


 
 

โครงการลดและเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 2 
 

 

 

แผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Management Plan: EMP) 

สำหรับการปรับเปลี่ยนจากการใช้สารทำความเย็น HFC-134a เป็นสารทำความเย็นชนิด R-290 และ R-600a  
ในโครงการสาธิตในภาคอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ 

 

 

 

บริษัท พัฒนา อินเตอร์คูล จำกัด 

กรกฎาคม 2562  



2 
 

สารบัญ 

 

รายการคำย่อ ........................................................................................................................................................ 7 
1. บทนำ .............................................................................................................................................................. 9 
2. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP) ........................................................................... 10 
3. รายละเอียดโครงการ ..................................................................................................................................... 11 

3.1 โครงการลดและเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 2............................................................................................. 11 
3.2 องค์ประกอบของโครงการ ........................................................................................................................ 11 
3.3 มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม .................................................................................................................... 12 

4. กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง .............................................................................................................. 13 
4.1 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับโรงงานผลิตเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ ........................................................... 13 

4.1.2 ความปลอดภัยในอาคารและการป้องกันอัคคีภัย ............................................................................... 14 
4.1.3 สถานที่ทำงาน ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม .................................................................. 15 
4.1.4 การเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัย ....................................................................................... 15 
4.1.5 อุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงาน...................................................................................................... 16 
4.1.6 การบํารุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ..................................................................... 16 
4.1.7 สุขอนามัยและสุขศาสตร์ .................................................................................................................. 17 
4.1.8 การปล่อยน้ำทิ้ง การระบายอากาศ และการจัดการขยะของเสีย....................................................... 17 

4.2 กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยที่ใช้กับสารทำความเย็น HFC-134a 
สารทำความเย็น R-290 และ R-600a ...................................................................................................... 17 

4.2.1  มาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ................................................................................................. 17 

4.2.2 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 ................................................ 18 
4.2.3 ระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย .................................. 19 

5. ข้อกำหนดสากลด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยเกี่ยวกับสารทำความเย็น R-290 และ R-600a 21 
5.1 สำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ................................................... 21 
5.2 สหภาพยุโรป ............................................................................................................................................ 22 
5.3 มาตรฐาน IEC/ISO ................................................................................................................................... 23 
5.4 ทบทวนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การติดตั้ง และการใช้สารทำความเย็นไวไฟในเครื่องทำความเย็น

เชิงพาณิชย์ ............................................................................................................................................... 23 
5.4.1 การขนส่งสารทำความเย็น R-290 และ R600a ................................................................................ 23 
5.4.2 การจัดเก็บสารทำความเย็น R-290 และ R600a .............................................................................. 23 
5.4.3 การชาร์จสารทำความเย็น R-290 และ R-600a เข้าระบบเครื่องทำความเย็น .................................. 24 
5.4.4 ระบบระบายอากาศและการกำหนดพื้นที่ในโรงงาน ......................................................................... 25 



3 
 

5.4.5 การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่ผลิตเสร็จแล้วซึ่งใช้สารทำความเย็น R-290 
และ R-600a .................................................................................................................................... 26 

5.4.6 การขนส่งเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่ผลิตเสร็จแล้วที่มีสารทำความเย็น R-290 และ R-600a ... 27 
5.4.7 การบริการและการซ่อมบำรุง ........................................................................................................... 27 

6.  ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด ........................................................................................ 33 
6.1 ข้อมูลเบื้องต้น .......................................................................................................................................... 33 
6.2 สถานที่ตัง้ สถานที่ใกล้เคียงที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ...................................... 34 
6.3 แผนผังโรงงานผลิต ................................................................................................................................... 36 
6.4 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ........................................................... 37 
6.5 กระบวนการ องค์กร และจำนวนลูกจ้างท่ีรับผิดชอบในการจัดการสารทำความเย็น R-290 / R-600a ..... 37 
6.6 กลไกในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (GRM) ......................................................................................... 39 

7.  ผลการทบทวนเชิงลึกของมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และ
การระเบิด ..................................................................................................................................................... 40 

8.  มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ...................................................................... 44 
8.1 ภาพรวมของผลกระทบที่เกิดจากสารทำความเย็น R-290 และ R600a ในตู้แช่เชิงพาณิชย์ ...................... 44 
8.2 มาตรการลดผลกระทบ ............................................................................................................................. 45 
8.2.1 การขนส่งสารทำความเย็น R-290 และ R-600a ................................................................................... 45 
8.2.2 การจัดเก็บสารทำความเย็น R-290 และ R-600a .................................................................................. 46 
8.2.3 การชาร์จสารทำความเย็นชนิด R-290 และ R-600a ............................................................................. 47 

8.2.3.1 พ้ืนที่ชาร์จสารทำความเย็น ............................................................................................................ 47 
8.2.3.2 พ้ืนที่สำหรับการซ่อมและกอบกู้สารทำความเย็น............................................................................ 48 
8.2.3.3 พ้ืนที่ทำงานอ่ืนๆ ............................................................................................................................ 48 

8.2.4 การจัดการด้านความปลอดภัย .............................................................................................................. 49 
8.2.4.1 อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซรั่ว ................................................................................................................. 50 
8.2.4.2 ระบบระบายอากาศ ....................................................................................................................... 50 
8.2.4.3 เสียงสัญญาณเตือน ........................................................................................................................ 50 
8.2.4.4 ระบบควบคุม ................................................................................................................................. 50 
8.2.4.5 การทำเครื่องหมายและสัญลักษณ์ ................................................................................................. 51 
8.2.4.6 ข้อแนะนำและกระบวนการปฏิบัติงาน ........................................................................................... 51 
8.2.4.7 ระบบความปลอดภัยในพื้นท่ีทำงาน ............................................................................................... 52 
8.2.4.8 การปฏิบัติงาน ............................................................................................................................... 52 

8.2.5 ตู้แช่เชิงพาณิชย์ (การขนส่ง) .................................................................................................................. 53 
8.2.5.1 การขนส่งทางถนน ......................................................................................................................... 53 
8.2.5.2 การขนส่งทางทะเล ........................................................................................................................ 53 
8.2.5.3 การขนส่งทางอากาศ ...................................................................................................................... 53 



4 
 

8.2.6 การบริการและการซ่อมบำรุง ................................................................................................................ 53 
8.2.7 ระบบป้องกันอัคคีภัย ............................................................................................................................ 56 
8.2.8 งบประมาณท่ีใช้ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ .................................................................................. 56 

9.  แผนฉุกเฉิน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการรายงาน ................................................................................... 56 
10.ข้อกำหนดด้านการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน (การฝึกอบรมพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ R-

290/R-600a) ................................................................................................................................................ 59 
11. กำหนดการสำหรับการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม .................................................... 60 
12. แผนการตรวจติดตามหลังจากเริ่มกระบวนการผลิตตามแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม .......................... 60 
13. การประชุมหารือกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง (Public Consultation) ............................................................... 61 
บรรณานุกรม ...................................................................................................................................................... 62 
 
 

  



5 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที ่1 – บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายที่มีโพรเพน (R-290) แสดงอยู่ ............................................................... 18 
ภาพที ่2 – ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ................................................................... 22 
ภาพที ่3 – ฉลากเตือนสีเหลือง ........................................................................................................................... 28 
ภาพที ่4 – การเชื่อมต่อด้วย Lokring® ที่มา: VULKAN Lokring ...................................................................... 28 
ภาพที ่5 – ภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งบันทึกจากหน้าจอของวิดีโอเพ่ือการศึกษาเกี่ยวกับการบริการและ

การซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง ..................................................................................................................... 29 
ภาพที ่6 – ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด ..................................................................... 34 
ภาพที่ 7 – มุมมองด้านบนของสายการผลิตของบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด ในโรงงานแห่งใหม่ .................. 34 
ภาพที่ 8 – แผนที่บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด .............................................................................................. 35 
ภาพที ่9 – การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม (เขตสีม่วง) ........................................................................ 35 
ภาพที ่10 – แผนผังโรงงานของพัฒนาอินเตอร์คูล .............................................................................................. 36 
ภาพที ่11 – ภาพขยายของสายการผลิตสาร R-290 และ R-600a...................................................................... 37 
ภาพที ่12 – กระบวนการผลิตตู้แช่เชิงพาณิชย์ โดยใช้สารทำความเย็นไวไฟ ....................................................... 38 
ภาพที ่13 – รูปสัญลักษณ์ของ R-134a, R-290 และ R-600a ............................................................................ 44 
ภาพที ่14 – ทางเลือกที่ต้องชั่งใจของสารทำความเย็นไวไฟ ................................................................................ 44 
ภาพที ่15 – สามเหลี่ยมไฟ ................................................................................................................................. 45 
ภาพที ่16 – ตัวอย่างการใช้ตู้เก็บสารเคมีสำหรับถังไซลินเดอร์ที่เป็นก๊าซไวไฟ .................................................... 46 
ภาพที่ 17 – ตัวอย่างภาพสัญลักษณ์และข้อแนะนำการปฏิบัติงานที่แสดงหน้าตู้เก็บสารเคมี .............................. 47 
ภาพที ่18 – ตัวอย่างสัญลักษณ์ต่างๆ .................................................................................................................. 51 
ภาพที ่19 – การใช้ Lokring เชื่อมต่อเพ่ือหลีกเลี่ยงการทำงานที่เกิดประกายไฟ ................................................ 54 
ภาพที ่20 – ตัวอย่างอุปกรณ์สำหรับการบริการและการบำรุงรักษา ................................................................... 55 
ภาพที ่21 – แผนฉุกเฉินของพัฒนาอินเตอร์คูลในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ................................................................... 57 
ภาพที ่22 – แผนฉุกเฉินของพัฒนาอินเตอร์คูลในกรณีเกิดสารเคมีรั่วไหล ........................................................... 58 
ภาพที ่23 – แผนฉุกเฉินของพัฒนาอินเตอร์คูลในกรณีเกิดก๊าซรั่วไหล ................................................................ 58 

  



6 
 

สารบัญตาราง 

ตารางที ่1 – สรุปกฎหมายและกฎระเบียบสำหรับสถานประกอบการทำความเย็นเชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการ 
HCFC ระยะที่ 2 ............................................................................................................................ 19 

ตารางที ่2 – สรุปขอกำหนดระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยกับการใช้สาร
ทำความเย็น R-290 และ R-600a ................................................................................................. 29 

ตารางที ่3 – จำนวนพนักงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการและการใช้งาน R-290 / R-600a ................................... 38 
ตารางที ่4 – ความไวไฟของโพรเพนและไอโซบิวเทน .......................................................................................... 45 
ตารางที ่5 – งบประมาณที่ใช้ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ (เครื่องมือและอุปกรณ์) ...................................... 56 
  



7 
 

  รายการคำย่อ 

A/C Air Conditioning การปรับอากาศ 
ADR European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous 
Goods by Road 

ความตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้า
อันตรายระหว่างประเทศทางถนน 

AIT Asian Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
ATEX Atmosphère Explosible บรรยากาศที่ทำให้เกิดการระเบิดได้ 
CAS Chemical Abstract Services ชุดตัวเลขอ้างอิงเฉพาะของสารเคมี 
CO2 carbon dioxide คาร์บอนไดออกไซด์ 
DIW Department of Industrial Works กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
EHS Environment, Health and Safety สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 
EMF Environmental Management Framework กรอบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
EMP Environmental Management Plan แผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
EPA Environmental Protection Agency สำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา 
ExCOM Executive Committee คณะกรรมการบริหาร 
F-gas Flammable Gas ก๊าซไวไฟ 
GHS Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of 
Chemicals 

การจำแนกประเภทและติดฉลากสารเคมีที่เป็น
ระบบเดียวกันทั่วโลก 

GIZ German International Corporation องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน 

GRM Grievance Redress Mechanism กลไกในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
GWP Global Warming Potential ศักยภาพในการเกิดภาวะโลกร้อน 
HC Hydrocarbon สารไฮโดรคาร์บอน 
HCFC Hydro chlorofluorocarbons สารโฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน 
HFC Hydrofluorocarbon สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน 
HFO Hydrofluoroolefins สารไฮไดรฟลูออโรโอเลฟินส์ 
HPMP HCFC Phase-out Management Plan  แผนการบริหารจัดการการลดและเลิกใช้สาร 

HCFC 
HS Health and Safety สุขภาพและความปลอดภัย 
IEC International Electrical Code มาตรฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
LEL Lower Explosive Limit ขีดจำกัดล่างของการระเบิด 
LP-gas Liquefied Petroleum Gas ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
MLF Multilateral Fund กองทุนพหุภาคี 
MP Montreal Protocol พิธีสารมอนทรีออล 
MT Metric Tons เมตริกตัน 
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NFPA National Fire Protection Association สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ODP Ozone Depleting Potential ศักยภาพในการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน 
ODS Ozone-Depleting Substances สารทีท่ำลายชั้นบรรยากาศโอโซน 
OHS Occupational Health and Safety อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
PMU Project Management Unit หน่วยบริหารโครงการ 
PPE Personal Protective Equipment อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
PTC Positive Temperature Coefficient ค่าสัมประสิทธิอุณหภูมิด้านบวก 
PU Polyurethane โพลียูรีเทน 
QC Quality Control การควบคุมคุณภาพ 
R&D Research and Development การวิจัยและพัฒนา 
RAC Refrigeration and Air Conditioning การทำความเย็นและการปรับอากาศ 
SDS Safety Data Sheets เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
SNAP Significant New Alternatives Policy นโยบายทางเลือกใหม่ที่สำคัญ 
SOP Standard Operating Procedures มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
TRGS The Technical Rules for Hazardous 

Substances 
กฎระเบียบทางเทคนิคสำหรับสารอันตรายของ
ประเทศเยอรมนี 

WI Working Instruction วิธีปฏิบัติงาน 
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1. บทนำ 

ประเทศไทยไดใ้ห้สัตยาบันอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยการปกป้องชั้นโอโซนและสนธิสัญญามอนทรีออลว่า
ด้วยสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนในวันที่ 7 กรกฎาคม 2532 ในฐานะผู้ลงนามในมาตรา 5 ของสนธิสัญญา
มอนทรีออล ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามพันธผูกพันที่จะยุติการใช้สารควบคุมทั้งหมด ยกเว้นสารไฮโดรฟลูออโร
คาร์บอน (HCFC) และมีจุดมุ่งหมายที่จะหยุดการใช้สาร HCFC ในปี พ.ศ. 2556 และลดการใช้ HCFC ลง 10% ใน
ปี พ.ศ. 2558 ลดลงร้อยละ 35 ในปี พ.ศ. 2563 ลดลงร้อยละ 67.5 ในปี พ.ศ. 2568 และร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 
2573 โดยที่อนุญาตให้ใช้ได้เฉลี่ยต่อปีร้อยละ 2.5 ในระหว่าง พ.ศ. 2573 ถึง 2583 การยับยั้งการใช้สาร HCFC 
เทียบกับค่าเริ่มต้นของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับศักยภาพในการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODP) 
927.6 ตัน 

เพื ่อให้เป็นไปตามพันธะสองข้อแรกของสนธิสัญญามอนทรีออลในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 
คณะกรรมการบริหาร (ExCom) ของกองทุนพหุภาคี (MLF) ในการใช้ดำเนินงานของสนธิสัญญามอนทรีออลได้
อนุมัติเงินสนับสนุนในปี พ.ศ. 2555 จำนวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการเลิกใช้สาร 
HCFC ระยะที่ 1 จากโครงการนี้ ประเทศไทยได้ลดการใช้สาร HCFC ลงเหลือร้อยละ 15 ในปี พ.ศ. 2561 เทียบ
กับค่าเริ ่มต้น โครงการเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 1 ได้เลือกภาคอุตสาหกรรมที่ใช้โฟม ยกเว้นโฟมแบบฉีดพ่น 
(spray foam) เนื่องจากยังไม่มีทางเลือกอ่ืนสำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในครัวเรือนในตอนนั้น 

การดำเนินโครงการเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 1 แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จนถึงขณะนี้ถือได้ว่า
ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามเป้าหมายของปี พ.ศ. 2556 และ 2558 ของการลดการใช้สาร HCFC จากการสำรวจการ
ใช้สาร HCFC ล่าสุดยืนยันว่าการใช้สาร HCFC ในปี พ.ศ. 2559 ลดลงเหลือเท่ากับศักยภาพในการทำลายชั้น
บรรยากาศโอโซน (ODP) 588 ตัน (เทียบเท่ากับ 9,436 เมตริกตัน) นอกจากนี้ ยังได้มีการออกประกาศกระทรวง
จำนวน 2 ฉบับ ที่ห้ามใช้สาร HCFC-22 สำหรับเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนสำหรับตลาดภายในประเทศ และ
ห้ามใช้สาร HCFC-141b สำหรับการผลิตโพลียูรีเทนโฟม ยกเว้นโฟมแบบฉีดพ่น ซึ ่งมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ด้วยการใช้ที่ลดลงในปี พ.ศ. 2559 และการออกกฎหมายห้ามใช้สำหรับทั้งสองภาคส่วน ประเทศไทยจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายและรักษาปริมาณการใช้สารเหล่านี้ ในอนาคตไว้ที่ระดับต่ำกว่าเป้าหมายสำหรับปี พ.ศ. 
2561 ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการบริหาร (ExCom) และประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายถัดไป คือ การลดร้อยละ 35 ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่ง ExCom และประเทศไทยเห็นพ้องกันว่ามีความ
จำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นไปตามพันธผูกพันใหม่ (ข้อตกลง 80/72) 

โครงการเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 2 เป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะที่ 1 โดยในปี พ.ศ. 2559 ปริมาณการ
ใช้สาร HCFC ลดลงเหลือเท่ากับศักยภาพในการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODP) 589.09 ตัน และคาดว่าการ
ใช้จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้ HCFC-141b ที่เพิ่มขึ้นในการใช้โฟมแบบฉีดพ่น และความต้องการในการใช้ HCFC-
22 เพ่ิมข้ึนเพื่อการผลิตเครื่องปรับอากาศในครัวเรือน และระบบทำความเย็นที่มีอยู่ในการปัจจุบัน 

กลยุทธ์โดยรวมของโครงการเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 2 คือ การยกระดับความร่วมมือของอุตสาหกรรม
เพื่อขยายผลของโครงการเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 1 ในอุตสาหกรรมโพลียูรีเทนโฟมเพื่อยกเลิกการใช้ HCFC-
141b ในการใช้งานโฟมแบบฉีดพ่น โครงการที่นำเสนอนี้ยังคงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต
เครื ่องปรับอากาศและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู ้หรือโรงเรียน ซึ ่งสร้างขึ ้นภายใต้โครงการระยะที่ 1 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดการรั่วไหลของสาร HCFC ในระหว่างการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
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โครงการนี้จะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเงินแก่โรงงานผลิตที่ได้รับการคัดเลือก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในภาคอุตสาหกรรมโฟมแบบฉีดพ่น เพื่อปรับส่วนผสมของระบบฉีดโฟมใหม่ (โพลีออลและสารเป่าโฟม) และ
การปรับอุปกรณ์ในโรงงานผลิตให้เหมาะสมกับระบบฉีดโฟมใหม่ โครงการนี้จะมีการปรับใช้สารเป่าโฟมที่มีค่า
ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนต่ำ (low-GWP) ซึ่งสอดคล้องกับสนธิสัญญามอนทรีออลฉบับปรับแก้ ณ 
กรุงคิกาลี นอกจากนี้ โครงการยังสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นจากสาร HFC-134a ที่ใช้เป็นสารทำ
ความเย็นสำหรับการผลิตเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ให้กับบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด ให้เป็นโครงการ
สาธิต 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามพิธีสารมอนทรี
ออล โครงการและกิจกรรมจำนวนมากได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุน MLF มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและสถาบันอื่นๆ ในประเทศไทยที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกการใช้สาร
ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODS) และได้พัฒนาขีดความสามารถและมีประสบการณส์ูงขึน้อย่างเห็นได้ชัด 

โครงการนี้จะดำเนินงานร่วมกับธนาคารโลกในฐานะหน่วยงานดำเนินโครงการ และเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางของธนาคารโลก และแนวทางของพิธีสารมอนทรีออล ตามท่ีกำหนดไว้ในแนวทางของธนาคารโลก ผู้ได้รับ
ทุนสนับสนุนต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP) สำหรับการผลิตเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ 
กล่าวคือ บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด 

แผนงานนี้จัดขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นจาก HFC-134a เป็น R-290 (โพรเพน) และ / หรือ R-
600a (ไอโซบิวเทน) ในโครงการผลิตเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นโครงการสาธิตสำหรับบริษัท พัฒนา
อินเตอร์คูล จำกัด โดยการปรับเปลี่ยนจากการใช้สารทำความเย็น HFC-134a ในเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ 
เป็นสารทำความเย็นชนิด R-290 และ R-600a จากการที่สาร R-290 และ R-600a เป็นสารทำความเย็นที่เป็นก๊าซ
ไวไฟ จึงต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงและอันตรายจากไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสมในแผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องรวมถึงข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศ 
ในท้องถิ่น และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม/สังคม/สุขภาพและการป้องกันด้านความปลอดภัย 

 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP) 

แผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP) เป็นการชี้บ่งการดำเนินงานในปัจจุบันและมาตรการด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในการปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นจากสาร HFC-134a เป็นสาร R-290 และ / หรือสาร 
R-600a ในโครงการสาธิตของบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด และจัดให้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ การตรวจ
ติดตาม และมาตรการในองค์กรที่จะต้องดำเนินการในระหว่างดำเนินโครงการและการปฏิบัติการเพ่ือกำจัด
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ถ่วงดุลย์ หรือลดในระดับที่ยอมรับได้ ข้อกำหนดขอบเขตงาน
โดยละเอียด (ToR) สำหรับที่ปรึกษาในการจัดทำแผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP) เพื่อปรับเปลี่ยน
สารทำความเย็นจากสาร HCFC-22 และ/หรือสารเคมีที่มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (high-GWP) 
ไปเป็นสาร HFC-32 หรือสารที่มีส่วนผสมของ HFC/HFO เป็นสารทำความเย็นในภาคการผลิตเครื่องทำความเย็น
เชิงพาณิชย์ของโครงการสาธิตที่บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด ภายใต้โครงการลดละเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 2 
ในประเทศไทยตามท่ีอ้างถึงในภาคผนวก 1 ของรายงานนี้ 
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3. รายละเอียดโครงการ 

3.1 โครงการลดและเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 2 
โครงการเลิกใช้สาร HPMP ระยะที่ 1 มีการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

เครื่องปรับอากาศและโฟม เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODS) ที่เป็นเทคโนโลยีลด
ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ร่วมกับการดำเนินตามนโยบายและความช่วยเหลือทางเทคนิค
ให้กับสถานประกอบการทั้งหมดในระดับภาคส่วนนี้ ดังนั้น การอำนวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ภาคส่วนนี้จึงเป็นไปในผลิตเชิงการรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการ HCFC ระยะที ่2 จะใช้แนวทางนี้ต่อไป เพ่ือที่จะลด
ความต้องการในการใช้ HCFC-22 ให้ไดม้ากกว่า 369 เมตริกตัน และความต้องการในการใช้ HCFC-141b จำนวน 
278 เมตริกตัน เพ่ือให้เป็นไปตามพันธผูกพันธ์ของพิธีสารมอนทรีออลใน พ.ศ. 2563 และดำเนินการต่อจนถึง พ.ศ. 
2568 ซึ่งจะมีกิจกรรมการลงทุนครอบคลุม 2 ภาคส่วน และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการให้ครอบคลุมในวง
กว้างของงานบริการเกี่ยวกับการทำความเย็นและภาคส่วนสารตัวทำละลายซึ่งเป็นแนวยุทธศาสตร์ที่ครอลคลุม 
HPMP ใหม ่

แผนการจัดการการยกเลิกใช้ HCFC ระยะที่ 2 ที่เสนอไว้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1) การลงทุน 
2) ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และ  
3) นโยบายและข้อบังคับ นอกจากนี้ PMUs จากระยะที่ 1 จะต้องได้รับการส่งเสริมในการจัดกิจกรรม

เพ่ิมเติมจำนวนมากในระยะที่ 2 

3.2  องค์ประกอบของโครงการ 
โครงการระยะที่ 2 จะต้องลดการใช้ HCFC ได้อย่างน้อยร้อยละ 35 ภายในปี พ.ศ. 2563 และจะรักษา

ระดับข้ันต่ำไว้ตามข้อตกลงของโครงการระยะที่ 1 ประเทศไทยได้ลดการใช้ HCFC ลงร้อยละ 10 จากค่าศักยภาพ
การทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนเดิมที่ 927.6 ตัน ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นค่าเดียวกับภาระผูกพันในพิธีสาร
มอนทรีออลฉบับที่ 2 ว่ามคี่าศักยภาพการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนที่ 92.76 ตัน บวกกับอีกร้อยละ 15 ของฐาน
เดมิในปีพ.ศ. 2561 เทียบเท่ากับการลดค่าศักยภาพการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนลง 46.38 ตัน ในปี พ.ศ. 2560  
ประเทศไทยได้ลดปริมาณการใช้ HCFC ลงไดท้ี่ค่าศักยภาพการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน 404.59 ตัน ซึ่งต่ำกว่า
ฐานเดิมร้อยละ 56.4 และดังนั้น ต่ำกว่าระดับการใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้สูงสุดทั้งของปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 
2563 ตามข้อกำหนดของพิธีสารมอนทรีออล อย่างไรก็ตาม เพ่ือรักษาเป้าหมายให้เป็นไปตามวันที่กำหนดและเพ่ือ
ยุติการใช้ HCFC-141b ในโฟมแบบฉีดพ่นซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสกัดกั้น HCFC-141b ไปยังการใช้งานโพ
ลียูรีเทนโฟม (PU) ที่ห้ามใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 และควรเลิกใช้ในลักษณะที่ไม่ทำให้เกิดการปั่นป่วน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโครงการเลิกใช้ HCFC 

โครงการเลิกใช้ HCFC ระยะที่ 2 เสนอให้เปลี่ยนไปใช้สาร HCFC ที่มีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะ
โลกร้อนต่ำ เนื่องจากอุปทานของสาร HFOs ซึ่งเป็นทางเลือกศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนต่ำสำหรับ
การใช้แบบฉีดพ่นยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นโดยเฉพาะในตลาดประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุ
เป้าหมายโดยสมบูรณ์ในการเลิกใช้สาร HCFC-141b ในปี พ.ศ. 2566 ดังนั้น โครงการ HPMP ระยะที่ 2 จะ
ดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2566 เนื่องจากการใช้สาร HCFC ในปัจจุบันยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่จะลดการใช้
งานในปี พ.ศ. 2568 นอกเหนือจากการเลิกใช้ HCFC ในภาคโฟม โครงการ HPMP ระยะที่ 2 จะสาธิตการใช้สารที่
มีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนต่ำเพื่อลดความต้องการใช้งานสาร HCFC-22 และสารทำความเย็น HFC 
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ที่มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเลิกใช้สาร HCFC ในอนาคต รวมถึงพันธ
ผูกพันธ์ในอนาคตของประเทศไทยภายใต้การปรับแก้พิธีสารมอนทรีออล ณ กรุงคิกาลี  จากประเด็นต่างๆ เหล่านี้
รวมกันจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายที่จะลดการใช้ HCFC ลงในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งมีรายละเอียด
ของโครงการดังนี้ 

โครงการจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการปรับเปลี่ยนโฟมแบบฉีดพ่นในภาคส่วนย่อย และ
สำหรับโครงการสาธิตสำหรับสารที่มีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนต่ำ เทคโนโลยีไม่ทำลายชั้น
บรรยากาศโอโซน ในส่วนการผลิตเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย:  

(ก) การจัดหาเงินทุนย่อยให้กับสถานประกอบการที่ได้รับผลประโยชน์ในภาคส่วนของโฟมแบบฉีดพ่น
เพ่ือดำเนินโครงการย่อยในการลดการใช้ HCFC 

(ข)  โครงการย่อยในลักษระการสาธิตย่อยเพ่ือปรับเปลี่ยนการใช้สาร HFC ที่มีศักยภาพในการเกิดภาวะ
โลกร้อนสูงซึ่งใช้เป็นสารทำความเย็นเพื่อการผลิตอุปกรณ์ทำความเย็นเชิงพาณิชย์ 

ผู้ประกอบการภาคส่วนโฟมแบบฉีดพ่นที่ใช้ HCFC-141b ในกระบวนการผลิต (เช่น ในสารเป่าโฟม) จะ
ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมสถานประกอบการ และระบบบ้านพักอาศัย 71 แห่ง 

โครงการจะสนับสนุนเงินทุนในค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสาร HFO ที่มีศักยภาพในการ
เกิดภาวะโลกร้อนต่ำ 

1) การขนถ่ายเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาสาร HFO และระบบโฟมใหม่ 
2) การทดลองผลิต และฝึกอบรมผู้ประกอบการโฟมแบบฉีดพ่น และ 
3) ต้นทุนการดำเนินการในส่วนที่เพ่ิมขึ้นของเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับช่วงการเปลี่ยนผ่าน สำหรับ

ระบบบ้านพักอาศัย 

โครงการจะสนับสนุนเงินทุนในด้านต่างๆ คือ 
1) การพัฒนาและทดสอบสูตรโฟมใหม่ๆ จากสาร HFOs 
2) ห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาสาร HFOs และ 
3) หน่วยก่อนการผสมสาร HFOs และโพลีออล 

นอกจากนี้โครงการจะให้เงินสนับสนุนโครงการสาธิตย่อยกับผู้ผลิตเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ เงินทุนที่
ได้รับอนุมัติสำหรับโครงการย่อยนี้จาก ExCom เป็นจำนวน 183,514 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงจะให้เงินทุนส่วนที่ต้องจ่าย
เพ่ิมเติมในการดำเนินงานดังนี้ 

1) การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
2) การดัดแปลงไลน์การผลิต 
3) อุปกรณ์ความปลอดภัย 
4) การทดสอบ การทดลอง และการฝึกอบรมสำหรับการผลิตเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์แบบใหม่ที่

ไม่ใช่ HFC-134a 
5) การรับรองความปลอดภัย 
6) ระบบระบายอากาศ และ 
7) ต้นทุนการดำเนินการที่เพ่ิมขึ้นอื่น ๆ 

3.3 มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม 
โครงการจะมีผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมโลกเนื่องจากสาร HCFC ไม่เพียงแต่จะเป็นสารทำลาย

โอโซน แต่ยังเป็นก๊าซที่มีศักยภาพทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) สูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลายร้อยถึง
หลายพันเท่า นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนสาร HCFC ของผู้ผลิตไปสู่การใช้เทคโนโลยีทางเลือกที่โดยทั่วไปแล้วจะ
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นำไปสู่การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคการทำความเย็นและการผลิตเครื่องปรับอากาศ 
ดังนั้นการเลิกใช้สาร HCFC จะแบ่งออกเป็นสองชนิดตามศักยภาพท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพอากาศ 

โครงการจะให้การสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคแก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่ใช้โฟมแบบฉีดพ่น
รวม 71 แห่ง เพื่อเปลี่ยนจาก HCFC-141b เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพทำให้เกิดภาวะโลกร้อนต่ำ ผู้ประกอบการ
โฟมส่วนใหญ่จะใช้ไฮโดรฟลูออโรโอเลฟิน (HFOs) ซ่ึงไม่ติดไฟและไม่เป็นสารที่ทำลายโอโซน รวมทั้งมีผลต่อภาวะ
โลกร้อนน้อยกว่า 1 เทคโนโลยีทางเลือกของสาร HFO และคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ แต่ยังคงต้องมีมาตรการที่ถูกต้องเหมาะสม โครงการสาธิตซึ่งจะดำเนินการที่โรงงานของ
บริษัท พัฒนา อินเตอร์คูล จำกัด เป็นการเปลี่ยนการใช้สารทำความเย็นจาก HFC-134a เป็น R-290 (โพรเพน) 
หรือ R-600a (ไอโซบิวเทน) โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี สารทำความเย็น R-290 
และ R-600a ได้รับการจำแนกเป็นก๊าซไวไฟซึ่งต้องมีการจัดการที่ถูกต้อง แม้ว่าการปรับเปลี่ยนการใช้สารทำความ
เย็นจะลดศักยภาพทำให้เกิดภาวะโลกร้อน แต่จะเพ่ิมความเสี่ยงจากความไวไฟของสาร ตลอดจนอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย โครงการนี้นำการประเมินสิ่งแวดล้อม (OP/BP 4.01) ภายใต้นโยบายปกป้องสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
ธนาคารโลก เนื่องจากความเสี่ยงที่ได้รับการชี้บ่งและเนื่องจากโครงการนี้ได้รับการจัดอยู่ในโครงการที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อม กลุ่ม B (Environmental Category B Project) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงานโดยสามารถลดผลกระทบโดยการนำเอามาตรการที่เหมาะสมมาใช้ แผนการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP) และมาตรการเฉพาะสำหรับโรงงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศและแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัยของกลุ่มธนาคารโลก (EHS) ของกลุ่มธนาคารโลก ไดจ้ัดทำขึ้นเพ่ือลดผลกระทบ เช่นเดียวกับผลลัพธ์ของ
โครงการในระยะที่ 1 ผลลัพธ์การปรับเปลี่ยนสารของโครงการนี้ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานทั้งชาย
และหญิงในการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพอ่ืนๆ 

 

4. กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับโรงงานผลิตเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ 

บทนี้กล่าวถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารทำความ
เย็น HFC-134a, R-260 และ R-600a  หัวข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบที่กล่าวถึงในบทนี้มีเป้าหมายเพ่ือแสดงให้
เห็นถึงข้อกำหนดและมาตรฐาน ขั้นต่ำที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการ
จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้มั ่นใจว่าได้มีการควบคุมเพื่อลดความเป็นอันตรายและความเสี่ยง  ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่สามารถดำเนินการได้ในทางปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล 

โรงงานที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือปรับเปลี่ยนการใช้สารทำความเย็นจาก R22 (HCFC-22) และ/หรือสารเคมี
ที่มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) สูง ไปเป็นส่วนผสมของสารไดฟลูออโรมีเทน (HFC-32) 
หรือ สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน(HFC/HFO) ภายใต้โครงการในภาคส่วนของเครื่องทำความเย็น หรือตู้แช่เชิง
พาณิชย์ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ทั้งกฎหมายระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยกฎหมายถูกบังคับใช้ผ่านทาง 

- การออกใบอนุญาตและการควบคุมการอนุมัติ  
- การตรวจสอบและรายงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย และ 
- การกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดทำมาตรฐานในการบริหารจัดการในสถานประกอบการเอง 

แล้วรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยราชการทราบอย่างสม่ำเสมอ 
 



14 
 

4.1.1 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขปรับปรุง ฉบับที่ 2 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติฉบับนี ้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกกฎหมาย และมี
จุดมุ่งหมายให้องค์ประกอบทั้งหลายในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภค 
การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์  การเดินเครื่องในกระบวนการผลิต ดำเนินการอย่างปลอดภัยกับทั้งคนงาน 
ชมุชนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่กล่าวมานั้น หน่วยราชการจึงใช้อำนาจผ่านกระบวนการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการใหแ้ก่ผู้ประกอบการ 

พระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดโรงงานเป็น 3 จำพวก เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ป้องกันเหตุเดือดร้อน
รำคาญ ป้องกันความเสียหายและ ป้องกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที ่ จะมี ต่ อ
ประชาชนหรือ สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

- โรงงานจำพวกที่ 1 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงาน
ได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

- โรงงานจำพวกที่  2  ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื ่อจะประกอบกิจการ
โรงงาน ต้องแจง้ให้ผู้อนุญาตทราบก่อน 

- โรงงานจำพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงาน 
ต้อง ได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้ 

โรงงานผลิตตู้แช่มีแรงม้าสูงและถูกจัดอยู่ในโรงงานจำพวกที่ 3 ดังนั้นผู้เข้าร่วมในโครงการ HPMP ในระยะ
ที่ 2 จะต้องมใีบอนุญาตโรงงานที่ยังไม่หมดอายุ โรงงานผลิตตู้แช่เชิงพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการต้อง
มีอาคารและโครงสร้างที่ปลอดภัย ต้องมั่นใจว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่าง
ปลอดภัยโดยผ่านพนักงานได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมและมีคุณภาพ พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดในการ
ป้องกนัการบาดเจ็บและเจ็บป่วย ข้อกำหนดเหล่านี้จำเป็นสำหรับการขยายหรือดัดแปลงอาคารโรงงาน 

พระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ 2 และ 3 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมี
ประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ 

- มีผลบังคับใช้สิ้นเดือนตุลาคม 2562 (180 หลังจากตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา) 
- ได้เพ่ิมบทนิยาม คำว่า “ผู้ตรวจสอบเอกชน” ซึ่งเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต

ตรวจสอบหรือได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัตินี้และตามคุณสมบัติที่กำหนด 
- ได้ปรับเปลี่ยนบทนิยาม คำว่า “โรงงานจำพวกที่ 2” ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด หรือขนาด ที่เมื่อ

จะประกอบกิจการโรงงานจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน 
- ได้ปรับเปลี่ยนแรงม้าที่กำหนดขนาดของโรงงาน 
- ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการอนุญาตในการขยายโรงงาน 
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้สำหรับพนักงาน

เจ้าหน้าที่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 ที่ตั้งอยู่ในเขตปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น 

- ให้ปลัดกระทรวงและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจ
หน้าที่ในการกำกับดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 

4.1.2 ความปลอดภัยในอาคารและการป้องกนัอัคคีภัย 

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ HCFC ในระยะที่ 2 ของประเทศไทย จะต้องมีใบอนุญาตสำหรับการใช้
อาคารโรงงาน และมีรายงานการตรวจสอบอาคารที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
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2522 ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ผู้ประกอบการต้องมีหน้าที่ในการรับรองความปลอดภัยในสถานที่โรงงานเกี่ยวกับ
การป้องกัน / ปกป้องอัคคีภัย 

จากอุบัติเหตุร้ายแรงในอดีตที่เกิดเพลิงไหม้ในโรงงาน กระทรวงมหาดไทยออกพระราชบัญญัติป้องกันและ
ควบคุมอัคคีภัย พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมอำนาจให้หน่วยงานท้องถิ่นมีอำนาจในการ
ให้คำแนะนำแก่เจ้าของอาคารเพ่ือให้เป็นไปตาม “มาตรฐานทั่วไปสำหรับการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย” 

