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กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535



พระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการวตัถอุนัตราย

หมวด 1 มาตรา 6 – 14
• องคป์ระกอบคณะกรรมการวตัถุอนัตราย

รมว.อก. เป็นประธาน, อรอ. เป็นเลขานุการ, 
กรรมการจาก 17 หน่วยงาน, ผูท้รงคุณวุฒ ิ8 คน, 
ผูช้ว่ยเลขา 5 หน่วยงาน

• อ านาจหน้าที ่– ก าหนดนโยบาย เหน็ชอบแผน

บทลงโทษหมวด 4 มาตรา 71 – 89
• บฉ. ไมด่ าเนินการจ าคุก 6 เดอืน ปรบั 50,000 บาท
• วตัถุอนัตรายชนดิที ่1 - จ าคุก 6 เดอืน ปรบั 50,000 บาท
• วตัถุอนัตรายชนดิที ่2 – จ าคุก 1 ปี ปรบั 100,000 บาท
• วตัถุอนัตรายชนดิที ่3 – จ าคุก 2 ปี ปรบั 200,000 บาท
• วตัถุอนัตรายชนดิที ่4 – จ าคุก 10 ปี ปรบั 1,000,000 บาท
• ไมข่ึน้ทะเบยีนชนดิที ่2 - จ าคุก 2 ปี ปรบั 200,000 บาท
• ไมข่ึน้ทะเบยีนชนดิที ่3 - จ าคุก 3 ปี ปรบั 300,000 บาท
• ฝ่าฝืนค าสัง่เจา้หน้าที ่- จ าคุก 3 เดอืน ปรบั 30,000 บาท
• จ าคุก<1ปี หรอืมแีต่โทษปรบั ใหเ้ปรยีบเทยีบปรบัได้

หน้าท่ีและความรบัผิดทางแพ่ง
หมวด3 มาตรา 57 – 69
• ผูผ้ลติ/ผูน้ าเขา้ – การผลติ การเลอืกผูผ้ลติ ภาชนะบรรจุ 

การขนสง่ การเกบ็รกัษา การสง่มอบ การตรวจสอบผูร้บัมอบ
• ผูม้ไีวใ้นครอบครอง – รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้
• นายจา้ง/ตวัการ/ผูว้า่จา้ง – รบัผดิชอบรว่ม
• สทิธเิรยีกรอ้งความเสยีหาย 3 ปี สทิธไิลเ่บีย้
• รฐัเรยีกคา่สนิไหมทดแทน คา่ด าเนินการแทน และคา่ขจดั

ความเสยีหายต่อบุคคลและสิง่แวดลอ้ม

การควบคมุวตัถอุนัตราย
หมวด 2 มาตรา15 – 56
• ใหใ้ชก้ฎหมายเฉพาะบงัคบัในเรือ่งนัน้
• จ าแนกวตัถุอนัตรายเป็นชนดิที ่1 – 4
• อ านาจในการออกขอ้ก าหนดควบคุมวตัถุอนัตราย 

บุคลากรเฉพาะ การขึน้ทะเบยีน การออกใบอนุญาต
วธิดี าเนินการ และขอ้ยกเวน้

• อ านาจของหน่วยงาน และอ านาจของเจา้หน้าที่1 2
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ใครควบคมุก ากบัดแูลอะไร

ควบคมุก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายทางอตุสาหกรรม

ควบคมุก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายทางการเกษตร

ควบคมุก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายท่ีใช้ในบา้นเรือน และทางสาธารณสขุ

ควบคมุก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายท่ีใช้ทางการประมง (เพาะเล้ียงสตัวนน ้า)

ควบคมุก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายทางปศสุตัวน

ควบคมุ LPG และ NGV

กรอ.

กษ.

อย.

ปม.

ปศ.

พธ.



แผนผงัการควบคมุก ากบัดแูลวตัถอุนัตราย

ใบอนุญาตการอนุญาต ห้าม / มียกเว้นใบรบัแจ้ง

ชนิดท่ี 1 ชนิดท่ี 2 ชนิดท่ี 3 ชนิดท่ี 4การจดัชนิด

กิจกรรมท่ีควบคมุ การผลิต การเกบ็รกัษาการส่งออก

การใช้

การน าเข้า

การขนส่งการก าจดั/ท าลาย

ข้อก าหนดท่ีผู้ประกอบการต้องปฏิบติั

การแจ้งน าเข้า-
ส่งออก (วอ./อก.6)

ปิดฉลากภาชนะ
บรรจุ

ประกนัความ
เสียหายจากขนส่ง

บุคลากรเฉพาะ     
(ท่ีเกบ็รกัษา)

ท าตามหลกัเกณฑน
ขนส่งปลอดภยั

ข้ึนทะเบียน 
fixed Tank



กฎหมายล าดบัรอง
สามารถดขู้อมลูได้ท่ี

http://eis.diw.go.th/haz/lawnew.html



กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ

• กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) – วธิกีารขออนุญาต หลกัเกณฑก์ารพจิารณาค าขอ 
หน้าทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาต

• กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2555) – แกไ้ขแบบฟอรม์ และใหย้ืน่ผา่น internetได้

การขออนุญาต และหน้าท่ี
ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตวตัถุ

อนัตรายชนิดท่ี 3

• ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือ่ง หลกัเกณฑนและวิธีการเก่ียวกบัการแจ้ง
การออกใบรบัแจง้ การขอต่ออายแุละการต่ออายใุบรบัแจง้ การด าเนินการเกีย่วกบั
วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ในความรบัผดิชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556

การแจ้งการด าเนินการ
เก่ียวกบั

วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึน้ทะเบยีน การออกใบส าคญั และการต่ออายใุบส าคญั
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2552

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดรายชื่อของวตัถุอนัตรายทีก่ระบวนการผลติและ
ลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตรายเป็นทีท่ราบกนัแน่ชดัโดยทัว่ไป พ.ศ. 2543 - ยกเว้นไม่ต้องขึน้
ทะเบยีน

