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ความปลอดภยัการเก็บรกัษาวตัถุอนัตราย

นงคราญ  สุจริตกิตติกุล

กลุ่มก ากบัดูแลผูเ้ช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ

ส านกัควบคุมวตัถุอนัตราย
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3

หวัขอ้บรรยาย

• กฎหมายเกีย่วกบัการเก็บรกัษาวตัถุอนัตราย

• ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสารเคมี

• การจ าแนกประเภทวตัถุอนัตรายส าหรบัการจดัเก็บ

• การจดัเก็บวตัถุอนัตรายและมาตรการการป้องกนั

• การรายงานความปลอดภยัการเก็บรกัษาวตัถุอนัตราย

ประจ าปี

กฎหมายเกีย่วกบัการเก็บรกัษาวตัถุอนัตราย

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การเก็บรกัษาวตัถุอนัตรายท่ีกรมโรงงาน-

อุตสาหกรรมรบัผิดชอบ พ.ศ. 2551

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าหนดใหส้ถานประกอบการวตัถุอนัตราย

มีบุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบความปลอดภยัการเก็บรกัษาวตัถุอนัตรายท่ี

กรมโรงงานอุตสาหกรรมรบัผิดชอบ พ.ศ. 2551

• ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแจง้มีบุคลากรเฉพาะ

การจดทะเบียน เป็นบุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบความปลอดภยัการเก็บรกัษา

วตัถุอนัตรายท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมรบัผิดชอบและการรายงานความปลอดภยั

การเก็บรกัษาวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2551

• ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง คู่มือการเก็บรกัษาสารเคมีและ

วตัถุอันตราย พ.ศ. 2550

4
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง 

การเก็บรกัษาวตัถุอนัตรายทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมรบัผดิชอบ

พ.ศ. 2551

5

หนา้ทีข่องผูป้ระกอบการวตัถุอนัตราย

 ใหผู้ป้ระกอบการวตัถุอนัตรายด าเนนิการดา้นความปลอดภยั  

เกีย่วกบัการเก็บรกัษาวตัถุอนัตรายใหเ้ป็นไปตาม ประกาศ           

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือ่งคู่มือการเก็บรกัษาสารเคมีและ

วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2550

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง การก าหนดใหส้ถานประกอบการ

วตัถุอนัตรายมีบุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบความปลอดภยัการเก็บรกัษา

วตัถุอนัตรายทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมรบัผดิชอบ พ.ศ. 2551

6

ขอ้ยกเวน้ของประกาศฯ

• ประกาศนี้ มิใหใ้ชก้บัผูป้ระกอบการวตัถุอนัตรายที่เก็บรกัษา

วตัถุอนัตราย ในภาชนะบรรจุที่เป็นแท็งก ์(Tank) ไซโล (Silo)

และภาชนะบรรจุกา๊ซเหลวเย็นจดั (Portable/Bulk Container

Cryogenic liquefied gas or Refrigerated liquefied gas)
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• ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ หรือผูส่้งออกวตัถุอนัตราย ที่มีวตัถุอนัตราย

ชนดิที ่1  2 หรือ 3 ปริมาณรวมตั้งแต่ 1,000 MT/y ข้ึนไป

• ผูม้ีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายทีม่ีพื้ นที่การเก็บรกัษา

วตัถุอนัตรายตั้งแต่ 300 ตารางเมตร

• ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือมีไวใ้นครอบครองฯ ทีเ่ป็น  

วตัถุไวไฟ หรือวตัถุออกซิไดซแ์ละวตัถุเปอรอ์อกไซด์

ลกัษณะของสถานประกอบการวตัถุอนัตรายท่ี

ตอ้งมีบุคลากรเฉพาะ

7

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการวตัถุอนัตราย

 จดัใหมี้บุคลากรเฉพาะปฏิบติังานประจ าสถานที่เก็บ

รกัษาวตัถุอนัตราย และบุคลากรเฉพาะน้ันต้องไม่เป็น        
ผู้ปฏิบัตงิานในสถานประกอบการวตัถุอนัตรายแห่งอืน่

 ตอ้งรายงานและรบัรองรายงานความปลอดภยัการเก็บ

รกัษาวตัถุอนัตรายทุก 1 ปี ตามแบบที่กรมโรงงาน-

อุตสาหกรรมก าหนด

 ต้องด าเนินการจดัหาบุคลากรเฉพาะแทนภายใน 90 วนั
นับตั้งแต่วนัทีท่ราบว่าบุคลากรเฉพาะถูกยกเลกิหนังสือรับรอง
การจดทะเบียน เสียชีวติ ลาออก หรือทุพพลภาพ แล้วแต่กรณี

8
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หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของบุคลากรเฉพาะ

 ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม “คู่มือการเก็บรกัษาสารเคมีและวตัถุอนัตราย”

 จดัท าแผนความปลอดภยัประจ าปีและใหข้อ้มูลกรณีเกิดอุบติัภยั

 จดัท ารายงานความปลอดภยัการเก็บรกัษาวตัถุอนัตราย (ทุก 1 ปี)

ตามแบบท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด

 หากบุคลากรเฉพาะไม่ประสงคท์ าหนา้ท่ีหรือไม่ไดร้บัมอบหมายจาก

ผูป้ระกอบการวตัถุอนัตรายใหร้บัผิดชอบการเก็บรกัษาวตัถุอนัตราย

ต่อไป แลว้แต่กรณีตอ้งแจง้ใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมทราบล่วงหนา้ 

เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า ๑๕ วนั ก่อนวนัท่ีจะไม่ด าเนินการ

ดงักล่าว

9

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแจง้มีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียน

เป็นบุคลากรเฉพาะรบัผดิชอบความปลอดภยัการเก็บรกัษาวตัถุ-

อนัตรายทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมรบัผิดชอบและการรายงาน

ความปลอดภยัการเก็บรกัษาวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2551

10

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแจง้มีบุคลากรเฉพาะ

• ผูป้ระกอบการวตัถุอนัตรายทีต่อ้งมีบุคลากรเฉพาะตอ้งแจง้การมี

บุคลากรเฉพาะตามแบบ บฉ.1 โดยยืน่ทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรม

หรือตามทีก่รมก าหนด ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออก

รหสัผ่านให ้เพือ่ใชใ้นการส่งรายงานความปลอดภยัการเก็บรกัษา

วตัถุอนัตราย
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การจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ

• การขอจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะใหย้ืน่ค าขอ

ตามแบบ บฉ.2 โดยยืน่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หรือตามที่กรมก าหนด ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ออกหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนตามแบบ บฉ.3 

