
ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เร่ือง ก ําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการขนสง เก็บรักษา

เคลื่อนยาย และกํ าจัดหีบหอ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอหุมสารเคมีอันตราย

อาศยัอํ านาจตามความในขอ ๓ แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํ างาน
เกีย่วกบัสารเคมีอันตราย ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ อธบิดกีรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึง
ก ําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการขนสง เก็บรักษา เคลื่อนยาย และกํ าจดัหีบหอ ภาชนะบรรจุหรือวสัดุ
หอหุมสารเคมีอันตรายไว ดังตอไปน้ี

ขอ ๑ ใหนายจางปฏิบัติเกี่ยวกับการขนสงเคลื่อนยายสารเคมีอันตรายดังตอไปนี้
(๑) ปองกันฝุน ฟูม ไอ ละออง เสนใย และการกระเด็นของสารเคมีอันตรายมิใหเปนอันตราย

ตอลูกจาง
(๒) การขนถายดวยทอหรือราง ตองมีโครงสรางที่ปองกันการกระเด็น หก/ลน ร่ัวไหล ตกหลน
(๓) กอนท่ีนายจางจะใหลูกจางทํ างานเกี่ยวกับการขนสงเคลื่อนยายสารเคมีอันตรายใหนาย

จางตรวจสอบยานพาหนะใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัย ฝกซอมใหลูกจางรูวิธีการแกไขปญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
และตองจดัใหมีการฝกซอมเปนประจ ําอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง พรอมทั้งจัดใหมีคูมือหรือขอปฏิบัติในการแกไข
ปญหากรณีฉุกเฉินเปนภาษาไทยเก็บไวในยานพาหนะ พรอมท่ีจะใชไดทันที

(๔) ตองจดัใหมเีครื่องดับเพลิงชนิดมือถือที่มีคุณสมบัติสามารถดับเพลิงจากสารเคมีอันตราย
และจดัใหมหีนากากปองกันสารเคมีอันตรายหรือเครื่องชวยหายใจ ติดประจ ําไวในยานพาหนะท่ีบรรทุกสารเคมี
อันตรายพรอมท่ีจะใชงานไดทันที

(๕) หีบหอ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอหุมสารเคมัอนตรายขณะบรรทุกตองยึดแนนกับฐานรอง
รับและยานพาหนะเพ่ือมิใหเคล่ือนหรือลอยตัวได ฐานรองรับและยานพาหนะตองมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ
ท่ีจะรับน้ํ าหนักของหีบหอ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอหุมรวมกับน้ํ าหนักของสารเคมีอันตรายในอัตราสูงสุดไมเกิน
น้ํ าหนักท่ีจะบรรทุกได

(๖) หามบรรทุกสารเคมีอันตรายที่อาจเกิดปฏิกิริยาตอกันไวรวมกันเวนแตมีมาตรการที่ปลอด
ภัย

ขอ ๒ ใหนายจางปฏิบัติเกี่ยวกับทอสงสารเคมีอันตราย ดังตอไปน้ี
(๑) ทอและขอตอที่ใชตองไมรั่ว ผุกรอน หรือช ํารุด
(๒) ตองตดิตัง้หรอืวางในลักษณะที่ไมทํ าใหเกิดการช ํารุด เสียหาย และมีการปองกันการชน

การกระแทกจากยานพาหนะ หรือสิ่งอื่นใด
(๓) หากฝงใตพ้ืนดิน ตองปองกันการเสียหายเนื่องจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่นใด และมีเครื่อง

หมายแสดงด ําแหนงของทอที่ฝงอยูเปนระยะตลอดแนวใหเห็นไดโดยชัดเจน
(๔) ทอสงสารเคมีอันตรายตางชนิดกัน ตองใชสีตางกัน หรือทํ าเครื่องหมายแสดงความแตก

ตางใหชัดเจน
(๕) หากผิวภายนอกทอมีความรอน ตองมีฉนวนหุมโดยรอบ



(๖) สารเคมอัีนตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดไดตองวางทอสงใหอยูหางจากแหลงความ
รอน หรือแหลงกํ าเนิดไฟฟา และใหตอสายดินท่ีทอน้ัน

