRT) เพ่ือใชพลังงานจากแก฿สที่
ถูกระบายออกที่แรงดันสูงนี้ (High-pressure exhaust Gas) ผลิตไฟฟูากลับมาใชไดอีก ทั้งนี้ เทคโนโลยี
ในการผลิตเหล็กขั้นตนแบงไดเป็น 3 ชนิด คือ 1) เทคโนโลยีการถลุงดวยเตาพนลม 2) เทคโนโลยีการถลุง
เหล็กแบบ Smelting reduction technology และ 3) เทคโนโลยีการผลิตเหล็กดวยระบบลดออกซิเจน
โดยตรง  
 
2. กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง  

กระบวนการผลิตเหล็กขั้นกลางนั้น เป็นการผลิตเหล็กกลาใหมีความบริสุทธิ์และสามารถน าไป
หลอขึ้นรูปตามประเภทการใชงาน ทั้งนี้สามารถสรุปขั้นตอนในการผลิตเหล็กกลาไดเป็น 2 ขั้นตอน คือ  

- ขั้นปฐมภูมิ (Primary) ขั้นตอนการหลอมและก าจัดสารที่เป็นมลทิน เชน Carbon, Silicon, 
Phosphorus, Sulfur โดยทั่วไปจะใชเตาหลอม 2 ประเภท ไดแก เตาออกซิเจน (Basic Oxygen 
Furnace: BOF) และการผลิตเหล็กกลาดวยเตาอาร์คไฟฟูา (Electric Arc Furnace: EAF) เตาออกซิเจน 
(BOF) จะเป็นการน าน้ าโลหะที่ไดจากเตาถลุงมาผสมกับเศษเหล็กกลาและลดปริมาณคาร์บอนใหเหลือ  
0 -1.5% โดยการเปุาออกซิเจนผานโลหะในเตาคอนเวอร์เทอร์เพื่อใหกลายเป็นน้ าเหล็กกลา สวนเตาอาร์ค
ไฟฟูา (EAF) ถูกใชส าหรับการหลอมเศษเหล็กและเหล็กกลา  

- ขั้นทุติยภูมิ (Secondary) ขั้นตอนการปรุงน้ าเหล็กกล้า โดยปรับคาสวนผสม อุณหภูมิ และ
ก าจัดสิ่งปนเปื้อนที่หลงเหลืออยูในน้ าเหล็กกลา เชน คาร์บอน ซิลิกอน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ ฯลฯ ขึ้นอยู
กับเกรดเหล็กที่จะผลิต ขณะเดียวกันก็มีการเติมโลหะผสมตางๆ (Alloy) เชน Manganese, Nickel, 
Lead, Copper, Chromium, Tungsten ลงไปเพ่ือใหไดเหล็กกลา (Steel) ที่มีคุณสมบัติตามตองการ  

ภายหลังการปรับปรุงคุณภาพ น้ าเหล็กกลาจะเขาสูกระบวนการหลอแบบ  ตอเนื่อง 
(Continuous Casting) ไดผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง อันไดแก เหล็กแทงเล็ก เหล็กแทง
ใหญ และเหล็กแทงแบน 
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3. กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย  
กระบวนการผลิตเหล็กข้ันปลาย เริ่มจากการน าเหล็กแทงเล็ก เหล็กแทงแบน หรือเหล็กแทงใหญ 

มาเขาสูกระบวนการหลอ (Casting) และการการขึ้นรูป (Forming) 
 
การหล่อเหล็กกล้า (Casting)  

กระบวนการหลอเหล็กกลาแบงไดเป็น 2 ประเภท คือ การหลอแบบตอเนื่อง (Continuous 
Casting) และการหลอแบบอินกอท (Ingot Casting) กระบวนการหลอแบบตอเนื่องใหผลผลิตสุทธิสูงกวา
การหลออินกอท โดยการหลอเป็นแทงอินกอทจะไดผลผลิตสุทธิสูงเพียง 75-90 % นอกจากนี้ในการหลอ
แบบตอเนื่อง จะใชคนงานนอยกวา สภาวะการท างานดีกวา ดังนั้นคาใชจายในการผลิตจึงต่ ากวา ใน
ปัจจุบันนี้โรงงานผลิตเหล็กกลาสวนใหญจึงใชระบบเครื่องหลอแบบตอเนื่องและเปลี่ยนมาติดตั้งเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ ปัจจุบันการหลออินกอทใชอยูในงานบางอยางเทานั้น เชน การผลิตเหล็กแทงพ้ืนที่หนาตัดขนาด
ใหญ การผลิตเหล็กแผนหนา และการผลิตเหล็กเพลาขนาดใหญ เพ่ือใชท าเพลาและเฟืองสงก าลังขนาด
ใหญ 

ส าหรับการหลอแบบตอเนื่อง น้ าเหล็กที่ถูกน ามาสูขั้นตอนการหลอผานทางบอพัก (Tundish) 
และผานตอไปในแบบหลอ (Mold) ทองแดงที่หลอเย็นดวยน้ าเพ่ือท าใหเกิดการเริ่มแข็งตัวเป็นเปลือก
บางๆ แทง strand ของเหล็กกลาที่หลอออกมานี้จะถูกดึงผานชุดลูกรีดและถูกลดความรอนดวยการพน
สเปรย์น้ า เปลือกชั้นนอกที่เริ่มแข็งตัวจะเพ่ิมความหนาขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง strand แข็งตัวทั้งหมด ขั้น
สุดทาย strand จะถูกตัดเป็นทอนๆตามความยาวที่ตองการและจะถูกน าไปเก็บหรือสงตอไปยังโรงรีด 
strand ที่หลอออกมาจะมีรูปทรงตางๆกันไปขึ้นอยูกับการใชงานในขั้นตอนสุดทาย โดยจะถูกหลอออกมา
เป็นเหล็กแทงแบนส าหรับการน าไปรีดเป็นเหล็กแผนหรือเหล็กแผนบาง (Strip) เหล็กแทงใหญส าหรับ
น าไปผลิตเป็นเหล็กโครงสรางรูปพรรณ (Section) และเหล็กแทงกลมส าหรับท าเป็นผลิตภัณฑ์ทรงยาว
เชน เหล็กลวดเครื่องหลอแบบตอเนื่อง 
 
กระบวนการแปรรูป (Forming)  