โดยออกรหสัผ่าน (password) ใหแ้ก่ผูข้อจด

ทะเบียน เพือ่ใชใ้นการจัดส่งรายงานความปลอดภยั

การเก็บรกัษาวตัถุอนัตราย

11
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การส่งรายงานความปลอดภยัการเก็บรกัษาวตัถุอนัตราย

• ขั้นตอนการจดัส่งเป็นดงันี้

(1) บุคลากรเฉพาะเขา้ระบบโดยใช ้รหสัผ่าน และน าเขา้ขอ้มูล    

อิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบ บฉ.4 ท่ีปรากฏบนหนา้จอคอมพวิเตอร ์

ตรวจสอบยืนยนัและรบัรองความถูกตอ้งการน าเขา้ขอ้มูลและแจ้ง

ผูป้ระกอบการเพือ่รบัรองขอ้มูล

(2) ผูป้ระกอบการวตัถุอนัตรายเขา้ระบบโดยใช ้รหสัผ่าน และใหก้าร

รบัรองรายงานขอ้มูล

• จดัส่งรายงานความปลอดภยัการเก็บรกัษาวตัถุอนัตรายตามแบบ บฉ. 4 ให ้     

กรมโรงงานอุตสาหกรรมปีละ 1 ครั้งทุกส้ินปีปฏิทินโดยผ่านระบบสญัญาณ

คอมพวิเตอร์

13
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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เรือ่ง คู่มือการเก็บรกัษาสารเคมีและวตัถุอนัตราย

พ.ศ. 2550

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป 

เล่ม 125 ตอนพิเศษ 15 ง วนัที ่22 มกราคม 2551

15

ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสารเคมี

15
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สารเคมี หมายถงึ สารท่ีประกอบดว้ยธาตุชนิดเดียวกนัหรือ

สารประกอบจากธาตุต่าง ๆ รวมกนัดว้ยพนัธะเคมี ไดแ้ก่

 ธาตุ (Element) : สารท่ีไม่สามารถแยกไดโ้ดยปฏิกิริยาเคมี

 สารประกอบ (Compound) : สารท่ีมีส่วนประกอบของธาตุ

ตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป เช่ือมโยงกนัโดยมีคุณสมบติัทางเคมีและฟิสิกส ์ต่างจาก

ธาตุเดิมท่ีเป็นองคป์ระกอบ สามารถแยกออกจากกนัไดโ้ดยปฏิกิริยาเคมี

 สารผสม (Mixture) : สารท่ีมีส่วนประกอบของธาตุ

ตั้ งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป รวมกนัโดยไม่ตอ้งเกิดปฏิกิริยาเคมี สดัส่วนของ

องคป์ระกอบไม่คงท่ี แยกออกจากกนัไดง่้ายโดยวิธีทางกายภาพ

สารเคมี (Chemical)

17

สารเคมีอนัตราย หมายถึง สารเคมีที่มีหลกัฐานที่

เชื่อถอืไดว่้าก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งผลกระทบ

อย่างฉับพลนั หรือ เร้ือรงั มกัรวมถึงสารที่ ก่อให้เกิด

มะเร็ง (Carcinogen) สารพิษที่ก่อให้เกิดผลต่อระบบ

สืบพนัธุ ์(Reproductive toxins) สารที่ก่อให้เกิดการ

ระคายเคือง (Irritants) สารที่ส่งผลต่อระบบเลือด ระบบ

ประสาท เป็นตน้

สารเคมีอนัตราย (Chemical hazard)

18
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Image:http://greenpack.rec.org/chemicals/dispersion

_of_chemicals/index.shtml

สารทีเ่ขา้สู่ร่างกายแลว้ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อ

โครงสรา้งของอวยัวะต่างๆ ของร่างกายและ/หรือ 

ท าลายระบบต่างๆ  ภายในร่างกายจนไม่สามารถ

ท างานต่อไปได้

สารเหล่านี้  อาจเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดย

 การกิน

 การหายใจ

 การซึมผ่านทางผวิหนงั

 การฉีดเขา้ร่างกาย

สารเคมีที่เป็นสารพิษ (Toxic chemicals)

19

 ก าหนดระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีสูงสุดท่ีมีไดใ้นอากาศ

 สารเคมีถูกจดัเป็นสารพิษ (Toxic chemicals) เมื่อมีค่า TLV 

หรือ PEL ต า่กว่า 50 ppm  

TLV (Threshold limit values) & PEL ( Permissible exposure limits)

 LD
50

เป็นการระบุความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีใหส้ตัวท์ดลองตาย

ลง 50% โดยสตัวท์ดลองไดร้บัสารเคมีนั้นโดยการกิน การฉีด หรือการ

ดูดซึม(Absorption) หรือ การหายใจ 

 LC
50

เป็นการระบุความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีใหส้ตัวท์ดลองตาย 

50% โดยการหายใจเท่านั้น

LD
50

(Lethal dose) & LC
50

(Lethal concentration)

หลกัเกณฑที์ใ่ชพ้ิจารณาความเป็นพิษของสารเคมี

20
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หมายถึง  ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีในอากาศซ่ึงคนปกติท่ีมีน ้าหนกัตวั 

60 กิโลกรมั และไม่ป่วยเป็นโรคใดๆ สามารถรบัสารนั้นๆ เขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยไม่เกิด

ผลกระทบใดๆ หรือ เป็นค่าความเขม้ขน้ต า่สุดของสารท่ีมีไดใ้นอากาศ โดยท่ีผูป้ฏิบติังาน

ในบริเวณนั้นทุกๆ วันๆ ละ 8 ชัว่โมง โดยไม่เป็นอนัตราย ซ่ึงค่าท่ีก าหนดข้ึนมานี้

เพือ่เป็นแนวทางท่ีบอกอนัตรายของสารเป็นพิษได ้แบ่งออกเป็น

 TLV-TWA : ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีในอากาศที่ปลอดภยัส าหรบั

ผูป้ฏิบติังานจะไดร้บัในระยะเวลาไม่เกิน 8 ชม./วนั หรือ 40 ชม./สปัดาห์

 TLV-STEL : ค่าความเขม้ขน้สูงสุดของสารเคมีในอากาศที่ปลอดภยั

ส าหรบัผูป้ฏิบติังานจะไดร้บัในระยะเวลา 15 นาที และไดร้บัซ ้ ากนัไม่เกินวนัละ 4 ครั้ง 

แต่ละครั้งตอ้งห่างกนัอย่างนอ้ย 1 ชัว่โมง แมว่้าปริมาณที่ไดร้บัรวมทั้งหมดจะไม่เกินค่า 

