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ระบบวัตถุ สารอันตราย 
 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. ข้อก ำหนดและควำมหมำย 1. ข้อควรระวังในกำรจัดเก็บสำรเคมี ได้แก่ สภำวะแวดล้อมที่ควร
หลีกเลี่ยงและสำรเคมีท่ีไม่ควรเก็บรวมกัน 

2. ข้อมูลกำรจ ำแนกสำรเคมีตำมลักษณะอันตรำยของสหประชำชำติ หรือ 
UN class ซึ่งมีควำมหมำยดังนี้ 
ก. Class 1 หมำยถึง สำรระเบิดได้ 
ข. Class 2 หมำยถึง ก๊ำซ 

I. Class 2.1 หมำยถึง ก๊ำซติดไฟได้ 
II. Class 2.2 หมำยถึง ก๊ำซไม่ติดไฟ ไม่เป็นพิษ 
III. Class 2.3 หมำยถึง ก๊ำซพิษ 

ค. Class 3 หมำยถึง ของเหลวติดไฟได้ 
ง. Class 4 หมำยถึง ของแข็งติดไฟ 

I. Class 4.1 หมำยถึง ของแข็งติดไฟ 
II. Class 4.2 หมำยถึง วัตถุท่ีมีแนวโน้มเกิดกำรเผำไหม้ได้เอง 
III. Class 4.3 หมำยถึง สำรที่ท ำปฏิกิริยำกับน้ ำแล้วเกิดก๊ำซติดไฟ

ได ้
จ. Class 5 หมำยถึง สำร Oxidizing และ Organic peroxides 

I. Class 5.1 หมำยถึง Oxidizing agents 
II. Class 5.2 หมำยถึง Organic peroxides 

ฉ. Class 6 หมำยถึง สำรพิษและสำรติดเชื้อ 
I. Class 6.1 หมำยถึง สำรพิษ 
II. Class 6.2 หมำยถึง สำรติดเชื้อ 

ช. Class 7 หมำยถึง สำร/วัตถุกัมมันตรังสี 
ซ. Class 8 หมำยถึง สำรกัดกร่อน 
ฌ. Class 9 หมำยถึง สำรอันตรำยอ่ืนๆ 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

2. กำรแยกเก็บสำรเคมีตำม
ป ร ะ เภ ท ข อ งส ำ ร เค มี
อันตรำย 

จำกข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัย สำมำรถน ำมำใช้ในกำรจ ำแนกสำรเคมี
เพ่ือกำรจัดเก็บเช่นเดียวกับกำรจ ำแนกสำรเคมีโดยระบบอ่ืน  โดยที่องค์กำร
สหประชำชำติได้ก ำหนดมำตรฐำนในกำรแยกเก็บสำรเคมีแยกตำม UN 
class ดังแสดงในตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 

 
ClaSS 2.1 2.2 3.1 3.2 

3.3 
3.4 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 8 9 

2.1 NA NA FS FS FS PR FS PR PR FS FS SG 
2.2 NA NA SG SG SG FS SG SG FS SG SG SG 
3.1 FS SG NA NA FS FS FS PR PR FS SG SG 
3.2-3.4 FS SG NA NA SG FS FS PR PR FS SG SG 

4.1 FS SG FS SG NA FS FS PR PR FS SG SG 

4.2 PR FS FS FS FS NA FS PR PR FS SG SG 

4.3 FS SG FS FS FS FS NA PR PR FS FS SG 

5.1 PR SG PR PR PR PR PR NA FS FS FS FS 

5.2 PR SG PR PR PR PR PR FS NA PR FS FS 

6.1 FS SG FS FS FS FS FS FS PR NA SG SG 

8 FS SG SG SG SG SG FS FS FS SG NA SG 
9 SG SG SG SG SG SG SG FS FS SG SG NA 

 
กำรแยกเก็บสำรเคมีตำมประเภทของสำรเคมีอันตรำย 

หมายเหตุ 
 

NA  หมำยถึง สำมำรถจัดเก็บบริเวณเดียวกันได้ 
SG หมำยถึง ต้องแยกจำกกันอย่ำงน้อย 3 เมตร 
FS หมำยถึง เก็บแยกจำกกันหรือห่ำงกันอย่ำงน้อย 5 เมตร 
PR หมำยถึง ห้ำมอยู่ใกล้เคียงกัน ต้องแยกจำกกันอย่ำงน้อย 10 เมตร  