กระบวนการขึ้นรูปแบงไดเป็น 2 ขั้นตอน คือ การขึ้นรูปขั้นปฐมภูมิ (Primary Forming) และ
การขึ้นรูปขั้นทุติยภูมิ (Secondary Forming) กระบวนการผลิตเหล็กขั้นปลาย เริ่มจากการน าเหล็กแทง
เล็ก เหล็กแทงแบน หรือเหล็กแทงใหญ มาขึ้นรูปรอน (Hot forming) โดยวิธีการตางๆ เชน การรีดรอน 
(Hot rolling) การตีขึ้นรูปรอน (Hot forging) ไดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปเชน เหล็กแผนรีดรอน 
(Hot rolled plate) เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot rolled coil) เหล็กเสน (Steel bar) เหล็กลวด 
(Wire rod) เป็นตน เหล็กที่ไดจากการขึ้นรูปรอนอาจน าไปลดขนาดลงหรือขึ้นรูปเย็น (Cold forming) 
เชน การรีดเย็น (Cold rolling) การดึงลวด (Cold drawing) เป็นตน ไดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูปเย็น 
เชน เหล็กแผนรีดเย็น (Cold rolled sheet) เหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวน (Cold rolled coil) ลวดเหล็ก 
(Steel wire) เป็นตน 

กระบวนการตอจากการขึ้นรูปเย็น คือ การเคลือบหรือการชุบผิวเหล็กดวยโลหะอ่ืนๆ เชน ดีบุก 
สังกะสี โลหะผสมสังกะสี-อลูมิเนียม เป็นตน ซึ่งวิธีการชุบอาจเป็นการชุบในน้ าโลหะหลอมละลาย (Hot 
dip) หรือ การชุบดวยไฟฟูา (Electroplating) ก็ได ตัวอยางผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบไดแก เหล็กแผน
เคลือบดีบุก (Tin plate) เหล็กแผนชุบสังกะสี (Galvanized steel) 
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7.2 มลพิษ/สิ่งคุกคามและความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

1. กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น 

แหล่งก าเนิดมลพิษ มลพิษ/สิ่งคุกคามที่เกิดขึ้น 
การผลิตถ่านโค้ก 
- การปูอนถานหินเขาเตาผลิตถานโคก  
- การใหความรอนเพื่อผลิตถานโคกในเตาผลิตถาน
โคก  
- การผลักหรือดันถานโคกออกจากเตาผลิตถานโคก 
- การลดความรอนของถานหิน 

1. ความรอนเหลือท้ิง 
2. แก฿สเสีย 
     - ฝุุน TOC VOC H2S Sox NH3 HCN CO  
     - ปรอท PAH  
     - เบนซีน โทลูอีน ไซลีน 
3. ของเหลือท้ิง  
     - ฝุุน  
     - ตะกอนน้ ามันดิน ตะกอนน้ าเสีย  
     - วัสดุทนไฟใชแลว 
4. น้ าเสีย  
     - COD BOD ไนโตรเจนรวม แอมโมเนีย ฟีนอล ไซยาไนด์ 
     - ซัลเฟอร์ เบนซีน โทลูอีน ไซลีน PAH 
     - อุณหภูมิ condensate 

การผลิตซินเตอร ์
- การปูอนวัตถุดิบ 
- กลองลม (Wind box) ซึ่งถือวาเป็นแก฿สเสยีที่
สกปรกท่ีสดุของระบบซินเตอร ์
- ระบบก าจัดฝุุนชนิดเปียก (Wet scrubber) 

1. ความรอนเหลือท้ิง 
2. แก฿สเสีย 
     - ฝุุน Sox NOx HF HCl CO  
     - โลหะหนัก (Mn Pb)  
     - PCDD/F PAH 
     - เบนซีน โทลูอีน ไซลีน 
3. ของเหลือท้ิง ฝุุนจากซินเตอร์ ตะกอนจากซินเตอร ์
4. น้ าเสีย 
     - COD BOD ไนโตรเจนรวม แอมโมเนีย ฟีนอล ไซยาไนด์ 
     - ซัลเฟอร์ เบนซีน โทลูอีน ไซลีน PAH 

โรงผลิตเพลเลท 
- การขนสงและการปูอนวัตถุดิบ 
- เครื่องอบแหง (Drying machine) ระบบบดให
ละเอียด (Grinding) ตะแกรงป้ิง (Grate oven) 
- ระบบก าจัดแก฿สเสียแบบเปยีก (Off-gas 
scrubbing) 

1. แก฿สเสีย 
     - ฝนุ CO NH3 
     - Dioxin Furan PAH PCB 
     - โลหะหนัก ไนตริก ไซยาไนด ์
2. น้ าเสีย 

เตาบลาสท ์
- การเตรยีมวัตถุดิบกอนเขาเตาบลาสท ์
- ระบบจัดการสแลก 
 

1. ความรอนเหลือท้ิง 
2. แก฿สเสีย 
     - ฝุุน Organic carcon SOx NOx VOCs H2S CO  
     - โลหะหนัก (Mn)  
     - HCN 
3. ของเหลือท้ิง : ฝุุน ตะกอน 
4. น้ าเสีย 
     - COD BOD ไนโตรเจนรวม แอมโมเนีย ฟีนอล ไซยาไนด์ 
     - ซัลเฟอร์ เบนซีน โทลูอีน ไซลีน PAH 
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2. กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง 

แหล่งก าเนิดมลพิษ มลพิษและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
เตาเบสิคออกซิเจน 
 

1. ความรอนเหลือท้ิง 
2. แก฿สเสีย 
     - ฝุุน Sox NOx HF HCl CO  
     - โลหะหนัก (Mn)  
     - PCDD/F PAH 
     - เบนซีน โทลูอีน ไซลีน 
3. ของเหลือท้ิง  
     - ฝุุนจากการปรับปรุงคุณภาพน้ าเหล็กหลอมรอน  
     - ฝุุนจากเตา BOF  
     - เศษเหล็ก เศษวสัดุทนไฟ 
     - สแลกจากเตา BOF 
4. น้ าเสีย : น้ าหลอเย็น น้ าอื่นๆ  

เตาหลอมไฟฟ้าและการหล่อเหล็กระบบต่อเนื่อง 1. ความรอนเหลือท้ิง 
2. แก฿สเสีย 
     - ฝุุน Sox NOx HF HCl CO  
     - โลหะหนัก (Mn)  
     - PCDD/F PAH 
     - เบนซีน โทลูอีน ไซลีน 
3. ของเหลือท้ิง  
     - ฝุุน  
     - วัสดุทนไฟ 
     - สแลก 
4. น้ าเสีย : น้ าหลอเย็น น้ าอื่นๆ 