TLV-TWA ก็ตาม

 TLV-C : ค่าความเขม้ขน้สูงสุดท่ีผูป้ฏิบติังานจะไดร้บัขณะใดๆ ท่ี

ปฏิบติังานจะสูงเกินกว่าค่าความเขม้ขน้นี้ ไม่ไดเ้ลย 

 PEL : ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีผูป้ฏิบติังานจะสมัผสักบัสารเคมี

ไดอ้ย่างปลอดภยัซ่ึงมกัมีค่าใกลเ้คียงกบัค่า TLV-TWA ค่า PEL เป็นค่าท่ีระบุปริมาณ

ของสารเคมีในอากาศ

Threshold Limit Value (TLV)

21

สารเคมีไวไฟ (Flammable chemicals)

 สารเคมีไวไฟ หมายถึง สารเคมีที่มีจุดวาบไฟ (Flash point) 

ที่อุณหภูมิต า่กว่า 93C ถือเป็นสารเสีย่งต่อการติดไฟ

และอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายจากเพลิงไหมไ้ด ้  

 การจดัเก็บสารเคมีไวไฟควรเก็บในตูเ้ก็บสารเคมีส าหรบั

สารเคมีไวไฟเท่านั้น 

22
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หมายถึง  อุณหภูมิต า่สุดที่ท าใหข้องเหลวกลายเป็นไอ

และลุกไหมข้ึ้นเมือ่มีแหล่งจุดติดไฟ แต่มีไม่เพียงพอที่จะลุกติดไฟ

ไดอ้ย่างต่อเนือ่ง จุดวาบไฟใชใ้นการแบ่งประเภทของสารเคมี

ตามมาตรฐาน NFPA 30 ดงันี้

 สารไวไฟ (Flammable) 

 สารติดไฟได ้(Combustible) 

 สารไม่ติดไฟ (Non-combustible) 

จุดวาบไฟ (Flash point)

23

หมายถึง  อุณหภูมิต า่สุดที่ท าใหส้ารเคมีลุกติดไฟ  

ไดเ้องจากแหล่งความรอ้นในตวั หรือสมัผสักบัวสัดุผิวรอ้น

โดยปราศจากการจุดติดไฟจากแหล่งภายนอก ท าการ

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 286 และ ASTM D 2155

ใชใ้นการก าหนดบริเวณและอุณหภูมิในการเก็บร ักษา 

การระบายอากาศ  

อุณหภูมิลุกติดไฟไดเ้อง (Auto ignition temperature)

24



1/13/2015

13

สารเคมีทีติ่ดไฟไดเ้อง (Pyrophorics)

ตามมาตรฐานของ US OSHA (United States Office of 

Occupation Safety and Administation) ไดแ้ก่

 สารเคมีท่ีสามารถติดไฟ (ignition) ไดเ้องท่ีอุณหภูมิเท่ากบั หรือ

ต า่กว่า 54.4 C สารในกลุ่มนี้ มกัท าปฏิกิริยารุนแรงกบัน ้า(Water 

reactive) และติดไฟเมื่อสมัผสักบัน ้า หรืออากาศช้ืน ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน

จะเร็วหรือชา้ข้ึนกบัชนิดของสารเคมี ตวัอย่างสารเคมีประเภทนี้ ไดแ้ก่

calcium,  magnesium 

 สารเคมีบางตวัสามารถติดไฟข้ึนเองได้ เมื่ออุณหภูมิภายนอกถึง

จุดสนัดาปของสารเคมีนั้นโดยไม่ตอ้งอาศยัอุปกรณอ่ื์นช่วย สารเคมี

เหล่านี้ ไดแ้ก่ sodium, potassium, phosphorus เป็นตน้
25

สารเคมีทีไ่วต่อปฏิกิริยาเคมี (Reactive chemicals)

 สารระเบดิได ้(Explosive)

 สารไวต่อน ้ า (Water-sensitive)

 สารไวต่ออากาศ (Air-sensitive)

สารทีท่ าปฏิกิริยารุนแรง ปล่อยความรอ้น หรือ แกส๊

ปริมาณมากอย่างรวดเร็ว จนถ่ายเทหรือกระจายสู่สิง่แวดลอ้ม

ไม่ทนั ท าใหค้วบคุมสถานการณไ์ม่ได้

26
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สารระเบดิได ้(Explosive)

สารเคมีท่ีก่อใหเ้กิดการระเบิดเมือ่ไดร้บัความรอ้น

แสง หรือตวัเร่ง (catalyst) ท่ีพบในหอ้งปฏิบติัการ ไดแ้ก่

สารประกอบในกลุ่ม nitrate, chlorate, perchlorates, picrate 

นอกจากนั้นสารประกอบของโลหะเช่น ผงแมกนีเซียม หรือ

ผงสงักะสี เมือ่ผสมกบัอากาศก็สามารถระเบิดไดเ้ช่นกนั

สารไวต่อน ้ า (Water-sensitive)

สารเคมีท่ีไวต่อปฏิกิริยากบัน ้ า เกิดปฏิกิริยารุนแรง โดยเฉพาะ

เมือ่มีน ้ าอยู่จ ากดั สารเคมีในกลุ่มนี้ เช่น สาร Alkali และ สาร Alkali earth  

เช่น potassium, calcium  สารในกลุ่ม Anhydrous metal halides  เช่น

Aluminum bromide, Germanium chloride เป็นตน้

27

สารเคมีที่มีฤทธ์ิกดักร่อนและอนัตรายต่อการสมัผสั 

(Corrosive chemicals and contact hazard chemicals)

 หมายถงึสารเคมีทีม่ีผลท าลายหรือเปลีย่นแปลงเซลล ์       

สิง่มีชีวิตรวมถงึสารเคมีทีส่ามารถกดักร่อนโลหะอีกดว้ย

 สารในกลุ่มนี้ ก่อใหเ้กิดการระคายเคืองต่อระบบ

ทางเดินหายใจ ท าลายเยือ่บุผวิหนงั และเยือ่บุตา

 การปฏิบติังานกบัสารในกลุ่มนี้ ควรท าในตูดู้ดควนั

28
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ตวัอย่างสญัลกัษณข์องนานาประเทศ

29

สญัลกัษณแ์สดงความเป็นอนัตรายในสถานประกอบการ (ILO)

DANGEROUS FOR 

ENVIRONMENT

CORROSIVE

IRRITANTHARMFUL

EXPLOSIVE OXIDIZING
HIGHLY 

FLAMMABLE

EXTREMELY 

FLAMMABLE

TOXIC VERY TOXIC

30
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สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการขนส่ง (UNTDG)