กระทรวงอุตสาหกรรมยังออกพระราชบัญญัติ พศ. 2552 ประกาศรัฐมนตรีเกี ่ยวกับ “การป้องกันและ
ควบคุมอัคคีภัยในโรงงาน” โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ภายใต้ประกาศนี้คำ
จำกัดความของโรงงานที่มีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้สูง (มีทั้งหมด 48 ประเภทของโรงงาน) และคำจำกัดความ
ของโรงงานที่มีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ปานกลาง (กับโรงงานประเภทอื่น)  โรงงานตู้แช่เชิงพาณิชย์ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่จดทะเบียนเป็น “โรงงานประเภท 70 (ตู้แช่เชิงพาณิชย์)” และถูกจัดประเภท
เป็นโรงงานที่มีความเสี่ยงปานกลาง การแจ้งเตือนนี้กำหนดให้โรงงานต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยแบบ 
ADEQUATE รวมถึงระบบตรวจจับและเตือนภัยเครื่องดับเพลิงแบบพกพา ระบบน้ำดับเพลิงสำรองและระบบ
สปริงเกอร์ นอกจากนี้ยังกำหนดให้โรงงานต้องดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ทดสอบและบำรุงรักษาระบบ
ป้องกันอัคคีภัย จัดทำแผนฉุกเฉินอัคคีภัย จัดทำแผนอพยพ เตรียมการฝึกอบรมพนักงานและเก็บบันทึกการ
ทดสอบเพ่ือการตรวจสอบของหน่วยงาน 

4.1.3 สถานที่ทำงาน ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 
2554 กำหนดให้นายจ้างต้องรับรองสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการทำงานที่ดีและปลอดภัยของพนักงานและเพ่ือ
ปกป้องคนงานจากอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานรวมถึงอันตรายจากไฟไหม้และความอันตรายประเภทอื่น ๆ 
กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้นายจ้างต้องจัดทำแผนการจัดการความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการ  

นอกจากนี้กฎหมายได้กำหนดให้นายจ้างจัดทำแผนการจัดการเพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดหาสถานที่ทำงานที่
ปลอดภัยให้ แผนผังและสภาพของอาคารได้รับการออกแบบและบำรุงรักษาเพื่อกำจัดหรือควบคุมความเสี่ยงด้าน
การยศาสตร์ ความเสี่ยงในการขนย้ายด้วยแรงงานคน การสัมผัสกับเสียงรบกวน สารปนเปื้อนในชั้นบรรยากาศ
หรือวัตถุอันตราย มีการรักษามาตรฐานการทำความสะอาดและมีการสื่อสารและดูแลรักษารวมถึงการ เตรียมการ
สำหรับการจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุอย่างปลอดภัยเมื่อไม่มีการใช้งาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทางเดิน ทางออก
ฉุกเฉิน และอุปกรณ์จะไม่ถูกขัดขวาง เป็นการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่ทำงาน ไม่ให้มีสิ่งที่จะทำให้เกิดอันตราย
จากการสะดุด และลื่นล้ม 

4.1.4 การเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัย 

โรงงานตู้แช่เชิงพาณิชย์ทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ออกโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ ศ.  2552 และกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง  กำหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการและ การดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยในโรงงาน โรงงานและนายจ้างต้อง
จัดให้มสีถานที่ปฏิบัติงานต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำในเรื่องที่เกี่ยวกับอาคาร และการจัดการสิ่งอำนวย
ความสะดวก รวมถึงการจัดให้มีทางเข้าและออกที่ปลอดภัยจากอาคาร หรือโครงสร้าง การออกแบบสถานที่
ปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วๆไป จุดรวมพล 

ประกาศกระทรวง พ.ศ. 2552 เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ออกโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม กำหนดให้ ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานเป็นประจำทุกปี การฝึกอบรมต้องเพื่อให้พนักงานมี ความรู้
ในสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อพบเห็นอัคคีภัย เข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และรู้ว่าต้องอพยพไปที่ใด (จุดรวมพล)  
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กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชี วอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 มาตรา 30 ให้สถานประกอบการทุก
แห่งต้องมีแผนฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมอันตรายและความเสี่ยงทุกประเภทในสถานประกอบการและ
โรงงาน 

สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที ่อาจจะเกิดจากกรณีของก๊าซโพรเพนและก๊าซไอโซบิวเทนรั่วไหล  สถาน
ประกอบการต้องมีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เพียงพอ ต้องจัดให้มีการบำรุงรักษา และตรวจสอบอุปกรณ์
ระงับอัคคีภัย ทางหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนภัย ต้องจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ และมีการฝึกซ้อม
อพยพ 

4.1.5 อุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงาน 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้โรงงานผลิตตู้แช่เชิงพาณิชย์จําเป็นต้องมีและดูแลรักษาเครื่องจักร
และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย (ติดตั้งอย่างได้มาตรฐาน ได้รับการบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน
อันเป็นที่ยอมรับได้) ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับทั้งการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานใหม่ การขออนุญาต และการขอ
อนุญาตขยายโรงงาน 

พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 กําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ผู้ประกอบการต้องทําการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง สำหรับอาคารโรงงานและ
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ทั้งหมดที่ใช้ในสถานที่ทำงาน 

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจัน หม้อไอน้ำ พ.ศ. 2552 กำหนดให้ผู้ประกอบการจัดให้มี
มาตรฐานในการตัดพลังงาน การแขวนป้ายและติดกุญแจก่อนมีการซ่อมเครื่องจักร อีกทั้ งควรทดสอบและจัดทํา
รายการข้อมูลเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต 

ผู้ประกอบการที่ปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นจากสาร HCFC-22 และ/หรือสารเคมีที่มีศักยภาพในการทำให้
เกิดภาวะโลกร้อน ไปเป็น พึงจะต้องประเมินอันตรายและความเสี่ยงที่จะเพิ่มเติมเข้ามาในกรณีของการดัดแปลง
เครื่องจักร การเปลี่ยนกระบวนการ วิธีการ วัตถุดิบ ดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้า คือการ เปลี่ยนผ่าน การใช้สารทำ
ความเย็นจาก R22 (HCFC-22) และ/หรือสารเคมีที่มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) สูง ไป
เป็นส่วนผสมของสารไดฟลูออโรมีเทน (HFC-32) หรือ สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน(HFC/HFO) ภายใต้โครงการ
ในภาคส่วนของตู้แช่เชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ตู้แช่ หรือการเปลี่ยนกลวิธีใน
การผลิต ผู้ประกอบการจะต้องทบทวนการประเมินอันตรายและความเสี่ยง แล้วจัดทําคู่มือการทํางาน ตลอดจน
จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดําเนินการดังกล่าวต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้นายจ้างจัดทําเป็นคู่มือมาตรฐาน (SOP) และจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานที่
เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 กำหนดว่าโรงงาน
และเครื่องจักรที่มีอันตรายทางกล อันตรายทางไฟฟ้า ไฮดรอลิก นิวแมติกส์ และอันตรายเชิงกลต้องมีเครื่อง
ป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรทุกคนต้องได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมด้วยอุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล ต้องชี้บ่งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีชํารุด ไม่ปลอดภัยและนําออกไปให้พ้นจากพ้ืนที่การใช้งาน 

4.1.6 การบํารุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า 

ในปีพ.ศ. 2558 ได้มีการออกกฎระเบียบเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าตาม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
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สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 โดยกฎระเบียบฉบับนี้กำหนดให้นายจ้างจัดการฝึกอบรม
พนักงานที่ทำงานในด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นเพื่อให้
สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีการป้องกันฟ้าผ่ามีความเกี่ยวข้องกับ
ของเหลวไวไฟและก๊าซไวไฟ ซึ่งระบุไว้ว่านายจ้างต้องติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าตามสถาบันวิศวกรรมแห่งประเทศ
ไทยภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของสมาคมป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล 
(NFPA หรือ IEC) หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ที่สถานประกอบการ 
อาคาร ปล่องไฟรวมถึงบริเวณท่ีบรรจุของเหลวไวไฟและก๊าซติดไฟ  
 

4.1.7 สุขอนามัยและสุขศาสตร์ 

พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ออก
โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพที่สถานที่ทำงานทุกแห่ง เพ่ือให้เป็นไปตามความ
รับผิดชอบทางกฎหมายในการจัดให้มสีภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และมีการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ 

4.1.8 การปล่อยน้ำทิ้ง การระบายอากาศ และการจัดการขยะของเสีย   

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำหนดว่าโรงงานที่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามและปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานในการปล่อยน้ำทิ ้ง การกําจัดขยะของไม่ใช้แล้ว การปล่อยมลภาวะทางอากาศ ที ่จะส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน ถึงแม้ว่าโรงงานผลิตตู้แช่เชิงพาณิชย์นั้นไม่ก่อให้เกิดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต และไม่มี
การปล่อยมลภาวะทางอากาศ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าภาชนะที่เหลือใช้จาก
กระบวนการต่างๆต้องถูกจัดเก็บไว้ในลักษณะที่ไม่เกิดการหกรั่วไหล พ้ืนที่จัดเก็บของ R-290 และ R-600a จะต้อง
อยู่ในพื้นท่ีที่มีการระบายอากาศดี หรือหากอยู่ในถังขนาดเล็ก ต้องอยู่ในตู้เก็บสารเคมี (safety cabinet) 

การกำจัดขยะมูลฝอยและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานตู้แช่เชิงพาณิชย์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่องการกำจัดของเสียและวัสดุที่ไม่ได้ใช้ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎระเบียบนี้อยู่เสมอ จึงมี
การแนะนำให้ผู้ประกอบการจัดการดังนี้ 

- ต้องมสีถานทีจ่ัดเก็บขยะ แยกประเภทกันระหว่างขยะท่ัวไปและขยะอันตราย  
- ให้ต้องจัดทําฉลากติดถังขยะ ถังน้ำมัน ถังสารเคมีที่ไม่ใช้แล้วให้ชัดเจนเพื่อป้องกันเหตุร้ายจากการ

เอาไปใช้โดยไม่รู้ของผู้รับซื้อของเก่า 
- การตรวจสอบและทําให้มั่นใจว่าน้ำมัน สารเคมี ไม่หกเลอะเทอะปนเปื้อนดินและน้ำ  
- มีเอกสารกํากับการขนส่งขยะและของเสียที่จะนําไปกําจัด และเก็บไว้ พร้อมให้ตรวจสอบได้  
- มีการเก็บเอกสารหลักฐานและรายงานต่างๆไว้ 

4.2 กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยท่ีใช้กับสารทำความเย็น HFC-
134a สารทำความเย็น R-290 และ R-600a 

4.2.1  มาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ครอบคลุม
การกระทำใดๆ ที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับสารเคมีอันตราย ให้นายจ้างต้องทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายที่อยู่ใน
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ครอบครองตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกำหนด  ต้องจัดทำเอกสารสอ. 1 ตามแบบที่
กำหนดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และส่งเป็นประจำทุกปี จากบัญชีรายชื่อสารเคมีดังกล่าวพบว่ามี
เฉพาะสารทำความเย็น R-290 หรือโพรเพน หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือ CAS No. 74-98-6 ภายใต้
รายการลำดับที่ 1213 ตามภาพข้างล่าง 

 

ภาพที ่1 – บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายที่มีโพรเพน (R-290) แสดงอยู่ 

นอกจากรายงานที่ต้องนำส่งตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว นายจ้างยังต้องดำเนินการอ่ืนๆ เช่น การแจ้งให้ลูกจ้าง
ทราบและอธิบายให้ลูกจ้างเข้าใจถึงข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี การฝึกอบรมลูกจ้าง การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติและข้ันตอนในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย จัดให้มีฉลากที่บรรจุภัณฑ์ของสารเคมีอันตรายหรือ
ที่พื้นที่ทำงานซึ่งมีการใช้สารเคมีอันตราย จัดให้มีและติดเครื่องหมาย คำแนะนำ ป้ายเตือนสำหรับการทำงานกับ
สารเคมีอย่างปลอดภัยในสถานที่ทำงาน จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมกับสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดและ
เพียงพอสำหรับการผจญเพลิงเบื้องต้น จัดให้มีอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลลูกจ้างที่
ได้รับสัมผัสอันตรายจากสารเคมีอันตราย เป็นต้น 

ถึงแม้ว่าสารทำความเย็น R-134a และ R-600a ไม่ได้อยู่บัญชีรายชื่อของกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว ขอแนะนำ
ให้ใช้มาตรฐานนี้ให้เป็นมาตรการและวิธีการด้านความปลอดภัยในระดับเดียวกับกับ R-290 ตามความเป็นอันตราย
และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมเมื่อทำงานกับสารทำความเย็นทั้งสองชนิด 

4.2.2 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้รับการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  30 
เมษายน 2562 โดยมีประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

- การแก้ไขเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับใช้ปลายเดือนตุลาคม 25692  (หรือ 180 วันหลังจากตีพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษา) 

- แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามและกระบวนการในการนำเข้า และส่งออก และเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “นำ
ผ่าน” “นำกลับเข้ามา” และ “ส่งกลับออกไป” 

- แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคำว่า “ภาชนะบรรจุ” 
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- แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายให้มีการทำประกันให้ผู้รับประกันจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นในกรณีท่ีวัตถุอันตรายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม 

4.2.3 ระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย 

กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสาร
ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 กฎหมายนี้กำหนดให้โรงงานที่ครอบครองวัตถุอันตรายซึ่งในกรณี
นี ้คือโพรเพนและไอโซบิวเทน มีการสื ่อสารความเป็นอันตรายในรูปแบบของฉลากและเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัย (SDS) ให้กับพนักงานที่เก่ียวข้องกับการทำงานกับวัตถุอันตรายนั้น 
 

ตารางท่ี 1 – สรุปกฎหมายและกฎระเบียบสำหรับสถานประกอบการทำความเย็นเชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการ 
HCFC ระยะที่ 2 

กระบวนการ/สารเคมีที่เกี่ยวข้อง ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
ใบอนุญาตโรงงาน การต่ออายุ และ
การอนุญาตต่อเติม แก้ไข 
โรงงานผลิต (ถ้ามี) 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 หมวด 1 มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้รับ
ใบอนุญาตขยายโรงงาน เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การดัดแปลงอาคารเพ่ือติดตั้ง
เครื่องจักรใหม่หรืออุปกรณ์ใหม่
สำหรับโรงงานผลิตเครื่องทำความ
เย็นเชิงพาณิชย์ 
 

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

หมวด 3 การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องมีการระบุ
ถึงข้อกำหนดเพ่ิมเติมสำหรับการ
ป้องกันอัคคีภัย ทางหนีไฟ และ
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าด้วย 

กำหนดให้ทบทวนกระบวนการ
ด้านความปลอดภัยในสถานที่
ปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยน
กระบวนการทำงานโดยใช้สารเคมี
ตัวใหม่ เปลี่ยนวิธีการทำงาน
สำหรับกระบวนการผลิตเครื่องทำ
ความเย็นมีความเสี่ยงด้านอาชีวอ
นามัย ความปลอดภัยและอัคคีภัย
ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยง
และจัดทำขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (SOP) 
ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกอบรม 
ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลให้อย่างเหมาะสม 

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานใน
การบริหารจัดการและ การ
ดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน พ.ศ. 2549 

หมวด 1 ข้อ 5 จัดทำขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย 
ลูกจ้างที่ทำงานแตกต่างไปจากเดิม
ต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้
เกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่ กระบวนการ
ใหม่ และโอกาสการรับสัมผัส
สารเคมีใหม่ 
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กระบวนการ/สารเคมีที่เกี่ยวข้อง ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การเก็บรักษาวัตถุอันตราย สารทำ
ความเย็น R-290 และ R-600a ซ่ึง
จำแนกเป็นก๊าซไวไฟภายใต้
ประเภทการจัดเก็บ 2A (หากเก็บ
ในไซลินเดอร์ / ท่อก๊าซ) หรือ 2B 
(หากเก็บในกระป๋องฉีดสารละออง
ลอย) และต้องเก็บตามคู่มือการ
เก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ต้องมีอัตราการระบายอากาศแบบ
ธรรมชาติหรือแบบทางกลอย่าง
น้อย 2 เท่าของปริมาตรห้องต่อ
ชั่วโมง ต้องติดตั้งระบบตรวจจับ
ก๊าซรั่วสำหรับก๊าซไวไฟ พ้ืนของ
ห้องเก็บรักษาก๊าซไวไฟต้องนำ
ไฟฟ้าได้ กระป๋องฉีดสารละออง
ลอยต้องเก็บไว้ในอาคารเท่านั้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงความร้อนจากสภาพ
อากาศ 

มาตรฐานในการบริหารจัดการและ
ดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย 

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานใน
การบริหารจัดการและดําเนินการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 
2556 

นายจ้างต้อง 
- จัดทำสอ. 1 และรายงานต่อกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประจำทุกปี 

- แจ้งและอธิบายให้ลูกจ้างที่
เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับข้อมูล
อันตรายของสารเคมีใน
ครอบครอง 

- จัดอบรมให้กับลูกจ้างอย่าง
เหมาะสม 

- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลและม่ันใจว่าลูกจ้างใช้
การปฏิบัติงาน 

- ประเมินความเสี่ยง 
- จัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

มาตรฐานในการบริหารจัดการและ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า 

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใน
การบริหารจัดการและดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 

- จัดให้มีการอบรมให้กับลูกจ้างที่
ทำงานเก่ียวกับไฟฟ้าเพ่ือให้
ความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็น และ
มีทักษะในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
อย่างปลอดภัย 

- มั่นใจว่ามีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการ
ทำงาน 
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กระบวนการ/สารเคมีที่เกี่ยวข้อง ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การจำแนกประเภทและการสื่อสาร
ความเป็นอันตรายของวัตถุ
อันตราย 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ระบบการจำแนกประเภท
และการสื่อสารความเป็นอันตราย
ของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 

ผู้ประกอบการต้องสื่อสารความ
เป็นอันตรายในรูปแบบฉลากและ
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยแก่
พนักงาน/ผู้ที่เก่ียวข้องกับการ
ทำงานกับวัตถุอันตราย 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากภาคผนวก 2 

 

5. ข้อกำหนดสากลด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยเกี่ยวกับสารทำความเย็น R-290 และ R-
600a 

5.1 สำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

สำนักงานพิทักษ์สิ ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (US EPA) ได้ออกนโยบายที่สำคัญเรียกว่า “นโยบาย
ทางเลือกใหม่ที่สำคัญ หรือ SNAP (Significant New Alternatives Policy)” โดยได้ประกาศไม่อนุมัติให้ใช้
สารทำความเย็น R134a และให้ใช้สารใหม่ทดแทนที่มีความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศต่ำ นโยบายนี้ออกโดยอาศัย
พ.ร.บ. อากาศท่ีสะอาด โดยได้กำหนดข้อจำกัดใหม่สำหรับสารทำความเย็นที่ใช้ในการจัดเก็บอุปกรณ์อุตสาหกรรม
ในห้องทดลองที่ต้องรักษาความเย็น การกำหนดมาตรฐานสำหรับพลังงานสีเขียวและการสาธิตที่มุ ่งมั ่นอย่าง
ต่อเนื่องในการปกป้องสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 SNAP ได้อนุมัติให้สารทำความ
เย็น R-290 สามารถใช้ในเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ได้อนุมัติให้สารทำความเย็น 
R-600a สามารถใช้กับหน่วยทำความเย็นเชิงพาณิชย์สำเร็จรูป (commercial self-contained units)  

SNAP ได้อนุญาตให้สามารถใช้สารไฮโดรคาร์บอนในเครื่องทำความเย็นสำหรับที่อยู่อาศัยและตู้แช่ และ
เครื่องทำความเย็นสำหรับแช่แข็งอาหาร สารไฮโดรคาร์บอนนี้ประกอบด้วยสารทำความเย็น R600a ที่ปริมาณ 57 
กรัม สำหรับภาคส่วนที่อยู่อาศัย และปริมาณไม่เกิน 150 กรัม สำหรับ R-290 สำหรับเครื่องทำความเย็นเชิง
พาณิชย์ กฎระเบียบข้อ 17 นี้เป็นส่วนหนึ่งของ SNAP ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านให้เกิดความ
ปลอดภัยและต่อเนื่องไปสู่การเลิกใช้สารที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน 

สารทำความเย็นทั้งสองชนิดจัดเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว และดังนั้นการใช้งานในขั้นตอนต่างๆ จึงอ้างอิง
ตาม “ระเบียบ NFPA 58 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” เช่น ภาค 5 การจัดเก็บไซลินเดอร์ ภาค 6 การขนส่ง ภาค 9 
ภาชนะบรรจุที่เย็นจัด เป็นต้น 

ไซลินเดอร์ที่เก็บในอาคารตามต้องไม่เก็บไว้ใกล้กับทางออก บันได หรือในพ้ืนที่ซึ่งใช้หรือตั้งใจใช้สำหรับเป็น
ทางออกฉุกเฉินสำหรับผู้ที่อาศัยในอาคาร  หากไซลินเดอร์เปล่าที่ผ่านการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและเก็บใน
อาคาร ให้พิจารณาประหนึ่งว่าเป็นไซลินเดอร์ที่มีก๊าซอยู่เต็มเพื่อวัตถุประสงค์ของการกำหนดปริมาณมากสุดของ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

สำหรับการจัดเก็บในอาคารที่ไม่มีผู้คนพลุกพล่าน (เช่น ในอาคารโรงงาน)  ปริมาณมากสุดที่อนุญาตในการ
จัดเก็บหนึ่งจุดต้องไม่เกิน 735 ปอนด์ (หรือ 334 กิโลกรัม) ตามความจุน้ำ [เท่ากับความจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
300 ปอนด ์(136 กิโลกรัม)] หากต้องการเพิ่มจุดจัดเก็บในบริเวณชั้นเดียวกันและอาคารเดียวกัน ต้องเว้นระยะห่าง
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อย่างน้อย 300 ฟุต (หรือ 91.4 เมตร) การจัดเก็บเกินกว่าค่าที่จำกัดนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 5-3.3 การจัดเก็บในห้อง
อาคารหรือห้องแบบพิเศษ 

สำหรับการขนส่งไซลินเดอร์ ภาชนะที่เคลื่อนย้ายได้มีความจุน้ำแต่ละใบไม่เกิน  1,000 ปอนด์ (หรือ 454 
กิโลกรัม) [เท่ากับความจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 420 ปอนด์ (191 กิโลกรัม)] หากบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้อง
ขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของส่วนนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จากภาคผนวก 3 

5.2 สหภาพยุโรป 

กฏระเบียบ F-Gas (สหภาพยุโรป) มีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกัก
เก็บ ป้องกัน และลดการปล่อยสารฟลูโอริเนตเตท ก๊าซเรือนกระจก (F-Gas) ที่มีศักยภาพในการเกิดภาวะโลกร้อน 
(GWP) สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎระเบียบนี้กล่าวถึงการกักเก็บ การใช้ การกอบกู้ และการกำจัด  F-Gas การติด
ฉลากและการกำจัดสารและอุปกรณ์ท่ีมีสารนี้อยู่ การรายงานข้อมูลและการควบคุมการใช้ก๊าซนี้ การห้ามจำหน่าย
สารนี้และผลิตภัณฑ์ที่มีสารนี้อยู่ในตลาด และการฝึกอบรมและการรับรองบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ 
ผลกระทบหลักของกฎระเบียบนี้คือระบบที่มีสารทำความเย็นอยู่ 3 กิโลกรัมหรือมากกว่า 

มาตรฐานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สารทำความเย็น R-290 and R600a ในสหภาพยุโรปประกอบด้วย 

- EN 378 (ISO 5149) ระบบทำความเย็นและปั๊มความร้อน  
- EN 60335-2-24 (IEC 60335-2-24) อุปกรณ์ทำความเย็น เครื่องผลิตไอศครีมและเครื่องทำน้ำแข็ง 
- EN 60335-2-40 (IEC 60335-2-40) ปั๊มความร้อนไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและเครื่องลดความชื้น 
- EN 60335-2-89 (IEC 60335-2-89) เครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ทั้งแบบสำเร็จรูปหรือแบบ

คอมเพรสเซอร์แยกส่วน 

ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้องแสดงตามภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที ่2 – ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อจำกัดของการใช้สารทำความเย็นที่ไวไฟเกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขาของกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน 
- ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย 
- การสร้างอาคาร 
- การปกป้องสิ่งแวดล้อม 
- กฎหมายผังเมืองสำหรับชุมชน/ที่อยู่อาศัย 
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5.3 มาตรฐาน IEC/ISO 

มาตรฐานสากลเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับการทดสอบเครื่องทำความเย็นในครัวเรือนและอุปกรณ์ใน
ลักษณะคล้ายกันนั้นได้มีกฎหมายอยู่ในฉบับล่าสุด (ฉบับที่ 4 แก้ไขเพ่ิมเติมจากฉบับที่ 3) ดังนี้ 

- IEC / EN 60335-2-24 สำหรับเครื่องทำความเย็นและตู้แช่แข็งในครัวเรือน 
- IEC / EN 60335-2-89 สำหรับอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ 
- IEC / EN 60335-2-34 สำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 

และสำหรับทวีปอเมริกาเหนือ มีดังต่อไปนี้ 

- UL 60335-2-24 และ UL 250 สำหรับเครื่องทำความเย็นและตู้แช่แข็งในครัวเรือน 
- UL 471 แก้ไขปรับปรุงสำหรับอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ 
- UL 60335-2-34 สำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 

ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าทั่วไป เครื่องทำความเย็นที่ใช้สารไฮโดรคาร์บอนเป็นสารทำความ
เย็นได้รับการอนุมัติจากยุโรปตามกระบวนการของมาตรฐานดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 

5.4 ทบทวนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การติดตั้ง และการใช้สารทำความเย็นไวไฟในเครื่องทำความ
เย็นเชิงพาณิชย์ 

5.4.1 การขนส่งสารทำความเย็น R-290 และ R600a 

เนื่องจากโครงการนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งไซลินเดอร์ก๊าซสารทำความเย็น  R-290 และ R-600a 
โรงงานที่เข้าร่วมโครงการควรจัดซื้อไซลินเดอร์ก๊าซจากผู้จัดจำหน่ายที่เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยที่
เกี่ยวกับการขนส่งก๊าซนี้ อย่างไรก็ตาม โรงงานที่เข้าร่วมโครงการของธนาคารโลกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
ภาคผนวก 3 เกี่ยวกับการขนส่งก๊าซไวไฟ 

5.4.2 การจัดเก็บสารทำความเย็น R-290 และ R600a 

ตามกฎทางเทคนิคของสารอันตราย 510 (TRGS 510) ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ของประเทศเยอรมนี 
การจำแนกประเภทสำหรับการจัดเก็บสารทำความเย็น R-290 และ R-600a ขึ้นอยู่กับลักษณะของภาชนะบรรจุที่
ใช้บรรจุสาร โดยจำแนกเป็นประเภท 2B (ในกรณีบรรจุในกระป๋องฉีดสารละอองลอย) หรือจำแนกเป็นประเภท 
2A (ในกรณีบรรจุในบรรจุภัณฑ์แบบอ่ืนๆ เช่น ไซลินเดอร์) 

ต้องป้องกันภาชนะบรรจุก๊าซภายใต้ความดันไม่ให้ล้ม ต้องป้องกันวาล์วด้วยอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น 
ด้วยฝาปิดหรือกรงป้องกัน ต้องไม่ใช้พื้นที่คลังสินค้าเป็นสถานที่บรรจุก๊าซและซ่อมภาชนะบรรจุก๊าซภายใต้ความ
ดัน ในกรณีดังกล่าว ต้องมีห้องเฉพาะ 

ห้องจัดเก็บสำหรับภาชนะบรรจุก๊าซภายใต้ความดันที่ไม่ได้ยึดอยู่กับที่ซึ่งบรรจุก๊าซไวไฟอยู่ (มีฉลากแสดง
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย H220 หรือ H221 และ/หรือ R12) หรือก๊าซเป็นพิษเฉียบพลันในประเภทย่อย 1 
หรือ 2 ที่แสดงข้อความแสดงความเป็นอันตราย H330 หรือ R26 และวางใกล้กับเส้นทางเดิน ต้องใช้ผนังที่ไม่มี
ประตูและไม่มีหน้าต่างที่เปิดได้หรือช่องเปิดใดๆ ที่ความสูง 2 เมตร ในด้านที่ติดกับเส้นทางเดินนั้น ทั้งนี้ ไม่ถือว่า
ประตูที่สามารถปิดได้เอง และเป็นประตูกันไฟ (สามารถทนไฟได้นานอย่างน้อย 90 นาที หรือ F90) ต้องสามารถ
ออกจากห้องจัดเก็บนี้ได้อย่างรวดเร็ว 
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หากต้องจัดเก็บภาชนะบรรจุก๊าซภายใต้ความดันในพื้นที่ทำงานในตู้เก็บสารเคมี  (safety cabinet) ต้อง
สามารถทนไฟได้อย่างน้อย 30 นาที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตู้เก็บสารเคมีที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ  EN 14470-2 
ถือว่าเหมาะสม อาจจัดเก็บก๊าซออกซิไดซ์ (ข้อความแสดงความเป็นอันตราย H270 และหรือ R8) หรือก๊าซไวไฟ 
(ข้อความแสดงความเป็นอันตราย H220 หรือ H221 และ/หรือ R12) ในตู้เก็บสารเคมีที่มีระบบระบายอากาศโดย
มีอัตราแลกเปลี่ยนอากาศเป็น 10 เท่าของปริมาตรตู้เก็บสารเคมีต่อชั่วโมง 

ห้องที่มีภาชนะบรรจุก๊าซภายใต้ความดันจัดเก็บอยู่ต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอ จะถือว่าการระบาย
อากาศแบบธรรมชาติเพียงพอหากมีพื้นที่หน้าตัดของช่องเปิดระบายอากาศสู่ภายนอกไม่ต่ำกว่า  1/100 ของพื้นที่
พ้ืนห้องท่ีจัดเก็บ จุดที่เป็นช่องเปิดสำหรับระบายอากาศควรพิจารณาถึงความหนาแน่นของก๊าซที่จัดเก็บด้วย หาก
ไม่มั่นใจว่าการะบายอากาศแบบธรรมชาติจะเพียงพอหรือไม่ ต้องมีมาตรการป้องกันเพิ่มขึ้นในกรณีที่จัดเก็บก๊าซ
ไวไฟมากกว่า 200 กิโลกรัม ขนาดของช่องเปิดระบายอากาศที่กำหนดสามารถอ้างอิงกับพ้ืนที่ของพ้ืนห้องจัดเก็บที่
จัดเก็บภาชนะบรรจุก๊าซภายใต้ความดันโดยมีเงื่อนไขว่าช่องเปิดระบายอากาศอยู่ตรงกับบริเวณพ้ืนที่เก็บก๊าซ หาก
จัดเก็บภาชนะบรรจุก๊าซออกซิไดซ์ภายใต้ความดัน (ข้อความแสดงความเป็นอันตราย H270 และ/หรือ R8) หรือ
ก๊าซไวไฟ (ข้อความแสดงความเป็นอันตราย H220 หรือ H221 และ/หรือ R12) มากกว่า 5 ถัง พ้ืนต้องเป็นชนิดไม่
ติดไฟ 

5.4.3 การชาร์จสารทำความเย็น R-290 และ R-600a เข้าระบบเครื่องทำความเย็น 

ตามคู่มือการปฏิบัติงานกับสารทำความเย็น R-600a และ R-290 ในระบบทำความเย็นแบบเฮอร์เมติก
ขนาดเล็ก จะมีความจุเชิงปริมาตรของสารทำความเย็นชนิด R600a อยู่ในระบบประมาณร้อยละ 50 ของสารทำ
ความเย็นชนิด R12 หรือร้อยละ 55 ของสารทำความเย็นชนิด R134a ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส หรือกล่าวได้
ว่าประมาณสองเท่าของสารทำความเย็น R12 

ในส่วนของสารทำความเย็นชนิด R290 มีอยู่ในระบบประมาณร้อยละ 90 ของสารทำความเย็น R22 หรือ
ร้อยละ 150 ของสารทำความเย็น R134a ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เนื่องจากปริมาตรของคอมเพรสเซอร์
ใกล้เคียงกับของสารทำความเย็น R22 และสูงกว่าสารทำความเย็น R404A ประมาณร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 
ความจุเชิงปริมาตรประมาณ 2.5 ถึง 3 เท่าของสารทำความเย็น R600a ดังนั้น ทางเลือกสำหรับการใช้สารทำ
ความเย็นทั้ง R290 หรือ R600a จะนำไปสู่การออกแบบระบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิมเนื่องจากปริมาตรที่แตกต่าง
กันในระบบทำความเย็นเดียวกัน ปริมาตรความจุของการทำความเย็น (volumetric cooling capacity) เป็นค่าที่
กำหนดจากความหนาแน่นของก๊าซทางดูดและความแตกต่างของเอนธาลพีของการระเหย 

หากต้องชาร์จสารทำความเย็นชนิด R600a หรือ R290 เข้าในระบบทำความเย็น ปริมาณสารทำความเย็นที่
ชาร์จเข้าไปจะคิดเป็นกรัมซึ่งมีค่าน้อยกว่าระบบเก่ามาก อย่างไรก็ตาม หากคำนวณเป็นปริมาตร สารทำความเย็น
ที่ชาร์จเข้าไปจะมีปริมาณของเหลวใกล้เคียงกันในระบบ ซึ่งทำให้การชาร์จสารทำความเย็นเกิดขึ้นที่ประมาณ ร้อย
ละ 40-45 ของสารทำความเย็นชนิด R22, R12, R134a, หรือ R404A คิดเป็นกรัม 

ดังนั้น การชาร์จสารทำความเย็นที่อนุญาตให้ทำได้มากสุดสำหรับเครื่องทำความเย็นตามครัวเรือนและ
เครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ตามกฎหมายด้านความปลอดภัย คือ 150 กรัมซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 360 กรัม
ของสารทำความเย็นทั่วไปที่ใช้อยู่เดิม 

นอกจากนี้ จากประสบการณ์พบว่าหากปริมาณสารทำความเย็นชนิด R600a ที่ชาร์จเข้าสู่ระบบมีความ
คลาดเคลื่อนจะทำให้เกิดความผิดปกติเกิดขึ้นได้ การชาร์จสารทำความเย็นชนิดนี้ต่ำกว่ากำหนดจะมีผลทำให้
ระบบสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น นั่นหมายถึงว่าต้องชาร์จสารทำความเย็นให้มีความแม่นยำในระดับซีซีและใน
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ระดับกรัม ดังนั้น ความแม่นยำในการชาร์จสารทำความเย็นเข้าระบบที่มีสารทำความเย็นประมาณ 20 กรัมซึ่งอยู่
ในตู้เย็นขนาดเล็ก ต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 กรัม 

โดยทั่วไปแล้ว การชาร์จสารทำความเย็นในปัจจุบันสามารถทำได้โดยใช้เครื่องชาร์จที่ออกแบบมาเฉพาะ 
และแนะนำว่าให้ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จอัตโนมัติดังกล่าวที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสารทำความเย็นที่เป็นก๊าซไวไฟ
เท่านั้น เครื่องชาร์จมี 3 แบบ ได้แก่ 

- แบบที่สารทำความเย็นถูกเก็บไว้ในอีกท่ีหนึ่งซึ่งอยู่ไกลกันกับจุดชาร์จ 

- แบบที่สารทำความเย็นอยู่ในไซลินเดอร์ซึ่งวางอยู่ใกล้กับเครื่องชาร์จ 

- แบบที่สารทำความเย็นอยู่ในไซลินเดอร์ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในเครื่องชาร์จเลย 

ไม่ว่าเป็นเครื่องชาร์จแบบใดตามที่กล่าวมาข้างต้น บริเวณเครื่องชาร์จจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ
ก๊าซเพื่อใช้เป็นตัวเปิดการทำงานของระบบระบายอากาศสู่ภายนอกในกรณีเกิดการรั่วไหลโดยไม่ได้ตั้ งใจ  อัตรา
การระบายอากาศขึ้นอยู่กับปริมาณของสารทำความเย็นในเครื่องชาร์จสารทำความเย็น แต่คุณลักษณะด้านความ
ปลอดภัยควรออกแบบไว้เพื่อป้องกันสารทำความเย็นที่ค้างอยู่ในท่อส่งด้วย  ดังนั้น ในกรณีที่ปริมาณของสารทำ
ความเย็นอยู่ในเครื่องชาร์จมีปริมาณมาก และไม่มีวาล์วฉุกเฉินตัดระบบจ่าย ต้องออกแบบให้มีอัตราระบายอากาศ 
ที่เร็วขึ้น สำหรับโรงงานผลิตที่มีสารทำความเย็นถูกเก็บไว้ในอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่แยกกันกับจุดชาร์จแต่อยู่ในพื้นที่
เดียวกัน ต้องมีการกั้นเขตพื้นที่หรือเป็นผนังที่เป็นคันกั้นเพื่อใช้กักเก็บก๊าซที่รั่วไหลและมีการติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจจับก๊าซรั่ว รวมทั้งมีระบบระบายอากาศที่ดูดจากระดับพื้นด้วย  

5.4.4 ระบบระบายอากาศและการกำหนดพื้นที่ในโรงงาน 

การชาร์จสารทำความเย็นเข้าระบบควรดำเนินการโดยใช้การเชื่อมต่อที่เหมาะสมเพ่ือลดปริมาณการรั่วไหล
ในระหว่างการเชื่อมต่อและการถอด (รวมถึงการลดปริมาณของอากาศที่เข้าไปในระบบ) การชาร์จสารทำความ
เย็นควรอยู่สูงกว่าท่อดูดระบายอากาศเพ่ือให้สามารถดูดเอาสารทำความเย็นที่รั่วไหลออกไปทิ้งภายนอกอาคารได้ 
จึงต้องมีการติดตั้งท่อดูดระบายอากาศในระดับพ้ืนในกรณีมีการรั่วไหลเป็นวงกว้าง ควรติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ
ภายในบริเวณที่ชาร์จสารทำความเย็นในตำแหน่งที่เห็นว่ามีโอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลเกิดขึ้นเ พื่อให้สามารถ
ตรวจจับในกรณีตรวจพบความเข้มข้นผิดปกติเกิดขึ้น ระบบการจ่ายสามารถหยุดการทำงานและอัตราการระบาย
อากาศต้องเพ่ิมความเร็วให้มากขึ้น อย่างน้อยในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ชาร์จสารทำความเย็นควรมีคันยกขึ้นเพ่ือกัก
เก็บสารที่รั่วไหลไม่ได้กระจายออกนอกพื้นที่ ในบางกรณี อาจจัดให้กระบวนการชาร์จสารทำความเย็นอยู่ในห้อง
พิเศษที่ออกออกไว้เฉพาะและมีสายพานลำเลียงผ่านเพื่อชาร์จสารทำความเย็น 