3. เงื่อนไขกำรจัด เก็บวัตถุ
อันตรำยตำมตำรำงกำร
จัดเก็บ 

1. กำรจัดเก็บของเหลวไวไฟ และก๊ำซภำยใต้ควำมดันในภำชนะบรรจุ
ขนำดเล็ก(กระป๋องสเปรย์) สำมำรถจัดเก็บได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ต้องจัด
ให้มีกำรระบำยอำกำศ และปริมำณกำรจัดเก็บสำรต้องไม่เกิน 60 
เปอร์เซ็นต์ของปริมำณกำรจัดเก็บทั้ งหมด  ทั้ งนี้ปริมำณรวมของ
ของเหลวไวไฟและก๊ำซภำยใต้ควำมดันในภำชนะบรรจุขนำดเล็ก 
(กระป๋องสเปรย์) ต้องไม่เกิน 100,000 ลิตร 

2. ก๊ำซภำยใต้ควำมดันในภำชนะบรรจุขนำดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) เก็บ
คละกับสำรพิษได้ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้ ห้องที่มีผนังทนไฟ ขนำดพ้ืนที่
ต้องไม่เกิน 60 ตำรำงเมตร และปริมำณกำรจัดเก็บสำรไม่เกิน 60 
เปอร์เซ็นต์ ของปริมำณกำรจัดเก็บทั้งหมด อุณหภูมิของห้องต้องไม่เกิน 
50 องศำเซลเซียสต้องมีกำรระบำยอำกำศและต้องมีทำงออกฉุกเฉิน 2 
ทำง ทำงออกฉุกเฉินทั้งสองทำงต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงประเภทผงเคมี 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

3. เงื่อนไขกำรจัด เก็บวัตถุ
อันตรำยตำมตำรำงกำร
จัดเก็บ(ต่อ) 

แห้ง ABC ขนำด 6 กิโลกรัม แห่งละ 1 เครื่อง ถ้ำห้องเก็บมีขนำดใหญ่
กว่ำ 60 ตำรำงเมตร กำรเก็บวัตถุอันตรำยเหล่ำนี้ต้องจัดเก็บแบบแยก
ห่ำงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมหรือแยกบริเวณ 

3. วัสดุที่เป็นสำเหตุให้เกิดกำรลุกติดไฟหรือลุกลำมได้อย่ำงรวดเร็ว เช่น 
วัสดุที่ใช้ท ำบรรจุภัณฑ์ ควรจัดเก็บแยกบริเวณออกจำกสำรพิษหรือ
ของเหลวไวไฟ 

4. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ท ำปฏิกิริยำกับสำรอ่ืนในขณะเกิดอุบัติเหตุ สำมำรถเก็บ
คละกันได้โดยกำรจัดเก็บแบบแยกห่ำง เช่น แยกออกจำกกันโดยมี
ก ำแพงก้ันเว้นระยะปลอดภัยให้ห่ำง เก็บในบ่อแยกจำกกัน หรือในตู้เก็บ
ที่ปลอดภัย 

5. ห้องเก็บรักษำวัตถุอันตรำย ให้จัดเก็บก๊ำซภำยใต้ควำมดันได้ไม่เกิน 50 
ท่อในจ ำนวนดังกล่ำวอนุญำตให้ เก็บเป็นก๊ำซภำยใต้ควำมดันที่มี
คุณสมบัติไวไฟ ออกซิไดส์ หรือก๊ำซพิษ เก็บรวมกันได้ไม่เกิน 25 ท่อ 
สำรติดไฟได้(ประเภท 8A และ 11) (ยกเว้นของเหลวไวไฟ) อำจน ำมำ
เก็บรวมได้ โดยจัดเก็บแบบแยกห่ำงจำกก๊ำซภำยใต้ควำมดันด้วยผนังที่
ท ำจำกวัสดุที่ไม่ติดไฟ ที่มีควำมสูงอย่ำงน้อย 2 เมตร และมีระยะห่ำง
จำกผนังอย่ำงน้อย 5 เมตร 