EXPLOSIVE CLASS 1.4 CLASS 1.5
NON-INFLAMMABLE 

GAS

FLAMMABLE 

GAS

POISONOUS 

SUBSTANCE

INFLAMMABLE 

GAS

INFLAMMABLE 

SOLID
COMBUSIBLE OXIDIZING

RADIOACTIVE

INFECTIOUS

CORROSIVE

CONTACT WITH WATER,

EMIT FLAMMABLE GASES

31

GHS Symbols

32
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การจ าแนกประเภทวตัถุอนัตราย

ส าหรบัการจดัเก็บ

33

 ใหศึ้กษาขอ้มูลความปลอดภยัเบื้ องตน้

(ฉลาก เอกสารก ากบัการขนส่งวตัถุอนัตราย

หรือเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั)

 การจ าแนกประเภทวตัถุอนัตรายส าหรบัการจัดเก็บ 

ใหพ้ิจารณาตามคุณสมบติัความเป็นอนัตรายของสาร

 คุณสมบติัความเป็นอนัตรายหลกัทีน่ ามาพิจารณา ไดแ้ก่

การติดไฟ การระเบดิ การออกซิไดซ์

34

 คุณสมบติัรองของสารทีน่ ามาพิจารณา ไดแ้ก่

ความเป็นพษิ ความกดักร่อน
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เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั

(Material safety data sheet หรือ MSDS)

เป็นเอกสารที่แสดงขอ้มูลเฉพาะของสารเคมี

แต่ละตวัเกีย่วกบัลกัษณะความเป็นอนัตราย พิษ วิธีใช ้

การเก็บรกัษา การขนส่ง การก าจัดและการจัดการอื่นๆ 

เพื่อใหก้ารด าเนินการเกี่ยวกบัสารเคมีน ั้นเป็นไปอย่าง

ถูกตอ้งและปลอดภยั  ประกอบดว้ย 16 หวัขอ้ ดงันี้

35

1. ช่ือสาร สูตร และ CAS No. ขอ้มูลเกี่ยวกบัสารเคมี และ

บริษทัผูผ้ลิต หรือจ าหน่าย

2. ส่วนประกอบและขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนผสม

3. ขอ้มูลระบุความเป็นอนัตราย

4. มาตรการปฐมพยาบาล

5. มาตรการผจญเพลิง

6. มาตรการจดัการเมื่อมีอุบติัเหตุการหกรัว่ไหล

7. ขอ้ปฏิบติัในการใชแ้ละการเก็บรกัษา

8. การควบคุมการสมัผสัสาร/การป้องกนัส่วนบุคคล

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั (ต่อ)

(Material safety data sheet หรือ MSDS)

36

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.airtexengmgmt.com/img/IMG-MSDS_180.jpg&imgrefurl=http://www.airtexengmgmt.com/msds.html&h=247&w=180&sz=12&hl=th&start=6&tbnid=3l-DTu-n_1xO6M:&tbnh=110&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3DMSDS%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dth
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9. สมบติัทางกายภาพและทางเคมี

10. เสถยีรภาพและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

11. ขอ้มูลทางพษิวิทยา

12. ขอ้มูลทางนเิวศวิทยา

13. มาตรการการก าจดั

14. ขอ้มูลการขนส่ง

15. ขอ้มูลเกีย่วกบักฎระเบยีบและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง

16. ขอ้มูลอื่น ๆ

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั (ต่อ)

(Material safety data sheet หรือ MSDS)

37

38

การจดัประเภทสารเคมีและวตัถุอนัตรายเพือ่การจดัเก็บ

ประเภท รายละเอียด

1 วตัถุระเบิด

2A กา๊ซอดั กา๊ซเหลว หรือกา๊ซที่ละลายภายใต้

ความดนั

2B กา๊ซภายใตค้วามดนัในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก

(กระป๋องสเปรย)์

3A ของเหลวไวไฟ  จุดวาบไฟ < 60 C

3B ของเหลวไวไฟที่มีคุณสมบติัเขา้กบัน ้าไม่ได้

4.1A ของแข็งไวไฟที่มีคุณสมบติัระเบิด

4.1B ของแข็งไวไฟ

4.2 สารที่มีความเสีย่งต่อ การลุกไหมไ้ดเ้อง

4.3 สารที่ใหก้า๊ซไวไฟเมื่อสมัผสัน ้ า

5.1A สารออกซิไดซที์่มีความไวในการท าปฏิกิริยามาก

5.1B สารออกซิไดซที์่มีความไวในการท าปฏิกิริยา

ปานกลาง

ประเภท รายละเอียด

5.1C สารออกซิไดซแ์อมโมเนียมไนเตรท 

และสารผสม

5.2 สารอินทรียเ์ปอรอ์อกไซด์

6.1A สารติดไฟไดที้่มีคุณสมบติัเป็นพิษ

6.1B สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบติัเป็นพิษ

6.2 สารติดเช้ือ

7 สารกมัมนัตรงัสี

8A สารติดไฟที่มีคุณสมบติักดักร่อน

8B สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบติักดักร่อน

9 ไม่น ามาใช้

10 ของเหลวติดไฟไดที้่ไม่จดัอยู่ในประเภท 

3A หรือ 3B

11 ของแข็งติดไฟได้

12 ของเหลวไม่ติดไฟ

13 ของแข็งไม่ติดไฟ
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ประเภทที ่1 วตัถุระเบดิ

ตวัอย่าง เช่น ดินระเบดิ เช้ือประทุ สายชนวน พลุ ดอกไมเ้พลิง

Barium azide  Dinitrophenolate, wetted Nitroglycerine, 

solution in alcohol  เป็นตน้

38

ประเภท 2A กา๊ซอดั กา๊ซเหลว หรือ    

กา๊ซทีล่ะลายภายใตค้วามดนั

ตวัอย่าง เช่น ออกซิเจน คลอรีน  ไนโตรเจน  เป็นตน้

39
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ประเภท 2B กา๊ซภายใตค้วามดนัในภาชนะ

บรรจุขนาดเล็ก(กระป๋องสเปรย)์

ตวัอย่าง เช่น  สีสเปรย ์ กระป๋องสเปรยท่ี์มีสารไวไฟ

40

ประเภท 3A ของเหลวไวไฟจุดวาบไฟ ≤ 60 C

ตวัอย่าง เช่น  Acetic acid, Acetone, Acrylic acid, Benzene, 

Toluene, Xylene เป็นตน้

41
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ประเภท 3B ของเหลวไวไฟ ทีม่ีจุดวาบไฟมากกว่า 60 C ถงึ 93 C

