
 
กสล.11/03/56 

คู่มือการบริหารและจัดการ

สารเคมีและวัตถุอันตราย

ในสถานประกอบการ

มหานครแห่งความปลอดภัย

สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

ค
ู่ม
ือ
ก
าร
บ
ร
ิห
าร
แ
ล
ะจ
ัด
ก
าร
ส
าร
เค
ม
ีอ
ัน
ต
ร
าย
ใน
ส
ถ
าน
ป
ร
ะก
อ
บ
ก
าร

กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2354 4226-30 

www.bangkok.go.th/health  www.facebook.com/healthybangkok 



_13-0604(000)edit.indd   8 8/16/13   2:49:30 PM



 
กสล.11/03/56 

คู่มือการบริหารและจัดการ

สารเคมีและวัตถุอันตราย

ในสถานประกอบการ

มหานครแห่งความปลอดภัย

สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

ค
ู่ม
ือ
ก
าร
บ
ร
ิห
าร
แ
ล
ะจ
ัด
ก
าร
ส
าร
เค
ม
ีอ
ัน
ต
ร
าย
ใน
ส
ถ
าน
ป
ร
ะก
อ
บ
ก
าร

กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2354 4226-30 

www.bangkok.go.th/health  www.facebook.com/healthybangkok 

_13-0604(000)edit.indd   1 8/16/13   2:49:26 PM



สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

คู่มือ.....การบริหารและจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ

คณะผู้จัดทำ

ชื่อหนังสือ	 คู่มือการบริหารและจัดการสารเคมี	

	 อันตรายในสถานประกอบการ	

ISBN 978-616-272-060-4 

ที่ปรึกษา	 นางวันทนีย์	วัฒนะ	

	 นางมัณฑนา	ชูติกาญจน์	

	 นางอินจิรา	นิยมธูร	

คณะบรรณาธิการ

นายไพฑูรย์	งามมุข	 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ	

นายสากล	เพิ่มทองคำ	 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	

นายเจนวิทย์	จิตคติ	 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	

นางสาวศิรินารถ	เทียมไธสง	 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	

นางสาวรอหะนา	สามะ	 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	

นางสาวปริศนา	สุทธิประภา	 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	

นางสาววันวิสาข์	เสาศิริ	 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	

นางสาวอิชยา	เด่นวัฒนา	 พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข	

นายอธิรัญ	แก้วหนูนวล	 พนักงานช่วยงานด้านสารสนเทศ	

จดัทำและพมิพเ์ผยแพรโ่ดย	 กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	

	 สำนักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	

พิมพ์ที่	 บริษัท	แอคทีฟ	พริ้นท์	จำกัด	

พิมพ์ครั้งที่	2	 กรกฎาคม	2556	

กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	

ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเอกสารนี้ไปใช้ในทางธุรกิจ 

_13-0604(000)edit.indd   2 8/16/13   2:49:27 PM



สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

คู่มือ.....การบริหารและจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ 

  กรุงเทพมหานคร เปนมหานครที่เปนศูนยรวมของความเจริญทางดาน
เศรษฐกจิและอตุสาหกรรม  จากการสาํรวจสถานประกอบการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพที่มีความเสี่ยงตอการเกดิอุบัติภัยสารเคมีโดยกองสุขาภบิาลสิ่งแวดลอม 
สํานักอนามัย ประจําป 2550 พบวา กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการ 
ท่ีมีความเสี่ยงตออุบัติภัยสารเคมี จํานวน 4,750 แหง ซึ่งสถานประกอบการ
สวนใหญต้ังอยูในเขตชุมชนที่มีประชากรอยูหนาแนน หากมีการบริหารจัดการ 
การใช การจดัเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย ไมถูกตองตามหลักเกณฑตาม
กฎหมายและหลักวิชาการ  จะเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติภัยสารเคมีสงผลกระทบ
ตอชุมชนได ซึ่งการเกิดอุบัติภัยในแตละครั้งเกิดความเสียหายตอสุขภาพ ชีวิต  
ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม ของประชาชนและเจาหนาที่เปนจํานวนมาก 

  ในปจจุบัน กรุงเทพมหานครมีการใชสารเคมีในกลุมอุตสาหกรรม
ตางๆ เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการใชสารเคมีในสถานประกอบการที่มี
ความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี ดังนั้นกองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  
สํานักอนามัยจึงไดจัดทําคูมือการบริหารและจัดการสารเคมีอันตรายใน 
สถานประกอบการขึ้น ตามโครงการสํารวจและประเมินความเสี่ยงเพื่อกําหนด
มาตรการการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบกิจการ 
ปงบประมาณ 255  เพื่อใหมีความรูความเขาใจถึงอันตรายของสารเคมี และ
ตระหนักถึงการปองกันอันตรายตางๆ จากการสัมผัสสารเคมีตางๆ ท่ีใช
ปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถนําความรูท่ีไดไปใชวางแผนการบริหารจัดการ 
  

6
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_13-0604(000)edit.indd   3 8/16/13   2:49:27 PM



สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

คู่มือ.....การบริหารและจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ

 

 

 

 

 

สารเคมีใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพตอไป กองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
สํานักอนามัย จึงหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการบริหารและจัดการสารเคมีอันตราย
ในสถานประกอบการ  จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การใชงาน การจัดเก็บ และมาตรการปองกันอันตรายจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายของสถานประกอบการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข       
และสามารถใชเปนคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของใชในการ
บริหารจัดการสารเคมีในพื้นที่และขอบเขตงานที่รับผิดชอบได ซึ่งจะชวยลด
ความสูญเสียที่มีตอชีวิต ทรัพยสิน ของประชาชนในกรุงเทพมหานครได 
       

 
กองสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม สํานักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร 
 
 

สำนักอนามัย	กรุงเทพมหานคร
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 คําจํากัดความ 
 

“สารเคมี” หมายถึง สารที่ประกอบดวยธาตุเดียวกันหรือสารประกอบ
จากธาตุตางๆ รวมกันดวยพันธะเคมี 

“วัตถุอันตราย” ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หมายถึง
วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทําใหเกิดโรค วัตถุ-
กัมมันตรังสี วัตถุท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน 
วัตถุท่ีกอใหเกิดการระคายเคือง  และวัตถุอยางอื่นไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือ     
ส่ิงอื่นใด  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยหรือส่ิงแวดลอม 

“สารเคมีอันตรายรายแรง” หมายถึง สารประกอบ สารผสม ซึ่งอยูใน
รูปของแข็ง ของเหลว หรือแกส ท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้ มีพิษ กัดกรอน ระคายเคือง ทําใหเกิดอาการแพ กอมะเร็ง หรือ 
ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย ทําใหเกิดการระเบิด เปนตัวทําปฏิกิริยา
รุนแรง เปนตัวเพิ่มออกซิเจนไวไฟหรือมีกัมมันตภาพรังสี 

“การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย” หมายถึง การเก็บรักษา
สารเคมีและเก็บรักษาวัตถุอันตรายอยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสองอยาง 

“สถานที่เก็บสารเคมี” หมายถึง อาคารหรือสถานที่ท่ีเก็บสารเคมี    
เพื่อประโยชนในการใช การผลิต การจัดเก็บและการจําหนาย 

1.  คําจํากัดความ 

 คูมือการบรหิารและจัดการสารเคมีอันตราย 
ในสถานประกอบการ 

คู่มือการบริหารและจัดการสารเคมี  
และวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ 

_13-0604(001-108).indd   2 8/14/13   2:57:11 PM



สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

3

คู่มือการบริหารและจัดการสารเคมี และวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ 

   

 

 

 

 
 

 

 

3 

“การเก็บรักษา” หมายถึง การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายทั้งใน
และนอกสถานที่เก็บรักษา แตไมรวมถึงการเก็บรักษาในแท็งก (Tank) ไซโล
(Silo) และภาชนะบรรจุกาซเหลวเย็นจัด (Portable/Bulk Container Cryogenic 
liquefied gas or Refrigerated liquefied gas) 

“ผนังอาคาร” หมายถึง ผนังรอบอาคารเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
ท่ีกอสรางดวยวัสดุทนไฟหรือกอเปนกําแพงกันไฟไปตามความเหมาะสม 

“วัสดุทนไฟ” หมายถึง วัสดุกอสรางที่ไมติดไฟงาย    
“กําแพงกันไฟ” หมายถึง สวนกอสรางในแนวตั้ง วัตถุประสงคเพื่อการ

แบงพื้นที่ภายในอาคาร และการปองกันไฟลามลุก การสรางทําจากวัสดุทนไฟ  
ท้ังนี้ ขึ้นกับชนิดของวัสดุและความหนาของกําแพง  ระยะเวลาของการทนไฟ
มีดังนี้ 30 นาที 60 นาที 120 นาที และ 180 นาที โดยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

“หีบหอ” หมายถึง บรรจุภัณฑ (packages) และ Intermediate Bulk 
containers (IBCs) สําหรับบรรจุสารเคมีหรือวัตถุอันตราย เพื่อการจัดเก็บใน
สถานที่เก็บรักษา 

“บรรจุภัณฑ (packages)” หมายถึง ภาชนะที่ใชบรรจุสารเคมีหรือ 
วัตถุอันตราย ซึ่งความจุสูงสุดไมเกิน 450 ลิตร มวลสุทธิสูงสุดไมเกิน 400 
กิโลกรัม 

“Intermediate Bulk Containers (IBCs)” หมายถึง ภาชนะที่ใชบรรจุ
สารเคมีหรือวัตถุอันตรายซึ่งมีความจุดังนี้ 
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- ไมเกิน 3.0 ลูกบาศกเมตร (3,000 ลิตร) สําหรับของแข็งและของเหลว
ในกลุมการบรรจุท่ี II และ III 

- ไมเกิน 1.5 ลูกบาศกเมตร สําหรับของแข็งและของเหลวในกลุมการ
บรรจุท่ีเมื่อบรรจุใน IBCs ท่ีทําจากพลาสติกที่ยืดหยุนไดหรือคงรูป หรือวัตถุ
ประกอบที่มีภาชนะพลาสติกอยูภายใน หรือแผนไฟเบอร หรือไม 

- ไมเกิน  3.0 ลูกบาศกเมตร สําหรับของแข็งในกลุมการบรรจุท่ี I     
เมื่อบรรจุใน IBCs 

“บรรจุภัณฑที่ใชกอบกู” หมายถึง บรรจุภัณฑพิเศษ ใชบรรจุหีบหอ    
ท่ีชํารุด บกพรอง หรือมีการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายขณะขนสง
หรือจัดเก็บ เพื่อการกอบกูสารนั้นนํากลับไปใชใหมหรือนําไปกําจัด 

“การจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสําหรับการเก็บรกัษา” 
หมายถึง การจัดประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ประกอบดวย การดําเนินการ
ดานตางๆ เชน การจัดการดานสุขศาสตร คําแนะนําวิธีการปฏิบัติงาน        
การฝกอบรม และการจัดการเมื่อเกิดการหกรั่วไหล เปนตน  

“ขอกําหนดพิเศษ” หมายถึง ขอกําหนดเพิ่มเติมของสถานที่เก็บรักษา
สารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ไดแก วัตถุระเบิด กาซ สารไวไฟ 
และสารออกซิไดซ 
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2.1  การจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย  สามารถแบงการ
จําแนกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1.  ประเภทวัตถุอันตรายตามการขนสง 
2.  ประเภทวัตถุอันตรายตามการจัดเก็บ 
ประเภทวัตถุอันตรายตามการขนสง 

 ประเภท 1 ระเบิดได (Explosives) 
สารระเบิดได หมายถึง ของแข็งหรือของเหลว หรือสารผสมที่สามารถ

เกิดปฏิกิริยาทางเคมีดวยตัวมันเอง ทําใหเกิดกาซที่มีความดัน และความรอน
อยางรวดเร็ว กอใหเกิดการระเบิดสรางความเสียหายแกบริเวณโดยรอบได  
ซึ่งรวมถึงสารที่ใชทําดอกไมเพลิงและสิ่งของที่ระเบิดไดดวย แบงเปน 6 กลุมยอย 
คือ 

1.1   สารหรือส่ิงของที่กอใหเกิดอันตรายจากการ  
        ระเบิดอยางรุนแรงทันที ทันใดทั้ งหมด      
        (Mass Explosive) ตัวอยางเชน เชื้อปะทุ         
        ลูกระเบิด เปนตน  

 1.2   สารหรือส่ิงของที่มีอันตรายจากการระเบิด  
 แตกกระจาย แตไมระเบิดทันทีทันใดทั้งหมด  
 ตัวอยางเชน กระสุนปน ทุนระเบิด ชนวน 
 ปะทุ เปนตน 

2.  การจําแนกประเภทสารเคมแีละวัตถุอันตรายสาํหรับการเก็บรักษา 
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1.3 สารหรือส่ิงของที่ เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมและอาจมี 
อันตรายบาง จากการระเบิด หรือการระเบิดแตกกระจาย แตไมระเบิดทันที 
ทันใดทั้งหมด ตัวอยางเชน กระสุนเพลิง เปนตน 

1.4 สารหรือส่ิงของที่ไมแสดงความเปนอันตรายอยางเดนชัด 
หากเกิดการปะทุหรือปะทุในระหวางการขนสง จะเกิดความเสียหายเฉพาะ
ภาชนะบรรจุ ตัวอยางเชน พลุอากาศ เปนตน  

1.5 สารที่ไมไวตอการระเบิด แตหากมีการระเบิดจะมีอันตราย
จากการระเบิดทั้งหมด  

1.6 ส่ิงของที่ไวตอการระเบิดนอยมากและไมระเบิดทันทีท้ังหมด  
มีความเสี่ยงตอการระเบิดอยูในวงจํากัด เฉพาะในตัวสิ่งของนั้นๆ ไมมีโอกาส
ท่ีจะเกิดการปะทุหรือแผกระจาย  

 ประเภทที่ 2 กาซ (Gases) 
กาซ หมายถึง สารที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีความดันไอ

มากกวา 300 กิโลปาสคาล หรือมีสภาพเปนกาซอยางสมบูรณท่ีอุณหภูมิ  
20 องศาเซลเซียส และมีความดัน 101.3 กิโลปาสคาล ไดแก กาซอัด กาซพิษ 
กาซในสภาพของเหลว กาซในสภาพของเหลวอุณหภูมิตํ่า และรวมถึงกาซที่
ละลายในสารละลายภายใตความดัน เมื่อเกิดการรั่วไหลสามารถกอใหเกิด
อันตรายจากการลุกติดไฟและ/หรือเปนพิษ และแทนที่ออกซิเจนในอากาศ 
แบงเปน 3 กลุมยอย ดังนี้ 
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2.1  กาซไวไฟ  (Flammable Gases) 
หมายถึง กาซที่อุณหภูมิ 20 องศา 
เซลเซียส  และมีความดัน 101.3 
กิโลปาสกาล สามารถติดไฟได
เมื่อผสมกับอากาศ  13  เปอรเซ็นต  

หรือตํ่ากวาโดยปริมาตร หรือมีชวงกวางที่สามารถติดไฟได 12 เปอรเซ็นตขึ้นไป 
เมื่อผสมกับอากาศโดยไมคํานึงถึงความเขมขนต่ําสุดของการผสม โดยปกติ
กาซไวไฟหนักกวาอากาศ ตัวอยางของกาซกลุมน้ี เชน อะเซทิลีน กาซหุงตม
หรือกาซแอลพีจี เปนตน 
 

  2.2  กาซไมไวไฟและไมเปนพิษ (Non-flammable    
         Non-toxic Gases) หมายถึง กาซที่มีความดัน 
         ไมนอยกวา  280 กิโลปาสคาล  ท่ีอุณหภูมิ  
         20  องศาเซลเซียส  หรืออยูในสภาพของเหลว   

อุณหภูมิตํ่า สวนใหญเปนกาซหนักกวาอากาศ ไมติดไฟ และไมเปนพิษ 
หรือแทนที่ออกซิเจนในอากาศ และทําใหเกิดสภาวะขาดแคลนออกซิเจนได 
ตัวอยางของกาซกลุมน้ี เชน ไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด อารกอน เปนตน  

2.3  กาซพิษ (Poison Gases) หมายถึง กาซที่มีคุณสมบัติเปน
อันตรายตอสุขภาพ หรือถึงแกชีวิตไดจากการหายใจ โดยสวนใหญหนักกวา
อากาศ มีกลิ่นระคายเคือง ตัวอยางของกาซในกลุมน้ี เชน คลอรีน เมทิล- 
โบรไมด เปนตน  
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 ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids) 
ของเหลวไวไฟ หมายถึง ของเหลวหรือของเหลวผสม 
ท่ีมีจุดวาบไฟ (Flash Point) ไมเกิน 60.5 องศาเซลเซียส 
จากการทดสอบดวยวิธีถวยปด (Closed-cup Test) หรือ 
ไมเกิน 65.6 องศาเซลเซียส จากการทดสอบดวยวิธี 
ถวยเปด (Opened-cup Test) ไอของเหลวไวไฟพรอม 

ลุกติดไฟเมื่อมีแหลงประกายไฟ ตัวอยางเชน อะซีโตน นํ้ามันเชื้อเพลิง ทินเนอร  
เปนตน 

 ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ 
สารที่ลุกไหมไดเองและสารที่สัมผัสกับนํ้าแลวใหกาซไวไฟ แบงเปน 

3 กลุมยอย ดังนี้ 
4.1  ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) หมายถึง ของแข็ง 

ท่ีสามารถติดไฟไดงายจากการไดรับความรอน จากประกายไฟ/เปลวไฟ หรือ
เกิดการลุกไหมไดจากการเสียดสี ตัวอยางเชน กํามะถัน ฟอสฟอรัสแดง  
ไนโตรเซล ลูโลส เปนตน หรือเปนสารที่มีแนวโนมท่ีจะเกิดปฏิกิริยา          
คายความรอนที่รุนแรง ตัวอยางเชน เกลือไดอะโซเนียม เปนตน หรือเปน    
สารระเบิดที่ถูกลดความไวตอการเกิดระเบิด ตัวอยางเชน แอมโมเนียมพิเครต 
(เปยก) ไดไนโตรฟนอล (เปยก) เปนตน 
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4.2  สารที่มีความเสี่ยงตอการลุกไหมไดเอง (Substances 
Liable to Spontaneous Combustion) หมายถึง สารที่มีแนวโนมจะเกิด
ความรอนขึ้นไดเองในสภาวะการขนสงตามปกติ หรือเกิดความรอนสูงขึ้นได
เมื่อสัมผัสกับอากาศและมีแนวโนมจะลุกไหมได  

 
 

 4.3  สารที่สัมผัสกับน้ําแลวทําใหเกิดกาซไวไฟ (Substances 
which in Contact with Water Emit Flammable Gases) หมายถึง สารที่ 
ทําปฏิกิริยากับนํ้าแลว มีแนวโนมท่ีจะเกิดการติดไฟไดเองหรือทําใหเกิดกาซ
ไวไฟในปริมาณที่เปนอันตราย  

 ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซและสารอินทรียเปอรออกไซด  
แบงเปน 2 กลุมยอย ดังนี้ 

 5.1 สารออกซิไดส (Oxidizing Substances) หมายถึง ของแข็ง 
ของเหลวที่ตัวของสารเองไมติดไฟ แตใหออกซิเจนซึ่งชวยใหวัตถุอื่นเกิดการ
ลุกไหมและอาจจะกอใหเกิดไฟเมื่อสัมผัสกับสารท่ีลุกไหมและเกิดการระเบิด
อยางรุนแรง ตัวอยางเชน แคลเซียมไฮโปคลอไรท โซเดียมเปอรออกไซด โซเดียม 
คลอเรต เปนตน  
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 5.2  สารอินทรียเปอรออกไซด (Organic Peroxides) หมายถึง 
ของแข็งหรือของเหลวที่มีโครงสราง ออกซิเจนสองอะตอม  -O-O- และชวย 
ในการเผาสารที่ลุกไหม หรือทําปฏิกิริยากับสารอื่นแลวกอใหเกิดอันตรายได 
หรือเมื่อไดรับความรอนหรือลุกไหมแลวภาชนะบรรจุสารนี้อาจระเบิดได 
ตัวอยางเชน อะซีโตนเปอรออกไซด เปนตน  

 ประเภทที่ 6 สารพิษและสารติดเชื้อ แบงเปน 2 กลุมยอย ดังนี้ 
 6.1  สารพิษ (Toxic Substances) หมายถึง ของแข็งหรือของเหลว
ท่ีสามารถทําใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ รุนแรงตอสุขภาพของคน หากกลืน สูดดม
หรือหายใจรับสารนี้เขาไป หรือเมื่อสารนี้ไดรับความรอนหรือลุกไหม จะปลอย
กาซพิษ ตัวอยางเชน โซเดียมไซยาไนด กลุมสารกําจัดแมลงศัตรูพืชและสัตว 
เปนตน  
 6.2  สารติดเชื้อ (Infectious Substances) หมายถึง สารที่มี 
เชื้อโรคปนเปอน หรือสารที่มีตัวอยาง การตรวจสอบของพยาธิ สภาพปนเปอน 
ท่ีเปนสาเหตุของ การเกิดโรคในสัตวและคน ตัวอยางเชน แบคทีเรียเพาะเชื้อ 
เปนตน  
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 ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี 
วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Materials) หมายถึง วัสดุท่ีสามารถ

แผรังสีท่ีมองไมเห็นอยางตอเนื่องมากกวา 0.002 ไมโครคูรีตอกรัม ตัวอยางเชน 
โมนาไซด ยูเรเนียม โคบอลต-60 เปนตน  

 
 

 ประเภทที่ 8 สารกัดกรอน 

สารกัดกรอน (Corrosive Substances) หมายถึง ของแข็งหรือ
ของเหลวซึ่งโดยปฏิกิริยาเคมีมีฤทธิ์กัดกรอนทําความเสียหายตอเน้ือเยื่อของ
ส่ิงมีชีวิตอยางรุนแรง หรือทําลายสินคา/ยานพาหนะที่ทําการขนสง เมื่อเกิดการ
ร่ัวไหลของสารไอระเหยของสารประเภทนี้ บางชนิดกอใหเกิดการระคายเคือง
ตอจมูกและตา ตัวอยางเชน กรดเกลือ กรดกํามะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด 
เปนตน 
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 ประเภทที่ 9 วัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด 

วัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Dangerous 
Substances and Articles) หมายถึง สารหรือส่ิงของ 
ในขณะขนสงเปนสารอันตราย ซึ่งไมจัดอยูในประเภทที่ 
1 ถึงประเภทที่ 8 ตัวอยางเชน ปุยแอมโมเนียมไนเตรต 
เปนตน และใหรวมถึงสารที่ตองควบคุมใหมีอุณหภูมิ

ไมตํ่ากวา 100 องศาเซลเซียส ในสภาพของเหลว หรือมีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 
240 องศาเซลเซียส ในสภาพของแข็งในระหวางการขนสง 
ประเภทวัตถุอันตรายตามการจัดเก็บ 
ประเภท รายละเอียด 

1 วัตถุระเบิด 
2A กาซอัด กาซเหลว หรือกาซที่ละลายภายใตความดัน 
2B กาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย) 
3A ของเหลวไวไฟ จุดวาบ < 60 °C 
3B ของเหลวไวไฟที่มีคุณสมบัติเขากับน้ําไมได 

4.1A ของเหลวไวไฟที่มีคุณสมบัติระเบิด 
4.1B ของแข็งไวไฟ 
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ประเภท รายละเอียด 
4.2 สารที่มีความเสี่ยงตอการลุกไหมเอง 
4.3 สารที่ใหกาซไวไฟเมื่อสัมผัสน้ํา 

5.1A สารออกซิไดซที่มีความไวในการทําปฏิกิริยามาก 
5.1B สารออกซิไดซที่มีความไวในการทําปฏิกิริยาปานกลาง 
5.1C สารออกซิไดซแอมโมเนียมไนเตรทและสารผสม 
5.2 สารอินทรียเปอรออกไซด 

6.1A สารติดไฟไดที่มีคุณสมบัติเปนพิษ 
6.1B สารไมติดไฟที่มีคุณสมบัติเปนพิษ 
6.2 สารติดเชื้อ 
7 สารกัมมันตรังสี 

8A สารติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกรอน 
8B สารไมติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกรอน 
9 ไมนํามาใช 
10 ของเหลวติดไฟไดที่ไมจัดอยูในประเภท 3A หรือ 3B 
11 ของแข็งติดไฟ 
12 ของเหลวไมติดไฟ 
13 ของแข็งไมติดไฟ 
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2.2  ปายกํากับสารเคมี 

บริษัทผูผลิตสารเคมีมักติดปายกํากับสารเคมีเพื่อแสดงถึงลักษณะของ
อันตรายไวท่ีฉลากของภาชนะบรรจุสารเคมีซึ่งมักประกอบไปดวยสัญลักษณ
ตางๆ กันออกไป ระบบของปายกํากับสารเคมีท่ีควรรูจักมีดังตอไปนี้ 

NFPA (National Fire Protection Agency) ไดกําหนดปายกํากับ
สารเคมีเปนรูปเพชร ภายในแบงเปน 4 สี ไดแก สีแดง สีนํ้าเงิน สีเหลืองและ 
สีขาว (Special hazard) โดยมีรายละเอียดคือ W หมายถึง สารเคมีท่ีทํา
ปฏิกิริยากับนํ้า (Water reactive); Ox หมายถึง Oxidizer; Cor หมายถึง 
สารเคมีท่ีมีฤทธิ์ Corrosive นอกจากนี้ ระบบ NFPA ยังแสดงตัวเลข 0-4     
เพื่อแสดงระดับความรุนแรงอีกดวย  
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  ปายกํากับสารเคมตีามมาตรฐาน NAPA 
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2.3 ความเปนพิษของสารเคมี (Toxic chemicals) 

การพิจารณาระดับความเปนพิษของสารเคมีอาจพิจารณาจากคา TLV 
(Threshold limit values) หรือ PEL (Permissible exposure limits) ซึ่งกําหนด
ระดับความเขมขนของสารเคมีสูงสุดที่มีไดในอากาศ โดยปกติสารเคมีถูกจัด 
เปนสารพิษ (Toxic chemicals) เมื่อมีคา TLV หรือ PEL ตํ่ากวา 50 ppm 
นอกจากนี้ ยังสามารถพิจารณาความเปนพิษของสารเคมีจากคา LD50 
(Lethal dose) หรือ LC50 (Lethal concentration) โดยที่ LD50 เปนการระบุ
ความเขมขนของสารเคมีท่ีใหสัตวทดลองตายลง 50% โดยสัตวทดลองไดรับ
สารเคมีน้ันโดยการกิน การฉีด หรือการดูดซึม (Absorption) หรือการหายใจ 
ขณะที่ LC50 เปนการระบุความเขมขนของสารเคมีท่ีใหสัตวทดลองตายโดย
การหายใจเทานั้น ปกติคาเหลานี้จะมีระบุอยูในขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ  
(MSDS) ของสารเคมีน้ันๆ 
ตารางที่ 2  แสดงระดับความเปนพิษของสารเคมีพิจารณาจากคา  LD50

หรือ LC50 
ระดับความ 
เปนพิษ 

การกิน  
(มก./กก.) * ทางลมหายใจ 

การดูดซึม  
(มก./กก.)* 

รุนแรง <=1 <10 ppm <=5 
มาก 1-50 10-100 ppm 5-50 
ปานกลาง 50-500 100-1,000 ppm 50-500 
นอย 500-5,000 1,000-10,000 ppm 500-5,000 
หมายเหตุ  * หมายถึง น้ําหนักเปน มก. ของสารเคมี ตอน้ําหนัก 1 กก. ของสัตวทดลอง 
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ท้ังนี้ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับสารพิษ ผูปฏิบัติงานตองใชเครื่อง
ปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสม 
2.4 วิธีการจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ใหดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

2.4.1  ศึกษาขอมูลความปลอดภัย 

  ผูประกอบการตองใหมีขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีและ
วัตถุอันตรายทั้งหมดที่จะจัดเก็บโดยบริษัทผูผลิตสารเคมี ใหมาพรอมกับสารเคมี 
เพื่อท่ีผูซื้อสามารถศึกษารายละเอียดของสารเคมีท่ีใชปฏิบัติงาน สามารถ 
ขอไดจากบริษัทผูขายเคมีภัณฑ หรือจากบริษัทผูผลิตโดยตรง รวมท้ังสามารถ
สืบคนไดจากฐานขอมูลตางๆ เชน ฐานขอมูลของศูนยขอมูลวัตถุอันตราย 
และเคมีภัณฑ กรมควบคุมมลพิษ ท่ี http://msds.pcd.go.th ฐานขอมูล 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชสารเคมี ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ไดท่ี www.anamai.moph.go.th ฐานขอมูลการจัดการ
ความรูเรื่องความปลอดภัยดานสารเคมีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดท่ี 
http: //www..chemtrack.org หรือสืบคนจาก website ตางประเทศที่ให 
บริการขอมูล MSDS เชน ท่ี http://www.SIRI.org เปนตน โดยทั่วไปขอมูล
ความปลอดภัยเคมีภัณฑ จะประกอบไปดวย 

1. ขอมูลของบริษทัผูผลิตสารเคมี 
2.  หมายเลขสารเคมี CAS registry number 

(Chemical Abstract Services) 
3. ลักษณะทางกายภาพ และเคมขีองสารเคมี 
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4. อันตรายที่อาจเกิดจากการไดรับสารเคมี รวมทั้งโอกาส 
และชองทางที่อาจจะไดรับ 

5. วิธีท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษา 
6. แนวทางการปฐมพยาบาลเบือ้งตน 
7. การจัดการของเสีย 
8. การเคลื่อนยายและขนสง 
เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับสารเคม ี ควรที่จะศึกษา 

ขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑของสารเคมีทุกตัวที่ตองใช  และการเก็บ
ขอมูลความปลอดภัยเคมภีณัฑ ควรเก็บเขาแฟมเอกสาร เรียงตามตัวอักษร       
เพื่อความสะดวกในการคนหาภายหลัง  

2.4.2  ข้ันตอนการเก็บรักษา 
กอนการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย  ใหผูจัดเก็บศึกษา

ขอมูลความปอดภัยเบื้องตนที่ปรากฏอยูในฉลาก เอกสารกํากับการขนสง     
หรือขอมูลความปลอดภัยเพื่อพิจารณาจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุ
อันตรายสําหรับการจัดเก็บ โดยจัดลําดับความสําคัญ ดังตอไปนี้ 

• สารติดเชื้อ 
•  วัสดุกัมมันตรังสี 
• วัตถุระเบิด 
• กาซอัด  กาซเหลว หรือกาซที่ละลายภายใตความดันหรือ

กาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก  
(กระปองสเปรย) 
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• สารที่มีความเสี่ยงตอการลุกไหมไดเอง 
• สารใหกาซไวไฟเมื่อสัมผัสกับนํ้า 
• สารเปอรออกไซดอินทรีย 
• สารออกซิไดซ 
• ของแข็งไวไฟ 
• ของเหลวไวไฟ 
• สารติดไฟที่เปนสารพิษ 
• สารไมติดไฟที่เปนสารพิษ 
• สารติดไฟที่เปนสารกัดกรอน 
• สารไมติดไฟที่เปนสารกัดกรอน 
• ของเหลวติดไฟที่ไมอยูในประเภท 3A หรือ 3B 
• ของแข็งติดไฟ 
• ของเหลวติดไฟ 
• ของแข็งไมติดไฟ 
ท้ังนี้ กรณีท่ีเปนสารผสม ซึ่งมีสวนผสมของสารเคมีหลายชนิด 

การเก็บรักษาใหเปนไปตามคุณสมบัติหลักของสารผสมนั้น 
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2.5  วิธีการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย  สามารถแบงการจัดเก็บได
ดังนี้ 

2.5.1 การจัดเก็บแบบแยกบริเวณ (Separate Storage)  

หมายถึง การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายแยกบริเวณออก
จากกัน 
 -  กรณีอยูในอาคารคลังสินคาเดียวกัน  จะถูกแยกจากสารอื่นๆ  
โดยมีผนังทนไฟ ซึ่งสามารถทนไฟไดอยางนอย 90 นาที 
 -  กรณีอยูกลางแจง (ภายนอกอาคารคลังสินคา) จะถูกแยก
ออกจากบริเวณอื่นดวยระยะทางที่เหมาะสม เชน 5 เมตร ระหวางสารไวไฟ
กับสารไมไวไฟ หรือ 10 เมตร ระหวางสารอื่น หรือการก้ันดวยกําแพงทนไฟ 
ซึ่งสามารถทนไฟไดอยางนอย 90 นาที 

2.5.2   การจัดเก็บแบบแยกหาง (Segregate Storage)  
 หมายถึง การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตั้งแต 2 ประเภท
ขึ้นไป ในบริเวณเดียวกัน ท้ังนี้ ตองมีมาตรการปองกันที่เพียงพอสําหรับการ
จัดเก็บ โดยตองนําขอกําหนดพิเศษเพิ่มเติมสําหรับการจัดเก็บเฉพาะประเภท
ตามคุณสมบัติเฉพาะ เชน วัตถุระเบิด สารออกซิไดซ หรือสารไวไฟ เปนตน 
มาพิจารณาประกอบตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในตารางการจัดเก็บสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 
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2.6   ขอพึงระวังในการจัดเก็บสารเคมี 

2.6.1 ควรมีการกําหนดปริมาณสูงสุดที่จะเก็บสารเคมีประเภท
ของเหลวที่ไวไฟ หรือติดไฟ (Flammable and combustible liquid)  

ไมควรเก็บของเหลวไวไฟในภาชนะท่ีทําดวยแกว เนื่องจาก 
มีโอกาสที่เกิดการตกแตก และเกิดอุบัติเหตุไดงาย รวมท้ังควรแยกการเก็บ
สารเคมีประเภทนี้ออกจากสารเคมีท่ีเปน Oxidizer เชน ไมควรเก็บกรดอินทรีย 
(Organic acids) ท่ีมักมีคุณสมบัติติดไฟได (combustible) ไวรวมกับ 
กรดอนินทรีย (Inorganic acids) ซึ่งมีคุณสมบัติเปน Oxidizer  

2.6.2 การจัดเก็บสารเคมีประเภท Oxidizer   
ไมควรเก็บสาร Oxidizer รวมกับสารเคมีประเภทของเหลวไวไฟ 

โดยทั่วไป สาร Oxidizer ท่ีเปนกาซ จะมีความไวตอปฏิกิริยาเคมี รวมทั้ง
สามารถทําปฏิกิริยากับโลหะตางๆ การทําความสะอาดสารเคมีประเภทนี้  
ไมควรทิ้งลงในถังขยะเนื่องจากอาจเกิดการลุกไหมได 

2.6.3 สารเคมีท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (Health hazard) 

     สารเคมีท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (Health hazard) ไดแก สารพิษ
ตางๆ รวมถึงสารกอมะเร็ง (Carcinogen) และสารที่กอใหเกิดความผิดปกติ
ของพันธุกรรม (Mutagen) ควรมีการแยกเก็บสารเคมีประเภทนี้ไวเฉพาะสวน 
รวมท้ังควรมีการกําหนดบุคคลที่สามารถใชงานสารประเภทนี้เฉพาะผูท่ีไดรับ
อนุญาตเทานั้น 
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2.6.4 สารเคมีท่ีไมควรจัดเก็บรวมกัน (Incompatible chemicals) 
 สารเคมีหลายตัวเมื่อทําปฏิกิริยากัน จะเกิดผลลัพธท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ และทรัพยสิน ดังนั้นควรระมัดระวังในการจัดเก็บสารเคมี
เหลานี้ใหแยกจากกัน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีจะทําใหสารเคมีเหลานี้
ทําปฏิกิริยากัน รวมท้ังระมัดระวังในการนําขวดบรรจุสารเคมีเกามาใชบรรจุ
สารเคมีตัวอื่นๆ 

ตารางที่ 3  ตวัอยางสารเคมีท่ีไมควรจดัเก็บรวมกัน 

สารเคมี ไมควรจัดเก็บ
รวมกับ 

สาเหตุ 

กรด Cyanide salts,  
Cyanide solution 

Highly toxic cyanide gas 

กรด Sulfide salts, 
Sulfide solution 

Highly toxic hydrogen 
sulfide gas 

กรด ผงฟอกส ี(Bleach) Highly toxic chlorine gas 
Oxidizing acid  (e.g.,nitric acid) Alcolhol, solvent อาจเกิดไฟไหม 
Alkali metals 
(e.g.,sodium,potassium) 

น้ํา เกิดกาซไฮโดรเจนที่ติดไฟได 

Oxidizing agents (e.g.,nitric 
acid) 

Reducing agents อาจเกิดไฟไหม หรือระเบิด 

Hydrogen peroxide Acetone หากมีกรดและไดรับความ
รอน อาจเกิดการระเบิด  

Hydrogen peroxide Acetic acid หากไดรับความรอน อาจเกิด
การระเบิด 

Hydrogen peroxide Sulfuric acid อาจเกิดการระเบดิ 
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อยางไรก็ตาม หากพิจารณาการแยกเก็บสารเคมี ตามประเภทของ
สารเคมีอันตราย สามารถแยกเก็บสารเคมีไดดังนี้ 
ตารางที่ 4  การแยกเก็บสารเคมีตามประเภทของสารเคมีอันตราย 

Class 2.1 2.2 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 8 9 

2.1 NA NA FS FS FS PR FS PR PR FS FS SG 
2.2 NA NA SG SG SG FS SG SG FS SG SG SG 
3.1 FS SG NA NA FS FS FS PR PR FS SG SG 
3.2 
3.3 
3.4 

 
FS 

 
SG 

 
NA 

 
NA 

 
SG 

 
FS 

 
FS 

 
PR 

 
PR 

 
FS 

 
SG 

 
SG 

4.1 FS SG FS SG NA FS FS PR PR FS SG SG 
4.2 PR FS FS FS FS NA FS PR PR FS SG SG 
4.3 FS SG FS FS FS FS NA PR PR FS FS SG 
5.1 PR SG PR PR PR PR PR NA FS FS FS FS 
5.2 PR FS PR PR PR PR PR FS NA PR FS FS 
6.1 FS SG FS FS FS FS FS FS PR NA SG SG 
8 FS SG SG SG SG SG FS FS FS SG NA SG 
9 SG SG SG SG SG SG SG FS FS SG SG NA 

หมายเหต ุ:  NA  หมายถึง สามารถจัดเก็บบริเวณเดียวกันได; SG หมายถึง ตองแยกจากกัน
อยางนอย 3 เมตร  

 FS  หมายถึง ตองจัดเก็บใหหางจากเปลวไฟ  
 PR  หมายถึง หามอยูใกลเคียงกัน ตองแยกจากกันอยางนอย 10 เมตร 
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เงื่อนไขการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตามตารางการจัดเก็บ 

 1. การจัดเก็บของเหลวไวไฟ และก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะ  

บรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) สามารถจัดเก็บได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้   

ต้องจัดให้มีการระบายอากาศ และปริมาณการจัดเก็บสารต้องไม่เกิน   

60 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการจัดเก็บทั้งหมด ทั้งนี้ปริมาณรวมของ  

ของเหลวไวไฟและกา๊ซภายใตค้วามดนัในภาชนะบรรจขุนาดเลก็ (กระปอ๋ง  

สเปรย์) ต้องไม่เกิน 100,000 ลิตร  

 2. ก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋อง  

สเปรย์) เก็บคละกับสารพิษได้ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้ ห้องที่มีผนังทนไฟ  

ขนาดพื้นที่ต้องไม่เกิน 60 ตารางเมตร และปริมาณการจัดเก็บสารไม่เกิน   

60 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณการจัดเก็บทั้งหมด อุณหภูมิของห้องต้อง  

ไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส ต้องมีการระบายอากาศ และต้องมีทางออก  

ฉุกเฉิน 2 ทาง ทางออกฉุกเฉินทั้งสองทางต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงประเภท  

ผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 6 กิโลกรัม แห่งละ 1 เครื่อง ถ้าห้องเก็บมีขนาด  

ใหญ่กว่า 60 ตารางเมตร การเก็บวัตถุอันตรายเหล่านี้ต้องจัดเก็บแบบ  

แยกห่าง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมหรือแยกบริเวณ  

 3. วัสดุที่เป็นสาเหตุให้เกิดการลุกติดไฟหรือลุกลามได้อย่าง  

รวดเร็ว เช่น วัสดุที่ใช้ทาบรรจุภัณฑ์ควรจัดเก็บแยกบริเวณออกจาก  

สารพิษหรือของเหลวไวไฟ  

 4. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทาปฏิกิริยากับสารอื่นในขณะเกิดอุบัติเหตุ   

สามารถเก็บคละกันได้โดยการจัดเก็บแบบแยกห่าง เช่น แยกออกจาก  

กันโดยมีกาแพงกั้น เว้นระยะปลอดภัยให้ห่าง เก็บในบ่อแยกจากกัน  

หรือในตู้เก็บที่ปลอดภัย  
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 5. ห้องเก็บรักษาให้จัดเก็บก๊าซภายใต้ความดันได้ไม่เกิน 50 ท่อ   

ในจานวนดังกล่าวอนุญาตให้เก็บเป็นก๊าซภายใต้ความดันที่มีคุณสมบัติ  

ไวไฟ ออกซิไดส์ หรือก๊าซพิษ เก็บรวมกันได้ไม่เกิน 25 ท่อ สารติดไฟได้   

(ประเภท 8A และ 11) (ยกเว้นของเหลวไวไฟ) อาจนำมาเก็บรวมได้โดย  

จัดเก็บแบบแยกห่างจากก๊าซภายใต้ความดันด้วยผนังที่ทาจากวัสดุที่ไม่  

ติดไฟ ที่มีความสูงอย่างน้อย 2 เมตร และมีระยะห่างจากผนังอย่างน้อย   

5 เมตร  

 6. อนุญาตให้เก็บคละได้ ถ้ามีข้อกำหนดความปลอดภัยสาหรับ  

สนิคา้คงคลงัทัง้หมดโดยใหเ้ปน็ไปตามขอ้กำหนดการจดัเกบ็วตัถอุนัตราย  

ประเภท 2B  

 7. อนุญาตให้เก็บคละกับของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 60   

องศาเซลเซียส ถ้าการเก็บคละกันนี้ ไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย   

(การลุกติดไฟและ/หรือให้ความร้อนออกมา หรือให้ก๊าซไวไฟ หรือให้  

ก๊าซที่ทาให้เกิดภาวะการขาดออกซิเจน หรือให้ก๊าซพิษ หรือทำให้เกิด  

บรรยากาศของการกัดกร่อน หรือทาให้เกิดสารที่ไม่เสถียร หรือเพิ่มความ  

ดันจนเป็นอันตราย) หากพบว่ามีโอกาสเกิดอันตรายตามที่กล่าว ให้จัด  

เก็บโดยเว้นระยะห่างที่ปลอดภัย (5 เมตร)  

 8. สารติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ (ประเภท 6.1 A) เก็บ  

คละกับของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1B) ได้  

 9. ห้ามเก็บของเหลวไวไฟ (ประเภท 3A) คละกับสารกัดกร่อน  

ที่บรรจุในภาชนะที่แตกง่าย ยกเว้นมีมาตรการปูองกันไม่ให้สารทา  

ปฏิกิริยากันได้ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น  
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 10. อนุญาตให้เก็บคละกันได้ ยกเว้นก๊าซไวไฟ  

 11. ต้องจัดทำมาตรการปูองกันเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ในการเก็บรักษาโดยได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 12. ของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1A) ที่มีคุณสมบัติการระเบิดอาจ  

เก็บคละกับสารอื่นคือประเภท 3B 4.1B 8A 8B 10 11 12 หรือ13 ได้ ถ้า  

ระยะห่างที่ปลอดภัยซึ่งจัดไว้เพื่อปูองกันอันตรายที่จะมีต่อบริเวณโดย  

รอบอาคารคลังสินค้ามีเพียงพอหรืออาจต้องกำหนดให้มากขึ้น ซึ่งต้อง  

ตรวจสอบเป็นกรณีๆ ไป  

 13. อนุญาตให้เก็บสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (ประเภท 5.2) คละ  

กับของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1B) ได้  

 14. อนุญาตให้เก็บคละกับดินซับ (Propellants) และตัวจุดชนวน   

(Radical initiators) ถ้าสารนั้นไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก  

 15. การเก็บสารออกซิไดซ์ (ประเภท 5.1B) อาจอนุญาตให้เก็บ  

คละกับสารติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ (ประเภท 6.1A) และสาร  

ไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ (ประเภท 6.1B) ได้ซึ่งสามารถเก็บ  

ได้ปริมาณสูงถึง 20 เมตริกตัน โดยต้องมีมาตรการความปลอดภัยดังนี้   

อาคารคลังสินค้าต้องมีระบบเตือนภัยไฟไหม้ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ   

และทีมผจญเพลิงระดับกึ่งมืออาชีพของบริษัท (พนักงานบริษัททาหน้าที่  

ดับเพลิงอย่างเดียวพร้อมมีรถดับเพลิงของบริษัท) ถ้ามีสารไม่ถึง 1   

เมตริกตัน ไม่ต้องมีมาตรการเสริมดังกล่าว  

 16. การเก็บสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์รวมกับสารเคมีและวัตถุ  

อันตรายอื่นๆ จาเป็นต้องออกแบบ และตรวจสอบแต่ละกรณีว่าระยะ  

ห่างปลอดภัย (ระหว่างอาคารคลังสินค้าและชุมชน) ที่กำหนดขึ้นโดย  
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รอบอาคารคลังสินค้ามีเพียงพอหรือต้องกำหนดให้มากขึ้นเพื่อปูองกัน  

โอกาสที่จะเกิดอันตราย  

 17. ให้พิจารณาตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเฉพาะของสาร  

แต่ละประเภท  

 18. วัสดุกัมมันตรังสี ควรแยกจัดเก็บตามข้อกำหนดด้านความ  

ปลอดภัยของหน่วยงาน IAEA (International Atomic Energy Agency)   

และได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
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3.  สถานที่เก็บรกัษา 
 

3.1  สถานที่ตั้ง 
 - สถานที่เก็บสารเคมีท่ีดี ควรอยูหางจากบริเวณที่มีประชาชนอยู
หนาแนน หางไกลจากแหลงน้ําดื่ม หางไกลจากบริเวณที่นํ้าทวมถึง และหางไกล
จากแหลงอันตรายอื่นๆ ท่ีอาจเกิดจากภายนอกโกดัง 
 -  สถานที่ต้ังโกดัง ควรมีเสนทางที่สะดวกแกการขนสง และการจัดการ 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ 
 - มีส่ิงอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ เชน ระบบจายไฟฉุกเฉิน 
ระบบดับเพลิง  
 3.2  บริเวณโดยรอบ 
 - อาณาเขตบริเวณโดยรอบที่ต้ังตองมีกําแพงหรือร้ัวกั้นที่อยูในสภาพ
ทีม่ั่นคงแข็งแรงและสามารถบํารุงรักษาใหดีอยูเสมอไดงาย 
 - มีพื้นที่วางบริเวณแนวกําแพงหรือร้ัว สําหรับแยกเก็บสารเคมีท่ี   
หกรั่วไหล และเพื่อใหการปฏิบัติงานในการบรรเทาอันตรายจากสารเคมีท่ี   
หกรั่วไหลได 
 - มียามรักษาการณตรวจตราในเวลากลางคืน และจัดหาอุปกรณ 
เพื่อความปลอดภัยไว เชน ไฟสําหรับสองรอบบริเวณแปลงสิ่งปลูกสราง 
 - แปลนสิ่งปลูกสรางตองออกแบบใหสามารถแยกเก็บสารที่เขากัน
ไมได โดยการใชอาคารแยกจากกัน การใชผนังกันไฟ หรือการปองกันอื่นๆ เชน 
ออกแบบใหมีพื้นที่วางเพียงพอที่สามารถเคลื่อนยาย ขนถายสารเคมีไดอยาง
ปลอดภัย 

3.  สถานที่เก็บรกัษา 3. สถานที่เก็บรักษา 
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 -  อาคารเก็บสารเคมีแตละหลังตองมีระยะหางระหวางกัน 
 -  ทําเลที่ต้ังและอาคาร มีการปองกันผูบุกรุกโดยทําร้ัวกั้น มีประตู
เขา-ออก พรอมมาตรการปองกันการลอบวางเพลิง 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2  สถานที่ตั้งอาคารเกบ็สารเคม ี
 

3.3  การออกแบบอาคารเก็บสารเคมี 

 แผนผังอาคารตองออกแบบใหสอดคลองกับชนิดของสารเคมีท่ีจะเก็บ 
ซึ่งมีการตระเตรียมในเรื่องทางออกฉุกเฉินอยางเพียงพอ เนื้อท่ีและพื้นที่ของ
อาคารเก็บสารเคมีตองถูกจํากัด โดยแบงออกเปนหองๆ หรือเปนสัดสวน  
เพื่อเก็บสารอันตรายคนละประเภท และสารอันตรายประเภทที่ไมสามารถ
เก็บรวมกันได อาคารตองปดมิดชิด และปดล็อคได วัสดุกอสรางอาคารเปน
ชนิดไมไวไฟ และโครงสรางอาคารเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเหล็ก ถาเปน
โครงสรางเหล็กตองหุมดวยฉนวนกันความรอน 
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3.4  ผนังอาคาร  

 -  ผนังดานนอกตองสรางอยางแข็งแรง และควรปดดวยเหล็กหรือ
แผนโลหะ เพื่อปองกันไฟที่เกิดจากภายนอกอาคาร 
 -  ผนังดานใน ออกแบบใหเปนกําแพงกันไฟ ทนไฟไดนาน 60 นาที 
และมีความสูงขึ้นไปเหนือหลังคา 1 เมตร หรือวิธีการอื่นๆ ท่ีสามารถปองกัน
การลุกลามของไฟได 
 -  วัสดุท่ีใชเปนฉนวนของอาคารเปนชนิดที่ไมติดไฟ เชน เสนใยโลหะ 
หรือใยแกว 
 -  วัสดุท่ีเหมาะสมตอการทนไฟ และมีคุณสมบัติแข็งแกรงทนทาน คือ 
คอนกรีต อิฐ หรืออิฐบล็อก คอนกรีตเสริมเหล็ก ควรมีความหนาอยางนอย  
15 เซนติเมตร หรือ 6 น้ิว และกําแพงตองหนาอยางนอย 23 เซนติเมตร หรือ 
9 น้ิว จึงสามารถทนไฟ ถาเปนอิฐกลวงไมเหมาะสมที่จะใชคอนกรีตธรรมดา 
ตองมีความหนาอยางนอย 30 เซนติเมตร หรือ 12 น้ิว เพื่อใหเกิดความแข็งแกรง
และทนทาน เพื่อใหโครงสรางมั่นคงแข็งแรงตองมีเสาคอนกรีตเสริมเหล็กใน
ผนังกันไฟ 
 
  
 
 
 
 

รูปที่ 3  ผนังอาคารและกําแพงทนไฟ 
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3.5  พื้น 

 - พื้นอาคารตองไมดูดซับของเหลว 
 -  พื้นอาคารตองเรียบ ไมล่ืน ไมมีรอยแตกราว ทําความสะอาดไดงาย 
 -  พื้นอาคารตองออกแบบใหสามารถเก็บกักสารเคมีท่ีหกร่ัวไหล และ
นํ้าจากการดับเพลิงได โดยวิธีการทําขอบธรณีประตูหรือขอบก้ันโดยรอบ 
 
  
  
 
 
 
  

 

รูปที่ 4  พื้นอาคารตองไมดดูซับของเหลว เรียบ ไมลื่น  
ไมมีรอยแตกราว 

 

3.6  หลังคา 
 -  หลังคาตองกันฝนได และออกแบบใหมีการระบายควันและ
ความรอนได ในขณะเกิดเพลิงไหม 
 -  วัสดุท่ีใชในการกอสรางหลังคาไมจําเปนตองใชชนิดปองกันไฟพิเศษ 
แตก็ไมควรใชไม เพราะมีความเสี่ยงตอการลุกลามของไฟ โครงสรางที่รองรับ
หลังคาตองทําดวยวัสดุไมติดไฟ ใชไมเนื้อแข็งได เมื่อวัสดุท่ีใชมุงหลังคาไมไวไฟ 
เพราะคานไมใหความแข็งแกรงโครงสรางนานกวาคานเหล็กเมื่อเกิดเพลิงไหม 
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 -  วัสดุท่ีใชมุงหลังคาอาจเปนวัสดุท่ีมีนํ้าหนักเบาและยุบตัวไดงาย
เมื่อเกิดเพลิงไหม เพื่อชวยการระบายควันและความรอนออกไปได แตถา
หลังคาสรางแข็งแรงตองจัดใหมีชองระบายอากาศ เพื่อใหมีการระบายควัน
และความรอนอยางนอย 2% ของพื้นที่หลังคา 
 -  ชองระบายอากาศตองเปดไวถาวรและสามารถเปดดวยมือ หรือ
เปดไดเองเมื่อเกิดเพลิงไหม การระบายควันและความรอนจะชวยทําใหสามารถ
มองเห็นตนตอของเพลิงและชวยชะลอการลุกลามของไฟ 
3.7  ประตูกันไฟ 

 -  ขอลูกโซชนิดหลอมละลายได ติดตั้งไวเหนือของประตูดานบน 
ความรอนหรือเปลวไฟท่ีโหมลุกจากบริเวณที่เก็บสารเคมี จะสงผานไปตาม
กําแพงกระตุนใหขอลูกโซทํางาน 
 -  ตุมถวง มีสายเคเบิ้ลท่ีรอยผานตุมนํ้าหนักและหามยึดตุมถวงใหอยู
กับท่ีรางเลื่อน 
 -  ทางออกฉุกเฉินตองทนไฟไดเชนเดียวกับประตูกันไฟดานในของ
ประตูกันไฟ ตองมีคุณสมบัติทนไฟเหมือนผนังอาคารและสามารถปดไดโดย
อัตโนมัติ เชน มีขอลูกโซชนิดหลอมละลายได ซึ่งจะถูกกระตุนโดยอัตโนมัติ
จากระบบตรวจจับควันไฟและประตูจะปดอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม ขอควร
ระวัง ตองมีพื้นที่วางเพื่อใหปดประตูได หามมีส่ิงกีดขวาง 
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รูปที่ 5  ประตแูละทางออก 
 

3.8  ทางออกฉุกเฉิน 

 -  ตองจัดใหมีทางออกฉุกเฉิน นอกเหนือจากทางเขา-ออกปกติ    
การวางแผนสําหรับทางออกฉุกเฉินตองพิจารณาอยางถี่ถวนถึงภาวะฉุกเฉิน
ท้ังหมดที่อาจเกิดขึ้น ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ ตองไมมีผูใดติดอยูในอาคารเก็บสาร
อันตราย 
 -  ทําเครื่องหมายทางออกฉุกเฉินใหเห็นชัดเจนโดยยึดหลักความ
ปลอดภัย 
 -  ทางออกฉุกเฉินตองเปดออกไดงายในความมืดหรือเมื่ อมีควัน
หนาทึบ 
 -  ทางออกฉุกเฉิน สําหรับการหนีไฟจากบริเวณตางๆ ตองมีอยางนอย 
2 ทิศทาง 
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รูปที่ 6  ทางออกฉุกเฉิน 
 

3.9  การระบายอากาศ 

 -  ตองมีการระบายอากาศที่ดีโดยคํานึงถึงชนิดของสารเคมีท่ีเก็บ 
และสภาพการทํางานที่นาพึงพอใจและปลอดภัย 
 -  การระบายอากาศอยางเพียงพอ จะเกิดขึ้นเมื่อชองระบายอากาศ
อยูในตําแหนงบนหลังคา หรือผนังอาคารในสวนที่ตํ่าลงมาจากหลังคา และ
บริเวณใกลพื้น 
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       รูปที่ 7  การระบายอากาศ 
3.10  การระบายน้ํา 

 ทอระบายน้ําแบบเปดไมเหมาะสําหรับการเก็บสารเคมีท่ีเปนสารพิษ 
เพื่อปองกันการปนเปอนจากสารเคมีท่ีหกรั่วไหล และน้ําจากการดับเพลิงไหล
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ ทอระบายน้ําจากน้ําฝนตองอยูนอกอาคาร ทอระบายน้ํา
ในอาคาร ตองเปนชนิดที่ไมติดไฟ 
3.11  แสงสวางและอุปกรณไฟฟา 

 - อาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีการทํางานในเวลากลางวัน
และแสงสวางจากธรรมชาติเพียงพอ ไมจําเปนตองติดตั้งดวงไฟ หลักการนี้
เปนที่ยอมรับและถือปฏิบัติ เพราะลดคาใชจาย ลดการบํารุงรักษา และลด
ความจําเปนที่ตองติดตั้งอุปกรณไฟฟาชนิดพิเศษ แตถาสภาพการทํางานที่
แสงสวางจากธรรมชาติไมเพียงพอ ตองปรับปรุงสภาพแสงสวางโดยอาจติดตั้ง
แผงหลังคาโปรงใส 
 -  ในบริเวณซึ่งตองการแสงสวางและอุปกรณอํานวยความสะดวก
ตางๆ อุปกรณไฟฟาทั้งหมดรวมทั้งสายไฟตองติดตั้งใหไดมาตรฐานและไดรับ
การบํารุงรักษาจากชางไฟฟาผูมีคุณวุฒิ 
 -  ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งไฟฟาแบบชั่วคราว แตถามีความจําเปน
อาจติดตั้งใหไดมาตรฐาน 
 -  อุปกรณไฟฟาทั้งหมดตองติดตั้งในตําแหนงที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายขึ้นได เชน การใชรถโฟลคลิฟทขนถายสินคา
หรืออุปกรณตางๆ รวมท้ังหลีกเลี่ยงการวางอุปกรณไฟฟาหรือสายไฟฟาบริเวณ
ท่ีมีนํ้าหรือพื้นที่เปยก 
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       รูปที่ 7  การระบายอากาศ 
3.10  การระบายน้ํา 

 ทอระบายน้ําแบบเปดไมเหมาะสําหรับการเก็บสารเคมีท่ีเปนสารพิษ 
เพื่อปองกันการปนเปอนจากสารเคมีท่ีหกรั่วไหล และน้ําจากการดับเพลิงไหล
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ ทอระบายน้ําจากน้ําฝนตองอยูนอกอาคาร ทอระบายน้ํา
ในอาคาร ตองเปนชนิดที่ไมติดไฟ 
3.11  แสงสวางและอุปกรณไฟฟา 

 - อาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีการทํางานในเวลากลางวัน
และแสงสวางจากธรรมชาติเพียงพอ ไมจําเปนตองติดตั้งดวงไฟ หลักการนี้
เปนที่ยอมรับและถือปฏิบัติ เพราะลดคาใชจาย ลดการบํารุงรักษา และลด
ความจําเปนที่ตองติดตั้งอุปกรณไฟฟาชนิดพิเศษ แตถาสภาพการทํางานที่
แสงสวางจากธรรมชาติไมเพียงพอ ตองปรับปรุงสภาพแสงสวางโดยอาจติดตั้ง
แผงหลังคาโปรงใส 
 -  ในบริเวณซึ่งตองการแสงสวางและอุปกรณอํานวยความสะดวก
ตางๆ อุปกรณไฟฟาทั้งหมดรวมทั้งสายไฟตองติดตั้งใหไดมาตรฐานและไดรับ
การบํารุงรักษาจากชางไฟฟาผูมีคุณวุฒิ 
 -  ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งไฟฟาแบบชั่วคราว แตถามีความจําเปน
อาจติดตั้งใหไดมาตรฐาน 
 -  อุปกรณไฟฟาทั้งหมดตองติดตั้งในตําแหนงที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายขึ้นได เชน การใชรถโฟลคลิฟทขนถายสินคา
หรืออุปกรณตางๆ รวมท้ังหลีกเลี่ยงการวางอุปกรณไฟฟาหรือสายไฟฟาบริเวณ
ท่ีมีนํ้าหรือพื้นที่เปยก 
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 -  อุปกรณไฟฟาตองตอสายดิน และจัดเตรียมไวอยางเหมาะสมเมื่อ
มีการใชไฟเกินหรือเมื่อเกิดไฟฟาลัดวงจร 
 -  ในอาคารเก็บสารที่ไวไฟหรืออาจเกิดระเบิดได เชน การเก็บสาร 
ตัวทําละลายชนิดวาบไฟต่ํา หรือสารที่มีคุณสมบัติเปนฝุนละเอียดที่สามารถ
ระเบิดได มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองใชอุปกรณไฟฟาและรถโฟลคลิฟทชนิด
ท่ีปองกันการระเบิดได 
 -  ในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตองจัดใหมีระบบระบาย
อากาศที่มีการถายเทอากาศอยางมีประสิทธิภาพ 
 -  บริเวณที่มีการใชอุปกรณชารจประจุแบตเตอรี่ ควรแยกอกจาก
อาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายและจัดใหมีการถายเทอากาศที่ดี ท้ังนี้
ควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ ยกเวน
แตจะมีมาตรการปองกันเปนการพิเศษ 
 
 
  
 

 
 
 
 
รูปที่ 8  ระบบแสงสวางในอาคารเก็บสารเคม ี
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3.12   ความรอน 

-  โดยทั่วไปอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตองมีอากาศไมรอน 
แตเมื่อมีความจําเปนตองรักษาสภาพบริเวณที่เก็บใหรอน เพื่อปองกันสาร
แข็งตัวนั้น การใชระบบความรอนตองเปนแบบไมสัมผัสความรอนโดยตรง 
และเปนวิธี ท่ีปลอดภัย  เชน  ไอนํ้า  นํ้ารอน  อากาศรอน  และแหลงให 
ความรอนน้ันตองอยูภายนอกอาคารที่เก็บสารอันตราย เครื่องทําน้ํารอนหรือ
ทอไอน้ํา ตองติดตั้งในบริเวณที่ไมทําใหความรอนสัมผัสโดยตรงกับสารเคมี
และวัตถุอันตราย 

-  ไมควรติดต้ังอุปกรณท่ีทําใหเกิดความรอนจากไฟฟา หรือแกสหรือ
ความรอนจากการเผ ไหมของน้ํามัน 

-  การติดต้ังฉนวนกันความรอน วัสดุท่ีใชเปนฉนวนตองไมติดไฟ เชน 
ใยหิน หรือใยแกว 
3.13  การระงับอัคคีภัย 

3.13.1 อุปกรณดับเพลิง 
1. สถานที่เก็บรักษาตองมีเครื่องดับเพลิงที่มีขนาดและจํานวน

ท่ีเหมาะสมกับปริมาณสารเคมีและวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ  และตองไดรับการ
ตรวจสอบไมนอยกวา 6 เดือนตอ 1 คร้ัง ควรจัดใหมีผงเคมีแหง ABC ขนาด 
12 กิโลกรัม อยางนอย 1 เครื่อง ตอพื้นที่ 200 ตารางเมตร และขนาด 50 ปอนด 
จํานวน 2 เครื่อง สําหรับสถานที่เก็บรักษาของเหลวไวไฟ 

 

า
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 2. อุปกรณดับเพลิงตองติดตั้งในสถานที่เหมาะสม พรอม
จัดทําแผนผังที่มีขนาดเหมาะสมแสดงตําแหนงของเครื่องดับเพลิงท้ังหมด 
 3.  อุปกรณดับเพลิง ตองเคลื่อนยายโดยงายและสะดวก 
ตอการใชงาน 
 4.  อุปกรณดับเพลิงและปายแสดงที่เก็บอุปกรณ รวมท้ัง
ปายบอกทางไปยังที่เก็บอุปกรณดับเพลิงตองใชสีแดง 
 5. ประเภทของเพลิง  มีดังนี้ 
 ประเภท ก (Class A) เปนเพลิงที่เกิดจากของแข็งติดไฟ 
เชน ไม ผา ยาง กระดาษ พลาสติก เปนตน 
 ประเภท ข (Class B) เปนเพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ 
และกาซติดไฟตางๆ เชน นํ้ามัน จารบี นํ้ามันชักเงา นํ้ามันดิน ตัวทําละลาย  
กาซธรรมชาติ และกาซหุงตม เปนตน 
 ประเภท ค (Class C) เปนเพลิงที่เกิดจากอุปกรณไฟฟา 
 ประเภท ง (Class D) เปนเพลิงที่เกิดจากโลหะที่ลุก 
ติดไฟได เชน แมกนีเซียม ลิเธี่ยม และโซเดียม เปนตน 
 6. ประเภทของสารที่ ใช ในการดับเพลิง  ให เลือกใช 
สารดับเพลิงตามประเภทของเพลิง ดังนี้ 
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รูปที่ 9  อุปกรณดับเพลิงในอาคารเก็บสารเคม ี
 

3.13.2  ระบบน้ําดับเพลิง 

 1.  ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Water Sprinkling System) 
ในสถานที่เก็บรักษาตองติดตั้งในตําแหนงที่สารถฉีดน้ําหรือสารเคมีผสมน้ํา
ดับเพลิงไดอยางเหมาะสม สามารถกระจายคลุมไดท่ัวถึง กรณีท่ีติดต้ัง 
หัวกระจายนํ้าตามชั้นวางสินคา (In-rack sprinkle) อยางนอยท่ีสุดตองมี 
หัวกระจายน้ําทุกๆ 2 ชั้น 
 2.   ระบบหัวรับนํ้าดับเพลิง (Water Hydrant) จํานวนและ
ระยะหางระหวางหัวรับนํ้าดับเพลิงแตละจุดขึ้นอยูกับความยาวของสายดับเพลิง
และความดันของน้ํา โดยทั่วไปหัวรับนํ้าดับเพลิงจะอยูหางกัน 50 เมตร 
 3.  สายสงน้ําดับเพลิง (Hose) ตองมีขนาดความยาวและ
จํานวนเพียงพอที่จะควบคุมเพลิงได และสามารถใชไดทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 
ขอตอสายสงน้ําดับเพลิงและกระบอกฉีดที่ใชฉีดดับเพลิงทั่วไปจะตองเปนแบบ 
เดียวกันหรือสามารถเขากันกับอุปกรณท่ีใชในหนวยดับเพลิงของทางราชการ
ทองถิ่นนั้นได 
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4. ปริมาณน้ําดับเพลิงท่ีใชในการดับเพลิงตองมีเพียงพอท่ีใช
ในการผจญเพลิงเปนเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง ควรจัดใหมีปริมาณน้ําสํารอง 
100 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง สําหรับสถานที่เก็บรักษาที่มีเนื้อท่ีนอยกวา 2,500 
ตารางเมตร และ 200 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง สําหรับสถานที่เก็บรักษาที่มี
เนื้อท่ีมากกวา 4,000 ตารางเมตร 

5. การออกแบบและติดตั้งระบบนํ้าดับเพลิง จะตองไดรับการ
ตรวจสอบและรับรองจากวิศวกร ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและสถาปตยกรรมรองรับ 

 
  
 
 
 
 
3.14  ระบบปองกันฟาผา 

 ทุกอาคารที่เก็บสารเคมีประเภทไวไฟ ตองติดตั้งสายลอไฟ หรืออาจ
ยกเวนถาโกดังดังกลาวอยูภายในรัศมีครอบคลุมจากสายลอฟาของอาคารอื่น
ท่ีอยูใกลเคียงได 
 ขอกําหนดอื่นๆ 
 ไมควรสรางสํานักงาน หองรับประทานอาหาร หองเปลี่ยนเสื้อผารวมอยู
ในอาคารที่เก็บ แตถาจําเปนเพื่อความสะดวก โครงสรางดังกลาวนี้ตองแยก
ออกจากอาคารที่เก็บสารอันตราย และสามารถทนไฟไดนาน 60 นาที 

รูปที่ 10   
ระบบน้ําดับเพลิง 
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4. หลักการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย 
4.1  หลักการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายในอาคาร 

 -   จัดเก็บตามประเภทโดยพิจารณาจากเอกสารขอมูลความปลอดภัย 
 -   ยึดหลักเขากอน-ออกกอน (first in - first out) เพื่อลดความเสี่ยง
จากการเสื่อมสภาพหรือการถูกทําลายของสารเคมี 
 -  ตองตรวจสอบคุณลักษณะท้ังปริมาณและคุณภาพ ภาชนะบรรจุ
และหีบหอตองอยูในสภาพที่ดี 
 -  จัดทําแผนผังกําหนดตําแหนง ประเภทกลุมสารเคมี พรอมตําแหนง
อุปกรณฉุกเฉิน อุปกรณผจญเพลิง และเสนทางหนีไฟ 
 -  ตองมีพื้นที่วางโดยรอบระหวางผนังอาคารกับกองสารเคมี  
เพื่อตรวจสอบและจัดการกรณีเกิดเพลิงไหมหรือหกรั่วไหล 
 -   การจัดเรียงสารเคมีไมควรสูงเกิน 3 เมตร 
 
 
 
  
 
 
 

รูปที่ 11  การจัดเก็บสารเคมีภายในอาคาร 
 

4. หลักการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย 
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4.2  หลักการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนอกอาคาร 

 การเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนอกอาคาร ตองมีการจัดเตรียมเขื่อน
ปองกันเชนเดียวกับการเก็บสารเคมีในอาคาร และตองมีหลังคาปองกันแสงแดด
และฝนดวย  
 ขอพิจารณาเพ่ิมเติมจากการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนอก
อาคาร  

 สารเคมแีละวตัถุอนัตรายทีเ่ก็บนอกอาคาร  โดยเฉพ ะในประเทศที่มี
อากาศรอนตองคํานึงถึงการเสื่อมสภาพ เนื่องจากการสัมผัสกับอุณหภูมิท่ีสูง 
จึงตองระมัดระวังในการเลือกวิธีเก็บโดยอาศัยขอมูลความปลอดภัย MSDS 
ชวยในการพิจารณาเพื่อเปนการปองกันการปนเปอนสารเคมีและวัตถุอันตราย
ลงสูดินและแหลงน้ํา บริเวณที่เก็บตองปูพื้นดวยวัสดุท่ีทนตอนํ้าและความรอน 
ไมควรใชยางมะตอยเพราะจะหลอมตัวไดงาย เมื่ออากาศรอนบริเวณที่เปน
เขื่อนกั้น ตองติดต้ังระบบควบคุมการระบายน้ําดวยประตูนํ้า สารเคมีและ
วัตถุอันตรายที่เก็บตองตรวจสอบการรั่วไหลอยางสม่ําเสมอเพื่อมิใหปนเปอน 
ลงสูระบบระบายน้ํา สารเคมีและวัตถุอันตรายที่เก็บในถัง 200 ลิตร และไมไว
ตอความรอน อาจเก็บไวในที่โลง แจงได แตจะตองมีระบบปองกันการรั่วไหล
ของสารเคมีและวัตถุอันตรายเชนเดียวกับท่ีเก็บในอาคาร แนะนําใหเก็บสารเคมี
และวัตถุอันตรายในถังกลม ในลักษณะตั้งตรงบนแผนรองสินคา ถังที่เก็บใน
แตละแบบจะตองมีพื้นที่วางเพียงพอเพื่อการดับเพลิง สารเคมีและวัตถุอันตราย
ท่ีเปนของเหลวไวไฟสูง แกส หรือคลอรีนเหลว ควรใหเก็บนอกอาคาร 
 
 

า
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รูปที่ 12  การจัดเก็บสารเคมีภายนอกอาคาร 
 

5.  มาตรการปองกัน 

5.1  การบริหารจัดการเก่ียวกับสารเคมี 

การบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีเปนประเด็นทีสําคัญอยางยิ่งใน
ระบบการจัดการ 

5.1.1  การปฏิบัติงานในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย   

การปฏิบัติงานใดๆ ในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย 
ตองไดรับการดูแลและควบคุมอยางใกลชิดจากผูท่ีไดรับการอบรม และมี
ประสบการณในการจัดการเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยมีการ
กําหนดขอบเขตและแนวทางการรับผิดชอบไวอยางชัดเจน ซึ่งผูปฏิบัติงานมี
ความเขาใจเปนอยางดี วิธีการทํางานในอาคารเก็บตองยึดหลักการเขากอน-
ออกกอน (first in- first out) เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเ ื่อมสภาพหรือ
การถูกทําลาย หรือความเสียหายของสารเคมีและวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุ 
หีบหอ ฉลาก หรือเครื่องหมาย สัญลักษณตางๆ ตองจัดเตรียมขอแนะนําตางๆ 
ใหพรอมสําหรับผูปฏิบัติงานในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายในเรื่อง
ตอไปนี้ 

ส

5. มาตรการป้องกัน 
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รูปที่ 12  การจัดเก็บสารเคมีภายนอกอาคาร 
 

5.  มาตรการปองกัน 

5.1  การบริหารจัดการเก่ียวกับสารเคมี 

การบริหารจัดการเกี่ยวกับสารเคมีเปนประเด็นทีสําคัญอยางยิ่งใน
ระบบการจัดการ 

5.1.1  การปฏิบัติงานในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย   

การปฏิบัติงานใดๆ ในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย 
ตองไดรับการดูแลและควบคุมอยางใกลชิดจากผูท่ีไดรับการอบรม และมี
ประสบการณในการจัดการเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยมีการ
กําหนดขอบเขตและแนวทางการรับผิดชอบไวอยางชัดเจน ซึ่งผูปฏิบัติงานมี
ความเขาใจเปนอยางดี วิธีการทํางานในอาคารเก็บตองยึดหลักการเขากอน-
ออกกอน (first in- first out) เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเ ื่อมสภาพหรือ
การถูกทําลาย หรือความเสียหายของสารเคมีและวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุ 
หีบหอ ฉลาก หรือเครื่องหมาย สัญลักษณตางๆ ตองจัดเตรียมขอแนะนําตางๆ 
ใหพรอมสําหรับผูปฏิบัติงานในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายในเรื่อง
ตอไปนี้ 

ส
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-  คําแนะนําในการทํางานเพื่อความปลอดภัยและความ
ถูกตองเกี่ยวกับอุปกรณ และวิธีการเก็บ 

-  ตองมีขอมูลความปลอดภัย MSDS สําหรับสารเคมีและ 
วัตถุอันตรายทุกชนิดที่เก็บไว 

- คําแนะนําและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อสุขภาพอนามัยและ 
ความปลอดภัยที่ดี 

-  คําแนะนําและวิธีการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

5.1.2 วิธีการรับ ขนถาย และการสงสารเคมีและวัตถุอันตราย 

เมื่อสารเคมีและวัตถุอันตรายสงมาถึงอาคารเก็บสารเคมีและ
วัตถุอันตรายตองถูกจัดประเภทโดยพิจารณาจากใบขนสินคา (bill of lading) 
และฉลากขอมูลความปลอดภัย MSDS ท่ีไดจัดเตรียมโดยผูขายสารเคมี 
และวัตถุอันตรายตางๆ ท่ีจะเก็บเขาในอาคารเก็บ ตองไดรับการตรวจสอบ
คุณลักษณะจากขอมูลท้ังดานปริมาณและคุณภาพ ถาสารเคมีและวัตถุ
อันตรายนั้น หรือภาชนะบรรจุหีบหออยูในสภาพไมดี หรือดวยเหตุใดๆ ก็ตาม 
ท่ีปรากฏถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ตองเขาดําเนินการจัดการอยางเหมาะสม
ทันที 
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5.1.3 แผนผั ็ ี ั ุ ังการเกบสารเคมและวตถอนตราย

ต ี ืนท่  ื   ั ั ีองมพ้ ีวางเหลอไวโดยรอบระหวางผนงอาคารกบกองสารเคม
และวัตถุอันตรายท่ีเก็บ และระหวางกองสารเคมีแตละชนิดท่ีเก็บ เพื่อให
การตรวจสอบสภาพไดสะดวก มีการถายเทอากาศท่ีดี เพื่อการผจญเพลิง
และจัดการกับสารเคมีและวัตถุอันตรายท่ีหกร่ัวไหลตองจัดเรียงสารเคมีและ
วัตถุอันตรายไวในสภาพที่ไมกีดขวางการทํางานของรถโฟลคลิฟท และการ
ขนย ี ั ุ ั ังการใชอุปกรณ กเฉิ นแคบๆายสารเคมและวตถอนตราย รวมท้ ฉุ น ทางเดิ
หรือพ้ืนที่ท่ีแออัด จะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดความเสียหายตอกองสารเคมี
และวั ุอันตรายได ิน ประตูเขา-ออก และทางว่งของรถโฟลคลฟทตองมตถ ทางเด ิ ิ  ี
เคร่ืองหมายแสดงทิศทางและแนวทางเห็นไดอยางชัดเจนบนพื้น และตองไมมี
สิ่ งกีดขวางเพื่อปองกันอันตรายต ินการจัดเรียงสารเคมีและวัตถุ
อันตราย

อคนเด
ไมควรสูงเกิน 3 เมตร ยกเวนกรณีการจัดเก็บที่มีชั้นวางเพ่ือปองกนั

การรับน้ําหนักท่ีมากเกนิไป และเพ่อืใหเกดิความม่นัคงแขง็แรงพอไมโคนลมลง
การจัดเรียงสารเคมีและวัตถุอันตรายสู มช้นวาง จะทาใหเกิดความงๆ โดยไม ี ั ํ 
เสี  ี ั ุ ั ี เกบอย ันลางภาชนะหบห
สารเคม
ยหายตอสารเคมและวตถอนตรายท่ ็ ชู ้  ี อบรรจุ

ีและวั ุ ั ีมี ณสมบติ บนํ ั  สามารถจัดเรียงเปน
ชนสงๆู

ตถอนตรายท่ คุ ั คงทนรั ้ กได
้

าหน
ั แต  ํ ืองหมายพเศษแสดงใหทราบถงความสงในการจดเกบสงสด
ไวด

ตองทาเคร่ ิ  ึ ู ั ็ ู ุ
 วย ตองเอาใจใสเปนพิเศษตอเคร่ืองหมาย “ดานนี้อยูดานบน” บนภาชนะ

หีบหอ ถ  ี ืองหมายแสดงตองแนใจวาภาชนะหีบห ในตําแหน ี
ฝาปดอย

าไมมเคร่    ออยู งท่
 ู ด ั ี ี ั ุ ั ีเก็ ละสวน

ของอาคาร
านบนในการจดเรยงสารเคมและวตถอนตรายท่ บในแต
โดยการ
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-  กําหนดหมายเลขของแตละพื้นที่ 
-  แสดงตําแหนง ปริมาณ หรือกลุมสารเคมีและวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ

ตามคุณสมบัติท่ีกอใหเกิดอันตราย 
-  แสดงตําแนงของอุปกรณฉุกเฉิน อุปกรณผจญเพลิงรวมท้ังเสนทาง

หนีไฟ 
-  แผนผังนี้ตองจัดทําไวอยางนอย 2 ชุด เก็บไวท่ีสํานักงานและ       

ท่ีหนวยดับเพลิง และตองทําการปรับปรุงขอมูลในแผนผังนี้ ให ทันสมัย
ตลอดเวลา 

-  บัญชีรายชื่อสารเคมีและวัตถุอันตราย และตําแหนงที่เก็บในอาคาร 
ตองทําการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา 

