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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการผลิต การนําเขา การสงออก
และการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตวเปนผูรับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๒๐ (๑) (๒) แหงพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยความเห็นของคณะกรรมการ
วัตถุอันตรายออกประกาศกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการผลิต การนําเขา การสงออก
และการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ วัตถุอันตรายในประกาศนี้หมายความวา วัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตวเปนผูรับผิดชอบ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๑
การยื่นคําขออนุญาต
ขอ ๒ การยื่นคําขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก หรือการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๓ ใหยื่นที่สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว สําหรับการยื่น
คําขออนุญาตมีไวในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขายนอกเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นที่สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดในทองที่นั้น ๆ
ขอ ๓ เอกสารแสดงขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย (Material safety data sheet)
แตละชนิดที่จําเปนตองสงประกอบการขออนุญาต ตองเปนไปตามคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ทั้งนี้
ใหเปนไปตามแบบ วอ./กษ./กปศ.๓
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หมวด ๒
หลักเกณฑเกี่ยวกับสถานที่ผลิตและเก็บรักษา
ขอ ๔ ที่ตั้งสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ตองอยูในบริเวณที่หางจาก
ชายฝงทะเลหรือแหลงน้ําขนาดใหญ ณ จุดที่น้ําขึ้นสูงสุด ในหนาน้ําปกติอยางนอย ๑,๐๐๐ เมตร
เวนแตจะมีมาตรการในการปองกันอันตรายมิใหเกิดการรั่วไหล และตองไมอยูในบริเวณที่กําหนดในขอ ๕
(๑), (๒), (๓) และ (๔) แหงกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ นอกจากกรณีที่ตั้งเปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหผูผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ จะตอง
๕.๑ ปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ และระบบ ดังนี้
๕.๑.๑ ตองมีวิธีปองกันมิใหวัตถุอันตรายรั่วไหลในขณะบรรจุในลักษณะที่จะเปน
อันตรายตอผูปฏิบัติงาน
๕.๑.๒ ตองทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณตาง ๆ หลังจากการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายแตละชนิดเสร็จสิ้น ทั้งนี้ เพื่อปองกันการปนเปอนหรือเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ไมเหมาะสม
เมื่อจะผลิตวัตถุอันตรายอื่นตอไป
๕.๑.๓ ในสถานที่ผลิต เก็บรักษาและบริเวณใกลเคียงขณะปฏิบัติงานตองจัดใหมี
ปายแสดงชื่อวัตถุอันตราย (ชื่อสามัญ) และแผนปายคําเตือน ซึ่งสามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะหาง
๕๐ เมตร โดยมีขอความและสัญลักษณตาง ๆ ตามแบบ วอ./กษ./กปศ.๔
๕.๑.๔ ภายในอาคารผลิตหรือเก็บวัตถุอันตราย ตองแบงแยกพื้นที่ในการผลิต
และเก็บวัตถุอันตรายแตละประเภทเปนสัดสวน เพื่อปองกันการปะปนของวัตถุอันตราย พื้นของสวน
การผลิตวัตถุอันตรายตองมีคุณสมบัติไมดูดซับหรือกักขังสารเคมีใด ๆ หากมีความจําเปนตองเก็บวัตถุ
อันตรายบางชนิดเปนพิเศษตองจัดเก็บในหองเฉพาะไมปะปนกับวัตถุอันตรายชนิดอื่น
๕.๑.๕ สถานที่ผลิต ที่ไมเขาขายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน จะตองมี
อาคารมั่นคงแข็งแรง และระบบไฟฟาที่ไดมาตรฐาน โดยไดรับการตรวจสอบและรับรอง จากวิศวกร
ที่มีหนังสือรับรองในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
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๕.๑.๖ จัดใหมีแสงสวางเพียงพอแกสภาพการทํางานในบริเวณนั้น ๆ
๕.๑.๗ ภาชนะบรรจุวัตถุอัน ตรายตองมั่นคงแข็งแรง ไมรั่วไหล สะดวกแก
การขนยาย และไมมีปฏิกิริยาทางเคมีที่ไมเหมาะสมกับวัตถุอัน ตรายที่บรรจุอยูภายใน และสามารถ
ปองกันแสง ความรอน หรือความชื้น แลวแตกรณีตามคุณลักษณะของวัตถุอันตรายนั้น
๕.๒ จัดใหมีมาตรการและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงานในสถานที่
ดังนี้
๕.๒.๑ บริเวณทางเขาอาคาร หรือสวนของอาคารที่เปนสถานที่ผลิตหรือเก็บรักษา
วัตถุอันตราย ใหมีแผนปายคําวา “วัตถุอันตราย” เปนอักษรสีแดงบนพื้นขาว โดยแผนปายมีขนาดกวาง
ไมนอยกวา ๒๐ เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร และตัวอักษรตองมีขนาดความหนา
ไมนอยกวา ๒ เซนติเมตร สูงไมนอยกวา ๑๕ เซนติเมตร
๕.๒.๒ จัดทําแผนปาย “หามสูบบุหรี่ ดื่มน้ํา รับประทานอาหาร หรือเก็บอาหาร
ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน”
๕.๒.๓ จัดใหมีอุปกรณตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน
ดังนี้
(๑) เสื้อผาชุดปฏิบัติงาน
(๒) ถุงมือ รองเทา หมวก
(๓) หนากากปองกันพิษตามชนิดของวัตถุอันตรายที่ผลิต
(๔) สิ่งกั น เป อ นที่ กัน อั น ตรายจากการที่วัต ถุอัน ตรายจะสัม ผั สกั บ
รางกาย
(๕) แวนตาตามความจําเปน
๕.๒.๔ จัดใหมีสถานที่ใหผูปฏิบัติงานลางมือ ลางหนา กอนรับประทานอาหาร
ดื่มน้ํา หรือสูบบุหรี่
๕.๒.๕ จัดใหมีสถานที่ใหผูปฏิบัติงานรับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ โดยแยก
เปนสัดสวน หางจากสถานที่ปฏิบัติงาน
๕.๒.๖ อบรมชี้แจงแนะนําผูปฏิบัติงานใหเขาใจถึงอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได
ในขณะปฏิบัติงาน วิธีระมัดระวังปองกันอันตรายและวิธีแกไข
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๕.๒.๗ จัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อปองกัน
อันตรายจากการที่มีวัตถุอันตรายสะสมอยูในรางกาย และถาเปนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ที่มีสารประกอบออรกาโนฟอสเฟต หรือสารคารบาเมต ตองตรวจรางกายหาระดับซีรัมโคลีนเอสเตอเรส
ดวย
๕.๓ จัดใหมีบันทึกการผลิตวัตถุอันตรายแตละครั้งของการผลิต โดยผูควบคุมการผลิต
ลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึก อยางนอยตองแสดงปริมาณการผลิต อัตราสวนของสารสําคัญ สูตรหรือ
ลักษณะของผลิตภัณฑ วัน เดือน ปที่ผลิต ทั้งนี้ใหเปนไปตามแบบ วอ./กษ./กปศ.๕ ทายประกาศนี้
และใหเก็บเปนระยะเวลา ๒ ป ใหเจาหนาที่ตรวจสอบบันทึกได
๕.๔ ใหผูผลิตวัตถุอันตรายจัดใหมี
๕.๔.๑ การตรวจสอบอัตราสวนความเขมขนของสารสําคัญและสวนประกอบอื่น
ใหถูกตองกอนบรรจุภาชนะ ผลวิเคราะหที่ไดเก็บไวใหพนักงานเจาหนาที่สามารถตรวจสอบไดในระยะเวลา
ยอนหลัง ๒ ป นับแตวันที่ผลิต
๕.๔.๒ การตรวจสอบภาชนะบรรจุ ทั้งกอนและหลังจากที่บรรจุวัตถุอันตรายแลว
ใหอยูในสภาพที่เรียบรอยตามที่กําหนดไวในขอ ๕.๑.๗
๕.๔.๓ การตรวจสอบฉลากที่ปดบนภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ใหถูกตองตามชนิด
ของวัตถุอันตรายที่ผลิต และติดแนนบนภาชนะบรรจุแตละชนิดโดยไมหลุดงาย เพื่อมิใหปดฉลากผิด
โดยใหเปนไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยเรื่องฉลาก ซึ่งออกตามมาตรา ๒๐ (๑)
แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
๕.๔.๔ อุปกรณเพื่อตวงวัดปริมาณการใชใหเกษตรกร หรือผูใชไดตามความเหมาะสม
๕.๕ ใหผูผลิตวัตถุอันตราย จัดใหมีฉลากขนาดใหญพอสมควรปดไวที่หีบหอสําหรับ
การขนสง โดยมีขอความระบุชื่อสามัญของวัตถุอันตราย ปริมาณสารสําคัญ หรืออัตราสวนของสารสําคัญ
สัญลักษณแสดงอันตรายของวัตถุอันตราย อันเปนที่ทราบโดยทั่วไป เชน สารกัดกรอน สารติดไฟ
วัตถุมีพิษ เปนตน และคําเตือน เชน หามโยน หามใชขอสับ เครื่องหมาย และตัวอักษรดังกลาวตองเห็น
ไดชัดเจน
๕.๖ เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิตประกอบดวย
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(๑) กระบวนการตั้งแตเริ่มนําสารชนิดเขมขนมาแปรรูปโดยใชสวนผสมตาง ๆ
เพื่อเปลี่ยนสภาพของสารเขมขนไปในรูปที่สามารถนําไปใชได
(๒) ชนิดของสวนผสม ประกอบดวย
(๒.๑) Carrier
(๒.๒) Diluent
(๒.๓) Solvent
(๒.๔) อื่น ๆ
๕.๗ ใหผูผลิตวัตถุอันตรายจัดใหมีการรายงานเกี่ยวกับภาชนะบรรจุที่ใชแลว ซึ่งมีอยู
ในความครอบครอง โดยระบุถึงชนิด ขนาด จํานวน การสงไปทําลาย สถานที่ทําลายและวิธีการทําลาย
ในชวงเวลา ๑ ป (มกราคม - ธันวาคม) โดยจะตองสงรายงานดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเดือน
มกราคมของทุกป
ขอ ๖ ใหผูผลิตจัดใหมีมาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และการกําจัดน้ําเสีย
๖.๑ จัดใหมีบริเวณพื้นที่กําจัดวัสดุเหลือทิ้งใหเหมาะสมและเพียงพอ มีการดูแลพื้นที่
ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยปฏิบัติงานไดสะดวกและปลอดภัย
๖.๒ แยกวัสดุเหลือทิ้งที่เปนพิษ และภาชนะบรรจุที่ปนเปอนสารพิษออกจากภาชนะทั่วไป
กอนนําไปทําลายที่เตาเผาพิเศษมีอุณหภูมิสูงกวา ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส หรือสงไปทําลาย ณ สถานที่
ทําลายของนิคมอุตสาหกรรม หรือบริษัทรับจางกําจัด
๖.๓ หากเปนการผลิตวัตถุอันตรายที่เปนของเหลว จะตองมีระบบกําจัดวัตถุอันตราย
ที่อาจรั่วไหลหรือหก เชน การใชขี้เลื่อยดูดซับ แลวนําไปเผา ฝง หรือกําจัดดวยวิธีอื่นที่เหมาะสม
๖.๔ ตอ งมี บอ เก็บ กัก น้ํา ล างสถานที่ ผ ลิ ตหรือ น้ํ าที่ มีส ารพิ ษปนเปอ นเพื่ อทํ าลาย
พรอมดวยระบบบําบัดอยางมีประสิทธิภาพ กอนปลอยลงสูบอซึมหรือบอเก็บกัก กอนปลอยสูภายนอก
ขนาดของบอตองเหมาะสมกับขนาดและสถานที่ผลิต
๖.๕ น้ําทิ้งที่เกิดจากการซักลางและอาบ ตองมีการบําบัดกอนปลอยลงบอซึม หรือบอ
เก็บกัก
๖.๖ หากมีการปลอยน้ําทิ้งสูภายนอก จะตองจัดใหมีการตรวจสอบใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานกอนปลอยสูภายนอก
ดวย
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๖.๗ ตองมีการปองกันการรั่วไหลของน้ําเสียภายในสถานที่ผลิตมิใหไหลออกสูภายนอก
เชน มีคูดักโดยรอบ มีบอเก็บกักปองกันน้ําลน
หมวด ๓
หลักเกณฑการนําเขา
ขอ ๗ การนําเขาวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ตองนําเขา ณ สํานักงานและดาน
ศุลกากร ดังตอไปนี้
๗.๑ สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ
๗.๒ สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ
๗.๓ ดานศุลกากรไปรษณีย
๗.๔ ดานศุลกากรทาอากาศยานหาดใหญ
๗.๕ ดานศุลกากรสงขลา
๗.๖ ดานศุลกากรสะเดา
๗.๗ ดานศุลกากรปาดังเบซาร
๗.๘ สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง
๗.๙ ดานศุลกากรรถไฟกรุงเทพ
๗.๑๐ สวนตรวจสินคานอกเขตทาที่ ๑
ขอ ๘ ใหผูรับอนุญาตนําเขาวัตถุอันตราย แจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบเมื่อวัตถุอันตรายดังกลาว
มาถึงสํานักงานหรือดานศุลกากร และเมื่อจะนําวัตถุอันตรายออกจากสํานักงานหรือดานศุลกากรตามแบบ
วอ./กษ./กปศ.๖ ทายประกาศนี้
หมวด ๔
หลักเกณฑการสงออก
ขอ ๙ ใหผูสงออกแจงปริมาณวัตถุอันตรายที่สงออกแตละครั้งใหพนักงานเจาหนาที่กรมปศุสัตว
ทราบ ณ สํานักงานหรือดานศุลกากรที่กําหนดไว เมื่อจะนําวัตถุอันตรายผานสํานักงานหรือดานศุลกากร
ตามแบบ วอ./กษ./กปศ.๖ ทายประกาศนี้
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หมวด ๕
