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อันตรำย (ซึ่งประกำศและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 

2556) มีจ�ำนวนสำรเคมีทั้งสิ้น 1,516 สำรเคมี ซึ่งจะต้องจัด

ท�ำข้อมูลสำรเคมีอันตรำย (MSDS) และจะต้องแจ้ง

รำยงำนต่ออธิบดีทุกเดือนมกรำคม ของทุกปี

2. ให้นำยจ้ำงของสถำนประกอบกำรจะต้อง

แจ้งให้ลกูจ้ำงทรำบ และอธบิำยให้ลกูจ้ำงเข้ำใจข้อมลู

ควำมปลอดภัยของสำรเคมีอันตรำยที่อยู ่ในครอบ

ครองของนำยจ้ำง ข้อควำม และเครื่องหมำยต่ำงๆ ที่

ปรำกฏในเอกสำรคู่มือ ฉลำก ป้ำย หรือข่ำวสำรที่

เก่ียวข้อง รวมทั้งข้อมูลต่ำงๆ ตำมที่ได้ก�ำหนดไว้ใน 

กฎกระทรวงนี้

3. ให้นำยจ้ำงจดัให้ลูกจ้ำงทีท่�ำงำนเก่ียวกับสำรเคมี

อันตรำยทรำบ และเข้ำใจวิธีกำรในกำรท�ำงำนที่ถูกต้อง และ

ปลอดภยั รวมทัง้ต้องจดัให้มมีำตรกำรควบคุมลกูจ้ำงให้ปฏบิตัติำม

วิธีกำรดังกล่ำว ในกำรนี้ให้นำยจ้ำงจัดท�ำคู่มือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 

และขัน้ตอนในกำรท�ำงำนเกีย่วกบัสำรเคมอีนัตรำย ค�ำแนะน�ำลกูจ้ำง

เก่ียวกับกำรป้องกนัอนัตรำย ควำมหมำยของข้อมลูทีม่บีนฉลำก และ

เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมีอันตรำย

4. ลูกจ้ำงต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรท�ำงำนที่ถูกต้อง และ

ปลอดภยัตำมคูม่อืกำรปฏบิตังิำนทีน่ำยจ้ำงจดัท�ำขึน้ และเม่ือเกดิเหตุ

ฉุกเฉินเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย ลูกจ้ำงต้องบรรเทำเหตุ และแจ้งให้

หัวหน้ำงำนทรำบทันที

หมวด 2 ฉลากและป้าย

1. ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรปิดฉลำกที่เป็นภำษำไทยมีขนำด

ใหญ่พอสมควร อ่ำนง่ำย คงทน ไว้ที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภำชนะบรรจุ 

หรือวัสดุห่อหุ ้มสำรเคมีอันตรำย และฉลำกนั้นอย่ำงน้อยต้องมี 

รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำร ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ (product name)

(2) ชื่อสำรเคมีอันตรำย (hazardous substances)

(3) รูปสัญลักษณ์ (pictograms)

เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2556 กฎกระทรวง ก�ำหนด

มำตรฐำนในกำรบริหำรจัดกำร และด�ำเนินกำรด้ำน

ควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนเกีย่ว

กบัสำรเคมอีนัตรำย พ.ศ.2556 ได้มผีลบงัคบัใช้ ซึง่ออกตำมควำมใน

มำตรำ 5 วรรคหนึ่ง และมำตรำ 8 วรรคหน่ึง แห่งพระรำชบัญญัติ 

ควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน พ.ศ. 

2554 นั่นก็หมำยควำมว่ำต่อจำกน้ีไป ทุกสถำนประกอบกำรที่ม ี

สำรเคมีในกำรครอบครอง ก็จะต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงฉบับนี้ 

โดยรำยละเอียด และสิ่งที่ต้องปฏิบัติมีอะไรบ้ำง SHE ภำคปฏิบัติ

ฉบับนี้จะน�ำมำฝำกครับ

หมวด 1 ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

อันตราย

1. สถำนประกอบกำรท่ีมีสำรเคมีตำมบัญชีท่ีประกำศ 

กรมสวัสดิกำร และคุ้มครองแรงงำน เรื่องบัญชีรำยชื่อสำรเคมี

เกี่ยวกับสารเคมีฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ว

ต้องท�าอย่างไรบ้างเมื่อกฎหมาย ตอนที่ 1
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หมวด 3 การคุ้มครองความปลอดภัย

1. ในบริเวณที่ลูกจ้ำงท�ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย ให้

นำยจ้ำงจัดให้มีสภำพ และคุณลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ถูกสุขลักษณะ สะอำด และเป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นที่

ปฏิบัติงำนต้องเรียบ สม�่ำเสมอไม่ลื่น และไม่มีวัสดุเกะกะกีดขวำง

ทำงเดิน

(2) มีระบบระบำยอำกำศแบบทั่วไป หรือแบบที่ท�ำให  ้

สำรเคมีอันตรำยเจือจำง หรือแบบที่มีเครื่องดูดอำกำศเฉพำะที่ ที ่

เหมำะสมกับประเภทของสำรเคมีอันตรำย โดยให้มีออกซิเจนใน

บรรยำกำศไม่ต�่ำกว่ำร้อยละสิบเก้ำจุดห้ำโดยปริมำตร

(3) มรีะบบป้องกันและก�ำจดัอำกำศเสยีโดยใช้ระบบระบำย

อำกำศเฉพำะที ่ระบบเปียกกำรปิดคลมุ หรอืระบบอืน่ เพือ่มใิห้มสีำร

เคมีอันตรำยในบรรยำกำศเกินปริมำณที่ก�ำหนด และป้องกันมิให้

อำกำศที่ระบำยออกไปเป็นอันตรำยต่อผู้อื่น

2. ในบริเวณที่ลูกจ้ำงท�ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย ให้