โดยทั่วไปแล้วจะมีการติดตั้งระบบระบายอากาศไว้รอบๆ สถานีชาร์จสารทำความเย็น ซึ่งมักพบว่าเป็นจุดที่
มีการเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซหรือไซลินเดอร์เกิดข้ึนบ่อยๆ และอุปกรณ์ทำความเย็นมีการชาร์จ 

คู่มือการปฏิบัติงานของดานฟอส (Danfoss’s application guideline) สำหรับคอมเพรสเซอร์เครื่องทำ
ความเย็นเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กที ่ใช้สารทำความเย็น R-600a และ R-290 ได้กำหนดหลักพื ้นฐานด้านความ
ปลอดภัยไว้ดังต่อไปนี้ 

- การระบายอากาศแบบทางกลเพ่ือลดการสะสมของก๊าซไวไฟ 
- ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานยกเว้นสำหรับพัดลมระบายอากาศและระบบความปลอดภัย 
- ตัวตรวจจับก๊าซต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจพื้นที่ซึ่งอาจมีการรั่ว เช่น รอบๆ สถานีชาร์จสาร

ทำความเย็น พร้อมกับสัญญาณเตือนและเพิ่มความเร็วการระบายอากาศเป็นสองเท่าเมื่อพบค่า
ขีดจำกัดการระเบิดตัวล่าง (LEL) อยู่ระหว่างร้อยละ 15-20 และตัดระบบไฟฟ้าที่ไม่มีการป้องกันการ
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ระเบิด (non-explosion proof) ในพื้นที่หากพบว่าค่า LEL วัดได้ที่ร้อยละ 30-35 ให้พัดลมระบาย
อากาศทำงานที่ความเร็วสูงสุด 

- ทำการทดสอบการรั่วของระบบเครื่องทำความเย็นก่อนการชาร์จสารทำความเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ชาร์จเข้าระบบที่รั่ว 

- สถานีชาร์จสารทำความเย็นต้องออกแบบสำหรับสารทำความเย็นและมีระบบความปลอดภัย 

โดยทั่วไปผู้จัดจำหน่ายสถานีชาร์จสารทำความเย็นและอุปกรณ์ตรวจจับสามารถให้ความช่วยเหลือในการ
ออกแบบระบบความปลอดภัยของพ้ืนที่ชาร์จสารทำความเย็นได้ 

ความท้าทายที่สำคัญในการจัดการกับระบบที่ใช้สารทำความเย็นชนิด  R600a หรือ R290 ก็คือความไวไฟ
ของก๊าซ ในหลายประเทศได้มีการออกกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานเพ่ือหลีกเลี่ยงการระเบิดและเพ่ิมระดับ
ความปลอดภัยเมื่อใช้สารทำความเย็นไฮโดรคาร์บอน ในยุโรปมีการออกกฎหมาย ATEX 2014/94/EU ในการบัง
ครับใช้กับพ้ืนที่ทำงานท่ีมีความเสี่ยงในการระเบิดจากสารไวไฟ 

คอมเพรสเซอร์สำหรับสารทำความเย็นที่ไวไฟจะมีการติดป้ายเตือนแสดงความไวไฟไว้ ตามกฎหมายความ
ปลอดภัยที่ได้กล่าวไปข้างต้น การชาร์จสารทำความเย็นในระบบต้องไม่เกินกว่า  150 กรัม ซึ่งเทียบเท่ากับ
ประมาณ 8 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรในเครื่องทำความเย็นขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรสำหรับในห้องครัว กล่าวคือ 
ประมาณร้อยละ 25 ของค่าจำกัดความไวไฟตัวล่าง 

ข้อควรระวังนี้ช่วยลดความเสี ่ยงการการติดไฟในกรณีเกิดการรั่วไหล อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะที่
เหมาะสม พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถอนุญาตให้ใช้ค่าที่มากขึ้นก็ได้ โรงงานผู้ผลิตเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทำ
ความเย็นไฮโดรคาร์บอนต้องปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัยนี้ 

5.4.5 การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่ผลิตเสร็จแล้วซึ่งใช้สารทำความเย็น R-290 
และ R-600a 

ตามคู่มือในการใช้สารทำความเย็นไฮโดรคาร์บอนขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน  
(GIZ) ซึ่งตีพิมพ์ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 ภายใต้โครงการ PROKLIMA มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องทำ
ความเย็นและเครื่องปรับอากาศ (Refrigeration and Air Condition: RAC) โดยทั่วไปไม่ได้บังคับใช้กับการจัดเก็บ
เครื่องทำความเย็นที่ผลิตแล้วในคลังสินค้า โดยทั่วไป กฎหมายในประเทศจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง
เพ่ือตรวจสอบการดำเนินการตามข้อกำหนดสำหรับคลังสินค้าและเพ่ือตรวจสอบตามแผนงานที่กำหนดไว้ 

ในกรณีของการจัดการระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นไวไฟ อาจต้อง
พิจารณาดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นต่อไปนี้ต้องนำมา
พิจารณาโดยให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างของผู้ปฏิบัติงานในการรับผิดชอบดำเนินการ ได้แก่ 

- กำหนดการจัดการพ้ืนที่ในโรงงาน (หรือเสนอแนวทางในกรณีท่ีมีการวางไลน์ผลิตใหม่) 
- ระบุและสร้างความคุ้นเคยกับกฎหมายในประเทศที่เก่ียวข้อง 
- ประเมินความเสี่ยง 
- จัดทำนโยบายป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 
- แนะนำการเปลี่ยนการออกแบบและแก้ไขแบบกับโรงงาน 
- จัดทำและกำหนดกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั่วไป การรับสินค้าเข้า-ส่งออก 

การสินค้าคงคลัง สำหรับเครื่องทำความเย็นที่ชำรุดและกรณีฉุกเฉิน 
- ทบทวนและแก้ไขการประเมินความเสี่ยง 
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ต้องมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ การปฏิบัติงาน
และประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้มีการนำมาพิจารณา 

5.4.6 การขนส่งเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่ผลิตเสร็จแล้วที่มีสารทำความเย็น R-290 และ R-600a 

การปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศในการขนส่งเครื่องทำความเย็นที่มีสารทำความเย็น
ไฮโดรคาร์บอนอยู่ภายในระบบเป็นสิ่งจำเป็น ข้อกำหนดจะกำหนดตามขนาดของการชาร์จสารทำความเย็นใน
ระบบ โดยทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการบรรจุและการติดฉลากที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้
ขนส่งควรตรวจสอบให้ละเอียดเมื่อต้องขนส่งเครื่องทำความเย็นที่มีสารไฮโดรคาร์บอน โดยมีการกำหนดหมายเลข
สหประชาชาติ คือ UN 3358 REFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic, liquefied 
gas ตามตารางบัญชีรายชื่อสินค้าอันตรายของข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน (ADR) รวมถึงข้อ
กำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล (IMDG Code) สินค้าอันตรายหมายเลข UN 3358 มีข้อกำหนดพิเศษ 
291 กำหนดว่า “เครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ทำความเย็นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ADR หากมีปริมาณ
ของก๊าซไวไฟในระบบต่ำกว่า 12 กิโลกรัม” ในกรณีของเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการนี้ สินค้า
อันตรายที่บรรจุอยู่ภายในระบบมีปริมาณไม่เกิน 150 กรัม ดังนั้น จึงการขนส่งจึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด  

5.4.7 การบริการและการซ่อมบำรุง 

การบริการลูกค้ารวมถึงการซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็น R600a และ R290 ต้อง
ดำเนินการโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในด้านนี้เท่านั้น โดยรวมถึงความรู้ในการใช้
เครื่องมือ การขนส่งคอมเพรสเซอร์และสารทำความเย็น รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ  

กฎหมายของประเทศเยอรมันกำหนดให้มีการจำลองการรั่วไหลและกำหนดให้มีการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
อยู่ใกล้กับการไหลของสารทำความเย็น 

ต้องไม่ให้ความร้อนหรือบัดกรีระบบเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นที่เป็นก๊าซไวไฟเนื่องจากจะทำ
ให้การสลายตัวของผลิตภัณฑ์สารทำความเย็นเกิดข้ึน 

เมื่อทำการปล่อยสารทำความเย็นออกแล้ว ต้องอัดก๊าซเฉื่อยเข้าไปในระบบโดยใช้ไนโตรเจนแห้ง ก่อนการ
อัดไนโตรเจนเข้าไป โดยต้องเปิดระบบเพ่ิมอีกจุดหนึ่ง 

หากคอมเพรสเซอร์ชำรุด แนะนำให้ตัดท่อทางดูดและท่ออัดที่เชื่อมต่อกับจุดต่อของคอมเพรสเซอร์ท่อในจุด
อื่นที่เป็นกระบวนการอัดสารทำความเย็น อย่างไรก็ตาม หากคอมเพรสเซอร์ทำงานเป็นปกติ จึงสามารถตัดท่อใน
จุดอื่นที่เป็นกระบวนการอัดสารทำความเย็นได้ การอัดไนโตรเจนสามารถดำเนินการได้ก่อนผ่านทางอีแวบโปเร
เตอร์และจากนั้นเป็นคอนเดนเซอร์ ความดันประมาณ 5 บาร์ที่เวลาประมาณ 1-2 นาทีก็เพียงพอสำหรับเครื่องทำ
ความเย็น 

คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารทำความเย็น R600a และ R290 มีระบบป้องกันภายในและ PTC รีเลย์สตาร์ตเตอร์ 
หรือรีเลย์พิเศษ ทั้งเพ่ือป้องกันการเกิดประกายไฟที่เกิดขึ้นใกล้ๆ กับคอมเพรสเซอร์ ดังนั้น จึงไม่สามารถรับประกัน
ได้ว่าการจัดให้พ้ืนที่โดยรอบใกล้ๆ กับคอมเพรสเซอร์มีค่า LEL ต่ำกว่ากำหนด คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารทำความเย็น
ดังกล่าวต้องแสดงฉลากเตือนสีเหลืองเพ่ือให้ทราบว่ามีการใช้สารทำความเย็นเป็นก๊าซไวไฟตามภาพที่ 3 
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ภาพที ่3 – ฉลากเตือนสีเหลือง 

การกำจัดสารทำความเย็น R290 และ R600a ไม่ได้รวมถึงภาชนะความดันที่บรรจุก๊าซใหม่ได้ เนื่องจากเป็น
สารที่มีศักยภาพในการเกิดภาวะโลกร้อนต่ำ สารทำความเย็นไวไฟสามารถปล่อยผ่านท่อให้ออกสู่ภายนอกสถานที่
ทำงานที่มีอากาศเปิดโล่งได้โดยตรง ในกระบวนการดังกล่าว ต้องหลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดประกายไฟจากภายนอก
ด้วย 

นอกจากนี้ ต้องเปิดระบบทำความเย็นด้วยคัตเตอร์ตัดท่อ การบัดกรีหรือเชื่อมด้วยความร้อนสามารถทำได้
เฉพาะได้มีการไล่ก๊าซไวไฟออกจากระบบตามกฎหมายและด้านความดันสูงและความดันต่ำมีการล้างด้วย
ไนโตรเจนแล้วเท่านั้น ถึงแม้ว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ การบัดกรีสามารถทำได้เฉพาะมีการอัดไนโตรเจน
เข้าไปแล้วเท่านั้น ในสถานะการณ์อ่ืนๆ การบัดกรีระบบที่ใช้สารทำความเย็นไวไฟเป็นสิ่งที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาด 

เพื่อหลีกเลี่ยงงานบริการที่ต้องขออนุญาตทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot work 
permit) การเชื่อมต่อสามารถทำด้วยการอัดให้แน่น การเชื่อมต่อแบบไม่ใช้การบัดกรีนี้สามารถใช้ได้กับทั้ง ท่อ
อลูมิเนียม ทองแดง และเหล็ก การเชื่อมต่อประกอบด้วยวงแหวนสองวง (Lokring) และท่อประสาน (joint) และ
กาว Lokprep เนื่องจากวงแหวนที่มีรูปทรงเป็นกรวยภายในและรูปทรงภายนอกแบบพิเศษของท่อประสาน เมื่อ
ใช้อุปกรณ์บีดอัดทำให้จุดศูนย์กลางของท่อเชื่อมต่อลดลงเท่ากับขนาดของท่อที่ต้องการเชื่อมและเกิดโลหะทั้งสอง
ชิ้นเชื่อมต่อกันแบบเฮอร์เมติกซ่ึงไม่มีการรั่วไหลของสารออกมาได้ ตามแสดงในภาพที่ 4 

 
ภาพที ่4 – การเชื่อมต่อด้วย Lokring® ที่มา: VULKAN Lokring 

ก่อนการประกอบ ต้องทำความสะอาดปลายท่อทั้งสองด้านด้วยตะไบหรือกระดาษทรายละเอียดในทิศ
ทางการหมุนของท่อ ดังนั้น จึงต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้มีรอยขีดข่วนที่ท่อทั้งสองซึ่งอาจทำให้การกันรั่วมีคุณภาพต่ำลง 

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศ จำเป็นต้องปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังเนื่องจากความ
ไวไฟของก๊าซซึ่งมีโอกาสในการเกิดอันตรายในระหว่างการทำงานกับระบบทำความเย็นได้ การระบายอากาศ
ภายในห้องเป็นสิ่งจำเป็นและการแว็คระบบจำเป็นต้องปล่อยสู่อากาศภายนอกห้องซึ่งเปิดโล่ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
บริการของช่างเทคนิคต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสารทำความเย็น  R600a และ R290 ในแง่ของคุณภาพการ
แว็คและความแม่นยำของปริมาณการชาร์จสารทำความเย็น แนะนำให้ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักแบบอิเลคทรอนิกส์เพ่ือ
ควบคุมการชาร์จสารทำความเป็นให้มีความแม่นยำตามที่กำหนด 



29 
 

  

  

ภาพที ่5 – ภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งบันทึกจากหน้าจอของวิดีโอเพ่ือการศึกษาเกี่ยวกับการบริการและ
การซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง 

การเปลี่ยนระบบทำความเย็นเดิมที่ใช้สารทำความเย็นจาก R22, R12, R502, หรือ R134a ไปเป็นสารทำ
ความเย็น R600a หรือ R290 เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำ เนื่องจากระบบดังกล่าวไม่ได้รับรองมาเพ่ือการใช้กับสารทำความ
เย็นที่ไวไฟ ดังนั้น ความปลอดภัยทางไฟฟ้าจึงไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

ตารางที่ 2 – สรุปขอกำหนดระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยกับการใช้
สารทำความเย็น R-290 และ R-600a 

กระบวนการที่เก่ียวข้อง ชื่อข้อกำหนดระหว่างประเทศ สาระสำคัญ 
การใช้สารทำความเย็น
ไวไฟ 

SNAP – US’s EPA - อนุญาตให้สามารถใช้สารไฮโดรคาร์บอนใน
เครื่องทำความเย็นสำหรับที่อยู่อาศัยและตู้แช่  

- สารทำความเย็น R600a ที่ปริมาณ 57 กรัม 
สำหรับภาคส่วนที่อยู่อาศัย และ 

- ปริมาณไม่เกิน 150 กรัม สำหรับ R-290 
สำหรับเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ 

การจัดเก็บสารทำความ
เย็นไวไฟ 

NFPA 58 ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว 

- ไซลินเดอร์ที่เก็บในอาคารต้องไม่เก็บไว้ใกล้กับ
ทางออก บันได หรือในพ้ืนที่ซึ่งใช้หรือตั้งใจใช้
สำหรับเป็นทางออกฉุกเฉินสำหรับผู้ที่อาศัยใน
อาคาร  

- ไซลินเดอร์เปล่าที่ผ่านการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวและเก็บในอาคาร ให้พิจารณา
ประหนึ่งว่าเป็นไซลินเดอร์ที่มีก๊าซอยู่เต็ม 

- การจัดเก็บในอาคารโรงงานที่คนไม่พลุกพล่าน
ปริมาณมากสุดที่อนุญาตในการจัดเก็บหนึ่งจุด
ต้องไม่เกิน 136 กิโลกรัม ความจุน้ำ หาก
ต้องการเพิ่มจุดจัดเก็บในบริเวณชั้นเดียวกัน



30 
 

กระบวนการที่เก่ียวข้อง ชื่อข้อกำหนดระหว่างประเทศ สาระสำคัญ 
และอาคารเดียวกัน ต้องเว้นระยะห่างอย่าง
น้อย 91.4 เมตร 

เครื่องทำความเย็นเชิง
พาณิชย์ 

มาตรฐาน EU EN 60335-2-89 (IEC 60335-2-89) เครื่องทำ
ความเย็นเชิงพาณิชย์ทั้งแบบสำเร็จรูปหรือแบบ
คอมเพรสเซอร์แยกส่วน 

เครื่องทำความเย็นเชิง
พาณิชย์ 

มาตรฐาน IEC/ISO IEC / EN 60335-2-89 สำหรับอุปกรณ์เครื่องทำ
ความเย็นเชิงพาณิชย์ 

เครื่องทำความเย็นเชิง
พาณิชย์ 

อเมริกาเหนือ UL 471 แก้ไขปรับปรุงสำหรับอุปกรณ์เครื่องทำ
ความเย็นเชิงพาณิชย์ 

การจัดเก็บสารทำความ
เย็น R-290 และ R600a 

กฎทางเทคนิคของสาร
อันตราย 510 (TRGS 510 
ประเทศเยอรมนี) 

- R-290 และ R-600a จำแนกประเภทขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุสาร โดย
จำแนกเป็นประเภท 2B (ในกรณีบรรจุใน
กระป๋องฉีดสารละอองลอย) หรือจำแนกเป็น
ประเภท 2A (ในกรณีบรรจุในบรรจุภัณฑ์แบบ
อ่ืนๆ เช่น ไซลินเดอร์) 

- ต้องป้องกันภาชนะบรรจุก๊าซภายใต้ความดัน
ไม่ให้ล้ม  

- ต้องป้องกันวาล์วด้วยอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม 
- ห้องจัดเก็บสำหรับภาชนะบรรจุก๊าซภายใต้ความ

ดันที่ไม่ได้ยึดอยู่กับที่ซึ่งบรรจุก๊าซไวไฟอยู่ หรือ
ก๊าซเป็นพิษเฉียบพลันในประเภทย่อย 1 หรือ 2 
และวางใกล้กับเส้นทางเดิน ต้องใช้ผนังที่ไม่มี
ประตูและไม่มีหน้าต่างที่เปิดได้หรือช่องเปิดใดๆ 
ที่ความสูง 2 เมตร ในด้านที่ติดกับเส้นทางเดิน
นั้น 

- หากต้องจัดเก็บภาชนะบรรจุก๊าซภายใต้ความดัน
ในพ้ืนที่ทำงานในตู้เก็บสารเคมี (safety 
cabinet) ต้องสามารถทนไฟได้อย่างน้อย 30 
นาที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตู้เก็บสารเคมีท่ีเป็นไป
ตามข้อกำหนดของ EN 14470-2 ถือว่า
เหมาะสม 

- อาจจัดเก็บก๊าซออกซิไดซ์ หรือก๊าซไวไฟในตู้เก็บ
สารเคมีที่มีระบบระบายอากาศโดยมีอัตรา
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กระบวนการที่เก่ียวข้อง ชื่อข้อกำหนดระหว่างประเทศ สาระสำคัญ 
แลกเปลี่ยนอากาศเป็น 10 เท่าของปริมาตรตู้
เก็บสารเคมีต่อชั่วโมง 

- ห้องท่ีมีภาชนะบรรจุก๊าซภายใต้ความดันจัดเก็บ
อยู่ต้องมีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ หากไม่
มั่นใจว่าการะบายอากาศแบบธรรมชาติจะ
เพียงพอหรือไม่ ต้องมีมาตรการป้องกันเพ่ิมขึ้น
ในกรณีที่จัดเก็บก๊าซไวไฟมากกว่า 200 กิโลกรัม 

การชาร์จสารทำความ
เย็น R-290 และ R-
600a เข้าระบบเครื่อง
ทำความเย็น 

คู่มือการปฏิบัติงานกับสารทำ
ความเย็น R-600a และ R-
290 

การชาร์จสารทำความเย็นที่อนุญาตให้ทำได้มาก
สุดสำหรับเครื่องทำความเย็นตามครัวเรือนและ
เครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ตามกฎหมายด้าน
ความปลอดภัย คือ 150 กรัม 

ระบบระบายอากาศ คู่มือการปฏิบัติงานของสารทำ
ความเย็น R600a และ R290 
ในระบบเฮอร์เมติกขนาดเล็ก 

- การชาร์จสารทำความเย็นควรอยู่สูงกว่าท่อดูด
ระบายอากาศเพื่อให้สามารถดูดเอาสารทำความ
เย็นที่รั่วไหลออกไปทิ้งภายนอกอาคารได้  

- ควรติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซภายในบริเวณท่ี
ชาร์จสารทำความเย็นในตำแหน่งที่เห็นว่ามี
โอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลเกิดขึ้นเพ่ือให้สามารถ
ตรวจจับในกรณีตรวจพบความเข้มข้นผิดปกติ
เกิดข้ึน ระบบการจ่ายสามารถหยุดการทำงาน
และอัตราการระบายอากาศต้องเพ่ิมความเร็วให้
มากขึ้น 

- อย่างน้อยในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ชาร์จสารทำ
ความเย็นควรมีคันยกข้ึนเพ่ือกักเก็บสารที่รั่วไหล
ไม่ได้กระจายออกนอกพ้ืนที่ 

การจัดเก็บและ
เคลื่อนย้ายเครื่องทำ
ความเย็นเชิงพาณิชย์ที่
ผลิตเสร็จแล้วซึ่งใช้สาร
ทำความเย็น R-290 
และ R-600a 

คู่มือในการใช้สารทำความเย็น
ไฮโดรคาร์บอนขององค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของเยอรมัน (GIZ) 

- ประเมินความเสี่ยง ทบทวนและแก้ไขการ
ประเมินความเสี่ยง 

- จัดทำและกำหนดกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานทั่วไป การรับสินค้าเข้า-ส่งออก 
การสินค้าคงคลัง สำหรับเครื่องทำความเย็นที่
ชำรุดและกรณีฉุกเฉิน 

การขนส่งเครื่องทำความ
เย็นเชิงพาณิชย์ที่ผลิต
เสร็จแล้วที่มีสารทำ
ความเย็น R-290 และ 
R-600a 

คู่มือในการใช้สารทำความเย็น
ไฮโดรคาร์บอนขององค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของเยอรมัน (GIZ) 

ขนส่งเครื่องทำความเย็นที่มีสารไฮโดรคาร์บอน 
โดยมีการกำหนดหมายเลขสหประชาชาติ คือ UN 
3358 REFRIGERATING MACHINES containing 
flammable, non-toxic, liquefied gas เครื่อง
ทำความเย็นและอุปกรณ์ทำความเย็นนี้ไม่ต้อง
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กระบวนการที่เก่ียวข้อง ชื่อข้อกำหนดระหว่างประเทศ สาระสำคัญ 
ปฏิบัติตามข้อกำหนดหากมีปริมาณของก๊าซไวไฟ
ในระบบต่ำกว่า 12 กิโลกรัม 

การบริการและการซ่อม
บำรุง 

การซ่อมบำรุงระบบทำความ
เย็นแบบเฮอร์เมติกตามคู่มือ
ของ Nidec 

- การบริการลูกค้ารวมถึงการซ่อมบำรุงเครื่องทำ
ความเย็นที่ใช้สารทำความเย็น R600a และ 
R290 ต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในด้านนี้เท่านั้น  

- การบัดกรีหรือเชื่อมด้วยความร้อนสามารถทำได้
เฉพาะได้มีการไล่ก๊าซไวไฟออกจากระบบตาม
กฎหมายและด้านความดันสูงและความดันต่ำมี
การล้างด้วยไนโตรเจนแล้วเท่านั้น 

- ในสถานะการณ์อ่ืนๆ การบัดกรีระบบที่ใช้สารทำ
ความเย็นไวไฟเป็นสิ่งที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาด 

- การระบายอากาศภายในห้องเป็นสิ่งจำเป็นและ
การแว็คระบบจำเป็นต้องปล่อยสู่อากาศ
ภายนอกห้องซึ่งเปิดโล่ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
บริการของช่างเทคนิคต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
ของสารทำความเย็น R600a และ R290 

- สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบไม่ใช้การบัดกรีด้วย
การอัดให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงงานบริการที่ต้องขอ
อนุญาตทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดความร้อนและ
ประกายไฟ หรือเรียกว่าการเชื่อมต่อแบบ 
“Lokring” 

- การเปลี่ยนระบบทำความเย็นเดิมที่ใช้สารทำ
ความเย็นจาก R22, R12, R502, หรือ R134a 
ไปเป็นสารทำความเย็น R600a หรือ R290 เป็น
สิ่งที่ไม่แนะนำ เนื่องจากระบบดังกล่าวไม่ได้
รับรองมาเพ่ือการใช้กับสารทำความเย็นที่ไวไฟ 

 

  



33 
 

6.  ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด  

6.1  ข้อมูลเบื้องต้น 

บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้แช่เชิงพาณิชย์รายใหญ่ของประเทศไทย 
เป็นที่รู้จักกันดีในนามของผู้จำหน่ายตู้แช่ยี่ห้อ “Chilled Food & 
Drinks” สำหรับมินิมาร์ทและร้านสะดวกซื้อในอดีตซึ่งกลายเป็น
เครื่องหมายการค้าของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทยังเป็นผู้จำหน่าย
เครื่องทำความเย็นอันดับหนึ่งและรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่ง
ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ ธุรกิจเติบโต  จนมีการ
ขยายตัวและพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ด้วยประสบการณ์เกือบ 40 ปี ปัจจุบันบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด ได้
ส่งออกตู้แช่ไปต่างประเทศกว่า 10 ประเทศ และมีเป้าหมายที่จะเติบโตต่อไปด้วยคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่น
ไว้วางใจในสินค้า ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอาหารในประเทศไทยให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 
บริษัทฯมีกำลังการผลิตตู้แช่เชิงพาณิชย์ ประมาณ 20,000-25,000 ตู้ต่อปี และปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 
250 คน 

โรงงานแห่งใหม่ได้จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2562 จัดเป็นโรงงานประเภท 71 เลขที่ใบอนุญาต จ3-71-2/61ปท ที่ตั้ง 26/12 ถนนพหลโยธิน 
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีหลากหลายดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  

ตู้แช่มินิมาร์ท แบบ 3 ประตู ตู้แช่เค้ก 

  

ตู้แช่แสตนเลสทรงยืน แบบ 2 ประตู และ 4 ประตู ตู้แช่มินิมาร์ท แบบ 1 ประตู (ขนาดเล็กและใหญ่) 
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ตู้แช่ที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ตู้แช่ที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า 

ภาพที ่6 – ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด ได้ย้ายสำนักงานใหญ่เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจเป็นโรงงานอเนกประสงค์ มีเนื้อที่มากกว่า 43,000 ตารางเมตร ถัดไปทางทิศตะวันตกจากท่ีตั้งโรงงาน
เดิมประมาณ 1 กิโลเมตร 

  

ภาพที่ 7 – มุมมองด้านบนของสายการผลิตของบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด ในโรงงานแห่งใหม่ 

6.2  สถานที่ตั้ง สถานที่ใกล้เคียงที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด  ตั้งอยู่ที่โครงการชุมนุมทรัพย ์ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจาก
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ประมาณ  4 กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกของโรงงานเป็นที่ตั้งของโครงการ
บ้านเอื้ออาทร ทางด้านทิศใต้เป็นบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด ประเภทโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ทางด้าน
ทิศเหนือ ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นบริษัท เจวีซีเคนวูด (ประเทศไทย) จำกัด และทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 
1 กิโลเมตร เป็นบริษัท ไทยโตโย จำกัด ภาพด้านล่างแสดงแผนที่ที่ตั้งของอาคารโรงงานแห่งเก่าและแห่งใหม ่

https://smelink.net/company/jvc-kenwood-thailand-co-ltd.html
https://smelink.net/company/jvc-kenwood-thailand-co-ltd.html
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ภาพที่ 8 – แผนที่บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด 
สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่โรงงานตั้งอยู่และตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2558 บริษัท พัฒนา อินเตอร์คูล จำกัด ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมือง
สีม่วง ดังรูปภาพที่ 9 

 

 

ภาพที ่9 – การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอุตสาหกรรม (เขตสีม่วง) 
จากภาพข้างต้น สีแสดงเขตพ้ืนที่ว่าตำแหน่งดังกล่าวเป็นที่ดินประเภทใด เขตสีชมพู หมายถึง ที่ดินประเภท

ชุมชน เขตสีม่วง หมายถึง ที่ดินประเทศอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เขตสีม่วงอ่อน หมายถึง ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ เขตสีเขียว หมายถึง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เขตสีเขียวมะกอก หมายถึง 
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา และเขตสีเทา หมายถึง ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
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6.3  แผนผังโรงงานผลิต 

โรงงานพัฒนาอินเตอร์คูล ตั้งอยู่บนเนื้อที่ทั้งหมด 64,000 ตารางเมตร ซึ่งพ้ืนทีโ่รงงาน 43,000 ตารางเมตร 
โรงงานประกอบด้วยอาคารที่สร้างต่อถึงกัน 3 หลัง แต่ละหลังมีพื้นที่ใช้งานประมาณ 15,000 ตารางเมตร อาคาร
แต่ละหลังมีสายฉีดน้ำดับเพลิง 5 จุด ด้านหลังอาคารมีน้ำสำรองมีขนาดประมาณ 90 ลูกบาศก์เมตร ที่ประตู
ทางเข้าหลักของโรงงาน (ทั้งทางเข้าและทางออก) ในแต่ละด้านมีตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง 3 จุด  ทางด้านทิศ
ตะวันออกและทิศเหนือของโรงงานมีจุดรับน้ำดับเพลิงจากภายนอก แผนผังโรงงานแสดงตามภาพด้านล่าง 

 

 
ภาพที ่10 – แผนผังโรงงานของพัฒนาอินเตอร์คูล 

สำหรับการจัดการของเสียนั้น บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูลจะแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปและส่งมอบ
ให้กับบริษัทที่กำจัดขยะที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือดำเนินการต่อไป 

ด้านล่าง เป็นรูปภาพแสดงพื้นที่ที่ขยายสายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารR-290 และ R-600a และตำแหน่งที่
จะติดตั้งตู้เก็บสารเคมี (Safety cabinet) 

พื้นที่ท่ีออกแบบสำหรับไลน์ผลิตทีใ่ช้สาร
ทำความเย็นไวไฟ R-290 / R-600a 

ทางเข้าโรงงาน 

ทางเข้าโรงงาน 

 

ทางเข้าโรงงาน 
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ภาพที ่11 – ภาพขยายของสายการผลิตสาร R-290 และ R-600a 

6.4  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ในด้านการควบคุมคุณภาพในการผลิต บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO9001:2008 ซึ่งขณะนี้กำลัง
อยู่ระหว่างการปรับเป็น ISO9001:2015 นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังอยู่ในกระบวนการขอรับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 14001 และ 18001 ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองเร็วๆ นี้ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามที่กฎหมาย
กำหนด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 1 คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 1 
คน เจ้าหน้าที ่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพมีประสบการณ์และการฝึกอบรมที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงาน
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะสารไวไฟ/สารเคมีอันตรายและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมมีประสบการณ์ในธุรกิจตู้แช่เชิงพาณิชย์มานานกว่า 3 ปี 

บริษัท พัฒนา อินเตอร์คูล มีนโยบายให้พนักงานตระหนักและปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในโรงงาน และ
มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะให้สถานประกอบการมี "อุบัติเหตุเป็นศูนย์" ทั้งพนักงานและผู้รับเหมาช่วงให้ทำงานอย่าง
ปลอดภัยทั้งเพ่ือตนเอง และเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยโดยรอบโรงงาน 

บริษัท พัฒนา อินเตอร์คูลมีคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อกำหนดแผนความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยและดำเนินมาตรการความปลอดภัยประจำปี ทุก ๆ ปีจะมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและ
เตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน 

6.5 กระบวนการ องค์กร และจำนวนลูกจ้างที่รับผิดชอบในการจัดการสารทำความเย็น R-290 / R-600a  

เนื่องจากกระบวนการผลิตตู้แช่เชิงพาณิชย์ ยังไม่เริ ่มดำเนินการ บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด   ได้
วางแผนที่กำหนดกระบวนการดังรูปภาพด้านล่าง ขั้นแรก สโตร์หรือผู้ดูแลสินค้าคงคลังรับสารทำความเย็น R-290 
/ R-600a จากผู้จัดจำหน่าย คาดว่าจะเป็นไซลินเดอร์ขนาด 40-50 กิโลกรัม จำนวนครั้งละประมาณ 2-3 ถัง 



38 
 

จากนั้นไซลินเดอร์ก๊าซจะถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ในตู้เก็บสารเคมี (safety cabinet) และถูกปิดล็อกตู้ไว้โดยผู้ที่
ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะเปิดใช้ได้ ตู้แช่ที่ใช้สารทำความเย็นไวไฟถูกนำมาประกอบเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าและทำ
การเชื่อมท่อของระบบทำความเย็นและคอมเพรสเซอร์ในช่วงแรกโดยประกอบเข้าด้วยกันและเชื่อมด้วยระบบอัล
ตราโซนิก หลังจากจึงทำการแว็คระบบประมาณ 15 นาที เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บไซลินเดอร์สารทำความ
เย็นทำการเบิกไซลินเดอร์ R-290 / R-600a เพื่อนำมาติดตั้งที่สถานีชาร์จสารทำความเย็น ในจุดนี้ ไซลินเดอร์จะ
ถูกเชื่อมต่อกับสถานีชาร์จสารทำความเย็น และอาจมีการรั่วไหลของก๊าซไวไฟเกิดขึ้นได้ เมื่อสารทำความเย็นถูก
ชาร์จเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว จึงทำการปิดระบบซึ่งสามารถทำได้ด้วยการเชื่อมปิดด้วยระบบอัลตราโซนิกหรือใช้ตัว
ปิดระบบที่เป็นนิวเมติก (pneumatic pinch-off) หรือใช้ Lokring ในการปิดระบบตามความเหมาะสม จากนั้นจึง
ทำการตรวจสอบว่าระบบมีการรั่วเกิดขึ้นหรือไม่ หากพบการรั่วเกิดขึ้น ตู้แช่ดังกล่าวจะถูกนำไปทำการซ่อมโดย
ไปสู่ขั้นตอนแรกอีกครั้ง หากการทดสอบจุดรั่วสำเร็จโดยไม่มีปัญหาใดๆ จะมีการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ต่อไป และทำการประกอบตู้แช่ในขั้นตอนสุดท้าย และท้ายที่สุดจะเป็นการทำความสะอาด นำไปบรรจุกล่อง/สิ่ง
ห่อหุ้มและเก็บรักษาไว้ที่ห้องโชว์รูมซึ่งเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็น R290/R600a จะถูกแยกห้องจาก
เครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นทั่วไป 

 

 

ภาพที ่12 – กระบวนการผลิตตู้แช่เชิงพาณิชย์ โดยใช้สารทำความเย็นไวไฟ 

กระบวนการข้างต้นแสดงถึงขั้นตอนการจัดการภายในบริษัทฯ ที่รับผิดชอบในด้านการจัดเก็บ การใช้ และ
การขนส่งของสาร R-290 และ R-600a มีจำนวนพนักงานผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ตารางที ่3 – จำนวนพนักงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการและการใช้งาน R-290 / R-600a 

ลำดับ หน้าที่ จำนวนพนักงาน 
1 การขนส่ง โดยผู้จัดจำหน่าย 
2 การเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ 1 
3 การประกอบอุปกรณ์/ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า 3 
4 การเชื่อมต่อคอมเพรสเซอร์และคอล์ยร้อน 1 
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ลำดับ หน้าที่ จำนวนพนักงาน 
5 การประกอบอุปกรณ์ที่ด้านบนของตู้แช่และทำการเชื่อม 2 
6 การแว็คระบบ (ดูดความชื้น) 1 
7 การชาร์จ 1 
8 การทดสอบการรั่ว 

1 
9 การทดสอบความเป็นฉนวน 
10 การทดสอบประสิทธิภาพ 1 
11 ทำความสะอาด / บรรจุหีบห่อ 2 
12 การเคลื่อนย้ายตู้แช่เชิงพาณิชย์ที่พร้อมนำส่งลูกค้า และตรวจสอบคุณภาพ 1 
 รวม 14 

6.6  กลไกในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (GRM) 

ชุมชนและบุคคลใดที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการใช้สารทำความเย็นจาก HFC-134a เป็น R-
290 และ/หรือ R-600a ในโครงการสาธิตการภาคการทำความเย็นเชิงพาณิชย์ของบริษัทพัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด 
สามารถส่งส่งเรื่องร้องเรียนโดยตรงไปยังช่องทางการสื่อสารต่างๆดังนี้  

- เว็บไซต์ http://patanaintercool.com/contact 
- Facebook https://www.facebook.com/Patana.intercool/ 
- โทรศัพท์ 02-9081611-3 
- อีเมล: safety@patanaintercool.com 

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ได้รับ จะได้รับการตรวจสอบโดยทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไขทบทวน ปรับปรุง ข้อ
กังวลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ชุมชนและบุคคลที่ได้รับผลกระทบของโครงการ อาจส่งคำร้องเรียนไปยังผู้จัดการ
ด้านความปลอดภัยของบริษัทพัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด ซึ่งพิจารณาว่าอันตรายเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอน โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ตลอดเวลา และผู้บริ หารฯจะรีบตอบ
กลับภายในระยะเวลา 3 วันทำการ
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7.  ผลการทบทวนเชิงลึกของมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และการระเบิด 

ที ่ ภาพประกอบ กระบวนการ/พ้ืนที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่พบ/สังเกตเห็น มาตรการลดความเสี่ยงที่เสนอ 
1 

 

พ้ืนที่ทำงานและเส้นทางเดิน
บริเวณไลน์การผลิต 

ทางเดินบริเวณไลน์การผลิตโล่งและไม่มีสิ่ง
กีดขวาง 

ควรจัดให้ทางเดินโล่งและสะอาดตลอดเวลาเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุสำหรับคนงานและผู้เยี่ยมชม 

2 

 

ห้องจัดเก็บและเตรียมเพ่ือ
ผสมสารไซโคลเพนเทน 

1) พัฒนาอินเตอร์คูลใช้เครื่องฉีดโฟมเพ่ือ
เป็นฉนวนที่ผนังของเครื่องทำความเย็น
เชิงพาณิชย์ และกำหนดให้มีพ้ืนที่ในการ
จัดเก็บ/เตรียมเพ่ือผสมสารไซโคลเพน
เทนด้านทิศใต้ของอาคารโรงงาน 

