เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนําเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง
ซึ่งวัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๔๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗ (๒) และมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญ ญั ติวัต ถุอัน ตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อั น เป็น กฎหมายที่ มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจั กรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การมีไว้
ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง และการเก็บรักษาวัต ถุอันตราย ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อ ๒ วัต ถุอัน ตรายในประกาศนี้ หมายความว่า วัต ถุอัน ตรายที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยารับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตาม
ความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมวด ๑
การผลิต
ข้อ ๔ ให้ผู้ผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๔.๑ ปฏิบัติเกี่ยวกับสถานที่ อาคาร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุ
ในการผลิต ดังนี้
(๑) สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายต้องตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสม อาคารมั่นคงแข็งแรง
มีบริเวณเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสมที่จะประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้น ๆ
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการประกอบการเป็นหลัก
(๒) ภายในอาคารผลิตวัตถุอันตรายควรแบ่งแยกบริเวณพื้นที่ในการผลิตแต่ละประเภท
เป็น สัดส่วนโดยใช้เส้น หรือเครื่องหมายแสดงพื้นที่ให้เห็น ได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการปะปนของวัต ถุ
อันตราย และพื้นของส่วนการผลิตวัตถุอันตรายต้องเรียบไม่กักขังหรือดูดซับสารเคมีใด ๆ
(๓) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอแก่สภาพการทํางานในบริเวณนั้น ๆ
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(๔) จัดทําแผ่นป้าย “ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ํา รับประทานอาหารหรือเก็บอาหาร”
ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
(๕) จัดให้มีสถานที่สําหรับให้ผู้ปฏิบัติงานล้างมือ ล้างหน้า ก่อนรับประทานอาหาร
ดื่มน้ํา หรือสูบบุหรี่ หรือสถานที่สําหรับให้ผู้ปฏิบตั ิงานเปลี่ยนเสื้อผ้า ชุดปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
(๖) จัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจําเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของวัต ถุอัน ตรายและขนาดของการประกอบกิจการ เพื่อทําความสะอาดร่างกายขั้น ต้น เมื่อสัมผัสกับ
วัตถุอันตราย
(๗) สถานที่รับประทานอาหาร ดื่มน้ํา หรือสูบบุหรี่ที่จัดให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องแยก
เป็นสัดส่วนต่างหากจากสถานที่ปฏิบัติงาน
(๘) จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุ ที่เหมาะสมกับปริมาณ
และการผลิตแต่ละประเภท โดยเฉพาะภาชนะบรรจุหรือถังที่ใช้ในการผลิตจะต้องไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมี
กับวัตถุอันตรายที่ผลิต
(๙) จัด ให้มีป้ายแสดงชื่อวัตถุอันตรายและสัญ ลักษณ์ความเป็น อัน ตรายต่าง ๆ
ตามคุณสมบัติของวัตถุอันตรายนั้น ไว้ที่อุปกรณ์การผลิตในขณะปฏิบัติงาน
(๑๐) ทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ หลังจากการปฏิบัติงาน
เกี่ย วกับวัต ถุอัน ตรายแต่ละชนิดเสร็จสิ้น ทั้งนี้เพื่อป้องกัน การปนเปื้อนหรือเกิด ปฏิกิริย าทางเคมีที่ไม่
เหมาะสมเมื่อจะผลิตวัตถุอันตรายอื่นต่อไป
(๑๑) มีวิธีการป้องกันมิให้วัตถุอันตรายรั่วไหลจากอุปกรณ์ในการผลิตในลักษณะ
ที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
