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ก  

คํานํา 
  

ปจจุบันสารเคมีที่เปนวัตถุอันตรายถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของอุตสาห
กรรมตางๆ ไมนอยกวา 50 ประเภท     ดวยความตองการใชในภาคอุตสาหกรรมนี้ทําใหการนําเขา
วัตถุอันตรายมีปริมาณเฉลี่ยปละ 2  ลานเมตริกตัน  และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ  วัตถุอันตรายแมนมี
ประโยชนมากมายแตก็มีโทษมหันตไดเชนกัน   ดังปรากฎอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากวัตถุอันตรายบอย
คร้ังทําใหสูญเสียชีวิตและทรัพยสินมากมาย    ดังนั้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไดแก การผลติ 
การเก็บรักษา  การขนสง และการใช  จะตองปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยโดยตลอด  

คูมือการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเลมนี้ ไดรับความรวมมือดวยดีจากอาจารยมหาวิทยาลัย เอก
ชน และภาคอุตสาหกรรม   วัตถุประสงค เพื่อเปนความรูสําหรับการจัดการและปฏิบัติใหสถานเก็บ
รักษาวัตถุอันตราย       มีความปลอดภัย  รวมท้ังเปนการยกระดับการประกอบการธุรกิจเคมี และอุต
สาหกรรมใหมีความรับผิดชอบและ อยูในระดับมาตรฐานสากล  เนื้อหาประกอบดวย  องคความรู
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ไดแก  มาตรการปกปอง เชน อาคาร พื้น ผนัง ประตูฉุก
เฉิน และการระบายอากาศ เปนตน    มาตรการการปองกัน     เชน  การปฐมพยาบาล  อุปกรณปอง
กันอันตรายสวนบุคคล เครื่องหมายความปลอดภัย  การจัดการเมื่อเกิดการหกรั่วไหล  คําแนะนําวิธี
การปฏิบัติงาน เปนตน   การจําแนกประเภทวัตถุอันตรายสําหรับการจัดเก็บและวิธีการจัดเก็บ   ขอ
กําหนดเพิ่มเติมสําหรับวัตถุอันตรายบางประเภท   และการเก็บวัตถุอันตรายนอกอาคาร 

คูมือการเก็บรักษาวัตถุอันตรายนี้จะมีประโยชนตอผูเกี่ยวของกับการเก็บรักษาวัตถุอันตราย  
ไดแก เจาหนาที่ภาครัฐ  ผูประกอบการ และบุคลากรผูรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายสามารถ
นําไปใชบริหารจัดการและปฏิบัติใหสถานเก็บรักษาวัตถุอันตรายมีความปลอดภัยได   

 
 

      กลุมกํากับดูแลผูเชี่ยวหรือบุคลากรเฉพาะ 
                   สํานักควบคุมวัตถุอันตราย   กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

      1  มีนาคม  2550 
 
 
 
 



ข  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณบุคคลจากเอกชนภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา ผูเสียสละเวลา ความรู
ความสามารถและประสบการณ รวมมีสวนชวยใหคูมือการเก็บรักษาวัตถุอันตรายสําเร็จดวยดี  ดังนี้ 

คุณประกิต หาญอิทฺธิกุล       บริษัท คลาเรียนทเคมีคอลซประเทศไทย จํากัด 
รศ.ดร.พรพิมล  กรองทิพย    คณะสาธารณะสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 คุณมหาบีร โกเดอร     กลุมอุตสากรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
คุณโสฬส โกมลมณี     บริษัท เลนโซเทอรมินอล จํากัด 
คุณอมรรัตน อชโชติพงศ     บริษัท เมอรค จํากัด 
คุณชาย ธรรมศกุล     สมาคมธุรกิจเคมี 

 
 
 
      กลุมกํากับดูแลผูเชี่ยวหรือบุคลากรเฉพาะ 
                      สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

   1  มีนาคม  2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
สารบาญ 

 
เร่ือง         

 หนา  1. คําจํากัดความ       
    1 

2. สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย 
 2.1 ผนังอาคารและกําแพงกันไฟ       2 

  2.2 พื้น          2 
2.3 ประตูและทางออกฉุกเฉิน                2-3 
2.4 หลังคา                     3 
2.5 ระบบระบายอากาศ        3 
2.6 ระบบไฟฟา แสงสวางฉุกเฉิน และอุปกรณไฟฟา             3-4 
2.7 การปองกันฟาผา                     4 
2.8 ระบบเตือนภัย                 4-5 
2.9 การระงับอัคคีภัย                 5-7 
2.10 ระบบกักเก็บน้ําที่ผานการดับเพลิง                  7 

3. การจําแนกประเภทวัตถุอันตรายสําหรับการจัดเก็บ 
3.1 ประเภทวัตถุอันตรายสําหรับการจัดเก็บ             8-17 
3.2 วิธีการจําแนกประเภทวัตถุอันตราย            17-22 
3.3 วิธีการจัดเก็บวัตถุอันตราย             23-27 

 4. มาตรการการปองกัน 
  4.1 การจัดการดานสุขศาสตร      28 
  4.2 การปฐมพยาบาลเบื้องตน             28-29 
  4.3 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล                  29 
  4.4 เครื่องหมายความปลอดภัย             29-30 
  4.5 เสนทางการจราจร และบริเวณรับสงสินคา                 30 
  4.6 การเคลื่อนยายวัตถุอันตราย                   30 
  4.7 มาตรการเก็บรักษาวัตถุอันตรายในอาคาร           30-31 
  4.8 การจัดการเมื่อเกิดการหกรั่วไหลและตอบโตภาวะฉุกเฉิน         31-32 
  4.9 การกําจัดของเสีย                   32 
   
 



 ง 
สารบาญ(ตอ) 

 
เร่ือง         
 หนา 

4.10 โปรแกรมการบํารุงรักษาอุปกรณความปลอดภัย     32 
  4.11 คําแนะนําวิธีการปฏิบัติงาน                            32-33 
  4.12 การฝกอบรม         33 

             4.13 มาตรการการปองกันอื่นๆ               33-34 

 5. ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับวัตถุอันตรายบางประเภท 
5.1 ขอกําหนดพิเศษสําหรับวัตถุอันตรายประเภทวัตถุระเบิด            35-36 
5.2 ขอกําหนดพิเศษสําหรับวัตถุอันตรายประเภทกาซ     36 
5.3 ขอกําหนดพิเศษสําหรับวัตถุอันตรายประเภทสารไวไฟ                 36-37 
5.4 ขอกําหนดพิเศษสําหรับวัตถุอันตรายประเภทสารออกซิไดส    37 

6. การเก็บวัตถุอันตรายนอกอาคาร                     38 

                 เอกสารอางอิง           39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดยอคูมือการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

ปจจุบันสารเคมีที่เปนวัตถุอันตรายถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
ตางๆ ไมนอยกวา 50 ประเภท     ดวยความตองการใชในภาคอุตสาหกรรมนี้ทําใหการนําเขาวัตถุอันตรายมี
ปริมาณเฉลี่ยปละ 2  ลานเมตริกตัน  และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ  วัตถุอันตรายแมนมีประโยชนมากมาย
แตก็มีโทษมหันตไดเชนกัน   ดังปรากฎอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากวัตถุอันตรายบอยคร้ังทําใหสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสินมากมาย    ดังนั้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไดแก การผลิต การเก็บรักษา  การขนสง และ
การใช  จะตองปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยโดยตลอด  

คูมือการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเลมนี้ ไดรับความรวมมือดวยดีจากอาจารยมหาวิทยาลัย เอกชน 
และภาคอุตสาหกรรม   วัตถุประสงค เพื่อเปนความรูสําหรับการจัดการและปฏิบัติใหสถานเก็บรักษาวัตถุ
อันตราย       มีความปลอดภัย  รวมทั้งเปนการยกระดับการประกอบการธุรกิจเคมี และอุตสาหกรรมใหมี
ความรับผิดชอบและ อยูในระดับมาตรฐานสากล  เนื้อหาประกอบดวย  องคความรูความปลอดภัยการเก็บ
รักษาวัตถุอันตราย ไดแก  มาตรการปกปอง เชน อาคาร พื้น ผนัง ประตูฉุกเฉิน และการระบายอากาศ 
เปนตน    มาตรการการปองกัน     เชน  การปฐมพยาบาล  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เครื่อง
หมายความปลอดภัย  การจัดการเมื่อเกิดการหกรั่วไหล  คําแนะนําวิธีการปฏิบัติงาน เปนตน   การจําแนก
ประเภทวัตถุอันตรายสําหรับการจัดเก็บและวิธีการจัดเก็บ   ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับวัตถุอันตรายบาง
ประเภท   และการเก็บวัตถุอันตรายนอกอาคาร 

คูมือการเก็บรักษาวัตถุอันตรายนี้จะมีประโยชนตอผูเกี่ยวของกับการเก็บรักษาวัตถุอันตราย  ไดแก 
เจาหนาที่ภาครัฐ  ผูประกอบการ และบุคลากรผูรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายสามารถนําไปใช
บริหารจัดการและปฏิบัติใหสถานเก็บรักษาวัตถุอันตรายมีความปลอดภัยได   
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การเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

1. คําจํากัดความ 
“สถานที่เก็บรักษา” หมายถึง สถานที่ผูนําเขา ผูสงออก ผูผลิต หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 

ใชเก็บรักษาวัตถุอันตราย ซ่ึงไดแก อาคารคลังสินคาหรือโกดัง 
 “ผนังอาคาร” หมายถึง ผนังรอบอาคารเก็บรักษาวัตถุอันตรายและกอสรางดวยวัสดุทนไฟหรือกอ

เปนกําแพงกันไฟตามความเหมาะสม   
“วัสดุทนไฟ” หมายถึง วัสดุกอสรางที่ไมติดไฟงาย 
“กําแพงกันไฟ” หมายถึง สวนกอสรางในแนวตั้ง วัตถุประสงคเพื่อการแบงพื้นที่ภายในอาคาร และ 

การปองกันไฟลุกลาม การสรางทําจากวัสดุทนไฟ และสามารถทนไฟ ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของวัสดุและความหนา
ของกําแพง  ระยะเวลาของการทนไฟ มีดังนี้ 30 นาที 60 นาที 120 นาที และ 180 นาที โดยใหเปนไปตามมาตรฐาน
สากล  

“เคร่ืองหมายความปลอดภัย” หมายถึง เครื่องหมายที่มีจุดประสงคเฉพาะเจาะจง สําหรับกิจกรรม
สถานการณ และการใหขอมูลหรือขอปฏิบัติที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และ/หรือสุขภาพอนามัยในการ
ทํางานโดยใชสีรวมกับสัญลักษณ ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

“หีบหอ” หมายถึง บรรจุภัณฑ  (packages)   และ  Intermediate Bulk Containers  (IBCs)  สําหรับ 
บรรจุวัตถุอันตราย เพื่อการจัดเก็บในอาคาร 

“บรรจุภัณฑ (packages)” หมายถึง ภาชนะที่ใชบรรจุวัตถุอันตราย ซ่ึงความจุสูงสุดไมเกิน 450 ลิตร 
มวลสุทธิสูงสุดไมเกิน 400 กิโลกรัม  

“Intermediate Bulk Containers  (IBCs) ” หมายถึง  ภาชนะที่ใชบรรจุวัตถุอันตราย ซ่ึงมีความจุดังนี้  
ก) ไมเกิน 3.0 ลูกบาศกเมตร (3,000 ลิตร) สําหรับของแข็งและของเหลวในกลุมการบรรจุ

ที่ II  และ III 
ข) ไมเกิน 1.5 ลูกบาศกเมตร สําหรับของแข็งในกลุมการบรรจุที่ I เมื่อบรรจุใน IBCs ที่ทํา

จากพลาสติกที่ยืดหยุนไดหรือคงรูป  หรือวัตถุประกอบที่มีภาชนะพลาสติกอยูภายใน หรือแผนไฟเบอรหรือไม 
ค) ไมเกิน 3.0 ลูกบาศกเมตร สําหรับของแข็งในกลุมการบรรจุที่ I  เมื่อบรรจุใน IBCs         

ที่เปนโลหะ 
“บรรจุภัณฑท่ีใชกอบกู” หมายถึง บรรจุภัณฑพิเศษ ที่นําไปใชบรรจุหีบหอที่ชํารุด บกพรอง หรือมี

การรั่วไหลของวัตถุอันตราย ซ่ึงหกหรือร่ัวไหลขณะขนสงหรือจัดเก็บ เพื่อการกอบกูเอากลับไปใชใหมหรือในกําจัด 
“การจําแนกประเภทวัตถุอันตรายสําหรับการจัดเก็บ” หมายถึง การจัดประเภทวัตถุอันตรายตาม

ลักษณะสมบัติทางกายภาพ เคมี หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใชในการจัดเก็บวัตถุอันตรายอยางปลอดภัย 
“ขอกําหนดพิเศษ” หมายถึง ขอกําหนดเพิ่มเติมของสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่มีคุณสมบัติ

เฉพาะ ไดแก วัตถุระเบิด กาซ สารไวไฟ และสารออกซิไดส 
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2. สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย 
   อาคารเก็บรักษาวัตถุอันตราย จะตองมีความมั่นคงแข็งแรงเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร
และตองมีลักษณะดังนี้ 

2.1 ผนังอาคารและกําแพงกันไฟ 
2.1.1 ผนังอาคารและกําแพงกันไฟ ตองสามารถทนไฟได   กําแพงกันไฟตองมีความสูงขึ้น

ไปเหนือหลังคา 0.30-1.00 เมตร และยื่นออกจากผนังดานขาง 0.30-0.50 เมตร  ทั้งนี้เปนไปตามรายละเอียด
ในขอกําหนดพิเศษ หรือวิธีการอื่นๆ ที่สามารถปองกันการลุกลามของไฟได 

2.1.2 อาคารเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่มีความกวางนอยกวา 30 เมตร และมีพื้นที่ตั้งแต 1,200 
ตารางเมตร ขึ้นไป จะตองมีผนังกันไฟกั้นตัดตอนที่มีระยะหางจากกันไมเกิน 40 เมตร 