หลักเกณฑการมีไวในครอบครอง
ขอ ๑๐ ใหผูมีวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือ ๓ ไวในครอบครองเพื่อขายดําเนินการ ดังตอไปนี้
๑๐.๑ จัดใหมีผูควบคุมการขายซึ่งผานการอบรมความรูดานวัตถุอันตรายตามหลักสูตร
ที่กรมปศุสัตวกําหนด และใหผูควบคุมการขายไดรับการอบรมความรูดานวัตถุอันตรายทุก ๆ ๕ ป
และผูที่ผานการอบรมเกิน ๕ ป จะตองมารับการอบรมภายในเวลา ๒ ป นับแตวันประกาศฉบับนี้
มีผลใชบังคับ
๑๐.๒ จัดวางวัตถุอันตรายแยกจากสินคาประเภทอื่น
๑๐.๓ จัดแยกวัตถุอันตรายที่จําหนายตามประเภท และตองพนจากมือเด็ก
๑๐.๔ วัตถุอันตรายที่วางจําหนายตองอยูในภาชนะเดิมของผูผลิต
๑๐.๕ จัดใหมีวัสดุที่มีคุณสมบัติดูดซับของเหลวได เชน ขี้เลื่อย สําหรับใชดูดซับ
วัตถุอันตรายที่อาจแตก หลน เรี่ยราด และนําไปกําจัดหรือทําลายตามที่กําหนดไวในฉลาก
๑๐.๖ จัดใหมีสบู น้ํา ไวใหผูสัมผัสวัตถุอันตรายใชชําระลาง
๑๐.๗ จัดใหมีระบบปองกันกําจัดกลิ่น ละออง ไอระเหยของวัตถุอันตรายมิใหเกิดเหตุ
เดือดรอน รําคาญ หรืออันตรายตอผูอยูขางเคียง บุคคล หรือทรัพยอื่น
ขอ ๑๑ ใหมีวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ไวในครอบครองเพื่อการขนสงปฏิบัติ
ตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
หากขนสงวัตถุอันตรายอยางใดอยางหนึ่งเกินกวา ๑,๐๐๐ ลิตร หรือ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ตองมีเอกสาร
แสดงขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย (Material safety data sheet) ไวประจํารถ
ขอ ๑๒ ใหผูมีวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ไวในครอบครองเพื่อใชรับจางปองกัน
กําจัดแมลงและศัตรูของสัตว ตองมีคุณสมบัตแิ ละปฏิบัติ ดังตอไปนี้
๑๒.๑ ผูครอบครองเพื่อใชรับจางตองมีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ป
๑๒.๒ จัดหาอุปกรณเครื่องมือที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพตามประเภทของงาน และ
ตองดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องมือใหอยูในสภาพที่ใชงานได
๑๒.๓ ตองแสดงขอความชื่อผูรับอนุญาต และเลขที่อนุญาตดานขางของยานพาหนะ
ที่ใชปฏิบัตงิ าน ขนาดความสูงของตัวหนังสือไมนอยกวา ๔ เซนติเมตร
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๑๒.๔ จัดทําบันทึกเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวัตถุอันตรายโดยระบุตําแหนง
ความรับผิดชอบ และควรตรวจสุขภาพอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ตามลักษณะของงานและประเภทของ
วัตถุอันตราย และเก็บไวเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป โดยพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได
๑๒.๕ จัดใหมีเอกสารแสดงวิธีการใชวัตถุอันตราย ความเปนอันตรายที่จะเกิดขึ้น
แกบุคคล สัตว พืช ทรัพย และสิ่งแวดลอม พรอมทั้งวิธีปองกัน มาตรการชวยเหลือเบื้องตนแกผูไดรับ
อันตราย และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามที่พนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรกําหนดใหมี
๑๒.๖ ตองเก็บวัตถุอันตรายในภาชนะเดิมที่ปดมิดชิดไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนผูอื่น
ในสถานที่ซึ่งปองกันบุคคลภายนอกเขาไปได ทางเขาสถานที่เก็บรักษาใหมีแผนปายคําวา “วัตถุอันตราย”
ซึ่งเห็นไดเดนชัด
๑๒.๗ จัดใหดูแ ลผูปฏิบัติใหสวมใสอุปกรณปองกันอยางพอเพียง เมื่อปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
๑๒.๘ จัดใหมีเครื่องมือปฐมพยาบาลตามความจําเปน พรอมทั้งคําแนะนํา วิธีการ
ปฐมพยาบาลใหแกผูปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
๑๒.๙ ตองมีผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายซึ่งผานการอบรมความรูดานวัตถุอันตราย
ตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตวกําหนด และใหผูควบคุมการใชตองเขารับการอบรมความรูดานวัตถุอันตราย
ทุก ๆ ๕ ป
๑๒.๑๐ สัญญาในการใหบริการแกลูกคาตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ใช รวมทั้งอาการเกิดพิษ วิธีรักษาเยียวยา และคําเตือน
๑๒.๑๑ ตองกําจัดเศษเหลือ ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายที่ใชแลวตามคําแนะนําบนฉลาก
ปดภาชนะ
๑๒.๑๒ หากมีน้ําที่ใชชําระลางเศษเหลือ หรืออุปกรณปนเปอนวัตถุอันตรายไมปลอย
ใหไหลลงสูแหลงน้ํา คูคลองสาธารณะ และตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนตอผูอื่น ตองผานการบําบัด
ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้งที่ระบายออกจาก
โรงงาน
๑๒.๑๓ จัดใหมีบันทึกการใชรับจางวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./กษ./กปศ.๗ ทายประกาศ
ฉบับนี้
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๑๒.๑๔ จัดใหมีแผนปายคําวา “อันตราย หามเขา” และ “สถานที่มีการใชวัตถุอันตราย”
ขนาดใหญเห็นไดเดนชัด สําหรับปดแสดงไวบริเวณทางเขาสถานที่ พื้นที่ อาคาร ตูสินคา โรงเก็บสินคา
ซึ่งมีการใชวัตถุอันตรายในการใชรับจาง
๑๒.๑๕ ใช วัต ถุอั น ตรายที่ถู กต อ งตามกฎหมายมี ฉลากที่ ครบถ วนและตรงตาม
วัตถุประสงค ของวัตถุอันตรายชนิดนั้น ๆ
ขอ ๑๓ เครื่องมือเครื่องใช อุปกรณและสิ่งตาง ๆ ที่ตองจัดใหมีตามประกาศนี้ ใหผูผลิต
วัตถุอัน ตรายและผูมีวัตถุอันตรายไวในครอบครอง ตองตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชและ
อุปกรณ และสิ่งตาง ๆ ใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมที่จะใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
อดิศร เพียงเกษ
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

