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ระเบียบว่าด้วยการควบคุมพื้นที่อาคารและรักษาความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
พ.ศ. 2553
เพื่อให้การดาเนินงาน ของระบบคุณภาพ ของห้องปฏิบัติการ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13
(ชลบุรี) เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยมีระเบียบและการรักษาความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
มาตรฐาน มอก.17025 – 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005 (E) จึงเห็นสมควรกาหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการ
ควบคุมพื้นที่อาคารและรักษาความปลอดภัย ของห้องปฏิบั ติการ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุ รี)
โดยวางระเบียบดังต่อไปนี้
1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการควบคุมพื้นที่อาคารและรักษาความปลอดภัย ของ
ห้องปฏิบัติการ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุร)ี พ.ศ. 2553”
2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
3. ให้ยกเลิก บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่นๆ ในส่วนที่มีระบุ ไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดแย้งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
4. ในระเบียบนี้
4.1 ให้ผู้บริหารสูงสุด เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
4.2 “อาคาร” หมายความถึงห้องปฏิบัติการ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุร)ี
4.3 “บุคคลภายใน” หมายความถึงบุคลากรในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
4.4 “บุคคลภายนอก” หมายความถึงบุคคลที่อยู่นอกเหนือจากบุคลากรในระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ อาจเป็นลูกค้าหรือเป็นบุคคลจากหน่วยงานอื่น
5. กาหนดการเข้า-ออก พื้นที่อาคาร ของบุคคลภายนอก
5.1 ผู้จัดการด้านคุณภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงห้องปฏิบัติการได้จากวัตถุประสงค์ที่ต้องการเข้าถึง
5.2 ให้ ปฏิบัติตาม วิธีดาเนินการ