2.1.3 กรณีอาคารเก็บรักษาวัตถุอันตรายมีระยะหางจากอาคารอื่นนอยกวา 10 เมตร ผนังอาคาร
ดานดังกลาวตองสรางดวยกําแพงกันไฟที่มีระยะเวลาทนไฟอยางนอย 90 นาที ยกเวนอาคารเก็บรักษาวัตถุ
อันตรายที่ใชเก็บสารไมติดไฟเทานั้น 

2.2 พื้น 
2.2.1 พื้นตองแข็งแรง เพียงพอตอการรับน้ําหนักวัตถุอันตรายทั้งหมดที่จัดเก็บ 
2.2.2 วัสดุที่ใชในการกอสรางตองทนตอน้ําและวัตถุอันตราย 
2.2.3 กรณีเก็บของเหลวไวไฟ กาซไวไฟและวัตถุระเบิด พื้นตองนําไฟฟาได ไมเกิดไฟฟาสถิต 
2.2.4 พื้นอาคารตองไมดูดซับของเหลว  เรียบ ไมล่ืน ไมมีรอยแตกราว และทําความสะอาดงาย 

2.3 ประตูและทางออกฉุกเฉิน 

 จํานวน  ขนาด  ตําแหนง และวัสดุที่ใชกอสรางประตู ขึ้นอยูกับการออกแบบ  การใช
ประโยชนของหอง พื้นที่ และจุดประสงคการใชงานของประตูดังนี้ 

2.3.1 ประตูสําหรับการเขา-ออก ตองมีอยางนอย 2 ประตู ซ่ึงรวมถึงประตูที่ใชเปนทางออก
ฉุกเฉินดานตรงกันขาม   

2.3.2 ประตูเขา-ออก ที่ใชสําหรับขนสงสินคา จะตองมีความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน
ที่เดินผาน ไมมีส่ิงกีดขวาง และมีปายสัญลักษณชัดเจน 

2.3.3 ประตูที่ใชเปนทางออกฉุกเฉินตองเปดออกไดงายทางเดียวจากดานใน มีความกวาง
ไมนอยกวา 1.10 เมตร ตองไมถูกปดตายดวยกุญแจ ไมเปนประตูบานเลื่อน รวมทั้งตองไมเปนประตูที่ไปสู
พื้นที่ที่เปนทางตัน 

2.3.4 บริเวณใกลประตูฉุกเฉิน ตองมีไฟฉุกเฉิน ติดสัญลักษณชัดเจน ขนาดเหมาะสมที่
สามารถมองเห็นไดแมในความมืดและไมมีส่ิงกีดขวาง 
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2.3.5 ประตูฉุกเฉิน ตองมีอยางนอย 2 ทางในทิศทางตรงกันขาม กรณีอาคารเก็บรักษาวัตถุ
อันตรายขนาดใหญ ตองมีทางออกฉุกเฉินทุกๆ 35 เมตร 

2.3.6 ประตูกันไฟ เปนสวนหนึ่งของกําแพงกันไฟ สามารถทนไฟเปนเวลาไมนอยกวา
กําแพงกันไฟนั้น 

2.3.7 ประตูกันไฟที่เปนสวนหนึ่งของกําแพงกันไฟที่กั้นระหวางหอง  ตองออกแบบใหปด
ไดโดยอัตโนมัติ ซ่ึงเชื่อมกับสัญญาณเตือนภัย 

2.3.8 ประตูเขา-ออก ประตูสําหรับขนสงสินคา ประตูกันไฟ ที่เปนประตูบานเลื่อนจะตอง
มีอุปกรณความปลอดภัยเพื่อปองกันการหลุดลมจากราง 

2.4 หลังคา 

2.4.1 หลังคานอกจากกันฝนไดแลว ตองออกแบบใหมีการระบายความรอนในอาคารจัดเก็บ
และระบายควันขณะเกิดเพลิงไหมได  

2.4.2 โครงสรางหลักที่รองรับหลังคาตองไดรับการปกปองดวยวัสดุไมติดไฟ 
2.4.3 วัสดุที่ใชมุงหลังคา  ตองทนไฟได 30 นาที  
2.4.4 หลังคาตองไมมีฝา หากมีความจําเปนตองมีฝา เชน หองควบคุมความเย็นฝาตองเปน

วัสดุไมติดไฟ และตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันและความรอนไวใตหลังคา 
2.4.5 หากมีความจําเปนตองทําการจัดเก็บโดยแบงเปนหองตามแนวตั้ง  พื้นและโครงสราง

พื้นตองสามารถทนไฟไดนานอยางนอย 90นาที 

2.5 ระบบระบายอากาศ 

2.5.1 อาคารเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตองมีการระบายอากาศที่ดีโดยคํานึงถึงประเภทของวัตถุ
อันตราย และสภาพการทํางานที่ปลอดภัย 

2.5.2 ระบบระบายอากาศในอาคาร ตองจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 
2.5.2.1 การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ เชน วิธีระบายอากาศผานชองระบาย

อากาศระหวางหลังคา 2 ช้ันที่ซอนกันอยูกลางหอง (หลังคากรงนก) 
2.5.2.2 การระบายอากาศโดยวิธีกล ตองไดรับการออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญ 

2.6 ระบบไฟฟา แสงสวางฉุกเฉิน และอุปกรณไฟฟา  

2.6.1 การออกแบบและติดตั้ง ใหเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศ
ไทยฉบับลาสุดซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย    
ในพระบรมราชูปถัมภ 

2.6.2 ระบบไฟฟาและแสงสวางฉุกเฉินภายในอาคารสําหรับเก็บวัตถุอันตรายจะตองออก
แบบและติดตั้งเพื่อปองกันการเกิดไฟไหม หรือระเบิด 

  



                                                                                                                   4

2.6.3 การติดตั้งหลอดไฟเพื่อใหแสงสวางภายในอาคารเก็บรักษาวัตถุอันตราย ควรอยู
เหนือเสนทางการเคลื่อนยาย และสูงเหนือจากวัตถุอันตรายอยางนอย 0.50 เมตร ชนิดของหลอดไฟ และ
ตําแหนงในการติดตั้งตองไมกอใหเกิดความรอนตอวัตถุอันตราย 

2.6.4 โคมไฟชนิด Metal halide และ Mercury ตองมีฝาครอบปองกันหลอดตกสูพื้น        
2.6.5 อุปกรณไฟฟาตองมีการตอสายดิน และมีระบบปองกันการเกิดไฟฟาลัดวงจร 
2.6.6 บริเวณพื้นที่อันตรายที่มีการจัดเก็บและขนถายสารไวไฟ ตองติดตั้งระบบไฟฟาและ

อุปกรณไฟฟาชนิดปองกันการระเบิด (Explosion Proof ) ใหเหมาะสมกับวัตถุอันตรายที่จัดเก็บนั้นๆ 

2.7 การปองกันฟาผา 

ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการปองกันฟาผาสําหรับสิ่งปลูกสราง กําหนดโดยคณะกรรมการ
วิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟา สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และตอง
ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

2.7.1 อาคารเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตองติดตั้งระบบสายลอฟา 
2.7.2 ส่ิงปลูกสรางใดๆ ที่อยูในระยะ 30 เมตร ของสิ่งปลูกสรางที่เก็บวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ 

ตองติดตั้งระบบสายลอฟา 
2.7.3 การติดตั้งระบบสายลอฟา ใหออกแบบและติดตั้งโดยผูเชี่ยวชาญ 

2.8 ระบบเตือนภัย 

2.8.1 สัญญาณเตือนภัยแบงเปน 2 ประเภท คือ  
2.8.1.1 สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม เปนสัญญาณที่กดเรียกโดยพนักงานหรือโดย

อุปกรณการตรวจจับ  สัญญาณเสียงตองไดยินทั่วทั้งพื้นที่ของคลังสินคาเพื่อแจงเหตุใหทุกคนไดทราบ โดย
ทั่วไปสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมเปนเสียงหวูดยาว 1 นาที 

2.8.1.2 สัญญาณแจงเหตุกาซรั่ว เปนสัญญาณเสียงเมื่อเครื่องตรวจจับกาซตรวจพบ
ความเขมขนของกาซเกินระดับที่ตั้งไว สัญญาณเสียงตองไดยินทั่วทั้งพื้นที่ของคลังสินคาเพื่อใหพนักงาน
ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่กําหนดไว สัญญาณเสียงแจงเหตุกาซรั่วเปนเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆ และจะคงที่เปนเวลา 
1 นาที ที่ระดับเสียงหนึ่งและลดลงจากนั้น 

ทั้งนี้ สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและสัญญาณแจงเหตุกาซรั่วตองเปนเสียงสัญญาณ 
ที่มีเสียงตางกัน 

2.8.2 ตองติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยแบบกดในตําแหนงที่เหมาะสมทุกระยะไมเกิน 30 
เมตร ระดับเสียงตองเปนเสียงที่ดังและแตกตางจากเสียงปกติตามสภาพแวดลอมและทดสอบการทํางานอยาง
นอยเดือนละครั้ง 

2.8.3 อุปกรณการตรวจจับ โดยทั่วไปจะออกแบบเพื่อใหสามารถตรวจจับคุณลักษณะของ
เพลิงไหมไดตั้งแตหนึ่งแบบหรือมากกวา ไดแก ตรวจจับความรอน (Heat detector) ตรวจจับควัน (Smoke 
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detector)  ตรวจจับเปลวไฟ (Flame detector) หรือตรวจจับกาซ (Gas detector) การเลือกใชอุปกรณตรวจจับ
ขึ้นกับประเภทวัตถุอันตรายที่จัดเก็บและสภาพแวดลอมในแตละสถานที่ ซ่ึงบางสถานที่อาจตองใชอุปกรณ
ตรวจจับหลายแบบผสมกันเพื่อใหการตรวจจับมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้การออกแบบและติดตั้งใหเปนไป
ตามหลักวิชาการ โดยไดรับความเห็นชอบและรับรองจากวิศวกรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากสภาวิศวกรรม
แหงประเทศไทย 

2.9 การระงับอัคคีภัย 

2.9.1 อุปกรณดับเพลิง 
2.9.1.1 อาคารเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตองมีเครื่องดับเพลิงที่มีขนาดและจํานวน   

ที่เหมาะสมกับปริมาณวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ และตองไดรับการตรวจสอบไมนอยกวา 6 เดือนตอ 1 คร้ัง   
 ควรจัดใหมีผงเคมีแหง ABCขนาด 12 กิโลกรัมอยางนอย 1 เครื่อง ตอพื้นที่ 200 ตารางเมตร และขนาด 50  
ปอนด จํานวน 2 เครื่องสําหรับคลังสินคาของเหลวไวไฟ 

2.9.1.2 อุปกรณดับเพลิงตองติดตั้งในสถานที่เหมาะสม พรอมจัดทําแผนผังที่มี
ขนาดเหมาะสมแสดงตําแหนงของเครื่องดับเพลิงทั้งหมด 

2.9.1.3 อุปกรณการดับเพลิง ตองเคลื่อนยายโดยงายและสะดวกตอการใชงาน 
2.9.1.4 อุปกรณดับเพลิงและปายแสดงที่เก็บอุปกรณ รวมทั้งปายบอกทางไปยัง

ที่เก็บอุปกรณดับเพลิงตองใชสีแดง 
2.9.1.5 ประเภทของเพลิง  มีดังนี้ 

ประเภท ก (Class A) เปนเพลิงที่เกิดจากของแข็งติดไฟ เชน ไม ผา  ยาง 
กระดาษ  และพลาสติก  เปนตน 

ประเภท ข (Class B) เปนเพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ และกาซติดไฟ
ตาง ๆ เชน น้ํามัน จารบี  น้ํามันชักเงา  น้ํามันดิน  ตัวทําละลาย  กาซธรรมชาติ และกาซหุงตม  เปนตน 

ประเภท ค (Class C) เปนเพลิงที่เกิดจากอุปกรณไฟฟา 
ประเภท ง (Class D) เปนเพลิงที่เกิดจากโลหะที่ลุกติดไฟได เชน 

แมกนีเซียม  ลิเธี่ยม และโซเดียม  เปนตน 
2.9.1.6 ประเภทของสารที่ใชในการดับเพลิง ใหเลือกใชสารดับเพลิงตามประเภท

ของเพลิง  ดังนี้ 
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ประเภทของเพลิง 

สารดับเพลิง 
ประเภท  ก 

(ClassA)เพลิงที่
เกิดจาก 

ของแข็งติดไฟ 

ประเภท  ข  
(Class B)เพลิงที่ 
เกิดจากของเหลว 

ติดไฟ และกาซติดไฟ 

ประเภท  ค 
(ClassC)เพลิงที่
เกิดจากอุปกรณ

ไฟฟา 

ประเภท  ง 
(ClassD)เพลิงที่
เกิดจากโลหะ 
ที่ลุกติดไฟได 

น้ํา(ในถังดับเพลิงแบบมือถือ) 
ผงเคมีแหงแบบ ABC 
ผงเคมีแหงแบบ BC  
โฟม 
 
Aqueous Film Forming 
Foam (AFFF) 
คารบอนไดออกไซด 
ผงเคมีชนิด D 

ใชได 
ใชได 

ใชไมได 
ใชได 

 
ใชได 

 
ใชไมได 
ใชไมได 

ใชไมได 
ใชได 
ใชได 

ใชไดสําหรับของเหลว
และใชไมไดกับกาซ 

ใชได 
 

ใชได 
ใชไมได 

ใชไมได 
ใชได 
ใชได 

ใชไมได 
 

ใชไมได 
 

ใชได 
ใชไมได 

ใชไมได 
ใชไมได 
ใชไมได 
ใชไมได 

 
ใชไมได 

 
ใชไมได 
ใชได 

 
2.9.2 ระบบน้ําดับเพลิง 

2.9.2.1 ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง (Water Sprinkling System) ที่ติดตั้งในคลังสินคา 
หัวกระจายน้ําตองติดตั้งในตําแหนงที่สามารถฉีดน้ํา หรือสารเคมีผสมน้ําดับเพลิงไดอยางเหมาะสม สามารถ
กระจายคลุมสินคาไดทั่วถึง  กรณีที่ติดตั้งหัวกระจายน้ําตามชั้นวางสินคา (In-rack sprinkle) อยางนอยทีสุ่ดตอง
มีหัวกระจายน้ําทุกๆ 2 ช้ัน 