การขึน้ทะเบียน
วตัถอุนัตราย



กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ

• ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเทจ็จริงของผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออกหรือมีไว้ใน
ครอบครอง ซ่ึงวตัถอุนัตรายท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมมีอ านาจหน้าท่ีรบัผิดชอบ พ.ศ. 2547

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง การใหแ้จง้ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการผลติหรอืการน าเขา้ ซึ่งวตัถุอนัตราย
ตามบญัช ี5.6 ทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมรบัผดิชอบ พ.ศ. 2558 - บญัช ี5.6 กลุม่สารควบคุมตามคุณสมบตัิ

• ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรื่อง หลกัเกณฑน วิธีการ และเง่ือนไขการแจ้งข้อเทจ็จริงของผู้
น าเขา้หรอืผูส้ง่ออกซึง่วตัถุอนัตรายทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมมอี านาจหน้าทีร่บัผดิชอบ (วอ/อก.6) โดย
ผา่นระบบสญัญาณคอมพวิเตอรเ์ขา้กบัระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555

• ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการแจง้ขอ้เทจ็จรงิของผูน้ าเขา้หรอื
ผูส้ง่ออกซึง่วตัถุอนัตรายทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมมอี านาจหน้าทีร่บัผดิชอบ (วอ/อก.6) โดยผา่นระบบ
สญัญาณคอมพวิเตอรเ์ขา้กบัระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2557 - แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัเดมิ

• ระเบยีบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการแจง้ขอ้เทจ็จรงิของผูผ้ลติ ผูน้ า
เขา้ ผูส้ง่ออกหรอืผูม้ไีวใ้นครอบครอง ซึง่วตัถุอนัตรายทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมมอี านาจหน้าทีร่บัผดิชอบ 
(วอ./อก.7) โดยผา่นระบบสญัญาณคอมพวิเตอรเ์ขา้กบัระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2547

การแจ้งข้อเทจ็จริง
น าเข้า-ส่งออก 
(วอ./อก.6) 

และการรายงาน 
(วอ./อก.7)



กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง การเกบ็รกัษาวตัถุอนัตรายทีก่รมโรงงาน
อุตสาหกรรมรบัผดิชอบ พ.ศ. 2551

• ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือ่ง คู่มือการเกบ็รกัษาวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2550

• กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) – ข้อ 10 (3) มีผนังกัน้ไฟทุก 30 เมตร

การเกบ็รกัษาวตัถุ
อนัตราย

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง ระบบการจ าแนกและการส่ือสารความเป็น
อนัตรายของวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2555

การจ าแนกและการ
ส่ือสารความเป็น

อนัตราย



กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง การก าหนดให้สถานประกอบการอนัตรายมี
บุคลากรเฉพาะรบัผดิชอบความปลอดภยัการเกบ็รกัษาวตัถุอนัตรายทีก่รมโรงงาน
อุตสาหกรรมรบัผดิชอบ พ.ศ. 2551

• ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือ่ง หลกัเกณฑนและวิธีการแจ้งมบีุคลากรเฉพาะ 
การจดทะเบยีน เป็นบุคลากรเฉพาะรบัผดิชอบความปลอดภยัการเกบ็รกัษาวตัถุ
อนัตรายทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมรบัผดิชอบและการรายงานความปลอดภยัการเกบ็
รกัษาวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2551

• รา่งประกาศ – ปรบัปรงุวธิกีารแจง้ และการช าระคา่สอบ

บคุลากรเฉพาะส าหรบั
สถานประกอบการวตัถุ

อนัตราย



กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายชือ่วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2556 – ยกเลกิ
บญัชเีดมิทัง้หมด จดัท าบญัชใีหม ่5.1 สารควบคุม 5.2 ของเสยีเคมวีตัถุ 5.3 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าใชแ้ลว้ฯ 5.4 กลุม่สารอื่น ๆ 5.5 อาวุธเคม ี

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายชือ่วตัถุอนัตราย ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2558 –
เพิม่เตมิบญัชรีายชือ่ และเพิม่บญัช ี5.6 กลุม่สารควบคุมตามคุณสมบตัิ

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายชือ่วตัถุอนัตราย ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2559 –
เพิม่เตมิบญัชรีายชือ่ 

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายชือ่วตัถุอนัตราย ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2560 –
เพิม่เตมิบญัชรีายชือ่ 

• รา่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายชือ่วตัถุอนัตราย ฉบบัที่ 5 พ.ศ. 
2562 - อยูร่ะหวา่งเสนอลงนาม

บญัชีรายช่ือ
วตัถอุนัตราย



บคุลากรเฉพาะ
รบัผิดชอบความปลอดภยั
การเกบ็รกัษาวตัถอุนัตราย
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ฯ ผูผ้ลติ ผูน้ ำเขำ้ หรอืผูส้่งออกวตัถุอนัตรำย 

ที่มวีตัถุอนัตรำยชนิดที่ 1 2 หรอื 3 ปรมิำณรวม
ตัง้แต่ 1,000 เมตรกิตนัต่อปี ขึน้ไป

ผูม้ไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถุอนัตรำยทีม่พีื้นที่
กำรเกบ็รกัษำวตัถุอนัตรำยตัง้แต่ 300 ตำรำงเมตรขึน้ไป