 
 

   
 
 
   
 

 

รูปที่ 13  แผนอพยพกรณีฉุกเฉินและที่ตั้งของสารเคมี 
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5.1.4  การแยกเก็บและการคัดเลือกเก็บสารเคมี 
การแยกเก็บ เปนการเก็บกลุมสารเคมีตางชนิดกัน แยกเก็บ

ออกจากกันเปนสัดสวนภายในอาคารเดียวกันการคัดแยกเก็บ เปนการเก็บ
สารเคมีตามคุณสมบัติทางกายภาพ กลุมสารเคมีตางชนิดกันแยกเก็บไวคนละ
อาคาร หรือภายในอาคารเดียวกันแตมีกําแพงกันไฟกั้นวัตถุประสงคของการ
แยกเก็บ และการคัดแยกเก็บสารเคมีเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม
และการปนเปอนของสารที่เขากันไมได การเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายที่
ถูกตองจะสามารถลดพื้นที่ของการเกิดอันตราย และลดความจําเปนในการ
สรางเขื่อนกั้นหรือลดการติดตั้งอุปกรณปองกันไฟฟาหลักการพื้นฐานในการ
เก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย 

-  ไมเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีอันตรายตางกันไวรวมกัน 
โดยพิจารณาจากสัญลักษณท่ีใชในการจัดประเภทสารอันตรายที่กําหนด
อันตรายโดยองคการสหประชาชาติ 

-  การจัดเก็บของเหลวไวไฟสูงและแกส ตองจัดเก็บไวนอก
อาคาร 

-  สารเคมีและวัตถุอันตรายไวไฟ 
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 5.1.5  การหกรั่วไหลของสารเคมีและวัตถุอันตราย 

การดูแลรักษาความสะอาด การขนยายสารเคมีและวัตถุอันตราย
อยางระมัดระวังชวยใหภาชนะบรรจุ มีความคงทนไมชํารุด แตถาการขนยาย
ไมถูกวิธี ขาดความระมัดระวัง เปนสาเหตุใหภาชนะบรรจุไดรับความเสียหาย 
และทําใหหกรั่วไหลได เพื่อเปนการลดอันตรายจากการสารที่หกรั่วไหล จําเปน 
ตองจัดการเก็บและทําความสะอาดทันที ท้ังน้ี ใหศึกษาขอมูลความปลอดภัย 
MSDS ประกอบอุปกรณเครื่องมือท่ีจําเปนในการจัดการกับสารเคมีและ 
วัตถุอันตรายที่หกรั่วไหล คือ 

-  อุปกรณปองกันสวนบุคคล 
-  ถังเปลาขนาดใหญ 
-  กระดาษกาว เพื่อใชทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณบนถัง 
-  วัสดุดูดซับ เชน ทราย ดิน ขี้เลื่อย 
-  สารละลายผงซักฟอก 
-  ไมกวาด 
-  พลั่ว 
-  ประแจ 
-  กรวย 
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อุปกรณท้ังหมดที่ใชในกรณีฉุกเฉิน และเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ตองไดรับการตรวจสอบสภาพอยางถี่ถวนและสม่ําเสมอ และตองดูแลรักษา
ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี อุปกรณปองกันสวนบุคคลตองกําจัดสิ่งสกปรก
ปนเปอนและทําความสะอาด และตรวจตราหลังใชงานทุกครั้งตองจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบ และการบํารุงรักษาอุปกรณปองกันสวนบุคคลทุกครั้ง 
ของเหลวที่หกรั่วไหล ควรดูดซับดวยสารดูดซับท่ีเหมาะสม เชน ดินทราย  
ขี้เลื่อย อยางไรก็ดี สารดูดซับเหลานี้ไมควรใชกับของเหลวไวไฟ และของเหลว
ออกซิไดสบริเวณที่หกรั่วไหล ตองจัดการกําจัดสารเคมีและวัตถุอันตราย
ออกไป ตามคําแนะนําในขอมูลความปลอดภัย MSDS และกําจัดของเสีย
อยางปลอดภัยตามคําแนะนําจากผูผลิต ของแข็งที่หกรั่วไหลใหทําความสะอาด
ดวยเครื่องดูดฝุนอุตสาหกรรมหรืออาจใชทรายชื้นคลุก แลวใชพล่ัวตัก กวาดพื้น
ดวยแปรง 

 
 
 
 

 
 
 

 

รูปที่ 14  เครือ่งมือที่จําเปนในการจัดการกับสารเคม ี
และวัตถุอนัตรายที่หกรั่วไหล 

 

ซ์ 
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รูปที่ 15  การจัดการกับสารเคมีและวัตถอุันตรายที่หกรั่วไหล 
อยางถูกวิธีและไมถูกวิธี 

 

 1.5.6   การกําจัดของเสีย 

สารเคมีและวัตถุอันตรายที่เปนของเสียทั้งหมด รวมท้ังภาชนะ
บรรจุหีบหอ แผนรองสินคาที่ชํารุดตองกําจัดดวยวิธีท่ีปลอดภัย และไมกอให 
เกิดปญหาสิ่งแวดลอม ถึงแมวาปริมาณสารเคมีและวัตถุอันตรายที่หกเพียง
เล็กนอย ก็ไมสมควรที่จะปลอยน้ําลางพื้นลงสูแหลงน้ําผิวดินหรือทอระบาย 
ตองไดรับการบําบัดกอนการกําจัดขยะสารเคมีและวัตถุอันตรายที่เก็บไวนาน 
สารเคมีและวัตถุอันตรายที่ผลิตไดไมตรงตามขอกําหนด วัสดุหีบหอท่ีปนเปอน 
และสารดูดซับ การกําจัดของเสียเหลานี้ตองใชเทคนิค และวิธีการเก็บและกําจัด
อยางปลอดภัยและไมกอปญหาสิ่งแวดลอม และใหเปนไปตามขอกําหนด 
หรือกฎหมายทางราชการกําหนด เพื่อความถูกตอง ควรขอคําปรึกษาหรือ
คําแนะนําจากหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงขอมูลความปลอดภัย MSDS 
จะมีขอแนะนําและเทคนิควิธีการกําจัดสารเคมีและวัตถุอันตรายแตละชนิด
อยางเหมาะสม ภาชนะบรรจุท่ีปนเปอนสารเคมีและวัตถุอันตราย หามนํากลับ 
มาใชใหม ตองกําจัดหรือทําใหใชงานไมไดโดยการเจาะรูหรือทําลายกอนทิ้ง 
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5.2  การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

อาคารทุกแหงตองจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการ 
ปฐมพยาบาลเบื้องตนไวพรอมผูดูแลปฐมพยาบาลที่ไดรับการอบรมแลว 

อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนที่จําเปน ประกอบดวย 
5.2.1   ฝกบัวสําหรับอาบนํ้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
5.2.2   อุปกรณลางตา 
5.2.3   กระเปาเครื่องปฐมพยาบาล 
5.2.4   เปลหามคนเจ็บ 
5.2.5   ผาหมใชคลุมดับเพลิง 
5.2.6   แสงสวางฉุกเฉินและแถบสะทอนแสง  
อุปกรณปฐมพยาบาลนี้ ตองไดรับการตรวจสอบบอยๆ อยางสม่ําเสมอ 

และตองบํารุงรักษาดูแลใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา พรอมท้ังทํา
รายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษาทุกครั้ง และเก็บไวเปนหลักฐานติดตอ
ประสานงานกับโรงพยาบาล แพทย เพื่อการชวยเหลือไดทันทวงทีเมื่อเกิด 
เหตุฉุกเฉิน เชน เมื่อเกิดอาการเปนพิษเฉียบพลันโรงพยาบาลและแพทยตอง
ทราบขอมูลความปลอดภัย MSDS ของสารเคมีและวัตถุอันตรายทุกตัว       
ท่ีเก็บในอาคาร และตองมียาแกพิษไวเพื่อการรักษาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
เอกสาร MSDS ตองสงไปใหแพทยพรอมผูปวยดวย เพราะใน MSDS จะมี
คําแนะนําในเรื่องการปฐมพยาบาลผูปวยเบื้องตนที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายนั้น 
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รูปที่ 16  อางลางตาและทีล่างตัวฉุกเฉิน 
 

คําแนะนําทั่วไปเมื่อไดรับสารอันตราย 

(1) เมื่อหายใจเอาฟูมหรือไอสารเขาไป ใหนําผูปวยไปที่อากาศบริสุทธิ์ 
และนําคนเจ็บสงแพทย 

(2)  เมื่อสารเคมีและวัตถุอันตรายเขาตา ใหชะลางตาดวยน้ําจํานวน
มากๆ นานอยางนอย 15 นาที แลวสงคนเจ็บไปพบแพทย 

(3)  เมื่อสัมผัสสารเคมีและวัตถุอันตรายทางผิวหนัง ใหลางดวยน้ํา 
ถอดเสื้อผาที่เปอนออกทันที ชําระลางรางกาย และนําคนเจ็บสงโรงพยาบาล 

(4)  เมื่อกินสารเคมีและวัตถุอันตรายเขาไป หามทําใหอาเจียน 
นอกจากมีคําแนะนําใหอาเจียนไดใน MSDS รีบนําคนเจ็บสงโรงพยาบาล 

(5)  เมื่อเกิดแผลไหมและแผลพุพอง บริเวณที่ไดรับบาดเจ็บควรทําให
เย็นโดยเร็วดวยน้ําเย็น จนทุเลาความเจ็บปวด เมื่อผิวหนังหลุดใหปดแผลดวย
ผาพันแผลที่ฆาเชื้อโรคแลว อยาลอกผาที่ติดแผลออก และรีบนําคนเจ็บสง
โรงพยาบาล 
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(6)  ตองไดรับการดูแลรักษาจากแพทยหลังจากไดรับการปฐมพยาบาล
เบื้องตนแลวทุกกรณี 
5.3  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

 เครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล หมายถึง ส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่สวมใสลงบน
อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย หรือหลายๆ สวนรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อปองกันอันตรายใหแกอวัยวะนั้นๆ ไมใหตองประสบอันตราย คือ เปนการ
ปองกันอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน เคร่ืองปองกันอันตราย 
สวนบุคคลแบงออกเปนชนิดตามลักษณะที่ใชปองกันไดดังนี้ 

1.  เครื่องปองกันศีรษะ 

 1.1)  หมวกนิรภัย เปนเครื่องสวมใสศีรษะ มีลักษณะแข็งแกรง  
ทําดวยวัสดุท่ีแตกตางกันออกไป เพื่อปองกันศีรษะของคนงานซึ่งไมเพียงแต
จากการกระแทก แตรวมถึงวัตถุท่ีปลิวหรือตกกระเด็นมาโดน หรือไฟช็อต 
หมวกนิรภัยชนิดถูกออกแบบใหสงผานแรงเฉลี่ยที่มากที่สุดไดไมเกิน  850 ปอนด 
ตัวหมวกและรองในหมวกตองหางกันไมตํ่ากวา 3 เซนติเมตร  
 1.2) หมวกแข็ง ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 424 กรัม แตตองทําดวยวัสดุ
ท่ีไมใชโลหะและตองมีความตานทานสามารถทนแรงกระแทกได 358 กิโลกรัม 
ภายในหมวกมีรองหมวกทําดวยหนัง พลาสติก ผา หรือวัตถุท่ีคลายกันและ
อยูหางจากผนังหมวกไมนอยกวา 1 เซนติเมตร ซึ่งสามารถปรับระยะไดตาม
ขนาดศีรษะ เพื่อปองกันศีรษะกระแทกกับหมวก 
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รูปที่ 17  หมวกนิรภัย 
 

2.  ที่สวมรัดผมหรือตาขายคลุมผม ตองทําดวยพลาสติก ผา หรือ
วัตถุท่ีคลายกันหรือใชสวมหรือคลุมผมใหส้ันเสมอคอ 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 18  สวมรัดผมหรอืตาขายคลุมผม 
 

3.  เครื่องปองกันตาและใบหนา การทํางานในลักษณะของงานที่
อาจเปนอันตรายแกสายตาและใบหนา ตองสวมใสอุปกรณ อาทิเชน  
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 3.1)  แวนตาลดแสง ตัวแวนตองทําดวยกระจกสี สามารถลด
ความจาของแสงลง ใหอยูในระดับท่ีไมเปนอันตรายตอสายตา กรอบแวนมี
นํ้าหนักเบาและกระบังแสงมีลักษณะออน 
 3.1) แวนตาหรือหนากากชนิดใส ตัวแวนหรือหนากากทําดวย
พลาสติกใส มองเห็นไดชัดเจน ส มารถปองกนัแรงกระแทกได กรอบแวนมี
นํ้าหนักเบา 
 3.3) กระบังหนา ตัวกระบังตองทําดวยกระจกสี สามารถลด
ความจาของแสงใหอยูในระดับท่ีไมเปนอันตรายตอสายตา ตัวกรอบตองมี
นํ้าหนักเบาและไมติดไฟงาย 
 
 

 
 

รูปที่ 19  เครือ่งปองกันตาและใบหนา 
4.  เครื่องปองกันอันตรายขาดการหายใจ ชนิดเปนถุงอากาศชวย

ในการหายใจ อุปกรณน้ีเหมาะจะใชกับบริเวณที่มีความเขมขนของสารเคมี
เปนพาสูง ท่ีมีไอนํ้าหนาแนนหรือในที่ขาดออกซิเจน หนากากที่มีเครื่องเปา
อากาศชนิดนี้จะใชไดดีในลักษณะงานที่ทําในที่อับ ทึบ อุโมงค ทอขนาดใหญ 
งานประมาณนี้ออกซิเจนจะไมเพียงพอหรือมีสารเคมีเปนพิษปะปนอยูมาก 
เครื่องเปาอากาศ (Blower) ทําหนาที่เปาอากาศเขามา ทอสงอากาศปกติ 
จะยาวไมเกิน 150 ฟุต ตอเขากับหนากากใชกรองสารเคมี อุปกรณชนิดนี้
ประกอบดวย หนากากปดครึ่งใบหนา มีท่ีกรองอากาศติดอยูท่ีบริเวณจมูก  

า
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1-2 อัน ทําหนาที่กําจัดไอหรือแกสพิษท่ีจะหายใจเขาไป เครื่องกรองฝุนชนิดนี้
จะใชกรองฝุนโดยเฉพาะ หนากากทําดวยยางหรือพลาสติกปดจมูก โดยมี
แผนกรองบางๆ เปนตัวจับฝุนเอาไวไมใหเขาไปกับอากาศที่ผานเขาไป 

5.  เครื่องปองกันหู แบงออกเปน 2 ชนิดใหญๆ ดังนี้ 
 5.1)  ปล๊ักลดเสียง (Ear plug) จะมีผลในการปองเสียงมาก วัสดุ 
ท่ีใชทํานั้นมีหลายชนิด เชน พลาสติกออน, ยาง, สําลี เปนตน แตจะนิยม 
ใชยางและพลาสติกมากที่สุด ท้ังนี้ จะตองสามารถลดเสียงไดไมนอยกวา  
15 เดซิเบล (เอ) 
 
   
 

 

รูปที่ 20  ปล๊ักลดเสียง (Ear plug) 

5.2)  ที่ครอบหูลดเสียง (Ear muffs) เปนอุปกรณปองกันเสียง
ชนิดครอบใบหูท้ังสองขาง บางชนิดมีลําโพงสําหรับใชพูดติดตอกันไดในสถานที่ 
ท่ีมีเสียงดัง ทําดวยพลาสติกหรือยาง หรือวัตถุอื่นๆ และตองสามารถลดเสียง
ไดไมนอยกวา 25 เดซิเบล (เอ) 

 
 

 
 

รูปที่ 21  ที่ครอบหูลดเสียง (Ear muffs) 
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6. ถุงมือ ใชปองกันอันตรายบริเวณมือระหวางการปฏิบัติงาน 
คุณสมบัติตองทนทานสารเคมี และวัตถุอันตรายไมสามารถซึมผานเขาสูมือได
รวมท้ังสามารถปองกันนิ้วจากการลอก การบีบ และลื่นหลุดจากมือของ 
บรรจุภัณฑ 

 
 
 
 

 
รูปที่ 22  ถุงมือที่ทนทานสารเคมีและวัตถอุันตราย 

 

7.  รองเทานิรภัย เปนรองเทาหัวเหล็ก ทนตอสารเคมี พื้นรองเทาไมล่ืน
และในการจัดเก็บกาซไวไฟหรือของเหลวไวไฟ รองเทานิรภัยตองมีคุณสมบัติ
ปองกันการเกิดไฟฟาสถิต 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 23  รองเทานิรภัย 
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5.4  สีและเครื่องหมายความปลอดภัย 

“สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย” เปนส่ิงที่ใชในการปองกัน
พนักงานและบุคคลภายนอก ใหตระหนักถึงอันตรายที่มีอยูในพื้นที่ อุปกรณ 
เครื่องจักร หรือเครื่องมือตางๆ โดยสิ่งที่นํามาใชเปนสวนมากมักเปนสัญลักษณสี 
รูปภาพที่เขาใจงาย และ/หรืออาจมีคําพูดสั้นๆ กํากับไวดวย เพื่อแสดงให
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ หรือแสดงการเตือนอันตรายที่จะเกิดกับคน หรือ
ทรัพยสิน เปนตน การติดตั้งเคร่ืองหมายเตือนอันตรายจึงมักติดตั้งไวในจุด 
ท่ีมีอันตรายเปนสวนใหญ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ทุกๆ คร้ังที่เราเห็น
เคร่ืองหมายเตือนอันตรายที่ใด แสดงวาไมสามารถปฏิบัติตนตามสบายดังที่
ตองการ รวมทั้งการตัดสินใจท่ีจะกระทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง ไมเปนการ
เพียงพอในการปองกันอันตรายที่ซอนเรน ดังนั้นเพื่อใหความเขาใจในเรื่อง
ความหมายของสีและเครื่องหมายตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ 
เปนที่ยอมรับของสากล จึงตองมีการกําหนดมาตรฐานเรื่อง “สีและเคร่ืองหมาย
เพื่อความปลอดภัย” ขึ้น เพื่อใหมีความเขาใจท่ีตรงกัน  

5.4.1 สีเพื่อความปลอดภัย  คือ  สี ท่ีกําหนดในการบอก
ความหมายเพื่อความปลอดภัยตาม มอก. 635 เลม 1 กําหนดใหใชสีเพื่อ
ความปลอดภัย 
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ตารางที่ 6  สีเพ่ือความปลอดภัยและสีตดั 
สีเพื่อความ
ปลอดภัย  สีตัด  ความหมาย  ตัวอยางการใชงาน  

สีแดง  (1) 
สีขาว - หยุด - เครื่องหมายหยดุ  

- เครื่องหมายอุปกรณหยุดฉุกเฉิน  
- เครื่องหมายหาม 

สีเหลือง  

สีดํา - ระวัง  
- มีอันตราย 

- ชี้บงวามีอันตราย (เชน ไฟ, วัตถุระเบิด,  
  กัมมันตภาพรังสี, วัตถุมีพิษ และอื่นๆ  
- ชี้บงถงึเขตอันตราย, ทางผานที่มีอันตราย,  
  เครื่องกีดขวาง (2)  
- เครื่องหมายเตอืน 

สีฟา  
สีขาว - บังคับให 

  ตองปฏิบัติ 
- บังคับใหตองสวมเครื่องปองกันสวนบุคคล  
- เครื่องหมายบงัคับ 

สีเขียว  

สีขาว - แสดงภาวะ 
  ปลอดภัย 

- ทางหน ี 
- ทางออกฉกุเฉิน  
- ฝกบัวชําระลางฉุกเฉิน  
- หนวยปฐมพยาบาล  
- หนวยกูภัย  
- เครื่องหมายสารนิเทศแสดงภาวะปลอดภัย 

หมายเหตุ  
(1)  สีแดง ยังใชไดสําหรับอุปกรณเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย อุปกรณดับเพลิงและตําแหนง

ที่ต้ังอีกดวย  
(2)  อาจใชสีแดงสมวาวแสงแทนสีเหลืองได แตไมใหใชแทนสีเหลืองกับเครื่องหมายเพื่อความ

ปลอดภัย ตามสีแดงสมวาวแสงนี้มองเห็นเดนโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะทีม่ืดมัว  
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ตัวอยางการใชสีเพ่ือความปลอดภัยและสีตัด 

 
 

หมายเหตุ  พ้ืนที่ของสีเหลืองตองมีอยางนอยรอยละ 50 ของพื้นทั้งหมดของเครื่องหมาย 

5.4.2  รูปแบบของเครื่ องหมายเพื่ อความปลอดภัย  
“เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย” หมายถึงเคร่ืองหมายที่ใชส่ือความหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย โดยมีสี รูปแบบ และสัญลักษณหรือขอความแสดง
ความหมายโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัย  

5.4.2.1 รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและ
สีท่ีใชแบงเปน 4 ประเภท ตามจุดประสงคของการแสดงความหมาย        
ตามตารางดานลางนี้  

5.4.2.2  ให แสดงสัญลั กษณภาพไวตรงกลางของ
เครื่องหมาย โดยไมทับแถบขวางสําหรับเครื่องหมายหาม  

5.4.2.3 ในกรณีท่ีไมมีสัญลักษณภาพที่เหมาะสมสําหรับ
ส่ือความหมายตามที่ตองการ ใหใชเครื่องหมายทั่วไปสําหรับเครื่องหมายเพื่อ
ความปลอดภัยแตละประเภทรวมกับเครื่องหมายเสริม  
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ตารางที่ 7  รูปแบบของเครื่องหมายเพือ่ความปลอดภัย 
ประเภท  รูปแบบ  สีที่ใช  หมายเหต ุ 

เครื่องหมายหาม 
 

สีพ้ืน : สีขาว  
สีของแถบตามขอบวงกลม  
และแถบขวาง: สแีดง  
สีของสัญลกัษณภาพ:สีดํา 

- พ้ืนที่ของสแีดงตองม ี
  อยางนอยรอยละ 35  
  ของพื้นที่ทัง้หมดของ 
  เครื่องหมาย 

เครื่องหมายเตือน 
 

สีพ้ืน : สีเหลอืง  
สีของแถบตามขอบ : สีดํา  
สีของสัญลกัษณภาพ : สีดํา 

- พ้ืนที่ของสเีหลอืงตองมี  
  อยางนอยรอยละ 50  
  ของพื้นที่ทัง้หมดของ  
  เครื่องหมาย 

เครื่องหมายบังคับ 
 

สีพ้ืน : สีฟา  
สีของแถบตามขอบ : สขีาว 

- พ้ืนที่ของสีฟาตองม ี
  อยางนอยรอยละ 50  
  ของพื้นที่ทัง้หมดของ  
  เครื่องหมาย 

เครื่องหมาย
สารนิเทศ  

เกี่ยวกบัภาวะ
ปลอดภัย 

 

สีพ้ืน : สีเขียว  
สีของแถบตามขอบ : สขีาว 

- พ้ืนที่ของสีเขยีวตองมี 
  อยางนอย รอยละ 50  
  ของพื้นที่ทัง้หมดของ 
  เครื่องหมาย  
  - อาจใชรูปแบบเปน 
  สีเ่หลี่ยมผนืผาได 

 

_13-0604(001-108).indd   64 8/14/13   3:02:50 PM



สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

65

คู่มือการบริหารและจัดการสารเคมี และวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ 

 

 

 
 

 

 

60 

5.4.3 เครื่องหมายเสริม  หมายถึง  เครื่องหมายที่ ใช ส่ือ
ความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยมีสี รูปแบบ และขอความเพื่อใช
รวมกับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยในกรณีท่ีจําเปน  

5.4.3.1  รูปแบบของเครื่องหมายเสริม เปนสี่เหลี่ยมผืนผา 
หรือส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  

5.4.3.2  สีพื้นใหใชสีเดียวกับสีเพื่อความปลอดภัย และสี
ของขอความใหใชสีตัด หรือสีพื้นใหใชสีขาวและสีของขอความใหใชสีดํา  

5.4.3.3  ตัวอักษรที่ใชในขอความ  
-  ชองไฟระหวางตัวอักษรตองไมแตกตางกัน

มากกวารอยละ 10  
-  ลักษณะของตัวอักษรตองดูเรียบงาย ไมเขียน

แรเงาหรือลวดลาย  
5.4.3.4 ใหแสดงเครื่องหมายเสริมไวใตเครื่องหมายเพื่อ

ความปลอดภัย ดังตัวอยางในรูป 
 

ตารางที่ 8  ตวัอยางการแสดงเครื่องหมายเสริมเพื่อความปลอดภัย 

 

 
เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย 

 
เครื่องหมายเสริม 
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5.4.4  ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย หมายถึง 
ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย และตัวอักษรที่ใชในเครื่องหมายเสริม 
กําหนดไวเปนแนวทาง 

ตัวอยางขนาดของเครื่องหมายและตัวอกัษร 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 9  แสดงขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษร 
ความสูงของแผน  
เครื่องหมาย (a)  

เสนผานศนูยกลางหรือ  
ความสูงของเครื่องหมาย (b)  

ความสูงของตัวอักษร  
ในเครื่องหมายเสริม  

75  
100  
150  
225  
300  
600  
750  
900  
1200 

60  
80  
120  
180  
240  
480  
600  
720  
960 

5.0  
6.6  
10.0  
15.0  
20.0  
40.0  
50.0  
60.0  
80.0 
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5.4.5  ตัวอยางเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและ
ความหมาย 

 

 
เครื่องหมายหาม  

 
เครื่องหมายเตือน  

 
เครื่องหมายบังคับ  

 
เครื่องหมายสารนิเทศเพื่อความปลอดภัย  

 

5.4.6  ขอแนะนําในการเลือกและการใชเครื่องหมายเพื่อ
ความปลอดภัย 

1. การใช เครื่ องหมายเพื่อความปลอดภัยรวมกับ
เครื่องหมายเสริม ในกรณีท่ีไมมีเครื่องหมายที่ใชสัญลักษณภาพ หากตองการ
จะแสดงเครื่องหมายตามที่ตองการ ใหเลือกปฏิบัติดังนี้ 

(1.1)  ใชสัญลักษณภาพที่เหมาะสม ท่ีดูแลวเขาใจ
งายที่สุด ไมตองแสดงรายละเอียดในสัญลักษณภาพที่ไมจําเปนตอการ 
ส่ือความหมาย แตใชเครื่องหมายเสริมรวมดวยถาจําเปน  
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(1.2) ใชเครื่องหมายทั่วไปสําหรับเครื่องหมายเพื่อ
ความปลอดภัยแตละประเภทรวมกับเครื่องหมายเสริม ดังตัวอยางในรูป 

เครื่องหมายหาม  เครื่องหมายเตือน 

 

 
เครื่องหมายบงัคับ  เครื่องหมายสารนิเทศ  

เก่ียวกับภาวะปลอดภัย 

 

  
 

เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย 
 

2.  การใชเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย เพื่อจุดประสงค
ในการสื่อความหมายมากกวา 1 ความหมาย  

(2.1)  ไมควรสื่อความหมายโดยการใชเครื่องหมาย
เพื่อความปลอดภัย รวมกับเครื่องหมายเสริมท่ีมีขอความสื่อความหมาย  
2 ประการ ดังนี้ 

ผู้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ห้ามผ่าน

วัตถุมีพิษ

เปลพยาบาลสวมหน้ากาก
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   ควรใชเครื่องหมายแยกเปน 2 เครื่องหมาย ดังนี้ 

 

 

 
 

   หรือใชเครื่องหมายวัตถุประสงครวม ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผิด 
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(2.2) ถาตองใชเครื่องหมายหามรวมกับขอความเพื่อ
อธิบายขอความเกี่ยวกับการประกาศเตือน ไมควรใชเครื่องหมาย ดังนี้ 

 
 
 

 
 

 
ควรใชเครื่องหมาย 2 เครื่องหมายแยกจากกนั ดังนี้ 

 

 

 

หรือใชเครื่องหมายวัตถุประสงครวม ดังนี้ 

 

 
 
 

 
ผิด 
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(2.2) ไมควรใช เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
ประเภทเดียวกันที่แสดงสองความหมายอยูในเครื่องหมายเดียวกัน ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 

ควรใชเครื่องหมายแยกจากกัน ดังนี้ 

 

 

หรือใชเครื่องหมายวัตถุประสงครวม ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
ผิด 
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3.  การใชเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยสําหรับเง่ือนไข
ท่ีแตกตางกัน เมื่อตองการใชเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยที่แสดงไวใน
ภาคผนวก ก เพื่อแสดงความหมายสําหรับเงื่อนไขที่แตกตางออกไป แตการ
ส่ือความหมายยังเหมือนเดิม ใหใชสัญลักษณภาพนั้นรวมกับเครื่องหมาย
เสริมท่ีใชถอยคําแตกตางออกไป เชน 

 

หามคนผาน  ระวังอันตรายจากไฟ  

 

 

 

ใหแสดงดังนี ้  ใหแสดงดังนี ้ 
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5.5.  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี (Chemical Safety)  

กฎทั่วไปในการปฏิบัติงานกับสารเคมี 
1. ตองมีวิธีปฏิบัติงานที่ถูกตองและปลอดภัย โดยหัวหนาหองปฏิบัติการ

มีหนาที่ดูแลการจัดทําวิธีปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการที่ถูกตองเหมาะสม
และปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี โดยอางอิงจาก MSDS (Material 
Safety Data Sheet) และ SG (Specific Gravity) ของสารเคมีท่ีใชใน
กระบวนการของหองปฏิบัติการนั้น 

2. บุคลากรทุกคนในหองปฏิบัติการ ตองไดรับการฝกอบรมเพื่อใหทราบ
วิธีปฏิบัติงานที่ถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย กอนปฏิบัติงานจริง 

- ผูปฏิบัติงานทุกคนตองรูจักสารเคมีท่ีใช โดยการศึกษาจาก 
MSDS (Material Safety Data Sheet) และ SG (Specific Gravity) ท่ีจัดทํา
โดยผูผลิต 

-  มีการใชเครื่องปองกันอันตราย และ/หรืออุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลที่เหมาะสมกับชนิดของสารเคมี 

-  ตองมีการจัดการสารเคมีท่ีถูกตอง ไดแก การเก็บรักษา การใช
ในหองปฏิบัติการ และการกําจัด ตองทําอยางถูกตองตามคําแนะนําใน MSDS 
(Material Safety Data Sheet) และ SG (Specific Gravity) รวมท้ังตองติด
ฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมีและของเสียสารเคมีใหถูกตอง 

-  จัดทํารายการสารเคมีและปริมาณท่ีมีไวในครอบครองของ
สารเคมีทุกชนิดที่ใชในแตละหองปฏิบัติการหรือหนวยงาน โดยเฉพาะสารเคมี 
ท่ีเปนอันตราย มีการทบทวนรายการและปริมาณสารเคมีใหเปนปจจุบัน รวมท้ัง
ขอมูลหนวยงานหรือผูผลิตที่ติดตอไดในภาวะฉุกเฉิน 
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-  ทบทวนความจําเปนในการใชสารเคมีและวิธีการปองกันอันตราย
จากสารเคมี วิธีการลดอันตรายจากสารเคมีท่ีดีท่ีสุดคือการใชสารเคมีอันตราย
ใหนอยที่สุด ดังนั้นเมื่อตองปฏิบัติงานกับสารเคมีท่ีมีอันตรายสูงหรือกําจัดยาก 
ตองพิจารณาวามีทางเลือกอื่นหรือไม มีสารตัวอื่นที่อันตรายนอยกวาหรือ
กําจัดไดงายกวาหรือไม 

-  ตองมีระบบการเฝาระวังและตรวจติดตาม โดยหนวยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญ เพื่อประเมินวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสารเคมี
ไดรับสารเคมีเขาสูรางกาย เกินกวาเกณฑมาตรฐานกําหนดหรือไม 

มาตรการสวนบุคคล 

1.  ตองเขารับการฝกอบรมวิธีการปฏิบัติงานกับสารเคมีอยางปลอดภัย
ตามที่คณะฯ หรือหนวยงานกําหนด 

2. ตองรูจักสารเคมีท่ีตนใช และศึกษา MSDS และ SG ของสารเคมีน้ันๆ 
ท้ังนี้ MSDS และ SG เปนขอมูลท่ีเปนประโยชนกับผูปฏิบัติงานเองในการ
ปองกันตนเอง และระวังอันตรายไดอยางถูกตอง 

3. ตองปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและขอกําหนด 
ท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัย 
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6. ขอกําหนดพิเศษ 
 

6.1  ขอกําหนดพิเศษสําหรับวัตถุระเบิด 

6.1.1 ระเบียบกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศและพลังงานทหาร วาดวยการเก็บรักษากระสุน และวัตถุระเบิด  
พ.ศ. 2542 แบงวัตถุระเบิดออกเปน 6 หมู ตามลักษณะและอันตรายเกี่ยวของ 
ท่ีเดนชัด และมีศักยภาพในการกอใหเกิดอันตรายตอบุคคลและความเสียหาย
ตอทรัพยสินดังนี้ 

6.1.1.1 หมู 1.1 ระเบิดเปนกลุมกอน (Mass-Detonating) 
ไดแก สารหรือส่ิงของที่กอใหเกิดอันตรายจากการระเบิดอยางรุนแรง 

6.1.1.2  หมู 1.2 ระเบิดไมเปนกลุมกอน มีสะเก็ดระเบิด  
(Non Mass-Detonating, Fragment Producing) ไดแก สารหรือส่ิงที่กอใหเกิด
อันตรายโดยการกระจายของสะเก็ดเมื่อเกิดการระเบิดแตไมกอใหเกิดอันตราย
จากการระเบิดอยางรุนแรง 
 6.1.1.3 หมู 1.3 เพลิงไหมเปนกลุมกอน (Mass Fire) ไดแก 
สารหรือส่ิงที่กอใหเกิดอันตรายจากเพลิงไหม ตามดวยการระเบิดหรืออันตราย
จากการกระจายของสะเก็ดบาง หรือเกิดอันตรายทั้งสองอยาง แตไมกอใหเกิด
อันตรายจากการระเบิดอยางรุนแรง 
 6.1.1.4 หมู  1 .4  เพลิ งไหมปานกลาง  ไมมีแรงระเบิด 
(Moderate Fire, No Blast) ไดแก สารหรือส่ิงซึ่งไมกอใหเกิดอันตรายมากนัก 
ผลของการระเบิดจํากัดอยูในเฉพาะหีบหอไมมีการกระจายของสะเก็ด 

6.  ขอกําหนดพิเศษ
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 6.1.1.5  หมู 1.5 สารที่ไมไวตอการระเบิด แตถาเกิดระเบิด 
จะกอใหเกิดอันตรายอยางรุนแรงเชนเดียวกับหมู 1.1 (Very Insensitive 
Substances Which have a Mass Explosion Hazard) ในสภาพการขนสง
ธรรมดาทั่วไปแลว สารชนิดนี้จะไมไวตอการระเบิดและมีโอกาสนอยมากในการ
เริ่มจุดตัวจากการเผาไหมเปนการระเบิด 
 6.1.1.6 หมู 1.6 สารที่ไมวองไวหรือเฉ่ือยมากตอการระเบิด  
ซึ่งไมกอใหเกิดอันตรายรุนแรงจากการระเบิด (Extremely Insensitive Articles 
Which do not have a Mass Explosion Hazard) สารในกลุมน้ีจะเปนสารที่
ไมมีความไว เฉื่อยตอการระเบิด ไมมีโอกาสกอใหเกิดอุบัติเหตุได 
 6.1.2 ขอกําหนดพิเศษสําหรับวัตถุระเบิดใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด กระทรวงกลาโหมดังนี้ 
 6.1.2.1  คําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับท่ี 37  
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 
 6.1.2.2  พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 
 6.1.2.3  พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วตัถุระเบดิ 
ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 
 6.1.2.4  ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการเก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิดสําหรับโรงงานผลิตอาวุธเอกชน 
 6.1.2.5 ระเบียบกรมการอุตสาหกรรมทหาร  ศูนยการ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร วาดวยการเก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิด พ.ศ.2542 
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6.2  ขอกําหนดพิเศษสําหรับกาซ 

 6.2.1  การจัดเก็บกาซในอาคารมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
 6.2.1.1  กาซทุกชนิดตองบรรจุในบรรจุภัณฑท่ีผานการสราง
การทดสอบตามขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศไทย 
เลม 2 (TP II) หรือตามมาตรฐานประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม และตองมีฝาครอบปองกันวาลวปดควบคูกับบรรจุภัณฑน้ัน
ตลอดเวลา 
 6.2.1.2  ใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 
โดยใหมีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศเปน 2 เทาของปริมาตรหองตอ 1 ชั่วโมง 
ท้ังนี้ตําแหนงของชองระบายอากาศใหมีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ 
 6.2.1.3  กาซพิษตองติดต้ังเครื่องตรวจวัดกาซชนิดนั้นๆ 
 6.2.1.4  กาซไวไฟตองติดตั้งเครื่องตรวจวัดกาซชนิดปองกัน
การระเบิด 
 6.2.1.5  อุปกรณไฟฟาตางๆ ท่ีใชในหองจัดเก็บกาซไวไฟ 
ตองใชชนิดปองกันการระเบิด 
 6.2.1.6  การจัดเก็บกาซไวไฟ พื้นตองเปนชนิดไฟฟาสถิต 
 6.2.1.7 กาซพิษตองเก็บในบริ เวณที่มีการควบคุมการ 
นําเขา-ออก 
 6.2.1.8  ถังบรรจุกาซไวไฟและถังที่บรรจุกาซออกซิไดซ  
ตองวางไวหางกันอยางนอย 2 เมตร 
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 6.2.1.9 กาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก 
(กระปองสเปรย) รวมกับสารเคมีหรือวัตถุอันตรายประเภทอื่นควรจัดเก็บ 
แยกหาง เชน กําแพงกั้น หรือตาขายเหล็ก เปนตน 
 6.2.1.10 กาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก 
(กระปองสเปรย) ตองจัดเก็บในอาคารเทานั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความรอนจาก
แสงแดด 
6.3  ขอกําหนดพิเศษสําหรับสารไวไฟ (3A และ 6.2) 

 6.3.1  อุปกรณไฟฟาและยานพาหนะตองเปนชนิดปองกันการระเบิด 
 6.3.2  การจัดเก็บสารไวไฟ ควรมีระบบกระจายน้ําดับเพลิง และหัวรับ
นํ้าดับเพลิง ในที่เหมาะสมในจํานวนที่เพียงพอ 
  6.3.2.1 กรณีมีระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง อาคารเก็บรักษา
ท่ีจัดเก็บสารไวไฟ ควรมีกําแพงทนไฟ 90 นาที 
 6.3.2.2  กรณีไมมีระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง ตองมีกําแพง
ทนไฟที่ทนไฟ 180 นาที 
 6.3.2.3 กําแพงทนไฟระหวางหองตองสูงกวาหลังคา และยื่น
ออกจากผนังดานขางอยางนอย 0.30 เมตร หรือวิธีการอื่นๆ ท่ีสามารถปองกัน
การลุกลามของไฟได  
 6.3.3  ผนังอาคารเก็บสารไวไฟ หากทนไฟไดนอยกวา 90 นาที อาคารนั้น
ตองมีระยะหางจากอาคารอื่นไมนอยกวา 10 เมตร 
 6.3.4  ใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล โดยใหมี
อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศเปน 5 เทาของปริมาตรหองตอ 1 ชั่วโมง ท้ังนี้
ตําแหนงของชองระบายอากาศใหมีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ 
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 6.3.5  การถายบรรจุของเหลวไวไฟ 
 6.3.5.1  หองที่ทําการถายบรรจุตองมีอุปกรณไฟฟาชนิด
ปองกันการระเบิด 
 6.3.5.2  ตองมีมาตรการปองกันประจุไฟฟาสถิต เชน เส้ือผา-
ถุงเทาที่ทําจากเสนใยฝาย 100 เปอรเซ็นต และรองเทาที่มีคุณสมบัติปองกัน
การเกิดไฟฟาสถิต เปนตน 
 6.3.5.3 ใหตอสายดินกับอุปกรณและถังที่เปนโลหะ 
 6.3.5.4 สายทอท่ีใชในการถายสารเคมีควรเปนชนิดที่ปองกัน
การเกิดไฟฟาสถิต 
 6.3.5.5 หองถายบรรจุควรเปนหองที่เปดโลงใหมีการระบาย
อากาศที่ดี 
 6.3.5.6 กรณีเปนสารไวไฟที่ไมละลายน้ําพื้นตองมีความ 
ลาดเอียงไมนอยกวา 1% เพื่อใหไหลลงรางระบายหรือลงบอกักเก็บท่ีสามารถ
ควบคุมการระบายไมใหไหลลงสูภายนอก  
6.4 ขอกําหนดพิเศษสําหรับสารออกซิไดซ 