2.9.2.2 ระบบหัวรับน้ําดับเพลิง (Water Hydrant) จํานวนหัวรับน้ําดับเพลิงและ
ระยะหางระหวางหัวรับน้ําดับเพลิงแตละจุดขึ้นอยูกับความยาวของสายดับเพลิงและความดันของน้ํา โดยทั่วไป   
หัวรับน้ําดับเพลิงจะอยูหางกัน 50 เมตร  

2.9.2.3 สายน้ําดับเพลิง (Hose) ตองมีขนาดความยาวและจํานวนเพียงพอที่จะ
ควบคุมเพลิงไดและสามารถใชไดทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ขอตอสายสงน้ําดับเพลิง รวมทั้งขอตอสายสงน้ําดับ
เพลิงและกระบอกฉีดที่ใชฉีดดับเพลิงทั่วไปจะตองเปนแบบเดียวกันหรือสามารถเขากันกับอุปกรณที่ใชใน
หนวยดับเพลิงของทางราชการในทองถ่ินนั้น 

2.9.2.4 ปริมาณน้ําดับเพลิงที่ใชในการดับเพลิง จะตองมีเพียงพอเพื่อใชในการ
ผจญเพลิงกับสารเคมีที่จัดเก็บนั้น เปนเวลาไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง   ควรจัดใหมีปริมาณน้ําสํารอง 100 ลบม. 
ตอช่ัวโมง สําหรับคลังสินคาที่มีเนื้อที่นอยกวา 2,500 ตรม.  และ 200 ลบม. ตอช่ัวโมง สําหรับคลังสินคาที่มี
เนื้อที่มากกวา 4,000 ตรม.   
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2.9.2.5 การออกแบบและการติดตั้งระบบน้ําดับเพลิง จะตองไดรับการตรวจสอบ
และรับรองจากวิศวกร ซ่ึงคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปตยกรรมรับรอง 

2.10 ระบบกักเก็บน้ําที่ผานการดับเพลิง 

2.10.1  น้ําที่ผานการดับเพลิง ตองระบายลงสูบอกักเก็บ และไดรับการบําบัดโดยวิธีที่เหมาะ
สมกอนระบายสูแหลงน้ําสาธารณะ 

2.10.2  ความจุของบอกักเก็บตองมีขนาดใหญเพียงพอสําหรับการกักเก็บน้ําไมใหลนและ   
ไหลไปที่อ่ืน ปริมาตรความจุขึ้นกับขนาดพื้นที่ของสถานที่เก็บ  ดังนี้ 

พื้นที่รวมของคลังสินคาทั้งหมด (ตารางเมตร) 
 

ความจุของบอกักเก็บฉุกเฉิน 
(ลูกบาศกเมตร) 

25 
20 
75 
100 
150 
200 
250 
300 
400 

มากกวาหรือเทากับ 500 

6 
12 
18 
25 
40 
55 
70 
90 
125 
150 

 
2.10.3  บอกักเก็บน้ําสามารถทําไดโดยการทําบอซีเมนตภายนอกอาคารคลังสินคาหรือโดย

วิธีทําทางลาดที่คลังสินคาเพื่อปองกันของเหลวไมใหไหลออกสูภายนอก 
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3. การจําแนกประเภทวัตถุอันตรายสําหรับการจัดเก็บ 
เพื่อใหการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเปนไปอยางปลอดภัยตองมีการจําแนกประเภทวัตถุอันตราย

สําหรับการจัดเก็บใหเหมาะสมกับลักษณะความเปนอันตรายเฉพาะของสารเหลานั้น คุณสมบัติความเปน
อันตรายหลักของสารที่ตองพิจารณาเปนอันดับตนๆ ไดแก คุณสมบัติการติดไฟ การระเบิด และการออกซิไดส 
คุณสมบัติรองของสารที่นํามาพิจารณา ไดแก ความเปนพิษ ความกัดกรอน สําหรับคุณสมบัติเกี่ยวกับความ
ระคายเคือง ความเปนอันตรายตอสุขภาพและความเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมไมนํามาพิจารณาในการแยก
ประเภทวัตถุอันตรายสําหรับการจัดเก็บ   ทั้งนี้การจําแนกประเภทวัตถุอันตรายตองอยูภายใตการดูแลของ
บุคคลากรเฉพาะที่สอบผานการอบรมหลักสูตร  “ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย”  ของกรมโรง
งานอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม 

3.1 ประเภทวัตถุอันตรายสําหรับการจัดเก็บ มีดังนี้ 
3.1.1 วัตถุอันตรายประเภท 1 วัตถุระเบิด (Explosive substances) หมายถึง วัตถุระเบิดตาม

เกณฑของกฎหมายวัตถุระเบิดของกระทรวงกลาโหม  หรือกฎหมายการขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 1  
(ตาม UN – Recommendations หรือขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายสําหรับประเทศไทยเลมที่ 1)   

3.1.2 วัตถุอันตรายประเภท 2A กาซอัด กาซเหลว หรือกาซที่ละลายภายใตความดัน 
(Compressed, liquefied and dissolved gases) หมายถึง กาซซึ่งมีสภาพกาซโดยสมบูรณที่อุณหภูมิ 20 °C  ที่
ความดันปกติ 101.3 กิโลปาสคาล  รวมถึงกาซตามกฎหมายการขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 2  (ตาม UN – 
Recommendations หรือขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายสําหรับประเทศไทยเลมที่ 1 )   และกาซที่
ถูกจําแนกใหอยูในประเภทอื่นตามกฎหมายการขนสงสินคาอันตราย (เชน กาซ hydrogen fluorideที่ถูกจัดให
ไปอยูในประเภทที่ 8)   แตไมรวมถึงกาซอัดที่บรรจุอยูในกระปองสเปรย และไมรวมถึงกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา 
(Refrigerated liquefied gas or Cryogenic liquefied gas) 

3.1.3 วัตถุอันตรายประเภท 2B  กาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระปอง
สเปรย) (Pressurized small gas containers; aerosol can/aerosol container) หมายถึง ภาชนะปดที่มีความดัน 
(Pressure Receptacles) อุปกรณฉีดละอองลอย (Aerosol Dispensers) ภาชนะที่ทําดวยโลหะ แกว หรือ
พลาสติกที่ออกแบบใหใชงานครั้งเดียว ซ่ึงภายในบรรจุภัณฑนี้ประกอบดวยกาซอัด  หรือกาซเหลว หรือกาซ
ที่ละลายภายใตความดันที่อัดลงไปในบรรจุภัณฑนั้นซึ่งอาจมีหรือไมมีสวนผสมของสารเคมีอ่ืนที่อยูในรูป
ของเหลว ของเหลวขน หรือผง ภาชนะบรรจุจะมีอุปกรณฉีดพนสําหรับฉีดพนสารเคมีในรูปอนุภาคของ
แข็งหรือ ของเหลว ที่แขวนตัวลอยอยูในละอองกาซ ลักษณะผลิตภัณฑที่ฉีดพนออกมาเปนรูปโฟม หรือของ
เหลวขน หรือผง หรือของเหลว 

3.1.4 วัตถุอันตรายประเภท 3A ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) หมายถึง ของเหลวที่มี
จุดวาบไฟไมเกิน 60 °C  การทดสอบแบบถวยปด (closed cup)   ทั้งนี้ของเหลวที่มีความหนืด อาจจัดอยูใน
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ประเภท 3A หรือประเภท 10 ก็ได ขึ้นกับคุณสมบัติความหนืด ความสามารถในการลุกกระจายของไฟ และ
คุณสมบัติที่กอใหเกิดบรรยากาศที่พรอมจะระเบิด 

3.1.5 วัตถุอันตรายประเภท 3B ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) หมายถึง ของเหลวที่มี
จุดวาบไฟระหวาง 60-93 °C  การทดสอบแบบถวยปด (closed cup)และมีคุณสมบัติผสมเขากับน้ําไมได 

3.1.6 วัตถุอันตรายประเภท 4.1A ของแข็งไวไฟ (Flammable solids) ที่มีคุณสมบัติการระเบิด 
หมายถึง สารตามกฎหมายการขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 ที่มีคุณสมบัติระเบิด (ตาม UN – 
Recommendations  หรือ ขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายสําหรับประเทศไทยเลมที่ 1)  ไดแก 
วัตถุระเบิดที่ถูกทําใหเฉื่อยดวยน้ําหรือแอลกอฮอล หรือเจือจางโดยสารอื่นเพื่อขมคุณสมบัติการระเบิด (solid 
desensitized explosive) 

3.1.7 วัตถุอันตรายประเภท 4.1B ของแข็งไวไฟ (Flammable solids) หมายถึง สารตามกฎหมาย
การขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 (ตาม UN – Recommendations หรือขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคา
อันตรายสําหรับประเทศไทยเลมที่ 1 )  ที่ไมมีคุณสมบัติระเบิด สามารถลุกไหมงายเนื่องจากการเสียดสีกัน 
หรือเมื่อลุกไหมสามารถลุกลามออกไปไดอยางรวดเร็ว  โดยผลการทดสอบเวลาเผาไหมนอยกวา 45 วินาทีในระยะ
ทาง 100 มิลลิเมตร หรืออัตราความเร็วการเผาไหมมากกวา 2.2 มิลลิเมตร/วินาที หากของแข็งนั้นเปนผงโลหะ
หรือผงโลหะอัลลอยดตองสามารถลุกไหมและลุกลามไปตามความยาวของตัวอยางที่นํามาทดสอบในเวลา
ไมมากกวา 10 นาที  รวมทั้งสารที่ทําปฏิกิริยาไดดวยตัวเอง(Self  reactive) 

3.1.8 วัตถุอันตรายประเภท 4.2 สารที่มีความเสี่ยงตอการลุกไหมไดเอง (Substances liable 
to spontaneous combustion)  หมายถึง  สารตามกฎหมายการขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 4.2     (ตาม UN – 
Recommendations  หรือขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายสําหรับประเทศไทยเลมที่ 1 ) ไดแก 
                                      3.1.8.1 สาร Pyrophoric ที่เกิดความรอนจากการที่ตัวสารเองทําปฏิกิริยากับออกซิเจนใน
อากาศซึ่งภายใน 5 นาที อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่สามารถลุกติดไฟไดดวยตนเอง ( auto-ignition 
temperature)  
                                      3.1.8.2 สาร Self-heating ที่เกิดความรอนจากการที่ตัวสารเองทําปฏิกิริยากับออกซิเจนใน
อากาศที่อุณหภูมิรอบตัว  ความรอนที่เกิดขึ้นไมสามารถระบายออกไปไดทันและสะสมอยางตอเนื่องอยูภายใน 
จนทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นถึงอุณหภูมิที่สามารถลุกติดไฟไดดวยตนเอง (auto-ignition temperature)  สารเหลานี้จะ
ลุกไหมไดก็ตอเมื่อมีขนาดใหญ(หลายกิโลกรัม)และอบอยูเปนเวลานานๆ(หลายชั่วโมงหรือหลายวัน) 

3.1.9  วัตถุอันตรายประเภท 4.3 สารใหกาซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ํา (Substances which in 
contact with water emit flammable gases)   หมายถึง สารตามกฎหมายการขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 4.3 
(ตาม UN – Recommendations หรือขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายสําหรับประเทศไทยเลมที่ 1)  ซ่ึง
เมื่อสัมผัสกับน้ําหรือความชื้นในอากาศ สามารถใหกาซไวไฟเปนสวนผสมของอากาศในระดับความเขมขนที่
สามารถจุดระเบิดเปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอมได 
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3.1.10 วัตถุอันตรายประเภท 5.1A 5.1B 5.1C สารออกซิไดส (Oxidizing substances) 
หมายถึง  สารตามกฎหมายการขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 5.1 (ตาม UN – Recommendations หรือ
ขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายสําหรับประเทศไทยเลมที่ 1) เปนสารที่ตัวเองไมจําเปนตองติดไฟ 
โดยทั่วไปจะปลอยออกซิเจน ซ่ึงเปนสาเหตุหรือรวมในการลุกไหมของวัสดุอ่ืน สารประเภทนี้บางชนิดอาจรวม
อยูเปนสวนหนึ่งของสารผสมอื่นไดดวย 

3.1.10.1 ประเภท 5.1A  เปนสารออกซิไดสที่มีความไวการทําปฏิกิริยามาก ไดแก สารดังตอไปนี้ 

UN-Number Substance 
1445 BARIUM CHLORATE  
1447 BARIUM PERCHLORATE  
1449 BARIUM PEROXIDE  
1450 BROMATES, INORGANIC, N.O.S.  
1452 CALCIUM CHLORATE  
1453 CALCIUM CHLORITE 
1455 CALCIUM PERCHLORATE  
1461 CHLORATES, INORGANIC, N.O.S.  
1462 CHLORITES, INORGANIC, N.O.S.  
1470 LEAD PERCHLORATE  
1471 LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY or LITHIUM HYPOCHLORITE-MIXTURES with 

more than 39 % available Chlorine (8,8 % available Oxygen)  
1472 LITHIUM PEROXIDE  
1475 MAGNESIUM PERCHLORATE  
1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S. 
1481 PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.  
1483 PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S.  
1484 POTASSIUM BROMATE  
1485 POTASSIUM CHLORATE  
1489 POTASSIUM PERCHLORATE  
1491 POTASSIUM PEROXIDE  
1494 SODIUM BROMATE  
1495 SODIUM CHLORATE  
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UN-Number Substance 
1496 SODIUM CHLORITE  
1502 SODIUM PERCHLORATE  
1504 SODIUM PEROXIDE  
1506 STRONTIUM CHLORATE  
1508 STRONTIUM PERCHLORATE  
1510 TETRANITROMETHANE  
1513 ZINC CHLORATE  
1745 BROMINE PENTAFLUORIDE  
1746 BROMINE TRIFLUORIDE  
1748 CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY or CALCIUM HYPOCHLORITE-MIXTURES with 

more than 39 % available Chlorine (8,8 % available Oxygen)  
1873 PERCHLORIC ACID with more than 50 % but not more than 72 % acid by mass 
2015 HYDROGEN PEROXIDE, STABILIZED or HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS 

SOLUTION, STABILIZED, with more than 60 % hydrogen peroxide  
2466 POTASSIUM SUPEROXIDE  
2495 IODINE PENTAFLUORIDE  
2547 SODIUM SUPEROXIDE  
2723 MAGNESIUM CHLORATE  
2741 BARIUM HYPOCHLORITE with more than 22 % available Chlorine  
2880 CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED or CALCIUM HYPOCHLORITE, 

HYDRATED MIXTURE, with not less than 5,5 % but not more than 10 % water  
3085 OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.  
3087 OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S. 
3098 OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 
3099 OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S. 
3212 HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S.  