เรื่องการควบคุมสถานที่และภาวะแวดล้อม

(QP 5.3-01) ข้อ 7.1 การควบคุมการเข้าถึงบริเวณสถานที่ ห้องปฏิบัติการ และข้อ 7.2 การควบคุมการใช้
พื้นทีห่ ้องปฏิบัติการ ซึ่งในการนี้ห้ามนาอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานเพื่อความปลอดภัยและความ
สะอาด และทาการเปลี่ยนเป็นรองเท้าที่ห้องปฏิบัติการจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่ง บุคคลภายนอกจะต้องทาการลง
บันทึกการเข้าถึงพื้นที่ลงในแบบบันทึก การเข้าถึงพื้ นที่ห้องปฏิบัติการ ของบุคคลภายนอก (FS 4.1-03)
ให้ครบถ้วน
/5.3 จัดให้มีบุคคลภายใน.....
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5.3 จัดให้มีบุค คลภายใน ที่ได้รับมอบหมาย คอยควบคุมดูแลบุคคลภายนอก
ตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นสุดการเข้าถึงพื้นทีข่ องห้องปฏิบัติการ โดยห้ามและระวังไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึ ง
ข้อมูลของลูกค้ารายอื่นๆ เพื่อรักษาสิทธิและความลับของลูกค้า
6. การควบคุมดูแลการทาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ
6.1 ผู้จัดการด้านคุณภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกากับดูแลการทาความสะอาด
ทั่วไปของบุคลกร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทาความสะอาดและลงบันทึกการทาความสะอาด ในสมุดการบันทึก
ความสะอาดของห้องปฏิบัติการ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุร)ี
6.2 บุคคลภายใน หมั่นทาความสะอาดพื้นที่ทางานด้วยตนเอง ได้แก่ พื้นที่ของโต๊ะวาง
อุปกรณ์สาหรับการทดสอบหลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้ง
7. การใช้ห้องปฏิบัติการของบุคคลภายใน
7.1 บุคลากรภายในทาการเปลี่ยนรองเท้าที่จัดเตรียมไว้สาหรับเจ้าหน้าที่
7.2 การปฏิบัติ งานให้ห้องปฏิบัติการ ของบุคคลภายใน ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบการใช้
ห้องปฏิบัติการ อย่างเคร่งครัด ดังนี้
(1) ห้ามสูบบุหรี่ และรับประทานอาหารภายในห้องปฏิบัติการโดยเด็ดขาด
(2) หากเกิดอุบัติเหตุในห้องทดลอง หรือการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ควรรีบแจ้ง
ให้ผู้จัดการด้านวิชาการให้ทราบโดยเร็ว
(3) ควรช่วยกันรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบของห้องปฏิบัติการ
หลังจากทางานเสร็จเรียบร้อย
(4) เวลาในการใช้ห้องปฏิบัติการ ตามเวลาราชการ จันทร์- ศุกร์ 08.30-16.30 น.
หากประสงค์ทางานนอกเวลา ควรแจ้งผู้จัดการด้านวิชาการ ทราบและต้องได้รับอนุญาตก่อน
(5) ในการปฏิบัติการทดลอง ควรสวมเครื่องป้องกันทุกครั้งที่ทาการทดลอง เช่น
เสื้อกาวน์ ถุงมือ หน้ากาก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
(6) ก่อนทาการทดลอง ผู้ปฏิบัติควรมีการวางแผนการทดลองล่วงหน้า จะทาให้การ
ทดลองเสร็จทันเวลาที่กาหนด และประสบความสาเร็จ
(7) การเบิกอุปกรณ์ตัวอย่าง สารเคมี ควรแจ้งให้ผู้จัดการด้านวิชาการทราบ
(8) ในระหว่างการปฏิบัติการทดลอง หากมีข้อสงสัยต่างๆ หรือไม่แน่ใจในการใช้
เครื่องมือควรปรึกษากับผู้จัดการด้านวิชาการ
(9) หากพบเครื่องมือชารุด หรืออุปกรณ์เครื่องแก้วเสียหาย สารเคมีหมดอายุ ควร
แจ้งผู้จัดการด้านวิชาการทราบโดยเร็ว
/(10) ห้ามเคลื่อนย้าย.....
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(10) ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือ ในห้องปฏิบัติการโดยเด็ดขาด
(11) ควรปฏิบัติการทดลองด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีวิจารณญาณใน
การตัดสินใจคานึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสาคัญ
(12) ในการปฏิบัติการทดลอง ควรคานึงถึงความประหยัด และความสิ้นเปลืองที่
อาจจะเกิดขึ้น
(13) ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการใช้ห้องปฏิบัติการอย่าง เคร่งครัด
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เอง
8. การรักษาความปลอดภัย
8.1
กาหนดให้มียามรักษาการณ์ตั้งแต่ 16.30 น. – 08.30 น. ตามคาสั่งของ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี ) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
อาคาร
9. การกาหนดพื้นที่ของอาคาร
9.1 สถานที่ตั้งของอาคาร ตั้งอยูใ่ นบริเวณ ชั้น 1 และชั้น 2 ในอาคาร 2 ของสานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เลขที่ 31/2 หมู่ 4 ถนนพระยาสัจจา ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
9.2 แผนผังแสดงการจัดแบ่งพื้นที่ภายในห้องปฏิบัติการ
-

แผนผังที่ 1 แสดงการจัดแบ่งพื้นที่ภายในห้องปฏิบัติการ อาคาร 2 ชั้น 1
แผนผังที่ 2 แสดงการจัดแบ่งพื้นที่ภายในห้องปฏิบัติการ อาคาร 2 ชั้น 2
โดย มีสัญลักษณ์ในแผนผัง แสดงดังนี้
แสดงพื้นที่ของห้องปฏิบัติการ
แสดงพื้นทีน่ อกเขตห้องปฏิบัติการ
แสดงบริเวณทางเดิน
แสดงประตู
แสดงบันได

/แผนผังที่ 1 แสดงการจัดแบ่งพื้นที่
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แผนผังที่ 1 แสดงการจัดแบ่งพื้นที่ภายในห้องปฏิบัติการ อาคาร 2 ชั้น 1
บริเวณ
ห้อง 106