 6.4.1 หามใหแผนรองสินคาที่ทําจากไม โดยเฉพาะสารออกซิไดซท่ี
เปนของเหลว 
 6.4.2  สถานที่เก็บรักษาตองเปนชั้นเดียว ตองมีกําแพงทนไฟไมนอยกวา 
90 นาที สูงกวาหลังคา 1 เมตร และยื่นออกจากผนังดานขาง 0.50 เมตร 
 6.4.3 หามจัดเก็บวัสดุติดไฟ เชน บรรจุภัณฑเปลา แผนรองสินคาเปลา 
หรือวัสดุติดไฟอื่นๆ ไวในสถานที่เก็บรักษาเดียวกับสารออกซิไดซ 
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7. ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS)  

 และฉลากปิดบนภาชนะบรรจุสารเคมี  

 

 7.1  ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS)  

 เป็นเอกสารข้อมูลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท และสมบัติ  

ความเป็นอันตราย รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อให้เกิด  

ความปลอดภัยสำหรับการใช้สารเคมีชนิดนั้น เป็นข้อมูลเฉพาะของ  

แต่ละชนิดของสารเคมี ผู้ผลิตสารเคมีจะต้องจัดทำ SDS เป็นเอกสาร  

กำกับสำหรับผลิตภัณฑ์ และส่งให้ลูกค้าพร้อมการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อ  

ให้ผู้ใช้สามารถนำสารเคมีไปใช้ได้อย่างปลอดภัย SDS ประกอบด้วย  

ข้อมูลเกี่ยวกับ  

 1.  การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต (Identification  

of the substance or mixture and of the supplier) ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ  

ชื่อสารเคมี และรายละเอียดผู้ผลิต (ประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ หมายเลข  

โทรศัพท์)  

 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)   

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่ปรากฎของสารเคมี เช่น สี กลิ่น อันตราย  

จากการรับสัมผัส และการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ความเป็นอันตราย  

จากสมบัติเฉพาะของสารเคมี เช่น มีความไวไฟ กัดกร่อน เป็นต้น  

 3.  องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/  

information on ingredients) ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ  

  -  ชื่อทางเคมี (chemical identity)  
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  -  ชื่อสามัญ (common name) และชื่อพ้อง (synonym)   

(ถ้ามี)  

  -  หมายเลข CAS / UN Number  

  -  สิ่งเจือปนและสารปรุงแต่งให้เสถียร (impurities and   

stabilizing additives)  

  -  ค่าความเข้มข้น หรือช่วงความเข้มข้นของส่วนผสม  

ทั้งหมดที่เป็นอันตราย (กรณีเป็นสารผสม)  

 4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures) เป็นข้อมูล  

เกี่ยวกับ  

  - วิธีการปฐมพยาบาล โดยแบ่งตามลักษณะการได้รับหรือ  

สัมผัสสาร ได้แก่ การหายใจเข้าไป การสัมผัสผิวหนังหรือดวงตา และ  

การกลืนกิน  

  -  อาการหรือผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่  

เกิดขึ้นภายหลัง (acute and delayed)  

  -  ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันที และการ  

ดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ  

 5.  มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures) เป็นข้อมูล  

เกี่ยวกับ  

  -  สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ และสารดับเพลิงที่เหมาะสม  

  -  ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี เช่น   

ความเป็นอันตรายที่เกิดจากการลุกไหม้ของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  

  -  อปุกรณป์อ้งกนัพเิศษและขอ้ควรระวงั สำหรบันกัผจญเพลงิ  
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 6.  มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหลของสาร (Accidental   

release measures) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ  

  -  ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน  

  -  ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม เช่นไม่ให้ปล่อยสู่แหล่งน้ำ  

สาธารณะ เนื่องจากมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ เป็นต้น  

 7.  การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา (Handling   

and storage) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ  

  -  ข้อควรระวังในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย ใช้งาน และการ  

เก็บรักษาอย่างปลอดภัย  

  -  สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามใน  

การเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้ (incompatibility)  

 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล   

(exposure controls/personal protection) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ  

  - ค่าต่างๆ ที่ใช้ควบคุม (control parameters) การรับ  

สัมผัส เช่น ค่าขีดจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน (occu-  

pational exposure limit values) เป็นต้น หรือค่าขีดจำกัดทางชีวภาพ   

(biological limit values)  

  -  การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม เช่น การติดตั้ง  

ฝกับวั และทีล่า้งตาฉกุเฉนิในบรเิวณทีม่กีารใช ้หรอืจดัเกบ็สารเคม ีเปน็ตน้ 

  -  มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกัน  

อันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น  
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 9. คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี(Physical and chemical   

properties) ประกอบด้วย  

  9.1 ลักษณะทั่วไป เช่น สถานะทางกายภาพ และสี เป็นต้น  

  9.2  กลิ่น  

  9.3  ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้ (odour threshold limit)  

  9.4  ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

  9.5 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง (melting point/  

freezing point)  

  9.6  จุดเดือดเริ่มต้น และช่วงของการเดือด (initial boiling   

point and boiling range)  

  9.7  จุดวาบไฟ (flash point)  

  9.8  อัตราการระเหย (evaporation rate)  

  9.9 ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ   

(flammability (solid, gas))  

  9.10 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่า  

จำกัดสูงสุดและต่ำสุดของการระเบิด (upper/lower flammability or   

explosive limits)  

  9.11 ความดันไอ (vapour pressure)  

  9.12  ความหนาแน่นไอ (vapour density)  

  9.13  ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density)  

  9.14 ความสามารถในการละลายได้ (solubility)  

  9.15 คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสารในชัน้ของ n-octanol   

ต่อน้ำ (partition coefficient: n-octanol/water)  
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  9.16 อณุหภมูทิีล่กุตดิไฟไดเ้อง (auto-ignition temperature)  

  9.17 อณุหภมูขิองการสลายตวั (decomposition temperature)  

 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)   

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ  

  10.1  ความเสถียรทางเคมี  

  10.2  ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย  

  10.3  สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น การคายประจุไฟฟ้าสถิต   

แรงกระแทก หรือการสั่นสะเทือน เป็นต้น  

  10.4  วัสดุที่เข้ากันไม่ได้  

  10.5  ความเป็นอันตรายที่เกิดจากการแตกตัวของสารเคมี  

 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information) เป็นข้อมูล  

เกี่ยวกับผลกระทบด้านพิษวิทยา (สุขภาพ) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ  

  -  ทางรับสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การหายใจเข้าไป การ  

กลืนกิน และการสัมผัสทางผิวหนัง และดวงตา  

  -  อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะทาง  

กายภาพ ทางเคมีและทางพิษวิทยา  

  -  ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง (delayed   

and immediate effects) รวมทั้งผลเรื้อรัง (chronic effects) จากการ  

รบัสมัผสัทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว (short- and long-term exposure)  

  -  ค่าความเป็นพิษที่วัดเป็นตัวเลข เช่น ค่าประมาณการ  

ความเป็นพิษเฉียบพลัน เป็นต้น  

 12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information) เป็นข้อมูล  

เกี่ยวกับความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ (ในน้ำและบนบก ถ้ามี) การตกค้าง  
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ยาวนาน (persistence) และความสามารถในการย่อยสลาย (degra-  

dability) ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ (bioaccumulative   

potential) การเคลื่อนย้ายในดิน (mobility in soil) รวมทั้งผลกระทบ  

อื่นๆ 

 13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerations) เป็น  

ข้อมูลเกี่ยวกับกากของเสีย (waste residues) และข้อมูลการขนถ่าย   

เคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย รวมทั้งวิธีการกำจัดที่เหมาะสม และการ  

กำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน  

 14.  ข้อมูลการขนส่ง (Transport information) ประกอบด้วย  

  - หมายเลขสหประชาชาติ (UN number)  

  - ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ (UN proper   

shipping name)  

  - ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (transport   

hazard class)  

  - กลุ่มการบรรจุ (packing group) (ถ้ามี)  

  - มลภาวะทางทะเล (marine pollutant) (มี หรือ ไม่มี)  

  - ข้อควรระวังพิเศษที่ผู้ใช้จำเป็นต้องตระหนักหรือจำเป็น  

ต้องปฏิบัติตามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือการบรรทุก ทั้งภายใน  

หรือภายนอกสถานประกอบการ  

 15.  ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั (Regulatory information) ระบขุอ้มลู  

เกี่ยวกับ กฎระเบียบทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม  

เป็นการเฉพาะกับสารเคมีนั้น  
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 16.  ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไข  

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Other information including infor-  

mation on preparation and revision of the SDS) 

 

7.2 การปิดฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมี  

 สารเคมีทุกชนิดต้องปิดฉลากแสดงชนิด และประเภทความเป็น  

อันตรายของสารเคมี และข้อความเตือนอันตราย และข้อควรระวัง   

เนื่องจากแต่ละประเทศมีการจัดทำฉลากปิดบนภาชนะบรรจุสารเคมีที่  

หลากหลาย รปูสญัลกัษณแ์สดงประเภทความเปน็อนัตรายทีแ่ตกตา่งกนั   

ทำให้เกิดความสับสนในกรณีที่มีการนำเข้า และส่งออกสารเคมีไปยัง  

ต่างประเทศ ดังนั้นที่ประชุมสหประชาชาติจึงได้มีมติให้ใช้ระบบการ  

จำแนก และสื่อสารความเป็นอันตรายสารเคมี ระบบเดียวกันทั่วโลก   

เรียกว่า ระบบ Globally Harmonized System of Classification and   

Labelling of Chemicals (GHS) ซึ่งแต่ละประเทศจะต้องดำเนินการ  

จัดทำฉลากในรูปแบบเดียวกัน เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน ระบบ   

GHS ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญดังนี้  

 1. รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสาร เคมี   

(Pictograms)  

 2.  คำสัญญาน (signal word) ได้แก่ อันตราย (Danger) / ระวัง   

(Warning)  

 3.  ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statements)  

 4.  ข้อความแสดงข้อควรระวัง (Precautionary statements)  
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 5.  ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (Product identifier)  

 6.  การบ่งชี้ผู้จัดจำหน่าย (Supplier identification)  

 7.  ข้อมูลอื่น ๆ (Any other additional information)  

 

รูปสัญลักษณ์บนฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีตามการ  

จำแนกความเป็นอันตรายตามระบบ GHS 

 
รูปสัญลักษณ์ (Pictograms)  ประเภทสารเคมีที่ใช้สัญลักษณ์ 

-  วัตถุระเบิด  

-  สารที่ทำปฏิกิริยาได้เอง  

-  สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์  

-  สารไวไฟ (ก๊าซ ของเหลวของแข็ง)  

- สารที่ทำปฏิกิริยาได้เอง  

-  สารที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ  

-  สารที่เกิดความร้อนได้เอง  

-  สารที่สัมผัสน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ  

-  สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์  

-  สารออกซิไดส์ (ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง)  

-  ก๊าซภายใต้ความดัน  
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รูปสัญลักษณ์ (Pictograms)  ประเภทสารเคมีที่ใช้สัญลักษณ์ 

-  สารกัดกร่อน (โลหะ/ผิวหนัง/ดวงตา)  

-  ความเป็นพิษเฉียบพลัน  

-  การระคายเคืองต่อดวงตา/ผิวหนัง  

-  การทำให้ไวต่อการกระตุ้น   

อาการแพ้ต่อผิวหนัง  

-  ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่าง

เฉพาะเจาะจง  

-  ความเป็นพิษเฉียบพลัน  

- การก่อมะเร็ง  

-  การทำใหไ้วตอ่การกระตุน้ อาการแพต้อ่ระบบ  

ทางเดินหายใจ  

-  ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์ุ  

-  ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะ   

เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง  

-  การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธ์ ุของเซลลส์บืพนัธ์ ุ 

- ความเป็นอันตรายจากการสำลัก 

- ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ   

(ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง)  
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ตัวอย่างฉลากตามระบบ GHS 
 

Epichlohydrin 1-Chloro-2,3-epoxypropane  
CAS No. 106-89-8  
UN No. 2023 

อันตราย 

ความเป็นอันตราย  
-  ของเหลวไวไฟ  
-  อาจก่อให้เกิดมะเร็ง  
-  เป็นพิษหากกลืนกินเข้าไป  
-  เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง  
-  หากหายใจเข้าไปทำให้เสียชีวิตได้  
-  ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง และทำลายดวงตา  
-  อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง  
-  มีข้อสงสัยว่าอาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม  
-  เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ 

ข้อควรระวัง  
-  เก็บให้พ้นมือเด็ก  
-  ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่นอยู่เสมอ  
-  อ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย ก่อนใช้สารเคมี 
-  สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายดวงตา และหน้า  
-  สวมถุงมือ และชุดป้องกันอันตรายสารเคมี. 
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-  สวมหน้ากากป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม 
-  อย่าหายใจเอาฝุ่น /ไอระเหย/ละอองของสารเคมีเข้าไป  
-  ให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ  
-  ล้างทำความสะอาดร่างกายหลังการใช้สารเคม ี

United Nations Co., Ltd.  
1-1, Peace Ave., Geneva  
Switzerland  
Tel. 41 22 917 00 00 Fax. 41 22 917 00 00  
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รูปภาพแสดงการติดฉลากตามระบบ GHS 
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7.3 ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ในบริเวณปฏิบัติงานที่ใช้  

 สารเคมีอันตราย  

 สารเคมีอันตรายแต่ละประเภทมีความเป็นอันตรายแตกต่างกัน  

ไป การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยจึงขึ้นอยู่กับการป้องกันไม่ให้เกิดสภาพ  

ที่ไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งสารเคมีแต่ละประเภทมีข้อ  

กำหนดด้านความปลอดภัยที่ต่างกัน โดยทั่วไปการตรวจสอบสภาพพื้นที่  

บริเวณปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายจะพิจารณาในเรื่อง  

เกี่ยวกับ  

 1. การระบายอากาศ  

  อากาศภายในบริเวณพื้นที่ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี  

อันตราย ย่อมจะต้องมีไอระเหยที่มีความเป็นพิษ หรือเป็นอันตรายจาก  

ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิต การระบายอากาศเป็นวิธีการที่ใช้  

เพื่อควบคุมความเข้มข้นของไอระเหยของสารเคมีอันตราย ทั้งชนิดที่เป็น  

อนัตรายตอ่สขุภาพและชนดิทีเ่ปน็อนัตรายทางกายภาพ (เชน่ การระเบดิ   

เพลิงไหม้) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นั่นคือ จะต้องต่ำกว่ามาตรฐาน  

คุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ สำหรับสารที่มีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

และอยูใ่นระดบัทีป่ลอดภยั สำหรบัสารทีม่คีวามเปน็อนัตรายทางกายภาพ  

ดังกล่าว เช่น บริเวณที่มีการใช้สารเคมีอันตรายที่มีสมบัติไวไฟ ติดไฟ  

ได้ง่าย ก็จะต้องมีอัตราการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยไม่ให้ความ  

เข้มข้นของไอระเหยสารเคมีในอากาศมีค่าอยู่ในช่วงของส่วนผสมของ  

ไอระเหย กับอากาศที่สามารถติดไฟ และระเบิดได้ (Explosion Limit)   

หรือไม่ให้อยู่ในช่วงระหว่างค่าขีดจำกัดล่าง (Lower Explosion Limit ; 
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LEL) และค่าขีดจำกัดบน (Upper Explosion Limit ; UEL) คิดเป็น %   

ความเข้มข้นของไอระเหยสารเคมีในอากาศ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การระบายอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

 1) การระบายอากาศแบบทั่วไป (General Exhaust 

Ventilation) หรืออาจเรียกว่า การระบายอากาศเพื่อเจือจาง (Dilution   

Ventilation) เป็นการระบายอากาศ โดยการทำให้เจือจางลงด้วยอากาศ   

บริสุทธิ์จากภายนอก จนกระทั่งความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายใน  

อากาศ อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ หรือไม่เป็นอันตราย  

จากการเกิดเพลิงไหม้ ระเบิด เนื่องจากสารเคมีไวไฟ การระบายอากาศ  

แบบทั่วไปแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ  
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  1.1 การระบายอากาศโดยวธิกีล (Mechanism ventilation)   

เป็นวิธีการระบายอากาศที่ต้องอาศัยอุปกรณ์หรือเครื่องกล เช่น พัดลม  

ช่วยให้อากาศเคลื่อนไหว หมุนเวียน 
 

 

 

 

 

 

 
 

  1.2 การระบายอากาศแบบธรรมชาต ิ (Natural ventilation)   

เป็นการระบายอากาศที่อาศัยธรรมชาติทำให้เกิดความดันบรรยากาศที่  

แตกตา่งกนัในสองพืน้ที ่ อากาศจงึเคลือ่นทีจ่ากทีซ่ึง่มคีวามดนับรรยากาศ  

สูงไปยังที่ที่มีความดันบรรยากาศต่ำ ซึ่งการระบายอากาศที่ดีลด  

อันตรายจากการสะสมไอระเหยสารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อคนงาน และ  

การเกิดเพลิงไหม้ หรือระเบิด 
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 2) การระบายอากาศเฉพาะที่ (Local Exhaust Ventilation)   

เป็นการออกแบบระบบระบาย อากาศเพื่อรวบรวมสารไอระเหยสารเคมี  

จากแหล่งกำเนิด หรือในกระบวนการผลิต ก่อนที่สารจะฟุ้งกระจาย หรือ  

ระเหยขึ้นสู่อากาศในระดับหายใจของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น ระบบระบาย  

อากาศเฉพาะที่จึงมีมาตรการควบคุมสารปนเปื้อนในอากาศที่แหล่งที่มี  

ประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงานเนื่องจากมีอัตราการไหลออกสู่   

ภายนอกต่ำ จึงใช้พลังงานในการเคลื่อนที่อากาศต่ำ  

 ระบบระบายอากาศเฉพาะที่มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ  

 -  ท่อดูดอากาศ (hoods)  

 -  ท่อลม หรือท่อนำอากาศ (ducts)  

 - พัดลมระบายอากาศ (exhaust fan)  

 ในกรณีที่ปริมาณความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในปล่องควัน  

ของระบบระบายอากาศ มีระดับสูงกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่  

ปล่อยออกมานอกโรงงาน ที่กำหนดไว้สำหรับมลพิษชนิดนั้นๆ ก็ จะต้อง  

ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศ (air   

cleaners) ด้วย 
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ข้อเปรียบเทียบการระบายอากาศแบบทั่วไป และการระบาย  

อากาศเฉพาะที่ 
 

หัวข้อ  
การระบายอากาศ  

แบบทั่วไป  
การระบายอากาศเฉพาะที่  

ข้อจำกัด -  ปริมาณไอระเหยของสารเคมีที่  
ถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิด  
จะต้องมีปริมาณไม่มากนัก  

- สารเคมีควรจะมีความเป็นพิษ   
ต่ำ หรือค่อนข้างต่ำ  

-  อัตราการเกดิไอระเหยจากแหล่ง  
กำเนดิคอ่นขา้งคงทีเ่ปลีย่นแปลง  
ไม่มาก  

-  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ห่างจาก   
แหล่งกำเนิดในระยะห่างที่เพียงพอ  
ที่จะทำให้ไอระเหยสารเคมีนั้น   
เจอืจางลงจนถงึระดบัทีป่ลอดภยั   
กอ่นทีจ่ะเคลือ่นมาถงึตวัผูป้ฏบิตั ิ 
งาน  

- ไม่มี  

ข้อดี -  จัดทำได้ง่ายกว่า อาศัยความรู้   
น้อยกว่า  

-  ประหยัดค่าใช้จ่าย  
-  ใช้ได้ผลดีในการควบคุมสารเคมี   

ประเภทที่มีสถานะเป็นไอและ  
กา๊ซ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไอระเหย  
ของสารตัวทำละลายอินทรีย์  

-  เปน็วธิทีีมุ่ง่กำจดัเอามลพษิ  
ทีเ่กดิขึน้ออกไปจากบรเิวณ  
ทำงาน จงึใหผ้ลในดา้นการ  
ควบคุมได้ดี และปลอดภัย 

-  ใช้ได้ดีกับสารเคมีทุกประเภท 
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หัวข้อ  
การระบายอากาศ  

แบบทั่วไป  
การระบายอากาศเฉพาะที่  

-  ไม่ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ   
เพื่อลดระดับความเข้มข้นของ   
ไอระเหยสารเคมีในอากาศก่อน  
ที่จะระบายออกสู่บรรยากาศ  
ภายนอก  

ข้อเสีย  - ต้องมีปริมาณอากาศบริสุทธ์ที่  
มากเพียงพอในการเจือจาง  
อากาศที่ปนเปื้อนสารเคมี รวม  
ทั้ งต้องจัดทางเข้ า -ออกของ  
อากาศบริสุทธ์ และอากาศเสีย  
อย่างถูกต้อง  

- ใช้ไม่ค่อยได้ผลในการควบคุม  
สารเคมี ประเภทฟูม (ควัน  
ไอระเหย หรือก๊าซ) และฝุ่น  
เนื่องจากมีอัตราการเกิดจาก  
แหล่งกำเนิดค่อนข้างสูง ไม่คงที่   
และมักมีความเป็นพิษสูง  

- ในกรณีที่ต้องมีการปรับอากาศ   
(อุณหภูมิ และความชื้น) จะต้อง  
เสียค่าใช้จ่ายสูง 

-  ต้องมีความรู้และประสบ-  
การณ์สูงในการออกแบบ  
ระบบ  

-  ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้  
และผ่านการฝึกอบรมเพื่อ  
การบำรุงรักษาระบบ  

-  สิ้ น เปลืองค่ าใช้ จ่ ายใน  
การสร้างและดำเนินการ  
มากกว่า  

 

อัตราการระบายอากาศในโรงงาน  

 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน  

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใน  
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การระบายอากาศในอาคารโดยทั่วไปไว้ใน หมวด 2 ระบบระบายอากาศ 

ระบบไฟฟ้าและระบบปูองกันเพลิงไหม้  

 ข้อ 9 การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ  

ต้องจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกล ดังต่อไปนี้  

 (1) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ให้ใช้เฉพาะกับห้องใน  

อาคารที่มีผนังด้านนอกอาคารอย่าง น้อยหนึ่งด้าน โดยจัดให้มีช่องเปิดสู่  

ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่าง หรือบานเกล็ด ซึ่งต้องเปิดไว้  

 ระหว่างใช้สอยห้องนั้น ๆ และพื้นที่ของช่องเปิดนี้ต้องเปิดได้  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ของห้องนั้น  

 (2) การระบายอากาศโดยวิธีกล ให้ใช้กับห้องในอาคารลักษณะ  

ใดก็ได้ โดยจัดให้มีกลอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ ซึ่งต้องทำงานตลอด  

เวลาระหว่างที่ใช้สอยห้องนั้น เพื่อให้เกิดการนำอากาศภายนอกเข้ามา  

ตามอัตราที่กำหนด สำหรับโรงงานต้องมีอัตราการระบายอากาศไม่น้อย  

กว่า 4 เท่าของปริมาตรของห้องในเวลา 1 ชั่วโมงดังต่อไปนี้ 

 

อัตราการระบายอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากไอระเหยสารเคมี  

 อัตราการระบายอากาศที่ต้องการจะแปรผันโดยตรงกับอัตราการ  

เกิดมลพิษ การคำนวณอัตราการระบายอากาศ แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ  

 1) เมื่อมีมลพิษที่เกี่ยวข้องเพียงชนิดเดียว อัตราการระบาย  

อากาศที่ต้องการเพื่อเจือจางมลพิษ ทางอากาศให้มีความเข้มข้นอยู่ใน  

ระดับที่ ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สามารถคำนวณได้จากสมการ   

ต่อไปนี้  
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Q = W x 359 x (460 + F ) x 106 x k 

492 x M.W. x TLV 

 

Q  =  อัตราการระบายอากาศที่ต้องการ ลบ.ฟ./นาที  

W  =  นน.โมเลกุลของสารเคมีที่ระเหยกลายเป็นไอสู่อากาศ ปอนด์/  

  นาที  

M.W.  = นน.โมเลกุลของสารเคมีนั้น ปอนด์โมล  

F  =  อุณหภูมิของอากาศในสถานที่นั้น องศาฟาเรนไฮต์  

k  =  safety factor ค่าความปลอดภัย มีค่าตั้งแต่ 3-10 ไม่มีหน่วย  

TLV = มาตรฐานคุณภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน   

  ppmair  

 

ข้อสังเกต  

 - ตัวประกอบ 106 มีไว้เพราะความเข้มข้นของมลพิษในอากาศ

มีหน่วยเป็นppmair  

 -  ตัวประกอบ(460+F)/492 มีเพื่อปรับปริมาตรของไอเมื่อ  

อุณหภูมิของห้องไม่เท่ากับ 32oF  

 -  การพจิารณากำหนดคา่ความปลอดภยั (k) ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบ  

ต่อไปนี้  

 1) ความเป็นพิษของมลพิษที่เกี่ยวข้องหากเป็นชนิดที่มีความ  

เป็นพิษสูงก็ควรพิจารณาเลือก ใช้ค่าความปลอดภัยให้มากในเรื่องของ  

การระบายอากาศแบ่งมลพิษตามระดับความเป็นพิษออก เป็น 3 กลุ่ม   

คือ  
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  กลุ่ม 1  พวกที่มีความเป็นพิษน้อยมีค่า TLV เท่ากับ หรือ  

มากกว่า 500 ppmair  

  กลุ่ม 2 พวกทีม่คีวามเปน็พษิปานกลาง มคีา่ TLV อยู ่ระหวา่ง   

100 ถึง 500 ppmair  

  กลุ่ม 3 พวกที่มีความเป็นพิษมาก มีค่า TLV เท่ากับ หรือ  

น้อยกว่า 100 ppmair  

 2) อัตราการเกิดมลพิษให้เลือกใช้ค่าความปลอดภัยมาก ใน  

กรณีที่มลพิษถูกปล่อยออกสู่ อากาศภายในสถานประกอบการด้วย  

อัตราสูง  

 3) เมื่อมีมลพิษที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งชนิด ในกรณีที่มีมลพิษ  

ถูกปล่อยเข้าสู่อากาศภายในสถานประกอบการมากกว่าหนึ่งชนิด วิธี  

การคิดอัตราการระบายอากาศที่ต้องการเพื่อทำให้มลพิษเหล่านั้น  

เจือจาง ลงจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัยมีดังนี้ 

  3.1) เมื่อทราบว่าสารเคมีหรือมลพิษเหล่านี้มีผลร้ายต่อ  

สุขภาพในทางส่งเสริมกัน กล่าวคือ เมื่ออยู่ร่วมกันจะทำให้อันตรายต่อ  

สุขภาพมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเมื่อแยกกันอยู่ หรือ เมื่อไม่แน่ใจว่า  

มลพิษเหล่านี้ จะมีผลส่งเสริมกันหรือไม่แล้ว อัตราการระบายอากาศ  

ทั้งหมดที่ต้องการจะเท่ากับผลรวมของอัตราการระบาย อากาศที่  

ต้องการเพื่อเจือจางมลพิษแต่ละชนิดให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย เมื่อ  

มลพิษเหล่านั้นมีผลส่งเสริมกัน หรือไม่แน่ใจว่าจะมีผลส่งเสริมกันหรือไม่   

ให้คิดอัตราการระบายอากาศดังนี้ 
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n 

QT = Σ  Qi  

i = 1  

 เมื่อ QT = อัตราการระบายอากาศทั้งหมดที่ต้องการ (ลูกบาศก์   

ฟุต/นาที)  

 Qi = อัตราการระบายอากาศที่ต้องการเพื่อเจือจางมลพิษแต่ละ  

ชนิดให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย (ลูกบาศก์ฟุต/นาที) 

  3.2) เมื่อทราบแน่ชัดว่ามลพิษเหล่านั้นไม่มีความเกี่ยวข้อง  

กัน คือไม่ทำให้ผลร้ายต่อสุขภาพของมลพิษแต่ละชนิดมีความรุนแรง  

เพิ่มมากขึ้นจากปกติเมื่ออยู่ร่วมกัน อัตราการระบายอากาศ ทั้งหมดที่  

ต้องการจะเท่ากับอัตราการระบายอากาศที่ต้องการเพื่อเจือจางมลพิษ  

ตัวที่มีค่าสูงสุด ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อมลพิษ แต่ละชนิดไม่เกี่ยวข้องกันนั้น   

เชื่อได้ว่า อัตราการระบายอากาศตัวที่มีค่าสูงที่สุดนั้น จะทำให้มลพิษ  

ชนิดอื่นๆ ที่เหลือถูกเจือจางลงจนต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่  

กำหนดไว้สาหรับมลพิษนั้น ๆ เอง โดยอัตโนมัติ อัตราการระบายอากาศ  

ที่ต้องการคำนวณได้จาก  

 

QT = Max.(Qi) 
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ปัจจัยสำคัญในการออกแบบระบบระบายอากาศ  

 การระบายอากาศที่ดีจะต้องทำให้ทั้งทางเข้า และทางออกอยู่ใน  

ตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อป้องกัน  

 1) การที่อากาศจะพัดพาเอามลพิษจากแหล่งกำเนิดมาหาตัว  

ผู้ปฏิบัติงานก่อนที่จะถูกทำให้เจือจางลงถึงจุดที่ยอมรับได้  

 2) การไหลลัดวงจร กล่าวคืออากาศที่ผ่านเข้ามาจะผ่านไปยัง  

ทางออกเลย ก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่างๆ ของห้องอย่างทั่วถึง ใน  

ลักษณะเช่นนี้จะเกิดมุมอับ (ซึ่งได้รับการระบายอากาศน้อยกว่าที่  

กำหนดไว้) และจะทำให้มลพิษสะสมอยู่ในบริเวณดังกล่าวมากกว่าที่  

ประมาณการเอาไว้ ทางเข้าที่ดี คือ ทางเข้าที่อยู่ในทิศทางซึ่งการไหล  

ของอากาศจะผ่านจากตัวผู้ปฏิบัติงานไปยังแหล่งกำเนิดมลพิษ และมี

การกระจายตัวของอากาศได้ดี คือ เป็นท่อลมมีหัวจ่ายลม และใบปรับ  

ทิศทางการไหลของลมทางออก ตำแหน่งติดตั้งพัดลมดูดอากาศที่ดี คือ   

ทางออกซึ่งให้อากาศเคลื่อนที่ผ่านจากตัวผู้ปฏิบัติงานก่อนที่จะผ่านไป  

ยังแหล่งเกิดมลพิษ แล้วจึงมาถึงทางออก 

 

_13-0604(001-108).indd   102 8/14/13   3:04:06 PM



สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

103

คู่มือการบริหารและจัดการสารเคมี และวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ 

ตัวอย่างการระบายอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้ผลดีมาก  

ได้ผลดี 

ได้ผล 

ได้ผลน้อย  

 

 2.  เครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า  

 ในกรณีที่มีการใช้สารเคมีไวไฟ อาจเกิดอันตรายจากการการ  

ระเบิด และเพลิงไหม้ จากการติดไฟของไอระเหยของสารเคมี หาก  

_13-0604(001-108).indd   103 8/14/13   3:04:06 PM



สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

104

คู่มือการบริหารและจัดการสารเคมี และวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ 

มีแหล่งกำเนิดความร้อนหรือประกายไฟ ซึ่งสิ่งสำคัญในบริเวณพื้นที่  

เสี่ยงดังกล่าว คือการเกิดประกายไฟจากเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้ง  

ระบบไฟฟ้าในบริเวณที่มีไอระเหยของสารเคมี ดังนั้น เครื่องจักร อุปกรณ์  

ที่ใช้ในบริเวณพื้นที่ที่มีไอระเหยของสารเคมีไวไฟจะต้องมีการต่อสายดิน   

อุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเป็นแบบชนิดทนการระเบิดได้ (explosion proof)   

โดยติดตั้งตามมาตรฐานการจัดแบ่งพื้นที่อันตรายของยุโรป (IEC :   

International Electrotechnical commission และ CENELEC :   

European Electrotechnical Committee for Standardization) และ  

อเมริกาเหนือ (NEC : National Electric Code) ดังนี้ 

 

ลักษณะพื้นที่ 
การติดตั้งระบบไฟฟ้าตามพื้นที่อันตราย 

มาตรฐาน IEC มาตรฐาน NEC 

- พื้นที่ที่มีก๊าซ หรือไอระเหยผสม  
อยู่ ในบรรยากาศด้วยความ  
เข้มข้นเหมาะสมในการจุด  
ติดไฟได้อยู่เป็นประจำ หรือ  
เป็นช่วงเวลานาน  

- มีโอกาสสูงที่จะมีความเข้มข้น  
ของไอระเหยของสารเคมเีกนิกวา่   
100 % ของค่า LEL ของสารนั้น  
ในภาวะปกติ มากกว่า 1,000   
ชั่วโมง / ปี  

Zone 0 Class 1 : Division 1 
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ลักษณะพื้นที่ 
การติดตั้งระบบไฟฟ้าตามพื้นที่อันตราย 

มาตรฐาน IEC มาตรฐาน NEC 

- พื้นที่ที่มีก๊าซ หรือไอระเหยผสม  
อยู่ ในบรรยากาศด้วยความ  
เขม้ขน้เหมาะสมในการจดุตดิไฟ  
ได้ในระหว่างที่มีกระบวนการ  
ทำงานปกติ  

-  มีโอกาสที่จะมีความเข้มข้นของ  
ไอระเหยของสารเคมีเกินกว่า   
100 % ของค่า LEL ของสารนั้น  
ในภาวะปกติ ระหว่าง 10-1,000   
ชั่วโมง/ปี  

Zone 1 Class 1 : Division 1 

- พื้นที่ที่มีก๊าซ หรือไอระเหยผสม  
อยู่ในบรรยากาศด้วยความเข้ม  
ข้นเหมาะสมในการจุดติดไฟ  
ได้ในช่วงเวลาสั้นๆ  

- มีโอกาสที่จะมีความเข้มข้นของ  
ไอระเหยของสารเคมีเกินกว่า   
100% ของค่า LEL ของสารนั้น  
ในภาวะปกต ินอ้ยกวา่ 10 ชัว่โมง/  
ปี  

Zone 2  Class 1 : Division 2 
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อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ Explosion proof 

 

 3.  ระบบ และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย  

 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย อาจมีความ  

จำเป็นจะต้องมีระบบ และอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมแล้วแต่  

ประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมี ซึ่งเป็นการออกแบบระบบความ  

ปลอดภัยในเชิงวิศวกรรม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้  

สารเคมี เช่น ระบบความปลอดภัยสำหรับถังปฏิกิริยาเคมีที่มีความดัน   

และอุณหภูมิสูง ระบบ Shut down กระบวนการผลิตโดยอัตโนมัติอย่าง  

ปลอดภัยในกรณีที่มีปฏิกริยาต่อเนื่องจนเกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นได้   

การติดตั้งระบบเตือนต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์เตือนอุณหภูมิสูง (High   

temperature alarm) ความดนัสงู (High pressure alarm) ระดบัสารเคม ี 

สูง (High level alarm) อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) และ  

อปุกรณอ์ืน่ๆ ทีเ่หมาะสม แลว้แตช่นดิและความเปน็อนัตรายของสารเคม ี 
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 นอกจากระบบและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ แล้ว ในบริเวณ  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี อันตรายจำเป็นต้องมีฝักบัวฉุกเฉิน และที่  

ล้างตาฉุกเฉิน ติดตั้งใกล้กับบริเวณที่ปฏิบัติงาน และไม่มีสิ่งกีดขวาง   

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถล้างตัว และล้างตาได้ทันท่วงที ในกรณีเกิด  

เหตุฉุกเฉินได้รับสัมผัสสารเคมีอันตราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพแสดง ฝักบัว และที่ล้างตาฉุกเฉิน 
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 4.  อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน  

 การปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย อาจเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมี  

รั่วไหล และเกิดอันตรายร้ายแรงแล้วแต่ประเภทความเป็นอันตรายของ  

สารเคมี ทั้งชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากได้รับสัมผัสในประมาณ  

มากอาจถึงแก่ชีวิต เช่น คลอรีน แอมโมเนีย เป็นต้น และสารเคมีที่เป็น  

อันตรายทางกายภาพ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ระเบิด เช่น สารตัวทำละลาย  

ไวไฟ ก๊าซไวไฟต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียม  

ความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์ระงับเหตุ  

ฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล มีตั้งแต่ระดับการรั่วไหลเล็กน้อย โดยใช้วัสดุ  

ดูดซับที่เหมาะสมสำหรับสารเคมี จนถึงระดับการรั่วไหลในปริมาณมาก  

จนส่งผลกระทบให้เกิดอันตรายร้ายแรง เช่น เพลิงไหม้ ระเบิด สารเคมีที่  

มีความเป็นพิษรั่วไหล ก็จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การระงับเหตุให้พร้อม  

และเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ชนิดของสารดับเพลิง  

ที่เหมาะสมสำหรับเพลิงไหม้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมี ระบบฉีดน้ำดับ  

เพลิงอัตโนมัติ ระบบสายฉีดน้ำดับเพลิง เป็นต้น  
 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพแสดงวัสดุดูดซับสารเคมี 
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 8. ของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟ 

 

 การใชง้านของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) และของเหลวตดิไฟ   

(Combustible Liquid) จะมีอยู่ในอุตสาหกรรมทุกประเภท แต่ปริมาณ  

การใช้งานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต  

ของแต่ละโรงงาน ของเหลวไวไฟจะหมายถึงของเหลวที่มีจุดวาบไฟ   

(Flashpoint) ต่ำกว่า 37.8 องศาเซลเซียส ของเหลวไวไฟจะสามารถ  

กลายเปน็ไอไดท้ีอ่ณุหภมูหิอ้งในสภาวะปกต ิไอของสารไวไฟโดยสว่นใหญ ่ 

ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและหนักกว่าอากาศ เมื่อของเหลว  

ติดไฟใดๆ ได้รับความร้อนจนมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดวาบไฟ ก็ทำให้จะเกิด  

ไอระเหยจากของเหลวไวไฟนั้นในปริมาณที่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการ  