และมีคุณสมบติัเขา้กบัน ้ าไม่ได้

ตวัอย่าง เช่น 2-Ethylhexyl Acrylate, Formaldehyde,

Furfural เป็นตน้

42

ประเภท 4.1A ของแข็งไวไฟทีม่ีคุณสมบติัระเบดิ

ตวัอย่าง เช่น Picric acid เป็นตน้

43
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ประเภท 4.1B  ของแข็งไวไฟ ท่ีไม่มีคุณสมบติัระเบิด สามารถลุกไหมง่้าย

เนือ่งจากการเสียดสีกนั (เวลาเผาไหมน้อ้ยกว่า 45 วินาที

ในระยะทาง 100 เมตร หรืออตัราการเผาไหมม้ากกว่า 

2.2 ม.ม/วินาที) รวมทั้งสารท่ีท าปฏิกิริยาไดด้ว้ยตวัเอง 

(Self reactive)

ตวัอย่าง เช่น Lithium hydride, Sulfur, Para formaldehyde เป็นตน้

44

ประเภท 4.2 สารท่ีมีความเสี่ยงต่อการลุกไหม ้ไดเ้อง ไดแ้ก่ 

 สาร Pyrophoric : ตวัสารท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนในอากาศ

ภายใน 5 นาที อุณหภูมิสูงจนลุกติดไฟไดด้ว้ยตวัเอง

 สาร Self-heating : ตวัสารท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนในอากาศ 

เกิดความรอ้นรอบตวัไม่สามารถระบายออกได ้สะสมต่อเนือ่ง

จนลุกติดไฟไดเ้อง  

ตวัอย่าง เช่น Cobalt carbonyl, Phosphorus, 

Sodium hydrosulfite,Carbon black เป็นตน้ 45
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ประเภท 4.3 สารทีใ่หก้า๊ซไวไฟเมือ่สมัผสัน ้ า

ตวัอย่าง เช่น Aluminium alkyl hydrides, Lithium borohydrides,  

Calcium carbide เป็นตน้

46

ประเภท 5.1A สารออกซิไดซที์ม่ีความไวในการท าปฏิกิริยามาก

ตวัอย่าง เช่น  Barium chlorate, Calcium hypochlorite, Fluorine,  

Hydrogen peroxide, Manganese dioxide เป็นตน้

47
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ประเภท 5.1B สารออกซิไดซที์ม่ีความไวในการท าปฏิกิริยาปานกลาง

ตวัอย่าง เช่น  Barium nitrate, Chromium trioxide, 

Calcium nitrate Aluminium nitrate,   

Barium permanganate  เป็นตน้

48

ประเภท 5.1C สารออกซิไดซแ์อมโมเนยีมไนเตรท และสารผสม

ตวัอย่าง เช่น Ammonium nitrate เป็นตน้

49
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ประเภท 5.2 สารอินทรียเ์ปอรอ์อกไซด์

ตวัอย่าง เช่น Dibenzoyl peroxide, 

Methyl Ethyl Ketone peroxide เป็นตน้

50

ประเภท 6.1A สารติดไฟไดที้ม่ีคุณสมบติัเป็นพษิ

ตวัอย่าง เช่น Adiponitrile, Aniline, Benzyl cyanide, 

Bromine, 3-Chloropropanenitrile เป็นตน้

51
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ประเภท 6.1B สารไม่ติดไฟไดที้ม่ีคุณสมบติัเป็นพษิ

ตวัอย่าง เช่น Ammonium Fluoride, Arsenic, Arsenic Pentoxide, 

Benzidine, Beryllium oxide, Carbon tetrachloride เป็นตน้

52

ประเภท 6.2 สารติดเช้ือ

ตวัอย่าง เช่น เช้ือแบคทีเรีย ไวรสั ริกเก็ตเซีย 

ปรสิต เช้ือรา รวมทั้งจุลชีพพนัธุใ์หม่ๆ เป็นตน้

53



1/13/2015

28

ประเภท 7 สารกมัมนัตรงัสี

ตวัอย่าง เช่น โคบอลท-์60 ยูเรเนยีม 

เรเดียม เป็นตน้

54

ประเภท 8A สารติดไฟทีม่ีคุณสมบติักดักร่อน

ตวัอย่าง เช่น Benzotrichloride,Dichloromethylphenylsilane,

Diethylentriamine เป็นตน้

55
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ประเภท 8B สารไม่ติดไฟทีม่ีคุณสมบติักดักร่อน

ตวัอย่าง เช่น  Ammonium Hydroxide, Boron Tribromide, 

Chromic Acid, Ethylenediamine, Hydrochloric Acid,

Mercury, Nitric Acid เป็นตน้

56

ประเภท 9 ไม่น ามาใช้

Only for sea transport

57
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ประเภท 10 ของเหลวติดไฟไดที้ไ่ม่จดัอยู่ในประเภท 3A หรือ 3B

 ของเหลวติดไฟท่ีผสมกบัน ้ าไดแ้ละมีจุดวาบไฟสูงกว่า 55 C

 ของเหลวติดไฟท่ีไม่สามารถผสมกบัน ้ าไดแ้ละมจุีดวาบไฟสูงกว่า 100 C

ตวัอย่าง เช่น Bis(2-Ethylhexyl)Phthalate, 1,4-Butanediol,

Butyrolactone เป็นตน้

58

ประเภท 11 ของแข็งติดไฟได้

 ของแข็งท่ีมีค่าการติดไฟตั้งแต่ 2, 3, 4 และ 5

ตวัอย่าง เช่น Azobenzene, 4-Nitrodiphenyl เป็นตน้

59
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ประเภท 12 ของเหลวไม่ติดไฟ

 ของเหลวท่ีมีค่าการติดไฟต า่มาก หรือไม่ติดไฟ

และบรรจุภณัฑไ์ม่ก่อใหเ้กิดการลุกลาม

60

ประเภท 13 ของแข็งไม่ติดไฟ

 ของแข็งทีม่ีค่าการติดไฟต า่มาก หรือไม่ติดไฟ

และบรรจุภณัฑไ์ม่ก่อใหเ้กิดการลุกลาม

ตวัอย่าง เช่น Asbestos, Borax, Boric Acid, 

Carbendazim, Dichlorophen, Diuron เป็นตน้

61
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ตารางเปรียบเทยีบการจ าแนกประเภทวัตถุอนัตราย

ADR จ าแนกตามการจดัเก็บ

6.2 6.2

7 7

1 1

2 2A , 2B

4.2 4.2

4.3 4.3

5.2 5.2

62

ตารางเปรียบเทยีบการจ าแนกประเภทวัตถุอนัตราย

ADR จ าแนกตามการจดัเก็บ

5.1 5.1A ,5.1B ,5.1C

4.1 4.1A ,4.1B

3 3A , 3B

สารพิษตามระบบ GHS 6.1A ,6.1B

8 8A ,8B

Liquid 10 ,12

Solid 11 ,13

63
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การจดัเก็บวตัถุอนัตรายและมาตรการการป้องกนั