ผูผ้ลติ ผูน้ ำเขำ้ ผูส้ง่ออก หรอืมไีวใ้นครอบครอง
วตัถุอนัตรำยทีเ่ป็นวตัถุไวไฟ (ทัง้ทีเ่ป็นก๊ำซ ของเหลว 
ของแขง็, 2A/2B, 3A/3B, 4.1A/4.1B) หรอืวตัถุ
ออกซไิดซ ์(5.1A/5.1B/5.1C) และวตัถุเปอร์ออกไซด์
(5.2)
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าย จดัใหม้บีุคลำกรเฉพำะฯ ปฏบิตังิำนประจ ำสถำนทีเ่กบ็
รกัษำวตัถุอนัตรำย และบุคลำกรเฉพำะฯ นัน้ตอ้งไม่
เป็นผูป้ฏบิตังิำนในสถำนประกอบกำรวตัถุอนัตรำยแหง่
อื่น

ตอ้งด ำเนินกำรจดัหำบุคลำกรเฉพำะฯ ภำยใน 90 วนั
หำกบุคลำกรเฉพำะฯ ถูกยกเลกิหนงัสอืรบัรองกำรจด
ทะเบยีน หรอืไมส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้

ด ำเนินกำรใหส้ถำนทีเ่กบ็รกัษำวตัถุอนัตรำยมี
ควำมปลอดภยัตำมคูม่อืฯ หรอืหลกัเกณฑน์ำนำชำตทิี่
กรมโรงงำนฯ เหน็ชอบ

รายงานและรบัรองรายงานควำมปลอดภยักำรเกบ็
รกัษำวตัถุอนัตรำย ทุก 1 ปี (บฉ.4) ผำ่นระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์และเกบ็รกัษำส ำเนำรำยงำนทีส่ถำนที่
เกบ็รกัษำวตัถุอนัตรำย

มีรวม  1,000 MT/Yr

พื้นท่ีเกบ็  300 ตร.ม.

2A/2B, 3A/3B, 4.1A/4.1B/5.1A/5.1B/5.1C/5.2

เฉพาะวตัถอุนัตรายในบญัชี 5.1 – 5.5

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบการ



หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบคุลากรเฉพาะฯ

❑ ปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำม “คูม่อืกำรเกบ็รกัษำสำรเคมแีละวตัถุอนัตรำย”

❑ จดัท ำแผนควำมปลอดภยัประจ ำปีและใหข้อ้มลูกรณเีกดิอุบตัภิยั

❑ จดัท ำและรบัรองรำยงำนควำมปลอดภยักำรเกบ็รกัษำวตัถุอนัตรำย (ทุกปี) ตำมแบบทีก่รมโรงงำนอุตสำหกรรม
ก ำหนด (บฉ. 4)

❑ ใหข้อ้มลูต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กรณเีกดิอุบตัภิยัจำกสถำนทีเ่กบ็รกัษำวตัถุอนัตรำย

❑ หำกบุคลำกรเฉพำะฯ ไมป่ระสงคท์ ำหน้ำที ่หรอืไมไ่ดร้บัมอบหมำยจำกผูป้ระกอบกำรวตัถุอนัตรำยให้
รบัผดิชอบกำรเกบ็รกัษำวตัถุอนัตรำยต่อไป แลว้แต่กรณ ีตอ้งแจง้ใหก้รมโรงงำนอุตสำหกรรมทรำบล่วงหน้ำ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 15 วนั ก่อนวนัทีจ่ะไมด่ ำเนินกำรดงักล่ำว



บทก าหนดโทษ

❑ ผูผ้ลติ ผูน้ ำเขำ้ ผูส้ง่ออก หรอืผูม้ไีวใ้นครอบครองวตัถุอนัตรำยชนิดที ่1 และชนิดที ่2 ไมม่บุีคลำกรเฉพำะรบัผดิชอบ
ควำมปลอดภยักำรเกบ็รกัษำวตัถุอนัตรำย หรอืไมด่ ำเนินกำรดำ้นควำมปลอดภยัเกีย่วกบักำรเกบ็รกัษำวตัถุอนัตรำย 
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิ 50,000 บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั (มำตรำ 71)

❑ ผูผ้ลติ ผูน้ ำเขำ้ ผูส้ง่ออก หรอืผูม้ไีวใ้นครอบครองวตัถุอนัตรำยชนิดที ่3 ไมม่บุีคลำกรเฉพำะรบัผดิชอบควำมปลอดภยั
กำรเกบ็รกัษำวตัถุอนัตรำย หรอืไมด่ ำเนินกำรดำ้นควำมปลอดภยัเกีย่วกบักำรเกบ็รกัษำวตัถุอนัตรำย ตอ้งระวำงโทษ
จ ำคุกไมเ่กนิ 1 ปี หรอืปรบัไมเ่กนิ 100,000 บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั (มำตรำ 72)

❑ บุคลำกรเฉพำะรบัผดิชอบควำมปลอดภยักำรเกบ็รกัษำวตัถุอนัตรำยไมป่ฏบิตัติำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขที่
รฐัมนตรกี ำหนด ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิ 50,000 บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั (มำตรำ 70/1 –
ยงัไม่ถกูน ามาใช้)



เปิดสอบรอบพิเศษ...ขอให้ผา่นนะคะ

❑ เปิดรอบพิเศษ !!! จดัสอบหลกัสตูรควำมปลอดภยักำรเกบ็รกัษำวตัถุอนัตรำยทีก่รมโรงงำนอุตสำหกรรม
รบัผดิชอบ โดยเป็นกำรสอบแบบใชก้ระดำษขอ้สอบ

❑ สถานท่ี : หอ้ง ๕๐๙ ชัน้ ๕ อำคำรกรมโรงงำนอุตสำหกรรม

❑ วนัสอบ : วนัองัคำรที ่๒๔ กนัยำยน ๒๕๖๒ 

❑ จดั ๒ รอบ เช้า – บา่ย รอบละ ๑๒๐ ท่ีนัง่

➢ รอบเชำ้เวลำ ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. (เขำ้หอ้งสอบเวลำ ๙.๓๐ น.) 

➢ รอบบำ่ยเวลำ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. (เขำ้หอ้งสอบเวลำ ๑๒.๓๐ น.) 