 

3. กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย 

แหล่งก าเนิดมลพิษ มลพิษและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
การขึ้นรูปและแปรรูป 
- เตาหลอม 
- โรงรีด 
- การหลอเย็น 

1. ฝุุนและผงเหล็ก 
2. น้ าเสีย  
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สรุปมลพิษหลักและความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
ฝุ่นถ่านหิน  
ผลกระทบตอสุขภาพ โรคปอดจากการท างาน และโรคปอดถูกจ ากดัการขยายตัว  
อวัยวะเปูาหมาย ปอด 
กฎหมายที่เกีย่วของ  
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป 
ฝุ่นละออง (TSP) 
ผลกระทบตอสุขภาพ คอ จมูก หลอดลม ปอดระบบทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบ ปอดเป็นพังผืดจากการระคาย
เคืองเรื้อรัง มะเร็งระบบทางเดินหายใจ 
อวัยวะเปูาหมาย หัวใจและปอด 
กฎหมายที่เกีย่วของ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิง
อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (2549)  
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
ผลกระทบตอสุขภาพ ภาวะซีดเฉยีบพลัน ความดันโลหติต่ าและ ปวดศีรษะ วิงเวียน คลื่นไส หนามืด หมดสติ เสยีชีวิต 
อวัยวะเปูาหมาย หัวใจและสมอง 
กฎหมายที่เกีย่วของ  
1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม (2549) 
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือ่งความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกับภาวะแวดลอม (2541) 
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) 
ผลกระทบตอสุขภาพ ท าลายเนื้อปอด ระบบเลือด และระบบประสาท  
อวัยวะเปูาหมาย ปอดและระบบทางเดินหายใจ 
กฎหมายที่เกีย่วของ 
1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม: มาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสยีจากโรงงาน
อุตสาหกรรม (2549) 
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ( 2541) เรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคม)ี  
ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) 
ผลกระทบตอสุขภาพ ระคายเคืองตอเยื่อบุโพรงจมูก คอ และอวัยวะภายในระบบทางเดินหายใจ มีอาหารแสบ แนน
หนาอก การท างานของปอดลดลง ระคายเคืองตา แสบตา 
อวัยวะเปูาหมาย ทางเดินหายใจ 
กฎหมายที่เกีย่วของ 
1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม (2549) 
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย (2541) เรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคม)ี  
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
ผลกระทบตอสุขภาพ ดวงตาและเนื้อเยื่อในตาระคายเคือง สญูเสยีการรับรูกลิ่น คอแสบและปวดรอน 
อวัยวะเปูาหมาย ทางเดินหายใจ 
กฎหมายที่เกีย่วของ 
1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม:มาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสยีจากโรงงาน
อุตสาหกรรม (2549) 
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย (2541) เรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม(สารเคมี)  

