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บทน า 

กจิกรรมทางธุรกจิลว้นมคีวามเสีย่งทัง้สิน้ ความเขา้ใจและการจัดการความเสีย่งจงึเป็นเรือ่งส าคัญ การประเมนิและการควบคมุความเสีย่ง 

อยา่งเป็นระบบจะชว่ยใหธุ้รกจิของคุณ  

• รักษาผูค้นและสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามปลอดภัยและมสีขุอนามัยด ี

• ปฏบัิตติามขอ้ผกูพันทางกฎหมาย 

• ตอบสนองต่อสิง่ทีช่มุชนคาดหวัง  

 

ผลทีต่ามมาของการกอ่ใหเ้กดิอันตรายตอ่ผูค้นและสิง่แวดลอ้มสามารถสง่ผลกระทบตอ่สิง่ต่าง ๆ ในวงกวา้ง การหยดุไมใ่หม้กีารเกดิขึน้ 

ตัง้แตแ่รก สามารถชว่ยธุรกจิของคณุไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ย เชน่ ค่าด าเนนิคดแีละค่าจัดการเพือ่ปฏบัิตติามหนังสอืแจง้เตอืน 

วตัถปุระสงคข์องคูม่อืนี ้

คู่มอืนี ้ใหก้รอบการท างานเพือ่จัดการความเสีย่งทีคุ่ณสามารถน าไปใชเ้พือ่หยดุมใิหม้อีันตรายเกดิขึน้ต่อสขุภาพของผูค้นและสิง่แวดลอ้ม  

คุณสามารถน าแนวความคดิในคู่มอืนีไ้ปใชก้ับธุรกจิขนาดใด หรอืมคีวามแตกต่างในดา้นความเสีย่งระดับใดก็ได ้แต่อยา่งไรกต็าม  

ส าหรับธุรกจิทีอ่าจมคีวามเสีย่งในระดับสงูต่อสิง่แวดลอ้มและสาธารณสขุ คุณก็อาจจ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารทีซ่ับซอ้นมากขึน้ 

วธิทีีแ่นะน าในคูม่อืนี ้มแีนวทางแบบเดยีวกบัทีส่ถานที่ประกอบการหลายแหง่ใชใ้นการจัดการความเสีย่งดา้นสขุอนามัยและความปลอดภัย 

ทางอาชพี (Occupational Health and Safety - OHS) คูม่อืนีค้รอบคลุมเพยีงเรือ่งความเสีย่งทีเ่กดิจากมลภาวะและของเสยี และไมค่วร 

น าไปใชเ้พือ่ปฏบัิตติามภาระผกูพันดา้น OHS ของคุณ ส าหรับขอ้มลูเกีย่วกับภาระผกูพันดา้น OHS ของคุณ โปรดตดิตอ่ WorkSafe  

Victoria 

เก ีย่วกบัคูม่อืนี ้

คุณควรใชข้อ้มลูในเอกสารนีเ้ป็นแนวทางท่ัวไปเท่านัน้ ซึง่ไมค่วรใชเ้ป็นค าแนะน าทางดา้นกฎหมายหรอืทางวชิาชพี และคุณไมค่วรน าไปใช ้

ในลักษณะเดยีวกับถอ้ยแถลงทางกฎหมาย คู่มอืนี ้มวัีตถปุระสงคใ์หเ้ป็นเพยีงแนวทางท่ัวไป ซึง่ขอ้มลูในนีอ้าจเป็นแคภ่าพรวมกวา้ง ๆ เท่านัน้  

คุณควรขอรับค าแนะน าจากมอือาชพีส าหรับสถานการณ์ของคณุเป็นการเฉพาะ 

เราไดพ้ยายามตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ ขอ้มลูเหล่านีม้คีวามทันสมัยและถกูตอ้งแลว้ แต่เราไมส่ามารถรับประกันวา่ขอ้มลูมคีวามถกูตอ้ง  

ทันสมัย และสมบรูณ์หรอืไม ่

ความเสีย่งคอือะไร? 

ในคู่มอืนี ้มคี าศัพทส์ าคัญบางค าทีคุ่ณจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจ เพือ่ใหเ้นือ้หามคีวามสมเหตุสมผล 

ความเสีย่ง คอืภัยคกุคามทีส่ ิง่เป็นอนัตรายมสีว่นท าใหเ้กดิขึน้กบัตวัรบั 

• สิง่เป็นอนัตราย คอื บางสิง่ทีอ่าจท าใหเ้กดิอันตรายได ้(เชน่ ควัน หรอืของเหลวทีร่ั่วไหลสูร่ะบบระบายน ้าฝน) 

• ตวัรบั คอื บางสิง่ทีม่คี่าซึง่อาจไดรั้บอันตราย (เชน่ สิง่แวดลอ้ม หรอืสขุภาพของผูค้น) 

• วถิทีาง คอื เสน้ทางทีอ่ านวยใหส้ิง่เป็นอันตรายเขา้ถงึตัวรับ (เชน่ โดยทางอากาศ น ้า หรอืดนิ) 

ปัจจัยสองประการทีก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่ง ไดแ้ก ่ความนา่จะเป็นและผลทีต่ามมา 

• ความนา่จะเป็น คอื ความเป็นไปได ้หรอืโอกาสทีส่ิง่เป็นอันตรายจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 

• ผลทีต่ามมา คอื ระดับของความเสยีหาย หรอืผลกระทบทีเ่กดิจากสิง่เป็นอันตราย 

คุณสามารถวางมาตรการควบคมุเพือ่จัดการกับความเสีย่งได ้มาตรการควบคุม อาจรวมถงึ 

• การก าจดัหรอืขจัดสิง่เป็นอันตราย 

• การทดแทนสิง่เป็นอันตรายดว้ยสิง่อืน่ทีม่คีวามเสีย่งต ่ากวา่  

• มาตรการควบคมุดา้นวศิวกรรมทีห่ยดุมใิหม้ลภาวะเกดิขึน้หรอืแพรก่ระจาย เชน่ เครือ่งจักรทีเ่ปิดปิดไดโ้ดยอตัโนมัต ิหรอื 
ระบบเขือ่นป้องกัน (เขือ่นป้องกันเป็นก าแพงกันดนิทีส่รา้งรอบพืน้ทีจั่ดเก็บ เพือ่กันไมใ่หเ้กดิการไหลลน้)  