- POTASSIUM METAPERIODATE  
- SODIUM METAPERIODATE  
- PERIODINE ACID  
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3.1.10.2 ประเภท 5.1B เปนสารออกซิไดส ที่มีความไวปานกลางในการทําปฏิกิริยา 
ไดแกสารดังตอไปนี้ 

UN-Number Substance 
1438 ALUMINIUM NITRATE  
1446 BARIUM NITRATE  
1448 BARIUM PERMANGANATE  
1454 CALCIUM NITRATE  
1456 CALCIUM PERMANGANATE  
1457 CALCIUM PEROXIDE  
1458 CHLORATE AND BORATE, MIXTURE  
1459 CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE, MIXTURE; SOLUTION 
1463 CHROMIUM TRIOXIDE; ANHYDROUS  
1469 LEAD NITRATE  
1473 MAGNESIUM BROMATE  
1476 MAGNESIUM PEROXIDE  
1477 NITRATES, INORGANIC, N.O.S.  
1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S. 
1482 PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.  
1486 POTASSIUM NITRATE  
1487 POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE, MIXTURE 
1488 POTASSIUM NITRITE  
1490 POTASSIUM PERMANGANATE  
1498 SODIUM NITRATE  
1199 SODIUM NITRATE and POTASSIUM NITRATE  
1500 SODIUM NITRITE  
1503 SODIUM PERMANGANATE  
1509 STRONTIUM PEROXIDE  
1515 ZINC PERMANGANATE 
1516 ZINC PEROXIDE  
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UN-Number Substance 
1796 NITRATING ACID MIXTURE  
1802 PERCHLORIC ACID, with not more than 50% acid by mass  
1826 NITRATING ACID MIXTURE, SPENT with not more than 50% nitric acid 
2014 HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, with not less than 20% but not more 

than 60 % hydrogen peroxide 
2032 NITRIC ACID, RED FUMING 
2427 POTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION 
2428 SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION  
2429 CALCIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION 
2469 ZINC BROMATE  
2573 THALLIUM CHLORATE  
2626 CHLORIC ACID; AQUEOUS SOLUTION, with not more than 10% chloric acid 
2627 NITRITES, INORGANIC, N.O.S.  
2719 BARIUM BROMATE  
2721 COPPER CHLORATE  
2722 LITHIUM NITRATE  
2726 NICKEL NITRITE  
2976 THORIUM NITRATE, SOLID 
2381 URANYL NITRATE, SOLID  
3084 CORROSIVE SOLID; OXIDIZING, N.O.S.  
3085 OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.  
3086 TOXIC SOLID; OXIDIZING; N.O.S. 
3087 OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.  
3093 CORROSIVE LIQUID; OXIDIZING, N.O.S.  
3098 OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.  
3099 OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S.  
3122 TOXIC LIQUID; OXIDIZING; N.O.S. 
3139 OXIDIZING LIQUID, N.O.S.  
3210 CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.  
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UN-Number Substance 
3211 PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3213 BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3214 PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3218 NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3219 NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3247 SODIUM PEROXOBORATE, ANHYDROUS  

- CHROMYL CHLORIDE  
- POTASSIUM IODATE  
- SODIUM IODATE  

1451 CAESIUM NITRATE  
1465 DIDYMIUM NITRATE  
1466 FERRIC NITRATE  
1474 MAGNESIUM NITRATE  
1477 NITRATES, INORGANIC, N.O.S. 
1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S.  
1482 PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S.  
1492 POTASSIUM PERSULFATE  
1493 SILVER NITRATE  
1505 SODIUM PERSULFATE  
1507 STRONTIUM NITRATE  
1514 ZINC NITRATE  
1872 LEAD DIOXIDE  
2014 HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, with not less than 20% but not more 

than 40 % hydrogen peroxide 
2208 CALCIUM HYPOCHLORITE-MXTURES, DRY with more than 10 %, but not more than 

39 % available Chlorine  
2464 BERYLLIUM NITRATE  
2465 DICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY or DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS  
2467 SODIUM PERCARBONATE  
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UN-Number Substance 
2468 TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY  
2627 NITRITES, INORGANIC, N.O.S. 
2720 CHROMIUM NITRATE  
2724 MANGANESE NITRATE  
2725 NICKEL NITRATE  
2727 THALLIUM NITRATE  
2728 ZIRCONIUM NITRATE  
3085 OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 
3087 OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S. 
3098 OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 
3099 OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S. 
3139 OXIDIZING LIQUID, N.O.S. 
3210 CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3211 PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3213 BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3214 PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3215 PERSULFATES, INORGANIC, N.O.S. 
3216 PERSULFATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3217 PERCARBONATES, INORGANIC, N.O.S. 
3218 NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3219 NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 

- SODIUM PERBORATE - MONOHYDRATE 
- IODINE ACID 
- CALCIUM IODATE  
- IODINE PENTOXIDE  

 
3.1.10.3 ประเภท 5.1C  คือสาร   Ammonium nitrate   และสารผสมที่มี  Ammonium 

nitrate  เปนสวนประกอบ 
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3.1.11 วัตถุอันตรายประเภท 5.2 สารเปอรออกไซดอินทรีย (Organic peroxides) หมายถึง 
สารตามกฎหมายการขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 5.2 (ตาม UN – Recommendations หรือขอกําหนด
วาดวยการขนสงสินคาอันตรายสําหรับประเทศไทยเลมที่ 1) เปนสารอินทรียที่มีโครงสรางออกซิเจน 2 
อะตอม ดังนี้ –O-O– (เปอรออกไซด) ซ่ึงอาจจะถือไดวาเปนสารที่มีอนุพันธของไฮโดรเจนเปอรออกไซด ซ่ึง
อะตอมของไฮโดรเจนนี้ถูกแทนที่ดวยอนุมูลอินทรีย 1 หรือ 2 ตัว และหมายถึงของผสมที่มีสารเปอรออกไซด
อินทรีย มากกวาหรือเทากับ 5% ขึ้นไป สารเปอรออกไซดอินทรียเหลานี้เปนสารไมเสถียร เมื่อถูกความรอน
จะเกิดการแตกตัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการคายความรอนออกมา 

3.1.12 วัตถุอันตรายประเภท 6.1A และ 6.1B สารพิษ (Toxic substances) หมายถึง วัตถุที่
อาจทําใหเสียชีวิตหรือทําใหเกิดการเจ็บปวยอยางรุนแรงแบบเฉียบพลันหรือเร้ือรังเมื่อเขาสูรางกายโดยการ
สัมผัสผิวหนัง หรือหายใจ หรือรับประทานเขาไป  

3.1.12.1 ประเภท 6.1A  คือ สารติดไฟมีคุณสมบัติความเปนพิษ (Combustible toxic 
substances) ไดแก   
         o  ของเหลวไวไฟที่ผสมเขากับน้ําได มีจุดวาบไฟสูงกวา 60 ถึง 93 องศาเซลเซียส 
ทดสอบแบบถวยปด (closed cup) 
                                      o ของเหลวติดไฟที ่ไมสามารถผสมเขากับน้ําได จุดวาบไฟสูงกวา 93 องศา
เซลเซียส ทดสอบแบบถวยปด (closed cup) 
                                  o  ของแข็งติดไฟที่ไมอยูในประเภทของแข็งไวไฟ 4.1B 
                                          3.1.12.2  ประเภท 6.1B คือ สารไมติดไฟที่มีคุณสมบัติความเปนพิษ                 
(Non- combustible toxic substances)ไดแก ของเหลวไมติดไฟ และของแข็งไมติดไฟ 

3.1.13 วัตถุอันตรายประเภท 6.2 สารติดเชื้อ (Infectious substances) หมายถึง สารที่เปน
จุลินทรีย หรือมีจุลินทรียเปนสวนประกอบ หรือพยาธิ ที่เปนสาเหตุการเกิดโรคในมนุษยและสัตว จุลินทรีย
เหลานี้ไดแก แบคทีเรีย ไวรัส  ริคเก็ตเซีย (rickettsias)  เชื้อรา รวมทั้งจุลินทรียที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุ
กรรม 

3.1.14 วัตถุอันตรายประเภท 7 วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive substances) หมายถึง     
ธาตุหรือสารประกอบใดๆ ที่มีองคประกอบสวนหนึ่งมีโครงสรางภายในอะตอมที่ไมคงตัวและสลายตัวโดย
การปลดปลอยรังสีออกมา ทั้งนี้เปนไปตามกฎหมายวาดวยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

3.1.15 วัตถุอันตรายประเภท 8A และ 8B สารกัดกรอน (Corrosive substances) หมายถึง 
สารซึ่งโดยปฏิกิริยาเคมี จะเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงเมื่อสัมผัสกับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต หรือ
ในกรณีเกิดการรั่วไหลจะเกิดการเสียหายตอวัสดุหรือแมกระทั่งทําลายสินคาอื่นๆหรือพาหนะที่ใชขนสง 
สารพวกนี้อาจทําใหเกิดอันตรายอยางอื่นไดดวย แบงเปน 

3.1.15.1 ประเภท 8A คือ สารติดไฟที่มีคุณสมบัติการกัดกรอน (Combustible 
corrosive substances) ไดแก  
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         o  ของเหลวไวไฟที่ผสมเขากับน้ําได มีจุดวาบไฟสูงกวา 60 ถึง 93 องศาเซลเซียส 
ทดสอบแบบถวยปด (closed cup) 
                                      o ของเหลวติดไฟที ่ไมสามารถผสมเขากับน้ําได จุดวาบไฟสูงกวา 93 องศา
เซลเซียส ทดสอบแบบถวยปด (closed cup) 
                                  o  ของแข็งติดไฟที่ไมอยูในประเภทของแข็งไวไฟ 4.1B 

3.1.15.2 ประเภท 8B คือ สารไมติดไฟที่มีคุณสมบัติการกัดกรอน (Non-Combustible 
corrosive substances)ไดแก ของเหลวไมติดไฟ และของแข็งไมติดไฟ 

3.1.16 วัตถุอันตรายประเภท 9 (ซ่ึงเปนวัตถุอันตรายประเภทอื่นๆ ตามการจําแนกเพื่อการ
ขนสง ไมนํามาพิจารณาในกระบวนการจัดเก็บ) 

3.1.17 วัตถุอันตรายประเภท 10 ของเหลวติดไฟ (Combustible liquids )หมายถึง ของเหลว
ติดไฟที่ไมไดจัดอยูในประเภท 3A หรือ 3B  

3.1.18 วัตถุอันตรายประเภท 11 ของแข็งติดไฟ (Combustible solids) หมายถึง ของแข็งติด
ไฟที่ไมอยูในประเภทของแข็งไวไฟ 4.1 B 

3.1.19 วัตถุอันตรายประเภท 12 ของเหลวไมติดไฟ (Non-combustible liquids) หมายถึง 
ของเหลวที่ไมติดไฟ 

3.1.20 วัตถุอันตรายประเภท 13 ของแข็งไมติดไฟ (Non-combustible solids) หมายถึง 
ของแข็งที่ไมติดไฟ 

3.2 วิธีการจําแนกประเภทวัตถุอันตราย  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
3.2.1 ศึกษาขอมูลความปลอดภัย 

 ผูประกอบการตองจัดใหมีขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตรายทั้งหมดที่จะจัดเก็บ 
โดยโครงสรางของขอมูลความปลอดภัยตองประกอบดวยขอมูลทั่วไป ขอมูลระบุความเปนอันตราย 
องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม มาตรการปฐมพยาบาล มาตรการผจญเพลิง มาตรการจัดการเมื่อ      
มีการหกหรือร่ัวไหล การจัดการและการจัดเก็บ การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล คุณสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมี ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา ขอมูลดานพิษวิทยา ขอมูลผลกระทบตอระบบนเิวศน  
ขอพิจารณาในการกําจัด ขอมูลสําหรับการขนสง ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ และขอมูลอ่ืนๆ 
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3.2.2 ขั้นตอนการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
 กอนการเก็บรักษาวัตถุอันตรายในอาคาร ใหผูจัดเก็บศึกษาขอมูลความปลอดภัย

เบื้องตนที่ปรากฏอยูในฉลาก เอกสารกํากับการขนสงวัตถุอันตราย หรือขอมูลความปลอดภัย เพื่อพิจารณา
จําแนกประเภทวัตถุอันตรายสําหรับการจัดเก็บ โดยจัดลําดับความสําคัญดังตอไปนี้ 

3.2.2.1 สารติดเชื้อ (วัตถุอันตรายประเภท 6.2) 
3.2.2.2 วัสดุกัมมันตรังสี (วัตถุอันตรายประเภท 7) 
3.2.2.3 วัตถุระเบิด (วัตถุอันตรายประเภท 1) 
3.2.2.4 กาซอัด กาซเหลว หรือกาซที่ละลายภายใตความดัน หรือกาซภายใต

ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย)  (วัตถุอันตรายประเภท 2A 2B) 
3.2.2.5 สารที่มีความเสี่ยงตอการลุกไหมไดเอง (วัตถุอันตรายประเภท 4.2) 
3.2.2.6 สารใหกาซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ํา (วัตถุอันตรายประเภท 4.3) 
3.2.2.7 สารเปอรออกไซดอินทรีย (วัตถุอันตรายประเภท 5.2) 
3.2.2.8 สารออกซิไดส(วัตถุอันตรายประเภท 5.1A, 5.1B, และ 5.1C) 
3.2.2.9 ของแข็งไวไฟ (วัตถุอันตรายประเภท 4.1A และ 4.1B) 
3.2.2.10  ของเหลวไวไฟ (วัตถุอันตรายประเภท 3A และ 3B) 
3.2.2.11  สารติดไฟที่เปนสารพิษ (วัตถุอันตรายประเภท 6.1A) 
3.2.2.12  สารไมติดไฟที่เปนสารพิษ (วัตถุอันตรายประเภท 6.1B) 
3.2.2.13  สารติดไฟที่เปนสารกัดกรอน (วัตถุอันตรายประเภท 8A) 
3.2.2.14  สารไมติดไฟที่เปนสารกัดกรอน (วัตถุอันตรายประเภท 8B) 
3.2.2.15  ของเหลวติดไฟที่ไมอยูในประเภท 3A หรือ 3B (วัตถุอันตรายประเภท 10) 
3.2.2.16  ของแข็งติดไฟ (วัตถุอันตรายประเภท 11) 
3.2.2.17  ของเหลวไมติดไฟ (วัตถุอันตรายประเภท 12) 
3.2.2.18  ของแข็งไมติดไฟ (วัตถุอันตรายประเภท 13) 

 ทั้งนี้ กรณีที่เปนสารผสม ซ่ึงมีสวนผสมของสารเคมีหลายชนิด การเก็บรักษาวัตถุอันตรายใหเปน
ไปตามคุณสมบัติหลักของสารผสมนั้น 
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แผนภูมิ แสดงวิธีการพิจารณาจัดเก็บวัตถุอันตรายในอาคาร 

 เริ่มตน 
 
 

 
ADR ประเภท 6.2 

ใช จัดเก็บประเภท 
6.2 

สารติดเชื้อ ? 