ขอ ๓ ใหนายจางจัดสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ดังตอไปน้ี
(๑) มรีะยะหางจากบริเวณที่ลูกจางทํ างานไมนอยกวาแปดเมตร
(๒) ตองสรางดวยวัสดุทนไฟที่สามารถทนไฟไดไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง และตองใหอยูใน

สภาพท่ีไมช ํารุด ผุ กรอน ถาเปนสารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดได สถานที่เก็บรักษาตองเปนวัสดุ
ท่ีสามารถทนไฟไดไมนอยกวาสามช่ัวโมง

(๓) พ้ืนตองเรียบไมขรุขระ เปยก ล่ืน และสามารถรับน้ํ าหนักได
(๔) ใหจดัทํ าเขื่อน ก ําแพง ทํ านบ ผนังหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคลายกันเพื่อปองกันมิใหสาร

เคมอีนัตรายรั่วไหลออกมาภายนอก และมีรางระบายสารเคมีอันตรายท่ีร่ัวไหลไปยังท่ีปลอดภัย เพื่อไมใหมีการ
สะสมตกคาง โดยรางระบายตองแยกจากระบบระบายนํ ้า

(๕) ภายในสถานทีเ่ก็บรักษาสารเคมีอันตราย ตองสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยปราศจากเชื้อ
เพลิง เศษขยะ วัชพืช

(๖) ตองจดัใหมีการระบายอากาศ เพื่อระบายความรอนที่เกิดขึ้นและ/หรือระบบกํ าจัดการปน
เปอนของสารเคมีอันตรายในอากาศ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอลูกจางที่ปฏิบัติงาน

(๗) สถานทีเ่กบ็รักษาสารเคมีอันตรายตองมีลักษณะปดมิดชิด มีทางเขาออกไมนอยกวา 2
ทาง ประตตูองเปดชนิดที่เปดออกภายนอก และปดประตูตลอดเวลาที่ไมมีการปฏิบัติงาน ทางเดินภายในและ
ภายนอก ตองกวางพอท่ีจะนํ าเอาเครื่องมือและอุปกรณสํ าหรับดับเพลิงมาใชไดอยางสะดวกไมมีส่ิงกีดขวาง และ
ตองจดัใหมีมาตรการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตลอดทาง

(๘) สถานทีเ่ก็บสารเคมีอันตรายที่อยูนอกอาคาร ตองจัดท ํารั้วลอมรอบสูงไมนอยกวา ๑.๘๐
เมตร และตองไมช ํารุด ผุ กรอน

ขอ ๔ ใหนายจางเก็บรักษาสารเคมีอันตรายที่อาจเกิดปฏิกิริยาตอกันแยกไวไมปะปนกัน
ในกรณีเปนสารเคมีอันตรายท่ีมีคุณสมบัติไวไฟ หรือระเบิดไดหามเก็บรักษาไวปะปนกับสาร

เคมีอันตรายอื่น
ขอ ๕ ใหนายจางจัดใหมีอุปกรณดับเพลิงชนิดที่สามารถดับเพลิงจากสารเคมีอันตรายที่เก็บรักษาไว
ขอ ๖ ใหนายจางปองกันสาเหตุท่ีอาจทํ าใหเกิดอัคคีภัยในบริเวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

เชน ประกายไฟ เปลวไฟ อุปกรณไฟฟา การเสียดสี ทอรอน
ขอ ๗ ใหนายจางจัดใหมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับหีบหอภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอหุมสาร

เคมีอันตราย ดังตอไปน้ี
(๑) ตองทํ าดวยวัสดุที่แข็งแรง ไมชํ ารุด ผุ กรอน
(๒) ตองเปนชนิดที่เคลื่อนยายไดดวยความปลอดภัย หากมีการเคล่ือนยายหรือขนสง
(๓) หามบรรจุสารเคมีอันตรายเกินพิกัดที่กํ าหนดไวสํ าหรับภาชนะน้ัน
(๔) หากปรากฏรอยร่ัว รอยกัดกรอน รอยบุบ รอยบวม สึกกรอน หรือถูกไฟไหม หามใชจน

กวาจะไดมีการซอม และทดสอบวามีความปลอดภัยในการใชงาน



(๕) กรณมีคีวามดันอยูภายใน ตองมีอุปกรณนิรภัย เพ่ือระบายความดันใหอยูในระดับท่ี
ปลอดภัย