2) มีป้ายเครื่องหมายและอุปกรณ์ดับเพลิง
เพ่ือควบคุมและมั่นใจว่ามีความปลอดภัย
ในการจัดเก็บ/ผสมไซโคลเพนเทน 

3) มีระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติใน
พ้ืนที่จัดเก็บ/พ้ืนที่เตรียม 

1) พนักงานผู้รับผิดชอบควรหมั่นตรวจสอบพื้นท่ี
อย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีการรั่วไหล
หรือไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในห้องจัดเก็บ/
ผสมไซโคลเพนเทน 
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ที ่ ภาพประกอบ กระบวนการ/พ้ืนที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่พบ/สังเกตเห็น มาตรการลดความเสี่ยงที่เสนอ 
4) มีอุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของไซ

โคลเพนเทนอยู่บริเวณพ้ืนในห้องเตรียม
เพ่ือผสม 

3 

 

ป้ายสัญลักษณ์ด้านความ
ปลอดภัย ระบบป้องกัน
อัคคีภัย และสารดูดซับอยู่
หน้าหน่วยผสม 

1) มีป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยอยู่ท่ี
หน้าหน่วยผสมซึ่งติดกับห้องจัดเก็บ/ห้อง
เตรียมสารไซโคลเพนเทน 

2) มีอุปกรณ์ตรวจจับสารไซโคลเพนเทนที่
รั่วไหลบริเวณพ้ืนในห้องเตรียมสาร 

3) หน่วยผสมมีการป้องกันด้วยราวเหล็ก
เพ่ือไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่ 

1) ควรรักษาให้หน่วยผสมสะอาดและไม่มีผู้ไม่
เกี่ยวข้องเข้าในพ้ืนที่ 

4 

 

 

ระบบป้องกันอัคคีภัย 1) โรงงานมีตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง
เพียงพอครอบคลุมพ้ืนที่โรงงาน 

2) โรงงานยังไม่มีระบบปั๊มสำหรับฉีดน้ำ
ดับเพลิงเป็นของตัวเอง มีเฉพาะจุดรับ
น้ำจากรถดับเพลิงซึ่งเป็นการสนับสนุน
จากโครงการชุมนุมทรัพย์ 

3) มีระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิงครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมดของโรงงาน 

1) ควรมั่นใจว่าในกรณีเกิดเพลิงไหม้ รถน้ำจาก
โครงการชุมนุมทรัพย์สามารถเข้าถึงพ้ืนที่
โรงงานได้อย่างรวดเร็ว 

2) แนะนำว่าต้องมีการติดตั้งระบบปั๊มฉีดน้ำ
ดับเพลิงและมีน้ำดับเพลิงสำรองของโรงงาน
เองที่เพียงพอตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ที ่ ภาพประกอบ กระบวนการ/พ้ืนที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่พบ/สังเกตเห็น มาตรการลดความเสี่ยงที่เสนอ 
5 

 

การจัดเก็บถังเปล่าที่ผ่านการ
บรรจุไซโคลเพนเทน หรือ
สารเคมีอ่ืนๆ 

ไม่มีสถานที่ที่กำหนดและป้ายแสดงพื้นท่ี
จัดเก็บสำหรับถังเปล่าที่ผ่านการบรรจุ
สารเคมี 

ต้องจัดวาง/เก็บถังเปล่าที่ผ่านการบรรจุสารเคมี
ในพ้ืนที่เฉพาะหรือพ้ืนที่จัดเก็บของเสียจาก
โรงงานและมีการควบคุมการเข้าออกของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพราะพิจารณาได้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็น
พ้ืนที่อันตราย 

6 

 

การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 

1) ไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานกับการ
ฉีดโฟม 

2) ไม่มีป้ายกำหนดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคลแสดง 

เนื่องจากกระบวนการฉีดโฟมยังคงมีฟูมของ
ส่วนผสมสารเคมีเกิดขึ้น พนักงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทำงานกับสารเคมี 

7 

 

การเคลื่อนย้ายไซลินเดอร์
และพ้ืนที่จัดเก็บ 

พบว่าไซลินเดอร์สำหรับสารทำความเย็นที่
วางบนพื้นไม่มีการป้องกันการล้มและไม่มี
วาล์วปิดป้องกันกรณีไซลินเดอร์ล้มและ
กระแทก 

ต้องมีการป้องกันไซลินเดอร์ก๊าซทั้งมีฝาครอบกัน
วาล์วและป้องกันการล้ม ต้องจัดวางในพ้ืนที่ที่
กำหนดไว้เฉพาะสำหรับการจัดเก็บไซลินเดอร์
ก๊าซ 
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ที ่ ภาพประกอบ กระบวนการ/พ้ืนที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่พบ/สังเกตเห็น มาตรการลดความเสี่ยงที่เสนอ 
8 

 

สถานีชาร์จสารทำความเย็น พบว่ามีถังบรรจุวัสดุอ่ืนบริเวณไซลินเดอร์สาร
ทำความเย็น 

ไม่ควรจัดวางวัสดุอ่ืนไว้ใกล้กับสถานีชาร์จสารทำ
ความเย็น 

9 

 

ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
และการตรวจสอบขั้นสุดท้าย 

พนักงานทำความสะอาดมีการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ควรมีป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนได้ 
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8.  มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

8.1 ภาพรวมของผลกระทบที่เกิดจากสารทำความเย็น R-290 และ R600a ในตู้แช่เชิงพาณิชย์ 

ตามข้อมูลในเอกสารความปลอดภัย (Safety Data Sheets) ของ R-134a และ R-260 และ R-600 ตามที่
แสดงในภาคผนวกที่ 4 ภาคผนวกที่ 5 และภาคผนวกที่ 6 ตามลำดับ R-134a ถูกจำแนกประเภทตามระบบการ
จำแนกประเภทและติดฉลากให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) เป็น “ก๊าซเหลวภายใต้ความดัน” หรือตาม
ข้อแนะนำสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนเป็น “ก๊าซไม่ไวไฟ ไม่เป็นพิษ” ในขณะที่ R-260 
และ R-600a ถูกจำแนกเป็น “ก๊าซไวไฟ ก๊าซภายใต้ความดัน ก๊าซอัด” ดังนั้น จึงพิจารณาได้ว่าคือความเป็น
อันตรายของสารนี้ ภาพต่อไปนี้แสดงรูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายของสารทำความเย็นตามท่ีกล่าวข้างต้น 

ความเป็นอันตราย R-134a R-290/R-600a 
รูปสัญลักษณ์ตาม GHS 

  
รหัส / ข้อความแสดงความ
เป็นอันตรายตาม GHS 

H280 ก๊าซภายใต้ความดัน 
ก๊าซเหลว 

H220 ก๊าซไวไฟยิ่งยวด 

รูปสัญลักษณ์ตามการขนส่ง 

  
ภาพที่ 13 – รูปสัญลักษณ์ของ R-134a, R-290 และ R-600a 

ตามข้อมูลของ European Partnership for Energy & the Environment (EPEE) การเปลี ่ยนสารทำ
ความเย็นจาก HFC-134a เป็น R-290 (Propane) และ/หรือ R-600a (Isobutane) ในเครื ่องทำความเย็นเชิง
พาณิชย์ประสบปัญหาที่ว่า “the refrigerant dilemma” ซึ่งหมายถึงว่า ในด้านหนึ่งสารทำความเย็นนี้ช่วยลด
ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) แต่อีกด้านหนึ่งกลับเพิ่มคุณสมบัติ
ความเป็นอันตรายของความไวไฟตามท่ีแสดงในภาพข้างล่างนี้ 

 
ภาพที่ 14 – ทางเลือกที่ต้องชั่งใจของสารทำความเย็นไวไฟ 

จากข้อด้อยของสารทำความเย็นชนิด R-290 and R 600a ที่เป็นอันตรายด้านความไวไฟทำให้การจัดการ
จำเป็นต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย  ตารางต่อไปนี้แสดงถึงค่าความ
ไวไฟของ R-290 หรือโพรเพน ที่มีค่าขีดจำกัดล่างของการระเบิด (Lower Explosion Limit: LEL) ที่ร้อยละ 1.7 
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และค่าขีดจำกัดบนของการระเบิด (Upper Explosion Limit: UEL) ที่ร้อยละ 9.5 ในขณะที่ R-600a หรือไอโซ- 
บิวเทน มีค่าขีดจำกัดล่างของการระเบิดที่ร้อยละ 1.8 และค่าขีดจำกัดบนของการระเบิดร้อยละ 8.5 

ตารางที ่4 – ความไวไฟของโพรเพนและไอโซบิวเทน 

 R-290 R-600a 
ค่าขีดจำกัดล่างของการระเบิด (LEL) 1.7% ca. 37g/m3 1.8% ca. 38g/m3 
ค่าขีดจำกัดบนของการระเบิด (UEL) 9.5% ca. 177g/m3 8.5% ca. 203g/m3 
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง 470C 494C 

เนื่องจากความไวไฟที่มีช่วงความเข้มข้นค่อนข้างกว้างทำให้ต้องมีข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งที่
ตัวเครื่องทำความเย็นเองและที่โรงงานผลิต การประเมินความเสี่ยงของทั้งสองสิ่งดังกล่าวก็แตกต่างกัน จุดเริ่มต้น
หลักคือว่าการเกิดอุบัติเหตุจำเป็นต้องมีองค์ประกอบสองส่วนสำคัญ ส่วนแรกได้แก่ส่วนผสมของไอไวไฟระหว่าง
ก๊าซไวไฟและออกซิเจนในอากาศ และส่วนที่สองได้แก่แหล่งกำเนิดประกายไฟในระดับพลังงานหนึ่งหรืออุณหภูมิ
หนึ่ง สองส่วนนี้ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันเพ่ือให้เกิดการลุกไหม้ ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการลุกไหม้
นี้ขึน้ ภาพต่อไปนี้แสดงถึงความเสี่ยงในกรณีของการรั่วไหลของ R-290 หรือ R-600a ที่มีส่วนผสมที่พอเหมาะของ
ออกซิเจนในอากาศ (ในช่วงของค่า LEL และ UEL) สามารถทำให้เกิดบรรยากาศของการระเบิดได้ โดยต้องการ
เพียงความร้อนหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟเพ่ือจุดติดไฟ ดังนั้น ความเสี่ยงก็คือการที่มีการรั่วไหลของ R-290 หรือ 
R-600a และเม่ือผสมกับออกซิเจนในอากาศด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมก็จะทำให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้ 

 
ภาพที ่15 – สามเหลี่ยมไฟ 

8.2 มาตรการลดผลกระทบ 

8.2.1 การขนส่งสารทำความเย็น R-290 และ R-600a 

การขนส่งสารทำความเย็น R-290 และ R-600a ควรเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก ดังนั้น
ผู้จัดจำหน่ายควรเป็นใบอนุญาตประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายที่เป็นก๊าซไวไฟ พัฒนาอินเตอร์คูลหรือโรงงานผลิต
เครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์อ่ืนๆ ควรเลือกผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ขนส่งที่ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด
ในประเทศ สำหรับรายละเอียดสามารถดูได้จากภาคผนวก 3 
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8.2.2  การจัดเก็บสารทำความเย็น R-290 และ R-600a 

สารทำความเย็น R-290 และ R-600a ถูกจำแนกเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายตามคู่มือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการใช้สารทำความเย็นที่เป็นก๊าซ
ไวไฟในโรงงานผลิตตู้แช่เชิงพาณิชย์ต่อเครื่องมีปริมาณน้อยคือไม่เกิน 150 กรัมต่อระบบ ดังนั้น หากกำลังการผลิต
ของโรงงานต่อวันมีประมาณ 50-60 หน่วย การใช้งานสารทำความเย็น R-290/R-600a มากสุดอยู่ที่ประมาณ 9 
กิโลกรัมต่อวัน หรือประมาณ 45 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ โดยอาจมีสำรองไว้ประมาณ 15 กิโลกรัม รวมเป็นปริมาณ
การจัดเก็บมากสุดต่อช่วงเวลา คือ 60 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดหรือชนิดของถังไซลินเดอร์ที่มีจำหน่ายใน
ท้องตลาดด้วย ดังนั้น ในกรณีดังกล่าว การจัดเก็บสามารถใช้ตู้เก็บสารเคมีหรือ Safety Cabinet สำหรับใส่ถังไซ
ลินเดอร์แทนการสร้างห้องจัดเก็บเฉพาะ ตัวอย่างของตู้เก็บสารเคมีแสดงตามภาพข้างล่าง 

 

ภาพที ่16 – ตัวอย่างการใช้ตู้เก็บสารเคมีสำหรับถังไซลินเดอร์ที่เป็นก๊าซไวไฟ1 

พื้นที่จัดวางตู้เก็บสารเคมีสามารถวางไว้ใกล้ๆ กับพื้นที่ชาร์จสารทำความเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจาก
การที่ต้องเคลื่อนย้ายเป็นระยะทางไกลและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชาร์จสารทำความเย็น  

ตามข ้อม ูลเอกสารความปลอดภ ัย (SDS)  ของสารทำความเย ็นชน ิด  R-290 และ  R-600a และ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บดังต่อไปนี้ 

- ปิดภาชนะให้แน่น 
- เก็บรักษาภาชนะไว้ในที่เย็น มีการระบายอากาศได้ดี 
- ควรวางถังไซลินเดอร์ในตำแหน่งตั้งขึ้น มีฝาครอบวาล์ว ยึดไว้ให้มั่นคงเพื่อป้องกันการล้มหรือถูก

กระแทกให้ล้ม  
- อุณหภูมิการจัดเก็บถังไซลินเดอร์ต้องไม่เกินกว่า 52 องศาเซลเซียส 
- จัดเก็บภาชนะบรรจุขนาดเล็กในพื้นที่ที ่อากาศถ่ายเทได้ดี ห่างจากความร้อนและแหล่งกำเนิน

ประกายไฟ 
- ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่จัดเก็บและพ้ืนที่ใช้งาน 
- ต้องวางตำแหน่งตู้เก็บสารเคมีไว้ให้ห่างจากพ้ืนที่เก็บไซโคลเพนเทนอย่างน้อย 7.5 เมตร 
- ต้องไม่มีท่อระบายน้ำในระยะ 4 เมตรห่างจากพ้ืนที่จัดเก็บ 
- พื้นสำหรับสถานที่จัดเก็บต้องแน่นหรือฉาบด้วยวัสดุที่เหมาะสม และต้องไม่มีหญ้าขึ้นและการสะสม

ของวัสดุที่สามารถติดไฟได้ง่าย 
 

1 ท่ีมา: http://www.tytcorp.com.sg/flammable-cabinets/90min-range-flammable-cabinets/90min-range-t795bg-gas-

cylinders-safety-cabinet 
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- ตู้เก็บสารเคมีควรห่างจากอาคาร แนวบริเวณ หรือแหล่งกำเนิดประกายไฟอย่างน้อย 4 เมตร 
- ต้องมีถังดับเพลิงชนิด ABC ขนาด 9 กิโลกรัมจำนวน 2 ถัง วางไว้ใกล้กับตู้เก็บสารเคมี 
- มีระบบน้ำดับเพลิงที่เพียงพอที่ระยะห่างประมาณ 100 เมตรจากสถานที่จัดเก็บถังไซลินเดอร์ โดยมี

ความจุของน้ำสำรองไม่ต่ำกว่า 80 ลิตรต่อนาทีสำหรับระยะเวลา 60 นาที เพ่ือหล่อเย็นถังไซลินเดอร์
ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ 

- จำแนกพ้ืนที่เป็นโซน 2 ไปถึงความสูง 1.5 เมตร เหนือพ้ืน และระยะ 4 เมตรห่างจากชั้นวาง 

ที่ตู้เก็บสารเคมีควรแสดงรูปสัญญลักษณ์ความเป็นอันตราย (ก๊าซไวไฟ) และข้อแนะนำการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายด้วย ตามตัวอย่างในภาพที่ 19 

 
ภาพที่ 17 – ตัวอย่างภาพสัญลักษณ์และข้อแนะนำการปฏิบัติงานที่แสดงหน้าตู้เก็บสารเคมี 

8.2.3 การชาร์จสารทำความเย็นชนิด R-290 และ R-600a 

8.2.3.1  พื้นที่ชาร์จสารทำความเย็น 

โดยทั่วไปการชาร์จสารทำความเย็นเข้าระบบสามารถทำได้โดยการใช้เครื่องชาร์จที่ออกแบบมาสำหรับการ
ใช้งานโดยเฉพาะ และควรเป็นเฉพาะแบบที่ใช้ได้กับสารทำความเย็นที่เป็นก๊าซไวไฟเท่านั้น  เครื่องชาร์ทสารทำ
ความเย็นเข้าระบบสามารถจำแนกได้เป็น 3 รูปแบบดังต่อไปนี้ 

- การชาร์จที่ควบคุมจากระยะไกล 
- การชาร์จจากถังไซลินเดอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ทำงาน 
- การชาร์จจากถังไซลินเดอร์ที่ติดตั้งอยู่ในภายเครื่อง 

1) ในทุกกรณี เครื่องชาร์จสารทำความเย็นเข้าระบบควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซรั่วเพื่อสั่งให้
ระบบระบายอากาศสู่ภายนอกทำงานในกรณีท่ีมีการรั่วไหลเกิดขึ้น  

2) อัตราการระบายอากาศข้ึนอยู่กับปริมาณของสารทำความเย็นที่ติดตั้งหรือเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ และ
รูปแบบความปลอดภัยอื่นที่ใช้ป้องกันจากท่อป้อนสารทำความเย็นเข้าสู่เครื่องชาร์จ ดังนั้นหากปริมาณ
ของแหล่งจ่ายสารทำความเย็นมีขนาดใหญ่ และไม่มีการติดตั้งวาล์วตัดการจ่ายฉุกเฉินที่ท่อนำส่ง จะ
เป็นต้องมีอัตราการระบายอากาศที่มากขึ้น  

3) สำหรับกรณีที่กำหนดให้ถังไซลินเดอร์ไม่ได้อยู่ติดกับเครื่องชาร์จแต่วางอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กัน ต้องมี
การจัดทำพื้นที่เป็นลักษณะคันกั้นหรือพื้นที่ปิดเพื่อกักเก็บให้อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซสามารถตรวจจับได้ 
และมีระบบระบายอากาศในระดับพ้ืนติดตั้งอยู่ 

4) ชุดเชื่อมต่อเครื่องชาร์ทกับสารทำความเย็นควรออกแบบให้มีลักษณะที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณสาร
ทำความเย็นที่อาจรั่วไหลหรือตกค้างในท่อระหว่างการถอดสายออก (รวมถึงปริมาณของอากาศที่เข้า
ในระบบเกิดขึ้นได)้ 



 

48 

 

5) การชาร์ททุกครั้งต้องดำเนินการให้มีท่อดูดระบายอากาศในลักษณะที่สามารถดูดสารทำความเย็นที่
รั่วไหลออกมาได้ 

6) ควรออกแบบให้มีท่อทางดูดของระบบระบายอากาศทั้งที่จุดชาร์จสารทำความเย็นและที่ระดับพื้นใน
กรณีของการรั่วไหลที่แผ่ขยายวงกว้าง 

7) ควรติดตั้งอุปกรณ์ตรวจก๊าซรั่วในพื้นที่ชาร์จสารทำความเย็นในตำแหน่งที่ตรวจจับการรั่วไหลได้ดี 
เพื่อให้ในกรณีที่มีการตรวจจับพบว่าระดับความเข้มข้นสูง สามารถตัดการจ่ายสารทำความเย็นเข้า
เครื่องชาร์จได้ และเพ่ิมอัตราการระบายอากาศให้เร็วขึ้น 

8) ในทุกกรณี อย่างน้อยที่สุดควรมีการจัดทำคันกั้นไว้รอบๆ พื้นที่ชาร์จสารทำความเย็นเพื่อกักเก็บสาร
ทำความเย็นที่อาจรั่วไหลออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ และในบางกรณี อาจมีการวางผังกระบวนการผลิตให้
ตำแหน่งการชาร์จสารทำความเย็นอยู่ภายในห้องที่มีสายพานลำเลียงวิ่งผ่านก็ได้ 

8.2.3.2 พื้นที่สำหรับการซ่อมและกอบกู้สารทำความเย็น 

ในกรณีที่พบว่าระบบทำความเย็นผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต จำเป็นต้องมีการซ่อมเกิดขึ้น  หาก
ต้องมีการชาร์จสารทำความเย็นเข้าระบบใหม่ จำเป็นที่จะต้องนำสารทำความเย็นที่ค้างในระบบอยู่เดิมออกมา
ก่อนที่จะทำการซ่อมได้ โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

- ใช้เครื่องกูส้ารทำความเย็นที่ตกค้างในระบบออกมา แล้วล้างระบบด้วยก๊าซไนโตรเจน จากนั้นให้
ทำการแว็คระบบ (ซึ่งอาจเป็นเครื่องแว็คทั่วไปก็ได้หรือเป็นชนิดที่ใช้ในพ้ืนที่อันตรายแบบกันการ
ระเบิด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการทำงานในแต่ละพ้ืนที่) 

- ระบายสารทำความเย็นผ่านท่อระบายอากาศ ไล่ด้วยไนโตรเจน จากนั้นทำการแว็คโดยใช้ปั๊ม
สำหรับแว็คแบบทั่วไป 

- ใช้ระบบที่ออกแบบเฉพาะซึ่งสามารถถ่ายสารทำความเย็นออก แว็ค และระบายออกโดยไม่ต้อง
ใช้ผู้ปฏิบัติงาน 

- ใช้อุปกรณ์ที่ทำงานร่วมทั้งสองอย่างคือการระบายอากาศและแว็คในตัวเดียวกัน  (เช่น แบบที่ใช้
ปั๊มอากาศอัดผ่านช่องแคบ (compressed air driven venturi pump) 

ไม่ว่าใช้วิธีใดดังที่กล่าวมาแล้ว พื้นที่ปฏิบัติงานต้องมีการจัดเตรียมอย่างเหมาะสม  และอุปกรณ์ที่ใช้ต้อง
เหมาะสมกบัวัตถุประสงค์การทำงาน เช่น เครื่องกู้สารทำความเย็นต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และหาก
เครื่องแว็คไม่เป็นแบบที่ป้องกันการระเบิดซึ่งใช้กับสารทำความเย็นที่เป็นก๊าซไวไฟ  ต้องใช้ในพื้นที่เฉพาะเท่านั้น 
ระบบต้องผ่านการไล่ด้วยไนโตรเจนก่อนการใช้งาน 

ในกรณีใดๆ ก็ตามที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยในการจัดการระบบทำความเย็นเมื่อเปิดระบบ ระบบแว็ค
ต้องดำเนินการไล่ด้วยไนโตรเจนเพื่อกำจัดสารทำความเย็นไวไฟที่ตกค้างในระบบ  การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการสารทำความเย็นควรดำเนินการใต้ท่อทางดูดร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซและระบบระบายอากาศ หากมี
การปฏิบัติการเชื่อมด้วยไฟ การทดสอบทางไฟฟ้า เป็นต้น ต้องดำเนินการในพื้นที่เฉพาะที่แยกออกไป และต้องมี
การใช้อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซที่พกพาได้ในพ้ืนที่ 

8.2.3.3 พื้นที่ทำงานอ่ืนๆ 

ยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องทำความเย็นที่ใช้ก๊าซไวไฟเป็นสารทำความเย็น โดยพื้นที่ดังกล่าว
อาจมีการรั่วไหลของสารทำความเย็นได้ เช่น 

- พื้นที่ตรวจสอบการรั่วของระบบเครื่องทำความเย็น อาจพบว่ามีรอยรั่วเล็กน้อยที่ไม่ถูกตรวจพบมา
ก่อนเกิดข้ึนได ้
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- พ้ืนที่ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า อาจพบว่ามีรอยรั่วเล็กน้อยท่ีไม่ถูกตรวจพบมาก่อนเกิดข้ึนได้ 
- พื้นที่ทดสอบสมรรถนะ/การทำงานของระบบทำความเย็น อาจพบว่ามีรอยรั่วเล็กน้อยที่ไม่ถูกตรวจ

พบมาก่อนเกิดขึ้นได้ หรือการรั่วไหลเป็นครั้งคราวเกิดขึ้นเมื่อต่อหรือถอดระบบเข้ากับหน่วยคอนเดน
ซิ่ง และหน่วยอีแวปโปเรเตอร์ที่เป็นตัวดัมมี่ จากเครื่องทำความเย็นโดยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบเร็ว  
(quick connector) 

- พ้ืนที่ประกอบขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นการประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดของเครื่องทำความเย็น อาจพบว่ามีรอย
รั่วเล็กน้อยท่ีไม่ถูกตรวจพบมาก่อนเกิดขึ้นได้ 

- พื้นที่จัดเตรียมลงบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นพื้นที่ห่อหุ้มและจัดลงกล่อง อาจพบว่ามีรอยรั่วเล็กน้อยที่ไม่ถูก
ตรวจพบมาก่อนเกิดข้ึนได้ 

ตามท่ีเครื่องทำความเย็นมีการเคลื่อนย้ายจากพ้ืนที่หนึ่งไปยังอีกพ้ืนที่หนึ่งด้วยการใช้การอุปกรณ์เคลื่อนย้าย
ทางกลหรือด้วยมือ อาจมีโอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลขึ้นได้ที่ขั้นตอนนี้ ดังนั้น หากจำเป็น ควรพิจารณาและติดตั้ง
คุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม ประกอบด้วย 

- ท่อดูดและระบบระบายอากาศ 
- อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ 
- ปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉิน 
- สัญญาณเสียงและไฟเตือนด้วยสี 
- ป้ายเตือนต่างๆ 
- ระบบควบคุมจัดการกรณีฉุกเฉิน 

ควรประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในแต่ละขั้นตอน รวมถึงปริมาณที่อาจเกิด
การรั่วไหลได้ และโอกาสของการเกิดแหล่งกำเนิดประกายไฟตามกิจกรรมที่ดำเนินการในบริเวณนั้น  ในบางกรณี 
คุณลักษณะทั้งหมดนี้มีความจำเป็น ในขณะที่บางแห่งอาจนำมาใช้เพียงสองสามอย่างเท่าที่จำเป็นเท่านั้น 

8.2.4 การจัดการด้านความปลอดภัย 

โรงงานผลิตเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารไฮโดรคาร์บอนทุกแห่งควรมีระบบความปลอดภัยที่รวมกับพ้ืนที่การ
ผลิตและ/หรือพื้นที่ทำงาน ภายใต้บริบทนี้ คำว่า “ระบบความปลอดภัย” คือ การางระบบของอุปกรณ์และการ
ควบคุมที่เชื ่อมต่อกัน และที่ทำให้อุปกรณ์การทำงานต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย และจัดการกับ
สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้โดยอัตโนมัติ ปราศจากความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน  คุณลักษณะหลักของระบบความ
ปลอดภัยอาจประกอบด้วย 

- ระบบตรวจจับการรั่วไหล 
- ระบบระบายอากาศ 
- สัญญาณเตือนภัย 
- ระบบควบคุม 
- เครื่องหมายและสัญลักษณ์ 
- ข้อแนะนำและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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8.2.4.1 อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซรั่ว 

การตรวจจับก๊าซรั่วประกอบด้วยเซ็นเซอร์หลายๆ ตัวติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถ
ตรวจจับการรั่วไหลของสารทำความเย็นได้ การกำหนดจำนวนและตำแหน่งของเซ็นเซอร์จำเป็นต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบทั้งจากตำแหน่งที่มีโอกาสหรือศักยภาพในการรั่วไหลและการกระจายตัวของสารทำความเย็น  จากการ
รั่วไหลดังกล่าว  

ชนิดของก๊าซเซ็นเซอร์มีหลายหลาย สิ่งสำคัญคือต้องเลือกใช้ชนิดที่ตรงกับพื้นที่อันตรายที่ไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนและที่มีความแม่นยำสูง โดยทั่วไปที่นิยมใช้กันแบบแรกคือชนิดที่เป็นอินฟราเรด (infrared type) และ
แบบที่สองคือชนิดแคตตาไลติค (catalytic type) ที่มีคุณภาพดี โดยราคาและชนิดของสารที่เกี ่ยวข้องต่อการ
ตรวจจับ (ซึ่งอาจทำให้เกิดการอ่านค่าผิดพลาดได้) จะมีผลต่อการเลือกใช้ ดังนั้น เพ่ือให้การทำงานของระบบความ
ปลอดภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีตัวเซ็นเซอร์สำรองไว้ และมีการตรวจเทียบค่าการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 
ระบบตรวจจับก๊าซรั่วต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง 

8.2.4.2 ระบบระบายอากาศ 

ระบบระบายอากาศที่ออกแบบไว้อย่างดีจะช่วยนำเอาสารทำความเย็นที่รั่วออกไปสู่ภายนอก ซึ่งประกอบ
ไปด้วยท่อดูด (hood) ตะแกรงอากาศเข้า (inlet grilles) ท่อนำอากาศ (ductwork) และพัดลม สำหรับพื้นที่
ปฏิบัติงาน ควรใช้ท่อดูดกลับ (inverted hoods) เพื่อคอยดูดสารทำความเย็นที่รั่วไหลออกมาก ทั้งจากจุดที่
ทำงานและตะแกรงอากาศเข้าที่ระดับพ้ืนเพ่ือดูดเอาการรั่วไหลออกไป จุดทางออกของท่อระบายอากาศควรให้อยู่
ในตำแหน่งภายนอกอาคารในลักษณะที่สารทำความเย็นที่ถูกดูดออกนั้นจะไม่ย้อนกลับเข้ามาในอาคารหรือพื้นที่
พักอาศัยได้ โดยทั่วไปแล้ว พัดลมดูดสามารถตั้งค่าความเร็วได้เป็นสองระดับ  ได้แก่ ระดับความเร็วต่ำสำหรับการ
ทำงานในสภาวะปกติ และระดับความเร็วสูงสำหรับการทำงานในกรณีฉุกเฉิน  มอเตอร์พัดลมและใบพัดต้องเป็น
ชนิดที่สามารถใช้งานในพื้นที่อันตรายได้ (เป็นแบบกันการระเบิดหรือ ex-proof) และแนะนำว่าควรมีพัดลมสำรอง
ติดตั้งไว้ในกรณีที่พัดลมตัวหลักหรือใบพัดไม่ทำงาน อัตราการไหลของลมระบายอากาศสามารถคำนวณได้จาก
ตำแหน่งของท่อทางดูด (duct inlet) และค่าการรั ่วไหลของก๊าซที ่อาจเกิดขึ ้นได้มากสุดจากแหล่งต้นทาง 
เช่นเดียวกับการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ ควรให้ระบบระบายอากาศทำงานทั้งระหว่างเวลา
ทำงานและช่วงหยุดงาน โดยจะปิดการทำงานในกรณีหยุดระบบงานทั้งหมด ส่วนสุดท้าย ต้องติดตั้งเซ็นเซอร์วัด
ความแตกต่างของความดัน (differential pressure switches) เพื ่อให้ม ั ่นใจว่าการระบายอากาศทำงาน
ตลอดเวลา ในกรณีที่ระบบระบายอากาศไม่ทำงาน ระบบจ่ายสารทำความเย็นต้องหยุดการจ่ายด้วยเช่นกัน 

8.2.4.3 เสียงสัญญาณเตือน 

ต้องมีชุดสัญญาณเตือนทั่วพื้นที่การผลิตและที่อื่นๆ เพื่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ว่าพนักงานหรือผู้จัดการที่
รับผิดชอบสามารถทราบได้ โดยควรติดตั้งทั้งแบบไฟสีต่างๆ และแบบเสียงสัญญาณ ควรมีระดับของเสียงสัญญาณ
ที่แตกต่างกันเพ่ือแยกความแตกต่างของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไฟสีเขียวเพ่ือแสดงว่าปลอดภัยในการทำงาน 
ไฟสีเหลืองหมายถึงมีการตรวจพบความเข้มข้นระดับต่ำของสารทำความเย็นเกิดข้ึน และไฟสีแดงเพื่อเตือนว่ามีการ
รั่วไหลในปริมาณมาก หรือระบบบางส่วนทำงานล้มเหลวเกิดขึ้น  สัญญาณเตือนต้องสามารถมองเห็นได้โดย
พนักงานทุกคนได้ ไม่ว่าอยู่ในพ้ืนที่การผลิตหรือในบริเวณสำนักงาน 

8.2.4.4 ระบบควบคุม 

ระบบควบคุมเป็นสิ่งจำเป็นในการเป็นศูนย์กลางสำหรับรับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจก๊าซรั่ว เซ็นเซอร์
ความดันท่อระบายอากาศ ท่อก๊าซหรือเซ็นเซอร์วัดความดันก๊าซ ปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉิน เป็นต้น ในทำนอง
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เดียวกัน ระบบควบคุมส่งสัญญาณการทำงานที่ตั้งค่าไว้ไปเป็นเสียงสัญญาณเตือนและไฟสีต่างๆ สั่งให้ปั๊มหยุด
ทำงาน และ/หรือการทำงานของเครื่องชาร์จสารทำความเย็น สั่งให้วาล์วทำงาน เป็นต้น ตามความเหมาะสมของ
สัญญาณที่เข้ามา ระบบโดยรวมทั้งหมด (ควบคุม ระบบระบายอากาศ ตรวจก๊าซรั่ว เป็นต้น) ต้องมีไฟฟ้าเลี้ยง
ตลอดเวลาโดยใช้ระบบไฟฟ้าสำรอง (uninterruptible power supply: UPS) ซึ่งจะทำให้การทำงานไม่ขาดตอน
ได้ในระยะเวลาหนึ่ง (เช่น หนึ่งชั่วโมง) นอกจากนี้ ควรออกแบบระบบควบคุมในลักษณะที่ปลอดภัยแม้ขัดข้อง  
(fail-safe) หมายถึง หากมีบางอย่างเกิดขึ้นทำให้สัญญาณไม่สั่งให้อุปกรณ์ความปลอดภัยทำงาน (เช่น ไฟฟ้าดับ 
ความดันนิวเมติกไม่เพียงพอ ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบระบายอากาศ สัญญาณตรวจก๊าซรั่ว เป็นต้น) ชุดจ่ายสาร
ทำความเย็นต้องปิดระบบไว้ และไฟฟ้าตัดการทำงาน (เช่น โดยใช้วาล์วที่ปกติอยู่ในตำแหน่งปิด การใช้คอนแทก
เตอร์ เป็นต้น) ควรพิจารณาใช้ระบบควบคุมแบบนิวเมติกแทนระบบไฟฟ้าเพ่ือลดโอกาสแหล่งก่อให้เกิดประกายไฟ 
ในระหว่างการทำงานปกติ ควรมีระดับการทำงานของสัญญาณเตือน การระบายอากาศ เป็นต้น แบ่งเป็นหลาย
ระดับ เพ่ือสั่งการทำงานตามระดับของความเข้มข้นที่วัดได้ (เช่น 15% ของ LFL, 30% ของ LFL เป็นต้น) 

8.2.4.5 การทำเครื่องหมายและสัญลักษณ์ 

จำเป็นต้องมีเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทุกตำแหน่งที่มีความเป็นอันตรายเกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงาน
ตระหนักถึงลักษณะของอุปกรณ์ และเพื่อลดโอกาสในการทำงานที่ผิดพลาดของอุปกรณ์ความปลอดภัย  อาจรวม
สัญลักษณ์และป้ายเตือน “ก๊าซไวไฟ” “ศึกษาคำแนะนำก่อนใช้งาน” “พื้นที่ปฏิบัติงาน” “เฉพาะเจ้าหน้าที่
เท่านั้น” และอ่ืนๆ ตามตัวอย่างในภาพที่ 20 

 
ภาพที ่18 – ตัวอย่างสัญลักษณ์ต่างๆ  

8.2.4.6 ข้อแนะนำและกระบวนการปฏิบัติงาน 

ประเด็นสำคัญของระบบความปลอดภัยคือการพัฒนาและการใช้ข้อแนะนำและกระบวนการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง มีรายละเอียดที่ครอบคลุมชัดเจน และส่งต่อให้ทุกคนที่เก่ียวข้องทราบ 

เอกสารดังกล่าวอย่างน้อยควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- การปฏิบัติงานทีถู่กต้องของอุปกรณ์การผลิตทั้งหมด 
- การปฏิบัติงานที่ถูกต้องของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งหมด 
- กลไกและตรรกของระบบความปลอดภัย 
- สิ่งที่ต้องปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน 
- โครงสร้างและกระบวนการรายงาน 
- ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยกับก๊าซไวไฟ 
- กระบวนการทำงานที่ปลอดภัย/ถูกต้อง 
- ขั้นตอนการบำรุงรักษา 
- รายการข้อห้ามทั้งหมด (เช่น การห้ามดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการห้ามทำงานอ่ืนที่มีผลต่อ

ระบบความปลอดภัย) 
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ควรกำหนดให้หน่วยงานรับรองหรือที่ปรึกษาอิสระทำการตรวจสอบรับรองกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติ
ก่อนการนำไปใช้งาน 

8.2.4.7 ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน 

ระบบความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ทำงานพื้นฐานประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจการรั่วไหลของก๊าซและการ
ระบายอากาศ  

การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจก๊าซรั่วสำหรับสารไฮโดรคาร์บอนเพ่ือตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ โดยมีการทำงาน
ที่หากความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าขีดจำกัดล่างของความไวไฟ (เช่น ต่ำกว่าร้อยละ 0.4 โดยปริมาตร) จะ
มีเสียเตือนและแสง (ไฟสีต่างๆ) ซึ่งจะสั่งให้อุปกรณ์ตัดการจ่าย และพัดลมระบายอากาศพิเศษเริ่มทำงาน ควร
ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการรั่วไหลของก๊าซในระดับพื้น และท่ีทั้งสองด้านของตู้ชาร์จสารทำความเย็น และที่อ่ืนๆที่อาจ
มีการรั่วไหลเกิดขึ้นได้ โดยวางในตำแหน่งใต้ลมทั้งการระบายอากาศโดยธรรมชาติและโดยทางกลเพื่อแน่ใจว่า
ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ตรวจจับหนึ่งตัวสามารถครอบคลุมพ้ืนที่ได้ไม่เกิน 30ตารางเมตร 
ควรมีการตรวจเทียบอุปกรณ์ตรวจก๊าซรั่วเป็นระยะตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต  หากสามารถทำได้ ต้องมีการ
ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมอื่นมาปิดบังการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ รวมถึงสารที่อาจเป็นผลร้ายต่อ
เซ็นเซอร์ตรวจจับและสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเชิงกลได้ 

ควรติดตั้งระบบระบายอากาศทางกลครอบคลุมพ้ืนที่ซึ่งมีการใช้สารไฮโดรคาร์บอน โดยทั่วไปมีการติดตั้งให้
มีการทำงานเป็นสองระดับดังต่อไปนี้ 