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_36_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_36_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
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ไซยาไนด์ (CN-) 
ผลกระทบตอสุขภาพ ยับยั้งการหายใจในระดับเซลล ์
แขนขาออนแรง ปวดศีรษะ 
อวัยวะเปูาหมาย เยื่อบุผิวหลอดลมสวนปลายและถุงลม 
กฎหมายที่เกีย่วของ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกับภาวะแวดลอม(สารเคม)ี (2541) 
โพลีไซคลิกอะโรมาติก-ไฮโดรคาร์บอน (PAH ; Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) 
ผลกระทบตอสุขภาพ กลุมสาร PAHs  มีความสามารถในการกอมะเร็งหลายชนิด สามารถเขาสูรางกายไดทั้งโดยการ
กินอาหาร การหายใจ และการสมัผัสทางผิวหนัง 
อวัยวะเปูาหมาย ผิวหนัง ปอด ตบั และไต 
กฎหมายที่เกีย่วของ 
UK-EPAQS (The Expert Panel on Air Quality Standards) 
แอมโมเนีย (Ammonia) 
ผลกระทบตอสุขภาพ ผิวหนังระคายเคือง เป็นรอยไหมจมูก ปาก คอ มีอาการแสบ ไอ หายใจเสยีงดัง เคืองตา จมูก 
ล าคอแสบในปอด ของเหลวทวมปอด หลอดลมอักเสบ 
อวัยวะเปูาหมาย ปอด 
กฎหมายที่เกีย่วของ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกับภาวะแวดลอม (สารเคม)ี (2541) 
ตะกั่วและสารประกอบอนินทรีย ์
ผลกระทบตอสุขภาพ โลหิตจาง ปวดขอ กระดูกผุ ระบบยอยอาหาร (ปวดทอง น้ าหนักลด เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน 
ทองผูก) 
อวัยวะเปูาหมาย ระบบประสาทและสมอง 
กฎหมายที่เกีย่วของ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกับภาวะแวดลอม (สารเคม)ี (2541) 
สารประกอบไดออกซิน (PCDD/PCDFs) 
ผลกระทบตอสุขภาพ ตับผิวหนังหนาตัวและเป็นสิวรุนแรง น้ าหนักลด ผอมทางเดินอาหาร ระบบภูมคิุมกันและระบบ
การสรางเม็ดเลือดแดงระบบสืบพันธุ์ ตัวออนพิการมะเร็ง 
อวัยวะเปูาหมาย ตับและไต 
ฟูมแคดเมียม  
ผลกระทบตอสุขภาพ ระคายเคืองที่หลอดลม ปอด จมูก ล าคอ ระบบเลือด ระบบการสรางเม็ดโลหติ (โลหิตจาง) โรค
ถุงลมโปุงพองทางเดินหายใจสวนลางมีพังผืดจับกระดูกพรุน โกง งอ โคง แตก หัก หรือโรคอไิต-อิไต 
อวัยวะเปูาหมาย ตับ ไต ปอด กระดูก และระบบเลือด 
กฎหมายที่เกีย่วของ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกับภาวะแวดลอม(สารเคม)ี (2541) 
แมงกานีส (Mn) 
ผลกระทบตอสุขภาพ ระบบทางเดินหายใจและสมอง ระบบประสาทถูกท าลาย เกิดโรค Parkinson, Lung embolism 
และหลอดลมอักเสบ หากผูชายสมัผัสแมงกานีสเป็นระยะเวลานานอาจท าใหเป็นหมัน พิษของแมงกานีสยังท าใหเกิด
อาการตางๆ ไดแก Schizophrenia ปัญญาทึบ กลามเนื้อออนแรง ปวดศีรษะ และนอนไมหลับ 
อวัยวะเปูาหมาย ระบบประสาทสวนกลาง ทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธุ์ 
กฎหมายที่เกีย่วของ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกับภาวะแวดลอม(สารเคม)ี (2541) 
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เบนซีน (Benzene) 
ผลกระทบตอสุขภาพ มีฤทธ์ิกดสมอง ท าใหปวดหัว คลื่นไส วิงเวียน จนถึงชักและโคมาได ระคายเคืองเยื่อบุจะท าให
เคืองตา จมูก คอ ไอ แนนหนาอก และอาจมีปอดบวมน้ า กระตุนกลามเนื้อหัวใจท าใหหัวใจเตนผิดจังหวะ หากไดรับ
สัมผสัทางผิวหนังจะท าใหผิวหนังไหม เป็นผื่นแดงอักเสบไดส าหรับการรับสัมผสัในระยะยาวมีผลกดไขกระดูก ท าใหเกิด
ความผิดปกติทางระบบเลือด และมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute myelogenous leukemia (AML) 
อวัยวะเปูาหมาย ระบบประสาท ทางเดินหายใจ ผิวหนัง และระบบเลือด (ท าลายเซลลเ์ม็ดเลือดขาว) 
กฎหมายที่เกีย่วของ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกับภาวะแวดลอม(สารเคม)ี (2541) 
โทลูอีน (Toluene) 
ผลกระทบตอสุขภาพ ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนังท าใหเกิดผื่นแพและตุมน้ า ระคายเคืองตา ออกฤทธ์ิตอ
กลามเนื้อหัวใจท าใหหัวใจเตนผดิจังหวะ ออกฤทธ์ิกดประสาท กลามเนื้อออนแรง ตับเสื่อม ไตเสื่อม ระดับเกลือแรใน
เลือดผิดปกติ  
อวัยวะเปูาหมาย จมูก คอ ทางเดนิหายใจ ผิวหนัง กลามเนื้อหัวใจ ระบบประสาท ตบั และไต 
กฎหมายที่เกีย่วของ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกับภาวะแวดลอม(สารเคม)ี (2541) 
ไซลีน (Xylene) 
ผลกระทบตอสุขภาพ ระคายเคืองตอระบบผิวหนัง ระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ วิงเวียน กระวนกระวาย 
ความจ าไมดี คลื่นไส ถารุนแรงมากอาจกดการหายใจ สับสน และท าใหโคมาได อาจท าใหเกิดภาวะหวัใจเตนผิดจังหวะ
อันจะน าไปสูการเสียชีวิตได ท าใหตับอักเสบและไตวายเฉียบพลัน อีกท้ังยังออกฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง หาก
ไดรับทางการกินจะรูสึกแสบรอนในทางเดินอาหาร 
อวัยวะเปูาหมาย ผิวหนัง ทางเดินหายใจ ระบบประสาท ทางเดินอาหาร ตับ และไต 
กฎหมายที่เกีย่วของ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกับภาวะแวดลอม (สารเคม)ี (2541) 
เสียง 
ผลกระทบตอสุขภาพ ระดับของเสยีงท่ีแตกตางกันกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพที่แตกตางกัน เชน จะกอใหความ
ร าคาญ กอใหเกดิอันตรายตอการไดยิน และกอใหเกดิความเจ็บปวดตอการไดยิน เป็นตน 
อวัยวะเปูาหมาย ระบบโสตประสาท 
กฎหมายที่เกีย่วของ 
1. กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการท างานเกีย่วกับความรอนแสงสวางและเสียง พ.ศ. 2549 
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ.2512 เรื่อง
หนาท่ีของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ความร้อน 
ผลกระทบตอสุขภาพ รางกายสูญเสียน้ าและแรธาตุที่ส าคญัออกจากรางกาย เชน โซเดยีม โปแตสเซียม และคลอไรด์ 
เซลล์ประสาทบางสวนในระบบประสาทสวนกลางจะถูกท าลายอยางถาวร เกิดความรูสึกมึนงงและ อาจเกิดอาการชัก
อยางรุนแรงได และอาจถึงแกชีวิตได 
อวัยวะเปูาหมาย ระบบควบคุมอณุหภมูิของรางกาย ระบบประสาทสวนกลาง 
กฎหมายที่เกีย่วของ 
กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการท างานเกี่ยวกับความรอนแสงสวางและเสยีง พ.ศ. 2549 
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7.3 แนวทางประกอบการตรวจประเมิน 

1. กระบวนการขออนุญาต 

พิจารณาประเภทของโรงงานวาเขาขายโรงงานประเภทไหน ตามรายละเอียดที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังนี้ 

โรงงานจ าพวกท่ี 1 โรงงานที่มีแรงมารวมของเครื่องจักร 5-20 แรงมา และ/หรือมีจ านวนคนงาน 
7-20 คน (ยกเวนโรงงานที่มีมลภาวะใหจัดเป็นโรงงานจ าพวกที่ 3) โรงงานกลุมนี้สามารถประกอบกิจการ
ไดทันทีตามความประสงค์ของผูประกอบกิจการ แตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวง 

โรงงานจ าพวกท่ี 2 โรงงานที่มีแรงมารวมของเครื่องจักรมากกวา 20 แรงมาแตไมเกิน 50 แรงมา
และ/หรือมีจ านวนคนงาน 21-50 คน (ยกเวนโรงงานที่มีมลภาวะใหจัดเป็นโรงงานจ าพวกที่ 3) เป็น
โรงงานที่ไมตองขออนุญาต แตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเชนเดียวกับโรงงานจ าพวกที่ 1 และเมื่อ
จะเริ่มประกอบกิจการโรงงานตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน 

โรงงานจ าพวกท่ี 3 โรงงานที่มีแรงมารวมของเครื่องจักรมากกวา 50 แรงมา และ/หรือ มีจ านวน
คนงานมากกวา 50 คน หรือเป็นโรงงานที่มีมลภาวะ เป็นโรงงานที่ตองรับใบอนุญาตกอนจึงจะตั้งโรงงาน
ได โดยผูประกอบการจอตองท าใบขออนุญาต ไดแก แบบ รง.3 คือ แบบค าขอรับใบอนุญาต และแบบ   
รง.4 คือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน นอกจากนี้ ยังมีแบบ รง.3/1 คือแบบขอตออายุใบอนุญาต 
และ แบบ รง.3/2 คือแบบค าขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งจะใชในกรณีที่มีการซื้อ เชา หรือเชา
ซื้อโรงงาน รวมถึงการรับเป็นมรดก เป็นตน 
 