วอ./กษ./กปศ. 3
(จํานวน 5 แผน)

เอกสารแสดงขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย
(Material safety data sheet)
ชื่อและทีอ่ ยูของผูจัดทําขอมูล
วันเดือนป ที่จัดทําขอมูล
1. ขอมูลทั่วไปของผลิตภัณฑและของบริษัท (Product and company identification)
1.1 ชื่อทางการคาของผลิตภัณฑ (Product trade name)
1.2 หมายเลขรหัสของผลิตภัณฑ (Product code)
1.3 หมายเลขโทรศัพทฉกุ เฉิน หรือโทรสารของเจาของหรือผูจําหนายผลิตภัณฑ
[Emergency telephone number and fax (of the supplier)]
2. สวนประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสารสําคัญ (Composition / Information on ingredients )
2.1 ชื่อสามัญหรือชื่อทางเคมีหรือชื่อทั่วไป (Common name or chemical name or
generic name)
2.2 ชื่อพอง (ถามี) [Synonyms (if any)]
2.3 CAS number
2.4 สารสําคัญที่กอใหเกิดอันตราย (Ingredients contributing to the hazard)
2.5 คุณสมบัติทางเคมี (Chemical nature)
2.6 สวนประกอบทีก่ อใหเกิดอันตราย หรือสารเจือปนทีก่ อ ใหเกิดอันตราย
(Components contributing to the hazard or impurities contributing to the hazard)
2.7 ความเขมขนหรือชวงความเขมขนของผลิตภัณฑ (Concentration or
Concentration range)
2.8 การจัดระดับความเปนพิษหรือความเปนอันตราย และการแสดงความเปนอันตราย
บนฉลากของสารเคมีที่เปนองคประกอบหรือสารเจือปน (Classification and hazard
labeling of components or impurities)
3. การจําแนกความเปนอันตราย (Hazards identification)
3.1 ผลกระทบดานความเปนอันตรายตอสุขภาพมนุษย ( Adverse human health effects)
3.2 ผลกระทบดานความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ( Environmental effects)
3.3 ความเปนอันตรายทางดานกายภาพและเคมี ( Physical and chemical hazards)
3.4 ความเปนอันตรายเฉพาะเจาะจง ( Specific hazards)
3.5 อาการเกิดพิษที่สําคัญ ( Main symptoms)