6. อนุญำตให้เก็บคละได้ ถ้ำมีข้อก ำหนดควำมปลอดภัยส ำหรับสินค้ำคง
คลังทั้ งหมดโดยให้ เป็นไปตำมข้อก ำหนดกำรจัดเก็บวัตถุอันตรำย
ประเภท 2B 

7. อนุญำตให้เก็บคละกับของเหลวไวไฟที่มีจุดวำบไฟสูงกว่ำ 60 C ถ้ำ
กำรเก็บคละกันนี้ไม่ท ำให้เกิดปฏิกิริยำที่เป็นอันตรำย  (กำรลุกติดไฟ
และ/ หรือให้ควำมร้อนออกมำ หรือให้ก๊ำซไวไฟ หรือให้ก๊ำซที่ท ำให้เกิด
ภำวะกำรขำดออกซิเจน หรือให้ก๊ำซพิษ หรือท ำให้เกิดบรรยำกำศของ
กำรกัดกร่อนหรือท ำให้เกิดสำรที่ไม่เสถียร หรือเพ่ิมควำมดันจนเป็น
อันตรำย) หำกพบว่ำมีโอกำสเกิดอันตรำยให้จัดเก็บโดยเว้นระยะห่ำง ที่
ปลอดภัย 

8. สำรติดไฟที่มีคุณสมบัติเป็นพิษเก็บคละกับของแข็งไวไฟ (ประเภท 
4.1B) ได ้

9. ห้ำมเก็บของเหลวไวไฟ (ประเภท 3A) คละกับสำรกัดกร่อนที่บรรจุใน
ภำชนะที่แตกง่ำย ยกเว้นมีมำตรกำรป้องกันไม่ให้สำรท ำปฏิกิริยำกันได้ 
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น 

10. อนุญำตให้เก็บคละกันได ้ยกเว้นก๊ำซไวไฟ 
11. ต้องจัดท ำมำตรกำรป้องกันเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรเก็บ

รักษำโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
12. วัตถุอันตรำยของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1 A) ที่มีคุณสมบัติกำรระเบิด

อำจเก็บคละกับวัตถุอันตรำยอ่ืนคือ ประเภท 3B 4.1B 8A 8B 10 11 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

3. เงื่อนไขกำรจัด เก็บวัตถุ
อันตรำยตำมตำรำงกำร
จัดเก็บ(ต่อ) 

12 หรือ 13 ได้ถ้ำระยะห่ำงที่ปลอดภัยซึ่งจัดไว้เพ่ือป้องกันอันตรำยที่
จะมีต่อบริเวณโดยรอบอำคำรคลังสินค้ำมี เพียงพอหรืออำจต้อง
ก ำหนดให้มำกขึ้น ซึ่งต้องตรวจสอบเป็นกรณีๆ ไป 

13. อนุญำตให้เก็บวัตถุอันตรำยเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (ประเภท 5.2) คละ
กับของแข็งไวไฟ (ประเภท 4.1B) ได ้

14. อนุญำตให้เก็บคละกับดินขับ (propellants) และตัวจุดชนวน (radical 
initiators) ถ้ำสำรนั้นไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก 

15. กำรเก็บสำรออกซิไดส์ ประเภท 5.1B  อำจอนุญำตให้เก็บคละกับวัตถุ
อันตรำยประเภท 6.1A 6.1B ได้ซึ่งสำมำรถเก็บได้ปริมำณสูงถึง 20 
เมตริกตัน โดยต้องมีมำตรกำรควำมปลอดภัย คือ อำคำรคลังสินค้ำต้อง
มีระบบเตือนภัยไฟไหม้ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และทีมผจญเพลิงระดับ
กึ่งมืออำชีพของบริษัท (พนักงำนบริษัทท ำหน้ำที่ดับเพลิงอย่ำงเดียว
พร้อมมีรถดับเพลิงของบริษัท) ถ้ำมีสำรไม่ถึง 1 เมตริกตัน ไม่ต้องมี
มำตรกำร 

16. กำรเก็บวัตถุอันตรำยประเภทเปอร์ออกไซด์อินทรีย์รวมกับวัตถุอันตรำย
อ่ืนๆ จ ำเป็นต้องออกแบบและตรวจสอบแต่ละกรณีว่ำระยะห่ำง
ปลอดภัย(ระหว่ำงอำคำรคลังสินค้ำและชุมชน) ที่ก ำหนดขึ้นโดยรอบ
อำคำรคลังสินค้ำมีเพียงพอหรือต้องก ำหนดให้มำกขึ้น  เพ่ือป้องกัน
โอกำสที่จะเกิดอันตรำย 