- ระดับแรกเพ่ือรักษาระดับความเข้มข้นของสารทำความเย็นต่ออากาศให้ต่ำกว่า 1,000 ppm 
- ระดับที่สองเพื่อลดความเข้มข้นของสารทำความเย็นที่สูงในระดับเป็นอันตรายให้ลดลงอย่างรวดเร็ว

เท่าท่ีจะเป็นไปได้เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิด 

ควรติดตั้งตำแหน่งท่อดูดให้ต่ำกว่าระดับการทำงานที่กระจายพื้นที่และที่ไม่กระทบต่อการจัดการสารทำ
ความเย็น อย่างน้อย 50% ของการไหลเข้าของอากาศควรมาจากระดับพ้ืนและตำแหน่งที่ต่ำรอบๆ พ้ืนที่ที่มีโอกาส
มีการรั่วไหลเกิดขึ้นได้มากที่สุด ท่อทางออกต้องต่อจากไปสู่ภายนอกอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อไปยังพื้นที่ที่
ปลอดภัยซึ่งห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ ประตู และหน้าต่าง ระบบท่อดูดระบายอากาศ และที่พักอาศัย ควร
ใช้อุปกรณ์ตรวจจับการไหล (ได้แก่ความดัน) บริเวณท่อระบายอากาศเพื่อตรวจวัดอัตราการไหล ปริมาตรอัตรา
การไหลสามารถคำนวณได้จากปริมาณของสารทำความเย็นที่ใช้ และปริมาณที่รั่วไหลในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  

นอกจากนี้ ควรมีปุ่มกดฉุกเฉินเพ่ือตัดการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรงจากผู้ปฏิบัติงานและให้พัดลมระบาย
อากาศระดับสองทำงานตามความจำเป็น 

8.2.4.8 การปฏิบัติงาน 

อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของมนุษย์ และดังนั้นจึงต้องมีการจัดทำเป็นขั้นตอนการทำงาน
อย่างปลอดภัย โดยมีแนวคิดเพื่อช่วยลดการรั่วไหลและการระเบิดเกิดขึ้นจากสารไฮโดรคาร์บอน  ทุกคนที่เข้ามา
ทำงานในพ้ืนที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานอย่างปลอดภัย หลักสำคัญของระเบียบนี้คือต้องไม่มีการใช้
ไฟหรือความร้อนใดๆ อย่างเด็ดขาด (เช่น ไฟจากการเชื่อม) บริเวณชาร์จสารทำความเย็น 
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8.2.5 ตู้แช่เชิงพาณิชย์ (การขนส่ง) 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศมีความจำเป็นในกรณีที่เครื่อง
ทำความเย็นมีการชาร์จสารทำความเย็นที่เป็นสารไฮโดรคาร์บอน ข้อกำหนดดังกล่าวกำหนดโดยปริมาณของสาร
ทำความเย็นที่ชาร์จอยู่ในระบบ โดยทั่วไป กฎระเบียบจะกำหนดให้ต้องมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และมีการ
ติดฉลากและทำเครื่องหมายที่บรรจุภัณฑ์ ควรปรึกษาผู้ขนส่งในกรณีต้องขนส่งเครื่องทำความเย็นที่มีสารทำความ
เย็นชนิดไฮโดรคาร์บอนอยู่ภายใน ระบบทำความเย็นที่ประกอบด้วยก๊าซไวไฟถูกกำหนดว่าเป็นสินค้าอันตราย
ภายใต้ข้อแนะนำสหประชาชาติด้วยหมายเลขสหประชาชาติหรือหมายเลข UN 3358 หัวข้อต่อไปนี้สรุปให้ทราบ
ถึงกฎระเบียบของการขนส่งอุปกรณ์ที่มีก๊าซไวไฟอยู่ภายใน (โดยมีข้อสังเกตว่าคิดตามสารทำความเย็นที่ชาร์จอยู่ใน
เครื่องทำความเย็นต่อชุด) 

8.2.5.1 การขนส่งทางถนน 

การขนส่งทางถนน (ADR 2019) เครื่องทำความเย็นที่มีสารทำความเย็นที่เป็นก๊าซไวไฟน้อยกว่า 12 กก. ใน
ระบบได้รับการยกเว้นจากกฎระเบียบนี้โดยมีเงื ่อนไขว่าได้มีการป้องกันจากการออกแบบ  (เช่น  เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสม) หากสารทำความเย็นในระบบมากกว่า 12 กก. เครื่องทำความเย็นดังกล่าว
ต้องทำการขนส่งตามข้อกำหนดนี้ 

8.2.5.2 การขนส่งทางทะเล 

ประมวลข้อบังคับในการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล (The International Maritime Dangerous 
Goods Code: IMDG Code) กำหนดเกี่ยวกับการขนส่งอุปกรณ์ที่มีก๊าซไวไฟอยู่ภายในโดยหากมีค่าน้อยกว่า 100 
กรัมต่อเครื่องทำความเย็นไม่ถือว่าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ หากมากกว่านี้ ต้องติดฉลากและทำเครื่องหมายที่
เครื่องทำความเย็น อาจขนส่งเครื่องทำความเย็นแบบไม่ต้องบรรจุกล่องโดยบรรจุในลังโปร่งหรือการรัดรวมกัน 
(overpack) อื่นๆ ที่เหมาะสม โดยมีเงื่อนไขว่าอุปกรณ์ดังกล่าวต้องผ่านการทดสอบความดันและออกแบบใน
ลักษณะที่สามารถป้องกันการรั่วไหลของสารทำความเย็นในระหว่างการขนส่งภายใต้สภาพการขนส่งทั่วไปได้  
อย่างไรก็ตาม หากการชาร์จน้ำยาน้อยกว่า 12 กก. ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น 

8.2.5.3 การขนส่งทางอากาศ 

องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organisation: ICAO) / 
สมาคมผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศ ( International Air Transport Association: IATA) ได้ออกกฎระเบียบ
ในการขนส่งทางอากาศ (Dangerous Goods Regulations: DGR), ตามฉบับปรับปรุงปี 2019 (IATA DGR) ได้
ออกกฎระเบียบสำหรับการขนส่งทางอากาศซึ ่งห้ามขนส่งอุปกรณ์ที่มีก๊าซไวไฟมากกว่า  0.1 กก. ทั้งสำหรับ
เครื่องบินโดยสารและเครื่องบินเฉพาะบรรทุกสินค้า (cargo aircraft) หากจำเป็นต้องขนส่งทางอากาศ กฎระเบียบ
อนุญาตให้สามารถขนส่งสารทำความเย็นในถังไซลินเดอร์ขนาดมากสุดไม่เกิน 150 กก. ได้ ซึ่งทำให้สามารถนำไป
ชาร์จที่หน้างานได้ 

8.2.6 การบริการและการซ่อมบำรุง 

ในระหว่างการซ่อมและการบริการระบบทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นไฮโดรคาร์บอน (R-290 / R-
600a) ต้องไม่ให้มีแหล่งกำเนิดประกายไฟในบริเวณใกล้เคียง ต้องเปิดระบบสารทำความเย็นโดยใช้อุปกรณ์ตัดท่อ 
ต้องไม่ทำการเชื่อมโดยใช้ความร้อนกับระบบทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็น R-290 / R-600a หากไม่ได้ทำการ
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ไล่ระบบด้วยก๊าซไนโตรเจนอย่างทั่วถึงเสียก่อนทั้งด้านความดันสูงและด้านความดันต่ำ หากไม่ได้ดำเนินการ
ดังกล่าว ห้ามทำการเชื่อมโดยใช้ความร้อนกับระบบอย่างเด็ดขาด 

ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนโดยการเชื่อมด้วยวิธีที่ไม่ใช้ความร้อน
เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้กับสารทำความเย็นที่มีคุณสมบัติไวไฟ  วิธีการดังกล่าวสามารถบรรลุผล
สำเร็จได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Lokring ในการบริการและการซ่อมสำหรับระบบที่ใช้สารทำความเย็น R600a 
และ R290 โดยสามารถดำเนินการได้กับช่างที่ผ่านการอบรมให้มีทักษะด้านการบริการด้วยเครื่องมือดังกล่าว  
อุปกรณ์สำหรับช่างบริการต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสารทำความเย็นชนิด  R600a และ R290 ทั้งในด้านการ
แว็คระบบและปริมาณของการชาร์จสารทำความเย็นเข้าสู่ระบบ ในกรณีดังกล่าว จึงแนะนำให้มีการนำเครื่องชั่ง
แบบอิเลคทรอนิคไปด้วยเพื่อใช้ชั่งน้ำหนักของสารทำความเย็นที่เติมเข้าระบบให้มีความเที่ยงตรงให้มากท่ีสุด  

   
การเชื่อมต่อด้วย Lokring Lokbox Lokprep 

ภาพที ่19 – การใช้ Lokring เชื่อมต่อเพ่ือหลีกเลี่ยงการทำงานที่เกิดประกายไฟ 

รายการต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์สำหรับบริการ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและเอกสารที่ใช้กับการซ่อมบำรุง
ระบบทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นไวไฟ 

1) อุปกรณ์บริการ 
- อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซรั่วอิเล็กโทรนิกส์ 
- น้ำสบู่ (หรือกระป๋องฉีดสเปรย์ทดสอบรอยรั่ว) 
- ไซลินเดอร์ก๊าซสารทำความเย็น (R290/R600a) 
- ไซลินเดอร์สำหรับกักเก็บก๊าซไวไฟที่ดูดออกจากระบบ 
- ไซลินเดอร์ไนโตรเจนที่ปราศจากอ๊อกซิเจน 
- ปั๊มแว็คเพ่ือดูดความชื้นของระบบและเกจวัดการแว็ค 
- เครื่องดูดเก็บสารทำความเย็นจากระบบเก่า (ท่ีเหมาะสมกับสารไฮโดรคาร์บอน) 
- สายระบายสารทำความเย็นจากระบบเก่า 
- ตาชั่งเพ่ือวัดน้ำหนักท่ีเติมสารทำความเย็น 
- เกจวัดและสายเติมสารทำความเย็น 
- เครื่องมืออ่ืนๆ เช่น คีมบีบท่อ ประแจ อุปกรณ์ปิดระบบ วาล์วปิดเปิด เป็นต้น 
- เครื ่องมือและอุปกรณ์เชื ่อมต่อแบบ Lokring (ทางเลือกในกรณีไม่ต้องขออนุญาตทำงานที่

ก่อให้เกิดประกายไฟ) 
2) เอกสารที่เก่ียวข้อง 

- ป้ายเตือนอันตราย 
- สติกเกอร์แสดงป้าย R290/R600a 
- ป้ายแสดงก๊าซไวไฟ 
- ป้ายข้อความ “ห้ามเข้า” หรือป้ายที่มีความหมายเดียวกัน 
- อุปกรณ์เทียบ (comparator) สำหรับ R290, R600a 
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3) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
- ถังดับเพลิง 
- ถุงมือ 
- แว่นนิรภัย 

  

ภาพที ่20 – ตัวอย่างอุปกรณ์สำหรับการบริการและการบำรุงรักษา 

ก่อนการดำเนินการบริการและซ่อมจะเริ่มขึ้น ผู้ปฏิบัติงานต้องทำการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมเพื่อระบุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน  ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติที่
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พ้ืนที่ปฏิบัติงานดังกล่าวต้องระบุเป็นพื้นที่ไวไฟชั่วคราว และดังนั้นต้องกำจัดแหล่งกำเนิด
ประกายไฟและความร้อนออกไปให้หมด 

นอกจากนี้ จากข้อเสนอแนะในที่ประชุมเพื่อเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างแผนการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP) สำหรับภาคอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2562 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีข้อเสนอแนะว่าบริษัท พัฒนา อินเตอร์คูล จำกัด ดำเนินการใน
ประเด็นต่อไปนี้เพื่อให้มั ่นใจว่าการบริการและซ่อมแซมเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารทำความเย็น 
R290/R600a หรือสารทำความเย็นไวไฟในอนาคตดังนี้ 

1) เครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่ประกอบเสร็จแล้วควรมีการทำเครื่องหมายให้ชัดเจนเพื่อแยกแยะความ
แตกต่างระหว่างเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นตัวเดิม (เช่นใช้สาร R134a) และสารทำความเย็น
ที่เป็นก๊าซไวไฟ 

2) เครื่องหมายเตือนประกอบด้วยป้ายห้ามและป้ายเตือนที่จำเป็นสำหรับเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่
ประกอบเสร็จที่ใช้/จำหน่ายในประเทศไทยควรทำเป็นภาษาไทย  

3) ช่างเทคนิคที่ทำหน้าที่บริการ/ซ่อมแซมเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารทำความเย็นก๊าซไวไฟต้อง
ผ่านการฝึกอบรมและ/หรือมีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงานกับสารทำความเย็นไวไฟ 

4) ต้องหลีกเลี่ยงการบริการ/ซ่อมแซมซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ร้อนหรือก่อให้เกิดประกายไฟกับเครื่องทำ
ความเย็นที่มีสารทำความเย็นเป็นก๊าซไวไฟ และต้องมีการลดผลกระทบโดยพิจารณาถึงมาตรการที่เป็น
ทางเลือกอื่นๆ เช่น การใช้เครื่องมือที่ไม่จำเป็นต้องมีการบัดกรีหรือเชื่อมหรือกระทำที่ก่อให้เกิดประกาย
ไฟหรือความร้อนในกระบวนการซ่อมแซมหรือการบริการ 

5) บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด ต้องมั่นใจว่าการบริการและการซ่อมแซมเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่
ใช้สารทำความเย็นก๊าซไวไฟและส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านนั้น ดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่มีความรู้
และประสบการณ์ 
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6) ตู้เก็บสารเคมี (Safety cabinets) ที่ใช้สำหรับจัดเก็บไซลินเดอร์ก๊าซไวไฟ R290/R600a ต้องได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรรับ 

8.2.7 ระบบป้องกันอัคคีภัย 

โรงงานพัฒนาอินเตอร์คูลอยู่ระหว่างการว่าจ้างให้ผู้รับเหมาภายนอกมาติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมน้ำ
สำรองสำหรับใช้ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ในโรงงาน เนื่องมาจากโรงงานแห่งใหม่ได้เริ่มดำเนินการในช่วงต้นปี พ.ศ. 
2562 และการก่อสร้างอาคารสำนักงานก็ยังไม่แล้วเสร็จเรียบร้อย พัฒนาอินเตอร์คูลวางแผนติดตั้งระบบให้แล้ว
เสร็จในประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  

8.2.8 งบประมาณที่ใช้ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

เพ่ือให้มาตรการบรรเทาผลกระทบตามที่กำหนดอยู่ในหัวข้อก่อนหน้านี้สามารถดำเนินการได้จริง ประมาณ
การงบประมาณต่อไปนี้ควรมีการจัดเตรียมไว้สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างน้อยเป็นไปตามตารางที่ 5 

ตารางที ่5 – งบประมาณที่ใช้ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ (เครื่องมือและอุปกรณ์) 

ข้อ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 150,000 
2 การปรับเปลี่ยนไลน์การผลิตใหม่ (รวมตู้เก็บสารเคมี) 250,000 
3 อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหล 180,000 
4 สถานีชาร์จสารทำความเย็นไวไฟ 2,100,000 
5 เครื่องเชื่อมอัลตราโซนิก (Ultrasonic welding machine) 900,000 
6 เครื่องแว็คชนิดป้องกันการระเบิด 410,000 
7 Vulkan Lokring: Starter kit LOKBOX SK-VAC-01 สำหรับงานซ่อมและบริการ 43,000 
8 ระบบระบายอากาศ (ระบบระบายอากาศ เซ็นเซอร์ และระบบเตือนภัย) 1,200,000 
9 การรับรองด้านความปลอดภัย 350,000 

10 การทดสอบ การทดลอง และการฝึกอบรม (รวมการฝึกอบรมในหัวข้อที่ 10) 250,000 
  รวม 5,833,000 

 

9.  แผนฉุกเฉิน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการรายงาน 

พัฒนาอินเตอร์คูลได้พัฒนาแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสำหรับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงงาน ได้แก่ ใน
กรณีเกิดเพลิงไหม้ ในกรณีสารเคมีรั่วไหล และในกรณีก๊าซรั่วไหล ภาพต่อไปนี้แสดงแผนฉุกเฉินในกรณีเหตุการณ์
ต่างๆ  

แผนผังแสดงแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ 
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ภาพที ่21 – แผนฉุกเฉินของพัฒนาอินเตอร์คูลในกรณีเกิดเพลิงไหม้ 

ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ พนักงานผู้พบเห็นเหตุการณ์ในขณะเพลิงเริ่มไหม้เป็นผู้แจ้งว่ามีเพลิงไหม้ จากนั้น
หากสามารถดำเนินการดับเพลิงได้เองให้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงมาดับเพลิง หากสามารถดับได้แล้ว ให้รายงานหัวหน้า
งาน/ทีมประชาสัมพันธ์ของโรงงานทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/ผู้จัดการแผนกทราบ จากนั้น
รายงานให้ผู้จัดการโรงงานทราบ ในกรณีที่ไม่สามารถระงับเหตุได้ ให้กดสัญญาณไฟไหม้เพื่อให้ทุกทีมปฏิบัติตาม
แผนระงับเหตุ จากนั้นทีมประชาสัมพันธ์แจ้งพนักงานให้ทำการอพยพออกจากพื้นที่ไปยังจุดรวมพล/ตรวจนับ
จำนวนพนักงาน ในขณะเดียวกันฝ่ายสื่อสารแจ้งให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ 

ในกรณีเกิดสารเคมีรั่วไหล พัฒนาอินเตอร์คูลดำเนินการตามกระบวนการคล้ายกับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
ส่วนที่แตกต่างคือเมื่อพบเห็นสารเคมีรั่วไหล ให้แจ้งหัวหน้างานผู้ซึ่งทำหน้าที่รายงานต่อหน่วยตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(ERT) และทีมประชาสัมพันธ์ จากนั้นทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจะเข้ามายังพื้นที่และวิเคราะห์สถานะการณ์ว่า
สามารถเข้าไปจัดการเหตุได้เองหรือต้องร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 
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ภาพที ่22 – แผนฉุกเฉินของพัฒนาอินเตอร์คูลในกรณีเกิดสารเคมีรั่วไหล 

ในกรณีก๊าซรั่วไหล พัฒนาอินเตอร์คูลใช้กระบวนการที่คล้ายคลึงกับสารเคมีรั่วไหล ภาพข้างล่างนี้แสดง
การปฏิบัติในกรณีก๊าซรั่วไหล 

 

ภาพที ่23 – แผนฉุกเฉินของพัฒนาอินเตอร์คูลในกรณีเกิดก๊าซรั่วไหล 

แนะนำให้พัฒนาอินเตอร์คูลปรับปรุงแผนฉุกเฉินเป็นระยะและฝึกซ้อมแผนทั้งภายในโรงงานเองรวมถึง
การอพยพ และซ้อมภาคปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามแผนฉุกเฉินทุกคนมี
ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และรู้ว่าต้องทำอะไรในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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10. ข้อกำหนดด้านการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน (การฝึกอบรมพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ 
R-290/R-600a) 

ข้อกำหนดด้านการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน (การฝึกอบรมพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ R-
290 / R-600a) อย่างน้อยควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

หัวข้อการฝึกอบรม 
1) ความเป็นอันตรายและการบริหารความเสี่ยงของสารทำความเย็นชนิดไฮโดรคาร์บอน 
- ประเภทสินค้าอันตรายตามข้อแนะนำสหประชาชาติ และวัตถุอันตรายตามประเภทการจัดเก็บตาม

กฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและตามระบบ GHS 
- ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของของสารทำความเย็น (เน้นในส่วนของ R134a, R-290 และ R-600a) เช่น ค่า 

LEL, UEL, LFL, auto-ignition temperature เป็นต้น 
- ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ของก๊าซไวไฟในกระบวนการผลิตตู้แช่เชิงพาณิชย์ (เน้นในส่วนของ R-

290 และ R-600a) 
- แหล่งกำเนิดประกายไฟที่เกิดขึ้นได้ในกระบวนการผลิตตู้แช่เชิงพาณิชย์และการลดความเสี่ยงในการ

เกิดเพลิงไหม้ 
- การหลีกเลี่ยงการเกิดพ้ืนที่อับอากาศ (Confine space) และการระบายอากาศในพ้ืนที่ทำงานในแบบ

ธรรมชาติและทางกล (Natural and mechanical ventilation) 
- อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซรั่ว (ก๊าซไวไฟ) สำหรับสารทำความเย็นชนิดไฮโดรคาร์บอน 

2) ชนิดและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 
3) การใช้และการทำความเข้าใจกับข้อแนะนำการปฏิบัติงาน (Operating Instructions) และเอกสารข้อมูล

ความปลอดภัย (Safety Data Sheets: SDS) 
- สถานที่ต้องแสดงข้อแนะนำการปฏิบัติงาน 
- หัวข้อของข้อแนะนำการปฏิบัติงาน และตัวอย่างของ R-290/R-600a 
- เอกสารข้อมูลความปลอดภัยและสถานที่จัดเก็บเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในโรงงาน 
- หัวข้อของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย และตัวอย่างของ R-290/R-600a/UN 3358 
- การจัดเก็บและการจัดการที่ถูกต้องสำหรับ R-290/R-600a 

4) การจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- สัญญาณเตือน และข้ันตอนในการอพยพไปยังจุดรวมพล (Assembly points) 
- ข้อมูลการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสำหรับ R-290/R-600a 
- อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมกับเพลิงไหม้ที่เกิดจาก R-290/R-600a  และการใช้งาน 
- แผนฉุกเฉิน หน่วยตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในบริษัท และแผนบูรณาการกับหน่วยงานดับเพลิงในพื้นที่และ

เทศบาลใกล้เคียง 
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11.  กำหนดการสำหรับการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

แผนงาน กำหนดการ หน่วยงาน/บุคคลที่
รับผิดชอบ 

การตรวจติดตาม /  
การวัดผล 

จัดทำแผนปฏิบัติการใน
รายละเอียดที่ระบุไว้ในมาตรการ
ลดและควบคุมความเสี่ยง 

มิถุนายน 2562 ผู้จัดการโรงงาน แผนปฏิบัติการได้รับ
การอนุมัติภายใต้
โครงการย่อย 

ขออนุญาต/อนุมัติจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

หลังจากลงนามใน
สัญญาให้ความ
ช่วยเหลือแบบให้เปล่า 

ระบุผู้รับผิดชอบ เอกสารการอนุญาต/
อนุมัติ 

นำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
จัดแผนผังการผลิตใหม่ ติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ 

หลังจากลงนามใน
สัญญาให้ความ
ช่วยเหลือแบบให้เปล่า 

ผู้จัดการโรงงานของ
พัฒนาอินเตอร์คูล
และผู้จัดการฝ่ายผลิต 

แผนปฏิบัติการได้รับ
การอนุมัติภายใต้
โครงการย่อย 

ปรับผังและจัดหาตู้เก็บสารเคมี 
(safety cabinet) 

หลังจากลงนามใน
สัญญาให้ความ
ช่วยเหลือแบบให้เปล่า 

ผู้จัดการโรงงานของ
พัฒนาอินเตอร์คูล
และผู้จัดการฝ่ายผลิต 

แผนปฏิบัติการได้รับ
การอนุมัติภายใต้
โครงการย่อย 

ออกแบบและติดตั้งระบบตรวจจับ
ก๊าซและส่งสัญญาณเตือนภัย
บริเวณเครื่องชาร์จสารทำความเย็น 
เครื่องแว็ค และการทดสอบการรั่ว 
ห้องทดสอบและสถานที่เก็บสารทำ
ความเย็น 

หลังจากลงนามใน
สัญญาให้ความ
ช่วยเหลือแบบให้เปล่า 

ผู้รับเหมาและ
ผู้จัดการโรงงานของ
พัฒนาอินเตอร์คูล 

แผนปฏิบัติการได้รับ
การอนุมัติภายใต้
โครงการย่อย 

ออกแบบและปรับปรุงระบบ
ดับเพลิงบริเวณท่ีชาร์จสารทำความ
เย็น และไลน์การผลิต 

หลังจากลงนามใน
สัญญาให้ความ
ช่วยเหลือแบบให้เปล่า 

ผู้รับเหมาและ
ผู้จัดการโรงงานของ
พัฒนาอินเตอร์คูล 

แผนปฏิบัติการได้รับ
การอนุมัติภายใต้
โครงการย่อย 

ดำเนินการฝึกอบรม / อบรมตาม
ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน (SOPs) 
และการสอนงาน 

หลังจากลงนามใน
สัญญาให้ความ
ช่วยเหลือแบบให้เปล่า 

ที่ปรึกษาและ
ผู้จัดการด้านความ
ปลอดภัย 

บันทึกผลการฝึกอบรม 

12.  แผนการตรวจติดตามหลังจากเริ่มกระบวนการผลิตตามแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด กำหนดการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
สถิติและการรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ปีละครั้ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ

สถานประกอบการ 
บันทึกการจัดการวัสดุสิ่งเศษเหลือ (จาก
กระบวนการผลิต) 

ปีละครั้ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ
สถานประกอบการ 
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ตัวชี้วัด กำหนดการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
บันทึกการจัดการวัสดุสิ่งเศษเหลือ (จากการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต) 

หนึ่งครั้ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ
สถานประกอบการ 

การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพดี เช่น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และ/
หรือการปรับเทียบ 

ปีละครั้ง ผู้จัดการไลน์การผลิต 

การตรวจประเมินก่อนการส่งมอบ และแจ้งผลให้
ธนาคารโลกและกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ 

หลังการติดตั้ง
เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
หน่วยงานภายนอก/ผู้ผลิต ที่

ได้รับการรับรอง 
การตรวจประเมินหลังการส่งมอบ และแจ้งผลให้
ธนาคารโลกและกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ 

หลังการส่งมอบ
เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
หน่วยงานภายนอก/ผู้ผลิต ที่

ได้รับการรับรอง 

13. การประชุมหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Public Consultation) 

การประชุมหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 ผลการประชุมแสดง
ในภาคผนวกท่ี 7 ของรายงานนี้ 
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ภาคผนวก 1: รายละเอียดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) 

รายละเอียดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR)  
การให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP) 

สำหรับ 
 การปรับเปลี่ยนการใช้สารทำความเย็นจาก HCFC-22 และ/หรือ สารเคมีที่มีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลก
ร้อนสูง ไปเป็นสาร HFC-32 หรือสารผสมของ HFC/HFO ในภาคการผลิตเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่ บริษัท 

พัฒนา อินเตอร์คูล จำกัด  
 

โครงการลดและเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 2 
 

ก. ความเป็นมา 

1. ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยการปกป้องชั้นโอโซนและสนธิสัญญามอนทรีออล
ว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนในวันที่ 7 กรกฎาคม 2532 ในฐานะผู้ลงนามในมาตรา 5 ของสนธิสัญญา
มอนทรีออล ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามพันธผูกพันที่จะยุติการใช้สารควบคุมทั้งหมด ยกเว้นสารไฮโดรคลอโรฟลูโอ
โรคาร์บอน (HCFC) และมีจุดมุ่งหมายที่จะหยุดการใช้สาร HCFC ในปี พ.ศ. 2556 และลดการใช้ HCFC ลง 10% 
ในปี พ.ศ. 2558 ลดลงร้อยละ 35 ในปี พ.ศ. 2563 ลดลงร้อยละ 67.5 ในปี พ.ศ. 2568 และร้อยละ 100 ในปี 
พ.ศ. 2573 โดยที่อนุญาตให้ใช้ได้เฉลี่ยต่อปีร้อยละ 2.5 ในระหว่าง พ.ศ. 2573 ถึง 2583 การยับยั้งการใช้สาร 
HCFC เทียบกับค่าเริ่มต้นของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 เท่ากับศักยภาพในการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน 
(ODP) 927.6 ตัน 

2. เพื ่อให้เป็นไปตามพันธะสองข้อแรกของสนธิสัญญามอนทรีออลในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 
คณะกรรมการบริหาร (ExCom) ของกองทุนพหุภาคี (MLF) ในการใช้ดำเนินงานของสนธิสัญญามอนทรีออลได้
อนุมัติเงินสนับสนุนในปี พ.ศ. 2555 จำนวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการเลิกใช้สาร 
HCFC ระยะที่ 1 จากโครงการนี้ ประเทศไทยได้ลดการใช้สาร HCFC ลงเหลือร้อยละ 15 ในปี พ.ศ. 2561 เทียบ
กับค่าเริ ่มต้น โครงการเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 1 ได้เลือกภาคอุตสาหกรรมที่ใช้โฟม ยกเว้นโฟมแบบฉีดพ่น 
(spray foam) เนื่องจากยังไม่มีทางเลือกอ่ืนสำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในครัวเรือนในตอนนั้น   

3. การดำเนินโครงการเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 1 แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จนถึงขณะนี้ถือได้ว่า
ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามเป้าหมายของปี พ.ศ. 2556 และ 2558 ของการลดการใช้สาร HCFC จากการสำรวจการ
ใช้สาร HCFC ล่าสุดยืนยันว่าการใช้สาร HCFC ในปี พ.ศ. 2559 ลดลงเหลือเท่ากับศักยภาพในการทำลายชั้น
บรรยากาศโอโซน (ODP) 588 ตัน (เทียบเท่ากับ 9,436 เมตริกตัน) นอกจากนี้ ยังได้มีการออกประกาศกระทรวง
จำนวน 2 ฉบับ ที่ห้ามใช้สาร HCFC-22 สำหรับเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนสำหรับตลาดภายในประเทศ และ
ห้ามใช้สาร HCFC-141b สำหรับการผลิตโพลียูรีเทนโฟม ยกเว้นโฟมแบบฉีดพ่น ซึ ่งมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

4. ด้วยการใช้ที่ลดลงในปี พ.ศ. 2559 และการออกกฎหมายห้ามใช้สำหรับทั้งสองภาคส่วน ประเทศไทยจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายและรักษาปริมาณการใช้สารเหล่านี้ในอนาคตไว้ที่ระดับต่ำกว่าเป้าหมายสำหรับปี พ.ศ. 
2561 ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการบริหาร (ExCom) และประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายถัดไป คือ การลดร้อยละ 35 ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่ง ExCom และประเทศไทยเห็นพ้องกันว่ามีความ
จำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นไปตามพันธผูกพันใหม่ (ข้อตกลง 80/72) 

5. โครงการลดและเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 2 เป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะที่ 1 โดยในปี พ.ศ. 2559 
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ปริมาณการใช้สาร HCFC ลดลงเหลือเท่ากับศักยภาพในการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODP) 589.09 ตัน และ
คาดว่าการใช้จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้ HCFC-141b ที่เพิ่มขึ้นในการใช้โฟมแบบฉีดพ่น และความต้องการในการ
ใช้ HCFC-22 เพ่ิมข้ึนเพื่อการผลิตเครื่องปรับอากาศในครัวเรือน และระบบทำความเย็นที่มีอยู่ในการปัจจุบัน 

6. กลยุทธ์โดยรวมของโครงการลดและเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 2 คือ การยกระดับความร่วมมือของ
อุตสาหกรรมเพ่ือขยายผลของโครงการเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 1 ในอุตสาหกรรมโพลียูรีเทนโฟมเพ่ือยกเลิกการ
ใช้ HCFC-141b ในการใช้งานโฟมแบบฉีดพ่น โครงการที่นำเสนอนี้ยังคงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องปรับอากาศและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้หรือโรงเรียน ซึ่งสร้างขึ้นภายใต้โครงการระยะที่ 1 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดการรั่วไหลของสาร HCFC ในระหว่างการปฏิบัติงานและการให้บริการ  

7. โครงการนี้จะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเงินแก่โรงงานผลิตที่ได้รับการคัดเลือก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในภาคอุตสาหกรรมโฟมแบบฉีดพ่น เพื่อปรับส่วนผสมของระบบฉีดโฟมใหม่ (โพลีออลและสารเป่าโฟม) และ
การปรับอุปกรณ์ในโรงงานผลิตให้เหมาะสมกับระบบฉีดโฟมใหม่ โครงการนี้จะมีการปรับใช้สารเป่าโฟมที่มีค่า
ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนต่ำ (low-GWP) ซึ่งสอดคล้องกับสนธิสัญญามอนทรีออลฉบับปรับแก้ ณ 
กรุงคิกาลี นอกจากนี้ โครงการยังสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นจากสาร HFC-134a ที่ใช้เป็นสารทำ
ความเย็นสำหรับการผลิตเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ให้กับบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด ให้เป็นโครงการ
สาธิต 

8. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามพิธีสารมอนทรี
ออล โครงการและกิจกรรมจำนวนมากได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุน MLF มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและสถาบันอื่นๆ ในประเทศไทยที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกการใช้สาร
ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODS) และได้พัฒนาขีดความสามารถและมีประสบการณ์สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   

9. โครงการนี้จะดำเนินการโดยมีธนาคารโลกเป็นหน่วยงานดำเนินการ เป็นไปตามนโยบายของธนาคารโลก
และแนวทางของพิธีสารมอนทรีออล แผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของธนาคารโลกจะได้รับการ
จัดทำขึ้นสำหรับบริษัทผลิตเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ ชื่อ บริษัท พัฒนา อินเตอร์คูล จำกัด และบริษัทที่ใช้
โฟมแบบฉีดพ่นก่อนก่อนการลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าสำหรับการปรับเปลี่ยนลดใช้สาร 
HCFC-22 หรือ HCFC-141b สำหรับภาคโฟมแบบฉีดพ่น เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือไม่สามารถทำได้กับ
บริษัทที่ใช้โฟมแบบฉีดพ่นทุกบริษัท จึงต้องมีการจัดทำกรอบแผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Management Framework: EMF) สำหรับภาคอุตสาหกรรมโฟมแบบฉีดพ่น  

10. แผนงานนี้จัดขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นจาก HFC-134a เป็น R-290 (โพรเพน) และ / หรือ R-
600a (ไอโซบิวเทน) ในโครงการผลิตเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นโครงการสาธิตสำหรับบริษัท พัฒนา
อินเตอร์คูล จำกัด โดยการปรับเปลี่ยนจากการใช้สารทำความเย็น HFC-134a ในเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ 
เป็นสารทำความเย็นชนิด R-290 และ R-600a จากการที่สาร R-290 และ R-600a เป็นสารทำความเย็นที่เป็นก๊าซ
ไวไฟ จึงต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงและอันตรายจากไฟไหม้ที่อาจเกิด ขึ้นได้
อย่างเหมาะสมในแผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องรวมถึงข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศ 
ในท้องถิ่น และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม/สังคม/สุขภาพและการป้องกันด้านความปลอดภัย 
 
ข. วัตถุประสงค ์

11. วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือเพ่ือเลือกบริษัทที่ปรึกษา (“ที่ปรึกษา”) ในการพัฒนาแผนงานบริหารจัดการ
ส ิ ่งแวดล้อมเพื ่อปร ับเปล ี ่ยนสารทำความเย็นจากสาร HFC-134a ไปเป็น R-290 และ/หร ือ R-600a ใน
ภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ภายใต้โครงการสาธิตของบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด 
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แผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจะได้รับการจัดทำเป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติงานของธนาคารโลก (World 
Bank’s Operational Policy: OP)/ขั ้นตอนการปฏิบ ัต ิของธนาคารด้านการประเมินส ิ ่งแวดล้อม (Bank 
Procedure: BP 4.01 - Environmental Assessment: EA) และเป ็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
ประเทศไทย คู่มือด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของกลุ่มธนาคารโลกจะได้รับการพิจารณาด้วยใน
ระดับหนึ่งสำหรับการจัดทำแผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนี้  
 
ค. ขอบข่ายงาน 

12. แผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยรายงานทั่วไปที่มีเนื้ อหาตามข้างล่างนี้ และข้อมูลเฉพาะ
เกี่ยวกับบริษัทตามที่แสดงในข้อ ง 

ส่วนทั่วไป - การพัฒนาแผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 

- ข้อมูลพื้นฐานสำหรับโรงงานผลิตเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ และแผนผังของกระบวนการผลิต
เครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จสารทำความเย็นเข้าระบบเครื่องทำความเย็นเชิง
พาณิชย์ที่โรงงานผลิต รวมถึง การจัดเก็บสารทำความเย็น การขนส่งสารทำความเย็นจากพ้ืนที่จัดเก็บ
ไปยังพื้นที่ชาร์จสารทำความเย็น การจัดเก็บสารทำความที่พื้นที่ชาร์จสารทำความเย็น อุปกรณ์การ
ชาร์จสารทำความเย็น และขั้นตอนในการชาร์จสารทำความเย็น การทดสอบการรั่วของสารทำความ
เย็น และพ้ืนที่สำหรับจัดเก็บเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นไวไฟที่ประกอบเสร็จแล้ว 

- การรวบรวมและทบทวนข้อมูลที่ได้รับการรับรองระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัยสำหรับสารทำความเย็น HFC-134a, R-290 และ R-600a (เช่น ข้อมูลที่ตีพิมพ์โดย 
EPA สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และ/หรือสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน IEC และ ISO) การทบทวนควรระบุถึง
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย รวมถึงการจำแนกประเภทของสาร  HFC-134a 
และ R-290 และ R-600a ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของสารทำความเย็นนี้ไปสู่โรงงานผลิตเครื่องทำ
ความเย็นเชิงพาณิชย์ การจัดเก็บสารทำความเย็นที่โรงงาน อุปกรณ์การชาร์จสารทำความเย็น  พื้นที่
ชาร์จสารทำความเย็นเชิงพาณิชย์ และระบบระบายอากาศ การจัดเก็บเครื่องทำความเย็นที่ประกอบ
เสร็จแล้วภายในโรงงาน และการขนส่งและนำส่งเครื่องทำความเย็นที่มีสารทำความเย็น  R-290 และ 
R-600a 

- การทบทวนกรอบกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศ เช่น การระบุกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ 
เป ็นต ้น ท ี ่ เก ี ่ ยวก ับการใช ้  HFC-134a และ R-290 และ  R-600a เป ็นสารทำความเย ็นใน
ภาคอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ 

- การทบทวนมาตรฐานที่บังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้สาร  HFC-134a, R-290 และ 
R-600a เป็นสารทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ 

- การทบทวนมาตรฐานที่บังคัรบด้านการใช้งานสารทำความเย็นที่เป็นสารไวไฟในเครื่องทำความเย็นเชิง
พาณิชย์ การทบทวนควรรวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวกับการผลิต การติดตั้ง และการใช้งานเครื่องทำความ
เย็นเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารทำความเย็นเป็นสารไวไฟ 

- ทบทวนนโยบายธนาคารโลกและแนวทางสำหรับการเตรียมและการเผยแพร่แผนงานบริหารจัดการ
สิ ่งแวดล้อม OP/BP 4.01 และแนวทางด้านสิ ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของกลุ่ม
ธนาคารโลก 