• มาตรการควบคมุดา้นการบรหิาร เชน่ กระบวนการท างาน หรอืระบบการเฝ้าระวัง 
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ข ัน้ตอนในการควบคุมสิง่เป็นอนัตรายและความเสีย่งตา่ง ๆ 

วธิใีนการประเมนิและควบคุมความเสีย่งมสีีขั่น้ตอน (ดตูารางที ่1) วธินีีเ้ป็นกระบวนการตอ่เนือ่งที่ยอ้นกลับไปยังขัน้ตอนที ่1 หลังจากทีคุ่ณ 

ไดว้างมาตรการควบคุมไวแ้ลว้ 

  

รปูที ่1 ข ัน้ตอนในการควบคมุสิง่เป็นอนัตรายและความเสีย่งตา่ง ๆ  

 

 

ตารางที ่1 ข ัน้ตอนในการควบคมุสิง่เป็นอนัตรายและความเสีย่งตา่ง ๆ 

ข ัน้ตอนที ่ การด าเนนิการ ลกัษณะ 

1 บง่ชีส้ ิง่เป็นอนัตราย สิง่เป็นอันตรายใดทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายไดบ้า้ง?  

2 ประเมนิความเสีย่ง เมือ่พจิารณาความน่าจะเป็นและผลทีต่ามมาแลว้ มคีวามเสีย่งในระดับอะไรบา้ง?  

3 น ามาตรการควบคมุออกใช ้ สิง่ทีธุ่รกจิสามารถท าไดเ้พือ่ก าจัดหรอืลดความเสีย่งมอีะไรบา้ง?  

4 ตรวจสอบมาตรการควบคมุ ทบทวนมาตรการควบคมุทีธุ่รกจิใชเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่ยังท างานไดด้อียู ่ 
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ข ัน้ตอนที ่1 บง่ชีส้ ิง่เป็นอนัตราย 

สิง่ทีค่วรมองหา 

สิง่เป็นอันตรายในกจิกรรมเชงิพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรม รวมถงึทุกสิง่ทีอ่าจท าใหเ้กดิอันตรายตอ่ผูค้นหรอื 

สิง่แวดลอ้ม ตารางดา้นล่างนี ้แสดงรายการสิง่เป็นอันตรายท่ัวไปบางประเภท  

ตารางที ่2 ส ิง่เป็นอนัตรายท ัว่ไปทีม่ตีอ่สขุภาพของผูค้นและสิง่แวดลอ้มจากสถานประกอบการ 

สิง่เป็น 

อนัตราย 
ลกัษณะ แหลง่ทีม่าหรอืสาเหตุท ัว่ไป 

สารเคมไีหลลน้ 
สารเคมอีาจท าใหด้นิ น ้าใตด้นิ และทางเดนิน ้าในบรเิวณ 
ใกลเ้คยีงปนเป้ือนได ้และอาจมผีลกระทบตอ่สขุภาพ 
ของผูค้น 

- ภาชนะบรรจทุีร่ั่วไหลได ้
- ไมม่รีะบบเขือ่นป้องกันทีเ่พยีงพอจะควบคุม 
การไหลลน้ 

- การจัดเก็บและการด าเนนิการทีไ่มด่พีอ 

การปนเป้ือน 
ของน า้ฝน 

ท่อระบายน ้าฝนไมไ่หลไปโรงบ าบัดน ้าเสยี แต่ไหลไปลง 
แมน่ ้า ล าธาร พืน้ทีน่ ้าชุม่ และอา่วทะเลในบรเิวณใกลเ้คยีง 
ไดโ้ดยตรง ไมว่า่จะมอีะไรเขา้ไปสูร่ะบบระบายน ้าฝน 
จะเขา้สูส่ ิง่แวดลอ้มดว้ย และอาจสง่ผลกระทบมากมาย 

- เศษดนิและเศษสกึกรอ่น 
- น ้ายาซักลา้งและสารเคม ี
ทีใ่ชท้ าความสะอาด 

- ขยะมลูฝอย 

- น ้ามันและไขมัน 
- กน้บหุรี ่
- การใชส้ารเคม ี
ภายนอกอาคาร 

ไฟไหม ้หรอื 
ระเบดิ  

เชน่เดยีวกับภัยคุกคามต่อชวีติและทรัพยส์นิ ไฟไหมแ้ละ 
ระเบดิก็สามารถท าใหเ้กดิสิง่เป็นอันตรายได ้เชน่  
น ้าทีไ่หลบา่ ควันพษิ การแพรก่ระจายของฝุ่ น  

- การเกดิควัน 
- ประกายไฟ 
- พืน้ผวิทีร่อ้น 
- การจัดเก็บไมด่ ี

- สิง่เป็นอันตราย 
จากไฟฟ้า 

- ฝุ่ นละออง 
- การวางเพลงิ 

ฝุ่ นละออง 

ฝุ่ นละอองสามารถท าใหเ้กดิปัญหาสขุภาพทีร่นุแรง  
โดยเฉพาะตอ่การหายใจ หัวใจ และการไหลเวยีนโลหติ 
ของผูค้นได ้ฝุ่ นละอองยังสามารถท าใหต้า คอหอย และ 
ผวิหนังระคายเคอืงได ้

- งานไม ้
- งานจัดสวนประดับ 
- งานซเีมนต ์
- กองเศษดนิทีไ่มปิ่ดมดิชดิ 

- งานบด 
- งานเชือ่ม 
- งานตัดหรอืงานบด 
วัสดุเป็นชิน้เล็ก  

- ถนนทีไ่มไ่ดปิ้ดพืน้ผวิ 

กลิน่เหม็น หรอื 

กลิน่ 

มลภาวะทางกลิน่สามารถสง่ผลกระทบต่อสขุภาพของผูค้น  

ท าใหเ้กดิอาการคลืน่ไสแ้ละปวดหัวได ้กลิน่บางอยา่ง 
ยังแสดงใหรู้ว้า่มกีา๊ซพษิ ซึง่เป็นเหตขุองปัญหาสขุภาพ 
ทีร่นุแรงมากขึน้    