บคุลากรเฉพาะรบัผิดชอบความปลอดภยัการเกบ็รกัษาวตัถอุนัตราย 

hazexam.diw.go.th/index.asp



การยื่นขออนุญาต



การขออนุญาตผลิต – น าเข้า – ส่งออก – ครอบครอง 

ยืน่ใบค ำขอพรอ้มเอกสำรประกอบทีห่อ้งสำรพนัทนัใจ 
(Single Window)

เจำ้หน้ำทีต่รวจควำมครบถว้นของเอกสำร

เจำ้หน้ำทีพ่จิำรณำควำมถูกตอ้งของเอกสำรเบือ้งตน้และรบัเรือ่ง

นดัตรวจสถำนทีเ่กบ็รกัษำวตัถุอนัตรำย



การน าเข้า - ส่งออกวตัถอุนัตราย
ชนิดท่ี 1

แจง้ขอ้เทจ็จรงิน าเขา้/สง่ออก 
(วอ./อก.6) ก่อนท าพธิกีารศุลกากร

ผูน้ าเขา้/สง่ออกสารตามบญัช ี53 ชนิด 
รายงานขอ้เทจ็จรงิทุก 6 เดอืน 

(วอ./อก.7)

ชนิดท่ี 2

ขอขึน้ทะเบยีน (แบบวอ./อก.1)
ใบขึน้ทะเบยีน (วอ./อก.2)

ยืน่แจง้ด าเนินการผลติ/น าเขา้/สง่ออก/
ครอบครอง (วอ./อก.5)

แจง้ขอ้เทจ็จรงิน าเขา้/สง่ออก 
(วอ./อก.6) ก่อนท าพธิกีารศุลกากร

ผูน้ าเขา้/สง่ออกสารตามบญัช ี53 ชนิด 
รายงานขอ้เทจ็จรงิทุก 6 เดอืน 

(วอ./อก.7)

ชนิดท่ี 3

ขอขึน้ทะเบยีน (แบบวอ./อก.1)
ใบขึน้ทะเบยีน (วอ./อก.2)

ยืน่ขอน าเขา้ (แบบ วอ.3)
ยืน่ขอสง่ออก (แบบ วอ.5)

ตรวจท าเลทีต่ ัง้สถานทีเ่กบ็รกัษา
เจา้หน้าทีใ่หค้วามเหน็ในใบตรวจ

อนุญาตน าเขา้ (แบบ วอ.4)
อนุญาตสง่ออก (แบบ วอ.6)

แจง้ขอ้เทจ็จรงิน าเขา้/สง่ออก 
(วอ./อก.6) ก่อนท าพธิกีารศุลกากร

ผูน้ าเขา้/สง่ออกสารตามบญัช ี53 ชนิด 
รายงานขอ้เทจ็จรงิทุก 6 เดอืน 

(วอ./อก.7)

ชนิดท่ี 4

ห้ามน าเข้า
ห้ามส่งออก



การผลิต-มีไว้ในครอบครองวตัถอุนัตราย
ชนิดท่ี 1

มบีุคลการเฉพาะตามทีก่ าหนด

ปฏบิตัติามคูม่อืการเกบ็รกัษาและ
หลกัเกณฑก์ารขนสง่

ผูผ้ลติ/ครอบครองสารตามบญัช ี53
ชนิด รายงานขอ้เทจ็จรงิทุก 6 เดอืน 

(วอ./อก.7)

ชนิดท่ี 2

ขอขึน้ทะเบยีน (แบบวอ./อก.1)
ใบขึน้ทะเบยีน (วอ./อก.2)

ยืน่แจง้ด าเนินการผลติ/น าเขา้/สง่ออก/
ครอบครอง (วอ./อก.5)

มบีุคลการเฉพาะตามทีก่ าหนด

ปฏบิตัติามคูม่อืการเกบ็รกัษาและ
หลกัเกณฑก์ารขนสง่

ผูผ้ลติ/ครอบครองสารตามบญัช ี53
ชนิด รายงานขอ้เทจ็จรงิทุก 6 เดอืน 

(วอ./อก.7)

ชนิดท่ี 3

ขอขึน้ทะเบยีน (แบบวอ./อก.1)
ใบขึน้ทะเบยีน (วอ./อก.2)

ขออนุญาตผลติ (วอ.1)
ขออนุญาตมไีวใ้นครอบครอง (วอ.7)

มบีุคลการเฉพาะตามทีก่ าหนด

ปฏบิตัติามคูม่อืการเกบ็รกัษาและ
หลกัเกณฑก์ารขนสง่

ตรวจท าเลทีต่ ัง้สถานที่
เจา้หน้าทีใ่หค้วามเหน็ในใบตรวจ

อนุญาตผลติ (วอ.2)
อนุญาตมไีวใ้นครอบครอง (วอ.8)

ผูผ้ลติ/ครอบครองสารตามบญัช ี53
ชนิด รายงานขอ้เทจ็จรงิทุก 6 เดอืน 

(วอ./อก.7)

ชนิดท่ี 4

ห้ามผลิต
ห้ามครอบครอง

ยกเว้น น ามาใชเ้ป็น
สารมาตรฐาน

การขนส่ง

ภาชนะบรรจุเป็นไปตามขอ้ก าหนด
การขนสง่สนิคา้อนัตรายทางถนน

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
การขนสง่วตัถุอนัตราย การประกนัภยั

ขอขึน้ทะเบยีนแทง็กย์ดึตดิถาวร 
(วอ./อก.21) ใบทะเบยีน (วอ./อก.22)



อายขุองใบส าคญัและใบอนุญาต

ใบส าคญั
การขึน้ทะเบียน

อายุไมเ่กนิ 6 ปี

หมดอายุเมือ่สิน้ปฏทินิ
ของปีที ่6

ต่ออายุได ้ภายใน 90 วนั
ก่อนวนัสิน้อายุ

ใบแจ้ง

ระยะเวลาตามทีร่ะบุ
แต่ไมเ่กนิ 3 ปี

ต่ออายุได ้
ภายใน 90 วนั
ก่อนวนัสิน้อายุ

ใบอนุญาต

ระยะเวลาตามทีร่ะบุ
แต่ไมเ่กนิ 3 ปี

ต่ออายุได ้
ยืน่ค าขอก่อนวนัสิน้อายุ



เอกสารประกอบการขออนุญาต
ผลิต – น าเข้า – ส่งออก – ครอบครอง 

เอกสารแสดงตวัตน
• บตัรประจ ำตวัประชำชน/ หนงัสอืเดนิทำง (passport) หรอืใบอนุญำตท ำงำน (work permit)
• หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนเป็นนิต ิอำยไุมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มระบุวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วกบัสำรเคม ีหรอืกำร

ประกอบกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสำหกรรม

เอกสารเก่ียวกบั
วตัถอุนัตราย

• ใบส ำคญักำรขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตรำย หรอืหนงัสอืยกเวน้กำรขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตรำย
• SDS ทีอ่อกโดยบรษิทัผูผ้ลติทีเ่ป็นปัจจุบนัหรอืลำ่สดุ
• ลกัษณะภำชนะบรรจุทีจ่ะใช ้และกำรหุม้หอ่หรอืผกูมดัภำชนะบรรจุวตัถุอนัตรำย

เอกสารแสดงสถานท่ี
เกบ็

• แผนทีส่งัเขปแสดงสถำนทีเ่กบ็รกัษำวตัถุอนัตรำยและบรเิวณขำ้งเคยีง
• แผนผงักำรจดัเกบ็วตัถุอนัตรำยภำยในหรอืนอกอำคำร ทีใ่ชเ้ป็นสถำนทีเ่กบ็รกัษำวตัถุอนัตรำย
• หลกัฐำนแสดงกำรรบัครอบครองวตัถุอนัตรำย (สญัญำเชำ่/ หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีเ่กบ็)
• หลกัฐำนแสดงควำมถูกตอ้งของอำคำรตำมลกัษณะกำรใช ้และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดกำรเกบ็รกัษำวตัถุอนัตรำย

บคุลากรเฉพาะ • ส ำเนำหนงัสอืแจง้มบีุคลำกรเฉพำะรบัผดิชอบกำรเกบ็รกัษำวตัถุอนัตรำย



เอกสารประกอบเฉพาะเรื่อง

การขออนุญาต
ผลิต

• เอกสำรของอำคำรทีใ่ชผ้ลติและ/หรอืเกบ็วตัถุอนัตรำย
✓กรณเีป็นโรงงำน - ใชใ้บอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน
✓กรณเีป็นไมโ่รงงำน - ใชใ้บอนุญำตกอ่สรำ้งดดัแปลงอำคำรทีม่ขีอ้ควำมเกีย่วขอ้งกบักำรใชห้รอืเกบ็รกัษำ

สำรเคม ี(เกบ็รกัษำวตัถุอนัตรำย)
• เอกสำรแสดงกรรมวธิกีำรผลติโดยมรีำยละเอยีด ดงันี้
✓ผงักระบวนกำรผลติทัง้หมดและขัน้ตอนทีม่กีำรใชว้ตัถุอนัตรำยทีข่ออนุญำต
✓ ระบบป้องกนัมลพษิสิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภยั
✓แผนป้องกนัและระงบัอุบตัภิยัจำกสำรเคมี

การขออนุญาต
น าเข้า – ส่งออก

• ใบอนุญำตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถุอนัตรำย (ของสถำนทีใ่ชเ้กบ็วตัถุอนัตรำย) – หำกไมม่ตีอ้งยืน่ขอพรอ้มกนั

การขออนุญาต
ครอบครอง

• ใบอนุญำตผลติวตัถุอนัตรำย หรอื ใบอนุญำตน ำเขำ้วตัถุอนัตรำย หรอื ใบอนุญำตสง่ออกวตัถุอนัตรำย 
ของวตัถุอนัตรำยทีม่ำขออนุญำต – หำกไมม่ตีอ้งยืน่ขอพรอ้มกนั



กรณีผูมี้อ านาจไม่ได้มาย่ืนเอง ต้องมีหนังสือน าส่ง และ
หนังสือมอบอ านาจท่ีครอบคลมุการด าเนินการแทน1

เอกสารท่ีย่ืนส่งทกุฉบบัต้องลงนามก ากบัโดยผูมี้อ านาจหรือ
ผูร้บัมอบอ านาจ2

บฉ. ต้องลงนามก ากบัเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยั
การจดัเกบ็ ได้แก่ แผนผงัสถานท่ีเกบ็รกัษา บญัชีรายช่ือสาร 3

อย่าลืม!! ข้อก าหนดการส่งเอกสาร



การยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัตาม
บทบญัญติัของกฎหมายว่าด้วย
วตัถอุนัตราย



ประกาศ อก. เรือ่ง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัตาม พ.ร.บ.วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535
เก่ียวกบั การแจ้งด าเนินการ การขออนุญาต และการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย 

ท่ี กรอ. มีอ านาจหน้าท่ีรบัผิดชอบ พ.ศ. 2546
เงื่อนไข – วตัถุอนัตราย ที ่กรอ. รบัผดิชอบไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติาม พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ดงันี้
ยกเว้น –
1) มกีฎหมายอื่นควบคุมในเรือ่งใดหรอืสว่นใดอยูแ่ลว้ ไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัใินเรือ่งนัน้หรอืสว่นนัน้
2) ไมต่อ้งแจง้การครอบครองชนิดที ่2 หรอืไมต่อ้งขออนุญาตครอบครองชนิดที ่3 กรณี