/ 3.6 การจัด...

-23.6 การจัดระดับความเปนพิษของผลิตภัณฑ (Classification of the product)
3.7 การระงับอันตรายในกรณีฉกุ เฉิน (Emergency overview)
4. การแกพษิ เบื้องตน (First – aid measures)
4.1 กรณีไดรับพิษโดยการหายใจ (Inhalation)
4.2 กรณีไดรับพิษโดยการสัมผัส (Skin contact)
4.3 กรณีที่เขาตา (Eye contact)
4.4 กรณีไดรับพิษโดยการกลืนกิน (Ingestion)
4.5 ลักษณะการเกิดพิษที่สําคัญ (บอกรายละเอียดของอาการเกิดพิษในหัวขอ ที่ 11)
[ Important symptoms (detail of symptoms and effects should be given under
heading 11)]
4.6 การปองกันอันตรายแกผูปฐมพยาบาล (Protection of first – aiders)
4.7 คําแนะนําสําหรับแพทย (Notes to a physician)
5. มาตรการการตอตานอัคคีภัย (Fire – fighting measures)
5.1 วัสดุที่ใชดับไฟที่เหมาะสมและไมเหมาะสม [Extinguishing media (suitable and not
suitable)]
5.2 อันตรายที่เกิดจากกรณีไฟไหม (Specific hazards)
5.3 วิธีการดับไฟ (Specific methods)
5.4 การปองกันอันตรายตอพนักงานดับเพลิง (Protection of fire fighters)
6. มาตรการในการปองกันอุบัติเหตุ (Accidental release measures)
6.1 คําเตือนตอบุคคลที่เกี่ยวของ (Personal precautions)
6.2 คําเตือนเกี่ยวกับอันตรายหรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอม(Environmental precautions)
6.3 การกูหรือการเก็บทําลายสารเคมี (Methods for cleaning up)
7. การใชและการเก็บรักษา (Handling and storage)
7.1 การใช (Handling)
- มาตรการในการปองกันการไดรับเขาสูรา งกายของผูใช การปองกันอัคคีภัยและ
การระเบิด [ Technical measures (prevention of user exposure and prevention of fire and
explosion)]
- ขอควรระวังในการใชอยางปลอดภัย (Precautions for safe handling of the
chemical product)
/ - คําแนะนํา...