ไมใช 

 
ADR ประเภท 7 

จัดเก็บประเภท 
7 

ใช สารกัมมันตรังสี? 

ไมใช 

 
ADR ประเภท 1 

จัดเก็บประเภท 
1 

ใช วัตถุระเบิด? 

ไมใช 

ADR ประเภท 2 ยกเวนขอ 5
ท่ีเปนกาซภายใตความดันใน
ภ าชน ะบ รรจุ ข น าด เล็ ก
(กระปองสเปรย) 

ใช กาซอัด กาซเหลว หรือ 
กาซที่ละลายภายใตความดัน ? 

จัดเก็บประเภท 
2A 

ไมใช 
ADR ประเภท 2 ขอ 5 ท่ีเปน
ก าซภ าย ใต ค วามดั น ใน
ภ าชน ะบ รรจุ ข น าด เล็ ก
(กระปองสเปรย) 

ใช กาซภายใตความดัน 
ในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก             

(กระปองสเปรย)? 

จัดเก็บประเภท 
2B 

ไมใช 
 

ADR ประเภท 4.2 
ใช      สารที่มีความเสี่ยงตอ 

      การลุกไหมไดเอง ? 
จัดเก็บประเภท 

4.2 

ไมใช 
 

ADR ประเภท 4.3 
ใช จัดเก็บประเภท 

4.3 
สารที่ใหกาซไวไฟเมื่อ

สัมผัสน้ํา? 
ไมใช 

 
ADR ประเภท 5.2 

สารอินทรีย 
เปอรออกไซด? 

ใช จัดเก็บประเภท 
5.2 

ไมใช 
1 
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จัดเก็บประเภท 
3B 

ะเบิด 

ของเหลวที่มีจุดวาบไฟมาก
กวา  60 °C และ มีคุณ
สมบัติผสมเขากับนํ้าไมได 

 
ADR ประเภท 4.1 
 

สารออกซิไดซประเภท
5.1C 
 

สารออกซิไดซประเภท
5.1B         ตามตาราง
หนา 12 

ADR ประเภท 3 ที่มี
จุดวาบไฟนอยกวา
หรือเทากับ 60  °C 

ADR ประเภท 4.1 
ของแข็งไวไฟที่มีคุณ
สมบัติร

สารออกซิไดซประเภท
5.1A         ตามตาราง
หนา 10 

ไมใช 

ใช 

ใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ไมใช 

ไมใช 

ใช 

สารออกซิไดซแอมโมเนียม
ไนเตรท  และสารผสม?  

1 

2 

ของเหลวไวไฟที่มีคุณสมบัติ      
เขากับนํ้าไมได 

ของเหลวไวไฟจุดวาบไฟ 
 < 60 °C? 

ของแข็งไวไฟ?  

ของแข็งไวไฟที่มีคุณ
สมบัติระเบิด? 

สารออกซิไดซ ที่มีความไว
ปานกลางในการทําปฏิกิริยา

สารออกซิไดซที่มีความไวในการทํา
ปฏิกิริยามาก?  

จัดเก็บประเภท 
3A 

จัดเก็บประเภท 
4.1B 

จัดเก็บประเภท 
4.1A 

จัดเก็บประเภท 
5.1C 

จัดเก็บประเภท 
5.1B 

จัดเก็บประเภท 
5.1A 
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สารพิษที่มีรูปสัญลักษณ
กะโหลกและกระดูกไขว
ตามระบบ GHS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ADR ประเภท 8 

 

3 

ใช 

จัดเก็บประเภท 
8B 

ไมใช 

ใช 

ไมใช 

จัดเก็บประเภท 
8A 

ติดไฟได? 

สารกัดกรอน? 

ใช 

จัดเก็บประเภท 
6.1B 

ไมใช 

 

ไมใช 

จัดเก็บประเภท 
6.1A 

ติดไฟได? 

สารพิษ? 

2 
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ใช 

จัดเก็บประเภท 
13 

ไมใช 

จัดเก็บประเภท 
11 

ของแข็งติดไฟได? 

ใช 

จัดเก็บประเภท 
12 

ไมใช 

ใช 

ไมใช 

จัดเก็บประเภท 
10 

ติดไฟได? 

ของเหลว? 

3 
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3.3 วิธีการจัดเก็บวัตถุอันตราย 
  การจัดเก็บวัตถุอันตราย แบงเปน 2 แบบ ดังนี้ 

3.3.1 การจัดเก็บแบบแยกบริเวณ (Separate Storage) หมายถึง การจัดเก็บวัตถุอันตรายแยก
บริเวณออกจากกัน 

- กรณีอยูในอาคาร (ภายในคลังสินคาเดียวกัน) จะถูกแยกจากสารอื่นๆ โดยมีผนัง
ทนไฟ ซ่ึงสามารถทนไฟไดอยางนอย 90 นาที 

- กรณีอยูกลางแจง (ภายนอกอาคารคลังสินคา) จะถูกแยกออกจากบริเวณอื่นดวย
ระยะทางที่เหมาะสม เชน 5 เมตรระหวางสารไวไฟกับสารไมไวไฟ หรือ 10 เมตรระหวางวัตถุอันตรายอื่นๆ 
หรือการกั้นดวยกําแพงทนไฟซึ่งสามารถทนไฟไดอยางนอย 90 นาที 

3.3.2 การจัดเก็บแบบแยกหาง (Segregate Storage) หมายถึง การจัดเก็บวัตถุอันตรายตั้งแต   
2 ประเภทขึ้นไปในบริเวณเดียวกัน ทั้งนี้ตองมีมาตรการปองกันที่เพียงพอสําหรับการจัดเก็บวัตถุอันตราย
นั้น โดยตองนําขอกําหนดพิเศษเพิ่มเติมสําหรับการจัดเก็บวัตถุอันตรายที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เชน วัตถุระเบิด 
สารออกซิไดส หรือสารไวไฟ เปนตน มาพิจารณาประกอบ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในตารางการจัดเก็บวัตถุ
อันตราย 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                          

ตารางการจัดเก็บวัตถุอันตราย 
 

ประเภทการจัดเก็บ 1 2A 2B 3A 3B 4.1A 

วัตถุระเบิด 1 17 - - - - - 
กาซอัด กาซเหลว หรือกาซที่ละลายภายใตความดัน 2A - 17 4 - - - 
กาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุ 
ขนาดเล็ก(กระปองสเปรย) 

2B - 4  1 1 - 

3A - - 1 17  - ของเหลวไวไฟ 
3B - - 1   12 

4.1A - - - - 12 17 
ของแข็งไวไฟ 

4.1B - - - - 4 12 
สารที่มีความเสี่ยงตอการลุกไหมไดเอง 4.2 - - - - - - 
สารที่ใหกาซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ํา 4.3 - - - - 4 - 

5.1A - - - - - - 
5.1B - - - - - - สารออกซิไดส 
5.1C - 10 10 - - - 

สารเปอรออกไซดอินทรีย 5.2 - - - - 7 14 
สารติดไฟที่มีคุณสมบัติความเปนพิษ 6.1A - - 2   - 
สารไมติดไฟที่มีคุณสมบัติความเปนพิษ 6.1B - - 2 -  - 
สารติดเชื้อ 6.2 - - - - - - 
วัสดุกัมมันตรังสี 7 - 18 18 18 18 - 
สารติดไฟที่มีคุณสมบัติการกัดกรอน 8A - 5 4 9  12 
สารไมติดไฟที่มีคุณสมบัติการกัดกรอน 8B -  4 9  12 
ของเหลวติดไฟ ที่ไมอยูในประเภท 3A หรือ 3B 10 - - 6   12 
ของแข็งติดไฟ 11 - 5 6 3  12 
ของเหลวไมติดไฟ 12 -  6   12 
ของแข็งไมติดไฟ 13 -  6   12 

 

 
โดยหลักการการจัดเก็บแบบคละ
สามารถกระทําได  ต
                                                    

  จัดเก็บคละไดโดยมีเงื่อนไข 

24  

4.1B 4.2 4.3 5.1A 5.1B  5.1C 5.2 6.1A 6.1B 6.2 7 8A 8B 10 11 12 13 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - 10 - - - - 18 5  - 5   
- - - - - 10 - 2 2 - 18 4 4 6 6 6 6 

- - - - - - -  - - 18 9 9  3   
4 - 4 - - - 7   - 18       
12 - - - - - 14 - - - - 12 12 12 12 12 12 
 4 4 -  - 13 8 - - 18       
4  4 - - - - - - - 18 4 4 4 4   
4 4  - - - - - - - 18 4 4 4 4 4  
- - -   - - - - - - - - - - - - 
- - -   10 - 15 15 - 18 11  11 11   
- - - - 10 17 - - - - 18 10 10 10 10 10 10 

13 - - - - - 17 - - - - - - 16 16 16 16 
8 - - - 15 - -   - 18    3   
- - - - 15 - -   - 18    3   
- - - - - - - - -  - - - - - - - 

18 18 18 - 18 18 - 18 18 -  18 18 18 18 18 18 
 4 4 - 11 10 -   - 18       
 4 4 -  10 -   - 18       
 4 4 - 11 10 16   - 18       
 4 4 - 11 10 16 3 3 - 18       
  4 -  10 16   - 18       
   -  10 16   - 18       

- 

- ัวเลข ใหจัดเก็บโดยวิธีแยกบริเวณ 24 



    

เงื่อน
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ไขการจัดเก็บวัตถุอันตรายตามตารางการจัดเก็บ 
1. การจัดเก็บของเหลวไวไฟ และกาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก(กระปองสเปรย) สามารถ

จัดเก็บไดโดยมีเงื่อนไขดังนี้ ตองจัดใหมีการระบายอากาศ และปริมาณการจัดเก็บสารตองไมเกิน 60 
เปอรเซ็นตของปริมาณการจัดเก็บทั้งหมด ทั้งนี้ปริมาณรวมของของเหลวไวไฟและกาซภายใตความดัน
ในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก(กระปองสเปรย) ตองไมเกิน 100,000 ลิตร 

2. กาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก(กระปองสเปรย) เก็บคละกับสารพิษได โดยมีเงื่อนไขตอ
ไปนี้ หองที่มีผนังทนไฟ ขนาดพื้นที่ตองไมเกิน 60 ตารางเมตร และปริมาณการจัดเก็บสารไมเกิน 60 
เปอรเซ็นต ของปริมาณการจัดเก็บทั้งหมด อุณหภูมิของหองตองไมเกิน 50 องศาเซลเซียส ตองมีการระบาย
อากาศและตองมีทางออกฉุกเฉิน  2 ทาง ทางออกฉุกเฉินทั้งสองทางตองมีอุปกรณดับเพลิงประเภทผงเคมี
แหง ABC ขนาด 6 กิโลกรัม แหงละ 1 เครื่อง ถาหองเก็บมีขนาดใหญกวา 60 ตารางเมตร การเก็บวัตถุ
อันตรายเหลานี้ตองจัดเก็บแบบแยกหางดวยวิธีการที่เหมาะสมหรือแยกบริเวณ 

3. วัสดุที่เปนสาเหตุใหเกิดการลุกติดไฟหรือลุกลามไดอยางรวดเร็ว เชน วัสดุที่ใชทําบรรจุภัณฑ ควรจัดเก็บ
แยกบริเวณออกจากสารพิษหรือของเหลวไวไฟ 

4. ผลิตภัณฑที่ไมทําปฏิกิริยากับสารอื่นในขณะเกิดอุบัติเหตุ สามารถเก็บคละกันไดโดยการจัดเก็บแบบแยก
หาง เชน แยกออกจากกันโดยมีกําแพงกั้น   เวนระยะปลอดภัยใหหาง   เก็บในบอแยกจากกัน หรือในตู
เก็บที่ปลอดภัย 

5. หองเก็บรักษาวัตถุอันตราย ใหจัดเก็บกาซภายใตความดันไดไมเกิน 50 ทอ ในจํานวนดังกลาวอนุญาต
ใหเก็บเปนกาซภายใตความดันที่มีคุณสมบัติไวไฟ ออกซิไดส หรือกาซพิษ เก็บรวมกันไดไมเกิน 25 
ทอ สารติดไฟได(ประเภท8A และ11) (ยกเวนของเหลวไวไฟ) อาจนํามาเก็บรวมได โดยจัดเก็บแบบ
แยกหางจากกาซภายใตความดันดวยผนังที่ทําจากวัสดุที่ไมติดไฟ ที่มีความสูงอยางนอย 2 เมตร และมีระยะ
หางจากผนังอยางนอย 5 เมตร  

6. อนุญาตใหเก็บคละได ถามีขอกําหนดความปลอดภัยสําหรับสินคาคงคลังทั้งหมดโดยใหเปนไปตามขอ
กําหนดการจัดเก็บวัตถุอันตรายประเภท 2B 