- ของเสยี 
- การใชส้ารเคม ี
- ระบบระบายน ้าเสยี 
- สัตว ์

- การท าปุ๋ ยหมัก 
- ท่อไอเสยีและ 
ชอ่งระบายอากาศ 

- อาหารแปรรปู 

มลพษิ 
ทางอากาศ  

วัสดุหรอืสิง่เป็นอันตรายทีเ่ขา้ไปในอากาศจากกระบวนการ 
แปรรปู หรอืการผลติในโรงงาน เป็นเหตุใหเ้กดิมลภาวะ 
ทีส่ าคัญ 

- เตาหลอม 
- หมอ้ตม้ไอน ้า 
- ชอ่งระบายอากาศ 
ของกระบวนการผลติ 

- ถังเก็บวัสด ุ
ขนาดใหญ ่

- การร่ัวไหล 
จากอปุกรณ์ 

- สารท าละลาย 
ทีไ่มไ่ดปิ้ดมดิชดิ 

น า้เสยี 
ของเสยีจากการคา้และน ้าเสยีประเภทอืน่จากการประกอบ 
ธุรกจิ อาจมมีลพษิทีเ่ป็นอันตรายปะปนอยู ่

- กระบวนการแปรรปู 
- การผลติ 
- อตุสาหกรรมการผลติ 

เสยีง 
เสยีงทีดั่งรนุแรงสามารถรบกวนชมุชนและเป็นเหตุใหเ้กดิ 
ภาวะความดันโลหติสงู โรคหัวใจ สรา้งความร าคาญ  
ความเครยีด และรบกวนการนอนหลับได ้

- เครือ่งจักรกล 
- สัตวต์่าง ๆ 

- การส่ันสะเทอืน 
- ยานพาหนะและ 
การบบีแตร 

ของเสยีทีเ่ป็น 

สิง่อนัตราย 
ของเสยีทีไ่มไ่ดรั้บการจัดการทีด่อีาจกอ่อันตรายใหแ้กผู่ค้น 

และสิง่แวดลอ้มได ้ 

- ของเสยีจากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นสิง่อันตรายซึง่ไมไ่ดรั้บ 
การจัดการ การขนสง่ หรอืการก าจัดอยา่งเหมาะสม  

- ฝุ่ นละอองและดนิทีม่สีว่นผสมของแรแ่อสเบสทอส  

จลุชพีกอ่โรค 
จลุชพีกอ่โรครวมถงึแบคทเีรยี ไวรัส หรอืจลุนิทรยีอ์ ืน่ ๆ  
ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิโรคได ้

- จดุลา้งมอืไมเ่พยีงพอ 
- ไมไ่ดท้ิง้ขยะอยา่ง 
ถกูสขุลักษณะ 

- ถังบ าบัดน ้าเสยีทีไ่หลลน้ 

- น ้าเสยี 
- อาหารทีป่นเป้ือน 
- ขยะอนิทรยี ์
- ของเสยีจากสัตว ์ 
และซากสัตว ์
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วธิตีา่ง ๆ ในการบง่ชีส้ ิง่เป็นอนัตราย 

มหีลายวธิใีนการบง่ชีส้ิง่เป็นอันตรายทีม่ตี่อสขุภาพของผูค้นและสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นเหตมุาจากมลภาวะหรอืของเสยี  

เมือ่คุณบง่ชีส้ิง่เป็นอันตรายทัง้หมดของคุณแลว้ คุณควรจดบันทกึและจัดท าเป็นเอกสารไวเ้ป็นหลักฐาน โดยใช ้ 

ทะเบยีนบันทกึสิง่เป็นอันตรายและความเสีย่งทีแ่นบในตอนทา้ยของคู่มอืนี ้

สงัเกตการณ์กจิกรรมทางธรุกจิของคุณ 

เป็นสิง่ส าคัญทีคุ่ณจะตอ้งสังเกตการณ์กจิกรรมทีด่ าเนนิการในธุรกจิของคณุ และวธิทีีก่จิกรรมเหล่านี ้อาจกอ่ใหเ้กดิ 

สิง่เป็นอันตรายต่อผูค้นและสิง่แวดลอ้ม ตัวอยา่งเชน่ การจัดเก็บและการจัดการวัสดชุนดิแตกต่างกัน การใชน้ ้ายาซักลา้ง การจัดสวนประดับ  

และการบด ต่างก็เป็นกจิกรรมท่ัวไปทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิสิง่เป็นอันตรายได ้

ตรวจตราสถานประกอบการของคุณ 

การเดนิไปรอบ ๆ สถานประกอบการของคุณเป็นวธิโีดยตรงของการบง่ชีส้ิง่เป็นอันตรายไดห้ลายอยา่ง 

อยา่งไรกต็าม คุณไมค่วรแคต่รวจตราสิง่ทีเ่ป็นกายภาพ เชน่ โรงงาน อปุกรณ์ หรอือาคารและสิง่ปลกูสรา้งเท่านัน้ คุณควรตรวจตราระบบและ 

ขัน้ตอนการท างานของคุณดว้ย โดยจะเป็นประโยชนม์ากขึน้ หากคุณมใีครบางคนทีไ่มคุ่น้เคยกับงานของคุณเดนิตรวจตราไปกับคณุดว้ย  

ผูค้นทีท่ ากจิกรรมทกุวันวันอาจมองขา้มสิง่เป็นอันตรายท่ัวไปไดโ้ดยง่าย 

คดิเกีย่วกับเรือ่ง วถิทีาง และ ตวัรบั (ดคู าจ ากัดความในหัวขอ้ ‘ความเสีย่งคอือะไร’ ทีห่นา้ 4) ลองคดิดูวา่ จะมตัีวรับทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงและอาจ 

ไดรั้บอันตรายอะไรบา้ง เชน่ บา้นเรอืน ทางเดนิน ้า หรอืสวนธารณะ นอกจากนี ้ลองคดิดูวา่ เสน้ทางทีอ่ านวยใหม้ลภาวะไปถงึตัวรับมอีะไรบา้ง  