ห้อง 105
วิเคราะห์รวม 1
2

ขนาดพื้นที่ 22 ม

ห้อง 107

ห้อง 108

ห้อง 109

เครื่องชั่ง

ห้อง
เก็บอุปกรณ์1

เก็บตัวอย่าง

อบ/ย่อยตัวอย่าง

ล้างอุปกรณ์ 1

ขนาดพื้นที่ 11 ม2

ขนาดพื้นที่ 7ม2

ขนาดพื้นที่ 11 ม2

ขนาดพื้นที่ 11 ม2

ขนาดพื้นที่ 11 ม2

บันได

ห้อง 103,104

ห้อง IC

ห้อง 102

วิเคราะห์โลหะหนัก

วิเคราะห์ไอออน

กลุ่มงานวิเคราะห์

ขนาดพื้นที่ 22 ม2

บวกและไอออนลบ

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

ขนาดพื้นที่ 11 ม2

ขนาดพื้นที่ 11 ม2
บริเวณหน้าอาคาร 2 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุร)ี

ห้อง 101
เก็บสารเคมี
ขนาดพื้นที่ 7 ม2

ห้องน้าหญิง

ห้องน้าชาย

ขนาดพื้นที่ 7 ม2

ขนาดพื้นที่ 7ม2
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แผนผังที่ 2 แสดงการจัดแบ่งพื้นที่ภายในห้องปฏิบัติการ อาคาร 2 ชั้น 2
บริเวณ
ห้อง 205
วิเคราะห์รวม 2
ขนาดพื้นที่ 22 ม2

ห้อง 206

บันได

ห้อง 207

เตรียมอาหาร

วิเคราะห์

เลี้ยงเชื้อ

G&O/TKN/NH3

ขนาดพื้นที่ 11 ม2

ขนาดพื้นที่ 11 ม2

ห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานเฝ้าระวัง และควบคุมคุณภาพ

ห้อง 204
วิเคราะห์แบคทีเรีย

ห้อง 203
เก็บอุปกรณ์ 2

ห้องเก็บของกลุ่มงานเฝ้าระวัง

ขนาดพื้นที่ 22 ม2

ขนาดพื้นที่ 11 ม2

และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริเวณหน้าอาคาร 2 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุร)ี

สิ่งแวดล้อม

ห้องล้าง
ล้างอุปกรณ์ 2
ขนาดพื้นที่ 11 ม2

ห้องน้าหญิง

ห้องน้าชาย
2

ขนาดพื้นที่ 7ม ขนาดพื้นที่ 7 ม2
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9.3 การแบ่งพื้นที่ภายในของห้องปฏิบัติการ ออกเป็น 2 ชั้น ดังนี้
(1) ภายในห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 ของอาคาร แบ่งได้ 12 ห้อง ดังนี้
-

ห้อง 101

เก็บสารเคมี

-

ห้อง 102

กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

-

ห้อง 103,104 วิเคราะห์โลหะหนัก

-

ห้อง IC

วิเคราะห์ไอออนบวกและไอออนลบ

-

ห้อง 105

วิเคราะห์รวม 1

-

ห้อง 106

เครื่องชั่ง

-

ห้อง 107

เก็บตัวอย่าง

-

ห้อง 108

อบ/ย่อยตัวอย่าง

-

ห้อง 109

ล้างอุปกรณ์ 1

-

ห้อง

เก็บอุปกรณ์ 1

-

ห้องน้าชาย

-

ห้องน้าหญิง

-

(2) ภายในห้องปฏิบัติการ ชัน้ 2 ของอาคาร แบ่งได้ 7 ห้อง ดังนี้
-

ห้อง 203

เก็บอุปกรณ์ 2

-

ห้อง 204

วิเคราะห์แบคทีเรีย

-

ห้อง 205

วิเคราะห์รวม 2

-

ห้อง 206

เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

-

ห้อง 207

วิเคราะห์ G&O/TKN/NH3

-

ห้องน้าชาย

-

ห้องน้าหญิง

ประกาศ ณ วันที่........................................................................

(นายสุรชัย แสงทักษิณ)
ผู้บริหารสูงสุด
.........../.................../...............