(๖) ตองทํ าการตรวจสอบ และซอมบํ ารุงใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัยไมนอยกวา
ปละหน่ึงคร้ัง

(๗) การบรรจสุารเคมีอันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟ หรือระเบิดไดตองหางจากแหลงความรอน
ไมนอยกวา ๘ เมตร

(๘) หากสารเคมีอันตรายท่ีบรรจุอยูในภาชนะทํ าใหผิวภายนอกของภาชนะมีความรอนตองมี
ฉนวนหุมโดยรอบภาชนะน้ัน

(๙) ส่ิงท่ีนํ ามายึดติดหรือตอ ตองไมทํ าใหหีบหอ ภาชนะบรรจุหรือวัสดุหอหุมสารเคมี
อันตราย ร่ัว ชํ ารุด เสียหาย

(๑๐) การตอทอหรืออุปกรณตาง ๆ เขากับภาชนะ หากมีล้ินปดเปดตองจัดใหล้ินปดเปดอยู
ใกลกับผูปฏิบัติงาน

(๑๑) กรณเีกบ็ไวใตดิน ตองมีการปองกันการเสียหายอันอาจเกิดจากยานพาหนะ มีเครื่อง
หมายแสดงตํ าแหนงจัดเก็บใหเห็นชัดเจน

ขอ ๘ หากพบวามีสารเคมีอันตรายรั่วไหล หรือคาดวาจะรั่วไหลออกจากหีบหอภาชนะบรรจุ หรือวัสดุ
หอหุม ตองแยกเก็บหีบหอ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอหุมสารเคมีอันตรายที่รั่วไหลหรือคาดวาจะรั่ไหลนั้นไวตาง
หากในท่ีท่ีปลอดภัยและทํ าความสะอาดสิ่งที่รั่วไหลโดยเร็ว

ขอ ๙ ใหนายจางจัดเก็บสารเคมีอันตรายโดยไมทํ าใหหีบหอ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอหุมสารเคมี
อันตราย ชํ ารุดหรือพังทลาย

ในกรณีสารเคมีอันตรายท่ีมีคุณสมบัติไวไฟหรือระเบิดไดใหจัดเก็บไวในชั้นแรกท่ีไมใชชั้นใตดินของ
สถานที่เก็บรักษา

ขอ ๑๐ ใหนายจางปองกันไมใหยานพาหนะหรือสิ่งอื่นใดชนกระแทกหีบหอ ภาชนะบรรจุหรือวสัดุหอ
หุมที่มีสารเคมีอันตรายบรรจุอยู

ขอ ๑๑ ใหนายจางควบคุมดูแลมิใหหีบหอ ภาชนะบรรจุหรือวัสดุหอหุมที่มีสารเคมีอันตรายบรรจุอยู
เปดท้ิงไว ในสถานท่ีทํ างาน เวนแตเพื่อการตรวจสอบหรือใชประโยชน โดยตองปองกันใหปลอดภัย เมื่อเลิกใชใน
แตละวนัโดยตองปดฝาใหมิดชิด และนํ าไปเก็บในสถานที่เก็บรักษา

ขอ ๑๒ ใหนายจางปฏิบัติเกี่ยวกับหีบหอ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหอหุมสารเคมีอันตรายที่ไมตองการใช
หรือจะกํ าจัด ดังตอไปน้ี

(๑) เก็บรวบรวมไวในภาชนะ หรือในท่ีท่ีปลอดภัยนอกบริเวณท่ีลูกจางทํ างานทุกวัน
(๒) ใหก ําจัดโดยวิธีท่ีปลอดภัย เชน การเผา การฝง หรือการใชสารเคมีเพื่อใหมีการสลายตัว
(๓) หามใชบรรจุสิ่งของอื่น



ขอ ๑๓ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการขนสง เก็บรักษา เคลื่อนยายและก ําจดัหีบหอภาชนะบรรจุ
หรือวสัดหุอหุมสารเคมีอันตรายท่ีมิไดกํ าหนดไว ในประกาศนี้ใหนายจางปฏิบัติตามคูมือหรือค ําแนะนํ าของผู
ผลิต

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๕
สิทธิ ไชยทองพันธ
นักบริหาร ๙ รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน


