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การเก็บรักษาสารเคมีการเก็บรักษาสารเคมี      
และวัตถุอนัตรายและวัตถุอนัตราย

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

¢ขอ 9 สถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตองอยูในทําเลท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภัยแกการขนสงวัตถุอันตรายไมกอเหตุรําคาญ หรือผลกระทบใดๆ 
ตอส่ิงแวดลอม

¢ขอ 10 สถานท่ีเก็บฯ ตองมีลักษณะเชนเดียวกับอาคารผลิต (ขอ 7 และ 8) 
โดยตองมีลักษณะ เชน พ้ืนตองมีความม่ันคงแข็งแรง ไมกักขังน้ํา ไมดูด
ซับวัตถุอันตราย, มีระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม

¢ ขอ 11 การเก็บรักษาวัตถุอันตราย ในท่ีโลงแจง ตองมีการปองกันการหก
หรือรั่วไหลของวัตถุอันตราย และสามารถควบคุมวัตถุอันตรายไมใหหก
หรือรั่วไหลสูภายนอกได ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 2
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง 

การกาํหนดใหสถานประกอบการวตัถุอันตราย  
มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการ

เก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551

(ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที ่125 ตอนพิเศษ 72ง              
ลงวันที่ 18 เม.ย. 51-มีผลใชบังคับ 18 เม.ย. 54 เปนตนไป)

หมวด 1 : สถานประกอบการวตัถุอันตรายที่ตองมบุีคลากรเฉพาะ

¢ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูสงออกวัตถุอันตราย ที่มีวัตถุอนัตราย
ชนิดที่ 1 2 หรือ 3 ปริมาณรวมต้ังแต 1,000 MT/y ข้ึนไป

¢ผูมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเกบ็รักษา
วัตถุอันตรายต้ังแต 300 m2

¢ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือมีไวในครอบครองฯ ที่เปน  
วัตถุไวไฟ หรือวัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด
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หมวด 3 หนาที่และความรับผิดชอบของ
บุคลากรเฉพาะ

¢ ปฏิบตัิงานใหเปนไปตาม “คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและ
วัตถุอันตราย”
¢ จัดทําแผนความปลอดภัยประจําปเก็บไว
¢ จัดทําและรับรองรายงานความปลอดภัย
¢ ใหขอมูลที่ถูกตองตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม
¢ การจดทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑ
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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและ            

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2550

(ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที ่125 ตอนพิเศษ 15ง              
ลงวันที่ 22 มกราคม 2551)
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คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

¢ สถานที่เก็บรักษาวัตถอุนัตราย
¢ การจําแนกประเภทวัตถุอันตรายสําหรับการจัดเก็บ
¢ การจัดเก็บวัตถอุันตรายและมาตรการการปองกนั
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1. สถานที่เกบ็รักษาวัตถุอันตราย
¢ ตองมคีวามมั่นคงแข็งแรง และเปนไปตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร เชน ผนังกันไฟ กําแพงกันไฟ พื้น ประตู
ทางออกฉุกเฉิน หลังคา เปนตน
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สถานทีเ่ก็บรักษาวัตถุอันตราย
¢ ผนังอาคารและกําแพงทนไฟ

10

¢ ประตูและทางออก
สถานทีเ่ก็บรักษาวัตถุอันตราย
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¢ ทางออกฉุกเฉิน

สถานทีเ่ก็บรักษาวัตถุอันตราย
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ระบบระบายอากาศ
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ระบบเตือนภัย
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สถานทีเ่ก็บรักษาวัตถุอันตราย
¢  อุปกรณดับเพลิง
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2. การจําแนกประเภทสารเคมีและ         
วัตถุอันตราย

• ตามการขนสง

• ตามการจัดเก็บ

ประเภทวัตถุอันตรายตามการขนสง
• วัตถรุะเบดิ
• กาซ
• ของเหลวไวไฟ
• ของแข็งไวไฟ
• สารออกซิไดสและสารเปอรออกไซดอินทรีย
• สารพิษและสารติดเชื้อ
• วัสดกุัมมันตรังสี
• สารกดักรอน
• สารและส่ิงของอันตรายเบด็เตลด็ 16
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ประเภทวัตถุอันตรายตามการจัดเก็บ
ประเภท รายละเอียด

1 วัตถุระเบิด

2A กาซอัด กาซเหลว หรือกาซที่ละลายภายใต
ความดัน

2B กาซภายใตความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก
(กระปองสเปรย)

