
 

 

เครือ่งมอืการประเมนิดว้ยตนเอง 

ส าหรบัธุรกจิขนาดเล็ก 

 
 
 
 
 

การป้องกนัอนัตรายตอ่ผูค้นและสิง่แวดลอ้ม - ขอ้มูลส าหรบัธุรกจิขนาดเล็ก 

มหีลายสิง่หลายอย่างทีเ่ราท าในทีท่ างานแลว้กอ่ใหเ้กดิมลพษิและของเสยีได ้ซึง่สิง่เหล่านี้ 

อาจท าใหผู้ค้นและสิง่แวดลอ้มมคีวามเสีย่งจากอันตรายได ้

กฎหมายฉบับใหม่ในรัฐวกิตอเรยีก าหนดใหทุ้กธุรกจิตอ้งป้องกนัและจัดการกับความเสีย่งจากอนัตรายทีม่ตีอ่ผูค้นและสิง่แวดลอ้มเนื่อ

งจากกจิกรรมของพวกเขา 

กฎหมายใหมเ่กีย่วขอ้งกบัอะไรบา้ง? 

กฎหมายใหม่ฉบับนี้ แนะน าหนา้ทีท่ีใ่หค้วามส าคัญกับการป้องกัน ซึง่เรยีกว่า หนา้ทีด่า้นสิง่แวดลอ้มท่ัวไป โดย 
ตอ้งการใหค้ณุก าจัดหรอืลดความเสีย่งจากอนัตรายทีม่ตี่อผูค้น หรอืสิง่แวดลอ้มเนือ่งจากมลภาวะและของเสยี 
เท่าทีคุ่ณจะสามารถน าไปปฏบัิตไิดอ้ย่างสมเหตสุมผล 

ซึง่หมายความว่า คุณจะตอ้งจัดการแบบเชงิรุกกับความเสีย่งจากอันตราย 
เชน่เดยีวกับจัดการกับผลกระทบของมลพษิและของเสยีหลังจากทีม่ลพษิและของเสยีไดเ้กดิขึน้แลว้ 

กฎหมายฉบับใหม่นี้ บังคับใชก้ับทุกธุรกจิในรัฐวกิตอเรยี นับตัง้แต่รา้นคา้ปลกีขนาดเล็กไปจนถงึโรงงานขนาดใหญ่ 

ธุรกจิของคณุจ าเป็นตอ้งท าอะไรบา้ง? 

เป็นความรับผดิชอบของคุณทีจ่ะตอ้งเขา้ใจผลกระทบของกจิกรรมทางธุรกจิของคุณทีม่ตี่อผูค้นและสิง่แวดลอ้ม 
และเป็นความรับผดิชอบของคุณทีจ่ะตอ้งจัดการกับความเสีย่งจากอันตรายเหล่านัน้ 

ในสถานการณแ์บบทัว่ไป การจัดการความเสีย่งอาจเป็นการคดิอย่างรอบคอบต่อกจิกรรมทีค่ณุท าและปฏบัิตติามขัน้ตอนง่าย ๆ 
เพือ่หลกีเลีย่งอันตราย ตัวอย่างเชน่ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า มกีารทิง้ขยะลงในถงัแยกประเภทอย่างถูกตอ้ง 
และตอ้งไม่เทสารเคมลีงไปในท่อระบายน ้าและลงสูท่างน ้าธรรมชาตขิองเรา 

ในธุรกจิขนาดใหญ่หรอืผูท้ีต่อ้งมคีวามเสีย่งสงูกว่าจากอันตรายต่าง ๆ อาจจ าเป็นตอ้งใชร้ะบบหรอืขัน้ตอนและเอกสารประกอบอืน่ ๆ 

ธุรกจิบางอย่างอาจมกีารจัดการกับความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มดว้ยการพยายามปฏบัิตติามกฎหมายดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภั
ยของรัฐวกิตอเรยีอยู่แลว้ ตัวอย่างเชน่ การใชแ้ละการจัดเก็บสารเคม ี
และเชือ้เพลงิอย่างปลอดภัยและท าใหธุ้รกจิของพวกเขาสะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

หากธุรกจิของคณุไม่ใชม้าตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัอนัตราย คุณอาจละเมดิกฎหมายได ้

ฉนัจะจดัการความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งไร? 