2. สถานที่ตั้ง 

เงื่อนไขที่ระบุไวภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในเรื่องของท าเลที่ตั้งกิจการโรงงาน 
ก าหนดให โรงงานประเภทที่ 1 และ 2 หามประกอบกิจการโรงงานภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดตอ
สาธารณสถาน และโรงงานประเภทที่ 3 หามประกอบกิจการโรงงานภายในระยะ 100 เมตร จากเขต
ติดตอสาธารณสถาน และตองอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอ ไมกอใหเกิดอันตราย 
เหตุร าคาญ หรือความเสียหายตอบุคคล หรือทรัพย์สินของผูอื่น 

เงื่อนไขตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ตองตั้งอยูหางจากเขตติดตอสาธารณสถาน ไดแก โรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษา วัดหรือศาสนาสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ท าการงานของ
หนวยงานของรัฐและแหลงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 100 เมตร 

3. การจัดการมลพิษ 

 กระบวนการหลอหลอมเหล็ก อาจกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ น้ าเสีย กากอุตสาหกรรม และ
ความรอนจากการท างาน จึงตองอาศัยเทคโนโลยีในการบ าบัดมลพิษที่เหมาะสม เพ่ือชวยลดการปลอย
ออกสูสิ่งแวดลอมและมีประสิทธิภาพในการบ าบัดไดตรงจุด โดยไดจ าแนกวิธีการจัดการมลพิษในแตละ
ขั้นตอนของการผลิต ดังนี้ 
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ขั้นตอน/กิจกรรม วิธกีารจัดการมลพิษ 
การควบคุมฝุุนจากระบบขนสง-ขนถายวัตถุดิบ - การพนฝอยน้ า 

- ระบบสายพานล าเลียง 
การควบคุมฝุุนจากลานกองเก็บวัตถุดิบ ระบบฉีดฝอยน้ า 
การควบคุมฝุุนจากกระบวนการผลิตตางๆ เชน  
- กระบวนการบดยอย 
- กระบวนการปูอนวัตถุดิบ 
- กระบวนการขนถายน าเหล็กถลุงและน้ าเหล็กกลา 
- กระบวนการระบายน้ าเหล็กถลุงและแสลก 
- กระบวนการคัดขนาดและจุดเปลี่ยนระดับ 
  ขนสง -ขนถาย 

- ติดตั้งปากดูดฝุุน (Hood) ที่เหมาะสมใหเพียงพอกับ
แหลงก าเนิดฝุุน 
- ออกแบบขนาดปากดูดฝุุนและทอล าเลยีงฝุุนใหถูกตองตาม
หลักวิศวกรรม 
- ขนาดของพัดลมดูฝุุนตองเพียงพอและสอดคลองกับจ านวน
ขนาดของปากดูดฝุุน 
- ติดตั้งระบบจับฝุุนท่ีเหมาะสมกับประเภทของฝุุน 

การควบคุมแก฿สเสียจากการผลิตถานโคก - ฟื้นฟูเพื่อน ากลับมาใชใหม เชน ทาร์ น้ ามันเบา 
- ระบบจับละอองทาร์และฝุุนดวยไฟฟูาสถิตชนิดเปียก 
- H2S / NH3 Scrubber 
- H2S / NH3 Stripper 
- BTX Washing oil 

การควบคุมแก฿สเสียจากหองความรอน 
 

- น าแก฿สเสียมาหมุนเวียนปนกับเช้ือเพลิงและอากาศท่ีปูอนเขา
หองความรอน 
- เผาไหมในหองความรอนเป็นขั้นตอน 

การจัดการน้ าเสียจากการผลิตถานโคก ขั้นตอนท่ี 1 บ าบัดน้ าเสียดวยระบบชีวภาพ แบบเอเอสชนิด
ยืดเวลา 
ขั้นตอนท่ี 2 เพิ่มระบบก าจัดแอมโมเนีย ไซยาไนด์ โดยการเติม
คลอรีน 

การควบคุมแก฿สเสียจากโรงผลิตซนิเตอร ์
- Dioxin/Furan  
 
 
 
- โลหะหนัก 
- SO2 
- NOx 

 
- Fine wet scrubbing system 
- Fabric filter รวมกับพนผงถานลิกไนท ์
- Absorption 
- Electrostatic precipitator 
- Wet scrubbing system 
- Wet desulphurization 
- Waste gas denitrification 

การจัดการน้ าเสียจากโรงผลิตซินเตอร ์ ขั้นตอนท่ี 1 บ าบัดน้ าเสียขั้นตน ประกอบดวย ถังตกตะกอน
ดวยระบบสารเคมีชวยตกตะกอน 
ขั้นตอนท่ี 2 เพิ่มระบบก าจัดไซยาไนด์ โดยการเติมคลอรีน 

การควบคุมฝุุนจากโรงผลิตเพลเลท - ระบบฉีดฝอยน้ า 
- ออกแบบใหเป็นระบบปิด 
- ระบบแผงกันลม 

การควบคุมแก฿สเสียจากโรงผลิตเพลเลท - ระบบ Wet Scrubber 
- ระบบ Gas Suspension Absorption 

การควบคุมมลพิษจากเตาบลาสท ์ - ระบบไซโคลน ระบบจับฝุุนแบบเวนจูร ี
- Top Recovery Turbine 
- ระบบหอจับฝุุนดวยน้ า 
- Electrostatic precipitator  
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ขั้นตอน/กิจกรรม วิธกีารจัดการมลพิษ 
การจัดการฝุุนและแก฿สเสยีจากเตาเบสิคออกซิเจน - Electrostatic precipitator 
การจัดการน้ าเสียจากเตาเบสิคออกซิเจน ขั้นตอนท่ี 1 บ าบัดน้ าเสียใหมคีุณสมบัติในระดับทีส่ามารถน า

กลับมาใชในกระบวนการผลิต ไดแก ระบบตกตะกอน ระบบ 
Vacuum degreasing และระบบ Continuous casting 
ขั้นตอนท่ี 2 บ าบัดน้ าเสียจากข้ันตอนที่ 1 ดวยถัง EQ ถังปรับ 
pH ถังกวนเร็ว ถังตกตะกอน และระบบรดีตะกอน 