• แบบแยกบริเวณ (Separate Storage)

• แบบแยกห่าง (Segregate Storage)

65

กรณีอยู่ในอาคาร (ภายในคลงัสินคา้เดียวกนั) 

ถูกแยกจากสารอื่นๆ โดยมีผนงัทนไฟ ซ่ึงสามารถทนไฟ

ไดอ้ย่างนอ้ย 90 นาที

การจดัเก็บแบบแยกบริเวณ (Separate storage)

66

 กรณีอยู่กลางแจง้ (ภายนอกอาคารคลงัสินคา้) 
ถูกแยกออกจากบริเวณอื่นดว้ยระยะทางทีเ่หมาะสม

 5 เมตรระหว่างสารไวไฟกบัสารไม่ไวไฟ 

 10 เมตรระหว่างวตัถุอนัตรายอื่นๆ

 การกั้นดว้ยก าแพงทนไฟซ่ึงสามารถทนไฟ

ไดอ้ย่างนอ้ย 90 นาที 
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การจดัเก็บสารเคมีและวตัถุอนัตรายตั้งแต่ 2 ประเภท 

ข้ึนไปในบริเวณเดียวกนั 

ตอ้งมีมาตรการป้องกนัที่เพียงพอส าหรบัการจดัเก็บ

สารเคมีและวตัถุอนัตราย

น าขอ้ก าหนดพิเศษเพิม่เติมส าหรบัการจดัเก็บสารเคมี

และวตัถุอนัตรายที่มีคุณสมบติัเฉพาะ เช่น วตัถุระเบิด 

สารออกซิไดส ์หรือสารไวไฟ มาพิจารณาประกอบ 

ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นตารางการจัดเก็บฯ

การจดัเก็บแบบแยกห่าง (Segregate storage)

67

ตารางจดัเก็บสารเคมีและวตัถุอนัตราย

68
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หลกัการเก็บสารเคมีและวตัถุอนัตรายในอาคาร

 จดัเก็บตามประเภทโดยพจิารณาจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั

 ยึดหลกั เขา้ก่อน-ออกก่อน (first in- first out) เพือ่ลดความเสี่ยง

จากการเสื่อมสภาพ หรือการถูกท าลายของสารเคมี

 ตอ้งตรวจสอบคุณลกัษณะทั้งปริมาณและคุณภาพ ภาชนะบรรจุและ

หีบห่อตอ้งอยู่ในสภาพท่ีดี ดงันี้

 ถา้พบความเสียหายจนไม่สามารถน าเขา้เก็บในอาคารได ้ตอ้ง

ก าหนดพื้ นท่ีเฉพาะเพือ่ถา่ยบรรจุใหม่ หรือบรรจุในบรรจุภณัฑท่ี์

ใชก้อบกู้

 ใหน้ าสารเคมีและวตัถุอนัตรายท่ีบรรจุอยู่ในภาชนะหรือ หีบห่อท่ี

ไดร้บัความเสียหายมาใชก่้อน

 สารเคมีและวตัถุอนัตรายท่ีรัว่ไหลตอ้งน าไปก าจดัดว้ยวิธีท่ี

เหมาะสม

 ของเสียวตัถุอนัตราย หรือภาชนะตอ้งก าจดัใหถู้กตอ้ง 69

หลกัการเก็บสารเคมีและวตัถุอนัตรายในอาคาร (ต่อ)

 จดัท าแผนผงัก าหนดต าแหน่ง ประเภทกลุ่มสารเคมี พรอ้ม 

ต าแหน่งอุปกรณฉุ์กเฉิน อุปกรณผ์จญเพลิง และเสน้ทางหนไีฟ

 ตอ้งมีพื้ นทีว่่างโดยรอบระหว่างผนงัอาคารกบักองสารเคมี

เพือ่ตรวจสอบและจดัการกรณีเกิดเพลิงไหมห้รือหกรัว่ไหล

 การจดัเรียงสารเคมีไม่ควรสูงเกิน 3 เมตร

 ตอ้งมีมาตรการไม่ใหภ้าชนะหรือหีบห่อทีว่างบน pallet ตกหล่น

จากชั้นทีว่าง

 ระมดัระวงั pallet ทีท่ าดว้ยไม ้อาจมีตะปูเกีย่วท าใหภ้าชนะหรือ 

หีบห่อเสียหาย
70



1/13/2015

36

 บริเวณโดยรอบตอ้งไม่มีสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอคัคีภยั ไดแ้ก่

ไม่มีหญา้ข้ึนรก / ไม่มีวสัดุติดไฟได ้/ ไม่มีแหล่งประกายความรอ้น

 ตอ้งไม่เป็นท่ีจอดยานพาหนะหรือเสน้ทางจราจร

 พื้ นตอ้งแข็งแรงและรบัน ้าหนกัสารเคมีและวตัถุอนัตรายได้ /ไม่ลื่น /  

ทนต่อการกดักร่อน / ทนน ้า / 

 มีรางระบายลงสู่บ่อกกัเก็บหรือเข่ือนไม่ใหไ้หลออกสู่ภายนอก

การเก็บสารเคมีและวตัถุอนัตรายนอกอาคาร

71

การเก็บสารเคมีและวตัถุอนัตรายภายนอกอาคาร (ต่อ)

o บริเวณท่ีเป็นเข่ือนกั้นตอ้งติดตั้งระบบควบคุมการระบายน ้าดว้ยประตูน ้า 

o สารเคมีและวตัถุอนัตรายท่ีเก็บตอ้งตรวจสอบการรัว่ไหลอย่างสม า่เสมอ

เพือ่มิใหป้นเป้ือน ลงสู่ระบบระบายน ้า 

o สารเคมีและวตัถุอนัตรายท่ีเก็บในถงั 200 ลิตร และไม่ไวต่อความรอ้น 

อาจเก็บไวใ้นท่ีโล่งแจง้ได ้แต่จะตอ้งมีระบบป้องกนัการรัว่ไหลของ

สารเคมีและวตัถุอนัตรายเช่นเดียวกบัท่ีเก็บในอาคาร 

o แนะน าใหเ้ก็บสารเคมีและวตัถุอนัตรายในถงักลมในลกัษณะตั้งตรงบน    

แผ่นรองสินคา้ 

o ถงัท่ีเก็บในแต่ละแบบจะตอ้งมีพื้ นท่ีว่างเพียงพอเพือ่การดบัเพลิง 

o สารเคมีและวตัถุอนัตรายท่ีเป็นของเหลวไวไฟสูง แกส๊ หรือคลอรีนเหลว   

ควรเก็บไวน้อกอาคาร 72
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อนุญาตใหเ้ก็บสารเคมีและวตัถุอนัตราย