-3- คําแนะนําในการใชอยางปลอดภัย (Safe handling advice)
7.2 มาตรการในการเก็บรักษา (Storage)
- คําแนะนําในการเก็บรักษาอยางปลอดภัย [Technical measures and storage
conditions (e.g. Incompatible products and packaging materials)]
8. การปองกันการไดรับเขาสูรางกาย (Exposure controls) / การปองกันอันตรายสําหรับบุคคล
(Personal protection)
8.1 มาตรการทางวิศวกรรมเพื่อลดการไดรับเขาสูรางกาย (Engineering measures to
reduce exposure)
8.2 มาตรการควบคุมการไดรับเขาสูรายกายและการปองกันอันตรายสวนบุคคล
(Control parameters)
8.3 เครื่องปองกันอันตรายสําหรับบุคคล (Personal protective equipment)
- จากการไดรับโดยการหายใจ (Respiratory protection)
- การปองกันมือ (Hand protection)
- การปองกันตา (Eye protection)
- การปองกันผิวหนังและรางกาย (Skin and body protection)
8.4 มาตรการในการปองกันสุขอนามัย (Hygiene measures)
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and chemical properties)
9.1 สถานะทางกายภาพ (Physical state) เชน รูป / ลักษณะ สี กลิ่น ฯลฯ (Form, Colour,
Odour, etc.)
9.2 ความเปนกรด – ดาง (pH, with indication of the concentration)
9.3 อุณหภูมิที่ทําใหสถานะเปลี่ยนแปลง เชน จุดเดือดหรือชวงอุณหภูมิที่เดือด [Specific
temperatures / temperature ranges at which change in physical state occur (e.g. Boiling point /
Boiling range)]
9.4 อุณหภูมิที่ทําใหเกิดการสลายตัว (Decomposition temperature)
9.5 คุณสมบัติในการกอใหเกิดการระเบิดหรือจุดวาบไฟ (Explosion properties &
Flash point)
9.6 ความดันไอ (Vapour pressure)
9.7 ความหนาแนนไอ (Vapour density)
9.8 ความหนาแนน (Density)
/ 9.9 การละลาย...