เชน่ โดยทางล าธาร ลม และการระบายน ้าในพืน้ทีห่นา้งานเป็นตน้ 

สมัมนาเชงิปฏบิตักิารและการประชุม  

การจัดการประชมุรว่มกับพนักงานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเป็นวธิทีีด่ใีนการบง่ชีส้ ิง่เป็นอันตราย ในระหวา่งการประชมุ ผูเ้ขา้รว่มสามารถพดูคุย 

เกีย่วกับเรือ่งต่าง ๆ ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิสิง่เป็นอันตรายได ้เชน่ กระบวนการท างานและวัสดทุีจั่ดเก็บในพืน้ทีห่นา้งาน 

การประชมุนี ้อาจท าใหแ้นวความคดิเรือ่งความเสีย่งกลายเป็นสว่นหนึง่ของวัฒนธรรมองคก์รในสถานประกอบการของคุณก็ได ้โดยยังสามารถ 

ใหโ้อกาสคุณทีจ่ะใหผู้ค้นจากภายนอกองคก์รมสีว่นรว่มดว้ยเชน่กนั เชน่ เจา้หนา้ทีจ่ากหน่วยดับเพลงิหรอืเทศบาลทอ้งถิน่ 

การใชข้อ้มูลทีม่อียู ่

ขอ้มลูทีส่ามารถชว่ยบง่ชีส้ิง่เป็นอันตรายมาจากหลายแหลง่ ไดแ้ก ่

• สมาคมอตุสาหกรรมทีส่ามารถใหข้อ้มลูแกคุ่ณดา้นสิง่เป็นอันตรายและความเสีย่งใหม ่ๆ ในอตุสาหกรรมของคุณ 

• โรงงานผูผ้ลติและผูจั้ดจ าหน่ายสามารถใหข้อ้มลูแกคุ่ณดา้นสิง่เป็นอันตรายทีเ่กีย่วเนือ่งกบัโรงงาน สารประกอบ หรอืกระบวนการผลติ 

• แผน่ขอ้มลูเรือ่งความปลอดภัย (Safety data sheet - SDS) ซึง่เคยเรยีกวา่ แผน่ขอ้มลูเรือ่งความปลอดภัยของวัสด ุ(Material  

safety data sheets - MSDS) โดยมกัจะมขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนเ์กีย่วกับสิง่เป็นอันตรายตอ่ระบบนเิวศนท์ีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑ ์ 

และวธิทีีคุ่ณสามารถจะควบคุมความเสีย่งนัน้ 

• ผูใ้หบ้รกิารประกันภัยมักสามารถใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนเ์กีย่วกับสิง่เป็นอันตรายและวธิทีีคุ่ณสามารถจะควบคุมความเสีย่งต่าง ๆ 

• ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนคิ ความปลอดภัยจากเพลงิไหมแ้ละสขุอนามัย และดา้นสิง่แวดลอ้ม 

• การจัดการของเสยีทางการคา้ส าหรับพืน้ทีห่นา้งาน 
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ข ัน้ตอนที ่2 ประเมนิความเสีย่ง 

ตอนนี ้คุณจ าเป็นตอ้งประเมนิสิง่เป็นอันตรายทีคุ่ณบง่ชีม้าในขัน้ตอนที ่1 เพือ่หาวา่ 

• สิง่เหล่านัน้เป็นตัวกอ่อันตรายอยา่งไร 

• อันตรายนัน้รา้ยแรงเพยีงใด 

• มโีอกาสเกดิขึน้ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 

การประเมนิความเสีย่งเป็นวธิหีนึง่ทีจ่ะเพิม่ความรูแ้ละความเขา้ใจต่อสิง่เป็นอันตรายและความเสีย่งเหล่านัน้ เพือ่ใหค้ณุตัดสนิใจไดว้า่  

จะควบคมุสิง่เป็นอันตรายและความเสีย่งเหล่านัน้ใหด้ทีีส่ดุไดอ้ยา่งไร 

โดยท าตามข ัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. พจิารณาดูวา่ สิง่เป็นอันตรายนีจ้ะมโีอกาสกอ่ใหเ้กดิผลกระทบไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 

2. พจิารณาดูวา่ ผลทีต่ามมาหรอืความรนุแรงของผลกระทบแตล่ะอยา่งมอีะไรบา้ง 

3. ค านวณการจัดล าดับความเสีย่งส าหรับสิง่เป็นอันตรายแต่ละอยา่ง  

1. ประเมนิความนา่จะเป็น 

ขัน้ตอนแรก พจิารณาดูวา่ สิง่เป็นอันตรายนีจ้ะมโีอกาสกอ่ใหเ้กดิอนัตรายไดม้ากนอ้ยเพยีงใด ความน่าจะเป็นมพีืน้ฐานจากสิง่ทีคุ่ณรู ้หรอื 

สิง่ทีคุ่ณควรรูเ้กีย่วกับสิง่เป็นอันตรายนัน้ และวธิทีีส่ถานการณ์และกจิกรรมจะสง่ผลกระทบต่อสิง่เป็นอันตรายนัน้ 

ความน่าจะเป็นอาจจัดอันดับไดดั้งนี ้

• แนน่อน – คาดไดว้า่จะเกดิขึน้เป็นประจ าภายใตส้ถานการณ์ปกต ิ

• มโีอกาสมาก – คาดไดว้า่จะเกดิขึน้เป็นบางครัง้ 

• มแีนวโนม้ – อาจเกดิขึน้ไดใ้นบางครัง้ 

• ไมน่า่จะเป็นไปได ้– ไมน่่าจะเกดิขึน้ในสถานการณ์ปกต ิ 

• เกดิขึน้ไดย้าก – อาจเกดิขึน้ได ้แต่คงจะไมเ่กดิขึน้  

ตารางที ่3 แสดงวธิเีพือ่ชว่ยคณุหาความน่าจะเป็น 

 