3A ของเหลวไวไฟ  จุดวาบไฟ < 60 °C

3B ของเหลวไวไฟที่มีคุณสมบัติเขากับน้ําไมได

4.1A ของแข็งไวไฟที่มีคุณสมบัติระเบิด

4.1B ของแข็งไวไฟ

4.2 สารที่มีความเสี่ยงตอ การลุกไหมไดเอง

4.3 สารที่ใหกาซไวไฟเมื่อสัมผัสน้ํา

5.1A สารออกซิไดซที่มีความไวในการทําปฏิกิริยามาก

5.1B สารออกซิไดซที่มีความไวในการทําปฏิกิริยา

ปานกลาง

ประเภท รายละเอียด
5.1C สารออกซิไดซแอมโมเนียมไนเตรท 

และสารผสม

5.2 สารอินทรียเปอรออกไซด

6.1A สารติดไฟไดที่มีคุณสมบัติเปนพิษ

6.1B สารไมติดไฟที่มีคุณสมบัติเปนพิษ

6.2 สารติดเช้ือ

7 สารกัมมันตรังสี

8A สารติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกรอน

8B สารไมติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกรอน

9 ไมนํามาใช

10 ของเหลวติดไฟไดที่ไมจัดอยูในประเภท 3A 
หรือ 3B

11 ของแข็งติดไฟได

12 ของเหลวไมติดไฟ

13 ของแข็งไมติดไฟ
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การจําแนกประเภทวัตถุอันตราย
¢ คุณสมบัติความเปนอันตรายหลักของสารที่ตองพิจารณาเปน
อันดับตนๆ

การติดไฟ การระเบิด การออกซิไดซ
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การจําแนกประเภทวัตถุอันตราย
¢ คุณสมบัติรองของสารท่ีนํามาพิจารณา

ความเปนพิษ การกัดกรอน
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การจําแนกประเภทวัตถุอันตราย
¢ คุณสมบัติที่ไมนํามาพิจารณาในการแยกประเภท    
วัตถุอันตรายสําหรับการจัดเก็บ

ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
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Øใหศึกษาขอมูลความปลอดภัยเบ้ืองตน
(ฉลาก เอกสารกํากับการขนสงวัตถุอันตราย หรือเอกสาร
ขอมูลความปลอดภัย)

การพิจารณาจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย

Øพิจารณาจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย
สําหรับการจัดเก็บตามลําดับความสําคัญ ดังน้ี
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(ลําดับ 3-19 เนนคุณสมบตักิารระเบิดและตดิไฟของสารเคมีน้ัน)

อัน
ตร
าย
มา
ก

อัน
ตร
าย
นอ
ย

ลําดับความสําคัญ
1. สารติดเชื้อ (6.2)

2. วัสดุกัมมันตรังสี (7)

3. วัตถุระเบิด (1)
4. กาซอัด กาซเหลว และกาซท่ีละลายภายใต

ความดันตลอดจนภาชนะบรรจุขนาดเล็ก   
ท่ีบรรจุกาซภายใตความดัน (2A, 2B)

5. สารท่ีติดไฟไดเอง (4.2)
6. สารท่ีสัมผัสกับนํ้าแลวใหกาซไวไฟ (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. สารติดไฟไดท่ีมีคุณสมบัติเปนพิษ (6.1A)

13. สารไมติดไฟท่ีมีคุณสมบัติเปนพิษ (6.1B)

14. สารติดไฟไดท่ีมีฤทธิ์กัดกรอน (8A)

15. สารไมติดไฟท่ีมีฤทธิ์กัดกรอน (8B)

16. ของเหลวตดิไฟไดท่ีไมไดอยูในกลุม 3A 
หรือ 3B (10)

17. ของแข็งติดไฟ (11)

18. ของเหลวไมติดไฟ (12)

19. ของแข็งไมตดิไฟ (13)
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ตารางจัดเกบ็วัตถุอนัตราย

ตารางจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

-
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วิธีการจําแนกประเภทวัตถุอันตราย
ตารางเปรียบเทยีบการจําแนกประเภทวัตถุอันตราย

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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วิธีการจําแนกประเภทวัตถุอันตราย
ตารางเปรียบเทยีบการจําแนกประเภทวัตถุอันตราย

ADR จําแนกตามการจัดเก็บ

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

สารพิษตามระบบ GHS 6.1A ,6.1B
8 8A ,8B

Liquid 10 ,12
Solid 11 ,13
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3. การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
3.1 แบบแยกบริเวณ (Separate Storage)
3.2 แบบแยกหาง (Segregate Storage)
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หลักการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายในอาคาร

¢ จัดเก็บตามประเภทโดยพิจารณาจากเอกสารขอมูลความปลอดภัย
¢ยึดหลัก เขากอน-ออกกอน (first in- first out) เพื่อลดความเสี่ยง
จากการเสื่อมสภาพ หรือการถูกทําลายของสารเคมี
¢ตองตรวจสอบคุณลักษณะทั้งปริมาณและคุณภาพ ภาชนะบรรจุและ
หีบหอตองอยูในสภาพที่ดี
¢ จัดทําแผนผังกําหนดตําแหนง ประเภทกลุมสารเคมี พรอม
ตําแหนงอุปกรณฉุกเฉิน อุปกรณผจญเพลิง และเสนทางหนีไฟ
¢ตองมีพื้นที่วางโดยรอบระหวางผนังอาคารกับกองสารเคมี เพื่อ
ตรวจสอบและจัดการกรณีเกิดเพลิงไหมหรือหกร่ัวไหล
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กรณีอยูในอาคาร (ภายในคลังสินคาเดียวกัน)

ถูกแยกจากสารอื่นๆ โดยมีผนังทนไฟ ซ่ึงสามารถทนไฟ
ไดอยางนอย 90 นาที

3.1 การจัดเก็บแบบแยกบริเวณ (Separate storage)
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Ø กรณีอยูกลางแจง (ภายนอกอาคารคลังสินคา)
• ถกูแยกออกจากบริเวณอืน่ดวยระยะทางที่เหมาะสม
• 5 เมตร ระหวางสารไวไฟกับสารไมไวไฟ 
• 10 เมตรระหวางวัตถุอันตรายอื่นๆ
• การกั้นดวยกําแพงทนไฟซ่ึงสามารถทนไฟ

ไดอยางนอย 90 นาที 

การจัดเก็บแบบแยกบริเวณ (Separate storage)
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การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตั้งแต 2 ประเภท    
ข้ึนไปในบริเวณเดียวกัน 

ตองมีมาตรการปองกันท่ีเพียงพอสําหรับการจัดเก็บ
สารเคมีและวัตถุอันตราย
Ø นําขอกําหนดพิเศษเพิ่มเติมสําหรับการจัด
เก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ เชน 
วัตถุระเบิด สารออกซิไดส หรือสารไวไฟ มาพิจารณา
ประกอบ ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในตารางการจัดเก็บฯ

3.2 การจดัเกบ็แบบแยกหาง (Segregate storage)
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การจัดเก็บสารปริมาณนอยในสถานท่ีเก็บรักษา

การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายท่ีมีปริมาณนอย
บางประเภท เชน 2B 3A 3B 11 12 เปนตน รวมกับ
สารประเภทอื่นในบางประเภทท่ีมีปริมาณมากได

ประเภทของสารเคมี ดังตอไปน้ี ไมสามารถเก็บรวม
กับสารเคมีอื่นๆ ได แมวาจะมีปริมาณนอย ไดแก 
ประเภท 1 2A 4.1A 4.2 5.1A 6.2 และ 7

32

การเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนอกอาคาร
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v บริเวณโดยรอบตองไมมีสาเหตุที่ทําใหเกิดอัคคีภัย ;
ไมมีหญาขึน้รก / ไมมีวัสดุติดไฟได / ไมมีแหลงประกายความ
รอน
v ตองไมเปนที่จอดยานพาหนะหรือเสนทางจราจร
v พื้นตองแข็งแรงและรับน้ําหนักสารเคมแีละวัตถุอันตรายได /
ไมลื่น / ทนตอการกัดกรอน / ทนน้ํา /
v มีรางระบายลงสูบอกักเก็บหรือเขื่อนไมใหไหลออกสูภายนอก

การเกบ็สารเคมีและวัตถุอันตรายนอกอาคาร

34

v การวางซอนกันของชั้นสารเคมีและ            
วัตถุอันตรายตองสูงไมเกิน 3 เมตร

Max 3 ม.
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อนุญาตใหเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

ü  กาซอัด กาซเหลว หรือกาซที่ละลายภายใตความดัน          
(2A) 

ü ของเหลวไวไฟ (3A)

ü ของเหลวไวไฟ (3B) 

36

มาตรการปองกัน

• การจัดการดานสุขศาสตร
• การปฐมพยาบาลเบื้องตน
• อุปกรณปองกันสวนบคุคล
• เครื่องหมายความปลอดภัย
• มาตรการเก็บรักษาสารเคมีในอาคาร
• การจัดการเมื่อเกิดการหกรั่วไหล
• การกําจัดของเสีย
• โปรแกรมการบํารุงรักษาอปุกรณความปลอดภยั
• การฝกอบรม
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สํานักควบคุมวัตถุอันตราย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทรศัพท 0 2202 4248
E-mail : hazard@diw.go.th
http://www.diw.go.th

Q&A

mailto:hazard@diw.go.th
http://www.diw.go.th