- ภาพรวมของผลกระทบของสาร R-290 และ R-600a ที่ใช้เป็นสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็น
เชิงพาณิชย์ และมาตรการลดผลกระทบ 

- ข้อกำหนดในการตรวจติดตามและรายงานการปฏิบัติตามแผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (โดยใคร
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และเม่ือไหร่) 
- การปรึกษาหารือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ขอบข่ายงานของที่ปรึกษารวมถึงการนำเสนอผลการศึกษาและ

ข้อเสนอแนะในที่ประชุมผู้มีส่วนได้เสียที ่ดำเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาต้อง
ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินการประชุมแก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องร่างเอกสารโครงการ
ลดและเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 2 การปรึกษาหารือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอร่าง
กรอบแผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคอุตสาหกรรมโฟมแบบฉีดพ่นซึ ่งจัดทำโดยที่
ปรึกษาอีกทีมหนึ่งซึ่งแยกกัน และนำเสนอร่างแผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การสนับสนุนของที่ปรึกษาประกอบด้วย การเตรียมไฟล์นำเสนอและเอกสารร่างแผนงานบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมในการประชุม และบันทึกการประชุมเพื่อนำมารวมในคู่มือการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมฉบับสุดท้าย 

- กระบวนการสำหรับการอนุมัติคู่มือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ส่ง EMP ถึงใคร ใครเป็นผู้ทบทวน
และอนุมัต ิEMP) 

- กระบวนการในการรับรอง EMP ก่อนที่บริษัทสามารถเริ่มงานไลน์ผลิตใหม่ซึ่งได้รับการสนับสนุนดา้น
การเงินจากโครงการ  

ง. เนื้อหาของ EMP  

13. EMP ควรประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท ประกอบด้วย ที่ตั้งและสถานที่ใกล้เคียงที่สำคัญ ชนิดของผังเมืองในพื้นที่
โรงงาน แผนผังโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงระบบดับเพลิง ระบบการจัดการของเสีย 
จำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารทำความเย็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ การชาร์จ การ
วิจัยและพัฒนา การทดสอบ การส่ง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
โรงงาน 

- การจัดองค์กรในบริษัท ประกอบด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการใช้ และ
การขนส่งสาร R-290 และ R-600a 

- การทบทวนเชิงลึกของมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 
และการระเบิด  

- มาตรการเบาเทาผลกระทบที่แนะนำให้กับบริษัทเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการใช้  R-290 และ R-
600a ในด้านการผลิตและการขนส่งเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ 

- กลไกในการรับเรื่องร้องเรียนหรือระบบที่ใช้จัดการเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากชุมชนหรือกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี ่ยวข้องกับประเด็นของสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และความปลอดภัย ในการ
ดำเนินการของบริษัท 

- งบประมาณคร่าวๆ สำหรับมาตรการในการบรรเทาผลกระทบ 
- การฝึกอบรมพนักงานที่จัดการ R-290 และ R-600a 
- แผนการตรวจติดตาม หลังจากเริ่มกระบวนการผลิตเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารทำความ

เย็น R-290 และ R-600a ใครรับผิดชอบ และงบประมาณเท่าไหร่สำหรับการตรวจติดตามและการ
ฝึกอบรม 

- แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
- การรายงานในกรณีเกิดการรั่วไหลของ R-290 และ R-600a และ/หรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับสารทำความ

เย็นนี้ 
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- ระยะเวลาดำเนินงาน (ความถี่ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ) ในการดำเนินการตาม EMP 
- การอนุมัติและการออกหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน

ดับเพลิง หน่วยงานความปลอดภัยโรงงาน หน่วยงานดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของคนงาน เป็น
ต้น 

- การปรึกษาหารือผู ้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี ่ยวกับร่าง EMP และการเผยแพร่ ประกอบด้วย วันที่
ปรึกษาหารือ ผู้เข้าร่วม และสรุปผลการให้ข้อคิดเห็นและการตอบรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวันที่
เผยแพร่  

จ. ภาษาของรายงาน และ EMP 

14. รายงานและ EMP ต้องเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยภาษาไทยจะนำส่งให้กับหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องและโรงงาน เว็ปไซต์บริษัท และเว็ปไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษจะนำส่งถึง
ธนาคารโลกเพ่ืออนุมัติและเผยแพร่ใน Infoshop 

ฉ. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

กิจกรรม เวลาที่กำหนด 
เชิญบริษัทท่ีปรึกษาท่ีสนใจร่วมยื่นข้อเสนอ 21 มกราคม 2562 
ยื่นข้อเสนอ  1 กุมภาพันธ์ 2562 
คัดเลือกท่ีปรึกษา 8 กุมภาพันธ์ 2562 
ที่ปรึกษาลงนามในสัญญา 15 กุมภาพันธ์ 2562 
ร่าง EMP ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งให้กับบริษัท พัฒนา อินเตอร์คูล จำกัด 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และธนาคารโลก เพื่อทบทวน 

15 มีนาคม 2562 

บริษัท พัฒนา อินเตอร์คูล จำกัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม และธนาคารโลก ทบทวน
ร่าง EMP 

1 เมษายน 2562 

เผยแพร่ร่าง EMP (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บนเว็บไซต์บริษัท พัฒนา อินเตอร์คูล 
จำกัด และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

5 เมษายน 2562 

การปรึกษาหารือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่าง EMP (จัดร่วมกันกับการปรึกษาหารือผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ของโครงการจัดทำ EMF ดำเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

3 พฤษภาคม 2562 

รายงาน EMP ขั้นสุดท้ายที่รวมผลจาการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำเสนอต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรม และธนาคารโลกเพ่ือทบทวน  

10 พฤษภาคม 2562 

ทบทวนและอนุม ัต ิรายงาน EMP ขั ้นสุดท้ายโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
ธนาคารโลก 

20 พฤษภาคม 2562 

การเผยแพร่สู่สาธารณะขั้นสุดท้ายของ EMP บนเว็ปไซต์ของบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล 
จำกัด เว็ปไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเว็ปไซต์ของธนาคารโลก 

21 พฤษภาคม 2562 

ช. การส่งมอบงาน 

- รา่ง EMP ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ไฟล์ในรูปแบบ word และ pdf 
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- รายงานในรูปเล่ม ภาษาไทย จำนวน 5 เล่ม และภาษาอังกฤษ จำนวน 5 เล่ม 
- EMP ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขั้นสุดท้าย 

- ไฟล์ในรูปแบบ word และ pdf 
- รายงานในรูปเล่ม ภาษาไทย จำนวน 5 เล่ม และภาษาอังกฤษ จำนวน 5 เล่ม 

ซ. กำหนดการจ่ายเงิน 

- 20% เมื่อส่งแผนการปฏิบัติงาน 
- 40% เมื่อส่งร่าง EMP ฉบับภาษไทยและภาษาอังกฤษ 
- 40% เมื ่อได้ EMP ขั ้นสุดท้ายได้รับการอนุมัติจากบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม และธนาคารโลก 

ฌ. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ีปรึกษา 

ที่ปรึกษาที่จะรับงานโครงการนี้ต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ดังต่อไปนี้ 

ก) มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) หรือการทบทวน
เชิงลึกมาตรการ EHS หรือการจัดการด้าน EHS ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 ปี  

ข) มีประสบการในการเตรียม/การนำไปปฏิบัติ/การกำกับดูแล และการตรวจติดตาม/การตรวจประเมิน 
ด้าน EIA หรือ EMF หรือ EMP หรือ การทบทวนข้อกำหนดกฎระเบียบในประเทศไทยและแนวปฏิบัติ
ที่ดีระดับสากลด้าน EHS ซึ่งเน้นในด้านการขนส่ง การจัดเก็บ และการใช้งานสารเคมี/สารไวไฟ การ
จัดการของเสีย การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างน้อย 1 ปี 

ค) มีประสบการในการเตรียม/การนำไปปฏิบัติ/การกำกับดูแล และการตรวจติดตาม/การตรวจประเมิน 
EMFs/EMPs สำหรับโครงการของธนาคารโลกอย่างน้อย 1 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ง) มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์/ภาคเครื่องปรับอากาศจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
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ภาคผนวก 2: สรุปรายละเอียดของกฎหมายและข้อบังคับในประเทศที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม  

ข้อควรพิจารณา/ 
กระบวนการ/ สารเคมี 

ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญ มาตรา/ ข้อกำหนด 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคาร 
สถานที่ สิ่งปลูกสร้าง ระบบ
ป้องกัน และระงับอัคคีภัย 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 หมวด 1 การประกอบกิจการโรงงานมาตรา 18 (2) ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตขยายโรงงานเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้
อนุญาต (2) การเพ่ิมหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารโรงงานทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้อง
รบัน้ำหนักเพ่ิมขึน้ต้ังแตห่้ารอ้ยกิโลกรัมข้ึนไป  
มาตรา 8 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพ่ือให้โรงงาน
จำพวกใดจำพวกหนึ่งหรือทุกจำพวกตามมาตรา 7 ต้องปฏิบัติตามในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) กำหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกับที่ต้ังของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงาน ลักษณะอาคารของโรงงานหรือลักษณะ
ภายในของ โรงงาน  
(2) กำหนดลักษณะประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งทีต่้องนำมาใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน  
(3) กำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะตามประเภท ชนิด หรือขนาดของ โรงงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดประจำ 
โรงงาน  
(4) กำหนดหลักเกณฑท์ี่ต้องปฏิบัต ิกรรมวิธีการผลิตและการจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมืออันใดเพ่ือป้องกันหรือระงับ
หรอืบรรเทาอันตรายความเสียหาย หรือความเดือดร้อนทีอ่าจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่
ใกล้เคียงกับโรงงาน  
(5) กำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดข้ึนจาก
การประกอบกิจการโรงงาน  
(6) กำหนดการจัดให้มีเอกสารที่จำเป็นประจำโรงงานเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  
(7) กำหนดข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราว 
หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
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ข้อควรพิจารณา/ 
กระบวนการ/ สารเคมี 

ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญ มาตรา/ ข้อกำหนด 

(8) กำหนดการอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงานเพ่ือป้องกัน หรอืระงับ หรือ บรรเทาอันตรายหรือ
ความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
มาตรา 12 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว และประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32  
มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตขยายโรงงานเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตการขอขยายโรงงาน และการให้ขยาย
โรงงานตลอดจนการอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ขยายโรงงาน  
ให้นำมาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 16 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
การขยายโรงงาน ได้แก่  
(1) การเพ่ิมจำนวนเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทำให้มีกำลังรวมเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไป ในกรณี
เครื่องจักรเดิมมีกำลังรวมไม่เกินหนึ่งร้อยแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าไม่เกินหนึ่งร้อยแรงม้าหรือเพ่ิมข้ึนตั้งแตห่้าสิบแรงม้า
ขึน้ไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกำลังรวมเกินกว่าหนึ่งร้อยแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าเกินกว่าหนึ่งร้อยแรงม้า  
(2) การเพ่ิมหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารโรงงานทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับ
น้ำหนักเพ่ิมข้ึนตังแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป 
ใบอนุญาตในส่วนที่ขยายให้มีอายุเท่ากับใบอนุญาตามมาตรา 14 

ความปลอดภัยเกีย่วกับอาคาร 
สถานที่ สิ่งปลูกสร้างระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ประกาศกระทรวง  
อุตสาหกรรม เรื่องการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในโรงงาน พ.ศ. 2552 
 

หมวด 2 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ “โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ไม่มีคนงานปฏิบติังานประจำ และมีการติดตั้งหรือใช้งาน
อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ”  
หมวด 3 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  
ข้อ 7 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัมพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาโดยต้องมีการ
ตรวจสอบสภาพและความพร้อมในการใช้งานไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง  
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ข้อ 9 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ติดตั้งแต่ละเครื่องต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตร และให้ส่วนบนสุดอยู่สูงจากพ้ืนไม่
เกิน 1.50 เมตร มีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวาง และต้องสามารถนำมาใช้งานได้สะดวก  
หมวด 4 ระบบน้ำดับเพลิง  
ข้อ 10 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดเตรียมน้ำสำหรับดับเพลิงในปริมาณท่ีเพียงพอที่จะส่งจ่ายน้ำให้กับอุปกรณ์ฉีดน้ำ
ดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบนาที  
หมวด 5 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  
ข้อ 12 โรงงานที่มีสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุท่ีติดไฟได้ที่มีพ้ืนที่ต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ 1,000 
ตารางเมตรขึ้นไปต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่นระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ  (Automatic Sprinkler 
System ) หรือระบบอ่ืนที่เทียบเท่าให้ครอบคลุมพ้ืนที่นั้น  
ข้อ 14 สถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 14 ตารางเมตรขึ้นไปต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่นั้น  
หมวด 6 การตรวจสอบทดสอบและบำรุงรักษา ระบบ และ อุปกรณ์ ต่างๆ  
ข้อ 15 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลาโดยการตรวจสอบทดสอบและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เหล่านั้นให้
เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ หรือมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ  
หมวด 7 การฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
ข้อ 17 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้คนงานได้รับการฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกำหนดขึ้น และต้องมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ 
หมวด 8 อื่นๆ 
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ข้อ 18 ช่องเปิดต่างๆที่อยู่ที่ผนังพ้ืนหรือคานและช่องท่อต่างๆต้องใช้วัสดุปิดกันช่องท่อและช่องเปิดเหล่านี้ด้วยวัสดุทนไฟ
ที่ป้องกันไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมงเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากเพลิงไหม้ลุกลามจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่ง  
ข้อ 19 พ้ืนที่ของอาคารโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูงและปานกลางที่มีสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
ซึ่งเป็นวัตถุท่ีติดไฟได้หรือสถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟต้องกันแยกจากพ้ืนที่ส่วนอื่นของอาคารด้วยวัสดุที่มีอัตราการทนไฟได้
ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  
ข้อ 20 อาคารโรงงานชั้นเดียวที่เป็นโครงเหล็กต้องปิดหุ้มโครงสร้างด้วยวัสดุทนไฟหรอด้วยวิธีการอ่ืนที่ทำให้สามารถทน
ไฟได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ถ้าเป็นอาคารหลายชั้นต้องทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 
โครงหลังคาของอาคารที่อยู่สูงจากพ้ืนอาคารเกิน 8 เมตร และอาคารนั้นมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติหรือมีการป้องกันความ
ร้อนหรือระบบระบายความร้อนมิให้เกิดอันตรายต่อโครงหลังคา โครงหลังคาของอาคารนั้นไม่ต้องมีอัตราการทนไฟ
ตามท่ีกำหนดก็ได้ 
ข้อ 21 การปฏิบัติงานในโรงงานซึ่งมีความเกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนที่เป็นอันตรายต้องจัดทำ
ระบบการอนุญาตทำงานที่มีประกายไฟหรือความร้อนที่เป็นอันตราย (Hot Work Permit System) ให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการด้านความปลอดภัยโดยมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้  
ข้อ 22 โรงงานต้องจัดเส้นทางหนีไฟที่อพยพคนงานทั้งหมดออกจากบริเวณที่ทำงานสู่บริเวณท่ีปลอดภัย เช่น ถนนหรือ
สนามนอกอาคารโรงงานได้ภายใน 5 นาที  
ข้อ 23 การจัดเก็บวัตถุสิ่งของที่ติดไฟได้หากเป็นการเก็บกองวัตถุมิได้เก็บในชั้นวางความสูงของกองวัตถุต้องไม่เกิน 6 
เมตรและต้องมีระยะห่างจากโคมไฟไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
ข้อ 24 เครื่องจักรอุปกรณ์ถังเก็บถังปฏิกิริยาหรือกระบวนการเกี่ยวข้องกับวัตถุไวไฟต้องทำการต่อสายดิน (Grounding) 
หรือต่อฝาก (Bonding) เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิต 
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ข้อ 25 การใช้การจัดเก็บการขนถ่ายหรือขนย้ายตลอดจนการจัดการต่างๆเกี่ยวกับสารไวไฟและสารติดไฟให้ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) ของสารนั้น 
ข้อ 26 ผู้ประกอบกิจการ โรงงานต้องจัดให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ความปลอดภัยของโรงงานดำเนินการตรวจความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ ครั้งโดยจัดทำเป็นเอกสารหลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ
ตรวจสอบได้หากพบสภาพที่เป็นอันตรายที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ต้องดำเนิน การปรับปรุงแก้ไขโดยทันที  
ข้อ 27 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในโรงงานประกอบด้วยแผนการตรวจ สอบ
ความปลอดภัยด้นอัคคีภัยแผนการอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยแผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ
โดยเก็บแผนนี้ไว้ที่โรงงานพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน 

ความปลอดภัยเกีย่วกบัอาคาร
สถานที่สิ่งปลูกสร้างระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย  

กฎกระทรวงกำหนด
มาตรฐานในการบริหาร
จัดการและดำเนินการด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำงานเกีย่วกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
พ.ศ. 2555 

หมวด 1 บททั่วไป 
ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงและต้องดูแลระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
ข้อ 3  ในสถานประกอบกิจการทุกแห่งให้นายจ้างจัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟและปิด
ประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการทีมลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไปนอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วให้นายจ้างจัดให้มีแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัยประกอบด้วยการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนี
ไฟ และการบรรเทาทุกข์ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ข้อ 5 อาคารที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่งตั้งอยู่รวมกันให้นายจ้างทุกรายของ
สถานประกอบกิจการในอาคารนั้นมีหน้าที่ร่วมกันในการจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมทั้งแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยด้วย 
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ข้อ 6 ในกรณีท่ีนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างทำงาน ที่มีลักษณะงานหรือไปทำงาน ณ สถานที่ที่เสียงหรืออาจเสียงต่อการเกิด
อัคคีภัยให้นายจ้างแจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้ลูกจ้างทราบก่อนการปฏิบัติงาน  
ข้อ 7 ให้ นายจ้างจัดเก็บวัตถุต่างๆดังต่อไปนี้  
(1) วัตถุซึ่งเมื่อรวมกัน แล้วจะเกิดการลุกไหม้หรืออาจก่อให้เกิดการลุกไหม้ให้แยกเก็บโดยมิให้ปะปนกัน  
(2) วัตถุซึ่งโดยสภาพสามารถอุ้มน้ำหรือซับน้ำได้มากให้จัดเก็บไว้บนพื้นของอาคารซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักท่ีเพ่ิมขึ้นได้ 
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ 
หมวด 3 การดับเพลิง  
หมวด 4 การป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน 
หมวด 5 วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด  
หมวด 6 การกำจัดของเสียที่ติดไฟได้ง่าย  
หมวด 7 การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  
หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน  
ข้อ 27  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับ
การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นโดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการ
ฝึกอบรม  
ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดให้ มีการดำเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยดังต่อไปนี้ 
(1) สถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลางต้องจัดให้มีการบริหารงาน
โดยกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยและมีผู้ทำหน้าที่อำนวยการระงับอัคคีภัยทั้งระบบโดยเฉพาะเมื่อเกิด
เพลิงไหม้ประจำสถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่มีการประกอบกิจการ 
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(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปัองกันและระงับอัคดีภัย การ
ใช้อุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามท่ีกำหนดไว้ 

ความปลอดภัยเกีย่วกบัอาคาร 
สถานที ่สิ่งปลูกสร้าง ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ประกาศกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง
กำหนดมาตรฐานเครื่อง
ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้าย
ไดพ้.ศ. 2556 

ข้อ 2 มาตรฐานเครือ่งดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได ้ไดแ้ก่ มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา 
(National Fire Protection Association : NFPA) มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา 
(American National Standards Institute : ANSI) มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (Australia Standards : AS) 
มาตรฐานประเทศอังกฤษ (British Standard : BS) และมาตรฐานองค์การมาตรฐานสากล (International 
Standardization and Organization : ISO)  

ความปลอดภัยเกีย่วกบัอาคาร 
สถานที ่สิ่งปลูกสร้าง ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

กฎกระทรวงกำหนด
เกีย่วกับมาตรฐานในการ
บริหารและจัดการด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมใน 

“สภาวะการทำงาน” หมายความว่าสภาวะแวดล้อมซึ่งปรากฏอยู่ในบริเวณทำงานของลูกจ้างซึ่งรวมถึงสภาพต่างๆใน
บริเวณท่ีทำงานเครื่องจักร  
อาคารสถานที่การระบายอากาศความร้อนแสงสว่างเสียงตลอดจนสภาพและลักษณะการทำงานของลูกจ้างด้วย หมวด 1 
ความร้อน  
ข้อ 3 ให้นายจ้างควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานอยู่มิให้เกินมาตรฐาน  
หมวด 2 แสงสว่าง 

 การทำงานเกี่ยวกับความ
ร้อน แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. 2549 

ข้อ 5 นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่าง 
หมวด 3 เสียง  
ข้อ 8 นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน (Time Weighted Average - 
TWA ) มิให้เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ข้อ13 อุปกรณ์หุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐาน 
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หมวด 5 การตรวจวันและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน 
ข้อ 15 นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อนแสงสว่างหรือเสียง
ภายในสถานประกอบการ 
หมวด 6 การตรวจสุขภาพและการรายงานผลการตรวจสุขภาพ 
ข้อ 20 ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างท่ีทำงานในสภาวะการทำงานที่อาจได้รับอันตรายจากความร้อน 
แสงสว่าง หรือเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด 
ข้อ 12 ในกรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน
แปดชั่วโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลขึ้นไป ให้นายจ้างจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถาน ประกอบกิจการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด  

ความปลอดภัยเกีย่วกบัอาคาร 
สถานที ่สิ่งปลูกสร้าง ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
กำหนดค่าระดับเสียงการ
รบกวนและระดับเสียงที่
เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ. 2535 

ให้ความหมายเสียงรบกวนว่าระดับเสียงตรวจวัดนอกบริเวณโรงงานที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

ความปลอดภัยเกีย่วกบั
เครื่องจักรอุปกรณ์ 

พ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535 หมวด1 มาตรา 18(2) พ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535  
มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพ่ือให้โรงงาน
จำพวกใดจำพวกหนึ่งหรือทุกจำพวกตามมาตรา 7 ต้องปฏิบัติตามในเรื่องดังต่อไปนี้  
(1) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงานสภาพแวดล้อมของโรงงานลักษณะอาคารของโรงงานหรือลักษณะภายใน
ของโรงงาน  
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(2) กำหนดลักษณะประเภท หรือชนิดของเครื่องจักรเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งที่ต้องนำมาใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน  
(3) กำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะตามประเภทชนิดหรือขนาดของโรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดประจำ
โรงงาน  
(4) กำหนดหลักเกณฑ์ต้องปฏิบัติกรรมวิธีการผลิตและการจัดให้มีอุปกรณ์หรืเครื่องมืออื่นใดเพ่ือป้องกันหรือระงับหรือ
บรรเทาอันตรายความเสียหายหรือความเดือดร้อนที่อาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับ
โรงงาน  
(5) กำหนดมาตรฐานและวิธี การควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใดๆท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดข้ึนจาก
การประกอบกิจการโรงงาน  
(6) กำหนดการให้มีเอกสารที่จำเป็นประจำโรงงานเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมเรื่องตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(7) กำหนดข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ ทราบเป็นครั้งคราว
หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  
 (8) กำหนดการอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงานเพื่อป้องกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตรายหรือความ
เสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ 
มาตรา 12 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32  
มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตขยายโรงงานเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตการขอขยายโรงงานและการให้ขยาย
โรงงานตลอดจนการอุทธรณ์ค้าสั่งไม่ให้ขยายโรงงาน 
ให้นำมาตรา 12 มาตรา 13 และ มาตรา 16 มาใช้บังคับการขยายโรงงานได้แก่  
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(1) การเพ่ิมจำนวนเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทำให้มีกำลังรวมเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไปในกรณีเครื่องจักร
เดิมมีกำลังรวมไม่เกินหนึ่งร้อยแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าไม่เกินหนึ่งร้อยแรงม้าหรือเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าชนไปใน
กรณีเครื่องจักรเดิมมีกำลังรวมเกินกว่าหนึ่งร้อยแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าเกินกว่าหนึ่งร้อยแรงม้า  
(2) การเพ่ิมหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารโรงงานทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับ
น้ำหนักเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขนไปใบอนุญาตในส่วนที่ขยายให้มีอายุเท่ากับใบอนุญาตตามมาตรา 14 

ความปลอดภัย เกี่ยวกบั
เครื่องจักรอุปกรณ์ 

พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน พ.ศ. 2554 

มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเพ่ือ ให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำงานได้อย่างปลอดภัยในกรณีท่ีนายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายจิตใจหรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการ
ฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน 
มาตรา 19 ในกรณีท่ีนายจ้างเช่าอาคารสถานที่เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่นำมาใช้ในสถานประกอบ
กิจการให้นายจ้างมีอำนาจดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับอาคาร
สถาน ที่เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เช่านั้นตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8  
หมวด 2 การบริหารการจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
มาตรา 8 ให้นายจ้างบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกระทรวงการกำหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่งให้นายจ้างจัดทำเอกสารหรือรายงานใด
โดยมีการตรวจสอบหรอรับรองโดยบุคคลหรอนิติบุคคลตาม ที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในวรรคหนึ่ง 
หมวด 4 การควบคุมกำกับดูแล 
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มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำงานให้นายจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้  
(1) จัดให้มีการประเมินอันตราย  
(2) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อลูกจ้าง  
(3) จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและจัดทำแผนการ
ควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ  
(4) ส่งผลการประเมินอันตรายการศึกษาผลกระทบแผนการดำเนินงานและแผนการควบคุมตาม (1) (2) และ (3) ให้
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหลากเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งประเภทกิจการขนาดของ
กิจการต้องดำเนินการและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งนายจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและได้รับการรับรองผลจากผู้ชำนาญการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
มาตรา 36 ในกรณีท่ีพนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่านายจ้างลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพบว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานอาคารสถานที่
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้างให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอำนาจสั่งให้
ผู้นั้นหยุดการกระทำที่ฝ่าฝืนแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน ถ้ามีเหตุ
จำเป็นไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้พักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว 
ในกรณีจำเป็นเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอำนาจสั่งให้หยุดการ
ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อาคารสถานที่หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อลูกค้าดังกล่าว
ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวในระหว่างการปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยได้เมื่อนายจ้างได้
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ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งแล้วให้นายจ้างแจ้งอธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
เครื่องจักรอุปกรณ์ 

กฎกระทรวงกำหนด
มาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเก่ียวกับความร้อน 
แสงสว่าง และ เสียง พ.ศ. 
2549 

“สภาวะการทำงาน” หมายความว่าสภาวะแวดล้อมซึ่งปรากฏอยู่ในบริเวณที่ทำงานของลูกจ้างซึ่งรวมถึงสภาพต่างๆใน
บริเวณท่ีทำงานเครื่องจักรอาคารสถานที่การระบายอากาศความร้อนแสงสว่างเสียง ตลอดจนสภาพและลักษณะการ
ทำงานของลูกจ้างด้วย  
หมวด 1 ความร้อน  
ข้อ 3 ให้นายจ้างควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานอยู่มิให้เกินมาตรฐาน  
หมวด 2 แสงสว่าง  
ข้อ 5 นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่าง  
หมวด 3 เสียง  
ข้อ 8 นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน (Time Weighted Average - 
TWA) มิให้เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้  
หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
ข้อ 13 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐาน  
หมวด 5 การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน 
ข้อ 15 นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อนแสงสว่างหรือเสียง
ภายในสถานประกอบกิจการ 
หมวด 6 การตรวจสุขภาพและการรายงานผลการตรวจสุขภาพ  
ข้อ 20 ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างท่ีทำงานในสภาวะการทำงานที่อาจได้รับอันตรายจากความร้อน
แสงสว่างหรือเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด  
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ข้อ 12 ในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน
แปดชั่วโมงตัง้แต่แปดสิบห้าเดซิเบลขึ้นไปให้นายจ้างจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีอ่ธิบดีประกาศกำหนด 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า กฎกระทรวงกำหนด
มาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. 
2554  

หมวด 1 บททัว่ไป  
หมวด 2 บริภัณฑ์ไฟฟ้า  
หมวด 3 ระบบป้องกันฟ้าผ่า  
หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า  
 

 กฎกระทรวงกำหนด
มาตรการความปลอดภัย
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าใน
โรงงาน พ.ศ. 2550 

ข้อ 1 คำจำกัดความของ “ระบบไฟฟ้าในโรงงาน”  
ข้อ 2 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่สองและประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่สามต้องมีแบบแปลนที่แสดงการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าในโรงงานตามความเป็นจริง (as - built drawing) และรายการประกอบแบบแปลน โดยในแบบแปลนนั้น
ต้องมีคำรับรองของวิศกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในรากิจจานุเบกษา  
ข้อ 3 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ของระบบไฟฟ้าในโรงงานที่มีลักษณะและ
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรอื
มาตรฐานอ่ืนที่ยอมรับกัน โดยมีคํารับรองของวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ 4 การใชงานระบบไฟฟาในโรงงานผูประกอบกิจการโรงงานตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักวิชาการหรือมาตรฐาน
ที่ยอมรับกันหรือตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ขอ 5 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีการตรวจสอบระบบไฟฟาในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ
าในโรงงานเปนประจําทุกปโดยวิศวกรหรือบุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยการ
ตรวจสอบและรับรองดังกลาวตองจัดใหมีเอกสารเปนหลักฐาน 

 กฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหาร
จัดการและดําเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
พ.ศ. 2558 

หมวด 1 บททั่วไป 
ข้อ 3 ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเก่ียวกับไฟฟ้าโดยให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้เพ่ือให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม 
ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จําเป็น
ในการทํางานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ 5 ให้นายจ้างจัดให้มีและเก็บรักษาแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบกิจการทั้งหมดซึ่งได้รับการรับรอง
จากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจําท้องถิ่นไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมต้องดําเนินการแก้ไขแผนผังนั้นให้ถูกต้อง 
ข้อ 6 ให้นายจ้างจัดให้มีแผ่นป้ายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่มองเห็นได้ชัดเจนติดตั้งไว้
โดยเปิดเผยในบริเวณท่ีอาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าทั้งนี้ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

สุขภาพและอนามัย กฎกระทรวง กำหนด 
หลักเกณฑ์ และวิธี การ
ตรวจสุขภาพของลูกจ้าง 
และส่งผลการตรวจแก่ 
พนักงานตรวจแรงงาน 
พ.ศ. 2547 

ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้  
“การตรวสุขภาพ” หมายความว่าการตรวจร่างกายและสภาวะทางจิตใจตามวิธีทางการแพทย์เพ่ือให้ทราบถึงความ
เหมาะสมและผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างอันอาจเกิดจากการทํางานอนามัย  
“งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง” หมายความว่างานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวกับ 
(1) สารเคมีอันตรายตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด  
(2) จุลชีวันเป็นพิษซ่ึงอาจเป็นเชื่อไวรัสแบคทีเรียราหรือสารชีวภาพอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  



 

84 

 

ข้อควรพิจารณา/ 
กระบวนการ/ สารเคมี 

ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญ มาตรา/ ข้อกำหนด 

(3) กัมมันตภาพรังสี  
(4) ความร้อนความเย็นความสั่นสะเทือนความกดดันบรรยากาศแสงเสียงหรือสภาพแวดล้อมอ่ืนที่อาจเป็นขั้นอันตราย
พ้ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 
หมวด 1 การตรวจสุขภาพ  
ข้อ 3 ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างท่ีทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสียงโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งทีไ่ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือท่ีผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือท่ีมีคุณสมบัติ
ตามท่ีอธิบดีประกาศกำหนดโดยตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน
และตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงนั้นมีความจำเป็นต้องตรวจสุขภาพตามระยะเวลาอื่นให้นายจ้าง
จัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างตามระยะเวลานั้น 
ในกรณีนายจ้างเปลี่ยนงานของลูกจ้างที่มีอันตรายแตกต่างไปจากเดิมให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างทุก
ครัง้ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตว่ันทีเ่ปลี่ยนงาน  
ขอ 4 ในกรณีท่ีลูกจางหยุดงานสามวันทํางานติดตอกันเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยไมว่ากรณีใดๆนายจางอาจ
ขอความเห็นจากแพทยผูทำการรักษาหรือแพทยประจําสถานประกอบกิจการหรือจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจาง
ก่อนใหลูกจางกลับเขาทํางานอีกก็ได 
หมวด 2 การบันทึกผลการแจ้งและการส่งผลการตรวจสุขภาพ  
ข้อ 5 ในการตรวจสุขภาพองลูกจ้างตามข้อ 3 ให้แพทย์ผู้ทำการตรวจบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพโดย
ให้ระบุความเห็นของแพทย์ที่บ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพของลูกจ้างที่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการทํางานหรือ
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายของลูกจ้างพร้อมทัง้ลงลายมือชื่อแพทย์ผู้ทำการตรวจหรือให้ความเห็นในวันที่ทำการตรวจ
หรือให้ความเห็นนั้น  
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ข้อ 6 ให้นายจ้างจัดให้มีสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกำหนด
และให้นายจ้างบันทึกผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างในสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างตามผลการตรวจของแพทย์ทุก
ครัง้ที่มีการตรวจสุขภาพ  
ข้อ 7 ให้นายจ้างเก็บบันทึกผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างตามข้อ 3 รวมทั้งข้อมูลสุขภาพอ่ืนทีเ่กีย่วข้องและพร้อมที่จะ
ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาโดยให้เก็บไว้ ณ ที่ทำการของนายจ้างไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันสิ้นสุด
ของการจ้างแต่ละรายเว้นแต่มีการร้องทุกข์ว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมีการฟ้องร้องคดีเก่ียวกับโรคหรือ
อันตรายอย่างใดต่อสุขภาพของลูกจ้างแม้จะพ้นเวลาที่กำหนดให้นายจ้างเก็บรักษาเอกสารนั้นไว้จนกว่าจะมีคำสั่งหรือคำ
พิพากษาถึงท่ีสุดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทั้งนี้มิให้นายจ้างนำข้อมูลนั้นไปใช้ในทางที่เป็นโทษแก่ลูกจ้างโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร  
ข้อ 8 ให้นายจ้างแจ้งผลการตรวจสุขภาพให้แก่ลูกจ้างดังนี้  
(1) กรณีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติให้แจ้งแก่ลูกจ้างผู้นั้นภายในระยะเวลาสามวันนับแต่วนัที่ทราบผลการตรวจ  
(2) กรณีผลการตรวจสุขภาพปกติให้แจ้งแก่ลูกจ้างผู้นั้นภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจ 
ข้อ 9 ในกรณีท่ีพบความผิดปกติของลูกจ้างหรือลูกจ้างมีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง
ได้รับการรักษาพยาบาลทันทีและทำการตรวจสอบหรือหาสาเหตของความผิดปกติเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันให้
นายจ้างส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยการให้การรักษาพยาบาลและการป้องกัน
แก้ไขต่อพนักงานตรวจแรงงานตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบความผิดปกติหรือการ
เจ็บป่วย  
ข้อ 10 ถ้าลูกจ้างผู้ ใดมีหลักฐานทางการแพทย์จากสถานพยาบาลของราชการหรือที่ราชการยอมรับแสดงว่าไม่อาจ
ทำงานในหน้าที่เดิมได้ให้นายจ้างเปลี่ยนให้แก่ลูกจ้างผู้นั้นตามท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกจ้างเป็นสำคัญ  
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ข้อ 11 ให้นายจ้างมอบสมุดสุขภาพประจำตัวให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้าง 
สุขภาพและอนามัย ประกาศกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงานเรื่อง
กำหนดแบบสมุดสุขภาพ
ประจำตัวเองของลูกจ้างท่ี
ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง
และแบบแจ้งผลการตรวจ
สุขภาพของ ลูกจ้างที่พบ
ความผิดปกติหรือการ
เจ็บป่วย การให้กา
รักษาพยาบาลและการ
ป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2551 

ข้อ 3 สมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกีย่วกับปัจจัยเสี่ยงให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้  
ข้อ 4 แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยการให้การรักษาพยาบาลและการ
ป้องกันแก้ไขให้เป็นไปตามแบบจผส. 1 ท้ายประกาศนี้  

การเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเรื่องการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในโรงงาน พ.ศ. 2552 

