
การปรับปรุงกฎหมายสิง่แวดลอม และ
กฎระเบยีบภายใตกรมโรงงานอุตสาหกรรมในรอบ 3 ป



1. พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535

2. พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551

 กฎหมายที่เกีย่วของ 2 ฉบับ



มาตรฐาน / กฎระเบียบดานมลพิษน้ํา

มาตรฐาน / กฎระเบียบดานมลพิษอากาศ

มาตรฐาน / กฎระเบียบดานกลิ่นเหม็น

มาตรฐาน / กฎระเบียบดานเสียงดัง

มาตรฐาน / กฎระเบียบดานกากอุตสาหกรรม

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

พ.ร.บ.โรงงาน



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการควบคุมปริมาณความสกปรก
ของน้ําทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อฟนฟูคุณภาพในแมน้ําเจาพระยา พ.ศ. 2551

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานทีม่ีระบบบําบัดน้ําเสีย
ตองติดตั้งเครื่องมือหรอือุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม 
พ.ศ.2547

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานทีม่ีระบบบําบัดน้ําเสีย
ตองติดตั้งเครื่องมือหรอือุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานทีม่ีระบบบําบัดน้ําเสีย
ตองติดตั้งเครื่องมือหรอือุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549

มาตรฐาน / กฎระเบียบดานมลพิษน้ํา



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานทีม่ีระบบบําบัดน้ําเสีย

ตองติดตั้งเครื่องมือหรอือุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม 

ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องหลักเกณฑการใหความเหน็ชอบใหโรงงาน

ที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษและ

เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

มาตรฐาน / กฎระเบียบดานมลพิษน้ํา



โรงงานที่ขออนุญาตตั้งหรือขยายโรงงานซึ่งมีน้ําเสียจากการประกอบ
กิจการตองมีระบบบาํบัดน้ําเสียที่มปีระสิทธิภาพสูง สามารถบําบัด
น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการจนสามารถนํากลับมาใช
ประโยชนไดทั้งหมด  หรอื

มีระบบเก็บกักที่สามารถเก็บกักน้ําทิ้งไดทั้งหมดโดยไมรั่วซึมลงสูแหลง
น้ําใตดิน  และตองไมระบายออกสูแมน้ําเจาพระยาทั้งโดยตรงหรือ
โดยออม เชน คลองหลัก / คลองเชื่อง ซึง่เปนแหลงน้ําสาธารณะ

มาตรการควบคุมความสกปรกฯ



น้ําทิ้งตามประกาศกระทรวงฉบบันี้หมายความถึงน้ําเสียจากกระบวนการ
ผลิตเทานั้น  ไมรวมถึงน้ําหลอเย็นและน้ําทิ้งจากระบบสนับสนุนการผลิต 
เชน น้ําเสียจากกระบวนการผลิตน้ําดี หรือน้ําเสีย
จากหมอน้ํา

ครอบคลุมพืน้ที่ที่แมน้ําเจาพระยาไหลผาน (9 จังหวัด) ไดแก 
จังหวัดนครสวรรค ชัยนาท สิงหบุร ีอางทอง อยุธยา ปทุมธานี 
นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ

มาตรการควบคุมความสกปรกฯ



โรงงานที่ตองติดตั้งเครื่องมือหรอือุปกรณพิเศษและเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณเพิ่มเติม ไดแก

โรงงานทีม่ีน้ําทิง้มากกวา 10,000 ลบ.ม./วัน

โรงงานทีม่ีน้ําทิง้ตั้งแต 3,000 ลบ.ม./วัน ถึง 10,000 ลบ.ม./วัน  หรือโรงงานที่มี
ปรมิาณความสกปรกในรปูบีโอดีกอนเขาสูระบบบําบัด (BOD load of influent) 
ตั้งแต 4,000 กก.วันขึ้นไป

โรงงานทีม่ีน้ําทิง้ตั้งแต 1,000 ลบ.ม./วัน ถึง 3,000 ลบ.ม./วัน

โรงงานทีม่ีน้ําทิง้ตั้งแต 500 ลบ.ม./วัน ถงึ 1,000 ลบ.ม./วัน

ทั้งนี้ ยกเวนโรงงานที่ไมมกีารระบายน้ําทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน
หรือโรงงานที่ระบายน้ําทิ้งสูระบบบําบดัน้ําเสียรวม

Online Monitoring



ปริมาณน้ําทิ้ง 

(ลบ.ม./วัน)

วันที่มีผลบังคับใช (เดมิ) วันที่มีผลบังคับใช (ใหม)

> 10,000 15 มกราคม 2548 15 มกราคม 2548

3,000 – 10,000

(BOD Load > 4,000 kg/d) 1 มกราคม 2552

1 มกราคม 2553

1,000 – 2,999 1 มกราคม 2554

500 - 999

Online Monitoring



น้ําทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมไมหมายความรวมถึงน้ําหลอ

เย็นจากกระบวนการหลอเย็นซึ่งเปนการระบายความรอนเทานั้นและไมมี

การปนเปอน

กําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการตรวจวัดดวยระบบ Online และ

ผลวิเคราะหจากหองปฏิบัติการวิเคราะห

Online Monitoring



โรงงานที่ตองติดตั้งเครื่องตรวจวดั BOD ไดแก

โรงงานลําดับที่ 4 ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว ที่ไมใชสัตวน้ํา

โรงงานลําดับที่ 5 ประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม

โรงงานลําดับที่ 6 ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา

โรงงานลําดับที่ 7 ประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันพืช

โรงงานลําดับที่ 8 ประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม

โรงงานลําดับที่ 9 ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง

โรงงานลําดับที่ 10 ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง

โรงงานลําดับที่ 11 ประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล

Online Monitoring



โรงงานที่ตองติดตั้งเครื่องตรวจวดั BOD ไดแก

โรงงานลําดับที่ 13 ประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรอื เครื่อง
ประกอบอาหาร