นอกอาคาร ดงันี้

 ก๊าซอดั ก๊าซเหลว หรือก๊าซทีล่ะลายภายใต้ความดัน  (2A) 

 ของเหลวไวไฟ (3A)

 ของเหลวไวไฟ (3B) 

73

ไม่อนุญาตใหเ้ก็บสารเคมีและวตัถุอนัตราย ประเภทต่อไปนี้

นอกอาคาร

74

วตัถุระเบดิ (1)

กา๊ซภายใตค้วามดนัในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (2B)

ของแข็งไวไฟ (4.1A)

สารทีม่ีความเสีย่งต่อการลุกไหมไ้ดเ้อง (4.2)

สารทีใ่หก้า๊ซไวไฟเมือ่สมัผสักบัน ้ า (4.3)

สารออกซิไดส ์(5.1)

สารเปอรอ์อกไซดอิ์นทรีย ์(5.2)

สารทีติ่ดไฟและไม่ติดไฟทีม่ีคุณสมบติัเป็นพิษ (6.1A 6.1B)

วสัดุกมัมนัตรงัสี (7)
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การเก็บวตัถุอนัตรายประเภท 2A นอกอาคาร

 พื้ นทีเ่ก็บตอ้งมีหลงัคาปกคลุม ห่างจากอาคารอืน่ 

ไม่นอ้ยกว่า 5 เมตร

 มีอุปกรณย์ดึถงักา๊ซป้องกนัไม่ใหล้ม้

 มีตาข่ายลอ้มรอบ และจดัเก็บห่างจากตาข่ายไม่

นอ้ยกว่า 1 เมตร
 ไม่เก็บวสัดุอืน่ๆ รวมกบัถงักา๊ซ

75

พื้ นท่ีเก็บตอ้งมีระยะห่างจากอาคารอ่ืน             

ไม่นอ้ยกว่า 10 เมตร 

การเก็บสารเคมีและวตัถุอนัตรายประเภท 3A & 3B
นอกอาคาร

พื้ นมีความลาดเอียงไม่นอ้ยกว่า 1%
มีรางระบายสารเคมีและวตัถุอนัตราย

ท่ีหกรัว่ไหลลงสู่บ่อกกัเก็บ

มีเข่ือนท่ีสามารถควบคุมการระบายสู่ภายนอก

76



1/13/2015

39

มาตรการการป้องกนั

 การจดัการดา้นสุขศาสตร์

 อุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคล

 เครือ่งหมายความปลอดภยั

77

การจดัการดา้นสุขศาสตร์

หมายถงึ  การจดัการเพือ่ควบคุมปัจจยัทางสิง่แวดลอ้ม

ไม่ใหส่้งผลกระทบต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน

 สุขอนามยัของผูป้ฏิบติังาน 

 การตรวจสุขภาพ / การส่งผลการตรวจสุขภาพ

ผูป้ฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการ

คุม้ครองแรงงาน

 สุขลกัษณะสถานทีเ่ก็บรกัษาสารเคมีวตัถุอนัตราย

78
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สุขอนามยัของผูป้ฏิบติังาน

• หา้ม

 กิน  ดืม่ หรือ สูดดม 

 ซกั หรือ เก็บเสื้ อผา้ที่ท างาน

กบัสารเคมีไวร้วมกบัเสื้ อผา้ที่

สวมใส่ ปกติ

ควรท า

 ลา้งมือ หลงัสมัผสัสารเคมี

 ตรวจเช็คอุปกรณป้์องกนั

ส่วนบุคคลใหม้ีสภาพ

พรอ้มใชง้าน

 ตรวจเช็คความพรอ้มของ

สภาพร่างกายในการ

ปฏิบติังาน
79

• ตอ้งจดัใหค้นงาน สวมอุปกรณป้์องกนัอนัตราย

ส่วนบุคคล ตามความเหมาะสมและจ าเป็นต่อ

การปฏิบติังาน

• ตอ้งดูแลรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

80

อปุกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  

(Personal Protective Equipment : PPE)
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อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล

แว่นตา  

หนา้กาก

ถุงมือ

หมวกนริภยั

รองเทา้

ชุดป้องกนัสารเคมี

81

82

อุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (ต่อ)
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อุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

83

อุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (ต่อ)

84
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เครื่องหมายความปลอดภยั

เป็นสิง่ทีใ่ชใ้นการสือ่สารใหต้ระหนกัถึงอนัตราย

ทีม่ีอยู่ในบริเวณนั้นๆ โดยส่วนมากเป็นสญัลกัษณส์ี 

รูปภาพทีเ่ขา้ใจง่าย อาจมีขอ้ความก ากบัไวด้ว้ย เพือ่

แสดงใหป้ฏิบติั ละเวน้การปฏิบติั หรือแสดงการเตือน

อนัตรายทีอ่าจเกิดกบัคน หรือทรพัยส์ิน  การติดตั้งควร

ติดตั้งไวใ้นบริเวณทีเ่ห็นไดช้ดัเจน

85

การปิดฉลาก เครื่องหมายต่าง ๆ ในสถานท่ีท างาน

 ฉลากตามขอ้ก าหนดของ ILO ของสถานประกอบการ

 รูปสญัลกัษณ ์แสดงความเป็นอนัตรายตามระบบ GHS

 รูปสญัลกัษณแ์สดงขอ้ควรระวงัต่าง ๆ

 รูปสญัลกัษณที์เ่กีย่วขอ้งกบัอคัคีภยั เช่น ทางออกฉุกเฉิน 

ทางหนไีฟ ถงัดบัเพลิง เป็นตน้

86
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ADR GHS

NFPA CODE HAZCHEM CODE 87

ILO

88



1/13/2015

45

89

สีเพือ่ความ

ปลอดภยั
สีตดั ความหมาย ตวัอย่างการใชง้าน

สีแดง สีขาว -หยดุ

-เคร่ืองหมายหยดุ

-เคร่ืองหมายอุปกรณห์ยดุฉุกเฉิน

-เคร่ืองหมายหา้ม

สีเหลือง สีด า
-ระวงั

-มีอนัตราย

-เคร่ืองหมายเตือน

-ช้ีบ่งว่ามีอนัตราย เช่นไฟ วตัถุระเบิด

-ช้ีบ่งถงึเขตอนัตราย  เคร่ืองกีดขวาง

สีฟ้า สีขาว -บงัคบัใหต้อ้งปฏิบติั เคร่ืองหมายบงัคบั

สีเขียว สีขาว -แสดงสภาวะปลอดภยั
-ทางหนี

-ทางออกฉุกเฉิน

สีทีใ่ชเ้พือ่ความปลอดภยั ดงันี้

90
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ตวัอย่างเครือ่งหมายความปลอดภยัไดแ้ก่