ตารางที ่3 วธิที ีส่ าคญัในการหาความนา่จะเป็น  

วธิที ีส่ าคญั ค าอธบิาย 

สิง่ทีเ่คยเกดิขึน้มากอ่น 

การยอ้นดูสิง่ทีเ่คยเกดิขึน้มากอ่น เชน่ เหตกุารณ์ อบัุตเิหตุ และเหตุการณ์ทีเ่กอืบพลาดท่า ซึง่ท าให ้
คุณไดแ้นวความคดิเกีย่วกับความน่าจะเป็น จงึเป็นสิง่ส าคัญทีไ่มเ่พยีงแต่ตอ้งมองดูสิง่ทีเ่กดิขึน้ 
ในธุรกจิของคุณ แต่มองสิง่ทีเ่คยเกดิขึน้ท่ัวทัง้อตุสาหกรรม 

มาตรการควบคมุ 
ทีว่างไวแ้ลว้ 

พจิารณามาตรการควบคุมทีคุ่ณไดว้างไวแ้ลว้ และดูวา่มาตรการควบคุมเหล่านัน้ ท างานไดด้มีากนอ้ย 
เพยีงใด   

บอ่ยแคไ่หน 
สิง่เป็นอันตรายอาจมอียูแ่ลว้ตลอดเวลาหรอืเพยีงบางเวลา ยิง่มสีิง่เป็นอันตรายบอ่ยมากแค่ไหน  
ความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิความเสยีหายกม็มีากขึน้เท่านัน้ 

การเปลีย่นแปลง 
เง ือ่นไข  

เงือ่นไขต่าง ๆ เปลีย่นไปตามกาลเวลาและไมเ่หมอืนกันตลอดทัง้ปี การเปลีย่นแปลงเหล่านี ้อาจม ี
ผลกระทบต่อความน่าจะเป็นของสิง่เป็นอันตรายทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายได ้

พฤตกิรรม 
วธิทีีผู่ค้นปฏบัิตหิรอืประพฤตสิามารถสง่ผลกระทบตอ่ความน่าเป็นของสิง่เป็นอันตรายทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิ 
ความเสยีหายได ้เชน่ คนท างานผดิพลาด ใชอ้ปุกรณ์ในทางทีผ่ดิ หรอืปฏบัิตโิดยไมไ่ดไ้ตรต่รอง 
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2. พจิารณาผลทีต่ามมา 

ขัน้ตอนทีส่อง คอืการพจิารณาความเสยีหายทีส่ิง่เป็นอันตรายแตล่ะอยา่งอาจกอ่ใหเ้กดิขึน้ และความเสยีหายนี ้

มคีวามรา้ยแรงเพยีงใด จงึเป็นสิง่ส าคัญทีต่อ้งคดิถงึเรือ่งดังนี ้

• ความเสีย่งกอ่นการควบคมุ (ความเสีย่งแตเ่ดมิ) – ความเสยีหายอาจเกดิขึน้มากแค่ไหน หากไมม่ ี

การวางมาตรการควบคุมไว ้

• ความเสีย่งหลงัการควบคมุ (ความเสีย่งทีค่งเหลอื) – ความเสยีหายอาจเกดิขึน้มากแค่ไหน ดว้ยมาตรการควบคมุทีไ่ดว้างไวแ้ลว้  
ซึง่จะชว่ยใหท้ราบวา่มาตรการควบคุมทีม่อียูเ่ดมิ ท างานไดด้แีค่ไหน และคุณจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการควบคมุใหม ่หรอืทีป่รับปรงุแลว้ 
หรอืไม ่

• คุณ ท า กจิกรรมทีเ่ป็นอันตรายอยา่งไร แทนทีคุ่ณ ควรจะท า อยา่งไร ตัวอยา่งเชน่ สิง่ทีค่ณุท ามคีวามแตกต่างไปจากสิง่ทีบั่นทกึไว ้
ในขัน้ตอนการปฏบัิตอิยา่งไรบา้ง 

• สถานการณ์ซึง่อยูน่อกกจิวัตรปกตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เป็นอันตราย เชน่เดยีวกับสิง่ทีค่วรเกดิขึน้ตามปกตน่ิาจะเป็นเชน่ไร ตัวอยา่งเชน่  
สภาพอากาศทีร่นุแรงจะมผีลกระทบตอ่สิง่เป็นอันตรายอยา่งไร และมาตรการควบคุมทีว่างไวแ้ลว้มปีระสทิธภิาพมากนอ้ยเพยีงใด 

คุณควรคดิเกีย่วกับผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กับ 

• ผูค้น – พนักงาน ผูม้าเยอืน ลกูคา้ ผูรั้บเหมา เจา้หนา้ฝ่ายบรกิารฉุกเฉิน และทุกคนทีอ่าจไดรั้บผลกระทบ 

• ชุมชน – ผูค้นในพืน้ที ่(รวมถงึผูค้นทีอ่าศัยอยูท่ีน่ั่น) ธรกุจิต่าง ๆ และชมุชนในวงกวา้ง 

• สิง่ปลกูสรา้ง – บนพืน้ทีห่นา้งานหรอืบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีง เชน่เดยีวกับพืน้ทีส่าธารณะและชมุชน ซึง่อาจรวมถงึโรงเรยีน  

โรงพยาบาล และถนนสายหลักต่าง ๆ  

• สิง่แวดลอ้ม – ล าธารและทางเดนิน ้าในทอ้งถิน่ อากาศและดนิ 

การแจกแจงผลทีต่ามมาจากต ่าไปสงูสามารถชว่ยคุณในการประเมนิการจัดอันดับความเสีย่งได ้สว่นตัวอยา่งของการแจกแจงผลทีต่ามมา  

กรณุาชมรปูที ่2 ตัวอยา่งตารางเมทรกิซค์วามเสีย่ง 

ตารางที ่4 ค าถามทีใ่ชเ้พือ่พจิารณาผลทีต่ามมา 

ค าถาม ค าอธบิาย 

อันตรายประเภทใด 
ทีอ่าจเกดิขึน้ไดบ้า้ง? 

อันตรายมหีลายประเภท และเหตกุารณ์เดยีวอาจมผีลกระทบหลายอยา่ง ตัวอยา่งเชน่  
เหตุการณ์เดยีวอาจสรา้งความเสยีหายใหก้ับทัง้สิง่แวดลอ้มและสขุภาพของผูค้นก็ได ้

สิง่ใดทีอ่าจมผีลตอ่ 
ความรนุแรงของอันตรายนัน้ 
ไดบ้า้ง? 