โรงงานลําดับที่ 15 ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว

โรงงานลําดับที่ 16 ประกอบกิจการเกี่ยวกับตม กลั่น หรอืผสมสุรา

โรงงานลําดับที่ 17 ประกอบกิจการเกี่ยวกับเอทิลแอลกอฮอล

โรงงานลําดับที่ 19 ประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร

โรงงานลําดับที่ 20 ประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมี  
แอลกอฮอล น้ําแร น้ําอัดลม

โรงงานลําดับที่ 52 ประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง

Online Monitoring



โรงงานที่ตองติดตั้งเครื่องตรวจวดั COD ไดแก

โรงงานลําดับที่ 22 ประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรอืเสนใย

ซึ่งมิใชใยหนิ

โรงงานลําดับที่ 24 ประกอบกิจการเกี่ยวกับถักผา ผาลูกไม หรือ

เครื่องนุงหม ฟอกยอมสี

โรงงานลําดับที่ 29 ประกอบกิจการเกี่ยวกับหมัก ชําแหละ อบ ปน หรือ

บด ขัด แตงสําเร็จ หรือเคลือบสหีนังสัตว

โรงงานลําดับที่ 38 ประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อหรอืกระดาษ

โรงงานลําดับที่ 42 ประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ สารเคมี หรือ 

วัสดุเคมีซึ่งไมใชปุย

Online Monitoring



โรงงานที่ตองติดตั้งเครื่องตรวจวดั COD ไดแก

โรงงานลําดับที่ 44 ประกอบกิจการเกี่ยวกับยางเรซินสังเคราะห  

ยางอีลสาโตเมอรพลาสติก หรือเสนใยสังเคราะห

ที่ไมใชใยแกว

โรงงานลําดับที่ 49 ประกอบกิจการเกี่ยวกับกลั่นน้ํามันปโตรเลียม

โรงงานที่ตองติดตั้งเครื่องตรวจวดั BOD และ COD ไดแก                         

โรงงานลําดับที ่101

ทั้งนี้ หากโรงงานลําดับที ่101 รบัน้ําเสียจากโรงงานชนิดหรือ

ประเภทเดียวกันใหติดตั้งเครื่องตรวจวัด BOD หรือ COD แลวแตกรณี

สําหรับโรงงานอื่นๆ ใหขอความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Online Monitoring



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปรมิาณสารเจือปนในอากาศทีร่ะบาย

ออกจากโรงกลั่นน้ํามนัปโตรเลียม พ.ศ.2553

มาตรฐาน / กฎระเบียบดานมลพิษอากาศ



มาตรฐานโรงกลั่นน้ํามัน







ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไมใชแลว 

พ.ศ. 2548

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลว พ.ศ. 2551

กฎกระทรวง เรื่อง ยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบกิจการโรงงานซึ่งนํา

ของเสียหรือวัสดุเหลือใชจากการประกอบกิจการโรงงานมาใชประโยชน พ.ศ. 2553

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยการแจงและการรับแจงยกเวน

คาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบกิจการโรงงานซึ่งนําของเสียหรือวัสดุเหลือใช

จากการประกอบกิจการโรงงานมาใชประโยชน พ.ศ. 2553

มาตรฐาน / กฎระเบียบดานกากอุตสาหกรรม



กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)

ตองรักษาโรงงานใหสะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลอยูเสมอ  และจัดใหมี

ที่รองรับหรือทีก่ําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตามความจําเปนและเหมาะสม

ตองแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งมีวัตถุมีพษิปนอยูดวย หรอื

สําลีผาหรือเศษดายที่เปอนวัตถุไวไฟ ไวในที่รองรับตางหากที่เหมาะสมและ

มีฝาปดมิดชิด  และตองจัดใหมีการกําจัดสิ่งดังกลาวโดยเฉพาะดวยวิธีการ

ที่ปลอดภัยและไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ

กฎหมายเกีย่วกับสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว



กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) (ตอ)

ผูประกอบกิจการโรงงานทีม่ีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งมี
ลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนด ตองดําเนนิการเกี่ยวกับการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ดังนี้

หามมิใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากอธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม ใหนําออกไปเพื่อการทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง 
หรือฝงดวยวิธีการและสถานที่ ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด

ตองแจงรายละเอยีดเกี่ยวกบัชนดิ ปริมาณ และลกัษณะคุณสมบัติและสถานที่เก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลวนั้นๆ  พรอมทั้งวธิีการเก็บ ทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง ฝง เคลื่อนยายและขนสง ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด

ประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่องการ

กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ที่ไมใชแลว พ.ศ.2548

กฎหมายเกีย่วกับสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว



ผูกอกําเนดิของเสีย ผูขนสงของเสีย ผูรับกําจัดของเสีย

น้ํามันเครื่อง

แบตเตอรี่

Factory

101

Factory

105

Factory

106

Factory

อื่นๆ

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ประกาศ กรอ. ป 2551



กําหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรายที่ตองกําจัดโดยวิธีการเผาทําลายใน

เตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสําหรับของเสียอันตราย เชน

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบตัิเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2551



หามไมใหนําของเสียอันตรายนอกเหนอืจากที่กําหนดดังกลาวมากําจัดโดยวิธีเผา

ทําลายในเตาปูนซีเมนตและเตาเผาปูนขาว ยกเวนผูประกอบกิจการรับกําจัดของเสีย

จะสงรายละเอียดเกี่ยวกับการกําจัดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนตและผลิต

ปูนขาว ตั้งแตแผนการผลิต ปริมาณการใชวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน ปรมิาณ

และวิธีการจัดเก็บ ตลอดจนความสามารถในการเผาทําลายของเสียอันตราย 

การกําจัดมลพิษ รวมทั้งมวลสมดุลในการผลิต ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม

พิจารณาและเห็นชอบกอน

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบตัิเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2551