นำยจ้ำงจดัให้มสีถำนทีแ่ละอปุกรณ์เพือ่คุม้ครองควำมปลอดภยัตำม

รำยกำร ดังต่อไปนี้

(1) ที่ช�ำระล้ำงสำรเคมีอันตรำยที่ลูกจ้ำงสำมำรถใช้ได้ทันที

ในกรณฉุีกเฉิน อย่ำงน้อยต้องมทีีล้่ำงตำ และฝักบวัช�ำระล้ำงร่ำงกำย

จำกสำรเคมีอันตรำย

(2) ที่ล้ำงมือ และล้ำงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำหนึ่งที่ต่อลูกจ้ำง 

สิบห้ำคน และให้เพิ่มจ�ำนวนขึ้นตำมสัดส่วนของลูกจ้ำง ส่วนที่เกิน

เจ็ดคนให้ถือเป็นสิบห้ำคน

(3) ห้องอำบน�ำ้เพือ่ใช้ช�ำระล้ำงร่ำงกำยไม่น้อยกว่ำหนึง่ห้อง

ต่อลูกจ้ำงสิบห้ำคน และให้เพิ่มจ�ำนวนขึ้นตำมสัดส่วนของลูกจ้ำง 

ส่วนที่เกินเจ็ดคนให้ถือเป็นสิบห้ำคน ทั้งนี้ จะต้องจัดของใช้ที่จ�ำเป็น

ส�ำหรับกำรช�ำระล้ำงสำรเคมีอันตรำยออกจำกร่ำงกำยให้เพียงพอ 

และใช้ได้ตลอดเวลำ

(4) อปุกรณ์ และเวชภณัฑ์ทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรปฐมพยำบำล

ลูกจ้ำงที่ได้รับอันตรำยจำกสำรเคมีอันตรำย

(5) อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมำะสมกับสำรเคมีอันตรำยแต่ละ

ชนิด และเพียงพอส�ำหรับกำรผจญเพลิงเบื้องต้น

(6) ชุดท�ำงำนเฉพำะส�ำหรับลูกจ้ำงซึ่งท�ำงำนเกี่ยวกับสำร

เคมีอันตรำย และที่เก็บชุดท�ำงำนที่ใช้แล้วดังกล่ำวให้เหมำะสมกับ

สำรเคมีอันตรำยประเภทนั้น

ฉบบันี ้ขอน�ำเสนอให้ทรำบรำยละเอยีดทีก่ฎกระทรวงฉบบันี้

ต้องปฏิบัติไว้เพียงเท่ำนี้ก่อน ส่วนรำยละเอียดในข้ออื่นๆ จะน�ำมำ

ฝำกในฉบับหน้ำ

(4) ค�ำสัญญำณ (signal words)

(5) ข้อควำมแสดงอันตรำย (hazard statements)

(6) ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรำย (precau-

tionary statements)

ในกรณท่ีีไม่สำมำรถปิดฉลำกได้เนือ่งจำกขนำดหรอืลกัษณะ

ของหีบห่อบรรจุภัณฑ์ภำชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสำรเคมีอันตรำย 

ให้นำยจ้ำงก�ำหนดวธิกีำรท่ีมปีระสิทธิภำพเพือ่แสดงให้ลูกจ้ำงได้รูถ้งึ

รำยละเอียดของสำรเคมีอันตรำย ณ บริเวณท่ีมีกำรท�ำงำนเกี่ยวกับ

สำรเคมีอันตรำยนั้น

2. ให้นำยจ้ำงจดัให้มป้ีำยห้ำม ป้ำยให้ปฏบิตั ิหรอืป้ำยเตอืน 

ในกำรท�ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำยไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน 

ณ สถำนที่ท�ำงำนของลูกจ้ำง

3. ในกรณีที่อธิบดีประกำศให้สำรเคมีอันตรำยใดต้อง

ควบคมุเป็นพเิศษ ให้นำยจ้ำงปิดประกำศหรอืจดัท�ำป้ำยแจ้งข้อควำม

เกีย่วกบัอันตรำยและมำตรกำรป้องกนัอนัตรำยทีอ่ำจเกิดจำกสำรเคมี

อันตรำยดังกล่ำว

4. ให้นำยจ้ำงปิดประกำศหรอืจดัท�ำป้ำยแจ้งข้อควำม “ห้าม

สบูบหุรี ่รบัประทานอาหารหรอืเครือ่งดืม่ ประกอบอาหาร หรอืเกบ็

อาหาร” ด้วยตัวอักษรขนำดที่เห็นได้ชัดเจนไว้ ณ บริเวณสถำนที่

ท�ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย สถำนท่ีเก็บรักษำสำรเคมีอันตรำย 

หรือในยำนพำหนะขนส่งสำรเคมีอันตรำย และจะต้องควบคุมดูแลมิ

ให้มีกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมดังกล่ำว

ต่อฉบับหน้าอ่าน