7. อนุญาตใหเก็บคละกับของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟสูงกวา 60 องศาเซลเซียส  ถาการเก็บคละกันนี้ไมทํา
ใหเกิดปฏิกิริยาที่เปนอันตราย (การลุกติดไฟและ/หรือใหความรอนออกมา หรือใหกาซไวไฟ หรือใหกาซ
ที่ทําใหเกิดภาวะการขาดออกซิเจน หรือใหกาซพิษ หรือทําใหเกิดบรรยากาศของการกัดกรอน หรือทําให
เกิดสารที่ไมเสถียร หรือเพิ่มความดันจนเปนอันตราย) หากพบวามีโอกาสเกิดอันตรายตามที่กลาว ให
จัดเก็บโดยเวนระยะหาง ที่ปลอดภัย (5 เมตร)  

8. สารติดไฟที่มีคุณสมบัติเปนพิษเก็บคละกับของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1B) ได 
9. หามเก็บของเหลวไวไฟ (ประเภท 3A) คละกับสารกัดกรอนที่บรรจุในภาชนะที่แตกงาย ยกเวนมีมาตร

การปองกันไมใหสารทําปฏิกิริยากันได ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น 
10. อนุญาตใหเก็บคละกันได ยกเวนกาซไวไฟ 
11. ตองจัดทํามาตรการปองกันเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการเก็บรักษาโดยไดรับความเห็นชอบ

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
12. วัตถุอันตรายของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1 A)  ที่มีคุณสมบัติการระเบิดอาจเก็บคละกับวัตถุอันตรายอื่น

คือ ประเภท 3B  4.1B  8A  8B  10  11  12 หรือ 13ไดถาระยะหางที่ปลอดภัยซึ่งจัดไวเพื่อปองกันอันตราย
ที่จะมีตอบริเวณโดยรอบอาคารคลังสินคามีเพียงพอหรืออาจตองกําหนดใหมากขึ้น ซึ่งตองตรวจสอบ
เปนกรณี ๆ ไป 

13. อนุญาตใหเก็บวัตถุอันตรายเปอรออกไซดอินทรีย (ประเภท5.2) คละกับของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1B)ได 
14. อนุญาตใหเก็บคละกับดินขับ (propellants) และตัวจุดชนวน (radical initiators) ถาสารนั้นไมมีสวน

ผสมของโลหะหนัก 
15. การเก็บสารออกซิไดส ประเภท 5.1B อาจอนุญาตใหเก็บคละกับวัตถุอันตรายประเภท 6.1A  6.1Bได

ซึ่งสามารถเก็บไดปริมาณสูงถึง 20 เมตริกตัน โดยตองมีมาตรการความปลอดภัยดังนี้ อาคารคลังสินคา
ตองมีระบบเตือนภัยไฟไหม  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และทีมผจญเพลิงระดับกึ่งมืออาชีพของบริษัท 
(พนักงานบริษ ัททําหนาที ่ด ับเพลิงอยางเด ียวพรอมมีรถดับเพลิงของบริษัท) ถามีสารไมถึง 1 
เมตริกตัน ไมตองมีมาตรการเสริมดังกลาว 

16. การเก็บวัตถุอันตรายประเภทเปอรออกไซดอินทรียรวมกับวัตถุอันตรายอื่นๆ จําเปนตองออกแบบและ
ตรวจสอบแตละกรณีวาระยะหางปลอดภัย (ระหวางอาคารคลังสินคาและชุมชน) ที่กําหนดขึ้นโดยรอบ
อาคารคลังสินคามีเพียงพอหรือตองกําหนดใหมากขึ้น เพื่อปองกันโอกาสที่จะเกิดอันตราย 

17. ใหพิจารณาตามขอกําหนดดานความปลอดภัยเฉพาะของวัตถุอันตรายแตละประเภท 
18. วัสดุกัมมันตรังสี ควรแยกจัดเก็บตามขอกําหนดดานความปลอดภัยของหนวยงาน IAEA และไดรับ

การอนุมัติจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
 

25 
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3.3.3 การจัดเก็บวัตถุอันตรายที่มีปริมาณนอยในคลังสินคา หมายถึง การจัดเก็บวัตถุอันตรายท่ี
มีปริมาณนอยบางประเภทไดแก  วัตถุอันตรายประเภท 2B 3A 3B 4.1B 4.3 5.1B 5.1C 5.2 6.1A 6.1B 8A 8B 
10 11 12 และ 13 จัดเก็บรวมกับวัตถุอันตรายประเภทอื่นๆ บางประเภทที่มีปริมาณมากได ซ่ึงโดยปกติจะไม
อนุญาตใหทําไดแตหากจําเปนตองจัดเก็บในปริมาณนอยระยะเวลาชั่วคราวอนุโลมใหจัดเก็บไดโดยกอนการ
จัดเก็บตองดําเนินการใหมั่นใจวา 

(1) มาตรการดานความปลอดภัยที่จําเปนสําหรับวัตถุอันตรายประเภทอื่นๆ ที่เก็บ
ในคลังสินคานั้น มีเพียงพอ 

(2) วัตถุอ ันตรายปริมาณนอยที ่จะนํามาจัดเก ็บรวม  ตองไมทําปฏิก ิริยาก ับ              
วัตถุอันตรายประเภทอื่นๆ ที่จัดเก็บอยูแลว 

(3) เพิ่มมาตรการปองกัน เชน เวนระยะหางปลอดภัยอยางนอย 3 เมตร เก็บในตู
พิเศษสําหรับเก็บวัตถุอันตราย หรือหองที่สรางเพื่อการจัดเก็บแยกบริเวณ  เปนตน 

(4) หากจัดเก็บกระปองสเปรย (aerosol) ตองมีวัสดุกั้น เชน กําแพงกั้น หรือตาขาย
เหล็ก เปนตน  

 วัตถุอันตรายปริมาณนอยที่อนุญาตใหจัดเก็บมีรายละเอียดตามตารางนี้ 
 

ประเภท
การจัดเก็บ 

คลังสินคาที่มีความจุ (capacity) 
ไมเกิน 5,000 กิโลกรัม 

คลังสินคาที่มีความจุ (capacity) 
เกิน 5,000 กิโลกรัม 

1 - - 
2A - - 
2B 500 กระปอง 500 กระปอง 
3A ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา 23 

องศาเซลเซียส จํานวน100 ลิตร  
ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟระหวาง 23 ถึง 
60 องศาเซลเซียส จํานวน 200 ลิตร 

ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา 23 
องศาเซลเซียส จํานวน100 ลิตร 
ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟระหวาง 23 
ถึง 60 องศาเซลเซียส จํานวน 200 ลิตร 

3B นอยกวา 5,000 กก. 5,000 กก. 
4.1A - - 
4.1B 200 กก. 200 กก. 
4.2 - - 
4.3 200 กก. - 
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ประเภท

 
คลังสินคาที่มีความจุ (capacity) 

ไมเกิน 5,000 กิโลกรัม 
คลังสินคาที่มีความจุ (capacity) 

เกิน 5,000 กิโลกรัม 
5.1A - - 
5.1B 200 กก. 200 กก. 
5.1C 100 กก. - 
5.2 100 กก (ตองเก็บในบรรจุภัณฑขนาดเล็กที่มี

ของแข็งบรรจุอยูนอยกวา100 กรัมและ
สําหรับของเหลวบรรจุอยูนอยกวา 25 
มิลลิลิตร เทานั้น) 

- 

6.1A 50 กก. 50 กก. 
6.1B 200 กก. 200 กก. 
6.2 - - 
7 - - 

8A นอยกวา 5,000 กก. 5,000 กก. 
8B นอยกวา 5,000 กก. 5,000 กก. 
10 นอยกวา 5,000 กก. 5,000 กก. 
11 นอยกวา 5,000 กก. 5,000 กก. 
12 นอยกวา 5,000 กก. 5,000 กก. 
13 นอยกวา 5,000 กก. 5,000 กก. 

การจัดเก็บ

 
สําหรับวัตถุอันตรายประเภทที่ 1 2A 4.1A 4.2 5.1A 6.2 และ 7 แมมีปริมาณนอยก็ไมอนุญาต

ใหเก็บรวมกับวัตถุอันตรายประเภทอื่นไดโดยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในตารางการจัดเก็บวัตถุ
อันตรายเทานั้น 
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4. มาตรการการปองกัน 
 ระบบบริหารจัดการดานการปองกันเพื่อใหสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายมีความปลอดภัยประกอบ
ดวยมาตรการดังนี้ 

4.1 การจัดการดานสุขศาสตร 
การจัดการดานสุขศาสตร หมายถึง การจัดการเพื่อควบคุมปจจัยทางสิ่งแวดลอมไมใหสงผล

กระทบตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 
4.1.1 สุขอนามัยของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

4.1.1.1 จัดชุดทํางาน ที่เหมาะสมกับสภาพการทํางานใหกับผูปฏิบัติงาน และจัดใหมี
ที่เก็บชุดปฏิบัติงานแยกไวเฉพาะ 

4.1.1.2 หามรับประทานอาหาร ดื่มน้ํา หรือสูบบุหร่ีในสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย  
ทั้งนี้ใหจัดสถานที่สําหรับการรับประทานอาหาร ดื่มน้ํา หรือสูบบุหร่ี แยกจากสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย 

4.1.1.3 ไมอนุญาตใหพักอาศัยภายในอาคารที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย 
4.1.1.4 จัดใหมีที่ลางมือ ลางหนา และหองอาบน้ํา ไมนอยกวาหนึ่งที่ตอผูปฏิบัติงาน

สิบหาคน และใหเพิ่มจํานวนขึ้นตามสัดสวนของผูปฏิบัติงาน สวนที่เกินเจ็ดคนใหถือเปนสิบหาคน 
4.1.1.5 จัดใหมีที ่อาบน้ําฉุกเฉิน  (Safety Shower) ที ่ลางตาฉุกเฉิน  (Eye  Bath) 

สําหรับทําความสะอาดรางกายไวในบริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถใชไดทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
4.1.2 การตรวจสุขภาพ การบันทึกผล การแจง และการสงผลการตรวจสุขภาพผูปฏิบตังิานให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ทั้งนี้ใหผูประกอบการวัตถุอันตรายเก็บบันทึกผลการตรวจสุข
ภาพ รวมทั้งขอมูลสุขภาพอื่นที่เกี่ยวของ พรอมที่จะใหเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ตรวจสอบไดตลอดเวลา 

4.1.3 สุขลักษณะสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตองดําเนินการดังนี้ 
4.1.3.1 ถูกสุขลักษณะ สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย และมีการระบายอากาศที่

เหมาะสม 
4.1.3.2 พื้นที่สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตองมีการดูแลรักษาความสะอาดอยาง

สม่ําเสมอ สัปดาหละ 1 คร้ัง 
4.1.3.3 เมื่อมีการหกหลนของวัตถุอันตรายตองทําความสะอาดทันที เพื่อลดและ

ปองกันการปนเปอนไมใหกระจายออกไป 
4.1.3.4 ไมวางภาชนะหรือส่ิงของกีดขวางทางออกฉุกเฉินหรืออุปกรณดับเพลิง 
4.1.3.5 ไมใชทางเดินหรือพื้นที่ทํางานเปนที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย 
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4.2 การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
4.2.1 สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตองมีอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน กรรไกร       

ปากคีบ สายยางรัดหามเลือด ปรอทวัดไข สําลี ปลาสเตอรปดแผล และ/หรือผาพันแผล น้ํายาทําความ
สะอาดแผล  ยารักษาแผลที่ผิวหนัง  แอมโมเนียหอม  ยาลดไขแกปวด  ยาทาแผลไฟไหม น้ํารอนลวก  
อุปกรณลางตา  และกระเปาเครื่องปฐมพยาบาล  เปนตน 

4.2.2 อุปกรณ และเวชภัณฑที่จําเปนแกการปฐมพยาบาลเบื้องตน ตองจัดเตรียมไวในสภาพที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะพรอมใชงานไดทันที และตองไดรับการตรวจสอบ บํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้ง         
ทํารายงานการตรวจสอบการบํารุงรักษาทุกครั้ง 

4.3 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
4.3.1 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลขั้นพื้นฐาน  มีดังตอไปนี้ 

4.3.1.1 รองเทานิรภัย  เปนรองเทาหัวเหล็ก ทนตอสารเคมี  พื้นรองเทาไมล่ืนและใน
การจัดเก็บกาซไวไฟหรือของเหลวไวไฟ รองเทานิรภัยตองมีคุณสมบัติปองกันการเกิดไฟฟาสถิต 

4.3.1.2 ชุดปองกันอันตราย เปนชุดที่ใสเพื่อปองกันวัตถุอันตรายที่อาจสัมผัสกับ
รางกาย การปองกันจะมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมขึ้นกับความเสี่ยงในสถานปฏิบัติงาน และวัสดุที่ใช ทั้งนี้
ใหเปนไปตามคุณลักษณะขอแนะนําการใชงานของบริษัทผูผลิต 

4.3.1.3 หมวกนิรภัย ใชปองกันอันตรายบริเวณศีรษะและตองเหมาะสมตอขนาด
และรูปทรงของศีรษะ ทําจากวัสดุที่ทนตอแรงกระแทก เชนโพลีเอธทีลีน หรือไฟเบอร เปนตน 

4.3.1.4 แวนตานิรภัย ใชปองกันตา มีความแข็งแรง ทนตอการกระแทก และ       
ความรอน แวนนิรภัยจะมีแถบปองกันดานขางตาทั้ง 2 ขาง กรณีวัตถุอันตรายเปนของเหลวกัดกรอนควรใช
หนากากแบบปดเต็มหนา แวนตานิรภัยไมควร มีลักษณะดังนี้ น้ําหนักมาก ไมพอดี ทําความสะอาดยาก 
กระจก     ที่ทําใหการมองเห็นเบี่ยงเบน มุมจํากัด มีแสงสะทอน กระจกเปนฝา 

4.3.1.5 ถุงมือ ใชปองกันอันตรายบริเวณมือ ระหวางการปฏิบัติงาน คุณสมบัติตอง
ทนทานตอวัตถุอันตรายและกันไมใหวัตถุอันตรายซึมผานเขาสูมือได รวมทั้งสามารถปองกันนิ้วจากการ
ถลอก การบีบ และการลื่นหลุดจากมือของบรรจุภัณฑวัตถุอันตราย 