17. ให้พิจำรณำตำมข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัยเฉพำะของวัตถุอันตรำย
แต่ละประเภท 

18. วัสดุกัมมันตรังสี ควรแยกจัดเก็บตำมข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัย  
และได้รับกำรอนุมัติจำกหน่วยงำนของรัฐที่เก่ียวข้อง 

4. ก ำ ร เ ก็ บ ส ำ ร เ ค มี ใ น
ห้องปฏิบัติกำรที่ปลอดภัย 

1. ควรแยกกำรเก็บสำรเคมีตำมประเภทอันตรำย 
2. วำงเรียงล ำดับตำมตัวอักษร ไม่ควรเก็บสำรเคมีบนชั้นในระดับเหนือ

สำยตำขึ้นไป 
3. ควรเก็บในที่สถำนที่ที่จัดไว้โดยเฉพำะ รวมทั้งสำรเคมีทุกตัวควรมีกำร

บันทึกวันที่ได้รับเข้ำมำในห้องปฏิบัติ กำรและวันที่เปิดใช้ 
4. กำรเก็บสำรเคมีโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย ผู้ใช้หรือผู้ที่มีสำรเคมีควร

ทรำบสมบัติบำงประกำรของสำรเคมีนั้นๆ ด้วย เนื่องจำกสำรเคมีบำง
ประเภทอำจต้องกำรควำมระมัดระวังในกำรจัดเก็บเป็นพิเศษ เช่น 
ก. กรดไฮโดรฟลูออริก (hydrofluoric acid) ควรเก็บในภำชนะที่ไม่ใช่

แก้วหรือโลหะ เนื่องจำกมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง 
ข. ส ำร เค มี ไว ไฟ  เช่ น  ฟ อ ส ฟ อ รั ส  (phosphorous) อ ะซิ โต น 

(acetone) แ ล ะ เม ธ ำน อ ล  (methanol) ค ว ร เก็ บ ห่ ำ ง จ ำ ก
แหล่งก ำเนิดเปลวไฟ สวิตช์ไฟที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำรต้องไม่ท ำให้เกิด
ประกำยไฟ 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

4. ก ำ ร เ ก็ บ ส ำ ร เ ค มี ใ น
ห้องปฏิบัติกำรที่ปลอดภัย
(ต่อ) 

ค. สำรที่สลำยตัวได้เมื่อโดนแสงหรือควำมร้อน หรือเกิดปฏิกิริยำต่อไป
ที่เป็นอันตรำย เช่น สำรเปอร์ออกไซด์ และ organometallics ควร
เก็บไว้ในตู้เย็น 

ง. ตัวท ำละลำยที่มีจุดเดือดต่ ำ เช่น อะซีโตน (acetone) เพนเทน
(pentane) ไดเอธิลอีเทอร์ (diethyl ether) เฮกเซน (hexane) 
และปิโตรเลียมอีเทอร์ (petroleum ether) ควรเก็บไว้ในที่มีกำร
ถ่ำยเทอำกำศที่ด ีไม่ควรให้โดนแสงแดดโดยตรง 

จ. ฟอสฟอรัสขำวซึ่งเป็นสำรเคมีที่เกิดปฏิกิริยำกับอำกำศและเผำไหม้
ได้เองที่อุณหภูมิปกติ ต้องเก็บในน้ ำ 

ฉ. โซเดียม (sodium) และโลหะอัลคำไลน์ อ่ืนๆ  ซึ่งเป็นสำรเคมีที่
เกิดปฏิกิริยำรุนแรงกับน้ ำ ต้องเก็บในน้ ำมัน  เพ่ือป้องกันกำรท ำ
ปฏิกิริยำกับน้ ำหรือไอน้ ำในอำกำศ 

ช. อี เทอร์  (ether) ควรเก็บ ในขวดสีชำ  เนื่ องจำกเปลี่ ยนแปลง
คุณสมบัติได้ง่ำยเม่ือถูกแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