ลกุตดิไฟได ้ซึง่อนัตรายของของเหลวตดิไฟทีไ่ดร้บัความรอ้นจนมอีณุหภมู ิ 

สูงกว่าจุดวาบไฟ ก็จะมีอันตรายเช่นเดียวกับของเหลวไวไฟ 

 1.	 ของเหลวไวไฟ	 (Flammable	 Liquid) ของเหลวไวไฟจะมี  

จุดวาบไฟต่ำกว่า 37.8 องศาเซลเซียส และมีความดันไอไม่เกิน 276   

กโิลปาสกาล (40 ปอนดต์อ่ตารางนิว้) โดยทีอ่ณุหภมู ิ37.8 องศาเซลเซยีส  

ของเหลวไวไฟ สามารถแบ่งแยกได้เป็นแต่ละประเภทดังต่อไปนี้คือ 

  1) ประเภท IA (Class IA) ของเหลวจะมีจุดวาบไฟต่ำกว่า   

22.8 องศาเซลเซียส และมีจุดเดือดต่ำกว่า 37.8 องศาเซลเซียส 

  2) ประเภท IB (Class IB) ของเหลวจะมีจุดวาบไฟต่ำกว่า   

22.8 องศาเซลเซียส และมีจุดเดือดสูงกว่า 37.8 องศาเซลเซียส 

  3) ประเภท IC (Class IC) ของเหลวจะมีจุดวาบไฟเท่ากับ  

หรือสูงกว่า 22.8 องศาเซลเซียส แต่ไม่เกิน 37.8 องศาเซลเซียส 
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	 2.	 ของเหลวติดไฟ	 (Combustible	 Liquid)	 ของเหลวที่มี  

จุดวาบไฟเท่ากับหรือมากกว่า 37.8 องศาเซลเซียส โดยสามารถแบ่งเป็น  

ประเภทย่อยๆ ได้ดังต่อไปนี้คือ 

  1) ประเภท II (Class II) ของเหลวที่มีจุดวาบไฟเท่ากับหรือ  

มากกว่า 37.8 องศาเซลเซียส และสูงไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส 

  2) ประเภท IIIA (Class IIIA) ของเหลวที่มีจุดวาบไฟเท่ากับ  

หรือมากกว่า 60 องศาเซลเซียส และสูงไม่เกิน 93.3 องศาเซลเซียส 

  3) ประเภท IIIB (Class IIIB) ของเหลวที่มีจุดวาบไฟเท่ากับ  

หรือมากกว่า 93.3 องศาเซลเซียส 

 ความแตกต่างของเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวทั้ง 2 กลุ่ม คือความ  

สามารถในการเคลื่อนที่ของไอเชื้อเพลิงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดย  

ไอเชื้อเพลิงของของเหลวไวไฟจะสามารถเคลื่อนที่ไปตามพื้น ลงตาม  

บันได ตามช่องลิฟต์ หรือตามช่องชาร์ฟ ได้ง่ายกว่าและไกลกว่าของ  

ไอเชือ้เพลงิของของเหลวตดิไฟ เนือ่งจากไอของของเหลวตดิไฟ จะสามารถ  

เคลื่อนที่ได้ในลักษณะการฟุ้งกระจาย (มีสถานะเป็นก๊าซ) ก็ต่อเมื่อ  

อุณหภูมิบรรยากาศสูงกว่าจุดวาบไฟของของเหลวนั้น 

 

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้กับของเหลวไวไฟและของเหลว	 

ติดไฟ	คือ	

 1. ขาดการอบรมความปลอดภัยในการดำเนินการเกี่ยวกับ  

เชื้อเพลิงเหลว 

 2. พื้นที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเหลวไม่ได้ถูกแยก  

จากพื้นที่ประกอบกิจกรรมอื่น 
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 3. มีการใช้อุปกรณ์ในการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเหลวที่  

ไม่เหมาะสม 

 4. ขาดการดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการ  

ดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเหลว 

 5. ไม่มีระบบการควบคุมการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงเหลว  

ที่ดีเพียงพอ 

 

2.	 ลักษณะเฉพาะตัวในอันตรายด้านอัคคีภัยของเชื้อเพลิงเหลว	

 หลกัการสำคญัทีใ่ชพ้จิารณาถงึอนัตรายดา้นอคัคภียัของเชือ้เพลงิ  

เหลว คือ ไม่มีเชื้อเพลิงเหลวชนิดใดที่สามารถลุกติดไฟหรือเกิดการ  

ระเบิดขึ้นได้เอง แต่การลุกไหม้หรือการระเบิดจะเกิดเมื่อเชื้อเพลิงเหลว  

อยู่ในอุณหภูมิที่สูงกว่าจุดวาบไฟและมีแหล่งความร้อนที่ทำให้เกิดการ  

ลุกติดไฟในบริเวณดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เชื้อเพลิงเหลวจะถูกใช้งานใน  

พืน้ทีท่ีม่อีณุหภมูสิงูกวา่จดุวาบไฟของเชือ้เพลงิเหลวซึง่ทำใหเ้ชือ้เพลงิเหลว  

กลายเป็นไอของเชื้อเพลิงออกมาอย่างต่อเนื่อง และทำให้สามารถติดไฟ  

ได้ง่ายมากเมื่อไอเชื้อเพลิงผสมกับอากาศในสัดส่วนที่เหมาะสม แม้ว่า  

จุดวาบไฟจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการพิจารณาถึงอันตราย  

ด้านอัคคีภัยของของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟ แต่ในการวิเคราะห์  

ถึงอันตรายด้านอัคคีภัยของเชื้อเพลิงเหลวก็ไม่ควรที่จะใช้จุดวาบไฟเป็น  

ตัวตัดสินเพียงอย่างเดียว แต่ต้องใช้คุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ  

ลกุไหมม้าพจิารณารว่มดว้ย คณุสมบตัเิหลา่นัน้จะประกอบดว้ย อณุหภมู ิ 

ทำให้เกิดการลุกติดไฟ (Ignition Temperature) ช่วงของความหนาแน่น  

ของไอเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดการลุกติดไฟ (Flammable Range) ช่วงของ  

ความหนาแนน่ของไอเชือ้เพลงิทีท่ำใหเ้กดิการระเบดิ (Explosive Range)   
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อัตราการกลายเป็นไอของเชื้อเพลิงเหลว (Evaporation Rate) ความ  

หนาแนน่ของไอ (Vapor Density) ความหนดืของเชือ้เพลงิเหลว (Viscosity)   

ความถ่วงจำเพาะของเชื้อเพลิงเหลว (Specific Gravity) ความสามารถ  

ในการละลายน้ำของเชื้อเพลิงเหลว(Solubility in water) และจุดเดือด  

ของเชื้อเพลิงเหลว (Boiling Point) ไอของเชื้อเพลิงจะสามารถเกิดการ  

ลุกติดไฟได้เมื่อความหนาแน่นของไอเชื้อเพลิงในอากาศอยู่ในระดับที่  

เหมาะสม โดยระดบัความหนาแนน่ของไอเชือ้เพลงิทีเ่หมาะสมจะเรยีกวา่  

ชว่งความหนาแนน่ของไอเชือ้เพลงิทีท่ำใหเ้กดิการลกุตดิไฟ ซึง่คา่ดงักลา่ว  

จะอยู่ในรูปร้อยละของสัดส่วนไอเชื้อเพลิงกับอากาศ จุดต่ำสุดของช่วง  

หนาแน่นของไอเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดการลุกติดไฟจะเรียกว่าค่า Lower   

Flammable Limit (LFL) ค่านี้เป็นค่าที่บอกถึงปริมาณของไอเชื้อเพลิงที่  

นอ้ยทีส่ดุทีอ่ยูอ่ากาศทีส่ามารถทำใหเ้กดิการลกุตดิไฟขึน้ได ้และจดุสงูสดุ  

ในช่วงของความหนาแน่นที่ทำให้เกิดการลุกติดไฟจะเรียกว่าค่า Upper   

Flammable Limit (UFL) ค่านี้จะเป็นค่าที่บอกถึงปริมาณของไอ  

เชื้อเพลิงที่อยู่ในอากาศที่มากที่สุดที่สามารถทำให้เกิดการลุกติดไฟ ใน  

กรณีที่มีเชื้อเพลิงอยู่ในอากาศมากกว่านี้ก็จะไม่เกิดการลุกติดไฟขึ้น  

ตัวอย่างเช่น น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 92 จะมีค่า LEL เท่ากับร้อยละ   

1.4 และมคีา่ UEL เทา่กบัรอ้ยละ 7.6 เพลงิไหมจ้ะเกดิเมือ่ไอของเชือ้เพลงิ  

ที่ผสมกับอากาศมีสัดส่วนอยู่ระหว่างค่า LFL กับ UFL และเมื่อสัดส่วน  

ของไอเชื้อเพลิงและอากาศที่ผสมกัน มีค่าอยู่ใกล้กับกึ่งกลางระหว่างค่า   

LFL กับ UFLของเชื้อเพลิงนั้น การลุกติดไฟจะง่ายและความรุนแรงของ  

เพลิงไหม้หรือการระเบิดที่เกิดขึ้นก็จะมีมากกว่าการลุกไหม้ที่เกิดขึ้นที่  

สัดส่วนของไอเชื้อเพลิงและอากาศที่อยู่ใกล้ค่า LFL หรือ UFL 
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3.	 เพลิงไหม้ที่เกิดกับเชื้อเพลิงเหลว	

 เพลงิไหมท้ีเ่กดิกบัเชือ้เพลงิเหลวจะเปน็กระบวนการลกุไหมร้ะหวา่ง  

ไอเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจากเชื้อเพลิงเหลวและทำให้เกิดความร้อนและ  

แสงสว่างขึ้น ความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวจะ  

อยู่ที่ประมาณ 20,000 บีทียู (46,520 กิโลจูลต่อกิโลกรัม) หรือคิดเป็น  

ประมาณ 2.5 เท่าของไม้เชื้อเพลิงเหลวที่เป็นของเหลวไวไฟสามารถ  

ลุกติดได้ง่ายและยากต่อการควบคุมมากกว่าของเหลวที่สามารถติดไฟ  

ได้ อัตราการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงเหลวจะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม   

ความร้อนที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ ความร้อนที่เชื้อเพลิงเหลวใช้ใน  

การเปลี่ยนสถานะเป็นไอเชื้อเพลิง (ก๊าซ) และความดันบรรยากาศ  

ตัวอย่างเช่น ไฟแช็คที่ใช้น้ำมันไฟแช็คที่มีจุดวาบไฟต่ำที่สามารถกลาย  

เป็นไอเชื้อเพลิงได้ง่าย ทำให้สามารถจุดติดไฟได้ง่ายในสภาวะแวดล้อม  

ปกติ เมื่อนำน้ำมันไฟแช็คไปใส่ไว้ในภาชนะเปิด น้ำมันไฟแช็คจะ  

สามารถเกดิการลกุตดิไฟไดใ้นอตัรา 8 ถงึ 10 นิว้ตอ่ชัว่โมง (คดิเปน็ระดบั  

น้ำมันในภาชนะที่ลดลงจากระดับเดิม) สำหรับน้ำมันที่มีความหนาแน่น  

มากกว่าจะกลายเป็นไอได้ยากกว่า เช่น น้ำมันดีเซลจะลุกไหม้ในอัตรา  

5 ถงึ 7 นิว้ตอ่ชัว่โมง อตัราความรอ้นทีเ่กดิขึน้ในการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิเหลว  

ทั่วไปที่อยู่ในภาชนะจะเท่ากับ 10,000 บีทียู ต่อนาทีต่อพื้นที่ผิวของการ  

เผาไหม้ 1 ตารางฟุต (1,880 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร) การลุกไหม้ที่เกิด  

กับเชื้อเพลิงเหลวที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในภาชนะ ซึ่งจะเกิดจากการหกรั่วไหล  

จะให้อัตราความร้อนในการเผาไหม้เท่ากับ 10,000 บีทียูต่อนาทีต่อพื้นที่  

ผวิของการเผาไหม ้1 ตารางฟตุเชน่เดยีวกบัการลกุไหมข้องเชือ้เพลงิเหลว  

ที่บรรจุอยู่ในภาชนะ โดยเชื้อเพลิงเหลวที่หกรั่วไหลประมาณ 1 แกลลอน  
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จะกระจายตัวและปกคลุมพื้นผิวเป็นพื้นที่ประมาณ 20 ตารางฟุต (1.86   

ตารางเมตร) แตส่ำหรบัของเหลวทีก่ลายเปน็ไอไดง้า่ยจะสามารถกลายเปน็  

ไอเชือ้เพลงิและกระจายตวัออกจากพืน้ทีท่ีเ่ริม่ตน้ลกุตดิไฟไปไดเ้ปน็วงกวา้ง  

ซึ่งจะเป็นผลทำให้มีเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นลุกลามเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ยัง  

มีการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงเหลวอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นการลุกไหม้ที่เกิด  

กับเชื้อเพลิงเหลวที่ถูกฉีดออกมาสู่ภายนอกในลักษณะที่เป็นฝอย หรือ  

เปน็ละออง (Spray Fire) ดว้ยความดนั การลกุไหมใ้นลกัษณะนีจ้ะเกดิขึน้  

กับการรั่วไหลของน้ำมันไฮดรอลิคในระบบไฮดรอลิค การรั่วไหลของ  

ระบบจ่ายน้ำมัน หรือการฉีดพ่นสารที่สามารถลุกติดไฟได้ ละอองที่ถูก  

ฉีดพ่นออกมาจากการรั่วไหลหรือจากอุปกรณ์ฉีดพ่นจะสามารถลุกติดไฟ  

ได้ง่ายมาก อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการลุกติดไฟจะต่ำกว่าจุดวาบไฟของ  

ของเหลวนั้น อัตราการลุกไหม้ที่เกิดกับละอองเชื้อเพลิงเหลวที่ถูกฉีดพ่น  

ออกมาจะเท่ากับอัตราการฉีดพ่นของเชื้อเพลิงเหลวนั้น ความร้อนที่เกิด

จากการลุกไหม้เชื้อเพลิงเหลวที่มีลักษณะเป็นละอองจะเท่ากับ 120,000  

บีทียูต่อแกลลอน (33,524 กิโลจูลต่อลิตร) และในกรณีที่ละอองของ  

เชื้อเพลิงเหลวนั้นไม่เกิดการลุกติดไฟในทันทีที่ถูกฉีดพ่นออกมา ละออง  

ของเชื้อเพลิงเหลวที่ยังไม่ลุกติดไฟนี้ สามารถสะสมจนกระทั่งมีความ  

หนาแน่นที่จะทำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้ ซึ่งจะเกิดในกรณีที่ละอองของ  

เชือ้เพลงิเหลวถกูฉดีพน่ในพืน้ทีจ่ำกดั และเชือ้เพลงิเหลวนัน้มจีดุวาบไฟตำ่ 
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4. การจดัเกบ็สารเคมตีดิไฟ	วตัถตุดิไฟ	ของเหลวไวไฟและของเหลว	 

ติดไฟ	

 อันตรายด้านอัคคีภัยที่เกิดในการจัดเก็บของเหลวไวไฟและ  

ของเหลวติดไฟคืออุบัติเหตุที่ทำให้เชื้อเพลิงเหลวเกิดการรั่วไหลสู่  

สิ่งแวดล้อมภายนอก โดยการรั่วไหลของเชื้อเพลิงเหลวออกสู่ภายนอก  

ที่พบโดยส่วนใหญ่จะเป็นผลมาจาก 

 1) ความดันในถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับที่ถังเก็บ  

สามารถทนได้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นสาเหตุจากความร้อนที่เกิดจากการ  

เกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใกล้เคียง 

 2) ความเสียหายของภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลว เนื่องมาจาก  

การขนส่ง 

 3) ความเสียหายของภาชนะบรรจุเนื่องมาจากการชน หรือการ  

กระแทกจากพาหนะที่ใช้งานในพื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิงเหลว เช่น รถโฟร์ค  

ลิฟต์ เป็นต้น 

 4) ความเสียหายที่เกิดจากท่อขนส่งเชื้อเพลิง 

 การรั่วไหลของเชื้อเพลิงเหลวในระหว่างที่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้น  

สามารถทำให้เพลิงไหม้มีความรุนแรงขึ้น ยากต่อการควบคุมเพลิงไหม้   

และทำให้ภาชนะเก็บเชื้อเพลิงหรือท่อลำเลียงเชื้อเพลิงที่อยู่ข้างเคียงกับ  

เพลิงไหม้ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมด้วย เชื้อเพลิงเหลวที่เป็นของเหลว  

ไวไฟและของเหลวติดไฟที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมจะถูก  

จัดเก็บอยู่ในถังเก็บขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ถังเก็บขนาดเล็ก  

ที่เคลื่อนที่ได้ ภาชนะบรรจุขนาดเล็กที่เก็บไว้ในลังและวางอยู่บนพาเลท  
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อันตรายด้านอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในการจัดเก็บเชื้อเพลิงเหลว	

1.	 ถงัเกบ็เชือ้เพลงิเหลวขนาดใหญท่ีไ่มส่ามารถเคลือ่นยา้ยได้	

 เนื่องจากในโรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีการใช้เชื้อเพลิงเหลวเป็น  

จำนวนมาก และเนือ่งจากเหตผุลทางเศรษฐกจิทำใหก้ารจดัเกบ็เชือ้เพลงิ  

เหลวมักจะอยู่ในลักษณะของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่  

สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยที่ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวส่วนใหญ่จะอยู่บนดิน   

(Aboveground Tank) และตั้งอยู่ภายนอกอาคาร แต่ก็มีบางโรงงานที่  

ใช้ถังที่อยู่ใต้ดิน (Underground Tank) หรือในบางโรงงานที่ติดตั้งถัง  

เก็บเชื้อเพลิงไว้ในอาคาร สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้กับเชื้อเพลิง  

ที่อยู่ในถังเก็บขนาดใหญ่คือ การเชื่อมถังที่ไม่เหมาะสม ส่วนสาเหตุรอง  

ลงมาได้แก่ ฟ้าผ่าส่วนประกอบของถังได้รับความเสียหายจนทำให้เกิด  

การแตกหักหรือการรั่วไหล เพลิงไหม้จากบริเวณข้างเคียง การหกล้นของ  

เชื้อเพลิง ไฟฟ้าลัดวงจร การวางเพลิง หรือระบบสายดินเสียหาย แต่การ  

ออกแบบ ตดิตัง้ และบำรงุรกัษาถงัเกบ็เชือ้เพลงิเหลวใหม้คีวามเหมาะสม   

อันตรายด้านอัคคีภัยที่เกิดขึ้นก็จะลดลงในระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับ  

อันตรายด้านอัคคีภัยที่เกิดกับการถ่ายเทเชื้อเพลิงเหลวเข้า-ออกจาก  

ถังเก็บ อันตรายด้านอัคคีภัยในการจัดเก็บเชื้อเพลิงเหลวจะไม่ได้ขึ้นอยู่  

กบัปรมิาณของเชือ้เพลงิทีเ่กบ็ในถงัเกบ็โดยตรง แตจ่ะขึน้อยูก่บัคณุสมบตั ิ 

ของเชื้อเพลิงเหลวที่จัดเก็บอยู่ในถังเก็บ การออกแบบถังเก็บ ฐานราก   

และอุปกรณ์รองรับต่างๆ ขนาดและตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบาย การ  

เชื่อมต่อระบบท่อ และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
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	 1.1	 ถังที่ติดตั้งอยู่ใต้ดิน	(Underground	Tank)		

 สำหรับถังที่ติดตั้งอยู่ใต้ดิน โดยฝังลงไปในดินและอยู่นอกอาคาร  

จะเปน็วธิทีีม่คีวามปลอดภยัดา้นอคัคภียัทีส่ดุในการจดัเกบ็เชือ้เพลงิเหลว   

และเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะใช้ในการถ่ายเทของเหลวจากรถขน  

เชื้อเพลิงเหลว 

รูปที่	1	แสดงการติดตั้งถังใต้ดิน 

	 	 1.1.1	 ที่ตั้ง	

  การรั่วไหลที่เกิดจากถังใต้ดินสามารถทำให้เชื้อเพลิงไหลซึม  

ไปได้เป็นระยะทางไกลจากจุดที่เกิดการรั่วไหลมาก ในบางครั้งอาจจะ  

ไหลลงไปในระบบนำ้เสยี ชัน้ใตด้นิหรอืชอ่งวา่งทีอ่ยูใ่ตอ้าคาร หรอืบรเิวณ  

ที่มีท่อจ่ายน้ำร้อนเดินผ่าน ดังนั้นการเลือกที่ตั้งของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว  

ใตด้นิตอ้งเลอืกบรเิวณทีก่ารรัว่ไหลของเชือ้เพลงิเหลวจากถงัเกบ็ไมไ่หลซมึ  
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ไปสร้างความเสียหาย ที่ตั้งของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใต้ดินจะต้องตั้งอยู่  

ในที่ที่ถังจะไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำหนักที่กดทับจากพื้นด้านบนที่  

ถงัฝงัอยู ่ ในบรเิวณทีเ่ปน็ฐานรากของอาคาร บรเิวณทีม่พีาหนะสญัจรผา่น   

หรือบริเวณที่มีความสั่นสะเทือนเนื่องมาจากเครื่องจักรในโรงงาน แต่ใน  

กรณีที่ถังเก็บเชื้อเพลิงใต้ดินจำเป็นต้องติดตั้งในพื้นที่ที่มีลักษณะตามที่  

กล่าวมาข้างต้นจะต้องมีการป้องกันความเสียหายจากน้ำหนักที่กดทับ  

มาจากพืน้ทีด่า้นบนใหก้บัถงั ทอ่ และขอ้ตอ่ตา่งๆ ใหเ้พยีงพอทีจ่ะปอ้งกนั  

ความเสียหาย นอกจากนี้ในพื้นที่ตั้งถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใต้ดินยังจะต้อง  

พิจารณาถึงเรื่องของน้ำใต้ดินด้วย และในกรณีที่พื้นที่ตั้งถังเก็บเชื้อเพลิง  

เหลวใต้ดินมีโอกาสที่น้ำจะท่วมจะต้องมีการยึดถังให้มั่นคง 

	 	 1.1.2	 การป้องกันการกัดกร่อน	

  ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใต้ดินที่เป็นโลหะจะมีอายุการใช้งาน  

ประมาณ 20 ถึง 25 ปี แต่ในกรณีที่ดินในบริเวณที่ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว  

ใต้ดินฝังอยู่มีคุณสมบัติที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนหรือในกรณีที่ถังเก็บ  

เชื้อเพลิงเหลวใต้ดินตั้งอยู่ในบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะทำให้  

อายขุองถงัเกบ็เชือ้เพลงิเหลวใตด้นิทีเ่ปน็โลหะจะมอีายกุารใชง้านทีส่ัน้ลง  

ประมาณ 4 ถงึ 5 ป ีและหากมกีารปอ้งกนัการกดักรอ่นทีเ่หมาะสมกส็ามารถ  

ที่จะทำให้อายุการใช้งานของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใต้ดินเพิ่มขึ้นได้ 

	 	 1.1.3	 การบันทึกการถ่ายเทเชื้อเพลิงเหลว	

  ในการตรวจสอบการรัว่ไหลทีเ่กดิขึน้กบัถงัเกบ็เชือ้เพลงิเหลว  

ใตด้นิ จะทำไดโ้ดยการบนัทกึปรมิาณเชือ้เพลงิทีม่กีารถา่ยเทเขา้ออกจาก  

ถัง และในกรณีที่เกิดความสงสัยว่าถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใต้ดินจะเกิด  

การรั่วไหลให้ทำการทดสอบการรั่วไหลของถังโดยใช้วิธีทดสอบความดัน  
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ดว้ยนำ้ (Hydrostatically Test) ซึง่จะทำโดยการอดัของเหลวชนดิเดยีวกบั  

ทีเ่กบ็ไวใ้นถงัเขา้ไปใหม้คีวามดนั และตรวจสอบวา่ความดนัลดลงหรอืไม ่  

ในกรณีที่ความดันลดลงแสดงว่าถังเกิดการรั่วไหล แต่การทดสอบโดย  

การอดัอากาศเขา้ไปบนเชือ้เพลงิทีเ่กบ็อยูใ่นถงัและตรวจสอบวา่ความดนั  

ลดลงหรือไม่จะเป็นวิธีที่เสี่ยงจะทำให้เกิดอันตรายด้านอัคคีภัย ไม่ควร  

จะกระทำ 

	 1.2	 ถังชนิดติดตั้งบนดิน	(Aboveground	Tank)	

 โดยทัว่ไปถงัเกบ็เชือ้เพลงิเหลวใตด้นิทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุมกีารใชง้าน  

กันอยู่ทั่วไป มีขนาดประมาณ 30,000 แกลลอน (113 ลูกบาศก์เมตร)   

ดังนั้นเมื่อมีความต้องการที่จะเก็บเชื้อเพลิงเหลวในปริมาณมาก การ  

เลือกใช้ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวชนิดที่ติดตั้งบนดินที่มีขนาดใหญ่ จึงมีความ  

เหมาะสมกว่าการเลือกใช้ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวใต้ดินหลายถัง 

รูปที่	2	แสดงถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวแบบตั้งบนดิน 
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ประเภทของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว	

 1. ถังที่ไม่มีความดัน ถังชนิดนี้จะมีความดันภายในถังเท่ากับ  

ความดันบรรยากาศหรือมีความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศไม่เกิน   

0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (ความดันมาตรวัด 3.4 กิโลปาสคาล) 

 2. ถังความดันต่ำ ถังชนิดนี้มีความดันภายในถังสูงกว่าความดัน  

บรรยากาศมากกว่า 0.5 ถึง 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (ความดันมาตรวัด  

3.4 ถึง 103.4 กิโลปาสคาล) 

 3. ถังความดันสูง ถังชนิดนี้มีความดันภายในถังสูงกว่าความดัน  

บรรยากาศมากกว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (ความดันมาตรวัด 103.4   

กิโลปาสคาล) 

 

ประเภทของถังชนิดตั้งบนดิน	

 ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวชนิดที่ติดตั้งบนดินมีลักษณะต่างๆ กันขึ้นอยู่  

กับลักษณะการใช้งานและของเหลวที่ทำการบรรจุแต่ละประเภท ซึ่งถัง  

เหล่านี้จะประกอบด้วย 

 1.2.1	 ถังแบบหลังคากรวย	(Cone	Roof	Tank)	

 ถังชนิดนี้จะเป็นถังที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายที่สุด ถังมี  

หลายขนาด ถังแบบหลังคากรวยจะใช้งานในการเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่มี  

อุณหภูมิของการจัดเก็บต่ำกว่าจุดวาบไฟของเชื้อเพลิงเหลวนั้น ถังชนิดนี้  

จะเป็นถังที่มีปริมาตรคงที่ ปริมาตรของช่องว่างที่ทำให้เกิดไอระเหยของ  

เชื้อเพลิงจะขึ้นอยู่กับปริมาณของเชื้อเพลิงที่จัดเก็บอยู่ในถัง 
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	 1.2.2	 ถังแบบหลังคาลูกลอย	(Floating	Roof	Tank)	

 ถังชนิดนี้จะใช้ในการเก็บเชื้อเพลิงเหลวประเภทที่สามารถกลาย  

เป็นไอได้ง่าย และไม่ต้องการให้มีไอเชื้อเพลิงเกิดขึ้นในถัง ถังชนิดนี้จะมี  

ทุ่นลอยอยู่ที่ผิวหน้าของเชื้อเพลิงเหลวทำให้ไม่มีช่องว่างภายในถังที่  

ทำให้เกิดไอเชื้อเพลิง 

รูปที่	3	แสดงถังแบบหลังคากรวย	
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	 	 1.2.3	 ถังที่มีความดัน	

  ถังชนิดนี้จะใช้ในการจัดเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่สามารถ  

กลายเป็นไอได้ง่ายมาก และมีความดันไอสูง และไม่ต้องการให้เกิดไอ  

เชื้อเพลิงในถัง 

รูปที่	4	แสดงตัวอย่างถังแบบหลังคาลูกลอย 
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	 1.3	 โครงสร้างของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวชนิดตั้งบนดิน	

 ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวชนิดติดตั้งบนดินที่ใช้งานกันโดยส่วนใหญ่  

จะเป็นเหล็ก วัสดุที่ใช้สร้างถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวชนิดถังที่ติดตั้งบนดิน  

ควรจะเปน็เหลก็หรอืคอนกรตี เนือ่งจากจะเปน็วสัดทุีส่ามารถทนความรอ้น  

ได้ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้น วัสดุที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ เช่น อลูมิเนียม   

หรือพลาสติกไม่ควรมาใช้ทำถังบรรจุเชื้อเพลิงเหลวชนิดที่ติดตั้งบนดิน   

เนื่องจากถังที่ทำจากวัสดุที่มีจุดหลอมเหลวต่ำจะได้รับความเสียหาย  

อย่างมากเมื่อได้รับความร้อนจากเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง   

เมื่อถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวได้รับความเสียหายจะทำให้เชื้อเพลิงเหลวรั่ว  

ออกมาภายนอกถังซึ่งจะเป็นผลทำให้เพลิงไหม้ที่เกิดมีความรุนแรงขึ้น 

รูปที่	5	แสดงตัวอย่างถังความดัน	 
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	 1.4	 การติดตั้ง	

 การแตกหักของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวชนิดที่ติดตั้งอยู่บนดิน หรือ  

ระบบท่อที่ต่ออยู่กับถังในจุดที่อยู่ต่ำกว่าระดับของเหลวที่เก็บอยู่ในถัง   

จะทำให้ของเหลวที่เก็บอยู่ในถังรั่วไหลออกมาภายนอกถัง เพราะฉะนั้น  

ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่ติดตั้งอยู่บนดินควรจะอยู่ในตำแหน่งที่มีความ  

ลาดเอียงต่ำกว่าพื้นที่หรืออาคารที่มีความสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้  

ของเหลวที่รั่วไหลออกจากถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวไหลไปสู่พื้นที่หรือ  

อาคารที่มีความสำคัญ หรือในกรณีที่พื้นที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ความ  

ลาดเอียงของพื้นในการป้องกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิงไปสู่พื้นที่ที่  

ต้องการป้องกัน ก็ให้ทำการป้องกันโดยสร้างขอบกั้นเพื่อกักเก็บเชื้อเพลิง  

เหลวที่รั่วไหล หรืออาจจะทำระบายเชื้อเพลิงเหลวเพื่อใช้ในการระบาย  

เชื้อเพลิงเหลวที่เกิดการรั่วไหลออกไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัย 

	 1.5	 การเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใกล้เคียงกับถังเก็บเชื้อเพลิง	 

เหลวบนดิน	

 สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้กับถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวชนิดติดตั้ง  

บนดิน ส่วนใหญ่จะเกิดจากการรั่วไหลการความเสียหายของถังและ  

อปุกรณ ์หรอืการเตมิเชือ้เพลงิเขา้ไปในถงัในปรมิาณมากเกนิไปจนทำให้  

เชื้อเพลิงเหลวล้นออกมานอกถัง เชื้อเพลิงเหลวที่รั่วไหลออกมานอกถัง  

จะทำให้เกิดไอเชื้อเพลิงและเมื่อมีแหล่งความร้อนก็จะทำให้เกิดการ  

ลกุตดิไฟขึน้ จดุทีเ่กดิการลกุตดิไฟอาจจะอยูห่า่งจากถงัเกบ็เชือ้เพลงิเหลว  

ที่เกิดการรั่วไหล เมื่อเกิดเพลิงไหม้กับเชื้อเพลิงที่รั่วไหลออกมาแล้ว เพลิง  

ไหม้จะลุกลามไปตามเชื้อเพลิงที่รั่วไหลออกมา และลุกลามกลับไปยังถัง  

เก็บเชื้อเพลิง 
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	 1.6		การระเบิดที่เกิดขึ้นภายในถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่ติดตั้ง	 

บนดิน	

 การระเบิดที่ภายในถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวจะเกิดขึ้นเมื่อไอเชื้อเพลิง  

ที่เกิดขึ้นในช่องว่างของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวมีความหนาแน่นอยู่ในช่วงที่  

สามารถเกิดการระเบิดได้ ในขณะเดียวกันกับที่มีแหล่งความร้อนที่  

เพียงพอที่จะทำให้เกิดการระเบิดเกิดขึ้น เชื้อเพลิงเหลวที่ถูกเก็บอยู่ในถัง  

เก็บที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงหรือสูงกว่าจุดวาบไฟของเชื้อเพลิงเหลวนั้น จะ  

มีแนวโน้มที่ช่องว่างภายในถังมีไอของเชื้อเพลิงเกิดขึ้นในปริมาณที่อยู่  

ชว่งของการระเบดิ และพรอ้มทีจ่ะเกดิการระเบดิขึน้เมือ่มแีหลง่ความรอ้น  

อุณหภูมิในบริเวณที่ตั้งของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวมีผลอย่างมากต่อ  

อันตรายด้านอัคคีภัย ในเวลากลางคืนที่อุณหภูมิบรรยากาศต่ำจะทำให้  

อันตรายด้านอัคคีภัยของเชื้อเพลิงเหลวที่เก็บอยู่ในถัง มีน้อยกว่าในเวลา  

กลางวันที่อุณหภูมิบรรยากาศสูงจะทำให้อันตรายด้านอัคคีภัยของ  

เชื้อเพลิงเหลวที่เก็บอยู่ในถังมีมากขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากที่อุณหภูมิสูง  

จะเกิดไอเชื้อเพลิงมากกว่าอุณหภูมิต่ำ ถังแบบหลังคาลูกลอยจะเป็นถัง  

ทีม่คีวามปลอดภยัดา้นอคัคภียัสงูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัถงัเกบ็เชือ้เพลงิเหลว  

ที่ติดตั้งบนดินชนิดอื่น เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกับถังแบบหลังคาลูกลอย จะ  

เกดิทีบ่รเิวณซลี (Seal) ทีอ่ยูร่ะหวา่งผนงัของถงักบัทุน่ลอย ไฟจะถกูควบคมุ  

ไม่ให้ลุกลามไปบริเวณอื่นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งพื้นผิวในการลุกไหม้จะไม่  

ใหญ่มาก ทำให้สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ง่าย อย่างไรก็ตาม  

ถังแบบหลังคาลูกลอยก็สามารถที่จะเกิดการระเบิดขึ้นได้ โดยจะเกิด  

ขณะที่เชื้อเพลิงเหลวถูกใช้ไปจนหมดถัง และทุ่นลอยจะค้างอยู่ที่ตัว  

รองรับในระดับต่ำที่สุดของถัง (Low-Level Support) ทำให้ภายในถังมี  
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ช่องว่างที่สามารถเกิดไอเชื้อเพลิงได้อยู่ใต้ทุ่นลอย ไอเชื้อเพลิงที่สะสมอยู่  

ในช่องว่างนี้สามารถทำให้เกิดการระเบิดได้ 

 

2.	 ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่ติดตั้งอยู่ในอาคาร	

 การติดตั้งถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวภายในอาคารจะทำให้ความเสี่ยง  

ด้านอัคคีภัยในอาคารเพิ่มมากขึ้น กรณีที่หลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรติดตั้งถัง  

เก็บเชื้อเพลิงเหลวไว้ภายในอาคาร แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องติดตั้ง  

ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวไว้ภายในอาคารก็จะต้องมีการป้องกันที่เหมาะสม 

	 	 2.1	 ที่ตั้ง	

  ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่ติดตั้งภายในอาคารจะต้องอยู่ใน  

ตำแหน่งที่จะมีโอกาสเกิดการรั่วไหลกับถังน้อยที่สุด และต้องอยู่ใน  

ตำแหน่งที่มีโอกาสจะได้รับความร้อนหรือมีเพลิงไหม้เกิดในบริเวณ  

ใกลเ้คยีงนอ้ยทีส่ดุ การตดิตัง้ถงัเกบ็เชือ้เพลงิเหลวภายในอาคารทีเ่หมาะสม  

สามารถทำได้โดยติดตั้งถังไว้ในห้องที่อยู่ระดับเดียวกับพื้นดินและมี  

โครงสร้างที่มีอัตราการทนไฟ 2 ชั่วโมง และต้องมีระบบการระบายของ

เชื้อเพลิงเหลวที่เกิดการรั่วไหลที่ดีเพียงพอ มีการระบายไอเชื้อเพลิงที่  

เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และมีการติดตั้งระบบดับเพลิงที่ทำงานโดย  

อัตโนมัติ พื้นห้องและผนังห้องในส่วนที่ต่อกับพื้นต้องเป็นชนิดที่สามารถ  

ป้องกันการรั่วซึมของของเหลวได้ และช่องเปิดที่อยู่บนผนังจะต้องมีการ  

ป้องกันในระดับที่ใกล้เคียงกับผนัง 

	 	 2.2	 การเชื่อมต่อของระบบท่อ	

  ระบบท่อของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่ตั้งอยู่ในอาคารจะต้องมี  

การป้องกันเพื่อที่ไม่ให้เกิดการรั่วไหลของเชื้อเพลิงเหลวภายในอาคาร   
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ระบบท่อ ช่องที่สามารถเปิดได้ หรือจุดเชื่อมต่อของถังจะต้องเป็น  

อุปกรณ์ชนิดป้องกันการรั่วไหล ช่องระบายหรือช่องเติมเชื้อเพลิงเหลวที่  

มีความไวไฟสูง (Class I และ II) จะต้องต่อออกไปอยู่นอกอาคาร และ  

จะตอ้งหา่งจากชอ่งเปดิของอาคารอยา่งนอ้ย 5 ฟตุ (1.5 เมตร) นอกจากนี ้ 

ที่ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวควรติดอุปกรณ์ป้องกันการล้นที่เกิดระหว่างการ  

เติมเชื้อเพลิงเข้าไปในถังเก็บเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ในอาคาร 

 

3.	 ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ได้	

 ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ได้จะหมายถึงถังปิดที่มี  

ความจุระหว่าง 60 ถึง 660แกลลอน (277 ถึง 2,500 ลิตร) และถัง  

ดังกล่าวต้องมีลักษณะที่ไม่ได้ติดยึดอยู่กับที่ ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว  

ขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ได้ที่มีลักษณะที่เหมาะสมจะต้องติดตั้งอุปกรณ์  

ระบายความดนั เพือ่ใหค้วามดนัภายในถงัไมเ่กนิกวา่ 30% ของความดนั  

ที่สามารถทำให้ถังเกิดการระเบิด เพราะฉะนั้นถังเก็บเชื้อเพลิงขนาดเล็ก  

ทีส่ามารถเคลือ่นทีไ่ดจ้ะมคีวามจทุีม่ากกวา่ถงัเกบ็เชือ้เพลงิขนาดมาตรฐาน   

55 แกลลอน (207 ลิตร) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าถัง 200 ลิตร ทำให้  

สามารถบรรจุเชื้อเพลิงที่อยู่ในถัง 200 ลิตร ได้หมด แต่อย่างไรก็ตาม  

ไมค่วรจะใชถ้งัเกบ็เชือ้เพลงิเหลวขนาดเลก็ทีเ่คลือ่นทีไ่ดใ้นการเกบ็เชือ้เพลงิ  

เหลวประเภท IA (Class IA) ที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 22.8 องศาเซลเซียส   

และมีจุดเดือดต่ำกว่า 37.8 องศาเซลเซียส เนื่องจากที่อุณหภูมิห้อง  

เชื้อเพลิงเหลวก็สามารถกลายเป็นไอเชื้อเพลิงได้ และไอเชื้อเพลิง  

ดงักลา่วกจ็ะถกูระบายผา่นทางอปุกรณร์ะบาย ถงัเกบ็เชือ้เพลงิขนาดเลก็  

ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้จะมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในโรงงานที่มี  
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การใช้งานเชื้อเพลิงเหลวในปริมาณที่มากกว่า 1 ถัง หรือ 200 ลิตร (55   

แกลลอน) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ เคมี อาหาร และสี 

	 	 3.1	 ที่ตั้ง	

  ที่ตั้งของถังเก็บเชื้อเพลิงขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนที่ได้ก็ควร  