(๑๒) ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่รั่วไหล สะดวกต่อการขนย้าย
ไม่ชํารุดเสียหาย แตกหัก หรือบุบสลายได้ง่าย และไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีกับวัตถุอันตรายที่บรรจุอยู่ภายใน
(๑๓) จัดให้มีระบบที่ดีแ ละเหมาะสมเพื่อป้องกันกําจัด กลิ่น ละออง ไอระเหย
ฝุ่นผงของวัตถุอันตราย โดยระบบดังกล่าวจะต้องสามารถป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่บริเวณใกล้เคียง
และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล และทรัพย์สิน
(๑๔) ในกรณีที่มีการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ จากสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) จัดให้มีถังหรือบ่อพักสําหรับกักเก็บน้ําทิ้งจากการประกอบกิจการเพื่อรอ
การบําบัดหรือจัดสร้างระบบบําบัดน้ําทิ้งที่มีประสิทธิภาพโดยสามารถบําบัดน้ําทิ้งให้มีคุณลักษณะเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเกี่ยวกับการระบายน้ําทิ้ง ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้
วิธีทําให้เจือจาง
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(ข) จัดให้มีระบบกําจัดอากาศเสียจากการประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ
โดยสามารถทําให้อากาศที่ระบายออกมานั้นมีปริมาณของสารเจือปนไม่เกินกว่าค่าที่กําหนดตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเกี่ยวกับปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกมา
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้วิธีทําให้เจือจาง
(ค) การทําลายภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายรวมทั้งเศษเหลือของวัตถุอันตราย
ต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมกับวัตถุอันตรายและห้ามมิให้มีการทําลายสิ่งเหล่านั้นในบริเวณที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม
๔.๒ จัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ผลิต ดังนี้
(๑) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามคุณสมบัติของวัตถุอันตราย
เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน
(ข) หมวก ถุงมือ รองเท้า
(ค) หน้ากาก และ แว่นตา ป้องกันสารเคมี
(ง) สิ่งกันเปื้อนที่ป้องกันการสัมผัสวัตถุอันตราย
(๒) จัดให้มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) ของวัตถุอันตราย
และสารเคมีอื่นที่เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในสถานที่เก็บ หรือสถานที่ปฏิบัติงานนั้น
(๓) จัดให้มีการอบรมชี้แจงแนะนําผู้ปฏิบัติงาน ให้เข้าใจถึงอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้
ในขณะปฏิบัติงาน วิธีระมัดระวังป้องกันอันตราย การแก้ไข และการฝึกอบรม เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิน
ให้พนักงานทุกคนอย่างน้อยปีละครั้ง
(๔) จัดให้มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อป้องกันอันตราย
จากการมีวัตถุอันตรายสะสมอยู่ในร่างกาย และถ้าเป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่มีสารประกอบ
ออร์กาโนฟอสเฟตหรือสารคาร์บาเมต ต้องตรวจวิเคราะห์หาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสด้วยพร้อมทั้ง
จัดทําทะเบียนประวัติสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานแต่ละราย และหากตรวจพบความผิดปกติอันเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานกับวัตถุอันตราย ต้องจัดให้ผู้นั้นได้รับการรักษาหรือไปปฏิบัติงานอื่นตามความเหมาะสม
(๕) ในกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน หรือเมื่อมีวัตถุอันตรายรั่วไหลหรือฟุ้งกระจาย
ผู้ผลิตหรือผู้ซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานต้องให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ทํางานในบริเวณนั้นหรือบริเวณใกล้เคียง
หยุดทํางานและออกไปให้พ้นรัศมีที่อาจได้รับอันตรายและดําเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไข
โดยมิชักช้า