ใหยกเวนคาธรรมเนียมรายปเปนเวลา 5 ปใหกบัผูประกอบกิจการโรงงาน ดังนี้

นําของเสยีหรือวัสดุเหลือใชจากการประกอบกิจการโรงงานมาผลิตกาซชีวภาพ

เพื่อเปนพลังงานทดแทน

นําอากาศเสียจากการเผาไหมในกระบวนการผลิตทั้งหมดกลับมาใชประโยชนได

ผูประกอบกิจการโรงงานทีป่ระสงคจะขอรับการยกเวนคาธรรมเนียมรายปให

ดําเนินการตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยการแจงและการรับแจง

ยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบกิจการโรงงานซึ่งนําของเสียหรือวัสดุ

เหลือใชจากการประกอบกิจการโรงงานมาใชประโยชน พ.ศ. 2553

การยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบกิจการโรงงานฯ



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภยั พ.ศ. 2552

การจัดทํารายงานการศึกษามาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย



ผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือขยายโรงงานตามประเภทหรือ

ชนิดของโรงงานตามทีก่ําหนดตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภยั 

จํานวน 1 ฉบับ พรอมกบัการยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

หรือคําขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน

ไมบังคับใชกับโรงงานที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคม

อุตสาหกรรม  หรือในเขตสงเสริมการลงทุนที่ไดจัดทํารายงาน EIA ตามกฎหมาย

สิ่งแวดลอม

การจัดทํารายงานการศึกษามาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย



หัวขอของรายงาน

ดานสิ่งแวดลอม

ขอมูลรายละเอียดโครงการ

ขอมูลสภาวแวดลอมปจจุบันที่เกี่ยวของ เชน คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ การใชประโยชน

ที่ดิน หรือการคมนาคม

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระดับความรุนแรงของการประกอบกิจการโรงงาน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ดานความปลอดภัย

การประเมินและวิเคราะหอันตรายทีอ่าจเกิดขึ้นจากโรงงานในทกุดาน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

จัดใหมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย

การจัดทํารายงานการศึกษามาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย



การจัดทํารายงานการศึกษามาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย



การจัดทํารายงานการศึกษามาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย



การจัดทํารายงานการศึกษามาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย



การจัดทํารายงานการศึกษามาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย



การจัดทํารายงานการวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณ

สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2550

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดประเภทหรือชนิด

ของโรงงานที่ตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพษิที่ระบายออก

จากโรงงาน พ.ศ.2553



กําหนดใหโรงงานบางชนิดและขนาดตองจัดทํารายงานชนิดและปริมาณ

สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน (ตามแบบรายงาน รว.1  รว.2 

และ รว.3) โดยกําหนดใหสงรายงานใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2 ครั้งตอป

ครั้งที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถนุายน) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 

ครั้งที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) ภายในวันที่ 31 มกราคมของปถัดไป

ทั้งนี้ สามารถสงผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่กําหนด และใหเก็บรวบรวม

ไวที่โรงงาน 1 ชุด

การจัดทํารายงานการวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ



การเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง อยางนอยเดือนละ 1 ครัง้

กรณีมีระบบบําบัดน้ําเสีย : เก็บตัวอยางน้ําที่จุดกอนเขาและออกจากระบบ 

กรณีไมระบายน้ําทิ้ง : เก็บตัวอยางน้ําในบอสุดทาย

กรณีสงบําบัดไปโรงงานปรับสภาพน้ําเสียรวม (101) : เก็บที่จุดกอนสงเขา

ระบบบําบัดน้ําเสียรวม

พารามิเตอร

อยางนอย BOD หรือ COD หรือ SS หรือทั้งสามพารามิเตอร

โลหะหนักตามคุณลักษณะของน้ําเสียของโรงงาน

ตามรายงาน EIA

ทั้งนี้ ตองเปนคาตรวจวัดจริง

การจัดทํารายงานการวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ



การเก็บตัวอยางอากาศ อยางนอย 6 เดือนตอครั้ง

เก็บตัวอยางที่ปลองหรือชองระบายอากาศ

พารามิเตอร

อยางนอย SO2 หรือ NOx หรือ TSP หรือทั้งสามพารามิเตอร

ตามรายงาน EIA

ทั้งนี้ ตองเปนคาตรวจวัดจริง (หรือคาจากการคํานวณสําหรับการระบายแบบฟุงกระจาย –

Fugitive Emission)

การจัดทํารายงานการวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ



การจัดทํารายงานการวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ



การจัดทํารายงานการวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ



การจัดทํารายงานการวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ



การจัดทํารายงานการวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ



การจัดทํารายงานการวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ



การจัดทํารายงานการวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ



การจัดทํารายงานการวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ



การจัดทํารายงานการวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ



การจัดทํารายงานการวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ



กฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถอุันตราย
และ

การกําหนดใหสถานประกอบการมีบุคลากร
เฉพาะรบัผิดชอบความปลอดภยั

การเก็บรักษาวัตถอุันตราย



1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่          
กรมโรงงานอตุสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดใหสถานประกอบการ      
วัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษา      
วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551

3. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงมี
บุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียน เปนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความ 

ปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนัตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบและการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนัตราย 

พ.ศ. 2551

4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและ  

วัตถุอนัตราย พ.ศ. 2550
47



การกํากับดูแล 

การกําหนดหลักเกณฑตางๆ ที่ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก 

หรือผูมีไวในครอบครองจะตองดําเนินการ 

ตามมาตรา 20(1) แหง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

กําหนดปริมาณ องคประกอบ คุณสมบัติและสิ่งเจือปน ภาชนะบรรจุ  
วิธีตรวจและทดสอบภาชนะ ฉลาก การผลิต การนําเขา การสงออก 

การขาย การขนสง การเก็บรักษา การกําจัด การทําลาย การปฏิบัติกับ
ภาชนะของวัตถุอันตราย การใหแจงขอเท็จจริง การใหสงตัวอยาง หรือ       

การอื่นใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ปองกัน บรรเทา หรือ 

ระงับอันตรายที่ เกิดแกบุคคล  สัตว  พืช  ทรัพย  หรือสิ่งแวดลอม        

โดยคํานึงถึงสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวางประเทศ
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 การกาํหนดใหมีผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ

มาตรา 20(2) ใหอํานาจรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ
โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออก
ประกาศกําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบสําหรับการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด   

ตาม 20(1) 
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ออกตามความในมาตรา 20(1) แหง พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535

เนื้อหา 

1.1 คําจํากัดความ
1.2 หนาที่ของผูประกอบการวัตถุอันตราย
1.3 การใชบังคับ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

การเกบ็รักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรบัผิดชอบ พ.ศ. 2551

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป 

เลม 125 ตอนพิเศษ 72 ง วันที่ 18 เมษายน 2551
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1.1 คําจํากัดความ
วัตถุอันตราย

ผูประกอบการ      
วัตถุอันตราย

:  วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุ-
อันตราย ออกตามความในมาตรา 18 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุ-
อันตราย พ.ศ. 2535

:  ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน
ครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย
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การเกบ็รกัษา

สถานที่เกบ็รกัษา

การจําแนกประเภทวตัถุอันตราย
สําหรับการเกบ็รกัษา

:   การเก็บรักษาวัตถุอันตรายทั้งในและนอก
สถานที่เก็บรกัษา ทั้งนี้ไมรวมถึงการเก็บ
รักษาในแท็งก (Tank) ไซโล (Silo) และ
ภาชนะบรรจุกาซเหลวเย็นจดั

:   อาคารคลังสินคาที่ใชสําหรับเก็บรักษา

วัตถอุันตราย

:   การจดัประเภทวัตถุอันตรายตามลักษณะ
ทางกายภาพ เคมี หรอือันตรายอื่นที่อาจ
เกิดขึ้น เพื่อใชในการจดัเกบ็วัตถุอนัตราย
อยางปลอดภัย

1.1 คําจํากัดความ(ตอ)
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มาตรการการปองกัน

ขอกําหนดพิเศษ          

:  การดําเนินการเพื่อปองกันอันตรายที่อาจ
เกิดจากการเก็บรักษาประกอบดวยการ
จัดการดานสุขศาสตร คําแนะนําการ
ปฏิบัติงาน การฝกอบรม และการจัดการ
เมื่อเกิดการหกรั่วไหล เปนตน

:  ขอกําหนดเพิ่มเติมของสถานที่เกบ็รักษา
วัตถุอันตรายที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ไดแก
วัตถุระเบิด กาซ  สารไวไฟ และสาร
ออกซิไดซ

1.1 คําจํากัดความ(ตอ)
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1.2 หนาที่ของผูประกอบการวัตถุอันตราย
ใหผูประกอบการวตัถุอนัตรายดาํเนินการดานความปลอดภัย
เกี่ยวกับการเก็บรักษาวตัถุอนัตรายใหเปนไปตาม ประกาศ     
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือ่งคูมอืการเก็บรกัษาสารเคมีและ
วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2550

1.3 การใชบังคับ
• มีผลใชบงัคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
• กรณีทีผู่ประกอบการมีการเก็บรักษาวตัถุอนัตรายกอนวันที่

ประกาศมีผลใชบงัคับใหดําเนินการตอไปไดแตตองปรับปรุงให
เปนไปตามประกาศนี้ภายในเวลา 3 ปนับแตวนัที่มีผลใชบังคับ
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาํหนดใหสถานประกอบการ
วัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผดิชอบความปลอดภัยการเกบ็รกัษาวัตถุอันตราย

ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรบัผิดชอบ พ.ศ. 2551

ออกตามความในมาตรา 20(2) แหง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป 

เลม 125 ตอนพิเศษ 72 ง วันที่ 18 เมษายน 2551
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เนื้อหา 

2.1 คําจํากัดความ
2.2 ขอยกเวนของประกาศฯ
2.3 การใชบังคับ
2.4 ลักษณะของสถานประกอบการวัตถุอันตรายที่ตองมี      

บุคลากรเฉพาะ
2.5 หนาที่และความรับผิดชอบของผูประกอบการวัตถุอันตราย
2.6 หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรเฉพาะ
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2.1 คําจํากัดความ
วัตถุอันตราย

ผูประกอบการ      
วัตถุอันตราย

:  วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุ-
อันตราย ออกตามความในมาตรา 18 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุ-
อันตราย พ.ศ. 2535

:  ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน
ครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย
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สถานที่เก็บรักษา

บุคลากรเฉพาะ

รายงานความปลอดภัย                  
การเก็บรักษาวัตถุอันตราย

:  อาคารคลังสินคาที่ใชสําหรับเก็บรักษา   
วัตถุอันตราย

:  ผูมีหนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยใน
เรื่องการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่สอบผานการ
ทดสอบวัดความรูหลักสูตรความปลอดภัยการ
เก็บรักษาวัตถุอันตราย

:  รายงานที่แสดงขอมลูเกี่ยวกับการเก็บรักษา
วัตถุอันตรายที่ผูประกอบการวัตถุอันตราย ตอง
แจงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2.1 คําจํากัดความ(ตอ)
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2.2 ขอยกเวนของประกาศฯ
ประกาศนี้มิใหใชกบัผูประกอบการวตัถุอันตรายที่เกบ็รกัษาวัตถุอันตรายในภาชนะ

บรรจุทีเ่ปนแท็งก (Tank) ไซโล (Silo) และภาชนะบรรจกุาซเหลวเย็นจัด 

(Portable/Bulk Container Cryogenic liquefied gas or Refrigerated liquefied gas)

2.3 การใชบังคับ
• มีผลใชบงัคับเมื่อพนกําหนด 3 ป นับตั้งแตวันประกาศใน     

ราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป
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ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูสงออกวัตถอุันตราย ที่มีวัตถอุันตราย
ชนิดที่ 1 2 หรือ 3 ปริมาณรวมตั้งแต 1,000MT/y ขึ้นไป
ผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอนัตรายที่มีพื้นทีก่ารเก็บรักษา
วัตถุอนัตรายตั้งแต 300 ตารางเมตร
ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือมีไวในครอบครองฯ ที่เปน  

วัตถุไวไฟ หรือวัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด

2.4 ลกัษณะของสถานประกอบการวตัถุอันตรายที่
ตองมีบุคลากรเฉพาะ
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2.5 หนาทีแ่ละความรับผิดชอบของผูประกอบการวัตถุอนัตราย

จัดใหมีบุคลากรเฉพาะปฏิบัติงานประจําสถานที่เก็บ
รักษาวัตถุอนัตราย
รายงานและรับรองรายงานความปลอดภยัการเก็บ
รักษาวัตถุอนัตรายทุก 1 ป
ดาํเนินการใหสถานที่เก็บรักษาวัตถุอนัตรายมีความ
ปลอดภัย
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2.6 หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรเฉพาะ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตาม “คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและ      

วัตถุอันตราย”

จัดทําแผนความปลอดภัยประจําปและใหขอมูลกรณีเกิด 

อุบัติภัย
จัดทําและรับรองรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษา
วัตถุอันตราย
การจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เรื่อง หลักเกณฑและวธิีการแจงมีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียน เปนบุคลากร
เฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน-
อุตสาหกรรมรับผิดชอบและการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษา

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2551

เนื้อหา 

3.1 คําจํากัดความ
3.2 การใชบังคับ 

3.3 หลักเกณฑและวิธกีารแจงมีบุคลากรเฉพาะ
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3.4  การจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะ
3.5  การสงรายงานความปลอดภยัการเก็บรักษาวัตถุอนัตราย
3.6  แบบการแจงมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษา           

วัตถุอนัตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
3.7  แบบคาํขอจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะฯ
3.8  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะฯ
3.9  รายงานความปลอดภยัการเก็บรักษาวัตถุอนัตราย

เนื้อหา (ตอ)
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3.1 คําจํากัดความ
วัตถุอันตราย

ผูประกอบการ      
วัตถุอันตราย

:  วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุ-
อันตราย ออกตามความในมาตรา 18 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุ-
อันตราย พ.ศ. 2535

:  ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน
ครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย
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สถานที่เก็บรักษา

บุคลากรเฉพาะ

การทดสอบวัดความรู

:  อาคารคลังสินคาที่ใชสําหรับเก็บรักษา     
วัตถุอันตราย

:  ผูมหีนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยใน
เรื่องการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่สอบผาน
การทดสอบวัดความรูหลักสูตรความ
ปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

:  การสอบวัดความรูตามหลักสูตร        
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่    
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด

3.1 คําจํากัดความ(ตอ)
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หนังสือรับรองการ     
จดทะเบียน

รายงานความปลอดภยั             
การเก็บรักษาวตัถุ-
อันตราย 

:  เอกสารรับรองการจดทะเบียน
บุคลากรเฉพาะทีก่รมโรงงาน
อุตสาหกรรมออกให

:  รายงานทีแ่สดงขอมูลเกี่ยวกับ
การเก็บรักษาวตัถุอันตรายที่
ผูประกอบการวัตถุอนัตราย 
ตองแจงตอกรมโรงงาน-
อุตสาหกรรม

3.1 คําจํากัดความ(ตอ)
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3.2 การใชบังคับ

3.3 หลกัเกณฑและวธิกีารแจงมีบุคลากรเฉพาะ

• มีผลใชบังคับในวันถัดจากวันครบกําหนด 3 ป 
นับตั้งแตวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

• ผูประกอบการวัตถุอันตรายที่ตองมีบุคลากรเฉพาะตองแจงการมี
บุคลากรเฉพาะตามแบบ บฉ.1 โดยยื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือตามที่กรมกําหนด ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออก
รหัสผานให เพื่อใชในการสงรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษา
วัตถุอันตราย
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3.4 การจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะ
ผูประสงคจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(1) ปริญญาตรี เรียนเคมีไมนอยกวา 8 หนวยกิต หรอื
จบมัธยมศกึษาตอนปลายและมีประสบการณเกี่ยวกับ 
การเก็บรักษาวตัถุอันตรายรวมกันไมนอยกวา 3 ป
(2) ผานการทดสอบวดัความรูตามหลักสตูร        
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวตัถุอันตรายที่กรมโรงงาน-
อุตสาหกรรมกําหนด โดยไดคะแนนไมต่ํากวา 80%
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3.4 การจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะ(ตอ)
การขอจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะใหยื่นที่กรมโรงงาน-
อุตสาหกรรมตามแบบ บฉ.2 โดยยื่นพรอมหลักฐาน ดังนี้
(1) สาํเนาบตัรประชาชน
(2) สาํเนาทะเบียนบาน
(3) สาํเนาปริญญาบัตรและผลการศกึษา หรือสาํเนา
หลักฐานการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและหนังสือรับรอง
ประสบการณ
(4) หลักฐานการสอบผานวัดความรู
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3.4 การจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะ(ตอ)

กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ตามแบบ บฉ.3 โดยออกรหัสผาน (password) ใหแกผูขอ  
จดทะเบียน เพื่อใชในการจดัสงรายงานความปลอดภัยการ
เก็บรักษาวัตถุอนัตราย
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3.5 การสงรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนัตราย
ขั้นตอนการจัดสงเปนดังนี้
(1) บคุลากรเฉพาะเขาระบบโดยใช รหัสผาน และนําเขาขอมูล    

อิเล็กทรอนิกส ตามแบบ บฉ.4 ที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร 
ตรวจสอบยืนยันและรบัรองความถูกตองการนําเขาขอมูลและแจง
ผูประกอบการเพื่อรบัรองขอมูล

(2) ผูประกอบการวตัถุอันตรายเขาระบบโดยใช รหัสผาน และใหการ
รบัรองรายงานขอมูล

จัดสงรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายตามแบบ บฉ. 4 ให      
กรมโรงงานอุตสาหกรรมปละ 1 ครั้งทุกสิ้นปปฏิทินโดยผานระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอร
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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและวตัถุอนัตราย

พ.ศ. 2550

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับประกาศและงานทั่วไป 

เลม 125 ตอนพิเศษ 15 ง วันที่ 22 มกราคม 2551
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เนื้อหาคูมือการเกบ็รักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

4.1 คําจํากัดความ
4.2 สถานที่เก็บรักษา
4.3 การจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสําหรับ    

การเก็บรักษา
4.4 มาตรการการปองกัน
4.5 ขอกําหนดพิเศษ
4.6 การเก็บรักษานอกอาคาร
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คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและวตัถุอนัตราย
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอนัตราย
การจําแนกประเภทวัตถุอันตรายสาํหรบัการจัดเก็บ
การจัดเก็บวัตถุอนัตรายและมาตรการการปองกัน



78

สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย

 สถานที่เก็บรักษาวตัถอุันตราย หมายถงึ อาคารคลังสินคาที่ใช
สาํหรบัเก็บรักษาสารเคมแีละวัตถุอันตราย



สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
ผนังอาคารและกําแพงกันไฟ
พื้น
ประตูและทางออกฉุกเฉิน
หลังคา
ระบบระบายอากาศ
ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และอุปกรณไฟฟา
การปองกันฟาผา
ระบบเตือนภัย
การระงับอัคคีภัย
ระบบกกัเกบ็น้ําที่ผานการดับเพลิง
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สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย(ตอ)
ผนังอาคารและกําแพงกันไฟ   ตองมีความมั่นคงแข็งแรง และ
เปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดย

ตองสามารถทนไฟได และกําแพงกันไฟตองมีความสูงขึ้นไปเหนือ
หลังคา 0.3-1.0 เมตร และยื่นออกจากผนังดานขาง 0.3-0.5 เมตร 

อาคารเก็บรักษาฯ ที่มีขนาดความกวางนอยกวา 30 เมตร และมี
พื้นที่ตั้งแต 1,200 ม.2 ตองมีผนังกันไฟกั้นตัดตอนที่มีระยะหางจากกัน 

ไมเกิน 40 เมตร
กรณีอาคารเก็บรักษาฯ หางจากอาคารอื่นนอยกวา 10 เมตร ผนัง

อาคารตองสามารถทนไฟไดอยางนอย 90 นาที ยกเวน อาคารที่เก็บสาร
ไมติดไฟ 
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 พื้น
 แข็งแรง

 ทนน้ําและสารเคมี

 ในกรณีที่เก็บของเหลวไวไฟและวัตถุระเบิด พื้น

ตองไมเกิดไฟฟาสถิต และนําไฟฟาได 

ไมดูดซับของเหลว เรียบ ไมลื่น ไมมีรอยแตกราว   

ทําความสะอาดงาย
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ประตูและทางออกฉุกเฉิน

ทางเขาออก อยางนอยตองมี 2 ประตู รวมถึงประตูที่ใชเปน
ทางออกฉกุเฉินดานตรงกันขาม
ทางเขาออก จะตองไมมีสิ่งกีดขวาง และมีปายสัญลักษณ
ชัดเจน
ประตูฉุกเฉนิ ตองกวางไมนอยกวา 1.10 เมตร ไมปดตาย 

บริเวณใกลประตูฉุกเฉนิ ตองมีไฟฉุกเฉนิ สัญลักษณ สามารถ
มองเห็นไดในความมืด
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ประตู ฉุก เฉิน  ตองมีอย างนอย  2 ทางใน        

ทิศตรงกันขาม กรณีอาคารเก็บรักษาฯ ขนาด
ใหญ ตองมีทางออกฉุกเฉิน ทุกๆ 35 เมตร
ประตูกันไฟ ตองทนไฟไดไมนอยกวากําแพง  

กันไฟ

ประตูและทางออกฉุกเฉิน (ตอ)
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หลงัคา
ออกแบบใหมีการระบายความรอนในอาคารเก็บ และ

ระบายควันขณะเกิดเพลิงไหม

โครงสรางที่รองรับหลังคา ตองไดรับการปกปองดวย

วัสดุ ไมติดไฟ

วัสดุมุงหลังคา ทนไฟได 30 นาที

 หลังคาตองไมมีฝา 
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ระบบระบายอากาศ

ตองมีระบบระบายอากาศที่ดี โดยคํานึงถึงประเภท
สารเคมีและวัตถุอันตราย โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล

วิธีธรรมชาติ เชน วิธีระบายอากาศผานชอง
ระบายอากาศระหวางหลังคา 2 ชั้น ที่ซอนกันอยู
กลางหอง (หลังคากรงนก)

วิ ธี ก ล  ต อ ง ไ ด รั บ ก า ร อ อ กแบบ โ ด ย
ผูเชี่ยวชาญ
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ระบบไฟฟา แสงสวางฉุกเฉิน และอุปกรณไฟฟา
 ใหเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับไทยฉบับลาสุด 

โดยคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
 ระบบไฟฟาและแสงสวางฉุกเฉินจะตองออกแบบและติดตั้งเพื่อ
ปองกันการเกิดไฟไหม หรือระเบิด
 อุปกรณไฟฟาตองตอสายดิน  และระบบปองกันการเกิดไฟฟา
ลัดวงจร 

 โคมไฟชนิด metal halide และ mercury ตองมีฝาครอบปองกัน
หลอดตกสูพื้น
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การปองกันฟาผา

ตองติดตั้งสายลอฟา
สิ่ งปลูกสร างใดๆ  ที่ อยู ในระยะ  30  เมตร  ของ       

สิ่งปลูกสรางที่เก็บวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟตองติดตั้ง
ระบบสายลอฟา
ใหออกแบบติดตั้งโดยผูเชี่ยวชาญ
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ระบบเตือนภยั

ตองติดตั้งสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม และสัญญาณ
แจงเหตุกาซรั่ว

ตองติดตั้งสัญญาณเตือนภัยแบบกด ในตําแหนงที่
เหมาะสมทุกระยะไมเกิน 30 ม.

ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับ เชน ตรวจจับความรอน 

ตรวจจับควัน ตรวจจับกาซ เปนตน
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การระงบัอัคคีภยั
อุปกรณดับเพลิง

ตองติดตั้ ง เครื่องดับเพลิงที่มีขนาดและจํานวนที่
เหมาะสมกับปริมาณวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ และไดรับการ
ตรวจสอบ   ไมนอยกวา 6 เดือนตอ 1 ครั้ง
 ตองติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม พรอมจัดทําแผนผัง
 เคลื่อนยายและสะดวกตอการใชงาน
 ประเภทสารดับเพลิง
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ระบบน้ําดับเพลิง
 ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Water sprinkling system)

 ระบบหัวรับน้ําดับเพลิง (Water hydrant)

 สายน้ําดับเพลิง (Hose)

 ปริมาณน้ําดับเพลิงที่ใชในการดับเพลิง ตองเพียงพอ เปน
เวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง (ไมนอยกวา 100 ลบ.ม./ชม.)

การระงบัอัคคีภยั (ตอ)
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ระบบกักเก็บน้ําทีผ่านการดับเพลิง

น้ําที่ผานการดับเพลิง ตองระบายลงสูบอกักเก็บ และบําบัด
อยางถูกตอง

บอกักเก็บทําได โดยการทําบอซี เมนตภายนอกอาคาร
คลังสินคาหรือโดยวิธีทําทางลาดที่คลังสินคา  เพื่อปองกัน
ของเหลวไมใหไหลออกสูภายนอก
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การจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย

• การขนสง (Transportation)

• สถานที่ทาํงาน (Workplace)

• การจัดเก็บ (Warehouse)
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การจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย (ตอ)

• การขนสง 
(Transportation)

UN Transportation

1 วัตถุระเบิด
2 กาซ

3 ของเหลวไวไฟ

4
ของแข็งไวไฟ สารที่เกิดการลุกไหมไดเอง สารที่
ใหกาซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ํา

5 สารออกซิไดสและสารอินทรียเปอรออกไซด

6 สารพิษและสารตดิเชื้อ

7 วัสดุกัมมันตรังสี
8 สารกัดกรอน
9 สารหรือสิ่งของอันตรายอื่นนอกเหนือจาก 1-8
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การจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย (ตอ)

สถานที่ทํางาน (Workplace)

• EU Workplace

• USA-NFPA

• GHS
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การจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย (ตอ)
การจัดเกบ็ (Warehouse)

 คุณสมบัติความเปนอันตรายหลักของสารที่ตองพิจารณาเปน
อันดับตนๆ

การติดไฟ การระเบิด การออกซิไดซ
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 คุณสมบัติรองของสารที่นํามาพิจารณา

ความเปนพิษ ความกัดกรอน



ใหศึกษาขอมูลความปลอดภัยเบื้องตน
(ฉลาก เอกสารกํากับการขนสงวัตถุอันตราย หรือเอกสาร
ขอมูลความปลอดภัย)

การพิจารณาจําแนกประเภทสารเคมแีละวัตถุอันตราย

พิจารณาจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถอุันตราย

สําหรับการจัดเก็บตามลําดับความสําคญั ดังนี้
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98(ลําดับ 3-19 เนนคุณสมบตักิารระเบิดและติดไฟของสารเคมนีัน้)

อัน
ตร

าย
ม
าก

อัน
ตร

าย
น
อย

ลําดับความสําคญั
1. สารติดเชื้อ (6.2)

2. วัสดุกัมมันตรังสี (7)

3. วัตถุระเบิด (1)

4. กาซอัด กาซเหลว และกาซที่ละลายภายใต
ความดันตลอดจนภาชนะบรรจุขนาดเลก็   
ที่บรรจุกาซภายใตความดัน (2A, 2B)

5. สารที่ติดไฟไดเอง (4.2)

6. สารที่สัมผสักับน้ําแลวใหกาซไวไฟ (4.3)

7. สารเปอรออกไซดอินทรีย (5.2)

8. สารออกซิไดส (5.1A,5.1B และ 5.1 C)

9. ของแข็งไวไฟ (4.1A และ 4.1B )

10. ของเหลวไวไฟ (3A)

11. ของเหลวไวไฟ (3B)

12. สารติดไฟไดที่มีคุณสมบัติเปนพิษ (6.1A)

13. สารไมติดไฟที่มีคุณสมบัติเปนพิษ (6.1B)

14. สารติดไฟไดที่มีฤทธิ์กัดกรอน (8A)

15. สารไมติดไฟที่มีฤทธิ์กัดกรอน (8B)

16. ของเหลวติดไฟไดที่ไมไดอยูในกลุม 3A 
หรือ 3B (10)

17. ของแข็งติดไฟ (11)

18. ของเหลวไมติดไฟ (12)

19. ของแข็งไมติดไฟ (13)
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วิธีการจําแนกประเภทวตัถุอนัตราย
 ศึกษาขอมลูความปลอดภยั (MSDS)

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเกีย่วกบัสวนผสม
มาตรการปฐมพยาบาล
การจัดการและการจัดเก็บ
คุณสมบัตทิางกายภาพและทางเคมี
ขอมูลดานพิษวิทยา
ขอมูลสําหรับการขนสง
ขอมูลอื่น ๆ 
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ประเภทวัตถุอันตรายตามการจัดเก็บ
ประเภท รายละเอียด

1 วัตถุระเบิด

2A กาซอัด กาซเหลว หรือกาซที่ละลายภายใต

ความดัน

2B กาซภายใตความดันในภาชนะบรรจขุนาดเล็ก

(กระปองสเปรย)