มีลักษณะใกล้เคียงกับที่ตั้งของถังเก็บเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถ  

เคลื่อนที่ได้ โดยจะต้องพิจารณาถึงการรั่วไหลที่มีโอกาสเกิดขึ้นว่าจะ  

สร้างความเสียหายที่รุนแรงหรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงโอกาส  

ที่ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวจะได้รับความร้อน และความเสียหายจากเพลิง  

ไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวที่เก็บอยู่ในถังที่มีต่อพื้นที่ข้างเคียงด้วย 

	 	 3.2	 การเกิดเพลิงไหม้กับถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็ก	 

ที่สามารถเคลื่อนที่ได้	

  สิ่งที่มีความเสี่ยงที่สุดที่จะทำให้เกิดเพลิงไหม้กับถังเก็บ  

เชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนที่ได้คือการถ่ายเทเชื้อเพลิง  

เข้าออกจากถัง และความร้อนจากเพลิงไหม้ที่เกิดในพื้นที่เคียง เมื่อถัง  

เก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กได้รับความร้อนจากเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นใน  

พื้นที่ข้างเคียง ความร้อนจะทำให้เชื้อเพลิงเหลวกลายเป็นไอเชื้อเพลิง  

และความดันในถังก็จะเพิ่มขึ้น ไอเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นถูกระบายออกมาสู่  

ภายนอกผ่านทางอุปกรณ์ระบายความดัน และไอเชื้อเพลิงก็จะเกิดการ  

ลุกติดไฟเมื่อได้รับความร้อนจากเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น และทำให้เพลิงไหม้  

กับถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็ก 
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	 	 3.3	 การเกิดการระเบิดภายในถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว	 

ขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนที่ได้	

  การระเบิดที่เกิดขึ้นภายในถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กที่  

สามารถเคลื่อนที่ได้ไม่มีความอันตรายด้านอัคคีภัยมากนัก แม้ว่าการ  

ระเบิดอาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวโดยเกิดจากไอเชื้อเพลิงที่เกิดในถังเกิด  

การระเบิดโดยมีประกายไฟจากไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายเท  

เชื้อเพลิงเหลวเป็นแหล่งความร้อนที่ทำให้เกิดการระเบิด การระเบิดใน  

ลักษณะ Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVEs) ก็  

สามารถเกิดกับถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กได้เช่นกัน โดยจะเกิดเมื่อ  

ถังเก็บเชื้อเพลิงได้รับความร้อนจากเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในบริเวณข้างเคียง   

และอุปกรณ์ระบายของถังไม่สามารถระบายความดันได้เพียงพอ ทำให้  

ความดันในถังเก็บเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กสูงเกินกว่าระดับความดันที่ถัง  

สามารถทนได้ 

 

4.	 ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลว	(Container	Storage)	

 ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลวในที่นี้จะหมายถึงภาชนะหรือถังที่มี  

ความจุไม่เกิน 60 แกลลอน (277ลิตร) ที่ใช้ในการจัดเก็บหรือใช้ในการ  

ขนส่ง ชนิดของภาชนะบรรจุจะอยู่ในลักษณะของ ภาชนะที่มีการอัด  

ความดันภายใน (Pressurized Aerosol Container) ภาชนะโลหะ ซึ่ง  

ภาชนะเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่มีการใช้งานอยู่ทั่วไปจะมีขนาดน้อยกว่า   

1 แกลลอน ถึง 55 แกลลอน นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาชนะที่ไม่เป็นโลหะ   

ที่เป็นพลาสติก ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลวที่ยังไม่ได้เปิดจะมีอันตราย  

ด้านอัคคีภัยที่ค่อนข้างต่ำ โดยอันตรายด้านอัคคีภัยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการ  
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รั่วไหลเกิดขึ้นกับภาชนะบรรจุ หรือภาชนะบรรจุได้รับความร้อนในระดับ  

ที่สูงเกินไป เมื่อภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลวได้รับความร้อน ของเหลวจะ  

ขยายตัว และทำให้ความดันภายในภาชนะบรรจุเพิ่มขึ้นจนสูงกว่าระดับ  

ความดันที่ภาชนะสามารถทนได้ จึงทำให้เกิดความเสียหายกับภาชนะ  

และทำให้เชื้อเพลิงเหลวที่บรรจุภายในภาชนะรั่วไหลออกมาสู่ภายนอก   

เชื้อเพลิงเหลวที่รั่วไหลออกมาจะทำให้ความรุนแรงของเพลิงไหม้ที่เกิด  

เพิ่มมากขึ้น และจะทำให้ของเหลวที่อยู่ในบริเวณนั้นเกิดความเสียหาย  

และเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลวที่มีขนาดใหญ่จะมี  

อันตรายด้านอัคคีภัยมากกว่าภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลวที่มีขนาดเล็ก   

เมื่อเกิดเพลิงไหม้กับภาชนะบรรจุเชื้อเพลิง ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิง  

สามารถจะเกิดการระเบิดที่รุนแรง และทำให้เชื้อเพลิงเหลวกระจายตัว  

และเกิดการลุกติดไฟเป็นบริเวณกว้าง การระเบิดของภาชนะบรรจุที่มี  

ลักษณะเป็นถังจะมีลักษณะที่พุ่งเหมือนจรวด (Rocket Explosion) ซึ่ง  

การระเบิดของถังในลักษณะนี้จะทำให้ถังสามารถพุ่งไปได้ไกลหลายร้อย  

ฟุตจากจุดที่เกิดการระเบิด สำหรับภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงชนิดที่ไม่มี  

ความดันและมีความจุไม่เกิน 5 แกลลอน จะมีแนวโน้มที่เกิดการระเบิด  

น้อยและอันตรายที่เกิดจากการระเบิดก็จะมีน้อยด้วย โดยปกติเมื่อ  

ความดันภายในภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลวขนาดเล็กมากเกินกว่า  

ความดันที่ภาชนะสามารถทนได้ ภาชนะจะปริและเกิดรอยแยกตาม  

ตะเข็บข้างหรือที่ฝาด้านบนทำให้ความดันภายในภาชนะบรรจุต่ำจน  

ไม่เป็นอันตรายและสามารถทำให้เชื้อเพลิงเหลวที่บรรจุอยู่ในภาชนะ  

บรรจุเกิดการกระจายตัวในการเกิดเพลิงไหม้ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลว  

ที่ไม่เป็นโลหะ ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นพลาสติกจะเกิดเมื่อภาชนะบรรจุที่  
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เป็นพลาสติกได้รับความร้อนในปริมาณที่ไม่สูงก็จะเกิดการอ่อนตัว และ  

ลุกติดไฟ ทำให้เชื้อเพลิงเหลวที่บรรจุอยู่ภายในถังเกิดการลุกติดไฟ  

ตามมาโดยที่จะไม่มีการระเบิดเกิดขึ้น ความเสียหายที่เกิดจากการ  

จดัเกบ็เชือ้เพลงิเหลวจะมนีอ้ยลงถา้พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการจดัเกบ็เชือ้เพลงิเหลว  

ถูกกั้นแยกออกจากกระบวนการผลิต อาคารที่มีความสำคัญ หรือวัตถุที่  

สามารถติดไฟได้ โดยการกั้นแยกอาจจะใช้ระยะห่างเป็นตัวกั้นหรืออาจ  

จะกั้นแยกโดยใช้โครงสร้าง ในกรณีที่ต้องเก็บเชื้อเพลิงเหลวไว้ในอาคาร  

ห้องที่ใช้ในการจัดเก็บเชื้อเพลิงเหลวต้องมีการกั้นแยกจากพื้นที่อื่นด้วย  

โครงสรา้งทนไฟ และทีต่ัง้ของหอ้งทีใ่ชเ้กบ็เชือ้เพลงิเหลวจะตอ้งมลีกัษณะ  

ทีไ่มอ่ยูต่รงกลางแตอ่ยูด่า้นรอบนอกของอาคาร เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีด่บัเพลงิ  

สามารถเข้าถึงห้องดังกล่าวได้โดยสะดวก และเพื่อให้สามารถติดตั้ง  

ระบบระบายการระเบิดได้ในกรณีที่พื้นที่ดังกล่าวต้องติดตั้งระบบระบาย  

การระเบิด 

  

ข้อกำหนดโดยทั่วไปที่ใช้ในการกั้นแยกพื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิงเหลว		 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านอัคคีภัยมีดังต่อไปนี้	

 1. จัดเก็บในพื้นที่โล่งที่อยู่ภายนอกอาคารที่มีระยะห่างอย่างน้อย   

50 ฟุต จากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีความสำคัญ พื้นที่จัดเก็บวัตถุที่  

สามารถติดไฟได้อื่นๆ หรือแนวเขตที่ดิน 

 2. จัดเก็บในห้องที่ตั้งอยู่แยกกับอาคารที่มีโครงสร้างแบบน้ำหนัก  

เบา (Lightweight) ที่มีระยะห่างอย่างน้อย 50 ฟุต จากอาคารหรือ  

สิ่งปลูกสร้างที่มีความสำคัญ พื้นที่จัดเก็บวัตถุที่สามารถติดไฟได้อื่นๆ   

หรือแนวเขตที่ดิน 
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 3. จัดเก็บในห้องที่ตั้งอยู่แยกกับอาคารที่มีโครงสร้างแบบน้ำหนัก  

เบาทีต่ดิตัง้ระบบดบัเพลงิและระบบตรวจจบัเพลงิไหมท้ีท่ำงานโดยอตัโนมตั ิ  

ที่มีระยะห่างระหว่าง 10 ถึง 50 ฟุต จากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มี  

ความสำคัญ พื้นที่จัดเก็บวัตถุที่สามารถติดไฟได้อื่นๆ หรือแนวเขตที่ดิน 

 4. จัดเก็บในห้องที่ตั้งอยู่ติดกับผนังภายนอกอาคาร โดยที่ห้องที่  

ใช้จัดเก็บเป็นอาคาร 1 ชั้น และห้องดังกล่าวต้องกั้นแยกจากอาคารด้วย  

ผนังที่มีอัตราการทนไฟอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 

 5. จัดเก็บในห้องที่ตั้งอยู่ติดกับผนังภายนอกอาคาร โดยที่ห้องที่  

ใช้จัดเก็บเป็นอาคาร 1 ชั้นที่ติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบตรวจจับเพลิง  

ไหม้ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ และห้องดังกล่าวต้องกั้นแยกจากอาคารด้วย  

ผนังที่มีอัตราการทนไฟอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 

 6. จัดเก็บในห้องที่ตั้งอยู่ที่มุมของอาคาร โดยที่ผนังของห้องด้าน  

ที่อยู่ติดกับส่วนอื่นภายในอาคารรวมถึงเพดาน ต้องมีอัตราการทนไฟ  

อย่างน้อย 2 ชั่วโมง และต้องสามารถทนแรงดันได้อย่างน้อย 100 ปอนด์  

ต่อตารางฟุต (488 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) และผนังของห้องด้านที่อยู่  

ภายนอกอาคารให้ออกแบบเป็นโครงสร้างแบบน้ำหนักเบาที่สามารถ  

ระบายแรงดันที่เกิดจากการระเบิดได้ 

 7.  จัดเก็บในห้องที่ตั้งอยู่ที่มุมของอาคาร ที่มีระบบดับเพลิงและ  

ระบบตรวจจับเพลิงไหม้ที่ทำงานโดยอัตโนมัติติดตั้ง และผนังของห้อง  

ด้านที่อยู่ติดกับส่วนอื่นภายในอาคาร รวมถึงเพดานมีอัตราการทนไฟ  

อย่างน้อย 2 ชั่วโมง 
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 8. จัดเก็บในห้องที่มีลักษณะเหมือนข้อ 7 แต่ตั้งอยู่ที่ชั้นบนของ  

อาคารและในห้องนี้จะมีจัดให้มีการระบายของเหลวที่เพียงพอและ  

เหมาะสม และพื้นเป็นชนิดป้องกันการรั่วซึมของเชื้อเพลิงเหลว 

 9. จัดเก็บในห้องตั้งอยู่ภายในตัวอาคารที่ชั้นที่อยู่ระดับพื้นดิน  

หรืออยู่สูงกว่าพื้นดิน และผนังด้านที่ติดกับภายนอกอาคาร (มี 1 ด้าน)   

จะต้องถูกออกแบบเป็นโครงสร้างแบบน้ำหนักเบาที่สามารถระบาย  

แรงดันที่เกิดจากการระเบิดได้ ผนังด้านที่เหลือของห้องรวมถึงเพดาน  

ต้องมีอัตราการทนไฟอย่างน้อย 2 ชั่วโมงและห้องดังกล่าวต้องมีระบบ  

ตรวจจับเพลิงไหม้ที่ทำงานโดยอัตโนมัติติดตั้ง 

 10. จัดเก็บในห้องอยู่ที่อยู่ตรงกลางอาคารอยู่ที่ระดับพื้นดินหรือ  

อยู่สูงกว่าระดับพื้นดิน ที่ไม่มีผนังด้านใดของห้องติดอยู่กับภายนอก ห้อง  

ดังกล่าวต้องมีระบบดับเพลิงและระบบตรวจจับเพลิงไหม้ที่ทำงานโดย  

อัตโนมัติตดิตัง้ และทกุดา้นของหอ้งรวมถงึเพดาน ตอ้งมอีตัราการทนไฟ  

อยา่งนอ้ย 2 ชั่วโมง สำหรับเชื้อเพลิงเหลวที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่ใช้ในการ  

ขนส่งที่มีปริมาณไม่มาก สามารถจัดเก็บในตู้ปลอดภัยที่ผ่านการทดสอบ  

และได้รับการรับรอง โดยที่ตู้ปลอดภัยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการใช้งานทั่วไป  

ไดส้ำหรบัตูป้ลอดภยัทีผ่า่นการทดสอบและไดร้บัการรบัรองจะสามารถใช ้ 

ในการจัดเก็บเชื้อเพลิงเหลวยกเว้นเชื้อเพลิงเหลวประเภท IA (Class IA)   

ที่สามารถกลายเป็นไอเชื้อเพลิงได้ที่อุณหภูมิห้อง เนื่องจากเชื้อเพลิง  

เหลวประเภท IA (Class IA) ที่เก็บอยู่ในตู้ปลอดภัยสามารถจะทำให้เกิด  

ไอเชื้อเพลิงและไปผสมกับอากาศและสามารถทำให้มีโอกาสเกิด  

เพลิงไหม้ในห้องได้ 
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5.	 แนวปฏิบัติเพื่อการป้องกันอัคคีภัยในการจัดเก็บของเหลว	 

ไวไฟและของเหลวติดไฟ	

 ในหัวข้อต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างการคำนวณและการจัดการทาง  

วิศวกรรมเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เห็นแนวทางในการนำมาประยุกต์  

ใช้ในพื้นที่ของตนเองมากกว่าที่จะเป็นข้อแนะนำหรือข้อบังคับในการ  

ป้องกันอัคคีภัย เพราะในสถานการณ์จริงจะต้องพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ   

ประกอบมากมายซึง่จะมผีลตอ่การพจิารณาการปอ้งกนัทีม่คีวามเหมาะสม  

มากกว่า โดยจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการออกแบบ  

ระบบมาให้คำแนะนำและประเมินองค์ประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละ  

พื้นที่นั้นๆ เพื่อเลือกระบบที่มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้การจัดการต่างๆ  

เหล่านี้มักจะเป็นการพยายามป้องกันสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  

ในกรณีสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้แบบปกติทั่วๆ ไป เพราะเราไม่อาจ  

จะคาดการณ์ได้ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในแบบที่ไม่ปรกติจะมี  

วิธีการเกิดแบบใดได้บ้าง เช่น การก่อวินาศกรรม แผ่นดินไหวหรือ  

ภัยธรรมชาติ เป็นต้น การออกแบบและเตรียมการที่จะตามมาอาจต้อง  

ใช้การลงทุนหรือเตรียมการทางวิศวกรรมอย่างมากและอาจจะไม่คุ้มค่า  

ต่อการลงทุน การป้องกันที่ถูกต้องอาจต้องอาศัยเทคนิค วิธีการและการ  

ทำงานร่วมกันมากกว่า 1 วิธี เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกัน  

อัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น เช่น การเตรียมความพร้อมของบุคคลากร การซ้อม  

แผนอพยพและแผนในการดับเพลิงร่วมกับการเตรียมระบบป้องกัน  

อัคคีภัยต่างๆ เป็นต้น 
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 จากรูปสามารถอธิบายประกอบได้ดังนี้ 

 1. จะต้องไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่ให้ความร้อนติดตั้งใน  

ระยะ 4 ฟุตจากพื้นห้อง 

 2. ใช้อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้แบบป้องกันการระเบิดเท่านั้น 

 3. ติดตั้งอุปกรณ์ปิด-เปิดและอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าอยู่  

ภายนอกพื้นที่ 

 4. ติดตั้งท่อดูดอากาศขนาดน้อยที่สุด คือ 8 นิ้ว พร้อมตระแกรง  

ที่ทางด้านดูด ติดตั้งไม่เกิน 6 ฟุตวัดจากพื้น 

 5. ระบบเครื่องจักรระบายอากาศ 

 6. ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง 

 7. ติดตั้งถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสารไวไฟใน  

พื้นที่ 

รูปที่	6	การเตรียมการเพื่อป้องกันอัคคีภัยในห้องเก็บสารไวไฟ	 
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 8. มีระบบเก็บกักและรองรับการรั่วไหลของสารไวไฟในพื้นที่   

(พื้นเคลือบสารกันการรั่วซึม) 

 9. ขนาดท่อ Drain ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ส่งออกไปนอกพื้นที่ 

 10. มีทางลาดหน้าหลังและธรณีประตูหรือเซาะร่องกลางสูง  

ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว 

 11. การก่อสร้างและวัสดุภายในพื้นที่จะต้องมีอัตราการทนไฟ  

และการป้องกันการลุกลามของไฟอย่างเหมาะสม 

 12. ประตูทางเข้า-ออก จะต้องเป็นประตูทนไฟที่สามารถปิดได้เอง  

โดยอัตโนมัติ 

 13. ใช้ปั๊มมือ หรือหัวจ่ายที่สามารถปิดได้เองโดยอัตโนมัติในการ  

จ่ายและนำสารไวไฟออกมาใช้งาน 

 14. มีกระบะโลหะสำหรับรองรับสารที่หกกระจาย 

 15. ใช้โครงเหล็กติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์รองรับถัง  

 16. มีระบบต่อลงดินสำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 

 17. ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเข้า 

 18.  ติดตั้งหน้าต่างกระจกพิเศษ (Explosion-Venting Wire-Glass   

Window) สำหรับระบายความดันจากการระเบิด 

 

6.	 การระบายอากาศ	(Ventilation)	

 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นว่า จุดประสงค์ของการระบายอากาศใน  

พื้นที่ที่มีการใช้งานสารไวไฟหรือสารติดไฟนั้น ก็เพื่อการควบคุมไม่ให้มี  

การสะสมของไอเชื้อเพลิงจนอยู่ในระดับที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือการ  

ระเบิดได้ (ช่วง LFL-UFL หรือ ช่วง LEL-UEL) ซึ่งจะต้องออกแบบโดย  
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วิศวกรที่มีความสามารถในการออกแบบเฉพาะทาง โดยอาศัยหลักการ  

นำเอาอากาศดีที่มีคุณภาพเหมาะสมเข้าไปเจือจางหรือแทนที่ไอของ  

สารเหล่านั้น วิศวกรจะทำการประเมินองค์ประกอบคร่าวๆ ดังนี้ 

 1. ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ขนาดของห้อง ทิศทางลม จุด  

หรือพื้นที่ที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ 

 2. การจัดเก็บและชนิดของสารไวไฟหรือสารติดไฟเหล่านั้น การ  

จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดเก็บ พฤติกรรมในการสะสมของไอสารไวไฟ  

หรือสารติดไฟเหล่านั้นว่าจะอยู่ที่ระดับพื้นหรือลอยตัวสูงขึ้นไปสะสมที่  

ระดับเพดานซึ่งจะเกี่ยวเนื่องไปถึงการออกแบบและจัดวางตำแหน่ง  

หัวดูดไอของสารและหัวจ่ายอากาศดีด้วย 

 3. ระบบหรือองค์ประกอบของระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีอยู่เดิม  

ในพื้นที่ 

 4. วัสดุหรือข้อกำหนดของอุปกรณ์ในระบบคร่าวๆ 

 5. ความต้องการของเจ้าของพื้นที่ หน้าที่ และวิธีการทำงานเดิม 

 6. ข้อมูลอื่นๆ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับในภูมิภาคนั้น อุปสรรค  

ต่างๆ เป็นต้น 

 ข้อมูลต่างๆ จะถูกนำมาประเมินและนำไปออกแบบระบบ ซึ่งจะ  

ต้องอาศัยการอ้างอิงข้อมูลของระดับความเข้มข้นของสารที่จะสามารถ  

ยอมรับได้ว่ามีความปลอดภัยจากสถาบันที่กฎหมายและมาตรฐาน  

ในการออกแบบยอมรับ ซึ่งได้จากการทดลองและการวิจัยเก็บข้อมูล   

โดยอาจมีความแตกต่างกันไป ทั้งในแง่ของชนิดของสารและระดับความ  

เข้มข้นที่ยอมรับของสถาบันที่แตกต่างกัน จึงต้องอาศัยวิศวกรที่มีความ  

ชำนาญเฉพาะทางในการออกแบบ ในเบื้องต้นจะขอยกค่าที่ยอมรับว่ามี  
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ความปลอดภัยและตัวอย่างในการคำนวณหาขนาดพัดลมระบาย  

อากาศประกอบการอธิบายง่ายๆ ได้ดังนี้ 

 1. คำแนะนำจาก Industrial Accident Prevention Association   

(IAPA) สำหรับพื้นที่ที่มีการกระจายแจกจ่ายสารไวไฟ จะต้องระบาย  

อากาศไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อตารางเมตรของพื้นที่  

นั้นๆ เช่น ห้องที่ใช้สำหรับเก็บวัตถุไวไฟแห่งหนึ่งมีขนาดกว้าง 5 เมตร   

ยาว 10 เมตร สูงถึงหลังคาเฉลี่ย 3.5 เมตร จะต้องการการระบายอากาศ  

และพัดลมระบายอากาศขนาดเท่าใด 

 

7.	 การป้องกันกระแสไฟฟ้าสถิตย์	

 กระแสไฟฟ้าสถิตย์เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิด  

ความร้อนในองค์ประกอบของการเกิดไฟได้ การพิจารณาว่าพื้นที่ใดมี  

ความจำเป็นหรือไม่ในการจะป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าสถิตย์ อาจอาศัย  

ปัจจัยต่อไปนี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ 

	 วิธีการควบคุมและป้องกันอันตรายของสารไวไฟหรือสาร	 

ติดไฟสามารถทำได้	3	วิธี	คือ	

 1. การแยกหรือเคลื่อนย้ายของผสม วัสดุไวไฟหรือติดไฟ   

ออกจากพื้นที่ที่มีไฟฟ้าสถิตย์หรือมีศักยภาพในการเกิดไฟฟ้าสถิตย์เพื่อ  

ลดโอกาสในการเกิดประกายไฟไปสัมผัสและทำปฏิกิริยากับสาร  

เหล่านั้น 

 2. การลดปริมาณการเกิดประจุและการสะสมของประจุในพื้นที่   

โดยอาจทำการปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดเก็บต่างๆ ที่เป็นสาเหตุ  

ให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ขึ้นในพื้นที่ 
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 3. ทำการปรับประจุให้เป็นกลาง เทคนิคในการปรับประจุเพื่อ  

ลดอันตรายจากไฟฟ้าสถิตย์ที่นิยมกันมี 2 วิธี คือ การต่อลงดิน และ  

การเชื่อมต่อ (Bonding) การเชื่อมต่อเป็นการปรับความต่างศักย์  

อันเนื่องจากประจุไฟฟ้าในวัตถุ 2 ชนิดให้มีค่าเท่ากัน ส่วนการต่อลงดิน  

เป็นการปรับประจุของวัตถุ (ทั้งสอง) ให้มีค่าเป็น 0 (หรือเท่ากับศักย์  

ไฟฟ้าของโลก) ซึ่งการป้องกันนั้นอาจกระทำได้แบบใดแบบหนึ่งหรือ  

ทั้งสองแบบร่วมกันก็ได้ ดังรูปที่ 7 

รูปที่	7	แสดงเทคนิคในการปรับประจุไฟฟ้า	 
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รูปที่	8	แสดงตัวอย่างการทำเชื่อมต่อระหว่างท่อ 

 ในส่วนของการจัดเก็บของเหลวไวไฟหรือของเหลวติดไฟจำเป็น  

จะตอ้งทำการปอ้งกนัไฟฟา้สถติยท์กุขัน้ตอนการทำงาน ทัง้ในการขนถา่ย   

จัดเก็บ การเคลื่อนย้าย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟขึ้นมา ของ  

ไหลที่มีการไหลเข้าสู่ถังสามารถนำพาประจุไฟฟ้าเข้ามาสะสมอยู่ภายใน  

ถังได้ การสะสมนี้จะนำไปสู่การปลดปล่อยไฟฟ้าสถิตย์แลกเปลี่ยนกัน  

ระหว่างของเหลวและถังเก็บหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ติดตั้งอยู่ในถังได้  

ดังนั้น ถังเก็บของเหลวที่ไม่นำไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องทำระบบต่อลงดิน  

เสมอ ถังเก็บที่ติดตั้งถาวรที่พื้นดินอาจถือว่าเป็นถังเก็บที่ทำการต่อลงดิน  

โดยธรรมชาติ การติดตั้งระบบต่อลงดินเพิ่มเติมไม่ได้ช่วยลดอันตรายที่  

อาจจะเกิดจากการเกิดไฟฟ้าสถิตย์แต่เป็นการทำให้ระบบต่อลงดินมี  

ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นมากกว่า การออกแบบโดยผู้มีความรู้เฉพาะทาง  

จึงเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้นอุปกรณ์ในระบบที่เกี่ยวข้อง  

ทุกชนิดจะต้องทำการต่อลงดินให้เรียบร้อย ทั้งในแง่ของการออกแบบ  

ระบบหรือการในระหว่างขั้นตอนการทำงาน ดังรูปที่ 8 และ 9 

_13-0604(109-154).indd   140 8/14/13   3:06:47 PM



สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

141

คู่มือการบริหารและจัดการสารเคมี และวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ 

รูปที่	9	แสดงตัวอย่างการต่อลงดินในการแบ่งน้ำมันออกจากถัง	

8.	 การถ่ายเทและการจ่ายเชื้อเพลิงเหลว	

 การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการถ่ายเท การจ่าย และการใช้งาน  

เชื้อเพลิงเหลวที่ถูกให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดวาบไฟ จะเป็น  

กระบวนการที่มีอันตรายด้านอัคคีภัยอย่างมาก การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ  

เชื้อเพลิงเหลวที่ไม่มีการให้ความร้อนจะมีอันตรายด้านอัคคีภัยต่ำ   

ยกเว้นแต่จะเป็นระบบที่มีความดันสูง หลักการในการป้องกันอัคคีภัย  

ในการปฏิบัติงานที่เกิดกับการถ่ายเทหรือการจ่ายเชื้อเพลิงเหลว คือ  

การป้องกันไม่ให้ของเหลวรั่วไหลไปสู่พื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานอื่นๆ รวมถึง  

การทำให้เชื้อเพลิงเหลวที่เกิดการรั่วไหลมีปริมาณที่น้อยที่สุด การถ่ายเท  
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ของเหลวจะหมายถึงการทำให้ของเหลวเคลื่อนที่จากภาชนะบรรจุหนึ่ง  

ไปยังอีกภาชนะบรรจุ เช่น จากถังบนรถบรรทุกไปสู่ถังเก็บ ส่วนการจ่าย  

ของเหลวจะหมายถึงการทำให้ของเหลวเคลื่อนที่จากจุดที่จัดเก็บไปยัง  

จุดที่มีการใช้งานในโรงงาน การถ่ายเทของเหลวโดยส่วนใหญ่จะใช้ปั๊ม   

แตก่จ็ะมกีารถา่ยเทของเหลวดว้ยวธิอีืน่ๆ เชน่ การไหล โดยอาศยัแรงโนม้  

ถ่วงของโลก การใช้การแทนที่ของของเหลวหรือก๊าซ การใช้ปั๊มจะเหมาะ  

ที่จะใช้ในการถ่ายเทเชื้อเพลิงเหลวในปริมาณที่มาก โดยจะทำการปั๊ม  

ของเหลวผ่านระบบท่อปิด การใช้ปั๊มในการถ่ายเทของเหลวจะเป็น  

วิธีการที่ปลอดภัยที่สุดในการถ่ายเทเชื้อเพลิงเหลวที่มีปริมาณมาก 

  

9.	 การจ่ายของเหลว	

 การจ่ายของเหลวโดยทั่วไปจะเป็นการถ่ายเทของเหลวจากระบบ  

ท่อ ถังเก็บที่สามารถเคลื่อนย้ายได้หรือภาชนะบรรจุที่มีขนาดเล็ก   

(ประมาณ 5 แกลลอน) ไปยังภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลวที่มีขนาดเล็ก  

กว่าก่อนจะนำไปใช้งาน การจ่ายของเหลวมักจะทำในพื้นที่ที่มีแหล่ง  

ความร้อนที่สามารถทำให้เกิดการลุกติดไฟได้ การจ่ายเชื้อเพลิงเหลวที่  

ทำในอาคารโรงงานในพื้นที่ของกระบวนการผลิตจะทำให้เกิดอันตราย  

ด้านอัคคีภัยเนื่องมาจากไอเชื้อเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลว การจ่าย  

เชื้อเพลิงเหลวในโรงงานอุตสาหกรรมควรจะทำในพื้นที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ   

โดยพื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีการป้องกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิงไปสู่  

ภายนอก มีโครงสร้างที่สามารถป้องกันไม่ให้เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายใน  

พื้นที่จ่ายของเหลวลุกลามไปสู่ภายนอก และต้องมีการระบายไอ  

เชื้อเพลิงที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยพื้นที่จ่ายเชื้อเพลิงเหลวควรจัดให้  
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มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน เมื่อมีการ  

จ่ายเชื้อเพลิงเหลวผ่านท่อจ่ายชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ การจ่ายจะต้องมี  

ลักษณะที่เป็นการจ่ายโดยตรง ผ่านทางจุดเชื่อมต่อที่มีลักษณะปิด  

เข้าไปภาชนะบรรจุ และต้องมีการใช้วาล์วที่สามารถปิดได้โดยอัตโนมัติ   

(Dead-Man Valve) เพื่อทำการหยุดการปล่อยสารที่เกิดจากความ  

ไม่ตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน การจ่ายเชื้อเพลิงจากถัง 200 ลิตร ที่มีการ  

ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย หรือภาชนะบรรจุที่มีขนาด5 แกลลอน ควรใช้  

ปั๊มมือที่ต่ออยู่ที่ด้านบนของถังเพื่อดูดเชื้อเพลิงเหลวจากถังไปจ่ายใน  

ภาชนะที่ต้องการ การใช้ปั๊มมือในการจ่ายเชื้อเพลิงจะทำให้โอกาสที่  

เชื้อเพลิงเหลวจะเกิดการรั่วไหลมีค่อนข้างน้อย สำหรับการจ่ายเชื้อเพลิง  

เหลวโดยใช้แรงโน้มถ่วงของโลกจะต้องมีการติดตั้งก๊อกและอุปกรณ์  

ระบายที่ถังที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีความ  

น่าเชื่อถือ ในการที่จะนำเชื้อเพลิงเหลวออกนอกพื้นที่ที่ใช้ในการจ่าย  

เชื้อเพลิงเหลว จะต้องใช้ Safety Can ที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับ  

การรับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อลดอันตรายด้านอัคคีภัย  

และในการจ่ายเชื้อเพลิงเหลวห้ามใช้ถังบรรจุที่มีลักษณะเปิด 

 

10.	การป้องกันและควบคุมความเสียหาย	

 การป้องกันอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในการจัดเก็บ การใช้งาน หรือการ  

ขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในโรงงานอุตสาหกรรม จะมีดังต่อไปนี้ 

	 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	

 ความผิดพลาดในการทำงานของเจ้าหน้าที่และการขาดการ  

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ดีเพียงพอ เป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่มีผลอย่าง  
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มากต่ออัคคีภัยที่เกิดขึ้นกับเชื้อเพลิงเหลวที่มีการใช้งานในโรงงาน  

อุตสาหกรรม ดังนั้นความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ  

เชื้อเพลิงเหลวจะเกี่ยวข้องกับความถูกต้องในการปฏิบัติงานของ  

เจ้าหน้าที่โดยตรง การฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่  

ถูกต้องจะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเพิ่มขึ้น  

	 การอบรมขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัย	 

ด้านอัคคีภัยเบื้องต้นประกอบด้วย	

 1. ต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ควบคุมงานทุกคน เกี่ยวกับ  

อันตรายด้านอัคคีภัยในการจัดเก็บ ถ่ายเท และการใช้งานเชื้อเพลิงเหลว 

 2. ต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกคน ในเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอน  

การปฏิบัติงานในสภาวะปกติและการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 

 3. ต้องมีการให้ความรู้กับพนักงานถึงความสำคัญของความเป็น  

ระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 4. ต้องมีการให้ความรู้กับพนักงานถึงความสำคัญในการกำจัด  

ปริมาณเชื้อเพลิงเหลวในการปฏิบัติงาน 

 5. ต้องมีการให้ความรู้กับพนักงานถึงความสำคัญของการ  

จัดเก็บเชื้อเพลิงเหลวในภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ที่มีลักษณะปิด 

 6.  ต้องมีการกำหนดจุดที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตราย  

ด้านอัคคีภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงงานหมั่นตรวจสอบความผิดปกติ  

 7. ต้องมีการฝึกอบรมการควบคุมหรือทำความสะอาดเชื้อเพลิง  

เหลวที่เกิดการรั่วไหลด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่ที่  

ปฏิบัติงานในโรงงาน 
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 8. ต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนถึงวิธีการกำจัดเชื้อเพลิง  

เหลวของเสีย ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

11.	 การระบายไอเชื้อเพลิง	

 การระบายไอเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่เป็นการป้องกันการระเบิด  

ที่เกิดจากไอเชื้อเพลิงได้ดีที่สุด จุดประสงค์ของการระบายไอเชื้อเพลิงนั้น  

ทำเพื่อจำกัดหรือเจือจางไอเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในกระบวนทำงานปกติ   

เพื่อไม่ให้ความหนาแน่นของไอเชื้อเพลิงอยู่ในระดับที่เกิดการระเบิด  

ขึ้นได้ การระบายไอเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นโดยปกติจะไม่สามารถระบาย  

ไอเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น การแตกของท่อส่ง  

เชื้อเพลิงเหลว การล้นของเชื้อเพลิงเหลวจากถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว และ  

การแตกของถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว ได้เพียงพอที่จะทำให้ความหนาแน่น  

ของไอเชื้อเพลิงเหลวไม่อยู่ในช่วงของการระเบิด นอกจากไอเชื้อเพลิงที่  

เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวจะทำให้เกิดอันตรายด้านอัคคีภัยแล้วยังทำให้เกิด  

อันตรายต่อสุขภาพ โดยส่วนใหญ่การระบายไอเชื้อเพลิงเพื่อป้องกัน  

อันตรายต่อสุขภาพนั้นจะทำให้ความหนาแน่นของไอเชื้อเพลิงที่อยู่ใน  

พื้นที่ไม่มากเพียงพอที่จะเกิดการระเบิดได้ วิธีการที่กำหนดต่อไปนี้  

เป็นวิธีการระบายไอเชื้อเพลิงเหลวที่ต้องมีการจัดทำเพื่อป้องกันไม่ให้  

มีไอเชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่ในระดับที่อันตราย 

 1. พื้นที่ที่มีการใช้งานเชื้อเพลิงเหลว ในอุณหภูมิที่เชื้อเพลิงเหลว  

สูงกว่าจุดวาบไฟของเชื้อเพลิงเหลวนั้น ต้องมีการติดตั้งระบบระบาย  

ไอเชื้อเพลิงด้วยวิธีทางกลเครื่องจักรระบายอากาศที่มีอัตราการระบาย  

ไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีต่อตารางฟุต (0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อ  
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นาทีต่อตารางเมตร) ของพื้นที่พื้นระบบการระบายไอเชื้อเพลิงต้อง  

ออกแบบให้มีการถ่ายเทของอากาศทั่วทั้งพื้นที่ โดยที่ด้านดูดของระบบ  

ระบายไอเชื้อเพลิงต้องติดตั้งอยู่ที่ระดับใกล้พื้น จุดปล่อยของการระบาย  

ไอเชื้อเพลิงต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย และท่อที่ใช้ระบายไอเชื้อเพลิง  

ควรเป็นท่อที่ เดินเป็นแนวตรงมากที่สุดเพื่อป้องกันการสะสมของ  

ไอเชื้อเพลิง สำหรับอากาศดีที่ปล่อยเข้ามาหมุนเวียนในพื้นที่ที่มีไอ  

เชื้อเพลิงอยู่ จะต้องไม่อยู่ในระดับที่ต่ำจนเกินไปจนส่งผลกระทบทำให้  

การระบายไอเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่เป็นไปอย่างไม่สะดวก ระบบระบาย  

ไอเชื้อเพลิงควรจะต่อเชื่อมกับระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักร  

หรืออุปกรณ์ที่มีการใช้งานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเหลว โดยที่การใช้งานหรือ  

ดำเนินกระบวนการใดที่มีไอเชื้อเพลิงเกิดขึ้น ระบบระบายไอเชื้อเพลิงจะ  

ต้องทำงาน ไม่เช่นนั้นแล้วเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ  

ดังกล่าวจะไม่ทำงาน 

 2. ในกรณีที่บางส่วนของพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดขนาด  

ใหญ่ที่มีการใช้งานเชื้อเพลิงเหลวในปริมาณที่ไม่มาก แต่เชื้อเพลิงเหลว  

นั้นถูกใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดวาบไฟของเชื้อเพลิงเหลวนั้น ซึ่งพื้นที่  

ใช้งานในลักษณะนี้จะพบในอุตสาหกรรมทั่วๆ ไป เช่น อุตสาหกรรม  

ประกอบรถยนต์ หรืออุตสาหกรรมประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า พื้นที่ในส่วนที่  

มีการใช้งานเชื้อเพลิงเหลวและมีไอเชื้อเพลิงเกิดขึ้นรวมถึงพื้นที่รอบๆ  

ในรัศมี 1.5 เมตร จะต้องมีการระบายไอเชื้อเพลิงในปริมาณที่เพียงพอ  

ที่จะทำให้ความหนาแน่นของไอเชื้อเพลิงที่อยู่ในอากาศอยู่ในระดับที่  

ปลอดภัย ทางเข้าของท่อระบายไอเชื้อเพลิงจะต้องติดตั้งอยู่ในระดับพื้น  

และต้องติดตั้งอยู่ในลักษณะที่สามารถระบายไอเชื้อเพลิงได้อย่างทั่วถึง  
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ในทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของไอเชื้อเพลิง 

 3. สำหรับพื้นที่ที่มีการใช้งานเชื้อเพลิงเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่า  

จุดวาบไฟของเชื้อเพลิงเหลวที่ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบระบาย  

เชื้อเพลิงที่ใช้ในจุดประสงค์ของการป้องกันอัคคีภัย 

 