คุณสามารถใชก้ระบวนการจัดการความเสีย่งดา้นล่างเพือ่ชว่ยคณุเริม่ตน้ 

1. บง่ชี ้ส ิง่เป็นอันตรายหรอืกจิกรรมใด ๆ ในธุรกจิของคุณทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายได ้
2. ประเมนิ ความเสีย่งดูว่ามคีวามรุนแรงเพยีงใด 
โดยประเมนิจากโอกาสทีน่่าจะเกดิขึน้และผลทีต่ามมา 
3. น ามาตรการออกใชง้าน ตามการควบคุมความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
4. ตรวจสอบ การควบคุมเป็นประจ าเพือ่ใหแ้นใ่จว่ามาตรการยังใชง้านไดอ้ยู่ 

 

ฉนัจะท าอะไรไดอ้กีเพือ่ป้องกนัอนัตราย? 

ดูคู่มอืการประเมนิและควบคุมความเสีย่ง คู่มอืส าหรับภาคธรุกจิ หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิดา้นการจัดการความเสีย่ง 

ใช ้เครือ่งมอืการประเมนิดว้ยตนเองส าหรบัธุรกจิขนาดเล็ก ในหนา้ถัดไป ซึง่มตีัวอย่างวธิขีองการจัดการกับความเสีย่ง 

เยีย่มชมเว็บไซต ์epa.vic.gov.au ส าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิและค าแนะน าทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรมทางธุรกจิเฉพาะของคุณ 

ไปทีเ่ว็บไซต ์Sustainability Victoria ส าหรับแนวคดิด ีๆ บางอย่างเพือ่การปรับปรุงประสทิธภิาพของทรัพยากร 
รวมถงึขอ้แนะน าการรไีซเคลิและการก าจัดของเสยี (waste and recycling tips) 

หมายเหตุ กจิกรรมบางอย่าง (เชน่ การจัดเก็บ และการก าจัดของเสยีบางอย่าง) อาจตอ้งมใีบทะเบยีน 

ใบอนุญาตใหท้ าการหรอืใบขึน้ทะเบยีนจาก EPA หากคุณไม่แน่ใจ ใหไ้ปทีเ่ว็บไซต ์epa.vic.gov.au 
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เครือ่งมอืการประเมนิดว้ยตนเองส าหรบัธุรกจิขนาดเล็ก 

 

 

หากคุณตอ้งการความชว่ยเหลอืจากล่ามหรือตอ้งการเอกสารน้ีในฉบับแปล กรณาโทรไปที ่ 

131 450 และแจง้ภาษาทีต่อ้งการ ส านักพมิพ ์ 
หากคุณหูหนวกหรือมคีวามบกพร่องทางการไดย้นิหรือการพูด 

คุณสามารถตดิต่อเราผ่านทางบรกิารถ่ายทอดขอ้มูลแห่งชาต ิ(National Relay Service)  
ส าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ ไปทีเ่ว็บไซต ์ www.relayservice.gov.au 

ส านักพมิพ ์EPA publication 1867 
พมิพเ์มือ่ มกราคม 2020 

เครือ่งมอืการประเมนิดว้ยตนเองส 

 

ใชเ้ครือ่งมอืนี้เพือ่ตรวจสอบสิง่ทีคุ่ณสามารถท าไดเ้พือ่จัดการกับความเสีย่งทางธุรกจิของคุณ 

ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายต่อผูค้นและสิง่แวดลอ้ม นี่ไม่ใชร่ายการทีส่มบูรณส์ าหรับทุกสิง่ทีคุ่ณสามารถท าได ้

แต่เป็นการเริม่ตน้ทีด่แีละเป็นการเชือ่มต่อใหคุ้ณไปหาขอ้มูลอืน่เพิม่เตมิ 

❑ ตรวจดูวา่ มสี ิง่ใดทีอ่าจเกดิความผดิพลาดได ้

▪ บ่งชีส้ ิง่เป็นอันตราย (เชน่ การรั่วไหลของสารเคม ี

เสยีงรบกวนทีม่ากเกนิไป) 

และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ (เชน่ 

ลงสูท่่อระบายน ้าฝน การรบกวน 

เพือ่นบา้น) จากกจิกรรมของคณุ 

▪ ระบุโอกาสและความรา้ยแรงของความเสีย่ง/ 

ผลกระทบนัน้ ๆ 

▪ ระบุและใชม้าตรการควบคุมความเสีย่ง (เชน่  

ใชต้ะแกรงป้องกนัท่อระบายน ้า ลดเสยีงรบกวนของ 

โรงงาน/อุปกรณ์ใหน้อ้ยทีส่ดุนอกเวลาท าการ) 