(๖) จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาลพร้อมทั้งคําแนะนําวิธีปฐมพยาบาลที่เหมาะสมกับ
ประเภทของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ
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๔.๓ จัดให้มีบันทึกการผลิตวัตถุอันตรายแต่ละครั้งของการผลิต โดยแบบบันทึกการผลิต
อย่างน้อยต้องแสดง วัน เดือน ปีที่ผลิต ชื่อผลิต ภัณฑ์ เลขที่ครั้งที่ผลิต ปริมาณการผลิต ปริมาณ
วัตถุดิบที่ใช้พร้อมรุ่นที่ผลิต (ถ้ามี) และลายมือชื่อของผู้ควบคุมในการผลิต และให้เก็บบันทึกการผลิตไว้
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
๔.๔ ให้แ จ้งปริมาณการผลิตวัต ถุอันตรายในรอบหนึ่งปีปฏิทิน ให้พ นักงานเจ้าหน้าที่
ทราบภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของปีถัดไป ตามแบบ วอ./สธ ๑๓ ท้ายประกาศนี้ โดยวิธีการแจ้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) แจ้ง ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรื อแจ้ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ และให้ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันแจ้ง
(๒) แจ้งผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔.๕ จัดให้มีฉลากขนาดใหญ่พอสมควรไว้ที่หีบห่อสําหรับการขนส่งโดยให้เป็นไปตามประกาศ
มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๕ ให้ผู้ ผลิ ต วั ต ถุ อัน ตรายชนิ ด ที่ ๒ หรื อชนิด ที่ ๓ ต้อ งจัด ให้ มีก ารควบคุ มและการ
ตรวจสอบพร้อมทั้งการบันทึกไว้ ดังต่อไปนี้
๕.๑ การควบคุมและการตรวจสอบกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณ ฑ์ที่มีคุณ ภาพ
ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้
๕.๒ การตรวจสอบภาชนะบรรจุทั้งก่อนและหลังจากที่บรรจุวัตถุอันตรายแล้วให้อยู่ใน
สภาพที่เรียบร้อยตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔.๑ (๑๒)
๕.๓ การตรวจสอบฉลากที่จะปิดบนภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายให้ถูกต้องตรงตามประเภท
ของวัตถุอันตรายที่ผลิต และติดแน่นบนภาชนะบรรจุแต่ละชนิดโดยไม่หลุดง่าย เพื่อมิให้ปิดฉลากผิด
ให้จัดเก็บบันทึกการควบคุมและการตรวจสอบตามข้อ ๕ ไว้รวมกับบันทึกการผลิตตามข้อ ๔.๓
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี เพื่อเป็นหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
หมวด ๒
การนําเข้า
ข้อ ๖ ให้ผู้นําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ แจ้งปริมาณวัตถุอันตราย
ที่นําเข้าและให้ผ่านการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยาของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ข้อ ๗ ขณะนําเข้าให้ผู้นําเข้าวัต ถุอัน ตรายชนิด ที่ ๒ หรือชนิด ที่ ๓ จัด ให้มีใบรับรองผล
วิเคราะห์ (Certificate of Analysis) ของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่นําเข้าแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ณ ด่านอาหารและยา และให้จัดเก็บใบรับรองผลวิเคราะห์นี้ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี เพื่อเป็น
หลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
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หมวด ๓
การส่งออก
ข้อ ๘ ให้ผู้ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ แจ้งปริมาณวัตถุอันตรายที่ส่งออกใน
รอบหนึ่งปีปฏิทินให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของปีถัดไป ตามแบบ วอ./สธ ๑๔
ท้ายประกาศนี้ โดยวิธีการแจ้งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๘.๑ แจ้ง ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับก็ได้และให้ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันแจ้ง
๘.๒ แจ้งผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หมวด ๔
การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง
ข้อ ๙ ให้ผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