หมวด 2 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  
ข้อ 4 อาคารโรงงานต้องจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครอบคลุมทั่วทัง้อาคารตามความเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ไม่มีคนงานปฏิบัติงานประจำและมีการติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณไ์ฟฟ้าหรือจัดเก็บวัตถุ
ไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ 
อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นชนิดที่ให้สัญญาณโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบแสงสว่างและท่ีใช้กับเครื่องจักร หรือมี
ระบบไฟสำรองที่จ่ายไฟสำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง  
หมวด 3 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
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ข้อ 7 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาโดยต้องมีการ
ตรวจสอบสภาพและความพร้อมในการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อหนึ่งครั้ง และแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติฉุกเฉิน 
ข้อ 9 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ติดต้ังแต่ละเครื่องต้องมีระยะหา่งกันไม่เกิน 20 เมตรและให้ส่วนบนสุดอยู่สูงจากพ้ืนไม่
เกิน 1.50 เมตร มปี้ายหรือสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางและต้องสามารถนำมาใช้งานได้สะดวก  
หมวด 4 ระบบน้ำดับเพลิง  
ข้อ 10 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดเตรียมน้ำสำหรับดับเพลิงในปรมิาณท่ีเพียงพอที่จะส่งจ่ายน้ำให้กับอุปกรณฉี์ดน้ำ
ดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบนาที  
ข้อ 11 การติดตั้งระบบน้ำดับเพลิงต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ 
หมวด 5 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  
ข้อ 12 โรงงานที่มีสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ซ่ึงเป็นวัตถุทีต่ิดไฟได้ที่มีพ้ืนที่ต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต ่1000 
ตารางเมตรขึน้ไป ต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler 
System) หรอืระบบอ่ืนที่เทียบเท่าให้ครอบคลุมพ้ืนที่นั้น  
ข้อ 14 สถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 14 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่นั้น  
หมวด 6 การตรวจสอบทดสอบและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ  
ข้อ 15 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องตรวจสอบทดสอบและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลาโดยการตรวจสอบทดสอบและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เหล่านั้นให้
เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้หรือมาตรฐานสากลที่เป็นทีย่อมรบั  
หมวด 7 การฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
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ข้อ 17 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้คนงานได้รับการฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกำหนด ทั้งนี้ต้องมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ 
หมวด 8 อื่นๆ  
ข้อ 18 ช่องเปิดต่างๆที่อยู่ที่ผนังพ้ืนหรือคานและช่องท่อต่างๆ ต้องใช้วัสดุปิดกั้นช่องท่อและช่องเปิดเหล่านี้ด้วยวัตถุทน
ไฟที่ป้องกันไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมงเพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากเพลิงไหม้ลุกลามจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณ
หนึ่ง  
ข้อ 19 พ้ืนทีข่องอาคารโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูงและปานกลางที่มีสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์
ซึ่งเป็นวัตถุท่ีติดไฟได้หรือสถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟต้องก้ันแยกจากพ้ืนที่ส่วนอื่นของอาคารด้วยวัสดุทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 
ชั่วโมง  
ข้อ 20 อาคารโรงงานชั้นเดียวที่เป็นโครงเหล็กต้องปิดหุ้มโครงสร้างด้วยวัสดุทนไฟหรือด้วยวิธีการอ่ืนที่ทำให้สามารถทน
ไฟได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมงถ้าเป็นอาคารหลายชั้นต้องทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 
โครงหลังคาของอาคารที่อยู่สูงจากพ้ืนอาคารเกิน 8 เมตรและอาคารนั้นมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติหรือมีการป้องกันความ
ร้อนหรือระบบระบายความร้อนมิให้เกิดอันตรายต่อโครงหลังคา  
โครงหลังคาของอาคารนั้นไม่ต้องมีอัตราการทนไฟตามที่กำหนดก็ได้  
ข้อ 21 การปฏิบัติงานในโรงงานซึ่งมีความเกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนที่เป็นอันตรายต้องจัดทำ
ระบบการอนุญาตทำงานที่มีประกายไฟหรือความร้อนที่เป็นอันตราย(Hot Work Permit System)  
ข้อ 22 โรงงานต้องจัดเส้นทางหนีไฟที่อพยพคนงานทั้งหมดออกจากบริเวณที่ทำงานสู่บริเวณท่ีปลอดภัย เช่น ถนน หรือ
สนามนอกอาคารโรงงานได้ภายใน 5 นาที  
ข้อ 23 การจัดเก็บวัตถุสิ่งของที่ติดไฟได้หากเป็นการเก็บกองวตัถุมิได้เกบ็ในชั้นวางความสูงของกองวัตถุนั้นต้องไม่เกิน 6 
เมตร และต้องมีระยะห่างจากโคมไฟไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  
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ข้อ 24 เครื่องจักรอุปกรณ์ถังเก็บถังปฏิกิริยา หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุไวไฟต้องทำการต่อสายดิน 
(Grounding) หรือ ต่อฝาก (Bonding) เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิต  
ข้อ 25 การ ใช้การจัดเก็บการขนถ่ายหรือขนย้ายตลอดจนการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับสารไวไฟและสารติดไฟให้ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) ของสารนั้น  
ข้อ 26 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของโรงงานดำเนินการตรวจความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยจัดทำเป็นเอกสารหลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ
ตรวจสอบได้หากพบสภาพที่เป็นอันตรายที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยทันที  
ข้อ 27 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน ประกอบด้วยแผนการตรวจสอบ
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย แผนการอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการดับเพลิงและ แผนการอพยพหนี
ไฟโดยเก็บแผนนี้ไว้ทีโ่รงงานพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน 

 กฎกระทรวงกำหนด
มาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และการ
ดำเนินการด้านการ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลเอมในการ
ทำงานเก่ียวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 
2555 

หมวด 1 บททั่วไป 
ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้จัดการและดำเนินการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  
ข้อ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจ้างจัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิด
ประกาศ ให้เห็นได้อย่างชัดเจน  
ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต้ังแต่สิบคนขึ้นไป นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วให้นายจ้างจัดให้มีแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยการรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ 
และการบรรเทาทุกข์ ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้  
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ข้อ 6 ในกรณทีีน่ายจ้างสั่งให้ลูกจ้างทำงานที่มีลักษณะงานหรือไปทำงาน ณ สถานที่ทีเ่สี่ยงหรืออาจเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัย ให้นายจ้างแจ้งว่าปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานให้ลูกจ้างทราบก่อนการปฏิบัติ งาน  
ข้อ 7 ให้นายจ้างจัดเก็บวัตถุต่างๆดังต่อไปนี้  
(1) วัตถุซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหม้หรืออาจกอ่ให้เกิดการลุกไหม้ ให้แยกเก็บโดยมิให้ปะปนกัน  
(2) วัตถุซึ่งโดยสภาพสามารถอุ้มน้ำหรทอซับน้ำได้มาก ให้จัดเก็บไว้บนพ้ืนทีข่องอาคารซึ่งสามารถรองรับน้ำหนกัทีเ่พ่ิมขึน้
ได้  
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ  
หมวด 3 การดับเพลิงหมวด  
หมวด 4 การป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน  
หมวด 5 วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด 
หมวด 6 การกำจัดของเสียที่ติดไฟได้ง่าย 
หมวด 7 การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  
หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย และการรายงาน  
ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับ
การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการ
ฝึกอบรม  
ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต่อไปนี้  
(1) สถานประกอบกิจการทีม่ีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง หรืออย่างปานกลาง ต้องจัดให้มีการบริหารงาน
โดยกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน และระงับอัคคีภัย และมีผู้ทำหน้าที่อำนวยการระงับอัคคีภัยทั้งระบบ โดยเฉพาะเมื่อเกิด
เพลิงไหม้ประจำสถานประกอบกิจการตลอดเวลาทีมี่ผู้ประกอบกิจการ  
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(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกีย่วกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับ อัคคีภัย 
การใช้อุปกรณ์ตา่งๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน  
ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามท่ีกำหนดไว้ 

 ประกาศกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง
กำหนดมาตรฐานเครื่อง
ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้าย
ไดพ้.ศ. 2556 

ข้อ 2 มาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ได้แก่ มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา 
(National Fire Protection Association : NFPA) มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(American National Standards Institute : ANSI) มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (Australia Standards :AS) 
มาตรฐานประเทศอังกฤษ (British Standard : BS) และมาตรฐานองค์การ มาตรฐานสากล (International 
Standardization and Organization : ISO)  

 ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องกำหนด
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โคมไฟฟ้าป้ายทางออก
ฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจาก
ภายในสำหรับอาคาร 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายใน สำหรับอาคาร  

 ประกาศกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง
หลักเกณฑ์การซ้อม
ดับเพลิงเบื้องต้น และการ
ซ้อมหนีไฟ พ.ศ. 2556 

หลักเกณฑ์การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และการซ้อมหนีไฟ ให้อ้างอิงตามประกาศฉบับนี้  
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คำนิยามคำว่า โรงงาน และ 
ตั้งโรงงาน และผู้ตรวจสอบ
เอกชน 

พระราชบัญญัติโรงงาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า  “โรงงาน” และ “ตั้งโรงงาน” ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. 
2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าหรือกำลัง
เทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพ่ือประกอบกิจการ
โรงงาน ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง  
“ตั้งโรงงาน” หมายความว่า การนำเครื่องจักรสำหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานที่  หรือ
ยานพาหนะที่จะประกอบกิจการโรงงาน  หรือนำคนงานมาประกอบกิจการโรงงานในกรณีท่ีไม่มีการใช้เครื่องจักร” 
มาตรา 5 ให้เพ่ิมบทนิยามคำว่า “ผู้ตรวจสอบเอกชน”  ระหว่างบทนิยามคำว่า “ใบอนุญาต” และคำว่า “พนักงาน
เจ้าหน้าที่”  ในมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
“ผู้ตรวจสอบเอกชน”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามพระราชบัญญัตินี้” 

การแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขอ
งอบต. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 

พระราชบัญญัติโรงงาน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

มาตรา ๔... 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ กรุงเทพมหานคร  พนักงาน
เมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แต่ไม่หมายความรวมถึง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” 
การแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรค
หนึ่ง  ให้กระทำเฉพาะกบัองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความพร้อมให้ปลัดกระทรวงและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งจาก
ข้าราชการในกระทรวงอุตสาหกรรม  มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ และเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ในการแนะนำหรือสั่งระงับการดำเนินการใด
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อันเป็นการไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้และรายงานให้นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น แล้วแต่กรณี  ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป” 

เพ่ิมเติมคำนิยาม พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2562 

มาตรา 4 ให้เพ่ิมบทนิยามคำว่า  “นำผ่าน”  “นำกลับเข้ามา”  และ “ส่งกลับออกไป” ระหว่างบทนิยามคำว่า  
“ส่งออก” และคำว่า “ขาย” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.  2535 
“นำผ่าน” หมายความว่า  นำหรือส่งวัตถุอันตรายผ่านราชอาณาจักรโดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอก
ราชอาณาจักร  ไม่ว่าจะมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนพาหนะหรือไม่ก็ตาม  ทั้งนี้  จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ  หรือมี
พฤติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์ทางการค้าเก่ียวกับวัตถุอันตรายดังกล่าวในราชอาณาจักร 
“นำกลับเข้ามา” หมายความว่า  นำวัตถุอันตรายที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรกลับเข้ามาในราชอาณาจักร  โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุอันตราย  
“ส่งกลับออกไป”  หมายความว่า ส่งวัตถุอันตรายที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร  โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุอันตราย” 
มาตรา 5 ให้เพ่ิมบทนิยามคำว่า “ภาชนะบรรจุ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “มีไว้ในครอบครอง” และคำว่า “ฉลาก”  ใน
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
“ภาชนะบรรจุ”  หมายความว่า ภาชนะท่ีมีลักษณะปิดและทำหน้าที่กักเก็บวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย” 
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ANNEX 3: Transport of R-290 and R-600a 

ก) การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตามมาตรฐาน NFPA 
พื้นที่บรรทุกของรถต้องแยกจากห้องคนขับ เครื่องยนต์ และระบบระบายไอเสีย  ควรพิจารณาใช้รถแบบ

เปิดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ รถแบบปิดที่มีห้องบรรทุกสินค้าแยกออกจากห้องคนขับและห้องเครื่องยนต์
สามารถพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อกำหนดนี้ ยกเว้น รถที่ตัวถังพ้ืนที่ส่วนบรรทุกปิดทึบ เช่น รถยนต์นั่ง รถตู้ และรถ
ตรวจการ ต้องไม่นำมาใช้สำหรับการขนส่งก๊าซชนิดนี้หากมีปริมาณความจุน้ำเกินกว่า 98 กิโลกรัม (41 กิโลกรัม
ของความจุก๊าซ) แต่ปริมาณความจุน้ำไม่เกินกว่า 49 กิโลกรัม (20 กิโลกรัมของปริมาณก๊าซ) ต่อถังไซลินเดอร์ 
ยกเว้นห้องคนขับและห้องเครื่องยนต์แยกจากกันกับพื้นที่บรรทุกโดยมีห้องคั่นกลางที่ไม่เป็นพื้นที่เดียวกับพื้นที่
บรรทุก ไซลินเดอร์ที่มีความจุน้ำไม่เกิน 49 กิโลกรัม (20 กิโลกรัมของปริมาณก๊าซ) ที่ขนส่งในรถแบบเปิดและไซ
ลินเดอร์มีความจุน้ำต่อถังไซลินเดอร์ไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม (2 กิโลกรัมของปริมาณก๊าซ) ที่ขนส่งในรถแบบปิด
สามารถทำได้นอกเหนือจากการวางถังไซลินเดอร์ตั้งขึ้น  ไซลินเดอร์ที่มีความจุน้ำต่อถังไม่เกิน 49 กิโลกรัม (20 
กิโลกรัมของปริมาณก๊าซ) ขนส่งในรถแบบเปิดและไซลินเดอร์ที่มีความจุน้ำต่อถังไซลินเดอร์เกินกว่า 45 กิโลกรัม 
(1.9 กิโลกรัมของปริมาณก๊าซ) ขนส่งในรถแบบปิดต้องมีวาล์วระบายต่อออกจากห้องที่เป็นพ้ืนที่บรรทุก รถที่ขนส่ง
ก๊าซนี้มากกว่า 454 กิโลกรัม รวมน้ำหนักของถังไซลินเดอร์ ต้องติดป้ายแสดงความเป็นอันตรายตามที่กำหนดโดย
กรมการขนส่งสหรัฐอเมริกา (US DOT) หรือกฎหมายของรัฐนั้นๆ 

ข) การขนส่งก๊าซไวไฟชนิด R-290 และ R600a ทางถนนตามข้อกำหนด ADR 
การขนส่งสารทำความเย็น R-290 และR-600a ทางถนนตามข้อกำหนด ADR (European Agreement 

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road: ADR) ไ ด ้ ก ำหนดกา ร จำแนก
ประเภทดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลหลักในการจำแนกประเภทเพ่ือการขนส่งของสารทำความเย็น 

สารทำความเย็น ประเภท หมายเลข
UN 

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง  
(Proper Shipping Name) 

ปริมาณต่อหน่วยขนส่งที่
ได้รับการยกเว้น (ไม่เกิน) 

R-134a 2.2 UN 3159 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 134a) 

1,000 กิโลกรัม 

R-290 2.1 UN 1978 PROPANE 333 กิโลกรัม 
R-600a 2.1 UN 1969 ISOBUTANE 333 กิโลกรัม 

เพื่อเป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติ รถที่ขนส่งสารทำความเย็น R-290 ในท่อไซลินเดอร์เกินกว่า 333 กิโลกรัม 
(น้ำหนักก๊าซ) ต่อหน่วยขนส่ง ต้องติดป้ายสีส้มที่ด้านหน้าและด้านหลังของหน่วยขนส่ง พนักงานขับรถต้องมี
หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม และมีเอกสารระบุตัวตนที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายประกอบ มีเอกสาร
ข้อแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับพนักงานขับรถ (instruction in writing) และเอกสาร
กำกับการขนส่ง ข้อกำหนดพิเศษที่ต้องปฏิบัติตามสำหรับการขนส่งสารชนิดนี้ ได้แก่ CV9, CV10 และ CV 36 ตาม
บทที่ 7.5 ของ ADR และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการขนส่งตามบทที่ 8.5 ได้แก่ S2 และ S20 โดยมีสาระสำคัญ
ดังนี้ 
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บทที่ 7.5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบรรทุก และการขนถ่ายเคลื่อนย้าย 

• CV9 ต้องไม่โยนหีบห่อหรือทำให้เกิดการกระแทก ต้องจัดวางภาชนะบรรจุบนรถหรือในตู้คอนเทน
เนอร์ในลักษณะที่ไม่ให้พลิกล้มหรือกลิ้งไปมา 

• CV10 ต้องวางไซลินเดอร์ให้ขนานหรือตั้งฉากกับแนวยาวของรถหรือตู้คอนเทนเนอร์ อย่างไรก็ตาม 
ต้องวางไซลินเดอร์ที่อยู่ใกล้กับผนังกั้นด้านหน้าของพื้นที่บรรทุกให้ตั ้งฉากกับแนวยาวของพ้ื นที่
บรรทุก จัดวางไซลินเดอร์ที่สั้นและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 30 เซนติเมตรขึ้นไป) ตาม
แนวยาวในแนวเดียวกับตัวรถโดยให้ฝาครอบวาล์วชี้ไปส่วนกลางของรถหรือตู้คอนเทนเนอร์ ไซลิน
เดอร์ที่มีฐานมั่นคงเพียงพอหรือขนส่งด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอในการป้องกันการ
ล้มสามารถวางให้ตั้งขึ้นได้ ต้องยึดไซลินเดอร์ที่วางนอนลงนั้นให้มั่นคงและมีลิ่มขัดไว้หรือผูกรัดติดตรึง
ไว้อย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้สามารถกลิ้งหรือเคลื่อนที่ได้ 

• CV36 ต้องบรรทุกหีบห่อบนรถแบบเปิดหรือรถที่มีการระบายอากาศหรือตู้คอนเทนเนอร์แบบเปิด
หรือมีการระบายอากาศ หากไม่สามารถทำได้และบรรทุกหีบห่อในรถหรือตู้คอนเทนเนอร์แบบปิด 
ต้องมีการทำเครื่องหมายที่ประตูท้ายของรถหรือประตูท้ายของตู้คอนเทนเนอร์ด้วยข้อความต่อไปนี้
โดยมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร 

“ระวัง 
ไม่มีการระบายอากาศ 

ให้เปิดด้วยความระมัดระวัง” 

โดยต้องเป็นภาษาท่ีพิจารณาโดยผู้ส่ง (consignor) ว่าเหมาะสม 

บทที่ 8.5 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทหรือสารเฉพาะ 

• S2: ข้อกำหนดเพ่ิมเตมเกี่ยวกับการขนส่งก๊าซเหลวไวไฟ 

(1) อุปกรณ์ส่องสว่างที่พกพาได้ 

ต้องไม่เปิดเพื่อเข้าห้องบรรทุกของรถแบบปิดที่ขนส่งของเหลวที่มีจุดวาปไฟไม่เกินกว่า  60 องศา
เซลเซียส หรือสารหรือสิ่งของไวไฟประเภทที่ 2 โดยบุคคลใดก็ตามที่ถืออุปกรณ์ส่องสว่างที่พกพาได้
ซึ่งไม่ได้ออกแบบหรือผลิตมาในลักษณะที่สามารถป้องกันการเกิดประกายไฟกับไอไวไฟหรือก๊าซไวไฟ
ที่อาจสะสมตัวกันภายในห้องบรรทุกของรถ  

(2) ไม่เก่ียวข้องสำหรับประเทศไทย 

(3) ข้อควรระวังเก่ียวกับประจุไฟฟ้าสถิต 

สำหรับรถท่ีบรรทุกของเหลวไวไฟและก๊าซไวไฟในรูปแบบแท็งก์ ต้องมีจุดต่อทางไฟฟ้าที่ดีจากคัสซีรถ
สำหรับต่อสายดินก่อนการเติมหรือถ่ายสารในแท็งก์ออก นอกจากนี้ ควรมีการจำกัดอัตราความเร็วใน
การบรรจุให้เหมาะสมด้วย 

• S20: ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในบทที่ 8.4 ของข้อกำหนด ADR เกี่ยวกับการตรวจตรารถเมื่อบรรทุก
สารเกินกว่า 10,000 กิโลกรัมในหีบห่อ หรือ 3,000 ลิตรในแท็งก ์
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ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อที่ 5.4.1 ของรายงาน EMP นี้ ต้องพิจารณาดำเนินการตามข้อกำหนดต่อไปนี้เมื่อ
ขนส่งสารทำความเย็น R-290 และ R-600a 

1) ในกรณีของการขนส่งทางถนน และรถขนส่งสารทำความเย็น R-290 และ R-600a ในรูปแบบหีบห่อเกิน
กว่า 333 กิโลกรัม การขนส่งดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะของกรมการขนส่งทางบก 

2) ต้องติดป้ายสีส้มที่ด้านหน้าและด้านหลังของรถ โดยมีขนาด 40x30 เซนติเมตร หรือลดขนาดในกรณีเป็น
รถเล็กบรรทุก เช่น รถปิคอัพ เป็นขนาด 30x12 เซนติเมตร 

3) รถที่ใช้บรรทุกต้องนำอุปกรณ์ที่กฎหมายของกรมการขนส่งทางบกกำหนดไปกับรถ อย่างน้อยมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 

- ลิ่มขัดล้อหรือหมอนหนุนล้อ 
- อุปกรณ์เตือนภัยที่วางตั้งได้เอง (เช่นกรวยสะท้อนแสง สามเหลี่ยมสะท้อนแสง หรือไฟวับวาบ) 
- เสื้อหรือเสื้อก๊ักสะท้อนแสงสำหรับพนักงานขับรถ 
- ถุงมือหนึ่งคู ่
- แว่นนิรภัย 
- อุปกรณ์ส่องสว่างที่พกพาได้ (ชนิดป้องกันการระเบิด) 

4) พนักงานขับรถต้องมีหนังสือรับรองการฝึกอบรมตามข้อกำหนด ADR – หลักสูตรขั้นพื้นฐาน (บรรทุกหีบ
ห่อ) 

5) ต้องไม่โยนหีบห่อหรือทำให้เกิดการกระแทก 
6) ต้องจัดวางภาชนะบรรจุบนรถหรือในตู้คอนเทนเนอร์ในลักษณะที่ไม่ให้พลิกล้มหรือกลิ้งไปมา 
7) ต้องวางไซลินเดอร์ให้ขนานหรือตั้งฉากกับแนวยาวของรถหรือตู้คอนเทนเนอร์ อย่างไรก็ตาม ต้องวางไซ

ลินเดอร์ที่อยู่ใกล้กับผนังก้ันด้านหน้าของพ้ืนที่บรรทุกให้ตั้งฉากกับแนวยาวของพ้ืนที่บรรทุก  
8) จัดวางไซลินเดอร์ที่สั้นและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 30 เซนติเมตรขึ้นไป) ตามแนวยาวใน

แนวเดียวกับตัวรถโดยให้ฝาครอบวาล์วชี้ไปส่วนกลางของรถหรือตู้คอนเทนเนอร์  
9) ไซลินเดอร์ที่มีฐานมั่นคงเพียงพอหรือขนส่งด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอในการป้องกัน

การล้มสามารถวางให้ตั้งขึ้นได้  
10) ต้องยึดไซลินเดอร์ที่วางนอนลงนั้นให้มั่นคงและมีลิ่มขัดไว้หรือผูกรัดติดตรึงไว้อย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้

สามารถกลิ้งหรือเคลื่อนที่ได้ 
11) ต้องบรรทุกหีบห่อบนรถแบบเปิดหรือรถที่มีการระบายอากาศหรือตู้คอนเทนเนอร์แบบเปิดหรือมีการ

ระบายอากาศ หากไม่สามารถทำได้และบรรทุกหีบห่อในรถหรือตู้คอนเทนเนอร์แบบปิด ต้องมีการทำ
เครื่องหมายที่ประตูท้ายของรถหรือประตูท้ายของตู้คอนเทนเนอร์ด้วยข้อความต่อไปนี้โดยมีขนาดคว าม
สูงไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร 

“ระวัง 
ไม่มีการระบายอากาศ 

ให้เปิดด้วยความระมัดระวัง” 
12) ต้องทำเครื่องหมายและติดฉลากไซลินเดอร์ด้วยฉลากหมายเลข 2.1  (ก๊าซไวไฟ) และ UN 1978 สำหรับ 

Propane (R-290) และ UN 1969 สำหรับ Isobutane (R600a) 
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13) เอกสารที่ต้องนำไปพร้อมกับการขนส่งบนรถคันนี้มีดังต่อไปนี้ 
- เอกสารกำกับการขนส่ง (Transport document)  
- ข้อแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับพนักงานขับรถในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ( Instruction in 

writing) 
- ใบอนุญาตขับรถตามชนิดของรถ 
- หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม (หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน) 

14) ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วตามลักษณะเส้นทางท่ีกำหนด 
15) ผูกรัดติดตรึงสินค้าที่บรรทุกหรือไซลินเดอร์ไม่ให้เคลื่อนที่ในระหว่างการขนส่ง 
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ภาคผนวก 4: SDS สำหรับ R-134a 

 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

R-134a 

1. การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต 

ชื่อผลิตภัณฑ:์  R-134a 
ชื่ออ่ืน:   1,1,1,2-Tetrafluroethane 
การนำไปใช้:  ก๊าซสารทำความเย็น 
ผู้จัดจำหน่าย:  National Refrigerants, Inc. 
   661 Kenyon Avenue 
   Bridgeton, New Jersey 08302 
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-17:00 น. หมายเลข 1-800-262-0012 
ในกรณีฉุกเฉินติดต่อ: CHEMTREC: 1-800-424-9300 

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย 

การจำแนกประเภท: ก๊าซภายใต้ความดัน ก๊าซเหลว 
คำสัญญาณ: ระวัง 
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย: ก๊าซบรรจุภายใต้ความดัน อาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน 
สัญลักษณ์: ไซลินเดอร์ 
ข้อควรระวัง: การเก็บรักษา: ป้องกันไม่ให้ได้รับแสงแดด เก็บในที่ระบายอากาศได้ดี 
ข้อมูลกรณีฉุกเฉิน: ไม่มีสี เป็นของเหลวระเหยง่าย มีกลิ่นอ่อนๆ ถึงไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ หากได้รับสัมผัสสารนี้มาก
เกินไปจะทำให้เวียนหัวและเสียสมาธิ หากได้รับสัมผัสในปริมาณที่สูงมาก  กดระบบประสาทส่วนกลางและหัว
ใจเต้นผิดปกติ หากอยู่ในที่อับอากาศ ไอจะแทนที่ออกซิเจนและทำให้หายใจลำบาก ในที่อุณหภูมิสูง (สูงกว่า 250 
องศาเซลเซียส) ผลิตภัณฑ์เกิดการแตกตัวทำให้เกิดกรดไฮโดรฟลูออริก (HF) และคาร์บอนิล เฮไลด์ 
โอกาสการเกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

ผิวหนัง: การระคายเคืองอาจทำให้สูญเสียไขมันในเนื้อเยื่อ หากสัมผัสก๊าซเหลวทำให้เนื้อเยื่อ
ถูกทำลายเพราะความเย็นจัด 

ดวงตา: หากสัมผัสก๊าซเหลวอาจทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงและเนื้อเยื่อถูกทำลาย 
หมอกท่ีเกินอาจระคายเคือง 

การหายใจเข้าไป: จากการทดลองในสัตว์พบว่าสารนี้มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลันต่ำ เมื่อสารนี้ไปแทนที่
ทำให้ออกซิเจนในอากาศลดเหลือ 12-14% เกิดอาการหายใจลำบาก ปัญหาในการ
ใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว หัวใจเต้นแรง และหายใจลำบาก หากได้รับในปริมาณ
มาก ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ 

การกลืนกินเข้าไป:เนื่องจากสารนี้มีจุดเดือดต่ำโอกาสในการกลืนกินจึงมีน้อย หากเกิดข้ึน   
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ผลในระยะยาว: ไม่ทราบข้อมูล 

ไม่มีองค์ประกอบของสารก่อมะเร็ง 

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม 

ชื่อส่วนผสม     หมายเลข CAS   % โดยน้ำหนัก 
1,1,1,2-Tetrafluroethane   811-97-2    100 

ชื่อทั่วไปและชื่อพ้อง 
R-134a; HFC143a 
ไม่มีมลทินหรือสารที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนที่ส่งผลต่อการจำแนกประเภทในหัวข้อที่ 2 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

ผิวหนัง:  ล้างผิวหนังด้วยน้ำทันทีจนกว่าสารเคมีถูกชะล้างออกหมด หากพบว่าเนื้อเยื่อถู กทำลายเพราะ
ความเย็นจัด (frostbite) ให้แช่น้ำอุ่น (ไม่ร้อน) หากไม่มีน้ำ ให้ใช้ผ้าหรือวัสดุคล้ายกันที่นุ่มและ
สะอาดมาปิดคลุมไว้ ให้พบแพทย์หากอาการยังไม่ดีข้ึน 

ดวงตา: ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที (ในกรณีพบว่าเนื้อเยื่อถูกทำลาย ควรใช้
น้ำอุ่น ไม่ร้อน) ดึงเปลือกตาบนขึ้นเป็นระยะเพ่ือให้น้ำไหลผ่านได้ดีขึ้น ให้พบแพทย์หากอาการยัง
ไม่ดีข้ึน 

หายใจเข้าไป:  ให้เคลื่อนผู้ป่วยไปยังท่ีที่อากาศบริสุทธิ์ หายหยุดหายใจ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้ออกซิเจนหาก
จำเป็นและหากมีบุคลากรด้านนี้อยู่ ให้พบแพทย์ทันที ห้ามให้ฮอร์โมนอะดรีนาลีน 

กลืนกินเข้าไป: เนื่องจากสารนี้มีจุดเดือดต่ำโอกาสในการกลืนกินจึงมีน้อยและไม่พิจารณาว่าเป็นอันตราย ห้าม
ทำให้อาเจียรยกเว้นเป็นคำสั่งแพทย์ 

คำแนะนำสำหรับแพทย์: เนื่องจากมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ ควรใช้แคททีโคลามีน (Catecholamines) 
เช่น ฮอร์โมนเนื้อในต่อมหมวกไต (epinephrine) อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษและใช้
เฉพาะกรณีช่วยชีวิตฉุกเฉิน การรักษาผู้ป่วยกรณีได้รับสารนี้เกินขนาดควรรักษาตาม
อาการและตามความพร้อมของสถานพยาบาล 

5. มาตรการผจญเพลิง 

คุณสมบัติไวไฟ 
 จุดวาบไฟ:    ก๊าซ ไม่มีจุดวาบไฟตามกฎระเบียบของ DOT 
 วิธีการทดสอบจุดวาบไฟ:   ไม่เก่ียวข้อง 
 อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง:   > 750 องศาเซลเซียส 
 ค่า UFL (ปริมาตร % ในอากาศ): ไม่มี* 
 ค่า LFE (ปริมาตร % ในอากาศ):  ไม่มี* 

 * ตามมาตรฐาน ASHRAE หมายเลข 34 โดยใช้จุดไม้ขีดไฟ 
 อัตราการแพร่กระจายของไฟ (ของแข็ง): ไม่เก่ียวข้อง 
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สารดับเพลิง: 
 ใช้เฉพาะสารดับเพลิงมาตรฐาน เลือกใช้ชนิดที่เหมาะสมสำหรับวัสดุที่ติดไฟรอบๆ พ้ืนที่ (สารนี้ไม่ติดไฟ) 

อันตรายจากระเบิดและเพลิงไหม้ที่ไม่ปกติ: 
 สารนี้ไม่ไวไฟที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศโดยรอบ อย่างไรก็ตาม จะติดไฟได้เมื่อผสมกับอากาศ
ภายใต้ความดันและสัมผัสกับแหล่งกำเนิดประกายไฟที่เข้มข้น 
 หากสัมผัสกับโลหะท่ีเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือปฏิกิริยาคายความร้อนภายใต้
เงื่อนไขเฉพาะ (เช่น อุณหภูมิสูงมาก และ/หรือ ความดันที่เหมาะสม) 

คำแนะนำพิเศษสำหรับการดบัเพลิง 
 พนักงานดับเพลิงควรสวมใส่ชุดป้องกันชนิด SCBA เพ่ือป้องกันสารพิษที่อาจเกิดขึ้นได้จากสารนี้เมื่อถูกไฟ
ไหม้ ควรมีการป้องกันดวงตาและผิวหนังอย่างเหมาะสม ใช้การฉีดน้ำให้เป็นฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะท่ีมีเพลิงไหม้ 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร 

ในกรณีที่มีการหกหรือรั่วไหล: (ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำเท่านั้น) 
 อพยพผู้ที่ไม่ได้รับการปกป้องออกจากพ้ืนที่ สารนี้จะกระจายตัวไปเมื่อรั่วไหลออกมา ผู้ที่ได้รับการปกป้อง
ควรกำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟและหยุดการรั่วไหลหากทำได้โดยปราศจากความเสี่ยง และจัดให้มีการระบ าย
อากาศ ผู้ที่ไม่ได้รับการปกป้องไม่ควรเข้าไปยังพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจนกระทั่งมีการทดสอบอากาศและกำหนดว่า
ปลอดภัย รวมถึงพ้ืนที่ที่อยู่ต่ำ 

การหกและรั่วไหลอาจต้องรายงานไปยังหน่วยงานส่วนกลางและ/หรือหน่วยงานท้องถิ่น ดูหัวข้อที่ 15 สำหรับ
การรายงาน 

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา 

การเคลื่อนย้ายปกติ: (ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำเท่านั้น) 
 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอสารเข้าไป และห้ามให้สารนี้ที่เป็นของเหลวสัมผัสดวงตา ผิวหนัง หรือเสื้อผ้า 
ห้ามทิ่ม ตำ หรือให้ถังไซลินเดอร์ของสารนี้หล่น และให้อยู่ใกล้กับเปลวไฟและความร้อนที่สูงเกิน ให้ใช้เฉพาะถังไซ
ลินเดอร์ที่ได้รับการรับรอง ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสำหรับการเคลื่อนย้ายและ
การใช้ถังไซลินเดอร์ภายใต้ความดัน 
 ต้องไม่ผสม R-134a กับอากาศที ่ม ีความดันเกินกว่าบรรยากาศสำหรับการทดสอบการรั่ ว หรือ
วัตถุประสงค์อ่ืนๆ 

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา: 
 เก็บในที่เย็น มีการระบายอากาศที่ดี ความเสี่ยงจากเพลิงไหม้ต่ำ และไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง ป้องกันถัง
ไซลินเดอร์และวาล์วต่างๆ ไม่ให้เกิดความเสียหายได้ หลีกเลี่ยงการเก็บไว้บริเวณที่ต่ำกว่าพื้นดิน ปิดวาล์วให้แน่น
หลังการใช้งานและเม่ือใช้หมดแล้ว 

สิ่งท่ีเข้ากันไม่ได้: 
 ผิวอลูมิเนียมขัดใหม่ที่อุณหภูมิและความดันจำเพาะอาจเป็นเหตุให้เกิดปฏิกิริยาคายความร้อนอย่างรุนแรง 
 โลหะที่ทำปฏิกิริยากันทางเคมี: โปแตสเซียม แคลเซียม ผงอลูมิเนียม แมกนีเซียม และสังกะสี 
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8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล 

การควบคุมทางวิศวกรรม: 
 จัดให้มีระบบดูดอากาศในพื้นที่บริเวณจุดถ่ายสารที่เห็นว่าอาจมีการรั่วไหลออกมาได้ การระบายอากาศ
ทางกลอาจเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานอื่นๆ และพ้ืนที่เก็บรักษา 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล: 
 การปอ้งกันผิวหนัง: 
  การได้รับสัมผัสกับสารทำความเย็นอาจทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลาย ชุดปฏิบัติงานทั่วไปและถุงมือ

หนังสามารถใช้ป้องกันได้อย่างเพียงพอ หากต้องสัมผัสกับของเหลวหรือก๊าซของสารนี้เป็น
เวลานาน ใช้ถุงมือที่ทำด้วยฉนวนแบบ PVA หรือ (neoprene) หรือ ยางบิวทิล (butyl rubber) 

 การปอ้งกันดวงตา: 
  สำหรับในสภาวะการทำงานปกติ สวมใส่แว่นนิรภัย หากมีโอกาสที่จะมีการสัมผัสกับของเหลว 

สวมใส่แว่นนิรภัยแบบกันสารเคมี 
 การป้องกันระบบทางเดินหายใจ: 
  ไม่กำหนดสำหรับสถานการณ์ทำงานที่มีการระบายอากาศเพียงพอ สำหรับการรั ่วไหลโดย

อุบัติเหตุหรือไม่มีการระบายอากาศ หรือการรั่วไหลไปสู่พ้ืนที่อับอากาศ ซึ่งส่วนผสมอาจมีค่าเกิน
กว่ากำหนดค่าจำกัดการสัมผัสที่ยอมรับได้ (PEL) ที่ 1,000 ppm ให้ใช้ SCBA หรือชุดที่มีถัง
อากาศช่วยหายใจ สำหรับใส่ออกจากที่เกิดเหตุ ใช้หน้ากากกันก๊าซชนิดไออินทรีย์ (organic 
vapor) 

 ข้อแนะนำเพิ่มเติม: 
  หากมีโอกาสที่สัมผัสกับของเหลว เช่น ในพ้ืนที่ที่มีการหกหรือรั่วไหล ให้สวมใส่รองเท้าบู๊ทและชุด

ที่ป้องกันการซึมผ่านได้ แนะนำให้ใช้ป้ายเตือนปริมาณก๊าซเข้มข้นในพื้นที่ที่มีการรับสัมผัสปกติ
หากพบว่ามีปริมาณก๊าซเข้มข้นสูง จัดให้มีพื้นที่ล้างตาและอาบน้ำฉุกเฉินในตำแหน่งที่เหมาะสม 
สำหรับการปฏิบัติงานทำความสะอาดแท็งก์ ให้ดูกฎระเบียบของ OSHA หมายเลข 29 CFR 
1910.132 และ 29 CFR 1910.133 

แนวทางการควบคุมการรับสัมผัส: 
 ชื่อส่วนผสม  ACGIH TLV  OHSA PEL  ค่าจำกัดอ่ืนๆ 
1,1,1,2-Tetrafluoroethane ไม่กำหนด  ไม่กำหนด *1000 ppm TWA(8ชม.) 
* = ระดับการรับสัมผัสในพ้ืนที่การทำงาน (AIHA) 

ค่าจำกัดการรับสัมผัสอ่ืนๆ สำหรับสารนี้ที่มีโอกาสแตกตัวได้ 
ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์: ACGIH TLV: ค่าสูงสุด 2 ppm, 0.5 ppm TLV-TWA  

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 

ลักษณะท่ัวไป:    ใส ของเหลวและไอไม่มีสี 
สถานะทางกายภาพ:   ก๊าซที่อุณหภูมิปกติ 
มวลโมเลกุล:    102 
สูตรทางเคมี:    F3CCH2F 
กล่ิน:     จางๆ ถึงไม่มีกลิ่น 
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1):  <1.22 
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การละลายในน้ำ (%มวล):  0.15% โดยมวล 
pH:     เป็นกลาง 
จุดเดือด:    -26.2 องศาเซลเซียส 
จุดเยือกแข็ง:    -92.5 องศาเซลเซียส 
ความดันไอ:    85.8 psia ที่ 70 องศาฟาเรนไฮท์,  

213.4 psia ที่ 130 องศาฟาเรนไฮท์ 
ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1):  3.5 
อัตราการระเหย:    >1 เทียบกับ CCl4 = 1 
% สารระเหย:    100 
ค่าจำกัดกลิ่น:    ไม่กำหนด 
ความไวไฟ:    ไม่เก่ียวข้อง 
LEL/UEL:    ไม่มี 
ความหนาแน่น:    1.2 กรัม/ลบ.ม. ที่ 25 องศาเซลเซียส 
Partition Coeff (n-octanol/water): Log Pow:1.06 
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง:  >750 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิที่แตกสลายตัวได้เอง:  >250 องศาเซลเซียส 
ความหนืด:    ไม่เก่ียวข้อง 
จุดวาปไฟ:    ไม่เก่ียวข้อง 
(วิธีการหาค่าจุดวาบไฟและข้อมูลความไวไฟอ่ืนๆ สามารถดูได้จากหัวข้อที่ 5) 

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 

โดยท่ัวไปเสถียร: (สภาพที่ต้องหลีกเลี่ยง): 
 สารนี้เสถียร 

 ห้ามผสมกับออกซิเจนหรืออากาศที่ความดันมากกว่าบรรยากาศ แหล่งความร้อนสูงใดๆ เช่น ไฟแช็ค 
เปลวไฟ จุดที่มีความร้อนสูง หรือการเชื่อมจจากทำให้เกิดผลผลิตที่เป็นพิษ และ/หรือการแตกตัวเป็นสาร
กัดกร่อน 