-49.9 การละลาย (Solubility)
9.10 สัมประสิทธการละลายใน ออกทานอลและน้ํา (Octanol / Water Partition
Coefficient)
10. ความคงตัวและการทําปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
10.1 สถานะที่ควรหลีกเลี่ยง (Conditions to avoid)
10.2 วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง (Materials to avoid)
10.3 ผลิตภัณฑที่สลายตัวแลวกอใหเกิดอันตราย (Hazardous decomposition products)
11. ขอมูลความเปนพิษ (Toxicological Information)
11.1 พิษเฉียบพลัน (Acute toxicity)
11.2 ผลกระทบเฉพาะที่ (Local effects)
11.3 การเหนี่ยวนําใหเกิดภูมิแพ (Sensitization)
11.4 พิษเรื้อรัง (Chronic toxicity)
11.5 พิษเรื้อรังระยะยาว (Long term toxicity)
11.6 ผลกระทบเฉพาะเจาะจง (Specific effects)
11.7 ขอมูลที่เปนผลกระทบจากการไดรับเขาสูรางกาย (Information according to the
different exposure route)
- โดยการหายใจ (Inhalation)
- โดยสัมผัสถูกผิวหนัง (Skin contact)
- โดยสัมผัสถูกตา (Eye contact)
- โดยการกลืนกิน (Ingestion)
12. ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศน (Ecological information)
12.1 การเคลื่อนยาย (Mobility)
12.2 ความคงตัว / การสลายตัว (Persistence / Degradability)
12.3 การมีพษิ สะสมในสิ่งมีชีวิต (Bioaccumulation)
12.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม / ความเปนพิษดานนิเวศน (Environmental impact /
Ecotoxicity)
13. ขอพิจารณาในการบําบัด / ทําลาย (Disposal considerations)
13.1 การบําบัด/การทําลายน้ําเสียที่มีสารพิษตกคาง (Waste from residues)
13.2 การทําลายภาชนะที่มีสารพิษปนเปอน (Contaminated packaging)
/ 14. ขอมูล...

-514. ขอมูลเกี่ยวกับการขนสง (รวมถึงหมายเลขรหัสและการจําแนกสารเคมี)
[Transport information (Codes and classifications)]
14.1 ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศ (International regulations)
- การขนสงทางภาคพื้นดิน [Land (RID / ADR, DOT 49 CFR)]
- ขอตกลงการขนสงทางน้ําภายในประเทศ [International waterways (ADN)]
- ประมวลขอบังคับวาดวยการขนสงสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายทาง
ทะเล [Sea (IMDG-Code)]
- การขนสงทางอากาศ [Air (ICAO – TI, IATA – DGR)
14.2 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number)
14.3 คําเตือนหรือเครื่องหมายเตือนเกี่ยวกับเงื่อนไข สภาพและวิธีการขนสง (Specific
precautionary transport measures and conditions)
15. ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติ (Regulatory information)
15.1 ระเบียบปฏิบัติที่ใชควบคุมผลิตภัณฑ (Regulations specifically applicable to the
chemical product)
15.2 การแสดงความเปนอันตรายและขอมูลเกี่ยวกับการใชอยางปลอดภัยที่กําหนดไว
บนฉลาก (Hazard and safety information as written on the label)
16. ขอมูลอื่น ๆ (Other information)
หมายเหตุ
1. ADR : ขอตกลงของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายทางถนน
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.)
2. RID : ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายทางรถไฟ (Regulations
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail.)
3. IMDG – CODE : ประมวลขอบังคับวาดวยการขนสงสิ่งของที่อาจกอใหเกิด
อันตรายทางทะเล (The International Maritime Dangerous Goods Code)
4. IATA : สมาคมขนสงทางอากาศ (International Air Transport Association)
*******************
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แผนปายคําเตือนที่ปด ในสถานทีผ่ ลิต เก็บรักษา และบริเวณใกลเคียง ในขณะที่มีการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : แผนปายคําเตือนตองมีสีตามภาพและมีขนาดกวางไมนอยกวา 30 ซม. ยาวไมนอยกวา
50 ซม. โดยมีขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษรเปนสัดสวนกับภาพในแบบ

ใบอนุญาต
ผลิตเลขที่

คําแนะนําการกรอกขอมูล :

วัน เดือนป
ที่ผลิต

1.
2.
3
3.
4.
5.