๙.๑ ปฏิบัติเกี่ยวกับบุคลากรและการให้บริการ ดังนี้
(๑) จัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง โดยให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ที่ถูกต้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และเข้าใจถึงพิษภัยของวัตถุอันตรายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดให้มีหลักฐานการเข้ารับ
การอบรมของผู้ปฏิบัติงานไว้ด้วย
(๓) จัด ให้มีก ารปฏิบัติ ต ามข้อความของฉลากด้ว ยความระมัด ระวั ง มิให้ เกิ ด
อันตรายแก่ บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อม
(๔) ต้องสื่อสารข้อมูลความเป็นอันตราย หรือให้แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
ที่ใช้ปฏิบัติงานให้บริการหรือครอบครองแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ เช่น การส่งมอบฉลาก เอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัย หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายตามที่ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าจัดทําขึ้น
(๕) ใช้ วั ต ถุอั น ตรายที่ ถู ก ต้อ งตามกฎหมาย มีฉ ลากที่ค รบถ้ ว นและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของวัตถุอันตรายชนิดนั้น ๆ
(๖) จัดให้มีภาชนะหรือเครื่องมือที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับแบ่งวัตถุอันตราย
ที่จะนําไปใช้ พร้อมทั้งระบุชื่อวัตถุอันตรายให้เห็นชัดเจนไว้บนภาชนะที่ใช้ประจํากับวัตถุอันตรายชนิดนั้น
และมีภาชนะรองรับป้องกันการหกรดขณะแบ่งถ่ายวัตถุอันตราย
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(๗) ดูแลรักษา ทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย มิให้มีการรั่วไหลของวัตถุอันตรายออกจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ขณะใช้งาน
(๘) ต้องจัดการกับวัตถุอันตรายที่เหลือใช้แล้ว ภาชนะบรรจุ สิ่งที่สัมผัสกับวัตถุอันตราย
ให้ถูกต้องและปลอดภัยตามประเภทของวัตถุอันตรายนั้น ๆ โดยคํานึงถึงวิธีการที่ผ้ผู ลิต ผู้นําเข้า ระบุไว้
(๙) จัดให้มีการป้องกันกําจัดกลิ่น ละออง ไอระเหยของวัตถุอันตราย มิให้เกิด
เหตุเดือดร้อนรําคาญหรืออัน ตรายต่อผู้อยู่ข้างเคีย ง บุคคลหรือทรัพ ย์สิน และจัด ให้มีแผ่น ป้ายคําว่า
“อันตรายห้ามเข้า” หรือ “สถานที่มีการใช้วัตถุอันตราย” ขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนสําหรับปิดแสดงไว้
บริเวณทางเข้าสถานที่ พื้นที่อาคาร ที่มีการใช้วัตถุอันตรายในการใช้รับจ้าง
(๑๐) จัดให้มีวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปริมาณเพียงพอในการดูดซับวัตถุอันตราย
ที่อาจรั่วไหล เช่น ขี้เลื่อย ทราย เป็นต้น และนําไปกําจัดทําลายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
(๑๑) จัดให้มีสบู่และน้ําไว้ให้ผู้สัมผัสวัตถุอันตรายใช้ชําระล้าง
(๑๒) ให้ผู้อยู่อาศั ย และสัต ว์ เลี้ย งออกจากบริเวณที่จะได้รั บอัน ตรายจากการใช้
วัตถุอันตรายดังกล่าวขณะปฏิบัติงาน
๙.๒ จัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
(๑) จัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน
(ข) หมวก ถุงมือ รองเท้า
(ค) หน้ากาก และแว่นตาป้องกันสารเคมี
(ง) สิ่งกันเปื้อนที่ป้องกันการสัมผัสวัตถุอันตราย
(๒) จัด ให้มีชุด ปฐมพยาบาล พร้ อมทั้งคําแนะนํ าวิธีการปฐมพยาบาล ให้แ ก่
ผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจะได้ใช้ทันที
(๓) จัดให้มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อป้องกัน
อันตรายจากการมีวัตถุอันตรายสะสมอยู่ในร่างกาย และถ้าเป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่มี
สารประกอบออร์กาโนฟอสเฟตหรือสารคาร์บาเมต ต้องตรวจวิเคราะห์หาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสด้วย
พร้ อมทั้ง จัด ทํ าทะเบีย นประวั ติสุ ข ภาพของผู้ป ฏิบั ติ ง านแต่ล ะราย และหากตรวจพบความผิ ด ปกติ