• ครอบครองเพือ่คา้ปลกี ทีม่กีารเกบ็วตัถุอนัตรายไวร้วมกนัไมเ่กนิ 1,000 กก. (1 ตนั)
• ครอบครองเพือ่ใชส้ว่นบุคคล
• ใชเ้พือ่การอุตสาหกรรม (ใชใ้นการผลติของโรงงานตนเอง)
• เป็นสิง่ประกอบอยูภ่ายในเครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีม่กีฎหมายควบคุมการผลติ การน าเขา้ หรอืการขนสง่ฉุกเฉิน 

3) ไมต่อ้งแจง้ด าเนินการชนิดที ่2 หรอืไมต่อ้งขออนุญาตชนิดที ่3 กรณหีน่วยงานครอบครอง และน าเขา้เพือ่ใชใ้นกจิการของตนเอง
• กระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ องคก์รของรฐั หน่วยงานของรฐั สภากาชาดไทย 
• คณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ
• องคก์ารระหวา่งประเทศ (UN) และทบวงการช านญัพเิศษในประเทศไทย



ประกาศ อก. เรือ่ง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัตาม พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535
ส าหรบัวตัถอุนัตรายท่ี กรอ. รบัผิดชอบ ท่ีใช้ในการวิเคราะหน วิจยัและพฒันา

เงื่อนไข –
1) วตัถุอนัตรายที ่กรอ. รบัผดิชอบ ตามบญัช ี5.1 สารควบคุม 5.4 กลุ่มสารอื่น ๆ และ 5.5 อาวธุเคมี
2) มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชใ้นการวเิคราะห ์วจิยั และพฒันา ทีม่ปีรมิาณไมเ่กนิ 1 กโิลกรมั
ยกเว้น –
1) การแจง้ด าเนินการวตัถุอนัตรายชนิดที ่2 หรอืการขออนุญาตวตัถุอนัตรายชนิดที ่3
2) การขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตรายชนิดที ่2 หรอืชนิดที ่3
3) การมบีุคลากรเฉพาะ ส าหรบัวตัถุอนัตรายชนิดที ่1 หรอืชนิดที ่2 หรอืชนิดที ่3
ยงัต้องด าเนินการ
1) ยืน่ใบแจง้การน าสง่เอกสารหลกัฐาน (แบบ วอ./อก.24) พรอ้มเอกสารหลกัฐาน ก่อนเริม่ด าเนินการ
2) ใชเ้อกสารแบบ วอ./อก.24 ทีพ่นกังานเจา้หน้าทีไ่ดล้งลายมอืชือ่รบัแจง้แลว้ เป็นหลกัฐานในการน าเขา้ สง่ออก 

หรอืมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถุอนัตราย



ประกาศ อก. เรือ่ง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535
ซ่ึงวตัถอุนัตรายตามบญัชี 5.6 ท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมรบัผิดชอบ พ.ศ. 2558

เงื่อนไข – วตัถุอนัตรายที ่กรอ. รบัผดิชอบ ตามบญัช ี5.6 กลุ่มสารควบคุมตามคุณสมบตัิ
ยกเว้น – ใหผู้ผ้ลติ ผูน้ าเขา้ ผูส้ง่ออก หรอืผูม้ไีวใ้นครอบครอง ไดร้บัการยกเวน้
1) การด าเนินการตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตราย
2) การมบีุคลากรเฉพาะ 
3) การด าเนินการตามคูม่อืการเกบ็รกัษาสารเคมแีละวตัถุอนัตราย
4) การแจง้ขอ้เทจ็จรงิในการน าเขา้ สง่ออก ตามแบบ วอ./อก.6
5) การรายงานขอ้เทจ็จรงิตามแบบ วอ./อก.7 ทุก 6 เดอืน



ประกาศ อก. เรือ่ง ระบบการจ าแนกและการส่ือสารความเป็นอนัตรายของวตัถุ
อนัตราย พ.ศ. 2555

เงื่อนไข – วตัถุอนัตรายที ่กรอ. รบัผดิชอบ ตามบญัช ี5.2 ของเสยีเคมวีตัถุ (Chemical Wastes)

ยกเว้น – ใหผู้ผ้ลติ ผูน้ าเขา้ ไดร้บัการยกเวน้การด าเนินการตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการจ าแนกและการสื่อสารความเป็น
อนัตรายของวตัถุอนัตราย



ประกาศ อก. เรือ่ง หลกัเกณฑนการน าเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง
ซ่ึงวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 4 เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการ
วิเคราะหนทางห้องปฏิบติัการท่ี กรอ. รบัผิดชอบ พ.ศ. 2556
เงื่อนไข –
1) วตัถุอนัตรายชนิดที ่4 ที ่กรอ. รบัผดิชอบ
2) เพือ่ใชเ้ป็นสารมาตรฐานในการวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร ตามมาตรา 43 วรรค 1
ยกเว้น – ใหส้ามารถน าเขา้และครอบครองได้
การด าเนินการ –
1) ยืน่หนงัสอืขออนุญาตน าเขา้ (วอ./อก.12) หรอืมไีวใ้นครอบครอง (วอ./อก.16) พรอ้มเอกสารหลกัฐาน 

ต่อ กรอ. หรอืหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ
2) แจง้ขอ้เทจ็จรงิการน าเขา้ (วอ./อก.14) ก่อนน าของออกจากดา่นศุลกากร
3) ผูน้ าเขา้ครอบครองสารไดไ้มเ่กนิอายุใบอนุญาตน าเขา้ และใหย้ืน่เอกสารแสดงบญัชกีารส่งมอบ 

(วอ./อก.15) ต่อ กรอ. ภายใน 30 วนั
4) หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหย์ืน่ขออนุญาตครอบครอง (วอ./อก.16) หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหข์องกระทรวง 

ทบวง กรม ราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารของรฐั และสภากาชาดไทย ไดร้บัการยกเว้น
5) ผูค้รอบครองยืน่แบบรายงาน (วอ./อก.18) ทุกสิน้ปี ต่อ กรอ.

วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 4
ท่ีใช้เป็นสารมาตรฐาน

ยืน่ขอน าเขา้ (แบบ วอ./อก.12)

อนุญาตน าเขา้ (แบบ วอ./อก.13)
อาย ุ6 เดอืน ใชไ้ดค้รัง้เดยีว

แจง้ขอ้เทจ็จรงิการน าเขา้ 
(แบบ วอ./อก. 14)

ผูน้ าเขา้ครอบครองไดไ้มเ่กนิอายขุอง
หนงัสอือนุญาตน าเขา้

ผูน้ าเขา้สง่มอบใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อ
ยืน่บญัชกีารสง่มอบ (วอ./อก.15)

ผูส้ ัง่ซือ้/ผูใ้ชข้อครอบครอง 
(วอ.อก 16)

หนงัสอือนุญาตครอบครอง (วอ./อก.17) 
มอีาย ุ3 ปี ต่ออายไุด ้(วอ./อก.19)

ปฏบิตัติามคูม่อืการเกบ็รกัษาและ
หลกัเกณฑก์ารขนสง่

รายงานการครอบครอง 
(วอ.อก.18) ทุกสิน้ปี



ตวัอย่างเพ่ือการอภิปราย



เอกสารประกอบการขออนุญาตผลิต

ใบ ร.ง.4 หรือ กนอ.03/6 ของโรงงาน
ผูข้ออนุญาตผลิต/ผูข้ออนุญาตครอบครอง

ผูข้ออนุญาตน าเข้า/ส่งออก/ครอบครอง



อาคารส าหรบัเกบ็
วตัถอุนัตราย

แบบ อ.๑ แบบ อ.๖



เอกสารประกอบการขออนุญาต

Layout โรงงาน หรืออาคาร
เกบ็ทัง้หมด โดยท า
สญัลกัษณนแสดงอาคารท่ีใช้
เกบ็วตัถอุนัตราย



ตวัอย่างการจดัท ารายช่ือสารเคมีท่ีจดัเกบ็ในอาคาร

ล าดบั ช่ือทางการค้า ช่ือเคมี
ปริมาณการ
จดัเกบ็
(ตนั/ปี)

ปริมาณจดัเกบ็
สงูสดุต่อครัง้ 

(ตนั)

พืน้ท่ี
จดัเกบ็ 
(ตร.ม.)

ประเภทการ
จดัเกบ็

ภาชนะ
บรรจุ

1 XYZ Methyl Ethyl Ketone 
70%

100 10 10 3A ถงัเหลก็

2 ABC Methyl Ethyl Ketone 
55%

400 50 50 3A ถงัเหลก็

• ท าไฮไลทนรายการวตัถอุนัตรายท่ียื่นขออนุญาต
• บญัชีรวมสารเคมีทกุตวัท่ีจดัเกบ็อยู่ในห้องหรือบริเวณเดียวกนั และต้องระบุ class การจดัเกบ็ของสารเคมีทกุตวั
• ระบปุริมาณการจดัเกบ็สงูสดุต่อครัง้ และพืน้ท่ีจดัเกบ็ต้องสมัพนัธนกนั



สถานท่ีเกบ็รกัษาไม่ได้ขออนุญาตก่อสรา้งถกูต้อง

เคยได้รบัอนุญาตแล้ว

• มหีนงัสอืรบัรองกำรมอียูข่อง
อำคำรจำกองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ โดยระบุวำ่เป็นอำคำร/
โกดงัเกบ็สำรเคม ีและระบุขนำด
ของอำคำร

• มเีอกสำรแบบแปลนอำคำร 
พรอ้มหนงัสอืรบัรองควำมมัน่คง
แขง็แรงและผนงัทนไฟของอำคำร
โดยวศิวกรวชิำชพีวศิวกรรม
ควบคุม

• เป็นกำรเกบ็รกัษำวตัถุอนัตรำย
เพือ่กจิกำรของตนเองเทำ่นัน้

รายใหม่

• ไมอ่นุญำตใหใ้ชอ้ำคำรทีไ่มไ่ดข้อ
อนุญำตก่อสรำ้งอยำ่งถกูตอ้ง

• กรณใีชอ้ำคำรไมต่รงตำม
วตัถุประสงคใ์นใบอนุญำต
ก่อสรำ้งดดัแปลงอำคำร

➢ ใหผู้ข้ออนุญำตฯ กลบัไป
ด ำเนินกำรแกไ้ขเอกสำรให้
ถกูตอ้ง

ไม่มีใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร



ลกัษณะการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก 
และมีไว้ในครอบครอง

กรณีหลกั
การผลิต/น าเข้า/ส่งออก

กรณีย่อย
การซ้ือ-ขายในประเทศ

ผู้ผลิต/น าเข้า/ส่งออก ผู้เกบ็รกัษา ผู้ท าธรุกรรมซ้ือ-ขาย ผู้เกบ็รกัษา
กรณี ท่ี 1 A เป็น ผูผ้ลติ/น าเขา้/

สง่ออก
A เป็น ผูเ้กบ็รกัษา กรณี ท่ี x.1 C ซือ้ต่อจาก A A เป็น ผูเ้กบ็รกัษา

A ยืน่ขอใบอนุญาตผลิต/
น าเข้า/ส่งออก

A ไมต่อ้งด าเนินการเพิม่ C ไมต่อ้งด าเนินการเพิม่ แต่ตอ้งม 
- ม สญัญาซื้อขาย
- ม สญัญาใหเ้กบ็รกัษา

A ไมต่อ้งด าเนินการเพิม่ แต่ตอ้งม 
- ม สญัญาซื้อขาย
- ม สญัญาใหเ้กบ็รกัษา

กรณี ท่ี x.2 C ซือ้ต่อจาก A C เป็น ผูเ้กบ็รกัษา
กรณี ท่ี 2 A เป็น ผูผ้ลติ/น าเขา้/