ความเข้ากันไม่ได้: 
(ภายใต้สภาวะเฉพาะ เช่น อุณหภูมิสูงมาก และ/หรือความดันที่เหมาะสม) ผิวอลูมิเนียมขัดใหม่ (อาจเป็น
เหตุให้เกิดการคายความร้อน) โลหะที่ทำปฏิกิริยากันทางเคมี: โปแตสเซียม แคลเซียม ผงอลูมิเนียม 
แมกนีเซียม และสังกะสี  

ผลิตภัณฑ์ที่แตกตัวเป็นอันตรายเกิดขึ้น: 
 ฮาโลเจน กรดฮาโลเจน และอาจเกิดคาร์บอนิล เฮไลด์ 
การเกิดโพลิเมอร์ไรเซช่ันที่เป็นอันตราย: 
 จะไม่เกิดข้ึน 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา 

ผลกระทบเฉียบพลัน: 
LC50: การหายใจเข้าไป 4 ชม. (หนู) > 500,000 ppm / ขีดจำกัดการเกิดผลต่อการเต้นของหัวใจ (สุนัข) 
800,000 ppm, NOEL 50,000 ppm 
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ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง (กึ่งเรื้อรังและเรื้อรัง): 
 ไม่เป็นสารก่อมะเร็งจากการทดสอบ 4 ชนิด 
 กำเนิดทารกวิรูป NOEL (หนูและกระต่าย) 40,000 ppm 
 เรื้อรัง NOEL 10,0000 ppm 
ปริมาณความเป็นพิษท่ีได้รับซ้ำ: 
 การทดสอบให้หนูรับสัมผัสสารนี้ทางการหายใจตลอดชีวิตพบว่ามีการเพิ่มข้ึนของเนื้องอกต่อมน้ำลาย 
สารสนเทศอื่นๆ: 

 ผลกระทบเฉียบพลันจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของของเหลวอาจทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความ
เย็น ไอหนักกว่าอากาศและสามารถแทนที่ออกซิเจนทำให้หายใจลำบากหรือหายใจไม่ออก อาจทำให้หัว
ใจเต้นผิดจังหวะ 

ข้อมูลอ่ืนๆ: 
 กระบวนการเผาผลาญอาหาร <0.5% ในการทดสอบคาร์บอนไดออกไซด์ที่ 50,000 ppm พบว่ามีการ
พัฒนาของเนื้องอกท่ีไม่เป็นอันตราย 

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา 

ความสามารถในการย่อยสลาย (BOD):  R-134a เป็นก๊าซที่อุณหภูมิห้อง ดังนั้น จึงไม่ตกค้างในน้ำ 
Octanol Water Partition Coefficient: ดูหัวข้อที่ 9 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด 

RCRA    ไม่เป็นของเสียอันตราย 
ข้อพิจารณาในการกำจัด:  

การกำจัดต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศ รัฐ หรือท้องถิ่น  
ข้อมูลที่แสดงในที่นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผสมกับวัสดุอื่นอาจทำให้ผลการจำแนก
แตกต่างไป และจำเป็นต้องทำการจำแนกใหม่และกำจัดอย่างถูกวิธี 

14. ข้อมูลการขนส่ง 

หมายเลขสหประชาชาติ:  UN 3159 
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง:  1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 134a) 
ประเภท:    2.2 
กลุ่มการบรรจุ:    ไม่มี 

15.  ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ 

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ใช้งาน 
คำเตือน: ห้ามระบายสารนี้ออกสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายอากาศที่สะอาดของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องกักเก็บสารนี้ไม่ให้ไหลออกสู่บรรยากาศเนื่องจากเป็นสารที่ทำลายโอโซนและทำให้เกิด
สภาวะโลกร้อน 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

วันที่ออกเอกสารนี้:  เมษายน 2561 
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วันที่ออกเอกสารครั้งก่อน: เมษายน 2558 
สารสนเทศอื่นๆ:  การจำแนกประเภทตาม HMIS  

สุขภาพ – 1, ความไวไฟ – 1, การทำปฏิกิริยา – 0 
การจำแนกประเภทตาม NFPA  
สุขภาพ – 2, ความไวไฟ – 1, การทำปฏิกิริยา - 0 
ANSI/ASHRAE: 34 Safety Group – A1 
UL Classified 

    มาตรฐานด้านกฎหมาย: 
1. กฎหมาย OSHA สำหรับก๊าซอัด: 29CFR 1910.101 
2. การจำแนกตาม DOT 49 CFR 172.101 
สารสนเทศด้านพิษวิทยาตามการทดสอบ PAFT 
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ภาคผนวก 5: SDS สำหรับ R-290 

 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
R-290 PROPANE 

1. การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต 

ชื่อผลิตภัณฑ:์  PROPANE 
ชื่ออ่ืน:   Liquefied Petroleum Gas (LPG) 
การนำไปใช้:  ก๊าซสารทำความเย็น 
ผู้จัดจำหน่าย:  National Refrigerants, Inc. 
   661 Kenyon Avenue 
   Bridgeton, New Jersey 08302 
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-17:00 น. หมายเลข 1-800-262-0012 
ในกรณีฉุกเฉินติดต่อ: CHEMTREC: 1-800-424-9300 

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย 

การจำแนกประเภท: ก๊าซไวไฟ ก๊าซภายใต้ความดัน ก๊าซอัด 
คำสัญญาณ: อันตราย 
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย: ก๊าซไวไฟสูงมาก ก๊าซบรรจุภายใต้ความดัน อาจระเบิดได้เมื่อได้รับ

ความร้อน 
สัญลักษณ์: ท่อไซลินเดอร์ เปลวไฟ 

 
ข้อความแสดงข้อควรระวัง:  

การป้องกัน:  เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่ 
การตอบโต้:  เพลิงไหม้จากก๊าซที่รั ่วไหล ห้ามดับไฟยกเว้นสามารถหยุดการรั่วไหลได้ทันที กำจัด

แหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมดหากปลอดภัยในการดำเนินการ 
การเก็บรักษา:  ป้องกันแสงแดดโดยตรง เก็บรักษาในสถานที่ท่ีมีอากาศถ่ายเทได้ดี 

ข้อมูลกรณีฉุกเฉิน:  
ก๊าซไวไฟ ก๊าซภายใต้ความดัน 

โอกาสการเกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
ผลที่เกิดขึ้นหากได้รับสัมผัสสารนี้ในปริมาณมาก: 

ดวงตา: ไม่พบผลที่ชัดเจนหรืออันตรายร้ายแรง 
ผิวหนัง: ไม่พบผลที่ชัดเจนหรืออันตรายร้ายแรง 
การหายใจเข้าไป: ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน 
การกลืนกินเข้าไป: การกลืนกินไม่จัดเป็นเส้นทางรับสัมผัสทั่วไปสำหรับก๊าซ  
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3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม 

ชื่อส่วนผสม     หมายเลข CAS   % โดยน้ำหนัก 
Propane       74-98-6        100 

ชื่อทั่วไปและชื่อพ้อง 
Liquefied Petroleum Gas (LPG) R-290 

ไม่มีมลทินหรือสารที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนที่ส่งผลต่อการจำแนกประเภทในหัวข้อที่ 2 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

ผิวหนัง: ในกรณีที่สัมผัสผิวหนัง ล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมากทันที ถอดเสื้อและรองเท้าที่ปนเปื้อนออก 
ซักเสื้อผ้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ซักล้างรองเท้าให้สะอาดทั่วบริเวณก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ให้พบ
แพทย์ 

ดวงตา: ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาทีทันที ให้พบแพทย์ 

หายใจเข้าไป:  ให้เคลื่อนผู้ป่วยไปยังที่ที่อากาศบริสุทธิ์ หายหยุดหายใจ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้ออกซิเจนหาก
จำเป็นและหากมีบุคลากรด้านนี้อยู่ ให้พบแพทย์ทันที 

กลืนกินเข้าไป: ห้ามทำให้อาเจียรยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์ชี้ว่าให้สามารถทำได้ ห้ามให้อะไรทางปากกับผู้ที่
หมดสติ ให้พบแพทย์หากยังมีอาการ 

คำแนะนำสำหรับแพทย์: 
ไม่มีการรักษาเฉพาะ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาทันทีหากได้รับในปริมาณมากโดยการหายใจ
เข้าไปหรือกินเข้าไป 

5. มาตรการผจญเพลิง 

คุณสมบัติไวไฟ 
 จุดวาปไฟ:    
 อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง:   468 องศาเซลเซียส 
 ค่า UEL (ปริมาตร % ในอากาศ): 9.5% 
 ค่า LEL (ปริมาตร % ในอากาศ):  2.2% 
 สารดับเพลิง:    คาร์บอน ออกไซด์ (CO, CO2) 
อันตรายจากระเบิดและเพลิงไหม้ที่ไม่ปกติ: 
 ไวไฟสูงมากหากอยู่ใกล้กับเปลวไฟ ประกายไฟ และการคายประจุของสารออกซไดซ์ 

คำแนะนำสำหรับการดับเพลิง: 
 ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง น้ำฉีดเป็นฝอย หรือละออง หากมีไฟไหม้ หยุดการไหลของก๊าซทันที
หากสามารถทำได้โดยปราศจากความเสี่ยง ฉีดน้ำจากระยะปลอดภัยเพื่อหล่อเย็นภาชนะและปกป้องพื้นที่ใกล้เคียง 
ไวไฟสูงมาก ก๊าซอาจสะสมตัวในพื้นที่อับอากาศ สามารถไหลไปได้ไกลๆ และหากมีแหล่งกำเนิดประกายไฟจะทำ
ให้เกิดไฟย้อนกลับเป็นผลทำให้ไฟไหม้หรือระเบิดเกิดข้ึนได้ พนักงานดับเพลิงควรสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่เป็นแบบมีถังอัดอากาศในตัว (SCBA) ชนิดมีหน้ากากปิดเต็มใบหน้า ถังอัดอากาศมีความดันเป็นบวก 
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6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร 

ขั้นตอนปฏิบัติในกรณีที่มีการหกหรือรั่วไหล: 
 ให้ติดต่อหน่วยฉุกเฉินทันที กันผู้ไม่เก่ียวข้องออกจากพ้ืนที่เกิดเหตุ ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม 
(ข้อที่ 8) ปิดวาล์วจ่ายก๊าซหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย กันพื้นท่ีไว้จนกว่าก๊าซกระจายตัวหมด ป้องกันไม่ให้
วัสดุที่รั่วไหลกระจายตัวและไหลลงดิน น้ำ รางน้ำฝน และท่อระบายน้ำ 

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา 

การเคลื่อนย้ายปกติ: 
 ให้ปิดวาล์วภาชนะไว้ตลอดเวลา ใช้เฉพาะในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เก็บให้ห่างจากความร้อย ประกายไฟ
และเปลวไฟ ลดแหล่งกำเนิดประกายไฟเพ่ือป้องกันเพลิงไหม้ ใช้อุปกรณ์ที่ป้องกันการระเบิด (การระบายอากาศ 
ไฟแสงสว่าง และอุปกรณ์เคลื่อนย้าย) ห้ามเจาะรูหรือเผาภาชนะบรรจุก๊าซ ก๊าซมีความดันสูง ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะ
สำหรับไซลินเดอร์ภายใต้ความดัน ปิดวาล์วไว้ตลอดเวลาหลังการใช้งานและเมื่อก๊าซหมดถังแล้ว ปกป้อง ไซลิน
เดอร์ไม่ได้ได้รับความเสียหายทางกายภาพ ห้ามลาก ห้ามกลิ้ง ห้ามเลื่อน หรือกระแทก ใช้รถยกสำหรับการ
เคลื่อนย้ายไซลินเดอร ์  

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา: 
 ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่เย็น มีการระบายอากาศที่ดี วางไซลินเดอร์ตั้งขึ้นและมีฝาครอบวาล์ว
ปิดไว้ และผูกยึดป้องกันการล้มหรือถูกกระแทกให้ล้ม อุณหภูมิของไซลินเดอร์ต้องไม่เกิน 52 องศาเซลเซียส (125 
องศาฟาเรนไฮต์) 

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล 

การควบคุมทางวิศวกรรม: 
 ใช้เฉพาะพ้ืนที่ที่มีการระบายอากาศเพียงพอ ใช้ในระบบปิด มีการระบายอากาศเฉพาะที่ หรือการควบคุม
ทางวิศวกรรมอ่ืนๆ เพื่อให้ระดับก๊าซในอากาศต่ำกว่าระดับที่กำหนด การควบคุมทางวิศวกรรมต้องควบคุมให้ทั้ง
ความเข้มข้นของก๊าซ ไอ และฝุ่นต่ำกว่าค่าจำกัดของการระเบิด ใช้อุปกรณ์ระบายอากาศที่ป้องกันการระเบิด 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล: 
 การป้องกันผิวหนัง: 
 ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ป้องกันลำตัวตามงานท่ีทำและความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนได้ และควรได้รับการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนการเคลื่อนย้ายสารนี้ 

 การป้องกันดวงตา: 
 ควรใช้แว่นตาที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่การประเมินความเสี่ยงกำหนดไว้ว่าจำเป็นเพื่อ

หลีกเลี่ยงการรับสัมผัสของเหลวกระเด็น ไอ หรือฝุ่น 

 การป้องกันระบบทางเดินหายใจ: 
 ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เข้ากับใบหน้า มีกรองอากาศหรือใช้ชนิดมีอากาศอัดเข้า

มาหากการประเมินความเสี่ยงได้ระบุว่าจำเป็นต้องใช้ การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดิน
หายใจขึ้นอยู่กับระดับของการที่ได้รับสัมผัส ความเป็นอันตรายของผลิตภัณฑ์ และระดับการ
ทำงานที่ปลอดภัยของอุปกรณ์ท่ีเลือก 

 มาตรฐานที่ใช้ ได้แก่ US 29 CFR 1910.134 และแคนาดา Z94.4-93 
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แนวทางการควบคุมการรับสัมผัส 
(ค่าจำกัดในการรับสัมผัส)  
ชื่อส่วนผสม  ACGIH TLV  OHSA PEL  ค่าจำกัดอ่ืนๆ 

Propane  1,000 ppm  1,000 ppm 

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 

ลักษณะท่ัวไป:    ไม่มีสี ก๊าซเหลวอัด 
สถานะทางกายภาพ:   ก๊าซที่อุณหภูมิปกติ 
กล่ิน:     ไม่มีกลิ่น 
การละลายในน้ำ:   0.02255 กรัม/ลิตร 
จุดเดือด:    -41.79 องศาเซลเซียส 
ความดันไอ:    109 psig 
จุดวาปไฟ:    -104 องศาเซลเซียส 
อัตราการระเหย:    ไม่มีข้อมูล 
ความไวไฟ:    ไวไฟสูงหากอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดประกายไฟหรือสารออกซิไดซ์ 
LEL/UEL:    2.2%/9.5% 
Partition Coeff (n-octanol/water): Log Pow:1.09 
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง:  468 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิที่แตกสลายตัวได้เอง:  ไม่มีข้อมูล 
ความหนืด:    ไม่เก่ียวข้อง 
ความหนาแน่นไอ:   1.6 (อากาศ=1) 
% สารระเหย:    100% 
ความหนาแน่น:    0.116 ปอนด์/ลบ.ฟุต 
pH:     ไม่เก่ียวข้อง 
จุดหลอมละลาย/จุดเยือกแข็ง:  -185.89 องศาเซลเซียส 
ปริมาตรจำเพาะ (ลบ.ฟุต/ปอนด์): 8.62069 
สูตรโมเลกุล:    C3H8 
มวลโมเลกุล:    44.11 กรัม/โมล 
จุดเดือด/จุดกลั่นตัว:   -161 องศาเซลเซียส 

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 

ความเสถียรทางเคมี: สารนี้เสถียร 
การเกิดปฏิกิริยา: ไม่เกิดปฏิกิริยาภายใต้สภาวะการเก็บรักษาปกติ 
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้: หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดประกายไฟ (ประกายไฟหรือไฟ) ห้ามตัด เชื่อม 

บัดกร ีเจาะหรือเจียภาชนะบรรุจ  

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา 

ข้อมูลความเป็นพิษ: 
IDLH: 2100 ppm 
ผลเรื้อรังต่อมนุษย์: ทำให้อวัยวะนี้เสียหาย: ระบบประสาท 
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ผลเป็นพิษเฉียบพลันต่อมนุษย์: ไม่มีข้อมูลเฉพาะในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลทางด้านความเป็นพิษ
ของสารนี้ต่อมนุษย์ 

ผลที่เกิดขึ้นเฉพาะอื่นๆ: 
ผลต่อการก่อมะเร็ง: ไม่พบข้อมูลที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญหรืออันตรายที่รุนแรง 
ผลต่อการวิรูป: ไม่พบข้อมูลที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญหรืออันตรายที่รุนแรง 
ความเป็นพิษต่อการขยายพันธุ์: ไม่พบข้อมูลที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญหรืออันตรายที่รุนแรง 

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา 

ผลิตภัณฑ์ในการย่อยสลาย (BOD): ผลิตภัณฑ์นี้คือคาร์บอนออกไซด์ (CO, CO2) และน้ำ  
ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์จากจากย่อยสลาย: ผลิตภัณฑ์โดยตัวมันเองและผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลายไม่เป็น

พิษ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: ไม่มี 
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม: ไม่พบผลที่มีนัยสำคัญหรือความเป็นอันตรายร้ายแรง 
ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม: ไม่มี 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด 

ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ที่นำออกจากภาชนะบรรจุเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศ รัฐ และท้องถิ่น 

14. ข้อมูลการขนส่ง 

หมายเลขสหประชาชาติ:   UN 1978 
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง:   Propane 
ประเภท:    2.1 
กลุ่มการบรรจุ:    ไม่มี 

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ 

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศท่ีใช้งาน 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

ระบบกำหนดระดับความเป็นอันตราย 
มาตรฐาน NFPA มาตรฐาน HMIS 

สุขภาพ  =1 สุขภาพ            =1 
ความไวไฟ =4 ความไวไฟ                     =4 
ความไม่เสถียร =0 ความไม่เสถียร           =0 
พิเศษ  =ไม่มี การป้องกันส่วนบุคคล =C 
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ภาคผนวก 6: SDS สำหรับ R-600a 

 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
R-600a ISOBUTANE 

1. การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต 

ชื่อผลิตภัณฑ:์  ISOBUTANE 
ชื่ออ่ืน:   2-methylpropane 
การนำไปใช้:  ก๊าซสารทำความเย็น 
ผู้จัดจำหน่าย:  National Refrigerants, Inc. 
   661 Kenyon Avenue 
   Bridgeton, New Jersey 08302 
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-17:00 น. หมายเลข 1-800-262-0012 
ในกรณีฉุกเฉินติดต่อ: CHEMTREC: 1-800-424-9300 
ข้อมูลกรณีฉุกเฉิน:  ก๊าซไวไฟ ของเหลวภายใต้ความดันสูง 

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย 

การจำแนกประเภท: ก๊าซไวไฟ ก๊าซภายใต้ความดัน ก๊าซอัด 
คำสัญญาณ: อันตราย 
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย: ก๊าซไวไฟสูงมาก ก๊าซบรรจุภายใต้ความดัน อาจระเบิดได้เมื่อได้รับ

ความร้อน 
สัญลักษณ์: ท่อไซลินเดอร์ เปลวไฟ 

 
ข้อความแสดงข้อควรระวัง:  

การป้องกัน:  เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่ 
การตอบโต้:  เพลิงไหม้จากก๊าซที่รั่วไหล ห้ามดับไฟยกเว้นสามารถหยุดการรั่วไหลได้ทันที กำจัด

แหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมดหากปลอดภัยในการดำเนินการ 
การเก็บรักษา:  ป้องกันแสงแดดโดยตรง เก็บรักษาในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี 

ข้อมูลกรณีฉุกเฉิน:  
ก๊าซไวไฟ ของเหลวภายใต้ความดันสูง 
โอกาสการเกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
ผลที่เกิดขึ้นหากได้รับสัมผัสสารนี้ในปริมาณมาก: 



 

111 

 

ดวงตา: ของเหลวทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรง ตาแดง น้ำตาไหล มองไม่ชัด 
และไหม้จากความเย็น 

ผิวหนัง: สัมผัสกับของเหลวที่กำลังระเหยทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลายจากความเย็นจัด 
การหายใจเข้าไป: การหายใจเอาไอสารนี้เข้าไปจะทำให้ชาและเคลิบเคลิ้ม หากได้รับเป็นระยะ

เวลานานทำให้หายใจเร็ว ปวดศีรษะ มึนงง ง่วงนอน หมดสติ และเสียชีวิตจาก
การขาดออกซิเจนหายใจ ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นและเวลาที่ได้รับสัมผัส 

การกลืนกินเข้าไป: อันตรายจากการสำลัก  

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม 

ชื่อส่วนผสม     หมายเลข CAS   % โดยน้ำหนัก 
Liquefied Petroleum Gas    75-28-5        100 

ชื่อทั่วไปและชื่อพ้อง 
Isobutane; R-600a 

ไม่มีมลทินหรือสารที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนที่ส่งผลต่อการจำแนกประเภทในหัวข้อที่ 2 

4. มาตรการปฐมพยาบาล 

ผิวหนัง: หากสัมผัสของเหลว ให้ทำให้บริเวณท่ีสัมผัสได้รับความอบอุ่นและให้พบแพทย์ทันทีหากพบว่า
เนื้อเยื่อได้รับความเสียหาย ใช้น้ำในปริมาณมากล้างบริเวณท่ีได้รับสัมผัส 

ดวงตา: หากสัมผัสของเหลว ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที ให้พบแพทย์ทันทีหาก
เนื้อเยื่อถูกทำลาย 

หายใจเข้าไป:  ให้เคลื่อนผู้ป่วยไปยังที่ที่อากาศบริสุทธิ์ หายหยุดหายใจ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้ออกซิเจนหาก
จำเป็นและหากมีบุคลากรด้านนี้อยู่ ให้พบแพทย์ทันที 

กลืนกินเข้าไป: ห้ามทำให้อาเจียร ให้พบแพทย์ทันที 

คำแนะนำสำหรับแพทย์: ไม่มีคำแนะนำเฉพาะ  

5. มาตรการผจญเพลิง 

คุณสมบัติไวไฟ 
 จุดวาปไฟ (วิธีการทดสอบ):  -117 องศาฟาเรนไฮต์ (แบบเปิดถ้วย)  
 ค่า UEL (ปริมาตร % ในอากาศ)  8.4% 
 ค่า LEL (ปริมาตร % ในอากาศ)  1.8% 
 สารดับเพลิง:    ผงเคมีแห้ง (B-C) น้ำ 
อันตรายจากระเบิดและเพลิงไหม้ที่ไม่ปกติ: 
 ไอหนักกว่าอากาศและอาจเดินทางไปบนพ้ืนหรือเคลื่อนไปตามระบบระบายอากาศ และจุดระเบิดโดย
แหล่งกำเนิดประกายไฟ ความร้อนในระยะที่ไกลออกไปจากจุดที่มีการรั่วไหลหรือที่มีการทำงาน 

คำแนะนำสำหรับการดับเพลิง: 
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 หยุดการไหลของก๊าซหากสามารถทำได้ ฉีดน้ำเป็นฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะ หลีกเลี่ยงการสะสมตัวกันวัสดุ
ที่ติดไฟได้ กันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามระยะที่ปลอดภัยเมื่อทำการดับเพลิง การขยายตัวของ
ของเหลวและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอจะทำให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้แผ่ขยายออกเป็นวงกว้าง 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร 

ขั้นตอนปฏิบัติในกรณีที่มีการหกหรือรั่วไหล: 
 หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดประกายไฟ ระบายอากาศในพื้นที่ ฉีดน้ำเป็นฝอยเพื่อให้ระเหยหรือระบายอากาศ 
ป้องกันร่างกายไม่ให้สัมผัสกับของเหลว หากเป็นพ้ืนที่อับอากาศ ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีอากาศในตัว แจ้ง
หน่วยดับเพลิงในพ้ืนที่ 

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา 

การเคลื่อนย้ายปกติ: 
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศหรือในพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว ปฏิบัติตาม NFPA#58 

ข้อแนะนำในการเก็บรักษา: 
 เก็บภาชนะขนาดเล็กไว้ในที่ท่ีมีการระบายอากาศที่ดี ห่างจากแหล่งความร้อนหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟ 
ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่เก็บรักษาและใช้งาน 

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล 

การระบายอากาศ: 
ทางกล: จัดให้มีหากจำเป็นเพื่อลดระดับความเข้มข้นให้ต่ำกว่า TLV และ LEL 
การระบายอากาศในพื้นที่: แนะนำให้มีการระบายอากาศอย่างต่อเนื่อง 
พิเศษ: พัดลมและมอเตอร์แบบป้องกันการระเบิด 

การป้องกันผิวหนัง: 
 แนะนำให้ใช้ถุงมือแบบกันการซึมผ่าน กันความเย็นได้ดี สวมเสื้อผ้าที่กันการซึมผ่านสำหรับการ

ทำงานที่ต้องสัมผัสเป็นระยะเวลานานหรือสัมผัสซ้ำ 

การป้องกันดวงตา: 
 แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าหรือแว่นนิรภัย 

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ: 
 ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบมีอากาศอัดในตัว (SCBA) ที่ได้รับการรับรองโดย 

NIOSH 

แนวทางการควบคุมการรับสัมผัส 
(ค่าจำกัดในการรับสัมผัส)  
 ชื่อส่วนผสม   ACGIH TLV  OHSA PEL  ค่าจำกัดอ่ืนๆ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)    1,000 ppm 

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 

ลักษณะท่ัวไป:    ใส ไม่มีสี ก๊าซเหลวอัด 
สถานะทางกายภาพ:   ก๊าซที่อุณหภูมิปกติ 
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กล่ิน:     กลิ่นหวานแบบปิโตรเลียม 
การละลายในน้ำที่ 70F:   0.008% 
อัตราจุดเดือด:    10.9F 
ความดันไอที่ 70F:   31 psig 
จุดวาปไฟ:    -85 องศาเซลเซียส 
อัตราการระเหย:    >1 (Ethyl Ether=1) 
ความไวไฟ:    ไวไฟสูงหากอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดประกายไฟหรือสารออกซิไดซ์ 
LEL/UEL:    1.8%/8.4% 
Partition Coeff (n-octanol/water): Log Pow: 2.8 
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง:  460 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิที่แตกสลายตัวได้เอง:  ไม่มีข้อมูล 
ความหนืด:    ไม่เก่ียวข้อง 
ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1):  2.006  
% สารระเหย (โดยปริมาตร):  100% 
ความหนาแน่น:    ก๊าซ 0.5572 ปอนด์/ลบ.ฟุต 
pH:     ไม่เก่ียวข้อง 
จุดหลอมละลาย:    -160 องศาเซลเซียส 
ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ=1):  0.564 
สูตรทางเคมี:    C4H10 
มวลโมเลกุล:    58.14 

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 

ความเสถียรทางเคมี: สารนี้เสถียร 
การเกิดปฏิกิริยา: ไม่เกิดปฏิกิริยาภายใต้สภาวะปกติ 
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้: ไม่มี 
สภาวะท่ีต้องหลีกเลี่ยง: ความร้อนสูง ประกายไฟ และเปลวไฟ  

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา 

ความเป็นพิษทางการหายใจ (หนู) LC50 (4 ชั่วโมง): 658,000 ppm 
โอกาสเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ 
ผลจากการที่ได้รับสัมผัสสารนี้เข้าไปเกินค่าที่กำหนด 

สัมผัสดวงตา: ของเหลวที่กำลังระเหยสัมผัสกับดวงตาอาจทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะ
ความเย็นจัด 

สัมผัสผิวหนัง: ของเหลวที่กำลังระเหยสัมผัสกับผิวหนังอาจทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะ
ความเย็นจัดซึ่งทำให้ผิวหนังมีสีเทาหรือขาว ตามด้วยเป็นแผลพอ  

สูดดมเข้าไป: ไอหนักกว่าอากาศและสามารถทำให้ขาดออกซิเจนในการหายใจ หาก
หายใจเอาไอที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปอาจทำให้เวียนศีรษะ หลงทิศ สับสน 
เมาก๊าซหรืออาเจียร ไปสู่การไม่รู้สึกตัว หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือเสียชีวิต 

กลืนกินเข้าไป: ไม่เป็นเส้นทางท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นได้ 
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ผลที่เกิดขึ้นเฉียบพลันและภายหลัง ไม่พบผลที่เกิดข้ึนที่เป็นนัยสำคัญหรืออันตรายร้ายแรง 
ผลต่อการก่อมะเร็ง: ไม่พบข้อมูลที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญหรืออันตรายที่รุนแรง 

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา 

ผลิตภัณฑ์ในการย่อยสลาย (BOD): ไม่มีข้อมูล  

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด 
(1) การกอบกู้โดยใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือทางกล 
(2) เผาทิ้งในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (ไอ) 
(3) ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศในพ้ืนที่ปลอดภัย (ไม่มีเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดประกายไฟ) 

ข้อพิจารณาอ่ืนในการกำจัด: 
การกำจัดต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศ รัฐ และท้องถิ่นนั้นๆ 

14. ข้อมูลการขนส่ง 

หมายเลขสหประชาชาติ:  UN 1969 
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง:  Isobutane 
ประเภท:   2.1 
กลุ่มการบรรจุ:   ไม่มี 

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ 

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศท่ีใช้งาน 

16. ข้อมูลอ่ืนๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

ระบบกำหนดระดับความเป็นอันตราย 
มาตรฐาน HMIS 

สุขภาพ           =1 
ความไวไฟ                     =4 
ความไม่เสถียร           =0 
การป้องกันส่วนบุคคล =C 
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ภาคผนวก 7: บันทึกการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างแผนการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม (EMP) สำหรับภาคอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ 

 
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:30 – 16:30 น. 

ห้อง 503 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
1. บทนำ 

การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนหนึ่งของขอบข่ายงานบริการของที่ปรึกษา
เพ่ือจัดทำแผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMP) ในการปรับเปลี่ยนการใช้สารทำความเย็นเชิงพาณิชย์จากสาร 
HCFC-22 และ/หรือ สารเคมีที่มีศักยภาพในการเกิดภาวะโลกร้อนสูง ไปเป็น HFC-32 หรือส่วนผสม HFC/HFO 
ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ของโครงการสาธิตที่บริษัท พัฒนา อินเตอร์คูล จำกัด ภายใต้
โครงการลดและเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 2 การประชุมนี้จัดขึ้นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมในวันที่ 19 มิถุนายน 
2562 เวลา 15:30 – 16:30 น.  

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ ้น 26 ราย จากภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องในการ
นำเสนอส่วนแรกซึ่งเป็นเรื่องร่างกรอบแผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (EMF) สำหรับภาคส่วนอุตสาหกรรม
โฟมแบบฉีดพ่น (foam spray) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มผู้เข้าร่วมที่มีความแตกต่างกัน ทำให้การนำเสนอใน
ส่วนที่สองเรื่องร่างแผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนการใช้สารทำความเย็นจาก  R134a 
ไปเป็น R209/R600a มีผู ้เข้าร่วมรับฟังเพียง 8 ราย ซึ ่งส่วนใหญ่เป็นผู ้เข้าร่วมการประชุมจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและธนาคารโลก รวมทั้งตัวแทนจากบริษัท พัฒนา อินเตอร์คูล จำกัด 
 
2. การกล่าวเปิดการประชุม 

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้กล่าวเปิดการประชุม และขอให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาการจัดทำร่างกรอบแผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
(EMF) สำหรับภาคส่วนอุตสาหกรรมโฟมแบบฉีดพ่น (foam spray) และร่างแผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
สำหรับการปรับเปลี่ยนการใช้สารทำความเย็นจาก R134a ไปเป็น R209/R600a และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้
ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะต่อการนำเสนอทั้งสองเรื่องดังกล่าว 

 
3. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

โครงการลดและเลิกใช้สาร HCFC ระยะที่ 2 ในประเทศไทยเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากโครงการระยะที่ 1 
โครงการที่นำเสนอนี้ยังคงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศและเครือข่ายศูนย์
การเรียนรู้หรือโรงเรียน ซึ่งสร้างขึ้นภายใต้โครงการระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการรั่วไหลของสาร HCFC 
ในระหว่างการปฏิบัติงานและการให้บริการ โครงการนี้สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นจากสาร HFC-
134a ที่ใช้เป็นสารทำความเย็นสำหรับการผลิตเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ให้กับบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล 
จำกัด ให้เป็นโครงการสาธิต 

การปรึกษาหารือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอร่างกรอบแผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
สำหรับภาคอุตสาหกรรมโฟมแบบฉีดพ่นซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นการจัดจ้างแยกกัน และนำเสนอ
ร่างแผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งนำเสนอโดยบริษัท เคมเซฟ คอนซัลแทนทส์ จำกัด 
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4. สรุปการนำเสนอแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นเชิง
พาณิชย์ของบริษัท พัฒนา อินเตอร์คูล จำกัด 

ที่ปรึกษาได้นำเสนอความเป็นมาของโครงการและขอบเขตงานให้คำปรึกษา เนื้อหาของร่าง  EMP ผล
การศึกษาและข้อเสนอแนะ และในช่วงท้ายได้มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งได้ตอบไปในทุกประเด็น  ร่าง EMP 
ได้รับการจัดทำเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของธนาคารโลก (OP 4.01) แนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย (EHS) ของกลุ่มธนาคารโลก รวมถึงพิจารณาตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศ
ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับสารทำความเย็น R134a, R290 และ R600a ร่าง EMP มีเนื้อหาทั้งสิ้น 13 
บท โดยที่ปรึกษาได้นำเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมเฉพาะบทที่ 4 ถึง 12 เนื่องจากระยะเวลาการนำเสนอที่
จำกัด  

บทที่ 4 กล่าวถึงกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ R290 และ R600a ที่นำมาใช้เป็น
สารทำความเย็น โดยมีหัวข้อย่อยจำนวนสองบท ได้แก่ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับโรงงานที่ผลิตเครื่องทำความเย็น
เชิงพาณิชย์ และกฎระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย  บทที่ 5 เกี่ยวกับ
ข้อกำหนดและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม สำหรับ
สารทำความเย็น R290 และ R600a ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรฐานและกฎระเบียบของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป มาตรฐาน IEC/ISO และการผลิต การติดตั้ง และการใช้สารทำความเย็นที่เป็นก๊าซไวไฟชนิด  R290 และ 
R600a. ประเด็นสำคัญในบทนี้คือการชาร์จสารทำความเย็นในระบบเครื่องทำความเย็นต้องมีปริมาณไม่เกินกว่า  
150 กรัม และข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับกระบวนการในการผลิตเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นชนิดนี้ 
อาทิ การจัดเก็บภาชนะบรรจุสารทำความเย็น ระบบระบายอากาศ การบริการและซ่อมแซม เป็นต้น บทที่ 6 
กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานของบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด ประกอบด้วยตัวอย่างเช่น ข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับบรษิัท 
ตำแหน่งที่ตั้งและแผนผังของโรงงาน กระบวนการผลิตซึ่งมีสารทำความเย็นเกี่ยวข้อง เป็นต้น  บทที่ 7 เป็นข้อมูล
การทบทวนเชิงลึกของมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และการ
ระเบิด บทที่ 8 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เช่น การจัดเก็บ
อย่างปลอดภัยโดยการใช้ตู้เก็บสารเคมี มาตรการในการลดความเสี่ยงในระหว่างการชาร์จสารทำความเย็นใน
ระบบ มาตรการในการบริการและซ่อมแซม งบประมาณที่ใช้ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบซึ่งประมาณ  5.8 
ล้านบาท เป็นต้น บทที่ 9 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนฉุกเฉิน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการรายงานในกรณีเกิดเพลิง
ไหม้ สารเคมีรั่วไหล และก๊าซรั่วไหลบทที่ 10 แสดงข้อกำหนดในการฝึกอบรมพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้
และการเคลื่อนย้ายสารทำความเย็น R290/R600a บทที่ 11 ให้ข้อมูลเกี่ยวเกี่ยวกำหนดการสำหรับการดำเนินการ
ตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดว่าใครทำอะไรเมื่อไหร่ และท้ายสุด บทที่ 12 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนการตรวจติดตามหลังจากเริ่มกระบวนการผลิตตามแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในระหว่างการนำเสนอ 
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความสนใจและแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับการบริการและซ่อมแซม และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ไว้ตามที่ได้สรุปในบทถัดไป 

5. ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 

หลังการนำเสนอของที่ปรึกษา ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

1) เครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่ประกอบเสร็จแล้วควรมีการทำเครื่องหมายให้ชัดเจนเพื่อแยกแยะความ
แตกต่างระหว่างเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นตัวเดิม (เช่นใช้สาร R134a) และสารทำความเย็น
ที่เป็นก๊าซไวไฟ 
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2) เครื่องหมายเตือนประกอบด้วยป้ายห้ามและป้ายเตือนที่จำเป็นสำหรับเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่
ประกอบเสร็จที่ใช้/จำหน่ายในประเทศไทยควรทำเป็นภาษาไทย  

3) ช่างเทคนิคที่ทำหน้าที่บริการ/ซ่อมแซมเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารทำความเย็นก๊าซไวไฟต้อง
ผ่านการฝึกอบรมและ/หรือมีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงานกับสารทำความเย็นไวไฟ 

4) ต้องหลีกเลี่ยงการบริการ/ซ่อมแซมซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ร้อนหรือก่อให้เกิดประกายไฟกับเครื่องทำ
ความเย็นที่มีสารทำความเย็นเป็นก๊าซไวไฟ และต้องมีการลดผลกระทบโดยพิจารณาถึงมาตรการที่เป็น
ทางเลือกอื่นๆ เช่น การใช้เครื่องมือที่ไม่จำเป็นต้องมีการบัดกรีหรือเชื่อมหรือกระทำที่ก่อให้เกิดประกาย
ไฟหรือความร้อนในกระบวนการซ่อมแซมหรือการบริการ 

5) บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด ต้องมั่นใจว่าการบริการและการซ่อมแซมเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ที่
ใช้สารทำความเย็นก๊าซไวไฟและส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านนั้น ดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่มีความรู้
และประสบการณ์ 

6) ตู้เก็บสารเคมี (Safety cabinets) ที่ใช้สำหรับจัดเก็บไซลินเดอร์ก๊าซไวไฟ R290/R600a ต้องได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรรับ 

7) การทบทวนกฎหมายของประเทศไทยใน  EMP ควรพิจารณารวมพระราชบัญญัต ิโรงงาน และ
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ฉบับล่าสุดที่ออกในราชกิจจานุเบกษาเม่ือเดือนเมษายน 2562 ด้วย 

หลักฐานบันทึกจากรูปภาพ 

 

 

 

 

 

 



 

118 

 

 

 

 

…………………………….. 

 