3A ของเหลวไวไฟ  จุดวาบไฟ < 60 °C

3B ของเหลวไวไฟที่มีคุณสมบัติเขากบัน้ําไมได

4.1A ของแข็งไวไฟที่มีคุณสมบัติระเบิด

4.1B ของแข็งไวไฟ

4.2 สารที่มีความเสี่ยงตอ การลกุไหมไดเอง

4.3 สารที่ใหกาซไวไฟเมื่อสมัผัสน้ํา

5.1A สารออกซิไดซที่มีความไวในการทําปฏกิริยิามาก

5.1B สารออกซิไดซที่มีความไวในการทําปฏกิริยิา

ปานกลาง

ประเภท รายละเอียด

5.1C สารออกซิไดซแอมโมเนียมไนเตรท 

และสารผสม

5.2 สารอินทรียเปอรออกไซด

6.1A สารติดไฟไดที่มีคุณสมบตัิเปนพิษ

6.1B สารไมติดไฟที่มีคุณสมบตัิเปนพิษ

6.2 สารติดเชื้อ

7 สารกมัมันตรงัสี

8A สารติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกรอน

8B สารไมติดไฟที่มีคุณสมบตัิกัดกรอน

9 ไมนํามาใช

10 ของเหลวติดไฟไดที่ไมจัดอยูในประเภท 3A 
หรือ 3B

11 ของแข็งติดไฟได

12 ของเหลวไมติดไฟ

13 ของแข็งไมติดไฟ



101

ตารางเปรียบเทียบการจําแนกประเภทวัตถุอนัตราย

ADR จําแนกตามการจัดเก็บ

6.2 6.2

7 7
1 1
2 2A , 2B

4.2 4.2
4.3 4.3
5.2 5.2
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ตารางเปรียบเทียบการจําแนกประเภทวัตถุอันตราย (ตอ)
ADR จําแนกตามการจัดเก็บ

5.1 5.1A ,5.1B ,5.1C
4.1 4.1A ,4.1B
3 3A , 3B

สารพษิตามระบบ GHS 6.1A ,6.1B
8 8A ,8B

Liquid 10 ,12
Solid 11 ,13
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การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอนัตราย

 แบบแยกบริเวณ (Separate Storage)

 แบบแยกหาง (Segregate Storage)
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กรณีอยูในอาคาร (ภายในคลังสินคาเดยีวกัน)

ถูกแยกจากสารอื่นๆ โดยมีผนงัทนไฟ ซึ่งสามารถทนไฟได

อยางนอย 90 นาที

การจัดเก็บแบบแยกบริเวณ (Separate storage)
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 กรณีอยูกลางแจง (ภายนอกอาคารคลังสินคา)

ถูกแยกออกจากบริเวณอืน่ดวยระยะทางที่เหมาะสม

5 เมตรระหวางสารไวไฟกับสารไมไวไฟ 

10 เมตรระหวางวัตถุอนัตรายอื่นๆ

การกัน้ดวยกําแพงทนไฟซึ่งสามารถทนไฟ
ไดอยางนอย 90 นาที 

การจัดเก็บแบบแยกบริเวณ (Separate storage)
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การจดัเกบ็สารเคมีและวัตถุอนัตรายตั้งแต 2 ประเภท ขึ้นไป         
ในบริเวณเดยีวกัน 

ตองมีมาตรการปองกนัที่เพียงพอสําหรับการจดัเกบ็สารเคมีและ
วัตถุอนัตราย

นําขอกําหนดพิเศษเพิ่มเตมิสําหรับการจดั
เก็บสารเคมีและวัตถุอนัตรายที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เชน วัตถุ-
ระเบิด สารออกซไิดส หรือสารไวไฟ มาพิจารณาประกอบ ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในตารางการจัดเก็บฯ

การจัดเก็บแบบแยกหาง (Segregate storage)
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ตารางจัดเก็บสารเคมีและวตัถุอันตราย

-



หลักการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายในอาคาร
จัดเก็บตามประเภทโดยพิจารณาจากเอกสารขอมูลความปลอดภัย
ยึดหลัก เขากอน-ออกกอน (first in- first out) เพื่อลดความเสี่ยง
จากการเสื่อมสภาพ หรือการถูกทําลายของสารเคมี
ตองตรวจสอบคุณลักษณะทั้งปริมาณและคุณภาพ ภาชนะบรรจุและ
หีบหอตองอยูในสภาพที่ดี
จัดทําแผนผังกําหนดตําแหนง ประเภทกลุมสารเคมี พรอม
ตําแหนงอุปกรณฉุกเฉิน อุปกรณผจญเพลิง และเสนทางหนีไฟ
ตองมีพื้นที่วางโดยรอบระหวางผนังอาคารกับกองสารเคมี เพื่อ
ตรวจสอบและจัดการกรณีเกิดเพลิงไหมหรือหกรั่วไหล
การจัดเรียงสารเคมีไมควรสูงเกิน 3 เมตร
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 บริเวณโดยรอบตองไมมีสาเหตุที่ทําใหเกิดอัคคีภัย ;
ไมมีหญาขึ้นรก / ไมมีวัสดุติดไฟได / ไมมีแหลงประกายความรอน
 ตองไมเปนที่จอดยานพาหนะหรือเสนทางจราจร
 พื้นตองแข็งแรงและรับน้ําหนักสารเคมีและวัตถุอันตรายได /
ไมลื่น / ทนตอการกัดกรอน / ทนน้ํา /
 มีรางระบายลงสูบอกักเกบ็หรือเขื่อนไมใหไหลออกสูภายนอก

การเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนอกอาคาร
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การเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนอกอาคาร
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 การวางซอนกันของชั้นสารเคมีและ            

วัตถุอันตรายตองสูงไมเกิน 3 เมตร

Max 3 ม.
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อนญุาตใหเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

 กาซอดั กาซเหลว หรือกาซที่ละลายภายใตความดนั  (2A) 

 ของเหลวไวไฟ (3A)

 ของเหลวไวไฟ (3B) 



สํานักควบคุมวัตถุอันตราย 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท 0 2202 4248

http://www.diw.go.th
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