ผลทีต่ามมาของความเสีย่งหนึง่ ๆ อาจเปลีย่นไปตามสถานการณ์ทีแ่ตกต่างไป ตัวอยา่งเชน่  
ไฟไหมอ้าจรนุแรงขึน้และควบคุมยากขึน้ในชว่งทีม่อีากาศรอ้นและแหง้ 

ผูค้นหรอืสิง่แวดลอ้ม 
อาจไดรั้บอันตราย 
ทางใดบา้ง? 

เป็นสิง่ส าคัญอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งค านงึถงึผลกระทบตอ่ระบบนเิวศนท์ีล่ะเอยีดออ่น เชน่ พืน้ทีชุ่ม่น ้า  
และทางน ้า เชน่เดยีวกับพืน้ทีบ่า้นพักอาศัย โรงพยาบาล โรงเรยีน และถนนทีอ่ยูโ่ดยรอบ 

3. เคร ือ่งค านวณการจดัอนัดบัความเสีย่ง 

หลังจากทีคุ่ณไดไ้ตรต่รองเกีย่วกับผลทีต่ามมา และความน่าจะเป็นของความเสีย่งแลว้ คุณจ าเป็นตอ้งพจิารณาเรือ่งเหล่านีร้ว่มกัน 

เพือ่จัดล าดับความเสีย่งโดยรวม 

รปูที ่2 แสดงตัวอยา่งตารางเมทรกิซค์วามเสีย่งทีคุ่ณสามารถใชไ้ด ้ในตารางนี ้มกีารใหค้ะแนนความน่าจะเป็นและผลทีต่ามมา ซึง่คุณ 

สามารถน าไปจับคู่ในเมทรกิซ ์เพือ่จัดล าดับความเสีย่งตัง้แต่ระดับต ่าไปสงูได ้นอกจากนัน้ ยังมเีครือ่งมอือืน่ ๆ ทีคุ่ณสามารถใชเ้พือ่พจิารณา 

ความเสีย่งตามทีม่บัีนทกึไวใ้นเอกสาร SA/SNZ HB 89:2013 Risk Management ซึง่เป็นคู่มอืในดา้นเทคนคิการประเมนิความเสีย่ง  

โดยหาไดจ้าก Standard Australia 

เหตุผลทีใ่หจั้ดล าดับความเสีย่งนี ้ก็เพือ่ชว่ยคุณในการตัดสนิใจเรือ่งการจัดการความเสีย่ง 
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ค าอธบิายของการจดัอนัดบัความเสีย่ง 

ระดบัความเสีย่ง ลกัษณะ 

รนุแรงมาก 
ระดับความเสีย่งทีย่อมรับไมไ่ดโ้ดยสิน้เชงิ 

ใหห้ยดุท างานและลงมอืแกไ้ขทันท ี

สงู 
ระดับความเสีย่งทีย่อมรับไมไ่ด ้

วางมาตรการควบคมุเพือ่ลดความเสีย่ง 

ปานกลาง 
สามารถยอมรับไดห้ากมกีารวางมาตรการควบคุมไว ้

พยายามลดความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดับต ่า 

ต ่า 
ระดับความเสีย่งทีย่อมรับได ้พยายามก าจัดความเสีย่ง  

แต่ระดับความเสีย่งทีส่งูกวา่มคีวามส าคัญมากกวา่ 

 

รปูที ่2 ตวัอยา่งตารางเมทรกิซค์วามเสีย่ง 

 

  

ความเสยีหายขัน้รนุแรงแบบถาวรหรอื 

ระยะยาวต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืทีค่กุคาม 
ต่อชวีติ หรอืเป็นอันตรายระยะยาว 
ต่อสขุภาพและคุณภาพชวีติของผูค้น 

ผ
ล
ท
ีต่
า
ม
ม
า
 

รนุแรง ปานกลาง สงู สงู รนุแรงมาก รนุแรงมาก 

ความเสยีหายขัน้รนุแรงต่อสิง่แวดลอ้ม  
หรอืเป็นอันตรายระดับสงูต่อสขุภาพ 
และคุณภาพชวีติของผูค้น  

ส าคัญ ปานกลาง ปานกลาง สงู สงู รนุแรงมาก 

ความเสยีหายระดับปานกลางต่อ 

สขุภาพและคุณภาพชวีติของผูค้น  
หรอืสิง่แวดลอ้มเป็นระยะเวลายาวนาน  

ปานกลาง ต ่า ปานกลาง ปานกลาง สงู สงู 

มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในระดับต ่า  
หรอืมโีอกาสต ่าทีจ่ะเกดิผลกระทบ 
ต่อสขุภาพและคุณภาพชวีติของผูค้น 

รอง ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง สงู 

ไมม่ผีล หรอืสง่ผลกระทบในระดับที ่
ต ่ามากต่อสิง่แวดลอ้ม 
หรอืไมม่ผีลกระทบต่อสขุภาพและคณุ
ภาพชวีติ 
ของผูค้น 

ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง 

 

เกดิขึน้ได ้

ยาก 
ไมน่่า 

เป็นไปได ้
มแีนวโนม้ 

มโีอกาส 

มาก 
แน่นอน 

ความนา่จะเป็น 

อาจ 

เกดิขึน้ได ้ 
แตค่งจะ 
ไมเ่กดิขึน้ 

ไมน่่าจะ 

เกดิขึน้ใน 
สถานการณ์

ปกต ิ
 

อาจ 
เกดิขึน้ได ้
ในบางครัง้ 

 

คาดไดว้า่ 
จะเกดิขึน้ 
เป็นบางครัง้ 

 

คาดไดว้า่ 
จะเกดิขึน้ 
เป็นประจ า 
ภายใต ้

สถานการณ์ 
ปกต ิ
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หนา้น้ีเวน้วา่งไวโ้ดยเจตนา 
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ข ัน้ตอนที ่3 น ามาตรการควบคมุออกใช ้

จัดเรยีงทางเลอืกของคุณในการควบคุมความเสีย่งจากทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุไปสูท่ีม่ปีระสทิธภิาพนอ้ยทีส่ดุ  