การจัดการกากอุตสาหกรรมจากเตาเบสคิออกซิเจน วิธีฝังกลบ 
การควบคุมฝุุนและแก฿สเสียจากเตาหลอมไฟฟูาและ
การหลอเหล็กระบบตอเนื่อง 

- ระบบดูดอากาศ (Primary Fume Exhausting) 
- ระบบรวบรวมอากาศเสีย (Canopy Hood, Secondary 
Fume Exhausting) 

การจัดการกากอุตสาหกรรมจากเตาหลอมไฟฟูาและ
การหลอเหล็กระบบตอเนื่อง 

- จัดเก็บ แยกชนิด สงโรงบ าบดัและก าจดั 
- แยกคราบน้ ามันออกจากระบบหมุนเวียนน้ าหลอเย็น 

การควบคุมฝุุนและผงเหล็กจากการขึ้นรูปและแปรรูป - ระบบดูดอากาศ (Primary Fume Exhausting) 
- ระบบรวบรวมอากาศเสีย (Canopy Hood, Secondary 
Fume Exhausting) 

ความรอนจากการท างาน - ก าหนดระยะเวลาปฏิบัติงานในหนางานท่ีมีความรอนสูงให
เหมาะสม และจัดใหมีอุปกรณ์ชวยระบายความรอน 

 

4. การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับผูปฏิบัติงาน เป็นสวนส าคัญท่ีจะตองจัด
ใหมีการด าเนินงานและมีมาตรฐาน เพ่ือชวยลดการสูญเสียและการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึนระหวาง
การปฏิบัติงาน 

ประเด็นส าคัญ หลักเกณฑ์/มาตรฐาน กฎหมายอ้างอิง 
อุปกรณ์คุมครอง
ความปลอดภัยสวน
บุคคล 

อุปกรณ์คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชน ปลั๊กลดเสียง 
(Ear Plugs) ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) หมวกนิรภัย 
(Safety Hat) เป็นตน ตองไดมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
หรือมาตรฐานอ่ืนตามกฎหมายวาความปลอดภัยฯ 

ประกาศกรมสวสัดิการและ
คุมครองแรงงาน เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์
คุมครองความปลอดภยัสวน
บุคคล พ.ศ. 2554 

ทางหนีไฟ บันไดหนี
ไฟ และสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม 

1)  จัดใหมีสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงแบบ
เคลื่อนยายได  

2)  ประตูหนีไฟตองท าดวยวัสดุทนไฟ เป็นบานเปิดชนิดผลัก
ออกสูภายนอก พรอมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับใหบาน
ประตูปิดไดเอง  

- มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 90 เซนติเมตร  
- ความสูงไมนอยกวา 1.90 เมตร  
- ตองสามารถเปิดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา 
- ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีช้ัน

หรือธรณีประตูหรือขอบกั้น 
 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
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ประเด็นส าคัญ หลักเกณฑ์/มาตรฐาน กฎหมายอ้างอิง 
3)  กรณีอาคารในสถานประกอบการเป็นอาคารสูง (ความสูง 

23 เมตรขึ้นไป) ตองมีบันไดหนีไฟจากช้ันสูงสุดหรือ
ดาดฟูาสูพื้นดินอยางนอย 2 บันได 

- ตั้งอยู ในที่ที่บุคคลไมวาจะอยู  ณ จุดใดของ
อาคารสามารถมาถึงบันไดหนีไฟไดสะดวก  

- แตละบันไดหนีไฟตองอยูหางกันไมเกิน 60.00 
เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน 

- มีความกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร  
- ลูกนอนกวางไมนอยกวา 22 เซนติเมตร  
- ลูกตั้งสูงไมเกิน 20 เซนติเมตร  
- ชานพักกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร  
- มีราวบันไดอยางนอยหนึ่งดาน 
- หามสรางบันไดหนีไฟเป็นแบบบันไดเวียน 

เครื่องดับเพลิง - ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ โดยมี 1 เครื่องตอพื้นที่ไมเกิน 
1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร แตไมนอยกวา
ช้ันละ 1 เครื่อง (กรณีมีหลายช้ัน) โดยชนิดของเครื่อง
ดับเพลิงเป็นอยางใดอยางหน่ึงตอไปนี้  

7) เครื่องดับเพลิงชนิดก฿าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด
บรรจุไมนอยกวา 4 กิโลกรัม 

8) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง  ขนาดบรรจุไมนอย
กวา 4 กิโลกรัม 

- ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคาร
ไมเกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอานค าแนะน าการ
ใชได สามารถน าออกมาใชสอยไดสะดวก และตองอยูใน
สภาพใชงานไดตลอดเวลา 

- มีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย 6 
เดือน/ครั้ง  

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

อบรม ซอมหนไีฟ - มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นตน โดยผูที่ไดรับใบอนุญาต
จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ใหแกผูปฏิบัติงาน
ไมนอยกวารอยละ 40 ของจ านวนผูปฏิบัติงาน ในแตละ
แผนก 

- จัดใหผูปฏิบัติงานทุกคนฝึกซอมดับเพลิงและฝึกซอม
อพยพหนีไฟพรอมกันอยางนอยปีละ 1 ครั้ง  และ
ขอก าหนดอื่นๆ ตามกฎกระทรวงฯ 

 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และ
ด าเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการท างาน
เกี่ยวกับการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. 2555 
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แบบประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมการประกอบกิจการ 
กิจการหล่อหลอมเหลก็  

 

วัตถุประสงค์การตรวจประเมิน 
     ขออนุญาตประกอบกิจการ 
     ขอตออายุใบอนุญาต  
     ตรวจแนะน ากรณีมีการรองเรียน     

วันที่ตรวจ
ประเมิน 

ผู้ตรวจประเมิน ผู้รับการตรวจ
ประเมิน 

   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1) ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................................................... .................... 
2) ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ  เลขที่................. หมูที่ .................. ซอย................. ถนน............. .............. 
    ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................... 
    รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.....................................โทรสาร........................................... 
 

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ 
           มีใบอนุญาต  เลขท่ีใบอนุญาต……….…………………………………………………………………….……… 
               ออกใหเมื่อวันที่........................................... หมดอายุวันที่...................................................... 
           ไมมีใบอนุญาต  
 

4) ชื่อผูขอใบอนุญาต (ระบุตามปรากฏในใบอนุญาต)............................................................................ .... 
5) ชื่อเจาของ (ระบุชื่อผูเป็นเจาของด าเนินการจริง)................................................................................ ... 
6) ปีที่เริ่มด าเนินการ พ.ศ. ................................................................ ......................................................... 
 

