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ใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลในกรณีที่

ลูกจ้ำงไม่ใช้ หรือไม่สวมใส่อุปกรณ์นั้น ให้นำยจ้ำง 

สั่งลูกจ้ำงหยุดกำรท�ำงำนทันที จนกว่ำลูกจ้ำงจะ

ได้ใช้ หรือสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่ำว

5. นำยจ้ำงต้องดูแลสถำนที่ท�ำงำน

เกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย และตรวจสอบ

อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยที่จัดไว้ 

ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิ-

ภำพ และปลอดภัยตลอดเวลำ

6. ห้ำมนำยจ้ำงยินยอม หรือ

ปล่อยปละละเลยให้ลูกจ้ำง หรือบุคคล

ใดเข้ำพักอำศัย หรือพักผ่อนในสถำนที่

ท�ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย สถำนที่

เก็บรักษำสำรเคมอีนัตรำย หรือในยำนพำหนะ

ขนส่งสำรเคมีอันตรำย

7. ในกรณีที่มีกำรร้องเรียน หรือมีปัญหำ

ด้ำนควำมไม่ปลอดภัยในกำรท�ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมี

อันตรำย ให้นำยจ้ำงที่มีสำรเคมีอันตรำยอยู่ในครอบครอง

ด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง และหำกพบว่ำมีผลกระทบต่อ

สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน หรอืสขุภำพอนำมยั ให้ด�ำเนนิกำรแก้ไข

ให้เกิดควำมปลอดภัยโดยไม่ชักช้ำ

หมวด 4 การเกบ็รกัษา การบรรจุ และการถา่ยเท

สารเคมีอันตราย

1.  ให้นำยจ้ำงจัดสถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีอันตรำยให้มี

สภำพ และคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) ต้องสำมำรถทนไฟได้ไม่น้อยกว่ำหกสิบนำที เว้นแต่ใน

กรณทีีเ่ป็นสถำนทีเ่กบ็รกัษำสำรเคมอีนัตรำยทีม่คีณุสมบตัเิป็นตวัท�ำ

ปฏิกิริยำที่รุนแรง เป็นตัวเพิ่มออกซิเจน หรือไวไฟ ซึ่งอำจท�ำให้เกิด

กำรระเบดิ หรอืไฟไหม้ต้องสำมำรถทนไฟได้ไม่น้อยกว่ำหนึง่ร้อยแปด

สิบนำที หรือไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบนำที หำกสถำนที่ดังกล่ำวมีระบบน�้ำ

ฉบับนี้มำ

ดูรำยละเอียดต่อกันครับว่ำ 

กฎกระทรวง ก�ำหนดมำตรฐำนในกำรบรหิำร จดักำร และด�ำเนนิกำร

ด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

เกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย พ.ศ.2556 มีสิ่งที่สถำนประกอบกำรต้อง

ปฏิบัติอะไรบ้ำง

หมวด 3 การคุ้มครองความปลอดภัย

3. ให้นำยจ้ำงจัดอุปกรณ์คุ ้มครองควำมปลอดภัยส่วน

บุคคลตำมลักษณะอันตรำย และควำมรุนแรงของสำรเคมีอันตรำย 

หรอืลกัษณะของงำน ให้ลกูจ้ำงใช้ หรอืสวมใส่เพือ่ป้องกนัอนัตรำยที่

อำจจะเกิดแก่ชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพอนำมัยของลูกจ้ำง

4.  ให้ลกูจ้ำงซึง่ท�ำงำนเกีย่วกบัสำรเคมอีนัตรำยใช้ หรอืสวม

เกี่ยวกับสารเคมีฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ว

ต้องท�าอย่างไรบ้างเมื่อกฎหมาย ตอนที่ 2

จากฉบับที่แล้วต่อ



20 TPA news

SHE ภาคปฎิบัติ

No. 207 ●  March 2014

(11) มเีครือ่งหมำยหรอืสญัลกัษณ์ทีแ่สดงถงึอนัตรำยของสำร

เคมีอันตรำยให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลำ 

(12) มแีผนผงัแสดงทีต่ัง้ของอปุกรณ์ดบัเพลงิ อปุกรณ์ผจญ-

เพลิง อุปกรณ์ที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ติดไว้บริเวณทำงเข้ำออกให้เห็นได้

ชัดเจนตลอดเวลำ

2. ให้นำยจ้ำงจัดให้มีมำตรกำรป้องกันอันตรำยที่อำจเกิด

จำกสำรเคมอีนัตรำยในบรเิวณสถำนทีเ่กบ็รกัษำสำรเคมอีนัตรำย รวม

ทั้งมำตรกำรเบื้องต้นในกำรแก้ไขเยียวยำอันตรำยที่เกิดขึ้น

3. กำรจัดเกบ็สำรเคมอีนัตรำยให้นำยจ้ำงปฏบิติั ดงัต่อไปนี้

(1) เก็บรักษำสำรเคมีอันตรำยตำมมำตรฐำนกำรเก็บรักษำ

ที่อธิบดีประกำศก�ำหนด

(2) จดัท�ำบญัชรีำยชือ่ ปรมิำณสำรเคมอีนัตรำยทกุชนดิทีจ่ดั

เก็บในสถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีอันตรำยแต่ละแห่งอย่ำงน้อยปีละ

หนึ่งครั้งตำมปีปฏิทิน

(3) ระมัดระวังมิให้หีบห่อ ภำชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสำร

เคมีอันตรำยช�ำรุด หรือพังทลำย

(4) มมีำตรกำรป้องกนัควำมเสยีหำย หรอือนัตรำยทีเ่กดิจำก

กำรขุดเจำะ หรือมีเครื่องหมำยแสดงต�ำแหน่งจัดเก็บให้เห็นชัดเจน

ในกรณีที่เก็บสำรเคมีอันตรำยไว้ใต้ดิน

4. ให้นำยจ้ำงด�ำเนินกำรเก่ียวกับหีบห่อ ภำชนะบรรจุ หรือ

วัสดุห่อหุ้มสำรเคมีอันตรำย ดังต่อไปนี้

(1) ใช้วัสดุที่แข็งแรง ไม่ช�ำรุด ผุ กร่อน และสำมำรถเคลื่อน

ย้ำยหรอืขนส่งได้ด้วยควำมปลอดภยัสำมำรถรองรบัควำมดนัของสำร

เคมีอันตรำยได้ในสภำพกำรใช้งำนปกติ มีอุปกรณ์นิรภัยเพื่อระบำย

ควำมดันให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้ในกรณีเกิดควำมดันผิดปกติ

(2) ตรวจสอบ และบ�ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้

อย่ำงปลอดภัยตลอดเวลำ หำกพบว่ำมีสำรเคมีอันตรำยรั่วไหล หรือ

คำดว่ำจะรั่วไหลออกมำ ต้องท�ำกำรแยกเก็บไว้ต่ำงหำกในที่ที่

ปลอดภัย และท�ำควำมสะอำดส่ิงรั่วไหลโดยเร็ว รวมทั้งท�ำกำร

ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัย

(3) บรรจุสำรเคมีอันตรำยไม่เกินพิกัดที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับ

ภำชนะนั้น

(4)  มีมำตรกำรป้องกันไม่ให้ยำนพำหนะ หรือสิ่งอื่นใดชน 

หรอืกระแทกหบีห่อ ภำชนะบรรจ ุหรอืวัสดุห่อหุม้ทีม่สีำรเคมอีนัตรำย

บรรจุอยู่

(5)  ควบคุมดูแลหีบห่อ ภำชนะ หรือวัสดุห่อหุ้มที่มีสำรเคมี

อันตรำยบรรจุมิให้เปิดทิ้งไว้

                      

ฉบับนี้คงพอแค่นี้ก่อนรำยละเอียดในด้ำนอ่ืนๆ อ่ำนต่อใน

ฉบับหน้ำ สวัสดีครับ.....

ดับเพลิงอัตโนมัติ

(2) มีพื้นเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่เปียก ไม่ลื่น สำมำรถรับน�้ำหนัก

ได้ และไม่ดูดซับสำรเคมีอันตรำย รวมทั้งต้องดูแลปรับปรุงสถำนที่ 

มใิห้ช�ำรุด ผ ุกร่อน และรกัษำควำมสะอำดพืน้มใิห้มเีศษขยะ เศษวสัดุ 

หรือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง

(3) มีระยะห่ำงจำกอำคำรทีล่กูจ้ำงท�ำงำนในระยะทีป่ลอดภยั

ตำมที่อธิบดีประกำศก�ำหนด

(4) มีทำงเดินภำยใน และภำยนอกกว้ำงเพียงพอที่จะน�ำ

เครือ่งมอื และอปุกรณ์ดบัเพลิงมำใช้ได้ อย่ำงสะดวก ไม่มส่ิีงกดีขวำง 

และให้มีมำตรกำรเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยตลอดทำง

(5) มีทำงเข้ำออกสถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีอันตรำยไม่น้อย

กว่ำสองทำง ใช้ประตทูนไฟ และเป็นชนดิเปิดออกสูภ่ำยนอก และปิด

กุญแจห้องทุกครั้งเมื่อไม่มีกำรปฏิบัติงำน

(6) มรีะบบระบำยอำกำศท่ีเหมำะสม และเกิดควำมปลอดภยั

แก่ลูกจ้ำงท่ีปฏิบัติงำน และจัดกำรป้องกันมิให้อำกำศที่ระบำยออก

เป็นอันตรำยแก่ผู้อื่น

(7) มีกำรป้องกันสำเหตุที่อำจท�ำให้เกิดอัคคีภัยในบริเวณ

สถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีอันตรำย เช่น ประกำยไฟ เปลวไฟ อุปกรณ์

ไฟฟ้ำ กำรเสียดสี ท่อร้อน กำรลุกไหม้ได้เอง เป็นต้น

(8) จัดท�ำเขื่อน ก�ำแพง ท�ำนบ ผนัง หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะ

คล้ำยกัน เพื่อกักมิให้สำรเคมีอันตรำยที่เป็นของเหลว ไหลออก

ภำยนอกบริเวณสถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีอันตรำย และมีรำงระบำย

สำรเคมีอันตรำยท่ีร่ัวไหลไปยังที่ที่สำมำรถรวบรวมเพื่อน�ำไปก�ำจัด

อย่ำงปลอดภัย เพื่อไม่ให้มีกำรสะสมตกค้ำงโดยรำงระบำยต้องแยก

จำกระบบระบำยน�้ำ

(9) จัดท�ำรั้วล้อมรอบสถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีอันตรำยที่อยู่

นอกอำคำร                               

(10) มีป้ำยข้อควำมว่ำ “สถำนท่ีเก็บรักษำสำรเคมีอันตรำย 

ห้ำมเข้ำโดยไม่ได้รับอนุญำต” ปิดประกำศไว้ท่ีทำงเข้ำสถำนที่นั้นให้

เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลำ

ต่อฉบับหน้าอ่าน