อัตราสวน
ปริมาณที่ผลิต
สารสําคัญ
สูตรและลักษณะ Lot No. Batch No.
ผูนําเขา

ผูผลิตเดิม
(กอนซื้อวัตถุอันตราย
มาผลิต )

ประเภทการผลิต
(ทํา / ผสมปรุงแตง /
แบงบรรจุ)

ผูจัดจําหนาย
(ที่ระบุบนฉลาก)

ผูควบคุมการผลิตของสถานที่ผลิต

(.............................................................................)

ลงนาม…..…………………………………………..

บันทึกการผลิตนี้ใชสําหรับการผลิตวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ทุกรายการตามรายละเอียดใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายแตละฉบับ
Lot No. หมายถึงเลขรหัสการผลิตแตละครั้ง ซึ่งอาจมีจํานวนหลายถังผสม
Batch No. หมายถึงเลขรหัสการผลิตแตละถังผสม
ผูนําเขา หมายถึง ผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนนําเขาซึ่งวัตถุอันตรายมาจําหนายใหผูผลิตโดยไดระบุไวในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนของผูผลิตแลว
ผูผลิตเดิม หมายถึง ผูไดรับการขึ้นทะเบียนผลิตหรือนําเขาซึ่งสารเขมขน (Technical grade) หรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปและจําหนายใหแกผูผลิต
รายการใดที่ไมมีขอมูลเกี่ยวของใหเวนไวไมตองกรอก

ชื่อวัตถุอันตราย
(ทั้งชื่อสามัญและ
ชื่อการคา)

ชื่อผูผลิต………………………………
ที่อยู……………………………………

บันทึกการผลิตวัตถุอันตราย

วอ. / กษ./กปศ.5

UN
Number

วันที่ ……………….เดือน……………………พ.ศ……………
หมายเหตุ : ใบแจงฉบับนี้ใชสําหรับวัตถุอันตราย 1 รายการ

ชื่อวัตถุอันตราย

อัตราสวน
สารสําคัญ สูตร
และลักษณะ
ชื่อทางการคา
(ถามี)
ปริมาณ

วัน เดือนปที่นําเขา /
สงออกหรือนําออกจาก
ดานศุลกากร
ดานศุลกากรที่
นําเขา / สงออก

(ลายมือชื่อ)……………………………ผูแจง

รายละเอียด
เกี่ยวกับภาชนะ
บรรจุ

วอ./กษ./กปศ.6

สถานที่นําไปเก็บ
รักษา หรือประเทศ
ปลายทางที่สง

ใบอนุญาต นําเขา / สงออก วัตถุอันตราย เลขที่…………………………..
ชื่อผูไดรับใบอนุญาต  นําเขา  สงออกวัตถุอันตราย………………………..ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที…
่ …………………………

ใบแจง (นําเขาราชอาณาจักร / สงออกนอกราชอาณาจักรและนําออกจากดานศุลกากร)

วันที่
ใหบริการ

ผูควบคุมการใช
รับจาง

ผูวาจางและ
สถานที่ติดตอ1
วัตถุอันตรายที่ใช 2

หมายเหตุ 1. บริษัท หาง ราน องคการ หนวยงานซึ่งจางงาน ผูไดรับอนุญาต
3. อัตราสวนของสารสําคัญในวัตถุอันตราย
5. สินคาเปาหมาย สัตว (โค กระบือ )
7. สถานที่หรือชื่อยานพาหนะ

ลําดับที่

ปริมาณวัตถุ
อันตรายที่ใช 4

ชนิด
สินคา5

2. ชื่อวัตถุอันตราย
4. กิโลกรัม ลิตร ปอนด ฯลฯ
6. กิโลกรัม ตัน ตูค อนเทนเนอร กระสอบ ตัว ฯลฯ

อัตราสวนสารสําคัญ สูตร
สารสําคัญ3

จํานวน
สินคา6

สถานที่ปฏิบัติงาน7

ผูใชรับจาง……………………………………………ใบอนุญาตมีไวในครอบครองเลขที…
่ …………………………………
สถานที่ติดตอตั้งอยูเลขที่ ………………หมู…………ตรอก / ซอย…………………………..ถนน……………………………ตําบล / แขวง……………………
อําเภอ / เขต……………………….จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย…
 …………….โทรศัพท………………….โทรสาร…………………………

บันทึกการใชรับจางวัตถุอันตราย

วอ./ กษ./กปศ.7