4.3.1.6 อุปกรณปองกันระบบหายใจ (ปากและจมูก) ใชปองกันการรับวัตถุอันตราย
เขาระบบทางเดินหายใจ การเลือกใชตองเหมาะสมกับลักษณะของวัตถุอันตราย เชน กรองเศษผง ฝุน กาซ 
และไอระเหย 

4.3.2 การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
4.3.2.1 ตองจัดใหผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สวมอุปกรณปองกันอันตราย     

สวนบุคคล ตามความจําเปนและเหมาะสมตอการปฏิบัติงานนั้นๆ 
4.3.2.2 ตองดูแลรักษาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหอยูในสภาพเรียบรอย     

พรอมที่จะใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
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4.4 เครื่องหมายความปลอดภัย 
เครื่องหมายความปลอดภัยไดแกปายตางๆดังนี้ 

ปายหาม คือ ปายหามการปฏิบัติที่จะกอหรือเปนเหตุใหเกิดอันตราย (ก) 
ปายเตือน คือ ปายเตือนใหระวังภัยหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น (ข) 
ปายบังคับ คือ ปายที่กําหนดใหตองปฏิบัติส่ิงหนึ่งสิ่งใด (ค) 
ปายขอมูล คือปายที่ใหขอมูลเฉพาะ เชน ทางหนีไฟ หองปฐมพยาบาล เปนตน (ง) 

4.4.1 ปายหาม ปายเตือน ปายบังคับ และปายขอมูล ตองมีขนาดที่เหมาะสม ติดไวใหเห็น
เดนชัดบริเวณพื้นที่ตองใชปายนั้นๆ 

4.4.2 ตองควบคุม ดูแลคนงานหรือผูที่จะเขาไปในบริเวณดังกลาว ปฏิบัติตามปายนั้นๆ      
อยางเครงครัด 

4.5 เสนทางการจราจร และบริเวณรับสงสินคา 
4.5.1 เสนทางการจราจร รวมถึงบันได และพ้ืนที่รับ-สงสินคาที่เปนวัตถุอันตราย ตองกําหนด

ตําแหนง-ขนาดใหมีความสะดวกปลอดภัย และเหมาะสมกับจํานวนผูปฏิบัติงานที่เขาออกและยานพาหนะ 
4.5.2 เสนทางจราจรกําหนดใหใชสีที่เห็นไดชัด ตัดกับสีของพื้นปกติมักใชสีขาวหรือสี

เหลือง และอยูในตําแหนงที่สามารถแสดงระยะหางที่ปลอดภัยระหวางยานพาหนะกับสิ่งของหรือยาน
พาหนะกับคนเดินเทา 

4.5.3 พื้นที่รับ-สงสินคาวัตถุอันตรายที่มีการขนถายขึ้น-ลงระหวางยานพาหนะขนสงกับ
อาคารเก็บรักษาวัตถุอันตรายตองมีความเหมาะสมกับขนาดของสินคา  ชานชลาดานขางมีทางออกอยาง
นอย 1 จุด รวมทั้งพื้นที่ดังกลาวมีความปลอดภัยเพียงพอไมกอใหเกิดอันตรายพลัดตกหลนของผูปฏิบัติงาน 

4.6 การเคลื่อนยายวัตถุอันตราย 
4.6.1 การเคลื่อนยายวัตถุอันตรายเขาเก็บในอาคารตองตรวจสอบสภาพของภาชนะ หีบหอ 

ฉลาก และปริมาณของวัตถุอันตราย ถาภาชนะหรือหีบหอไมอยูในสภาพที่ดี ตองไมนําเก็บในอาคารเก็บ
รักษาวัตถุอันตราย 

4.6.2 รถยกที่ใชในอาคารเก็บรักษาวัตถุอันตราย  ตองมีขนาดและความเหมาะสมกับการ
เก็บรักษาวัตถุอันตราย 

4.6.3 รถยกที่ใชในอาคารเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่จัดเก็บของเหลวไวไฟ กาซไวไฟ และ      
วัตถุระเบิด ตองมีระบบปองกันการระเบิด 

4.6.4 การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถยกไฟฟา ใหจัดทํานอกบริเวณอาคารเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่
มีการระบายอากาศที่ดีและมีมาตรการปองกันไฟอันอาจเกิดจากกาซไฮโดรเจนในขณะชารตแบตเตอรี่ 

4.7 มาตรการเก็บรักษาวัตถุอันตรายในอาคารใหดําเนินการดังนี้ 
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 การสํารวจ และตรวจภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุอันตราย ตองดําเนินการดังนี้ 
4.7.1 กอนจัดเก็บวัตถุอันตรายตองตรวจสภาพของภาชนะหรือหีบหอ ถาพบความเสียหายจน

ไมสามารถนําเขาเก็บในอาคารเก็บได ตองกําหนดพื้นที่เฉพาะเพื่อถายบรรจุใหม หรือบรรจุในบรรจุภัณฑที่ใช
กอบกู 

4.7.2 วัตถุอันตรายที่บรรจุอยูในภาชนะหรือหีบหอที่ไดรับความเสียหายหรือวัตถุอันตราย
ที่ไดรับการเปลี่ยนภาชนะหรือหีบหอใหมตองนําไปใชกอน 

4.7.3 วัตถุอันตรายที่ร่ัวไหลตองนําไปกําจัดดวยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักวิชา 
4.7.4 ของเสียวัตถุอันตราย หรือภาชนะตองกําจัดใหถูกตอง 
4.7.5 ตองมีมาตรการไมใหภาชนะหรือหีบหอที่วางอยูบนแผนรองสินคา (pallet) ตกหลน

จากชั้นที่วาง 
4.7.6 ใหระมัดระวังแผนรองสินคาที่ทําดวยไมอาจมีตะปูซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายแก

ภาชนะหรือหีบหอได 

4.8 การจัดการเมื่อเกิดการหกรั่วไหลและตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
 การหกรั่วไหลของวัตถุอันตรายอาจเกิดไดเนื่องจากการเคลื่อนยาย ภาชนะที่ใชบรรจุชํารุด  
มาตรการที่ใชลดความเสี่ยงอันตรายจากการหกรั่วไหลจะตองมีความพรอมของอุปกรณ และตองทําการ
เก็บทําความสะอาดทันที โดยศึกษาขอมูลความปลอดภัย (MSDS) รวมทั้งตองระมัดระวัง ไมใหวัตถุ
อันตรายที่หกร่ัวไหลนั้น มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 การจัดการเมื่อเกิดการหกรั่วไหลมีดังนี้ 

4.8.1 อุปกรณการจัดการเมื่อเกิดเหตุร่ัวไหล 
4.8.1.1 อุปกรณปองกันสวนบุคคล 
4.8.1.2 ถังเปลาที่ไมทําปฏิกิริยากับวัตถุอันตรายที่หกร่ัวไหล 
4.8.1.3 กระดาษกาว เพื่อใชเขียนทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณติดบนถัง 
4.8.1.4 วัสดุดูดซับ เชน ทรายแหง Diatomaceous earth สารดูดซับที่เหมาะสม

และไมกอใหเกิดปฏิกิริยาที่เปนอันตราย เปนตน 
4.8.1.5 น้ํายาทําความสะอาด (Detergent) 
4.8.1.6 อุปกรณอ่ืนๆ เชนไมกวาด พล่ัว ประแจ และกรวย เปนตน 

4.8.2 ประเมินชนิด ปริมาณวัตถุอันตรายที่หกร่ัวไหล ผลกระทบที่จะเกิดตอสภาพแวดลอม
สถานที่เกิดเหตุ และระดับความรุนแรงเพื่อวางแผนควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้น 

4.8.3 ติดตั้งปายเตือน ร้ัวกั้นแนวบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อกันไมใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไป 
4.8.4 หากเปนของเหลวหกรั่วไหลใหดูดซับดวยวัสดุดูดซับที่เหมาะสมกับวัตถุอันตรายที่        

หกร่ัวไหล 
4.8.5 ของเหลวไวไฟหรือของเหลวออกซิไดสใหดูดซับดวย Diatomaceous earth 
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4.8.6 หากเปนของแข็งหกรั่วไหลใหเก็บรวบรวมตามคําแนะนําในขอมูลความปลอดภัย
และคําแนะนําจากผูผลิต 

4.8.7 กรณีเปนการหกรั่วไหลของสารที่มีคุณสมบัติไวไฟและระเบิดควรแจงเตือนเรื่อง         
การติดไฟ  ประกายไฟ  และอันตรายจากการกระทบกระแทกระหวางทําความสะอาด 

4.8.8 ตองปองกันไมใหวัตถุอันตรายที่หกรั่วไหลลงสูทอระบายน้ําฝนหรือลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะโดยตรง 

4.8.9 หลังการใชงานอุปกรณ ตองไดรับการตรวจสอบสภาพทุกครั้ง หมั่นรักษาความสะอาด
และใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดตลอด 

4.8.10 ตองจัดทํารายงาน สาเหตุการหกรั่วไหล ขนาดการหกรั่วไหล การจัดการ และขอเสนอ
แนะการปองกันเหตุนั้นๆ 

4.9 การกําจัดของเสีย 
4.9.1 บรรจุภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชแลวใหทําการกําจัดทําลายหรือนํากลับมาใชใหมตามที่

กฎหมายกําหนด 
4.9.2 วัตถุอันตรายที่หมดอายุใหเก็บในอาคารเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อรอการกําจัด 
4.9.3 วัตถุอันตรายที่เปนของเสียจากการหกรั่วไหล วัสดุดูดซับที่ใชแลว น้ําจากการชะลาง

หลังการเก็บวัตถุอันตรายที่หกร่ัวไหล วัตถุอันตรายที่หมดอายุ บรรจุภัณฑที่ปนเปอนวัตถุอันตราย แผนรองสิน
คาชํารุดที่ปนเปอนวัตถุอันตราย  และสิ่งปนเปอนวัตถุอันตรายอื่นๆ ใหกําจัดทําลายตามคําแนะนําในขอมูล
ความปลอดภัยของวัตถุอันตรายที่ปนเปอนนั้นๆ หรือตามคําแนะนําจากผูผลิตหรือสงกําจัดโดยผูรับกําจัดที่ได
รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

4.10 โปรแกรมการบํารุงรักษาอุปกรณความปลอดภัย 
  การบํารุงรักษาอุปกรณความปลอดภัย อยางสม่ําเสมอเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหแนใจวาอุปกรณ
ความปลอดภัยสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ดังนั้นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ตองมี
มาตรการบํารุงรักษาอุปกรณดังนี้ 

4.10.1  จัดทําแผนการบํารุงรักษาอุปกรณความปลอดภัยแตละชนิดอยางละเอียดตามขอแนะนํา
ของผูผลิตอุปกรณนั้น 

4.10.2  อุปกรณความปลอดภัยที่ตองทําการตรวจสอบความพรอมการใชงาน เชน อุปกรณ
การตรวจจับ ความรอน ควัน รังสีหรือกาซ ระบบสัญญาณเตือนภัย อุปกรณดับเพลิงชนิดตางๆ ที่ใช สายลอฟา 
อุปกรณปองกันสวนบุคคล รถยก  และไฟสองทางออกฉุกเฉิน เปนตน 

4.10.3  เมื่อพบวาอุปกรณตามขอ 4.10.2 ชํารุดใหดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ 
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4.10.4  ตองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ และการบํารุงรักษาอุปกรณความปลอดภัยทุกครั้ง
พรอมใหตรวจสอบรายงานไดตลอดเวลา 

4.11  คําแนะนําวิธีการปฏิบัติงาน 
4.11.1  ตองจัดเตรียมขอแนะนําการปฏิบัติงานตางๆ ใหพรอมสําหรับผูปฏิบัติงานในสถาน

ที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ดังนี้ 
4.11.1.1 การปฏิบัติงานกับวัตถุอันตราย แตละรายการหรือแตละประเภทของ       

วัตถุอันตรายที่เก็บรักษา 
4.11.1.2 ขอมูลความปลอดภัยวัตถุอันตรายทุกรายการที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย 
4.11.1.3 การปฏิบัติกรณีเกิดเพลิงไหม 
4.11.1.4 การปฏิบัติเมื่อสารเคมีหกร่ัวไหล 
4.11.1.5 การปฐมพยาบาล 
4.11.1.6 การกําจัดของเสีย 
4.11.1.7 การปฏิบัติเมื่อรับสินคาเขาและออกจากสถานที่เก็บ 
4.11.1.8 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณและวิธีการเก็บ 
4.11.1.9 การสํารวจดูแลความเรียบรอยประจําวัน 

4.11.2  คําแนะนําการปฏิบัติงานประกอบดวยขอบเขต ขั้นตอนและความรับผิดชอบ ใชภาษา 
รูปภาพหรือสัญลักษณที่เขาใจงาย มีความถูกตองชัดเจน เชน สิ่งที่ตองการใหปฏิบัติ ตองใชคําวา “ตอง” 
หรือส่ิงที่ไมใหปฏิบัติใหใชคําวา “หาม” 

4.11.3  ผูปฏิบัติงานแตละหนาที่ตองปฏิบัติงานตามคําแนะนําการปฏิบัติงานประจําวันของตน 
4.11.4  คําแนะนําการปฏิบัติงานทั้งหมด ตองเก็บในสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ผู

ปฏิบัติงานทราบ สามารถเห็นไดงาย 

4.12  การฝกอบรม 
 การจัดใหมีการฝกอบรมผูปฏิบัติงานในสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ใหมีความรูความเขาใจ
และความชํานาญในการปฏิบัติงาน จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและความปลอดภัย ดังนั้นการ
เก็บรักษาวัตถุอันตราย จึงตองมีการฝกอบรมผูปฏิบัติงานใหมและผูปฏิบัติงานเดิมที่มีอยู อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
ในหัวขอตอไปนี้ 

4.12.1  การจําแนกวัตถุอันตรายสําหรับการจัดเก็บ ขอมูลความปลอดภัย และวิธีการจัดเก็บ 
4.12.2  วิธีการใชอุปกรณเครื่องปองกันสวนบุคคล 
4.12.3  วิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและการซอมปฏิบัติงานแผนฉุกเฉิน 
4.12.4  วิธีดับเพลิงโดยใชเครื่องดับเพลิง 
4.12.5  การฝกอบรมพนักงานขับรถยก 
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4.12.6  การจัดการเมื่อมีเหตุร่ัวไหลของวัตถุอันตราย 