สง่ออก
B เป็น ผูเ้กบ็รกัษา - ม สญัญาซื้อขาย C ยืน่ขอใบอนุญาตครอบครอง

A ยืน่ขอใบอนุญาตผลิต/
น าเข้า/ส่งออก

B ยืน่ขอใบอนุญาต
ครอบครอง

กรณี ท่ี x.3 C ซือ้ต่อจาก A D เป็น ผูเ้กบ็รกัษา
C ไมต่อ้งด าเนินการเพิม่ แต่ตอ้งม 
- ม สญัญาซื้อขาย
- ม สญัญาใหเ้กบ็รกัษา

D ยืน่ขอใบอนุญาตครอบครอง



การขออนุญาตครอบครองซ า้ซ้อน

เจ้าของสถานท่ี

ขออนุญำตครอบครองวตัถุ
อนัตรำยเพือ่กำรเกบ็รกัษำ

ผูเ้ช่าอาคาร/สถานท่ี

มหีนงัสอืแสดงกำรเชำ่อำคำร/สถำนที่

ขออนุญำตครอบครองวตัถุอนัตรำย
เพือ่กำรเกบ็รกัษำ/จ ำหน่ำย 
แลว้แต่กรณี

ผูเ้ป็นเจ้าของวตัถอุนัตราย

มสีญัญำเชำ่พืน้ที ่หรอืมสีญัญำใหบ้รกิำร
จดัเกบ็กบัผูเ้ป็นเจำ้ของสถำนทีห่รอืผูเ้ชำ่
สถำนทีแ่ลว้แต่กรณ ี

หำกเป็นกำรเชำ่ชว่ง ตอ้งแสดงสญัญำทุกชว่ง

ไมต่อ้งขอครอบครองเพือ่จ ำหน่ำย เนื่องจำก
ไมไ่ดม้กีำรครอบครองในสถำนทีข่องตนเอง 
ยกเวน้เป็นผูเ้ชำ่อำคำร/สถำนทีเ่อง

ออกใบอนุญาต
ครอบครอง (วอ.8) 

ให้ฉบบัเดียว



รายละเอียดเอกสารแสดงสถานท่ีเกบ็

• แสดงระยะหำ่งระหวำ่งอำคำรและสิง่ปลกูสรำ้งขำ้งเคยีงโดยรอบอำคำร และ
ระบุวำ่พืน้ทีข่ำ้งเคยีงคอือะไร

• ขนำดของอำคำร และพืน้ทีก่ำรจดัเกบ็

แผนท่ีสงัเขปแสดงสถานท่ีเกบ็
รกัษาวตัถอุนัตรายและบริเวณ

ข้างเคียง

• แสดงต ำแหน่งประตู ประตูฉุกเฉนิ ชอ่งเปิด 
• แสดงต ำแหน่งและประเภทของอุปกรณ์ดบัเพลงิ และระบบเตอืนภยั ระบบ

ป้องกนัฟ้ำผำ่
• ต ำแหน่งกำรจดัเกบ็สำรเคมตีำม class กำรจดัเกบ็
• บญัชรีำยกำรสำรเคมทีเ่กบ็ในหอ้ง/พืน้ทีน่ัน้ทัง้หมด

แผนผงัการจดัเกบ็วตัถอุนัตราย
ภายในหรือนอกอาคาร 

• Specification ของวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช/้กอ่สรำ้ง
• หนงัสอืยนืยนัจำกผูป้ระกอบกำร

การแสดงว่าเป็นไปตาม
ข้อก าหนดการเกบ็รกัษาวตัถุ

อนัตราย



ตวัอย่างผงัห้องเกบ็วตัถอุนัตราย

• ระบุต าแหน่งเกบ็ของวตัถุอนัตรายแต่
ละประเภทในหอ้ง และท าสญัลกัษณ์
บอกจุดเกบ็วตัถุอนัตรายทีย่ ืน่ขอ
อนุญาต

• บฉ. ตอ้งใหล้งนามรว่มกบัผูม้อี านาจ
ลงนามรบัรองเอกสาร

• ท าสญัลกัษณ์แสดงระบบดบัเพลงิ
อุปกรณ์ดดูซบัภายในหอ้ง เสน้ทาง
เขา้-ออก ประตูทางออกฉุกเฉนิ 

• ระบุขนาดหอ้ง กวา้งxยาว ใหช้ดัเจน



การเกบ็สารไวไฟในตู้ควบคมุอณุหภมิู (ตู้เยน็)

ต้องเป็น explosion proof



การกัน้ห้องเกบ็วตัถอุนัตรายภายในอาคาร

• ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในคู่มือการเกบ็รกัษาสารเคมีและวตัถอุนัตราย 
• กรณีเกบ็รกัษาสารตดิไฟได ้-> ผนงัตอ้งเป็นก าแพงกนัไฟอยา่งน้อยทนได ้90 นาที
• กรณีเกบ็รกัษาสารไมต่ดิไฟ -> ไมม่ขีอ้ก าหนดเรือ่งก าแพงกนัไฟ

• ก าแพงกนัไฟต้องสงูเหนือหลงัคาขึน้ไป 0.3 – 1.0 เมตร
• ประตตู้องทนไฟได้ไม่น้อยกว่าก าแพงกนัไฟ
• หากไม่สามารถใช้การระบายอากาศแบบธรรมชาติได้ 

ต้องมีระบบระบายอากาศเชิงกล เชน่ พดัลมระบายอากาศ
• หากมีฝ้า ต้องเป็นวสัดไุม่ติดไฟ และ

ต้องติดตัง้อปุกรณนตรวจจบัควนัและความร้อนไว้ใต้หลงัคา

ภาพจาก https://www.aecmarketinghome.com/en/property-10340



ถาม - ตอบ