7) ขนาดพ้ืนที่สถานประกอบกิจการ 
         7.1) พื้นที่ทั้งหมด.................................................................... ไร 
         7.2) พื้นที่ประกอบกิจการ....................................................... ตารางเมตร 
 

8) เวลาท างานของสถานประกอบกิจการ 
          8.1) สวนงานส านักงาน เริ่มตั้งแตเวลา...................น.  ถึง................น.  รวม............วัน/สัปดาห์   
          8.2) สวนงานการผลิต เริ่มตั่งแตเวลา.....................น.  ถึง................น.  รวม.............วัน/สัปดาห์   
          8.3) สวนงานอื่นๆ (ถามี) ระบุ................................................................................................. ... 
 

9) จ านวนผูปฏิบัติงานประจ า  รวม..........................................คน   
          9.1) สวนงานส านักงาน     ชาย..................................คน  หญิง....................................คน 
          9.2) สวนงานการผลิต       ชาย..................................คน  หญิง....................................คน 
          9.3) สวนงานอื่นๆ (ถามี)    ชาย.................................คน   หญิง...................................คน 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ตอ่) 
 

10) แผนผังที่ตั้งแสดงเสนทางเขา–ออก และบริเวณใกลเคียงในระยะ 1 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) แผนผังภาพรวมของกระบวนการผลิต และจุดที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (เชน น้ า
เสีย อากาศเสีย ขยะ สารอันตราย และอ่ืนๆ) พรอมชี้แจงรายละเอียด 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ตอ่) 
 

12) ปริมาณน้ าเสีย.................................................ลูกบาศก์เมตร/วัน 

13) ระบบบ าบัดมลพิษ 
  13.1) ระบบบ าบัดน้ าเสีย คือระบบ............................................................................................ ........ 
  13.2) ระบบบ าบัดมลพิษอากาศ คือระบบ......................................................................... ............... 

13.2) ระบบบ าบัดมลพิษอ่ืนๆ ระบุ........................................................................................ ............ 

14) ชนิดของวัตถุดิบ/ สารเคมี ที่ใชในกระบวนการผลิต และปริมาณการจัดเก็บ                                                  
14.1) ชนิด.................................................................. ปริมาณการจัดเก็บ.........................................
14.2) ชนิด.................................................................. ปริมาณการจัดเก็บ..........................................
14.3) ชนิด.................................................................. ปริมาณการจัดเก็บ..........................................
14.4) ชนิด.................................................................. ปริมาณการจัดเก็บ...........................................
14.5) ชนิด.................................................................. ปริมาณการจัดเก็บ..........................................
14.6) ชนิด.................................................................. ปริมาณการจัดเก็บ........................................... 

15) ชนิดของเครื่องจักร ที่ใชในกระบวนการผลิต                                                                                         
15.1) ชนิด.................................................................... จ านวน.........................................................
15.2) ชนิด.................................................................... จ านวน........................................................... 
15.3) ชนิด.................................................................... จ านวน..........................................................
15.4) ชนิด.................................................................... จ านวน..........................................................
15.5) ชนิด.................................................................... จ านวน.......................................................... 
15.6) ชนิด.................................................................... จ านวน.......................................................... 

16) การจัดท าแผนหรือมาตรการจัดการ ควบคุม ดูแล สถานประกอบกิจการ ในระยะกอนกอสราง                               
(ตรวจสอบจากเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ) 

          16.1) มีแผนหรือมาตรการ  ในประเด็นเกี่ยวกับ    
                         16.1.1) สถานที่ตั้ง   
                         16.1.2) สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
                         16.1.3) ความปลอดภัยของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ์ 
                         16.1.4) การปูองกันเหตุร าคาญ 
                         16.1.5) ประเด็นอ่ืนๆ (ถามี) ระบุ............................................................................. 
          16.2) ไมมีแผนหรือมาตรการ  

17) มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง ในระยะกอนกอสราง สถาน
ประกอบกิจการ     (ถามี) ระบุ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการระยะก่อนประกอบกิจการ  

 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะก่อนประกอบกิจการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 ลักษณะสถานที่ตั้ง 
1.1 ท าเลที่ตั้ง ถาเป็นโรงงานประเภทที่ 1 และ 2 หาม

ประกอบกิจการโรงงานภายในระยะ 50 เมตร จากเขต
ติดตอสาธารณสถาน และโรงงานประเภทที่ 3 หาม
ประกอบกิจการโรงงานภายในระยะ 100 เมตร จาก
เขตติดตอสาธารณสถาน  

   

1.2 ตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอ 
ไมกอใหเกิดอันตราย เหตุร าคาญ หรือความเสียหาย
ตอบุคคล หรือทรัพย์สินของผูอื่น 

   

2 สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ  
2.1 ลานกอง เก็บ วัตถุดิบ ระหวางการกอสรางท าดวยวัสดุ

แข็งแรง คงทน มีความเหมาะสม และมีระบบระบาย
น้ าเพื่อรวบรวมเขาสูระบบบ าบัดน้ าเสีย 

   

2.2 อาคารมีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบ
กิจการตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

   

2.3 พ้ืน ฝาผนังและเพดานของอาคาร ท าดวยวัสดุคงทน
แข็งแรง ทนไฟและความรอนไดเป็นอยางดี 

   

3 ความปลอดภัยของ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ 
3.1 เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ์ รวมถึง

สวิตซ์และสายไฟตางๆ ตองจัดวางอยางเป็นสัดสวน 
เป็นระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย 

   

3.2 ก าหนดมาตรการตรวจสอบความปลอดภัย  และ
ก าหนดการซอมบ ารุงเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช
และอุปกรณ์ ภายในสถานประกอบการ 

   

4 การป้องกันเหตุร าคาญ 
4.1 จัดใหมีการปูองกันฝุุนละอองที่อาจจะเกิดขึ้นระหวาง

กระบวนการกอสรางและการขนสงวัสดุอุปกรณ์ 
   

4.2 จั ด ให มี ม า ตรก ารควบคุ ม ระดั บ เ สี ย ง ร ะหว า ง
กระบวนการกอสราง 

   

4.3 ในกรณีที่มีแคมปคนงานกอสราง จัดใหมีการสุขาภิบาล
ที่อยูอาศัยและไมเป็นแหลงสะสมของมูลฝอย น้ าเสีย 
และพาหะน าโรค 

   