▪ ตรวจสอบการควบคุมความเสีย่งเป็นประจ าเพือ่ให ้

แน่ใจว่าท างานไดต้ามแผนทีว่างไว ้

  ❑ ใชโ้รงงานและอปุกรณ์อยา่งถกูตอ้ง (ถา้คุณใช)้ 

▪ บ ารุงรักษาโรงงานและอุปกรณ์เป็นประจ า  

และเก็บบันทกึการบ ารุงรักษาไวด้ว้ย 

▪ ใชแ้ละปฏบัิตติามขัน้ตอน/คู่มอืการใชง้าน 

▪ สังเกตการณแ์ละตรวจสอบโรงงานและอุปกรณ ์

เป็นประจ า (เชน่ การรั่วไหล เสยีงไม่ดงัจนเกนิไป  

เป็นตน้) 

 

  ❑ ใหข้อ้มูล ค าแนะน า การฝึกอบรม   

และการควบคุมดูแล 

▪ แนะน าพนักงานทุกคน (รวมถงึผูร้ับเหมาชว่ง)  

ในเรือ่งความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มทีพ่ืน้ทีห่นา้งาน 

▪ ฝึกอบรมพนักงานทุกคน (เชน่ การจัดการกับ 

ของเสยี) กอ่นทีพ่วกเขาจะท ากจิกรรมใด ๆ  

ทีม่คีวามเสีย่งหรอืใชม้าตรการควบคุมความเสีย่ง 

▪ ใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกับลกัษณะของความ 

เสีย่งทีพ่ืน้ทีห่นา้งาน และวธิกีารใชม้าตรการ 

ควบคุมความเสีย่ง 

▪ ก ากับดูแลคนงานเพือ่ใหแ้นใ่จว่า งานทีพ่วกเขา 

ท าอยู่ มลีักษณะทีห่ลกีเลีย่งหรอืลดอนัตราย 

ต่อผูค้นและสิง่แวดลอ้ม 

 

❑ ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ 

มกีารจดัการกบัของเสยีและสารเคม ี

มกีารจดัเก็บใชง้าน ขนสง่ 

และจดัฝงัเก็บอยา่งถกูตอ้ง 

▪ เก็บบันทกึและเอกสาร (เชน่ เอกสารขอ้มูลความ 

ปลอดภัย) ทีเ่กีย่วขอ้งกับสารเคมทีีจั่ดเก็บหรอื 

ใชง้านในธุรกจิของคุณใหท้ันปัจจุบัน 

▪ ใชเ้ทคนคิการเก็บรักษาทีถู่กตอ้ง (เชน่  

การรวมกลุ่ม) และจัดเก็บน ้ามันและสารเคม ี

ในภาชนะปิด 

▪ ใชผู้ข้นยา้ยของเสยีทีไ่ดร้ับอนญุาตในการเก็บ 

รวบรวมของเสยีอันตราย (เชน่ ตัวท าละลาย  

น ้ายาท าความสะอาดกัดกร่อน) 

▪ ใชส้ิง่อ านวยเพือ่การก าจัดของเสยีทีเ่หมาะสม  

(เชน่ สถานทีแ่ละอุปกรณ์ทีไ่ดร้ับอนุญาตจาก  

EPA) 

▪ อย่าทิง้ของเสยีทีเ่ป็นของเหลวลงในท่อระบาย 

น ้าฝน 

▪ ป้องกันทอ่ระบายน ้าฝน และท าใหท้่อปลอดจาก 

วัสดุ (เชน่ ขยะมูลฝอย ฝุ่ น) จากอุบัตเิหตุการ 

รั่วไหล 

▪ น าขยะอเิล็กทรอนกิสไ์ปก าจัดยังสถานที ่

ทีเ่หมาะสม 

 

    ❑ ลดอนัตรายใหน้อ้ยทีส่ดุ หากเกดิสิง่ผดิปกตขิึน้ 

▪ ตดิตัง้ระบบและมมีาตรการควบคุมต่าง ๆ ที ่

เพยีงพอ (เชน่ สัญญาณเตอืนไฟไหม ้และ 

เครือ่งดับเพลงิ สัญญาณกันของเหลวไหลลน้  

ชดุอุปกรณ์จัดการกับการไหลลน้ เป็นตน้) 

▪ พัฒนาและน าขัน้ตอนเพือ่รายงานเหตุการณ์มลพษิ 

และเหตุการณ์ที ่‘ใกล’้ พลาดออกใช ้

▪ รายงานและด าเนนิการกับเหตุการณ์มลพษิ และ 

เหตุการณใ์กลพ้ลาด รวมถงึการแจง้ EPA  

หากจ าเป็น 

▪ ทบทวนขัน้ตอนการท างานและการฝึกอบรม 

หลังจากเกดิเหตุการณ ์

 

http://www.relayservice.gov.au/
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1695-1
https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/1698
https://www.epa.vic.gov.au/for-business/find-a-topic/manage-e-waste/