ดังทีแ่สดงในรปูที ่3 ในการจัดอันดับนี ้คณุเป็นผูว้างมาตรการควบคุมในหนึง่จากสามหมวดดา้นล่างนี ้

การก าจดั – การควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ คอื การก าจัดสิง่เป็นอันตรายและความเสีย่งใด ๆ ทัง้หมด  

การทดแทนสิง่เป็นอนัตราย หรอืมาตรการควบคมุดา้นวศิวกรรม มาตรการควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุล าดับทีส่อง คอืการทดแทน 

สาเหตุของสิง่เป็นอันตรายดว้ยบางสิง่ทีป่ลอดภัยกวา่ หรอืควบคุมสิง่เป็นอันตรายดว้ยการใชม้าตรการควบคุมดา้นวศิวกรรม เพือ่ใหว้ธิกีารนี ้

ท างานอยา่งไดผ้ล มาตรการควบคมุเหล่านี ้จ าเป็นตอ้งเป็นอสิระจากการด าเนนิการของบคุลากร  

• การทดแทนสาเหตขุองสิง่เป็นอันตรายดว้ยทางเลอืกทีป่ลอดภัยกวา่ จะมปีระสทิธภิาพมากกวา่การมมีาตรการควบคมุทีว่างไว ้

• มาตรการควบคมุดา้นวศิวกรรมเป็นมาตรการควบคมุทางกายภาพส าหรับสิง่เป็นอันตรายหนึง่ ๆ ตัวอยา่งเชน่ การใชเ้ขือ่นป้องกัน 

และระบบเปิดปิดโดยอตัโนมตัสิ าหรับเครือ่งจักร 

มาตรการควบคมุดา้นการบรหิารและการใชอ้ปุกรณ์ป้องกนับคุคล (Personal protective equipment - PPE) เป็นมาตรการ 

ควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพนอ้ยทีส่ดุ เนือ่งจากตอ้งอาศัยบคุลากรในการท าสิง่ทีถ่กูตอ้งหรอืตอ้งดแูลตลอดเวลา 

• มาตรการควบคมุดา้นการบรหิาร รวมถงึ จัดการฝึกอบรม วางขัน้ตอนท างาน วางนโยบาย จัดการก ากับดแูล หรอืจัดแบง่ชว่งเวลา 

การท างานซึง่ชว่ยลดการคกุคามจากสิง่เป็นอันตราย หรอือยา่งนอ้ย ท าใหบ้คุลากรรับรูเ้กีย่วกับสิง่เป็นอันตราย ตัวอยา่งเชน่ 

กระบวนการแนะน า ระบบการใหอ้นุญาต และการฝึกอบรม 

• PPE ควรจะน ามาใชห้ากบคุคลากรตอ้งสัมผัสกับมลภาวะหรอืของเสยีทีเ่ป็นอันตราย  

เมือ่ใชอ้งคป์ระกอบเหล่านีร้ว่มกัน คณุจะสามารถสรา้งล าดับขึน้ของมาตรฐานการควบคมุความเสีย่งขึน้มาได ้

รปูที ่1: ล าดบัข ัน้ของการควบคมุสิง่เป็นอนัตรายและความเสีย่ง 

 

บางครัง้ก็เป็นการยากทีจ่ะก าหนดความน่าจะเป็น หรอืผลทีต่ามมาของสิง่เป็นอันตรายใด ๆ หากคุณสามารถวางมาตรการควบคุมไวไ้ดโ้ดย 

ไมล่ าบาก คุณก็ควรใชม้าตรการเหล่านัน้ สิง่นีเ้รยีกวา่ หลักการป้องกันไวก้อ่น 

  



การจดัการความเสีย่ง 
ขัน้ตอนที ่3 น ามาตรการควบคมุออกใช ้

13 

การควบคุมเพือ่การป้องกนัและการควบคุมเพือ่การบรรเทา 

คุณสามารถแบง่มาตรการควบคุมออกไดเ้ป็นสองหมวด คอืเพือ่การป้องกันและเพือ่การบรรเทา 

• การควบคมุเพือ่การป้องกนั ใชห้ยดุเหตกุารณ์ทีเ่ป็นอันตรายมใิหเ้กดิขึน้ตัง้แตแ่รก 

• การควบคมุเพือ่การบรรเทา ใชล้ดผลทีต่ามมาหรอืความเสยีหายจากเหตกุารณ์อันตราย 

 

มาตรการควบคมุเพือ่การป้องกันชว่ยก าจัดความเสีย่งทัง้หมด ในขณะทีม่าตรการควบคมุเพือ่การบรรเทาจะชว่ยลด 

ผลกระทบของความเสยีหายจากความเสีย่งใด ๆ ทีคุ่ณไมส่ามารถก าจัดไปได ้

 

ตารางที ่5 ตวัอยา่งของมาตรการควบคมุเพือ่การป้องกนัและมาตรการเพือ่การบรรเทา 

มาตรการเพือ่การควบคุม มาตรการเพือ่การบรรเทา 

การจัดเก็บของเหลวและกา๊ซ รวมถงึของเสยีทีเ่ป็นอันตราย 

ไวอ้ยา่งปลอดภัย  

ชดุอปุกรณ์ส าหรับแกไ้ขการร่ัวไหลสามารถน ามาใชง้านได ้หากมกีาร 

ร่ัวไหลเกดิขึน้  

ระบบการใหอ้นุญาตด าเนนิงาน  เครือ่งดับเพลงิ 

ระบบรักษาความปลอดภัย แผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

การทดสอบและซอ่มบ ารงุอปุกรณ์อยา่งสม า่เสมอ เขือ่นป้องกัน 

โปรแกรมการตรวจหาและซอ่มแซมรอยร่ัว  ปล่องระบายกา๊ซ หรอืทีรู่จั้กกันวา่ ปล่องเปลวไฟจากกา๊ซ  

 

ทะเบยีนบนัทกึสิง่เป็นอนัตรายและความเสีย่ง 

คุณสามารถจดสิง่เป็นอันตรายรวมถงึความเสีย่งทีคุ่ณบง่ชีม้าทัง้หมดไวใ้นทะเบยีนบันทกึ ซึง่หมายความวา่ บคุลากรหลัก ๆ สามารถเขา้ใจ 