4.4 จัดใหมีแนวทางปฏิบัติหรือกลไกการด าเนินงานเพ่ือ
จัดการปัญหาเรื่องรองเรียนจากประชาชน  
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ส่วนที่ 3 มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการระยะประกอบกิจการ  

มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบกิจการ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 สุขลักษณะสถานประกอบกิจการ 
1.1 พ้ืนที่อาคารแยกเป็นสัดสวน ระหวางพ้ืนที่ด าเนินการ

ผลิต ส านักงาน บานพักคนงาน โรงอาหาร ฯลฯ 
   

1.2 มีการท าความสะอาด และบ ารุงรักษาอาคาร พ้ืนที่การ
ผลิตรวมทั้งพ้ืนที่ใชสอยอ่ืนๆในสถานประกอบกิจการ 
ดวยความถี่ที่เหมาะสมโดยไมเป็นที่สะสมของฝุุนละออง 

   

1.3 มีการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ ในสถาน
ประกอบการ เป็นไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

   

1.4 บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน เป็นไปตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมอาคาร 

   

2 ความปลอดภัยของ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ 
2.1 เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ์ในการท างาน

จัดเก็บอยางเป็นสัดสวนและเป็นระเบียบเรียบรอย 
   

2.2 เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ์ รวมถึง
สวิตซ์และสายไฟตางๆ ตองไดรับการบ ารุงรักษาใหอยูใน
สภาพดีอยูเสมอ 

   

3 การจัดการน้ าดื่ม น้ าใช้ และการสุขาภิบาลอาหาร 
3.1 จัดใหมีน้ าดื่มที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ าดื่ม ส าหรับ

ผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ โดยลักษณะการจัดบริการน้ า
ดื่มตองตั้งอยูในบริเวณที่ไมกอใหเกิดความสกปรกหรือ
การปนเปื้อน  

   

3.2 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไว
ใหบริการแกผูปฏิบัติงาน ตองมีการด าเนินการใหถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  

   

3.3 มีอางหรือท่ีลางมือ พรอมสบู ที่มีจ านวนเพียงพอและ 
ถูกสุขลักษณะ 

   

4 การจัดการมลพิษ 
4.1 มีการใชเทคโนโลยีในการบ าบัดและควบคุมมลพิษทาง

อากาศอยางเหมาะสมและมีการตรวจสอบระบบการ
ท างานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

   

4.2 มีการควบคุมระดับเสียงจากกระบวนการผลิต และ
กิจกรรมตางๆ ในสถานประกอบกิจการใหเป็นไปตาม
มาตรฐานไมกอใหเกิดเหตุร าคาญ 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบกิจการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
4.3 มีการบ าบัดน้ าเสียในสวนกระบวนการผลิต ส านักงาน

หรือโรงอาหาร ท ี่เหมาะสมและไดมาตรฐาน พรอมทั้งมี
การตรวจสอบระบบการท างานใหมีประสิทธิภาพ 
อยูเสมอ 

   

5 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย  
5.1 มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและ

เพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย มีการท าความ
สะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณท่ี
เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

   

5.2 มีการรวบรวมมูลฝอยและน าไปก าจัดดวยวิธีการตาม
หลักสุขาภิบาล และปฏิบัติตามขอก าหนดของทองถิ่นวา
ดวยการนั้น 

   

5.3 มีการจัดการของเสียอันตราย กากอุตสาหกรรม เชน  
ผงเหล็ก ดวยวิธีที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ 

   

6 การอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
6.1 หากมีการใชสารเคมี ตองจัดใหสถานที่เก็บสารเคมีและมี

ปูายแสดงชนิด ประเภทของสารเคมีไวอยางชัดเจน และ
มีบัญชีรายชื่อเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี 
(SDS; Safety data sheets) โดยเอกสารทั้งหมดให
แสดงเป็นภาษาไทย 

   

6.2 จัดใหมีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายสวนบุคคลที่ไดมาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

   

6.3 ผูปฏิบัติงานไดรับการอบรมเกี่ยวกับสุขลักษณะสวน
บุคคลและทักษะในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย การใช
อุปกรณ์คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล วิธีการปฐม
พยาบาลเบื้องตน  

   

6.4 มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวของ และมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลง 
อยางนอยหกเดือนตอครั้ง 

   

7 สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
7.1 มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานแรกรับเขาท างาน 

และผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพเป็นประจ า
ทุกปี โดยเป็นไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน 
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มาตรการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ การด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ระยะประกอบกิจการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
7.2 มีการตรวจสุขภาพของลูกจางที่ท างานในสภาวะการ

ท างานที่อาจไดรับอันตรายจากความรอน แสงสวาง หรือ
เสียง ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการท างาน 

   

7.3 จัดใหมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน รวมถึงมีระบบสงตอ
ผูปุวยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไดทันทวงที 

   

8 การป้องกันเหตุร าคาญและมาตรการอื่นๆ 
8.1 ควบคุมปูองกันกิจกรรมตางๆ ของสถานประกอบกิจการ

มิใหเกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตราย
ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยใกลเคียงหรืออยูใน
เสนทางการสัญจรของสถานประกอบการ 

   

8.2 มีการปูองกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคติดตอใหถู กตองตามหลักวิ ชาการสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

   

 

ส่วนที่ 4 สรุปความเห็นของเจ้าหน้าที่  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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เอกสารอ้างอิง 

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน ก าหนดวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจ า และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล ส าหรับระบบ
ป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546 

4. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก 

5. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานเหล็กเป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 

6. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

7. คู่มือความปลอดภัยในการท างานในอุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ สถาบันความปลอดภัยในการ
ท างาน 
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ที่ปรึกษา 

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา   รองอธิบดีกรมอนามัย 

นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์  ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

 

คณะผู้จัดท า 

นางสุกานดา พัดพาดี   กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

นางสาวพนิตา เจริญสุข   กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

นางสาววาสนา ลุนส าโรง  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

นางสาวชนะจิตร ปานอู   กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

นายนัฐพล ศิริหล้า   กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

นายเอกรินทร์ วินันท์   กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

นางสาวละมัย ไชยงาม   กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

นางสาววรรษมน ศรีพนม  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

นางสาวรุจิรา สมภาร   กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

 

จัดท าโดย 

 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 88/22 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
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กองประเมินผลกระทบตอ่สุขภาพ 

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

โทรศพัท ์0-2590-4190 โทรสาร 0-2590-4356 

Website: http://hia.anamai.moph.go.th 