ป้ายหา้ม 

ป้ายเตือน 

ป้ายขอ้มูล

ป้ายบงัคบั

91

ตวัอย่างป้ายหา้ม

ป้ายหา้ม คือ  ป้ายหา้มการปฏิบติัท่ีจะก่อหรือ

เป็นเหตุใหเ้กิดอนัตราย

92

No forklift truck

No water for fire extinguishing

No drinking water

No fire or open flames

Prohibition signs
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ป้ายเตือน คือ ป้ายเตือนใหร้ะวงัภยัหรือ

อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน

93

Warning signs

Forklift trucks

Toxic substances

ป้ายขอ้มูล คือ ป้ายท่ีใหข้อ้มูลเฉพาะ เช่น

ทางหนีไฟหอ้งปฐมพยาบาล

94

Emergency escape, first aid signs
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ป้ายบงัคบั คือ ป้ายที่ก าหนดใหต้อ้งปฏิบติัสิง่หนึง่สิง่ใด

95

Specific behaviour or action signs

การฝึกอบรม

 ผูค้วบคุมหรือหวัหนา้คลงัสินคา้ ควรไดร้บัการฝึกอบรมดงันี้

(1)  คุณสมบติัของวตัถุอนัตราย การจ าแนกประเภทของ

วตัถุอนัตรายในการจดัเก็บ / SDS / วิธีการจดัเก็บ

(2)  วิธีการใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล และอุปกรณป้์องกนัภยั   

ชนดิต่างๆ 

(3)  การใชง้าน การใชคู่้มือการปฏิบติังาน 

(4)  การกูภ้ยัเบื้ องตน้รวมทั้งการใชเ้ครือ่งมือดบัเพลิงมือถอื

(5)  ขอ้มูลทีส่ าคญัในกรณีฉุกเฉิน โดยทัว่ไปควรอบรมปีละ 1 ครั้ง

96



1/13/2015

49

 ผูป้ฏิบติังานทัว่ไปและผูป้ฏิบติังานใหม่ ควรไดร้บัการ 

ฝึกอบรมอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง ซ่ึงควรมีหวัขอ้ ดงันี้

(1) การจ าแนกสารเคมีและวตัถุอนัตรายในการจดัเก็บ /

SDS / วิธีการจดัเก็บ

(2) วิธีการจดัการเมือ่มีการหกหรือรัว่ไหล 

(3) การใชเ้ครือ่งมือดบัเพลิงมือถอื การอพยพ 

(4) การใชอุ้ปกรณป้์องกนัภยัส่วนบุคคล 

(5) วิธีปฏิบติัเมือ่เกิดเหตุฉุกเฉิน และการซอ้มแผนฉุกเฉิน

การฝึกอบรม (ต่อ)

97

แหล่งคน้หาขอ้มูลความปลอดภยัสารเคมี

• http://chemfinder.cambridgesoft.com/result.asphttp

• http://www.chemtrack.org/Chem.asp

ฐานความรูเ้รือ่งความปลอดภยัดา้นสารเคมี สนบัสนุนโดย สกว.

• http://www.chemwatch.com

• http://www2.diw.go.th/haz

• http://www.diwsafety.org

• http://msds.pcd.go.th : ศูนยข์อ้มูลวตัถุอนัตรายและเคมีภณัฑ ์

Chemical Data Bank ของกรมควบคุมมลพษิ
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การรายงานความปลอดภยั

การเก็บรกัษาวตัถุอนัตรายประจ าปี

98

การรายงานความปลอดภยัการเก็บรกัษาวตัถุอนัตราย (แบบ บฉ.4)

ขั้นตอนการรายงาน เป็นดงันี้

(1) บุคลากรเฉพาะเขา้ระบบทางเว็บไซตก์ารทดสอบ ที ่

http://hazexam.diw.go.th/haz_login.asp โดยใชร้หสัผ่าน และ

น าเขา้ขอ้มูลอิเล็กทรอนกิส ์ตามแบบ บฉ. 4 ทีป่รากฏบนหนา้

จอคอมพวิเตอร ์ตรวจสอบยืนยนัและรบัรองความถูกตอ้งการ

น าเขา้ขอ้มูลและแจง้ผูป้ระกอบการเพือ่รบัรองขอ้มูล

(2) ผูป้ระกอบการวตัถุอนัตรายเขา้ระบบทางเว็บไซตก์ารทดสอบ ที ่

http://hazexam.diw.go.th/haz_login.asp โดยใช ้รหสัผ่าน และ

ใหก้ารรบัรองรายงานขอ้มูล

100
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ระยะเวลาการส่งรายงานฯ

• ก าหนดใหส่้งรายงานฯ ปีละ 1 ครั้งทุกสิ้ นปีปฏิทิน 

โดยผ่านระบบสญัญาณคอมพิวเตอร ์ระหว่างวนัที่

1 มกราคม ถงึ สิ้ นเดือนกุมภาพนัธ ์ของปีถดัไป

• หากตอ้งการแกไ้ขรายงานฯ ทีส่่งแลว้ ใหย้ืน่แจง้เป็น

ลายลกัษณอ์กัษรทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรม

101
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เลอืก
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บคุลากรเฉพาะ

102

บฉ57-xxxx

xxxxx
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104

105

ddd
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ใหต้รวจสอบ

ความถูกตอ้ง

ของขอ้มูล

ก่อนท า

รายการต่อไป

106

กรณีที่ไม่ใช่ผูผ้ลิตหรือ 

ผูน้ าเขา้ ไม่ตอ้งกรอก

ใหก้รอกรายละเอียดของวตัถุอนัตรายท่ี

กรมโรงงานรบัผิดชอบ และประเภทตาม

การจดัเก็บ (เช่น สารไวไฟ สารกดักร่อน)                                         
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110
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บฉ57-xxxx
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บฉ57-xxxx
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บฉ57-xxxx

บฉ57-xxxx

บฉ57-xxxx

114

สถานประกอบการ
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คม57-xxx

xxxxx
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คม57-xxxx

บฉ57-xxxx
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บฉ57-xxxx
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บฉ57-xxxx
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บฉ57-xxxx

120

121

aaa

aaa

aaa บฉ54-xxxx

บฉ54-xxxx

บฉ54-xxxx
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122

ส านกัควบคุมวตัถุอนัตราย 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศพัท ์0 2202 4248

E-mail : hazspecialist@diw.mail.go.th
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