ความเสีย่งทีส่ าคัญในธุรกจิ และสามารถน าความเสีย่งมาไตรต่รองเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการตัดสนิใจ 

ทะเบยีนบันทกึนี ้ยังรวมมาตรการควบคุมทีไ่ดว้างไวแ้ลว้ส าหรับสิง่เป็นอันตรายและความเสีย่งแต่ละรายการ คุณยังสามารถใชง้านทะเบยีน 

บันทกึนี ้เพือ่ชว่ยระบเุวลาทีส่ามารถเพิม่มาตรการควบคุมใหมใ่นการลดความเสีย่งต่อเนือ่งใหต้ ่าลงได ้

หากคณุทบทวนทะเบยีนบันทกึนีอ้ยา่งเป็นประจ า ธุรกจิของคุณกจ็ะสามารถเนน้ความส าคัญใหก้ับการควบคมุสิง่เป็นอันตรายอยา่งม ี

ประสทิธภิาพ เชน่เดยีวกับการปรับปรงุการจัดการสิง่เป็นอันตรายของคุณไดอ้ยา่งต่อเนือ่งเชน่กัน 

เราไดแ้นบตัวอยา่งทะเบยีนบันทกึสิง่เป็นอันตรายและความเสีย่งไวต้อนทา้ยของคู่มอืนีด้ว้ย
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ข ัน้ตอนที ่4 ตรวจสอบมาตรการควบคมุ 

มาตรการควบคมุทีคุ่ณไดว้างไวเ้พือ่หยดุหรอืลดความเสีย่งใหต้ ่าลงนัน้ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการเฝ้าระวัง เพือ่ใหแ้น่ใจวา่  

มาตรการเหล่านัน้ยังท างานตามทีค่วรจะเป็น 

การตรวจสอบมาตรการควบคุม 

การตรวจสอบมาตรการควบคมุ ใชว้ธิกีารเดยีวกับทีคุ่ณใชเ้พือ่บง่ชีส้ ิง่เป็นอันตรายในขัน้ตอนที ่1  

วธิกีารท่ัวไปทีใ่ชต้รวจสอบประสทิธภิาพมาตรการควบคมุของคุณ ไดแ้ก ่

• การไปตรวจตราและตรวจสอบพืน้ทีห่นา้งานอยา่งสม า่เสมอ 

• การพดูคุยกับพนักงาน ผูรั้บเหมา ผูค้รอบครอง และเจา้ของพืน้ที ่ 

• การตรวจตรา ทดสอบ และบ ารงุรักษาระบบการควบคุมความเสีย่ง  

• การใชข้อ้มลู เชน่ ค าแนะน าจากโรงงานผูผ้ลติและผูจั้ดจ าหน่าย 

• การวเิคราะหบั์นทกึและขอ้มลู เชน่ รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ และเหตกุารณ์ทีเ่กอืบพลาดท่า 

หากคณุตรวจสอบรายการเหล่านีอ้ยา่งสม า่เสมอ คุณก็จะสามารถบง่ชีม้าตรการควบคุมทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพและคน้พบโอกาสทีจ่ะปรับปรงุมัน 

การรกัษามาตรการควบคุมใหค้งประสทิธภิาพ 

ในการบ ารงุรักษามาตรการควบคุมและเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มาตรการเหล่านัน้ยังมปีระสทิธภิาพอยู ่คณุจ าเป็นตอ้ง 

• ทบทวนการประเมนิสิง่เป็นอันตรายและความเสีย่งอยา่งสม า่เสมอ เนือ่งจากสิง่เหล่านี ้อาจเปลีย่นไปตามกาลเวลา  

• ทบทวน ทดสอบ และบ ารงุรักษามาตรการดา้นวศิวกรรมทุกรายการเป็นประจ า 

• มอบความรับผดิชอบใหบ้คุคลบางคนในเรือ่งความเสีย่งและมาตรการควบคมุของเขา  

• พดูคุยกับพนักงานและผูอ้ ืน่เป็นประจ า เชน่ ผูใ้หบ้รกิารประกันภัยและตัวแทนฝ่ายบรกิารฉุกเฉิน  

• สือ่สารเรือ่งสิง่เป็นอันตรายและมาตรการควบคุมความเสีย่งอยา่งชัดเจนกับทกุคนทีอ่าจไดรั้บผลกระทบ 

• ใหก้ารอบรมแกพ่นังงานอยา่งสม า่เสมอ รวมถงึ การฝึกอบรมเพือ่ทบทวน ในเรือ่งมาตรการควบคุมดา้นการบรหิาร  
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เอกสารแนบ ทะเบยีนบนัทกึสิง่เป็นอนัตรายและความเสีย่ง 

หมายเหต ุทะเบยีนบันทกึส ิง่เป็นอันตรายแผ่นนี้ เหมาะส าหรับธรุกจิทีม่คีวามเสีย่งต า่ สว่นธรุกจิทีม่คีวามเสีย่งสงู หรอืเป็นธรุกจิขนาดใหญ่ อาจจ าเป็นตอ้งใชท้ะเบยีนบันทกึทีซ่ับซอ้นมากขึน้ 

การแกไ้ขที ่  วนัที ่  ผูเ้ขา้รว่มการแกไ้ข  

 

เลขที ่
สิง่เป็น 

อนัตราย 

อนัตราย 

ทีอ่าจเกดิขึน้ 

การประเมนิความเส ีย่ง 

มาตรการควบคุม 

ในปจัจบุนั 

ตอ้งม ี

มาตรการ 

ควบคุมอะไร 

เพิม่เตมิ 

การด าเนนิการ 

ผล 
ทีต่ามมา 

ความเป็นไปได ้

การจดั 
อนัดบั 
ความ 
เส ีย่ง 

ด าเนนิการ 

โดย 

วนัที ่

ครบ 

ก าหนด 

วนัที ่

ด าเนนิการ 
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หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืจากลา่มหรอืตอ้งการเอกสารนีใ้นฉบับทีแ่ปลแลว้  
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