12.	 การควบคุมแหล่งความร้อนที่ทำให้เกิดการลุกไหม้ของไฟ	

 หลักในการป้องกันอัคคีภัยที่สำคัญอีกหลักการหนึ่งคือ การ  

ป้องกันเพื่อให้มีแหล่งความร้อนที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มี  

เชื้อเพลิงเหลวหรือไอเชื้อเพลิงสะสมอยู่ให้น้อยที่สุด โดยข้อแนะนำ  

ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำเบื้องต้นในการทำให้มีแหล่งความร้อนที่ทำให้เกิด  

เพลิงไหม้ให้น้อยที่สุด 

 1. อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟที่ใช้ในพื้นที่ที่มีการใช้งานเชื้อเพลิง  

เหลวจะตอ้งเปน็ไปตามขอ้กำหนดของมาตรฐาน NFPA 30, Flammable  

and Combustible Liquid Code และ มาตรฐาน NFPA 70,   

NationalElectrical Code ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่  

อันตรายมาตรฐาน NFPA 70, National Electrical Code ได้แบ่งพื้นที่  

อัตรายออกเป็น 3 ประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุอันตรายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

  พื้นที่ Class I จะเป็นพื้นที่ที่มีก๊าซไวไฟหรือไอเชื้อเพลิงเกิดขึ้น  

ในพื้นที่ 

  พื้นที่ Class II จะเป็นพื้นที่ที่มีฝุ่นที่สามารถลุกติดไฟหรือเกิด  

การระเบิดได้ อยู่ในพื้นที่ 

  พื้นที่ Class III จะเป็นพื้นที่ที่มีเส้นใยที่สามารถลุกติดไฟได้  

อยู่ในพื้นที่ 
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 2. สำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการให้ความร้อนกับเชื้อเพลิง  

เหลว วิธีการให้ความร้อนกับเชื้อเพลิงเหลวควรจะเป็นการให้ความร้อน  

โดยทางอ้อม และควรมีระบบควบคุมการให้ความร้อนกับเชื้อเพลิงเหลว  

เพื่อป้องกันการให้ความร้อนที่มากเกินไป 

 3. ไม่ติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเปลวไฟออกมานอก  

เครื่องจักร เครื่องจักรที่มีพื้นผิวที่อุณหภูมิสูง หรือ เครื่องจักรที่มี  

การแผ่รังสีความร้อนออกมาในปริมาณที่มาก ภายในพื้นที่ที่จัดเก็บหรือ  

พื้นที่ที่ใช้ในการขนส่งเชื้อเพลิงเหลว 

 4. ห้ามใช้อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการเสียดสีหรือทำให้มีประกายไฟ  

เกิดขึ้น ในพื้นที่ที่มีการใช้งานเชื้อเพลิงเหลวที่เป็นของเหลวไวไฟ 

 5. จะต้องมีการต่อลงดิน (Grounding) ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการ  

ถ่ายเทเชื้อเพลิงเหลวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมประจุไฟฟ้าใน  

ระดับที่เป็นอันตราย ดูรายละเอียดได้จาก NFPA 77, Recommended  

Practice on Static Electricity 

 6. มกีารกำหนดการบำรงุเชงิปอ้งกนั (Preventive Maintenance)   

ที่เหมาะสมเพื่อทำให้อุปกรณ์และระบบควบคุมที่ใช้กับเชื้อเพลิงเหลว  

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 7. ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามทำให้เกิดเปลวไฟ ห้ามไม่ให้มีการตัดหรือ  

การเชื่อม ในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บเชื้อเพลิงเหลวหรือมีไอเชื้อเพลิงเกิดขึ้น 

 8. ในการซ่อมบำรุงถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว และระบบท่อลำเลียง  

เชื้อเพลิงเหลว จะต้องทำการระบายของเหลวและไล่ของเหลวด้วย  

วิธีการที่เหมาะสม ก่อนที่จะทำการซ่อมบำรุง 
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13.	 ระบบการป้องกันอัคคีภัย	

 ระบบหวักระจายนำ้ดบัเพลงิแบบทอ่เปยีก (Wet-Pipe Automatic   

Sprinkler System) ที่สามารถจ่ายน้ำในอัตราการไหลที่ต้องการ และมี  

ความน่าเชื่อถือ จะเป็นระบบป้องกันอัคคีภัยพื้นฐานสำหรับพื้นที่ที่ใช้  

ในการจัดเก็บ การถ่ายเท และการใช้งาน ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่  

ติดตั้งในแต่ละพื้นที่จะต้องถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมกับอันตราย  

ที่อยู่ในพื้นที่ ข้อกำหนดต่อไปนี้จะเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับ  

ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง 

 1.  ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งในพื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิง  

เหลวที่มีขนาดเล็กที่อยู่ในอาคารหรือห้องที่ใช้ในการจ่ายเชื้อเพลิงเหลว   

ที่มีอุณหภูมิบรรยากาศสูงกว่าจุดวาบไฟของเชื้อเพลิงเหลวที่จัดเก็บ  

จะต้องออกแบบให้ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงสามารถจ่ายน้ำได้ใน  

อัตราการไหลอย่างน้อย 0.5 แกลลอนต่อตารางฟุต (20.3 ลิตรต่อนาที  

ต่อตารางเมตร) ของพื้นที่ และอุณหภูมิการทำงานของหัวกระจายน้ำ  

ดับเพลิง ควรเลือกเท่ากับ 74 องศาเซลเซียส 

 2. สำหรับพื้นที่ที่มีการจัดเก็บเชื้อเพลิงเหลวที่อยู่ในภาชนะที่  

สามารถเคลื่อนที่ได้และจัดเก็บอยู่ในชั้นวาง (Rack) นอกจากจะต้อง  

ติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่เพดานแล้วจะต้องติดตั้งหัวกระจายน้ำ  

ดับเพลิงภายในชั้นวางด้วย ตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ใน มาตรฐาน   

NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems และ   

มาตรฐาน NFPA 30, Flammable and Combustible Liquid Code 

 3. ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว ภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงเหลว หรือ  

อุปกรณ์ที่มีเชื้อเพลิงเหลวบรรจุอยู่มากกว่า 500 แกลลอน (1,893 ลิตร)   
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และเชื้อเพลิงเหลวดังกล่าวได้รับความร้อน ควรจะติดตั้งระบบละออง  

น้ำดับเพลิงแบบเปิด (Deluge Water Spray System) โดยมีอัตราการ  

ปล่อยน้ำดับเพลิงอย่างน้อย 0.25 แกลลอนต่อตารางฟุต (10.2 ลิตร  

ต่อนาทีต่อตารางเมตร) ของพื้นที่ผิวถังฐานรากของถังและอุปกรณ์ที่ใช้  

ในกระบวนการควรเป็นโครงสร้างที่สามารถทนไฟได้ และในกรณีที่เป็น  

โครงสร้างเหล็กก็ต้องมีการป้องกันให้กับโครงสร้างเหล็กนั้นในพื้นที่ปิดที่  

มีขนาดเล็ก ภายในเครื่องจักร หรือถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว อาจจะมีการ  

ติดตั้งระบบดับเพลิงชนิดพิเศษ ใช้ในการดับเพลิงที่เกิดขึ้นภายใน เพื่อให้  

สามารถที่จะทำการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างของระบบดับเพลิง  

ชนิดพิเศษได้แก่ ระบบโฟมดับเพลิง ระบบคาร์บอนไดออกไซด์ความดัน  

ต่ำแบบฉีดท่วม ระบบก๊าซสะอาด และระบบสารดับเพลิงเคมีแห้ง 

  

หลักการในการเลือกระบบดับเพลิงพิเศษจะมีหลักการดังต่อไปนี้	

 1. ประสิทธิภาพในการดับเพลิงของสารดับเพลิงที่มีต่อเชื้อเพลิง  

เหลว 

 2. การทำความสะอาด เครื่องจักรหรือพื้นที่หลังจากที่มีการ  

ปล่อยสารดับเพลิง เนื่องจากสารดับเพลิงบางชนิดเมื่อมีการใช้งานจะมี  

การตกค้างและต้องมีการทำความสะอาดในภายหลัง 

 3. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบดับเพลิงสำหรับถังเก็บเชื้อเพลิง  

เหลวชนิดถังตั้งที่มีขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนดินควรจะติดตั้งระบบโฟม  

ดับเพลิงไว้ที่ถังเก็บ เพื่อใช้ดับเพลิงที่เกิดขึ้นภายในถัง นอกจากนี้ยัง  

ควรมีระบบโฟมดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้เตรียมไว้เพื่อช่วยเสริมการ  

ดับเพลิงของระบบโฟมดับเพลิงหลักด้วย นอกจากที่ถังเก็บเชื้อเพลิงเหลว  
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จะมีการติดตั้งระบบโฟมดับเพลิงแล้ว ควรจะมีการติดตั้งระบบละออง  

น้ำดับเพลิง เพื่อใช้ในการลดความร้อนจากภายนอกที่ถ่ายเทมายังถัง  

ในกรณีที่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นบริเวณข้างเคียง หรือใช้ในการลดอุณหภูมิ  

ของถังเพื่อควบคุมเพลิงไหม้ไม่ให้ลุกลามอย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิด  

เพลิงไหม้ขึ้นกับถังเก็บเชื้อเพลิง นอกจากนี้ควรมีการติดตั้งสายฉีดน้ำ  

ดับเพลิงทั้งขนาดเล็ก และสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่ 

 

จุดประสงค์ของการติดตั้งสายฉีดน้ำดับเพลิง	คือ	

 1. ลดความร้อนให้กับถังเก็บเชื้อเพลิงหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่  

ข้างเคียง 

 2. ใช้ดับเพลิงที่เกิดกับเชื้อเพลิงเหลว 

 3. ใช้ดับเพลิงที่เกิดกับเชื้อเพลิงชนิดทั่วไป 

 4. ใชใ้นการฉดีไลเ่ชือ้เพลงิเหลวทีเ่กดิการรัว่ไหลใหไ้ปยงัตำแหนง่  

ที่ปลอดภัย 

9. การจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 

ฃ 

	 แผนฉุกเฉินสารเคมีอันตรายรั่วไหล	

 การประกอบกิจการโรงงานที่ เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย   

จะต้องมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสารเคมีที่ดี ตั้งแต่การรับ  

วัตถุดิบ การจัดเก็บ การใช้ การขนถ่าย ตลอดจนการจัดการกากของเสีย  

อย่างปลอดภัย โดยมีการจัดทำมาตรการความปลอดภัย กฎ ระเบียบ   

ข้อบังคับต่างๆ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และการดำเนิน  
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การอื่นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการประกอบกิจการ ซึ่งเป็นการ  

ดำเนินการเชิงรุก (Preventive action) แล้ว การดำเนินการในเชิงรับ   

(Protective action) ก็เป็นสิ่งสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมรับ  

ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีอันตราย โดยจะต้องมีการจัดทำ  

แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายรั่วไหล และแผนฉุกเฉินเพลิงไหม้  

อันเนื่องมาจากสารเคมีอันตราย ทั้งนี้ในการจัดทำแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวกับ  

สารเคมีอันตราย จะมีองค์ประกอบของแผนเช่นเดียวกับแผนฉุกเฉิน  

เพลิงไหม้โดยทั่วไป หากแต่ผู้ปฎิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี  

อันตราย จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีชนิดที่เกิดเหตุเป็นอย่างดี   

โดยการศึกษาข้อมูลจากข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data   

Sheet) ของสารเคมีชนิดนั้น ซึ่งจะระบุถึงการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล   

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการ  

ระงับเหตุ สารดับเพลิงที่เหมาะสมในการระงับเหตุเพลิงไหม้สารเคมี   

สารเคมีที่มีความเป็นอันตรายต่างกัน หรือมีความเป็นอันตรายเฉพาะ   

เช่น เมื่อสารเคมีสัมผัสกับน้ำทำให้เกิดระเบิดได้ การระงับเหตุเพลิงไหม้  

จากสารเคมีจึงห้ามใช้น้ำในการดับเพลิง เป็นต้น 

	 องค์ประกอบของแผนฉุกเฉิน		

 1.  คำจำกัดความและคำย่อต่างๆ  

 2. หลักการและเหตุผล หรือนโยบาย  

 3.  วัตถุประสงค์ 

 4.  ขอบเขต  

 5.  แผนผังการควบคุมเหตุภาวะฉุกเฉิน  

 6.  แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินของแต่ละฝ่าย  
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 7.  แผนผังการควบคุมเหตุภาวะฉุกเฉินในแต่ละระดับ  

 8.  การติดต่อสื่อสารและแผนผัง  

 9.  ขั้นตอนการอพยพต่างๆ เช่น  

  - การอพยพออกจากอาคารสำนักงาน  

  - การอพยพออกจากพื้นที่การผลิต  

  - การอพยพที่เกี่ยวกับชุมชนในแต่ละระดับ  

 10.  บทบาทและหน้าที่ของผู้ควบคุมเหตุภาวะฉุกเฉิน  

 11.  ข้อตกลงเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

 12.  แนวทางในการควบคุมเหตุภาวะฉุกเฉินกับสภาวะที่แตกต่าง  

 13.  ภาคผนวก และเอกสารอ้างอิง 

 

ข้อพิจารณาในการกำหนดสถานการณ์จำลอง	 เพื่อการฝึกซ้อม	 

แผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย		

 - พิจารณาว่ามีการใช้สารเคมีอันตรายชนิดใดบ้าง ที่อาจก่อให้  

เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยร้ายแรง  

 -  พื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยร้ายแรง

จากสารเคมีดังกล่าว  

 -  กำหนดเหตุการณ์จำลองการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากสารเคมี  

ในพื้นที่ดังกล่าว (สถานการณ์จำลอง)  

 -  ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินตามสถานการณ์จำลองที่กำหนด  

 -  ทบทวนข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่กำหนด  

 -  ทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผน เพื่อกำจัดข้อบกพร่องดังกล่าว  

 -  ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ขั้นตอน/แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้/ฉุกเฉิน

หัวหน้าชุดควบคุม	
เหตุฉุกเฉิน	ดับได้	

ดับได้	

ดับได้	ดับไม่ได้	

ดับไม่ได้	

ดับได้	 อพยพ	

ดับได้/ดับไฟ	แผนกฉุกเฉินระดับ	2	
(ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก)	

แผนฉุกเฉินระดับ	1	

แผนดับเพลิงขั้นต้น	

ดับเพลิง	
โทรและแจ้งเหตุ	
โทร.............	

พนักงานผู้พบ
เหตุเพลิงไหม้	 ผู้จัดการเหตุฉุกเฉิน	

(ผู้อำนวยการดับเพลิง)	Emergency	
Manager	(EM)	สืบสวนสาเหตุแก้ไข

พร้อมจัดทำรายงาน	

การจัดทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน

หน.ทีมสนับสนุน	หน่วยดับเพลิง	 ห.น.ทีมกำจัดสารเคมี	

ทีมกำจัดสารเคมี	 ทีมชำระสารปนเปื้อน	

หน.ทีมวางแผน	 การเงิน	

ประชาสัมพันธ์	

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	

ผู้ประสานงาน	
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  
 
 
 

 
 
 

 

กฎกระทรวง 
ก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร  จดัการ  และด าเนินการด้านความปลอดภัย   

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกนัและระงับอคัคีภยั 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได ้ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน  และสิ่งที่

สร้างขึ้นอย่างอื่นที่มีลูกจ้างท างานอยู่ 
“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา”  หมายความว่า  สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไม่ติดไฟ

เป็นส่วนใหญ่  หรือมีวัตถตุิดไฟไดใ้นปริมาณน้อยหรือมวีัตถุไวไฟในปริมาณน้อยที่เก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท
อย่างปลอดภัย 

“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง”  หมายความว่า  สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟ
หรือวัตถุติดไฟได้  และมีปริมาณไม่มาก 

“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอ่การเกดิอัคคีภัยอย่างรา้ยแรง”  หมายความว่า  สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟ
หรือวัตถุติดไฟได้ง่าย  และมีปริมาณมาก   

“เพลิงประเภท  เอ”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา  เช่น  ไม้  ผ้า  กระดาษ  ยาง  
พลาสติก  รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

“เพลิงประเภท  บี”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได้  ก๊าซ  และ
น้ ามันประเภทต่าง ๆ 

“เพลิงประเภท  ซี”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า 
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“เพลิงประเภท  ดี”  หมายความว่า  เพลิงที่เกิดจากโลหะต่าง ๆ  ที่ติดไฟได้  เช่น  แมกนีเซียม  
เซอร์โคเนียม  ไทเทเนียม  รวมทั้งโลหะอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

“วัตถุระเบิด”  หมายความว่า  วัตถุระเบิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน  
วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน  หรือวัตถุที่สามารถระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน  ประกายไฟ  
เปลวไฟ  หรือเมื่อได้รับการกระทบกระเทือน  การเสียดสี  หรือถูกกระท าโดยตัวจุดระเบิด   

“วัตถุไวไฟ”  หมายความว่า  วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายและสันดาปเร็ว 
“เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้”  หมายความว่า  เครื่องดับเพลิงซึ่งมีลักษณะเป็นอุปกรณ์ 

ที่เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก  และใช้งานด้วยมือ  ภายในบรรจุสารดับเพลิงซึ่งสามารถขับออกได้โดยใช้แรงดัน  
เช่น  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  แบบยกหิ้ว  แบบลากเข็น  หรือลักษณะอื่นใดที่คล้ายกัน 

“ระยะเข้าถึง”  หมายความว่า  ระยะทางที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  
เพื่อดับเพลิง  ณ  จุดนั้น ๆ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ 
ตามกฎกระทรวงนี้  และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ข้อ ๓ ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง  ให้นายจ้างจัดท าป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง
และการอพยพหนีไฟ  และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๔ ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป  นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ  ๓  แล้ว  
ให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประกอบด้วยการตรวจตรา  การอบรม  การรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัย  การดับเพลิง  การอพยพหนีไฟ  และการบรรเทาทุกข์ 

ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ณ  สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้
พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 

ข้อ ๕ อาคารที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่งตั้งอยู่รวมกัน   ให้นายจ้างทุกรายของ 
สถานประกอบกิจการในอาคารนั้นมีหน้าที่ร่วมกันในการจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย   รวมทั้ง
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยด้วย   

ข้อ ๖ ในกรณีที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างท างานที่มีลักษณะงานหรือไปท างาน  ณ  สถานที่ที่เสี่ยง
หรืออาจเสี่ยงต่อการเกดิอคัคภีัย  ให้นายจ้างแจ้งขอ้ปฏิบัตเิกีย่วกับความปลอดภัยในการท างานให้ลูกจ้างทราบ
ก่อนการปฏิบัติงาน 
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ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดเก็บวัตถุต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหมห้รอือาจกอ่ให้เกิดการลุกไหม ้ ให้แยกเก็บโดยมใิห้

ปะปนกัน 
(๒) วัตถุซึ่งโดยสภาพสามารถอุ้มน้ าหรือซับน้ าได้มาก   ให้จัดเก็บไว้บนพ้ืนของอาคารซึ่ง

สามารถรองรับน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นได้   
หมวด  ๒ 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนไีฟ 
 

 

ข้อ ๘ ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถ
อพยพลูกจ้างที่ท างานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาที 

เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างท างานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง 
ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ  ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น  และเป็นชนิดที่

บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง  ห้ามใช้
ประตูเลื่อน  ประตูม้วน  หรือประตูหมุน  และห้ามปิดตาย  ใส่กลอน  กุญแจ  ผูก  ล่ามโซ่  หรือท าให้
เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างท างาน 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป  หรือมีพ้ืนที่ประกอบกิจการตั้งแต่
สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป  ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้น  
โดยให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ   

เพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท างาน   
 (ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกคน

ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ 
(๒) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน  เข้าถึงได้ง่าย  หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟ  

โดยติดตั้งห่างจากจุดที่ลูกจ้างท างานไม่เกินสามสิบเมตร 
(๓) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียง

หรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ   
(๔) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล   ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ 

หรือมาตรการอื่นใด  เช่น  สัญญาณไฟ  หรือรหัส  ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๕) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้   ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคม 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีก าหนด 
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอส าหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้าง
ออกจากอาคารเพ่ือการหนีไฟ  รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพ่ือการหนีไฟ
และส าหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ 

ข้อ ๑๑ ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร  และเห็นได้อย่างชัดเจน 
(๒) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา  

ทั้งนี้  ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่น ๆ  ที่ติดไว้ใกล้เคียง  หรือโดยประการใด 
ที่ท าให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน 

นายจ้างอาจใช้รูปภาพบอกทางหนไีฟตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้  ทั้งนี้  ต้องให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

หมวด  ๓ 
การดับเพลิง 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้ในการดับเพลิง  
ที่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร  อย่างน้อยให้ประกอบด้วย 

(๑) ในกรณีที่ไม่มีท่อน้ าดับเพลิงของทางราชการในบริเวณที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่หรือมี
แต่ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ  ให้จัดเตรียมน้ าส ารองไว้ใช้ในการดับเพลิงโดยต้องมีอัตราส่วนปริมาณน้ าที่ส ารอง
ต่อพ้ืนที่อาคารตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่  ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้  ส าหรับกรณีที่นายจ้างมีอาคารหลายหลัง
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน  อาจจัดเตรียมน้ าส ารองไว้ในปริมาณที่ใช้กับอาคารที่มีพื้นที่มากที่สุดเพียงหลังเดียวก็ได้ 

(๒) ระบบการส่งน้ า  ที่เก็บกักน้ า  เครื่องสูบน้ าดับเพลิง  และการติดตั้ง  จะต้องได้รับการตรวจสอบ
และรับรองจากวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  และต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้  
ยานพาหนะ  หรือสิ่งอื่น 

(๓) ข้อต่อท่อรับน้ าดับเพลิงเข้าอาคารและข้อต่อส่งน้ าภายในอาคารจะต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้
ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่น  หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อที่ใช้กับหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการในท้องถิน่นั้น  และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  ทั้งในการติดตั้งต้องมีสิ่งป้องกันความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น 

(๔) ข้อต่อสายส่งน้ าดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงจะต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิง
ของทางราชการในท้องถิ่นนั้น  ซึ่งสามารถต่อเข้าด้วยกันได้หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อ
หรือหัวฉีดดับเพลิงดังกล่าว 

(๕) สายส่งน้ าดับเพลิงต้องมีความยาวหรือต่อกันให้มีความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณที่
เกิดเพลิงไหม้ได้ 
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  โดยต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนด  หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีก าหนด 
(๒) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง  ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ 

แสดงว่าเป็นชนิดใด  ใช้ดับเพลิงประเภทใด  และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้
อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร 

(๓) ห้ามใช้ เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ   เช่น   
คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 

(๔) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจ านวน   ความสามารถของเครื่องดับเพลิง  
และการติดตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  เอ  จ านวน  ความสามารถ
ของเครื่องดับเพลิง  และการติดตั้ง  ให้ค านวณตามพ้ืนที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้  โดยต้องมีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสองเมตรห้าสิบเซนติเมตร  
ในกรณีที่ใช้เครื่องดับเพลิงที่มีความสามารถในการดับเพลิงต่ ากว่าความสามารถในการดับเพลิงตามพ้ืนที่
ที่ก าหนดไว้ในตารางดังกล่าว  ให้เพ่ิมจ านวนเครื่องดับเพลิงนั้นให้ได้สัดส่วนกับพ้ืนที่ที่ก าหนด   ทั้งนี้   
ในการค านวณเพ่ือจัดให้มีเครื่องดับเพลิงของสถานที่ดังกล่าว  ถ้ามีเศษของพ้ืนที่ให้นับเป็นพ้ืนที่เต็มส่วน 
ที่ต้องเพ่ิมจ านวนเครื่องดับเพลิงขึ้นอีกหนึ่งเครื่อง  และในกรณีสถานที่นั้นมีพ้ืนที่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในตาราง  
นายจ้างจะต้องเพ่ิมเครื่องดับเพลิงโดยค านวณตามสัดส่วนของพ้ืนที่ตามที่ก าหนดไว้ในตารางดังกล่าว 
 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  บี  ความสามารถของเครื่องดับเพลิง 
ที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึงตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่  ๓  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  ซี  การติดตั้งให้พิจารณาจากวัตถุ
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะท าให้เกิดเพลิงประเภท  เอ  หรือ  บี  และติดตั้งเครื่องดับเพลิง
แบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น 

 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท  ดี  ในการติดตั้งให้มีระยะเข้าถึง 
ไม่เกินยี่สิบสามเมตร 

 (ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง  มองเห็นได้อย่างชัดเจน  สามารถ
น ามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 

 (ค) ให้จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจน  
ติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง 

(๕) จัดให้มีการดแูลรกัษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  โดยการตรวจสอบ
ต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง  พร้อมกับติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ท าการตรวจสอบ
ครั้งสุดท้ายไวท้ี่อุปกรณ์ดังกล่าว  และเก็บผลการตรวจสอบไวใ้ห้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจได้ตลอดเวลา  
รวมทั้งต้องมีการซ่อมบ ารุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงตามข้อก าหนดของผู้ผลิตด้วย 
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หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

ข้อ ๑๔ กรณีที่นายจ้างจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  ให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(๒) ต้องเปิดวาล์วประธานทีค่วบคุมระบบจ่ายน้ าเขา้หรือสารดบัเพลิงอื่นอยู่ตลอดเวลา  และจัดให้มี

ผู้ควบคุมดูแลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
(๓) ต้องติดตั้งสัญญาณเพื่อเตือนภัยในขณะที่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติก าลังท างาน 
(๔) ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ าหรือสารดับเพลิงอื่นจากหัวฉีดดับเพลิงโดยรอบ 
ข้อ ๑๕ ในสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง  

นายจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้ในการดับเพลิงตามข้อ   ๑๒  และ 
เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้ตามข้อ  ๑๓  ส าหรับสถานที่ซึง่มสีภาพเสี่ยงตอ่การเกิดอัคคภีัยอย่างเบา  
นายจ้างอาจจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามข้อ  ๑๓  อย่างเดียวก็ได้   

ข้อ ๑๖ ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตั้งป้ายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
(๒) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้อย่างชัดเจน  ไม่มีสิ่งกีดขวาง  และสามารถน ามาใช้งาน

ได้โดยสะดวกตลอดเวลา 
(๓) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   โดยใน

การตรวจสอบนั้นต้องไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งหรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตก าหนด   พร้อมกับติดป้าย
แสดงผลการตรวจสอบและวันที่ท าการตรวจสอบครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าว  และเก็บผลการตรวจสอบ
ไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา   เว้นแต่เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 
ให้ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๓  (๕) 

ข้อ ๑๗ สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง  ให้นายจ้าง
จัดลูกจ้างเพ่ือท าหน้าที่ดับเพลิงประจ าอยู่ตลอดเวลาที่มีการท างาน   และจัดหาอุปกรณ์คุ้มครอง 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิงซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   
เช่น  เสื้อคลุมดับเพลิง  รองเท้า  ถุงมือ  หมวก  หน้ากากป้องกันความร้อนหรือควันพิษ  อย่างน้อย 
ให้เพียงพอกับจ านวนผู้ท าหน้าที่ดับเพลิงนั้น 

หมวด  ๔ 
การป้องกนัอัคคีภัยจากแหลง่ก่อเกดิการกระจายตัวของความร้อน 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้นายจ้างป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กระแสไฟฟ้าลัดวงจร  ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน

เกี่ยวกับไฟฟ้า 
(๒) เครื่องยนต์หรือปล่องไฟ  เพื่อมิให้เกิดลูกไฟหรือเขม่าไฟกระเด็นถูกวัตถุที่ติดไฟได้ 
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(๓) การแผ่รังส ี การน าหรือการพาความร้อนจากแหล่งก าเนิดความร้อนสูงไปสู่วัตถุที่ติดไฟได้ง่าย 
(๔) การเสียดสีหรือเสียดทานของเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เกิดประกายไฟหรือความร้อนสูง 

ที่อาจท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
(๕) การสะสมของไฟฟ้าสถิต  โดยต่อสายดินกับถังหรือท่อน้ ามันเชื้อเพลิง  สารเคมี  หรือ

ของเหลวไวไฟ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
(๖) การเชื่อมหรือตัดโลหะ  ซึ่งเป็นแหล่งความร้อนสูงที่อาจท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
(๗) การสะสมความร้อนของปล่องระบายควัน  โดยปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ไม่ติดตั้งปล่องระบายควันกับส่วนของอาคารที่สร้างด้วยวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย 
 (ข) หุ้มปล่องระบายควันด้วยฉนวนที่ท าจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ  และอุณหภูมิผิวหน้าด้านนอก

ของฉนวนต้องไม่สูงเกินห้าสิบองศาเซลเซียส 
หมวด  ๕ 

วัตถุไวไฟและวตัถรุะเบิด 
 

 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างมี  เก็บ  หรือขนถ่ายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดจะต้องด าเนินการ
อย่างปลอดภัยเพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  วัตถุไวไฟ  หรือวัตถุระเบิด 

ข้อ ๒๐ การเก็บถังก๊าซชนิดเคลื่อนย้ายได้ชนิดของเหลว  ให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายนอกอาคาร  ต้องเก็บไว้ในที่เปิดโล่งที่มีการป้องกันความร้อน 

มิให้มีอุณหภูมิสูงกว่าที่ผู้ผลิตก าหนดไว้  และมีสิ่งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น 
(๒) ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายในอาคาร  ต้องแยกเก็บไว้ในห้องที่มีผนังท าด้วยวัสดุทนไฟ 

และมีการระบายหรือถ่ายเทอากาศได้ดี  มีระบบตรวจจับก๊าซอัตโนมัติ  ปริมาณเก็บรวมกันแห่งละไม่เกิน
สองพันลิตร  โดยแต่ละแห่งจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่ายี่สิบเมตร 

(๓) ห้ามเก็บถังก๊าซไว้ใกล้วัตถุที่ลุกไหม้ได้ง่าย 
(๔) มีโซ่หรือวัตถุอื่นในลักษณะเดียวกันรัดถังกันล้ม  และติดตั้งฝาครอบหัวถัง  เพ่ือความปลอดภัย

ในขณะที่เคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บ 
ข้อ ๒๑ การป้องกันอันตรายจากถ่านหนิ  เซลลูลอยด์  หรือของแขง็ที่ตดิไฟได้ง่าย  ให้นายจ้างปฏิบัติ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเก็บถ่านหินในที่โล่งแจ้ง  ต้องพรมน้ าให้เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาและอัดทับให้แน่น   

เพื่อป้องกันการลุกไหม้ที่เกิดได้เอง  และห้ามกองไว้สูงเกินสามเมตร 
(๒) ถ่านหินที่บดแล้วหรือชนิดผงหากมีอุณหภูมิสูงกว่าหกสิบห้าองศาเซลเซียส  ต้องท าให้เย็น

ก่อนน าไปเก็บใส่ไว้ในถังหรือภาชนะทนไฟ 
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(๓) ถังหรือภาชนะที่ใช้เก็บถ่านหินหรือผงแร่ที่ลุกไหม้ได้ง่าย   ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟที่มี 
ฝาปิดมิดชิดและเก็บไว้ห่างไกลจากแหล่งความร้อน 

(๔) การเก็บเซลลูลอยด์หรือของแข็งที่ติดไฟได้ง่ายในไซโล  ถัง  หรือภาชนะ  ต้องท าการป้องกัน
การลุกไหม้จากแหล่งความร้อนหรือการผสมกับอากาศที่จะก่อให้เกิดการลุกไหม้ได้ 

ข้อ ๒๒ การเก็บวัตถุที่ติดไฟได้ง่ายประเภทไม้  กระดาษ  ขนสัตว์  ฟาง  โฟม  ฟองน้ าสังเคราะห์  
หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน  ให้นายจ้างแยกเก็บไว้ในอาคารต่างหากหรือเก็บในห้องทนไฟ  
ซึ่งหลังคาหรือฝาห้องต้องไม่ท าด้วยแก้วหรือวัสดุโปร่งใสที่แสงแดดส่องตรงเข้าไปได้  ในกรณีที่มีจ านวนน้อย
อาจเก็บไว้ในภาชนะทนไฟหรือถังโลหะที่มีฝาปิด 

หมวด  ๖ 
การก าจดัของเสียทีต่ิดไฟไดง้่าย 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับของเสียที่ติดไฟได้ง่าย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการท าความสะอาดเพ่ือมิให้มีการสะสมหรือตกค้างของของเสียที่ติดไฟได้ง่าย    

ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งครั้ง  ถ้าเป็นงานกะต้องไม่น้อยกว่ากะละหนึ่งครั้ง  เว้นแต่วัตถุไวไฟหรือ 
วัตถุระเบิดที่ลุกไหม้ได้เอง  ต้องจัดให้มีการท าความสะอาดทันที 

(๒) ต้องเก็บรวบรวมของเสียที่ติดไฟได้ง่ายไว้ในภาชนะปิดที่เป็นโลหะ 
(๓) ให้น าของเสียที่เก็บรวบรวมไว้ตาม  (๒)  ออกไปจากบริเวณที่ลูกจ้างท างานไม่น้อยกว่า 

วันละหนึ่งครั้ง  ในกรณีที่ยังไม่ได้ก าจัดโดยทันทีให้น าไปเก็บไว้ในห้องทนไฟหรืออาคารทนไฟ  และต้อง
น าไปก าจัดให้หมดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยวิธีการที่ปลอดภัย  เช่น  การเผา  การฝัง  การใช้สารเคมี
เพื่อให้ของเสียนั้นสลายตัว  หรือโดยวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ การก าจัดของเสียที่ติดไฟได้ง่ายโดยการเผา  ให้นายจ้างปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้เผาในเตาที่ออกแบบส าหรับการเผาโดยเฉพาะ  หรือเผาในที่โล่งแจ้งโดยให้ห่างจาก

บริเวณที่ลูกจ้างท างานในระยะที่ปลอดภัยและอยู่ใต้ลม 
(๒) จัดให้ลูกจ้างที่ท าหน้าที่เผาสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(๓) จัดเก็บเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาของเสียที่ติดไฟได้ง่ายนั้นไว้ในภาชนะ  ห้อง  สถานที่ที่ปลอดภัย  

หรือเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วไหล  หรือน าไปฝังในสถานที่ที่ปลอดภัย 
หมวด  ๗   

การป้องกนัอันตรายจากฟ้าผ่า 
 

 

ข้อ ๒๕ ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าส าหรับอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) อาคารที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด 
(๒) สิ่งก่อสร้างที่มีความสูง  ประเภท  ปล่องควัน  หอคอย  เสาธง  ถังเก็บน้ าหรือสารเคมี  

หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่มีความสูงในท านองเดียวกัน 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับอาคารและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในรัศมีการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

ของอาคารอื่น 
การติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ข้อ ๒๖ ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบจากฟ้าผ่าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของอาคาร 

หมวด  ๘ 
การด าเนนิการเกี่ยวกบัความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน 

 
 

ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน
ของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกอบรม 

ข้อ ๒๘ ให้นายจ้างจัดให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง

ต้องจัดให้มีการบริหารงานโดยกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย  และมีผู้ท าหน้าที่อ านวยการ
ระงับอัคคีภัยทั้งระบบโดยเฉพาะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ประจ าสถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่มี 
การประกอบกิจการ 

(๒) ต้องจัดให้ผู้ที่มหีน้าที่เกีย่วกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงบัอัคคีภัย  การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการดับเพลิง  การปฐมพยาบาล  และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

ข้อ ๒๙ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ
ตามที่ก าหนดไว้ในหมวด  ๒ 

ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดใหลู้กจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง  ทั้งนี้  ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ท างานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกัน
ท าการฝึกซ้อมพร้อมกัน  และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เพื่อให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถด าเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง  
จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกซ้อม 

ให้นายจ้างจัดท ารายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีก าหนด  และยื่นต่ออธิบดี 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
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หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๑ ให้หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ  ลงวันที่  ๒๗  
กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  มีสิทธิด าเนินการตามข้อ  ๒๗  และข้อ  ๓๐  จนกว่าการขึ้นทะเบียนนั้นจะสิ้นอายุ 

ข้อ ๓๒ ให้หน่วยงานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง  ก าหนดหน่วยงาน
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ   พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีสิทธิ
ด าเนินการตามข้อ  ๒๗  และข้อ  ๓๐  ต่อไป  โดยต้องขอรับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เผดิมชัย  สะสมทรัพย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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ตารางท้ายกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกบัการป้องกันและระงบัอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

ตารางที่  ๑  การจัดเตรียมปริมาณนํ้าสํารองต่อพื้นที่ของอาคารเพื่อใช้ในการดับเพลิง 
 

พื้นที่ของอาคาร ปริมาณนํ้าทีส่ํารอง 
ไม่เกิน ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ๐๙,๐๐๐ ลิตร 
เกินไม่ ๑,๒๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ๑๕,๐๐๐ ลิตร 
เกินไม่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๒๗,๐๐๐ ลิตร 
เกินไม่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๓๖,๐๐๐ ลิตร 

 
ตารางที่  ๒  การติดต้ังเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ดับเพลิงประเภท เอ โดยคํานวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง
ต่อการเกิดอัคคีภัย 

 

ความสามารถของ 
เครื่องดับเพลงิ
เทียบเท่า 

 

 
พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ 
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

อย่างเบา  
ต่อเครื่องดับเพลงิ ๑ เครื่อง 

 

 
พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ 
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

อย่างปานกลาง  
ต่อเครื่องดับเพลงิ ๑ เครื่อง 

 

 
พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพ
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

อย่างร้ายแรง 
ต่อเครื่องดับเพลงิ ๑ เครื่อง 

 
 

๐๑ - เอ 
 

๐๒ - เอ 
 

๐๓ - เอ 
 

๐๔ - เอ 
 

๐๕ - เอ 
 

๑๐ - เอ 
 

๒๐ - เอ 
 

๔๐ - เอ 

 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๑,๕๖๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
ไม่อนุญาตให้ใช้  

 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๑,๔๒๐ ตารางเมตร 

 
๑,๕๖๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 

 
ไม่อนุญาตให้ใช้ 

 
ไม่อนุญาตให้ใช้ 

 
๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๑,๓๗๐ ตารางเมตร 

 
๑,๕๖๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๘๔๐ ตารางเมตร 

 
๑,๐๕๐ ตารางเมตร 
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๒
ตารางที่  ๓  การติดต้ังเครือ่งดับเพลิงเพื่อใช้ดับเพลงิประเภท บี ของสถานทีซ่ึ่งมสีภาพเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัย 

 

สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยง 
ต่อการเกิดอัคคีภัย 

ความสามารถของเครื่องดับเพลงิ
เทียบเท่า ระยะเข้าถึง  

อย่างเบา ๐๕ - บี 
๑๐ - บี 

๐๙ เมตร 
๑๕ เมตร 

อย่างปานกลาง ๑๐ - บี 
๒๐ - บี 

๐๙ เมตร 
๑๕ เมตร 

อย่างร้ายแรง ๔๐ - บี 
๘๐ - บี 

๐๙ เมตร 
๑๕ เมตร 
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หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานให้นายจ้างบริหาร   จัดการ  และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ซึ่งการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีมาตรฐาน
เป็นมาตรการส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้ลูกจ้างได้รับความปลอดภัยในการท างาน  ดังนั้น  เพ่ือความปลอดภัย 
ในการท างานของลูกจ้าง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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พระราชบัญญัติ 
วตัถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
-------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วนัที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษ 
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคาํแนะนําและยินยอมของสภานิติ 
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕” 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๒) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วัตถุอันตราย” หมายความวา วตัถุดังตอไปนี้ 
(๑) วัตถุระเบิดได 
(๒) วัตถุไวไฟ 
(๓) วตัถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด 
(๔) วัตถุมีพิษ 
(๕) วัตถุที่ทําใหเกิดโรค 
(๖) วัตถุกัมมันตรังสี 
(๗) วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
(๘) วัตถุกัดกรอน 
(๙) วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง 
(๑๐) วตัถอุยางอื่น ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือส่ิงอื่นใด ที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช  

ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 
“ผลิต” หมายความวา ทํา เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง แบงบรรจุ หรือรวมบรรจุ 
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“นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรหรือนําผาน 
“สงออก” หมายความวา สงหรือดําเนินการเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
“ขาย” หมายความถึง การจําหนาย จายหรือแจกเพื่อประโยชนทางการคาและใหหมายความรวมถึงการ 

มีไวเพื่อขายดวย 
“มีไวในครอบครอง” หมายความวา การมีไวในครอบครองไมวาเพื่อตนเองหรือผูอื่น และไมวาจะเปน 

การมีไวเพื่อขาย เพื่อขนสง เพื่อใช หรือเพื่อประการอื่นใดและรวมถึงการทิ้งอยู หรือปรากฏอยูในบริเวณที่อยูในความ
ครอบครองดวย 

“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ ซึ่งแสดงไวที่วัตถุอันตราย หรือภาชนะบรรจุ  
หรือหีบหอบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับวัตถุอันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุ และหมายความรวมถึง
เอกสาร หรือคูมือประกอบการใชวัตถุอันตรายดวย 

“อนุสัญญาหามอาวุธเคมี”๒ หมายความวา อนุสัญญาวาดวยการหามพัฒนา ผลิตสะสม และใชอาวุธ 
เคมี และวาดวยการทําลายอาวุธเหลานี้ ซึ่งทําขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีผูรับผิดชอบแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 

นี้ 
“รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ” หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 

ควบคุมวัตถุอันตรายตามมาตรา ๑๙ 
 

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม สงเสริม และติดตามดูแลการดําเนินงานของเลขานุการ 
และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา 
ทายพระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียมกับกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการวัตถุอันตราย 

-------------- 
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปน 

ประธานกรรมการ อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรม 
----------------------------------------------------------- 

1 บทนิยามคําวา “อนุสัญญาหามอาวุธเคมี” ในมาตรา 4 เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 
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- ๓ -
 
วิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา เลขาธิการสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ 
ผูแทนกระทรวงกลาโหมและผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการและอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทนกรมธุรกิจพลังงานผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกรมวิชาการ
เกษตร ผูแทนสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ มีผลงาน 
และประสบการณที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเคมี วทิยาศาสตรวิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร หรือกฎหมาย และอยางนอย
สองคนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่ดําเนินงานในองคการสาธารณประโยชนเพื่อการคุมครองสุขภาพอนามัย หรือ
ส่ิงแวดลอม 

 
มาตรา ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง  

และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 
(๒) ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ วรรคสาม 

มาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๗ (๕) 
(๓) ใหคําแนะนําแกพนักงานเจาหนาที่ในการรับขึ้นทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตราย 
(๔) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ รัฐมนตรวีาการกระทรวงอุตสาหกรรม  

หนวยงานผูรับผิดชอบ และพนักงานเจาหนาที่ ในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
(๕) พิจารณาเรื่องรองเรียนจากผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากวัตถุอันตราย 
(๖) แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายใหประชาชนไดทราบ ในการนี้จะระบุชื่อของวัตถุ 

อันตรายหรือชื่อของผูประกอบการที่เกี่ยวของดวยก็ได 
(๗) สอดสองดูแล ใหคําแนะนํา และเรงรัดพนักงานเจาหนาที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มี 

อํานาจหนาที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายตางๆ ใหปฏบิัติการตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 
(๘) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ 

ควบคุมวัตถุอันตรายและการปองกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตรายเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ของรัฐ 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
 

มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจาก 
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 

มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง  
เม่ือ 
 
 
 
 

_13-0604(155-192).indd   172 8/14/13   3:07:27 PM



 - ๔ -
 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน 

ความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย 

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไว 
แลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น 
 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการแตงตั้ง 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมี
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม 
 

มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน 
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา 
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการ
สวนตัวในเรื่องใดกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
 

มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง 
ใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 

ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวิธีดําเนินงานของอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม 
 

มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายมี 
อํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได
ตามความจําเปน 
 

หมวด ๒ 
การควบคุมวัตถุอันตราย 

--------------  
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีกฎหมายวาดวยการใดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลว 
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ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น แตถามีเหตุอันควรคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีผู
รักษาการตามกฎหมายวาดวยการนั้นอาจมีมติใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับเปนการเพิ่มเติมหรือ
แทนที่กฎหมายวาดวยการนั้นได ทั้งนี้ โดยจะกําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขอยางใดไวในมตินั้นก็ได 

มติตามวรรคหนึ่ง เมื่อรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
แลวใหใชบังคับได 
 

มาตรา ๑๕/๑ 2 ในการมีมติหรือการใหความเห็นของคณะกรรมการ การใหความเห็นชอบของรัฐมนตรีผู 
รักษาการตามกฎหมายอื่น และการออกประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ เพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ใหคํานึงถึงอนุสัญญาหามอาวุธเคมีและสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวาง
ประเทศอื่นประกอบดวย 
 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือ 
ส่ิงแวดลอม จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดทองที่เพื่อหามการครอบครองการจําหนาย หรือการใชวัตถุอันตรายอยาง
หนึ่งอยางใดก็ได 
 

มาตรา ๑๗ ใหจัดตั้งศูนยขอมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปนศูนยกลาง 
ประสานงานในเรื่องขอมูลของวัตถุอันตรายกับสวนราชการตางๆ รวมทั้งจากภาคเอกชน เพื่อรวบรวมและใหบริการขอมูล
ทุกชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตั้งแตการมีอยูในตางประเทศ การนําเขาหรือการผลิตภายในประเทศ การเคลื่อนยาย การใช
สอย การทําลาย และการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่อง 
 

มาตรา ๑๘ วตัถุอันตรายแบงออกตามความจําเปนแกการควบคุม ดังนี้ 
(๑) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออกหรือการมีไวใน 

ครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
(๒) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออกหรือการมีไวใน 

ครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดวย 
(๓) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออกหรือการมีไวใน 

ครอบครองตองไดรับใบอนุญาต 
(๔) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ไดแกวัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขาการสงออก หรือการมีไว 

ในครอบครอง 
เพื่อประโยชนแกการปองกันและระงับอันตรายที่อาจมีแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยหรือส่ิงแวดลอม ให 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุชื่อหรือ
คุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตรายกําหนดเวลาการใชบังคับและหนวยงานผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุ
อันตรายดังกลาว 
 

มาตรา ๑๙ เมื่อหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหารสวนกลางมีคําขอ 
----------------------------------------------------------- 

2 มาตรา 15/1 เพิ่มเติม โดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
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เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ 
พิจารณาและเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อการออกประกาศตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
กําหนดใหหนวยงานนั้นเปนผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบดําเนินการทั้งหมด หรือบางสวนเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้นได ทั้งนี้ 
โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จํานวนบุคลากร ความสัมพันธกับภารกิจหลักและปริมาณงานในความรับผิดชอบ
เปนสําคัญ 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่นใหรัฐมนตรีของหนวยงานที่มีคําขอเปนผูรับผิดชอบ 
ยืนยันตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน ในกรณีเชนวานี้ ใหนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อนําเสนอให
คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 
 

มาตรา ๒๐ ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

(๑) กําหนดองคประกอบ คุณสมบัติและสิ่งเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธีตรวจและทดสอบภาชนะ ฉลาก การ 
ผลิต การนําเขา การสงออก การขาย การขนสง การเก็บรักษา การกําจัด การทําลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุ
อันตราย การใหแจงขอเท็จจริง การใหสงตัวอยางหรือการอื่นใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ปองกัน บรรเทา หรือ
ระงับอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวางประเทศ 
ประกอบดวย 

(๒) กําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด 
ตาม (๑) 

(๓) กําหนดเกณฑคาคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กําหนดไวของสาระสําคัญในวัตถุอันตราย 
(๔) กําหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายดังกลาว 
(๕) ระบุชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและกรณีที่ไดรับการยกเวนตามมาตรา ๓๖  

 
มาตรา ๒๑ ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ตองปฏิบัติตาม 

ประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๒) และ (๓) 
 

มาตรา ๒๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ หามมิใหผูใดผลิต นําเขาสงออก หรือมีไวใน 
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เวนแตจะไดแจงความประสงคจะดําเนินการดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน 

เมื่อไดมีประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ใหผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน 
ครอบครอง แจงการดําเนินการของตนที่กระทําอยูในขณะนั้นใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในเวลาที่กําหนดในประกาศ
ดังกลาว 

ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ตองปฏิบัติตามประกาศของ 
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐(๑) (๒) และ (๓) ดวย 
 

มาตรา ๒๓ ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ หามมิใหผูใดผลิต นําเขาสงออก หรือมีไวใน 
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 
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การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยใน 
กฎกระทรวงดังกลาวใหกําหนดกรณีที่พึงอนุญาตไดและกรณีที่จะอนุญาตไมไดไวใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได เวนแตกรณี
จําเปนที่ไมอาจคาดหมายไดลวงหนาและใหกําหนดระยะเวลาสําหรับการพิจารณาอนุญาตใหชัดเจนดวย 

ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตองปฏิบัติตามประกาศของ 
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๒) และ (๓) นั้นดวย 
 

มาตรา ๒๔ เมื่อไดมีประกาศระบุชื่อวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ใหผูผลิตผูนําเขา ผูสงออก หรือผู 
มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาวยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ภายในเวลาที่กําหนดในประกาศดังกลาว 
และในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหผูนั้นประกอบกิจการไปพลางกอนไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะส่ังไมอนุญาตตามคํา
ขอนั้น 
 

มาตรา ๒๕ ใบอนุญาตที่ออกไปแลวนั้น ถาตอมากฎหมายหรือพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุ 
สําคัญเพื่อคุมครองความปลอดภัย ใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกใบอนุญาตมีอํานาจสั่งแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการ
อนุญาตไดตามความจําเปน 
 

มาตรา ๒๖ ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต  
แตมิใหกําหนดเกินสามปนับแตวันออกใบอนุญาต 
 

มาตรา ๒๗ ผูไดรับใบอนุญาตถาประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอเสียกอนใบอนุญาต 
ส้ินอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหถือวามีฐานะเสมือนผูไดรับอนุญาตและใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาพนักงาน
เจาหนาที่จะส่ังไมตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง 
 

มาตรา ๒๘ ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผู 
ขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากพนักงาน
เจาหนาที่แจงการไมอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหเปนที่สุด 
 

มาตรา ๒๙ ถาพนักงานเจาหนาที่ไมตออายุใบอนุญาตหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบไดมีคําวินิจฉัยใหยก 
อุทธรณการตออายุใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาตจะขายวัตถุอันตรายที่มีอยูในครอบครองไดภายในกําหนดสามเดือน
นับแตวันทราบคําส่ังไมตออายุใบอนุญาตหรือทราบคําส่ังของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี หากพน
กําหนดเวลาดังกลาวแลวใหนํามาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๓๐ ถาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสูญหาย ลบเลือน หรือชํารุดใน 
สาระสําคัญ ใหผูไดรับอนญุาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบการสูญหาย ลบเลือนหรือชํารุด 
 

_13-0604(155-192).indd   176 8/14/13   3:07:29 PM



- ๘ -
 

มาตรา ๓๑ ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งมีอายุใชไดเกินสามเดือนตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนไวในท่ี 
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้น 
 

มาตรา ๓๒ เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูไดรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจพิจารณาสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน
หนึ่งป และถาเปนกรณีสําคัญจะส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 
 

มาตรา ๓๓ ผูถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี 
ผูรับผิดชอบภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหเปนที่สุด 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
 

มาตรา ๓๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ จะขายวัตถุอันตรายที่มีอยูในครอบครองได 
ภายในกําหนดสามเดือนนับแตวันทราบคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือทราบคําส่ังของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหยกอุทธรณ 
แลวแตกรณี หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหนํามาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๓๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขออนุญาตใหมอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหาปนับแตวันที่ 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 

มาตรา ๓๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการประกาศในราช 
กิจจานุเบกษากําหนดรายชื่อของวัตถุอันตรายที่กระบวนการผลิตและลักษณะที่อาจกอใหเกิดอันตรายเปนที่ทราบกันแนชัด
โดยทั่วไป 

การผลิต หรือการนําเขา ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่อยูนอกรายชื่อของประกาศตามวรรค 
หนึ่ง จะตองนํามาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่กอนและเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแลวจึงจะผลิตหรือ
นําเขาตามมาตรา ๒๒ หรือจึงจะออกใบอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาตามมาตรา ๒๓ ได ทั้งนี้ เวนแตจะมีประกาศของ
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบยกเวนใหไมตองขึ้นทะเบียนอีกในกรณีมีผูไดขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายอยางเดียวกันนั้นไวแลวหรือใน 
กรณีอื่นที่มีเหตุอันควร 

การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจําเปนตองผลิตหรือนําเขามาซึ่งตัวอยางวัตถุ 
อันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียนหรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอันตรายอยางอื่นเพื่อใชในการผลิตวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียน 
และวัตถุอันตรายนั้นมีกฎหมายบังคับใหการผลิตหรือการนําเขาตองไดรับอนุญาตหรือตองขึ้นทะเบียนเสียกอน ผูขอขึ้น
ทะเบียนอาจขออนุญาตพนักงานเจาหนาที่เพื่อผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุอันตรายนั้นไดตามพระราชบัญญัตินี้โดยใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการนั้น 
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การผลิตหรือการนําเขามาตามวรรคหนึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี 
ผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๓๘ หามมิใหพนักงานเจาหนาที่รับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมื่อคณะกรรมการเห็นวา 
(๑) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนไมเปนที่เชื่อถือไดวามีคุณประโยชนตามที่ขอขึ้นทะเบียนไว หรือหาก 

นํามาใชแลวอาจเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอมโดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได 
(๒) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนใชชื่อในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความ 

เปนจริง หรือ 
(๓) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนเปนวัตถุอันตรายปลอม หรือเปนวัตถุอันตรายที่พนักงานเจาหนาที่ส่ัง 

เพิกถอนทะเบียนแลว 
คําส่ังไมรับขึ้นทะเบียนของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชนในการคุมครองบุคคล สัตว พืชทรัพย หรือส่ิงแวดลอม ใหพนักงานเจาหนาท่ี 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งแกไขรายการทะเบียนวัตถุอันตรายไดตามความจําเปน 
 

มาตรา ๔๐ วตัถุอันตรายใดที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลว ตอมาปรากฏวาไมมีประโยชนตามที่ขึ้นทะเบียนไว 
หรือหากนํามาใชแลวอาจเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยหรือส่ิงแวดลอมโดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได   ให
พนักงานเจาหนาที่ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายนั้นได 

คําส่ังเพิกถอนทะเบียนของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด 
เมื่อมีการเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายใดแลว สิทธิในการผลิต นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองซึ่ง 

วัตถุอันตรายนั้นเปนอันระงับไป 
 

มาตรา ๔๑ เจาของวัตถุอันตรายที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตองจัดการทําลายหรือดําเนินการกับวัตถุ 
อันตรายของตนตามที่พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาท่ีกําหนด และใหนํามาตรา ๕๒ วรรค
สอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๔๒ ผูผลิตเพื่อการคา ผูนําเขาเพื่อการคา ผูสงออกเพื่อการคา ผูเก็บรักษาเพื่อการคา หรือผูขาย 
ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แต
อัตราคาธรรมเนียมนั้นตองไมเกินอัตราตามทายพระราชบัญญัตินี้ 

ถาไมมีการชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน ในกรณีที่ 
คางชําระโดยไมมีเหตุอันควรและเปนกรณีที่มีใบอนุญาตในการดําเนินการ พนักงานเจาหนาที่จะส่ังพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตตามควรแกกรณีก็ได 
 

มาตรา ๔๓ หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ 
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เมื่อรัฐมนตรีผูรับผิดชอบไดประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูมีไว 
ในครอบครองปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ และใหนํามาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๔๔ ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใหวัตถุอันตราย 
ดังตอไปนี้ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่เห็นสมควรได 

(๑) วตัถุอันตรายซึ่งโดยลักษณะหรือปริมาณอาจกอใหเกิดอันตรายนอยหรือซึ่งการบังคับตามมาตรการ 
ตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้จะกอใหเกิดภาระเกินความสมควร 

(๒) วตัถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจองคการของรัฐ สภากาชาด 
ไทย หรือหนวยงานอื่นตามที่จะเห็นสมควรกําหนด 
 

มาตรา ๔๕ หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ วัตถุ 
อันตรายชนิดที่ ๒ หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ดังตอไปนี้ 

(๑) วตัถุอันตรายปลอม 
(๒) วตัถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
(๓) วตัถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ 
(๔) วตัถุอันตรายที่ตองขึ้นทะเบียนแตมิไดขึ้นทะเบียนไว 
(๕) วตัถุอันตรายที่ถูกส่ังเพิกถอนทะเบียน 
การมีไวในครอบครองตามวรรคหนึ่งไมหมายความรวมถึงการครอบครองขณะจะทําลาย หรือการสง 

มอบแกพนักงานเจาหนาที่ หรือการครอบครองเพื่อการอยางอื่นตามหนาที่ที่กําหนดในกฎหมาย 
 

มาตรา ๔๖ ผูใดรูวาวัตถุอันตรายในความครอบครองของตนเปนวัตถุอันตรายตามมาตรา ๔๕ ผูนั้นตอง 
ทําลาย ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ หรือตองสงมอบใหแกพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ประกาศที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) 
 

มาตรา ๔๗ วตัถุอันตรายหรือส่ิงดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายปลอม 
(๑) ส่ิงที่ทําเทียมวัตถุอันตรายแททั้งหมดหรือแตบางสวน 
(๒) วตัถุอันตรายที่แสดงชื่อวาเปนวัตถุอันตรายอื่น หรือแสดงกําหนดเวลาที่วัตถุอันตรายหมดอายุการ 

ใชเกินความเปนจริง 
(๓) วตัถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือที่ต้ังของสถานที่ผลิตซึ่งมิใชความจริง 
(๔) วตัถุอันตรายที่แสดงวาเปนวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง 
(๕)  วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสาระสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคาคลาดเคลื่อนตามมาตรา ๒๐  

(๓) ในระดับที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๔๘ วตัถุอันตรายดังตอไปน้ี ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
(๑) วตัถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสาระสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคาคลาดเคลื่อนตามมาตรา ๒๐  

(๓) แตไมถึงระดับที่กําหนดตามมาตรา ๔๗ (๕) 
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(๒) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์ ส่ิงเจือปน หรือลักษณะอื่นที่มีความสําคัญตอคุณสมบัติ 
ของวัตถุอันตรายผิดไปจากเกณฑที่กําหนดหรือที่ขึ้นทะเบียนไว 
 

มาตรา ๔๙ วตัถุอันตรายดังตอไปน้ี ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ 
(๑) วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใชตามที่แสดงไวในฉลาก 
(๒) วัตถุอันตรายที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับวัตถุอันตรายปลอมตามมาตรา ๔๗ (๕) หรือ 

วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
 

มาตรา ๕๐ เมื่อคณะกรรมการเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา ๒๐ (๑) คณะกรรมการมีอํานาจสั่ง 
ใหผูผลิตหรือผูนําเขาเลิกใชฉลากดังกลาว หรือดําเนินการแกไขฉลากนั้นใหถูกตอง 
 

มาตรา ๕๑ การควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตรายใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค  
และเพื่อประโยชนในการควบคุมโฆษณาใหถือวาวัตถุอันตรายที่มีการกําหนดฉลากตามมาตรา ๒๐ (๑) เปนสินคาที่มีการ
ควบคุมฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมายดังกลาวโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๕๒ เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่ง 
วัตถุอันตรายผูใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําที่ฝา
ฝน หรือแกไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองได ในการนี้หากเปนกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตให
ผูนัน้สงออกไปซึ่งวัตถุอันตรายนั้น เพื่อคืนใหแกผูผลิตหรือผูจัดสงวัตถุอันตรายนั้นมาให หรือเพื่อการอื่นตามความ
เหมาะสมก็ได โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
ดังกลาวไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองได ไมวาเพราะไมมีความสามารถหรือเพราะเหตุอื่นใด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ส่ังใหบุคคลดังกลาวสงมอบวัตถุอันตรายนั้นแกพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่ที่กําหนด เพื่อทําลายหรือจัดการตามควรแก
กรณี โดยคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุอันตรายดังกลาวดวย 

ในกรณีที่วัตถุอันตรายนั้นอาจจําหนายไดใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการขายทอดตลาดหรือขายใหแก 
หนวยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแตวันไดรับมอบ เงินที่ขายไดเมื่อหักคาใชจายในการเก็บรักษา การจําหนาย และคา
ภาระที่เกี่ยวของแลวใหเก็บไวเพื่อคืนแกเจาของแตถาพนกําหนดสามเดือนดังกลาวแลวยังจําหนายไมไดหากพนักงาน
เจาหนาที่เห็นวาการผอนเวลาตอไปจะเปนอันตรายหรือภาระเกินควรก็ใหมีอํานาจสั่งใหทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณี 

ในกรณีที่ตองทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณีหากมีคาใชจายเกิดขึ้นใหเจาของวัตถุอันตรายมีหนาที่ 
จายหรือชดใชเงินจํานวนนั้นแกทางราชการ 
 

มาตรา ๕๓ เมื่อปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา 
กระทําการเชนวานั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมผูนั้นเพื่อสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไปตามกฎหมาย 
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มาตรา ๕๔ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายสถานที่เก็บรักษาวัตถุ 

อันตราย หรือสถานที่ที่สงสัยวาเปนสถานที่เชนวานั้นในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ
ของสถานที่ดังกลาว หรือเขาไปในพาหนะที่บรรทุกวัตถุอันตรายหรือสงสัยวาบรรทุกวัตถุอันตราย เพื่อตรวจสอบวัตถุ
อันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสาร หรือส่ิงใดๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

(๒) นําวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อ 
ตรวจสอบ 

(๓) ตรวจคน กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารหรือส่ิงใดๆ  
ที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา 
ได 
 

มาตรา ๕๕ วตัถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งของใดๆ ที่ไดยึดหรือ 
อายัดไวตามมาตรา ๕๔ (๓) ถาส่ิงของที่ยึดหรืออายัดไวเปนของเสียงายหรือถาการเก็บไวจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหาย
หรืออันตรายที่จะเกิดจากสิ่งของนั้นหรือคาใชจายจะเกินสวนกับคาแหงส่ิงของนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลาย
หรือจัดการตามควรแกกรณีโดยคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดจากวัตถุอันตรายดังกลาวดวย และใหนํามาตรา ๕๒ วรรคสาม
และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวาส่ิงของที่ยึดหรืออายัดไวมิใชเปนทรัพยที่ตองริบตามมาตรา  
๘๘ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี ใหพนักงานเจาหนาที่ถอนการอายัดหรือคืนวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุ
อันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งนั้นๆ ใหแกผูควรไดรับคืนโดยมิชักชา 

ในกรณีที่มีการคืนสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว หรือเงินที่ขายได ใหแจงการคืนโดยสงทางไปรษณีย 
ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของผูควรไดรับคืน แตในกรณีไมรูตัวผูควรไดรับคืนหรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนา ถาได
ประกาศในหนังสือพิมพหนึ่งฉบับที่ไดแพรหลายในทองที่ที่ไดยึดหรืออายัดส่ิงของนั้น หรือการประกาศในหนังสือพิมพจะไม
คุมกับมูลคาส่ิงของที่จะคืน ถาไดประกาศไว ณ ที่ทําการอําเภอแหงทองท่ีนั้นไมนอยกวาสิบหาวัน ใหถือวาไดมีการแจงเมื่อ
ครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดประกาศในหนังสือพิมพ หรือวันที่ครบกําหนดการประกาศ ณ ที่ทําการอําเภอ แลวแตกรณี 

ผูขอรับคืนตองรับผิดชอบชดใชคาภาระตางๆ ของรัฐที่เกิดขึ้นเพราะการประกาศในหนังสือพิมพพรอม 
เงินเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของเงินจํานวนดังกลาว 

ในกรณีที่ไมสามารถจะคืนไดเพราะหาตัวผูควรไดรับคืนไมพบ ก็ใหรักษาสิ่งของที่ยึดไว หรือเงินที่จะคืน 
ใหนั้นไว แลวแตกรณี หากภายในหนึ่งปนับตั้งแตไดแจงแกผูควรไดรับคืนและไมมีผูควรไดรับคืนมาขอรับ ก็ใหตกเปนของรัฐ 
 

มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนด 
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หมวด ๓ 
หนาที่และความรับผิดทางแพง 

-------------- 
 
มาตรา ๕๗ บทบัญญัติในหมวดนี้ไมเปนการลบลางหรือจํากัดหนาที่และความรับผิดทางแพงที่บุคคลมี 

อยูตามบทบัญญัติในหมวดอื่นหรือของบทกฎหมายอื่น 
 

มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชนในการกําหนดหนาที่และความรับผิดตามหมวดนี้ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
อุตสาหกรรมมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวัตถุที่ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายตามความในหมวดนี้ 
 

มาตรา ๕๙ ผูผลิตวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการจัดหาวัตถุที่ใชในการผลิตการกําหนดวิธีการและ 
ขั้นตอนที่วางใจไดของการผลิต การจัดใหมีภาชนะบรรจุที่ม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยตอการใช การเคลื่อนยาย และการ
ขนสง การจัดใหมีฉลากที่แสดงสภาพอันตรายของสิ่งนั้นที่ชัดเจนเพียงพอ ความเหมาะสมของการเกบ็รักษา และการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผูที่อาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุอันตราย 
ดังกลาว 
 

มาตรา ๖๐ ผูนําเขาวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการเลือกหาผูผลิต การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุ 
อันตราย การตรวจสอบความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลาก การเลือกวิธีการขนสงและผูขนสง ความเหมาะสมของการ
เก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผูที่อาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับ
มอบวัตถุอันตรายดังกลาว 

 
มาตรา ๖๑ ผูขนสงตองระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกตองของสิ่งที่ใชในการขนสงหรือ 

ยานพาหนะและอุปกรณ ความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลากความเหมาะสมของวิธีการขนสง ความถูกตองของการ
จัดวางบนยานพาหนะ และความไววางใจไดของลูกจางหรือผูจัดทําการงานใหแกตนหรือรวมกับตน 

 มาตรา ๖๒ ผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการตรวจสอบความเชื่อถือไดของ 
ผูผลิตหรือผูนําเขาหรือผูที่จัดหาวัตถุอันตรายนั้นใหแกตนความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสมของการ
เก็บรักษาและความไววางใจไดของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรืออาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุ
อันตรายดังกลาว 
 

มาตรา ๖๓ ผูผลิต ผูนําเขา ผูขนสง หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตองรับผิดชอบเพื่อการ 
เสียหายอันเกิดแตวัตถุอันตรายที่อยูในความครอบครองของตน เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัย
หรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง 
 

มาตรา ๖๔ ผูขายหรือผูสงมอบวัตถุอันตรายใหกับบุคคลใด ตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหายของบุคคล 
ดังกลาวอันเกิดแตวัตถุอันตรายนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู
ตองเสียหายนั้นเอง 
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มาตรา ๖๕ นายจาง ตัวการ ผูวาจาง หรือเจาของกิจการตองรวมรับผิดในผลแหงละเมิดที่บุคคลตาม 
มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ไดกระทําไปในการทํางานใหแกตน แตชอบที่จะไดชดใชจากบุคคลดังกลาว เวนแตตนจะมีสวน
ผิดในการสั่งใหทํา การเลือกหาตัวบุคคล การควบคุม หรือการอื่นอันมีผลโดยตรงใหเกิดการละเมิดขึ้นนั้น 
 

มาตรา ๖๖ ผูผลิต ผูนําเขา ผูขายสง ผูขายปลีก คนกลาง และผูมีสวนในการจําหนายจายแจกทุกชวง 
ตอจากผูผลิตจนถึงผูที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ตองรวมรับผิดในผลแหงการละเมิด
ดวย 
 

มาตรา ๖๗ สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้เปนอันขาดอายุ 
ความเมื่อพนสามปนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการเสียหายความเปนวัตถุอันตรายและผูพึงตองใชคาสินไหมทดแทน 

ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่พึงจายระหวางผูที่เขาใจกันวาตองรับผิดใชคาสินไหม 
ทดแทนและผูมีสิทธิไดคาสินไหมทดแทน ใหอายุความสะดุดหยุดอยูจนกวาจะปรากฏวาการเจรจานั้นไมอาจตกลงกันได 
 

มาตรา ๖๘ ผูที่ตองรับผิดตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ ที่ไดชําระคาสินไหม 
ทดแทนใหแกผูเสียหายแลว ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอากับผูที่สงมอบวัตถุอันตรายใหแกตน หรือแกผูซึ่งทํางานใหแกตน และ
บรรดาผูที่มีสวนในการสงมอบวัตถุอันตรายดังกลาวในลําดับตางๆ ถัดขึ้นไปคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนก็ไดไปจนถึงผูผลิต 
โดยตองใชสิทธิไลเบี้ยภายในสามปนับแตวันที่ตนไดชําระคาสินไหมทดแทน แตถาผูใชสิทธิไลเบี้ยนั้นเปนผูที่จงใจหรือ
ประมาทเลินเลอทําใหเกิดการละเมิดขึ้น ผูนั้นจะมีสิทธิไลเบี้ยเฉพาะสวนที่เกินจากความรับผิดโดยเฉพาะของตนเทานั้น 
 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่วัตถุอันตรายกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล สัตว พืชหรือส่ิงแวดลอม ถารัฐ 
ไดรับความเสียหายเพราะตองเสียคาใชจายในการเขาชวยเหลือ เคลื่อนยายบําบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายใหเกิด
การคืนสูสภาพเดิมหรือสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิม หรือเปนความเสียหายตอทรัพยไมมีเจาของ หรือทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือเปนความเสียหายตอทรัพยสินของแผนดินเมื่อไดรับคํารองขอจากหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบวัตถุ 
อันตรายดังกลาวใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของรัฐดังกลาวได 
 

หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 

-------------- 
 

มาตรา ๗๐ ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่คณะกรรมการหรือ 
คณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๔ หรือที่พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา ๕๔ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๗๑ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคสาม มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๗๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง หรือตามมาตรา 
๒๓ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๗๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองแสน 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๗๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปหรือปรับไมเกินหนึ่งลาน 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออกหรือผูมีไวในครอบครอง 
ซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินแปดแสนบาท 
 

มาตรา ๗๔/๑ 3 ผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดซึ่งมีโทษตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ใน 
สวนที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ซึ่งเปนสารเคมีพิษหรือสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาหาม
อาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการใน
ความผิดนั้น 
 

มาตรา ๗๔/๒ 3 การกระทําความผิดตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ในสวนที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
ชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ซึ่งเปนสารเคมีพิษหรือสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาหามอาวุธเคมีตามประกาศของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๘ หากผูกระทําความผิดมีสัญชาติไทย แมจะกระทํานอกราชอาณาจักร 
จะตองรับโทษในราชอาณาจักร 

หามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก ถา 
(๑) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น หรือ 
(๒) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษและผูนั้นไดพนโทษแลว 
ถาผูตองคําพิพากษาไดรับโทษสําหรับการกระทํานั้นตามคําพิพากษาของศาลในตางประเทศมาแลวแต 

ยังไมพนโทษ ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได หรือจะไมลงโทษเลยก็ได ทั้งนี้ 
โดยคํานึงถึงโทษที่ผูนั้นไดรับมาแลว 

มาตรา ๗๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๑) หรือมาตรา ๔๕ (๕) สําหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะอาจเกิด 
อันตรายโดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออกหรือมีไวในครอบครองซึ่ง 
วัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
 
----------------------------------------------------------- 

3 มาตรา 74/1 และมาตรา 74/2 เพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
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มาตรา ๗๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๒) หรือมาตรา ๔๕ (๕) สําหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะไมมี 
ประโยชนตามที่ขึ้นทะเบียนไว ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออกหรือผูมีไวในครอบครอง 
ซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินสี่แสนบาท 
 

มาตรา ๗๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๓) ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินแปดหมื่น 
บาท 
 

มาตรา ๗๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๔) ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๗๙ ถาการกระทําตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ เกี่ยวกับวัตถุ 
อันตรายชนิดที่ ๒ ผูกระทําตองระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาว 
 

มาตรา ๘๐ ถาการกระทําตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ เกี่ยวกับวัตถุ 
อันตรายชนิดที่ ๑ ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาว 
 

มาตรา ๘๑ ผูไดรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
หนึ่งหมื่นบาท 
 

มาตรา ๘๒ ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพคุณภาพ ปริมาณ หรือ 
สาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอื่น ทํา หรือใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จ
หรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีกภายในหกเดือนนับแตวันกระทําความผิดครั้งกอน  
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๘๓ ผูใดขายวัตถุอันตรายโดยไมมีฉลากหรือมีฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากไมถูกตอง หรือ 
ขายวัตถุอันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช หรือใหแกไขตามมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท 
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตหรือผูนําเขาผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๘๔ ผูใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางติด 
ตรึงฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางทําลายสวนอันเปนสาระสําคัญของฉลากที่ถูกตองตามกฎหมาย สําหรับ
วัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดตามความในหมวด ๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๘๕ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไม 
เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๘๖ ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕๔  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 

มาตรา ๘๗ ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษบุคคลใดในความผิดตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ และ 
เปนกรณีที่มีการยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต ถามีพฤติการณใหเห็นวาบุคคลดังกลาวอาจจะกระทําความผิดเชนนั้นอีก 
ศาลจะส่ังไวในคําพิพากษาหามการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายมีกําหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนโทษไปแลวก็
ได 
 

มาตรา ๘๘ วตัถุอันตรายที่ผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองโดยไมชอบดวยพระราชบัญญัตินี้  
ภาชนะของวัตถุอันตรายดังกลาว เครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของหรือทรัพยสินใดบรรดาที่ศาลมีคําพิพากษาใหริบ ใหสง
มอบแกหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาวเพื่อทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรตอไป 

ในกรณีที่ตองทําลายใหศาลมีคําสั่งในคําพิพากษาใหเจาของชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นใหแกทางราชการ 
ดวย 
 

มาตรา ๘๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือมีโทษปรับสถานเดียว  
ใหคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได 

ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผูมี 
อํานาจเปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่งจะเปรียบเทียบปรับไดตอเมื่อ 
 

(๑) ในกรณีที่อาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมและไดแกไขของกลางที่อายัดไวให 
ถูกตอง 

(๒) ในกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมใหของกลางที่ยึดหรืออายัดไวตก 
เปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว 

ในกรณีที่ผูยินยอมใหเปรียบเทียบปรับไดแกไขของกลางใหถูกตองแลวใหพนักงานเจาหนาที่ถอนการ 
อายัดของกลางนั้นเสีย 

บรรดาสิ่งของที่ตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาวใหจัดการตามระเบียบ 
ตามที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนด 
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บทเฉพาะกาล 
-------------- 

 
มาตรา ๙๐ คําขออนุญาตใดๆ ที่ไดย่ืนไวตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษและยังอยูในระหวางพิจารณา 

ใหถือเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขออนุญาตมีขอแตกตางไปจากคําขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูมีอํานาจอนุญาตมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปนเพื่อใหการเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๙๑ ใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนที่ออกใหแกบุคคลใดๆ ตามกฎหมายวาดวย 
วัตถุมีพิษกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุที่กําหนดไว 
 

มาตรา ๙๒ ใหทบทวนบรรดาวัตถุหรือส่ิงอื่นใดที่มีการประกาศกําหนดใหเปนวัตถุมีพิษธรรมดาและ 
วัตถุมีพิษรายแรงตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษ และดําเนินการออกประกาศกําหนดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ 
ชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ตามพระราชบัญญติันี้ใหแลวเสร็จภายในหกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่การดําเนินการตามวรรคหนึ่งยังไมแลวเสร็จ ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษ 
ยังคงใชบังคับตอไปได เวนแตบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวัตถุมีพิษใหใชบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายตามพระราชบัญญัตินี้แทน และใหการตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับไดทันทีเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษ 
 

มาตรา ๙๓ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษใหคงใชบังคับได 
ตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
      อานันท ปนยารชุน 
        นายกรัฐมนตรี 
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อัตราคาธรรมเนียม 
-------------- 

 
(๑) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย   ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท 
(๒) ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย    ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 
(๓) ใบอนุญาตนําเขาวัตถุอันตราย    ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 
(๔) ใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย    ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 
(๕) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  ฉบับละ  ๓,๐๐๐  บาท 
(๖) ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย   ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
(๗) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
(๘) ใบแทนใบอนุญาต     ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
(๙) ผูผลิตวัตถุอันตราย     ปละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๑๐) ผูนําเขาวัตถุอันตราย     ปละ  ๕,๐๐๐  บาท 
(๑๑) ผูสงออกวัตถุอันตราย     ปละ  ๕,๐๐๐  บาท 
(๑๒) ผูรับเก็บรักษาเพื่อการคาซึ่งวัตถุอันตราย   ปละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๑๓) ผูขายวัตถุอันตราย     ปละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๑๔) การตออายุใบอนุญาต ครั้งละเทากับคาธรรมเนียม 
สําหรับใบอนุญาตแตละประเภท 
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- ๒๐ -
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏวาในปจจุบันมีการนําวัตถุอันตรายมาใชใน
กิจการประเภทตางๆ เปนจํานวนมาก และวัตถุอันตรายบางชนิดอาจกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงแกบุคคล สัตว พืช 
ทรัพย และสิ่งแวดลอมได แมวาในขณะนี้จะมีกฎหมายที่ใชควบคุมวัตถุที่กอใหเกิดอันตรายอยูบางแลวก็ตาม แตก็มีอยู
หลายฉบับและอยูในอํานาจหนาที่ของหลายกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งกฎหมายเหลานั้นไดออกมาตางยุคตางสมัยกัน ทํา 
ใหมีบทบัญญัติที่แตกตางกันและยังไมครอบคลุมเพียงพอ สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษโดยขยายขอบเขตให
ครอบคลุมวัตถุอันตรายตางๆ ทุกชนิด และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 
พรอมกับจัดระบบบริหารใหมีการประสานงานกันระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกันกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตราย
ดังกลาวดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
ขอสังเกต 
 คําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” ไดแกไขเปน “อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน” คําวา “ผูแทนกรมโยธาธิการ” ไดแกไขเปน 
“ผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน” และใหเพิ่มคําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน” เปนผูรักษาการ เฉพาะที่เกี่ยวกับวัตถุที่อยู
ในขอบอํานาจหนาที่ของกระทรวงพลังงาน ตามพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญติัใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่
ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 มาตรา 98 
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คู่มือการบริหารและจัดการ

สารเคมีและวัตถุอันตราย

ในสถานประกอบการ

มหานครแห่งความปลอดภัย
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กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2354 4226-30 
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