4.13  มาตรการการปองกันอื่นๆ 
4.13.1  กรณีมีการแบงถายวัตถุอันตราย ตองจัดสถานที่แบงถายวัตถุอันตรายนอกอาคารเก็บ

รักษาวัตถุอันตราย และจัดใหมีมาตรการที่เหมาะสมกับวัตถุอันตรายนั้น 
4.13.2  จัดใหมีใบอนุญาตทํางานพรอมมาตรการปองกันอันตรายในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

อันตราย เชน การซอมบํารุงรักษา การกอสรางแกไขตอเติม และการทํางานในที่สูง เปนตน 
4.13.3  จัดใหมีการสํารวจดูแลความเรียบรอยของคลังสินคาวัตถุอันตรายอยางสม่ําเสมอ

ตามความเหมาะสมหากพบสิ่งผิดปกติ เชน การชํารุดหรือร่ัวไหลของบรรจุภัณฑหรือหีบหอ และการวางสิ่งของ
ในพื้นที่ที่ไมไดรับอนุญาต เปนตน หากพบสิ่งผิดปกติใหดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยเร็วและจัดทํารายงาน
การสํารวจทุกครั้ง 

4.13.4  ตองเตรียมขอมูลสําหรับหนวยกูภัยฉุกเฉินเพื่อเปนขอมูลจําเปนกรณีมีเหตุเพลิงไหม
โดยตองปรับปรุงเปนปจจุบัน ขอมูลเหลานี้ไดแก ช่ือทางการคา ช่ือทางเคมี จํานวนชนิดบรรจุภัณฑหรือหีบหอ 
น้ําหนักรวม สถานที่จัดเก็บ ชนิดของสารดับเพลิงที่ใช รายการสินคาหรือวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ 

4.13.5  ตองจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดเพลิงไหม ระเบิด กาซรั่ว หรือการร่ัวไหล
ของวัตถุอันตรายที่มีปริมาณมาก 
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5. ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับวัตถุอันตรายบางประเภท 

5.1 ขอกําหนดพิเศษสําหรับวัตถุอันตรายประเภทวัตถุระเบิด 
5.1.1 ระเบียบกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงาน

ทหาร วาดวยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ. 2542   แบงวัตถุระเบิดออกเปน 6 หมู   ตามลักษณะและ
อันตรายเกี่ยวของที่เดนชัด และมีศักยภาพในการกอใหเกิดอันตรายตอบุคคลและความเสียหายตอทรัพยสินดังนี้ 

5.1.1.1 หมู  1.1  ระเบิดเปนกลุมกอน (Mass-Detonating) ไดแก สารหรือส่ิงของที่
กอใหเกิดอันตรายจากการระเบิดอยางรุนแรง 

5.1.1.2 หมู  1.2  ระเบิดไมเปนกลุมกอน มีสะเก็ดระเบิด (Non Mass- Detonating, 
Fragment Producing)  ไดแก สารหรือส่ิงที่กอใหเกิดอันตรายโดยการกระจายของสะเก็ดเมื่อเกิดการระเบิด 
แตไมกอใหเกิดอันตรายจากการระเบิดอยางรุนแรง 

5.1.1.3 หมู  1.3  เพลิงไหมเปนกลุมกอน (Mass Fire)  ไดแก สารหรือส่ิงที่กอให
เกิดอันตรายจากเพลิงไหม ตามดวยการระเบิดหรืออันตรายจากการกระจายของสะเก็ดบาง หรือเกิดอันตราย
ทั้งสองอยาง แตไมกอใหเกิดอันตรายจากการระเบิดอยางรุนแรง 

5.1.1.4 หมู  1.4  เพลิงไหมปานกลาง ไมมีแรงระเบิด  ( Moderate Fire,  No Blast) 
ไดแก  สารหรือส่ิงซึ่งไมกอใหเกิดอันตรายมากนัก  ผลของการระเบิดจํากัดอยูในเฉพาะหีบหอไมมีการ
กระจายของสะเก็ด  

5.1.1.5 หมู  1.5  สารที่ไมไวตอการระเบิด แตถาเกิดระเบิดจะกอใหเกิดอันตราย
อยางรุนแรงเชนเดียวกับหมู  1.1 ( Very Insensitive  Substances  Which  have a  Mass Explosion Hazard) 
ในสภาพการขนสงธรรมดาทั่วไปแลว สารชนิดนี้จะไมไวตอการระเบิด และมีโอกาสนอยมากในการเริ่ม 
จุดตัวจากการเผาไหมเปนการระเบิด 

5.1.1.6 หมู  1.6  สารที่ไมวองไวหรือเฉื่อยมากตอการระเบิด ซ่ึงไมกอใหเกิด
อันตรายรุนแรงจากการระเบิด(Extremely Insensitive Articles Which do not have a MassExplosion Hazard)  
สารในกลุมนี้จะเปนสารที่ไมมีความไว เฉื่อยตอการระเบิด ไมมีโอกาสกอใหเกิดอุบัติเหตุได 

5.1.2 ขอกําหนดพิเศษสําหรับวัตถุอันตรายประเภทวัตถุระเบิด ใหเปนไปตามกฎหมาย 
วาดวยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด กระทรวงกลาโหมดังนี้ 

5.1.2.1 คําสั่งคณะปฎิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 37  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 
5.1.2.2 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พุทธศักราช 2530 
5.1.2.3  พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ

ส่ิงเทียมอาวุธปน พุทธศักราช  2490 
5.1.2.4 ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด

สําหรับโรงงานผลิตอาวุธเอกชน พุทธศักราช 2542 
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5.1.2.5 ระเบียบกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
และพลังงานทหาร วาดวยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด  พุทธศักราช 2542   

5.2 ขอกําหนดพิเศษสําหรับวัตถุอันตรายประเภทกาซ 
5.2.1 การจัดเก็บกาซในอาคาร มีหลักเกณฑ ดังนี้ 

5.2.1.1 กาซทุกชนิดตองบรรจุในบรรจุภัณฑตามที่ระบุในประกาศมติคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย  เร่ือง การขนสงวัตถุอันตราย และตองมีฝาครอบปองกันวาลวปดควบคูกับบรรจุภัณฑนั้น
ตลอดเวลา 

5.2.1.2 ใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล โดยใหมีอัตราการแลกเปลีย่น
อากาศเปน 2 เทาของปริมาตรหองตอ 1 ช่ัวโมง ทั้งนี้ตําแหนงของชองระบายอากาศใหมีความเหมาะสม ตาม
หลักวิชาการ 

5.2.1.3 กาซพิษตองติดตั้งเครื่องตรวจวัดกาซชนิดนั้นๆ 
5.2.1.4 กาซไวไฟตองติดตั้งเครื่องตรวจวัดกาซชนิดปองกันการระเบิด 
5.2.1.5 อุปกรณไฟฟาตางๆ ที่ใชในหองจัดเก็บกาซไวไฟ ตองใชชนิดปองกันการ

ระเบิด 
5.2.1.6 การจัดเก็บกาซไวไฟ พื้นตองเปนชนิดกันไฟฟาสถิต  
5.2.1.7 กาซพิษตองเก็บในบริเวณที่มีการควบคุมการนําเขา-ออก 
5.2.1.8 ถังที่บรรจุกาซไวไฟและถังที่บรรจุกาซออกซิไดส ตองวางไวใหหางกัน

อยางนอย 2 เมตร 
5.2.1.9  กาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย) รวมกับวัตถุ

อันตรายประเภทอื่น ควรจัดเก็บแบบแยกหาง เชน กําแพงกั้น หรือตาขายเหล็ก เปนตน 
5.2.1.10 กาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย) ตองจัดเก็บใน

อาคารเทานั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความรอนจากแสงแดด 

5.3 ขอกําหนดพิเศษสําหรับวัตถุอันตรายประเภทสารไวไฟ   (3A และ5.2 ) 
5.3.1 อุปกรณไฟฟาและยานพาหนะตองเปนชนิดปองกันการระเบิด 
5.3.2 การจัดเก็บสารไวไฟ ควรมีระบบกระจายน้ําดับเพลิง และหัวรับน้ําดับเพลิง ในที่ที่

เหมาะสมในจํานวนที่เพียงพอ 
5.3.2.1 กรณีมีระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง อาคารเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ      

สารไวไฟ ควรมีกําแพงทนไฟ 90 นาที 
5.3.2.2 กรณีไมมีระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง ตองมีกําแพงทนไฟที่ทนไฟ 180 นาที  
5.3.2.3 กําแพงทนไฟระหวางหองตองสูงกวาหลังคาและยื่นออกจากผนังดานขาง

อยางนอย 0.30 เมตร หรือวิธีการอื่นๆ ที่สามารถปองกันการลุกลามของไฟได 
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5.3.3 ผนังอาคารเก็บสารไวไฟ  หากทนไฟไดนอยกวา 90 นาที อาคารนั้นตองมีระยะหาง
จากอาคารอื่นไมนอยกวา 10 เมตร 

5.3.4 ใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล โดยใหมีอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ
เปน   5 เทาของปริมาตรหองตอ 1 ช่ัวโมง ทั้งนี้ตําแหนงของชองระบายอากาศใหมีความเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ 

5.3.5 การถายบรรจุของเหลวไวไฟ 
5.3.5.1 หองที่ทําการถายบรรจุตองมีอุปกรณไฟฟาชนิดปองกันการระเบิด 
5.3.5.2 ตองมีมาตรการปองกันประจุไฟฟาสถิต เชน เสื้อผา-ถุงเทาที่ทําจากเสนใย

ฝาย 100 เปอรเซ็นต และรองเทาที่มีคุณสมบัติปองกันการเกิดไฟฟาสถิต  เปนตน 
5.3.5.3 ใหตอสายดินกับอุปกรณและถังที่เปนโลหะ 
5.3.5.4 สายทอที่ใชในการถายสารเคมีควรเปนชนิดที่ปองกันการเกิดไฟฟาสถิต 
5.3.5.5 หองถายบรรจุควรเปนหองที่เปดโลงใหมีการระบายอากาศที่ดี 
5.3.5.6 กรณีเปนสารไวไฟที่ไมละลายน้ําพื้นตองมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1%  

เพื่อใหไหลลงรางระบายหรือลงบอกักเก็บที่สามารถควบคุมการระบายไมใหไหลออกสูภายนอก 

5.4 ขอกําหนดพิเศษสําหรับวัตถุอันตรายประเภทสารออกซิไดส 
5.4.1 การเก็บรวมกับสารอื่นๆ ใหเปนไปตามตารางการจัดเก็บวัตถุอันตราย ในขอ 3.3 
5.4.2 หามใชแผนรองสินคาที่ทําจากไม โดยเฉพาะสารออกซิไดสที่เปนของเหลว 
5.4.3 อาคารเก็บตองเปนชั้นเดียว ตองมีกําแพงทนไฟไมนอยกวา 90 นาที สูงกวาหลังคา          

1 เมตร และยื่นออกจากผนังดานขาง 0.50 เมตร 
5.4.4 หามจัดเก็บวัสดุติดไฟ เชน บรรจุภัณฑเปลา แผนรองสินคาเปลา หรือวัสดุติดไฟอื่นๆไว

ในอาคารเดียวกับสารออกซิไดส 
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6.  การเก็บวัตถุอันตรายนอกอาคาร 
6.1 บริเวณโดยรอบตองปองกันสาเหตุที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัย ไดแก ไมปลอยใหหญารก ไมมีขยะ 

หรือวัสดุวัสดุที่ติดไฟได     
6.2 บริเวณโดยรอบตองไมมีแหลงความรอน เชน  อุปกรณไฟฟา  วัสดุที่มีพื้นผิวรอน  ประกายไฟ 

  เปลวไฟ   และการเสียดสี   
6.3 บริเวณที่เก็บตองไมเปนที่จอดยานพาหนะหรือเสนทางจราจร 
6.4 พื้นตองแข็งแรงเพียงพอรับน้ําหนักวัตถุอันตรายที่จัดเก็บทั้งหมด  ไมล่ืน  ไมมีรอยร่ัวราว  แตก  

ทนตอน้ํา  ทนตอการกัดกรอน และตองมีรางระบายลงสูบอกักเก็บหรือเขื่อนที่สามารถควบคุมการระบายไมให
ไหลออกสูภายนอก 

6.5 คํานึงถึงความเสื่อมสภาพของวัตถุอันตรายอันเนื่องจากอากาศรอนของประเทศ เชน  การจัดทํา 
หลังคาปองกันแสงแดดและฝน  

6.6 การจัดวางภาชนะบรรจุใหตั้งตรงบนแผนรองสินคา  การวางซอนชั้นตองสูงไมเกิน 3 เมตร 
 กรณีวางถังแนวนอนตองมีล่ิมเพื่อปองกันการกลิ้งของถัง 

6.7 ตองมีชองทางเดินจากจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงไปสูพื้นที่วางวัตถุอันตราย ที่มีความกวางเพียงพอ 
และไมมีส่ิงกีดขวางชองทางเดิน 

6.8 วัตถุอันตรายประเภท 1   2B   4.1A    4.2   4.3   5.1   5.2  และ 6.1     ไมอนุญาตใหเก็บนอกอาคาร 
6.9 ขอกําหนดพิเศษสําหรับวัตถุอันตรายประเภท  2A   3A   3B  

   6.8.1 วัตถุอันตรายประเภท 2A   พื้นที่เก็บตองมีหลังคาปกคลุม  ระยะหางจากอาคารอื่นไม
นอยกวา 5 เมตร  พื้นเรียบอยูในแนวระดับ  มีวัสดุยึดถังกาซปองกันไมใหลม  มีตาขายลอมรอบ และจัดเก็บหางจาก
ตาขายไมนอยกวา 1 เมตร  ไมเก็บวัสดุอ่ืนๆ รวมกับถังกาซ  

              6.8.2 การเก็บวัตถุอันตรายประเภท  3A   3B  นอกอาคาร  พื้นที่เก็บตองมีระยะหางจาก
อาคารอื่นไมนอยกวา 10 เมตร  พื้นมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1%  และมีรางระบายวัตถุอันตรายที่หกร่ัว
ไหลลงสูบอกักเก็บหรือเขื่อนที่สามารถควบคุมการระบายไมใหไหลออกสูภายนอก   
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