อันเนื่องจากการปฏิบัติงานกับวัตถุอันตราย ต้องจัดให้ผู้นั้นได้รับการรักษาหรือไปปฏิบัติงานอื่นตามความ
เหมาะสม
๙.๓ จัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานดังนี้
(๑) จัดทําสัญญาในการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่างน้อยต้องแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย รายชื่อวัตถุอันตราย
ที่ใช้พร้อมเลขทะเบียนวัตถุอันตราย รวมทั้งอาการเกิดพิษ วิธีแก้พิษและคําเตือน
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(๒) จัดให้มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) และข้อแนะนํา
ความปลอดภัย เช่น คําเตือน วิธีป้องกัน อาการเกิดพิษ วิธีแก้พิษ ประจํายานพาหนะขณะขนส่งวัตถุ
อันตรายทุกชนิด
(๓) จัดให้มีเอกสารแสดงวิธีการใช้ การป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์
พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อม
(๔) จัดให้มีบันทึกเกี่ยวกับสถานที่ที่ไปให้บริการโดยอย่างน้อยประกอบด้วยวันที่
ให้บริการ ชื่อผู้ว่าจ้าง ชื่อผลิตภัณฑ์และเลขทะเบีย นวัตถุอัน ตราย ปริมาณที่ใช้ อัตราส่วนการผสม
ที่ตั้งสถานที่ไปให้บริการ และชื่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้เก็บบัน ทึกไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
หมวด ๕
การเก็บรักษา
ข้อ ๑๐ ให้ผู้ผลิต ผู้นําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ หรือผู้ส่งออก
ผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างวัตถุอันตราย ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ต้องมีส ถานที่ เก็บรั กษาวั ต ถุอัน ตรายที่สามารถป้อ งกัน มิ ให้เกิ ด เหตุ รําคาญ
และเกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อม
๑๐.๒ ต้องมีที่เก็บรักษาวัตถุอัน ตรายเฉพาะตามคุณสมบัติของวัตถุอัน ตรายมีขนาด
และลักษณะเหมาะสมกับคุณสมบัติและปริมาณที่ขออนุญาต สะดวกแก่การขนย้ายวัตถุอันตรายเข้า ออก
๑๐.๓ ในบริเวณทางเข้าอาคารหรือส่วนของอาคารที่เป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
ให้มีแผ่นป้ายคําว่า “วัตถุอันตราย” ด้วยอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว โดยแผ่นป้ายและตัวอักษรต้องมีขนาด
ที่เหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน
๑๐.๔ ในบริเวณที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ต้องจัดให้มีแผ่นป้ายคําเตือนถึงอันตราย
โดยมีข้อความของแผ่นป้ายคําเตือนตามท้ายประกาศนี้ และจัดให้มีสัญลักษณ์แ สดงอันตรายของวัต ถุ
อันตรายอันเป็นที่ทราบโดยทั่วไป เช่น สัญลักษณ์สารกัดกร่อน สารไวไฟ สารพิษ เป็นต้น
๑๐.๕ จัดให้มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) ของวัต ถุ
อันตรายที่อยู่ในสถานที่เก็บหรือสถานที่ปฏิบัติงานนั้น
๑๐.๖ ในกรณี เกิ ด อุ บั ติเ หตุ ข ณะปฏิ บั ติ งาน หรือ เมื่ อ มีวั ต ถุ อั น ตรายรั่ ว ไหลหรื อ
ฟุ้งกระจาย ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ซึ่งควบคุมการปฏิบัติงาน ต้องให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนที่ทํางานในบริเวณนั้น หรือบริเวณใกล้เคียงหยุดทํางานและออกไปให้พ้นรัศมีที่อาจได้รับอันตราย
และดําเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขโดยมิชักช้า

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑๐.๗ จัดให้มีการอบรมชี้แจงแนะนําผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจถึงอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้
ในขณะปฏิบัติงาน วิธีระมัดระวังป้องกันอันตราย การแก้ไข และการฝึกอบรมเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินให้
พนักงานทุกคนอย่างน้อยปีละครั้ง
๑๐.๘ จัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจําเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติ
และปริมาณของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ เพื่อทําความสะอาดร่างกายขั้นต้นเมื่อสัมผัส
กับวัตถุอันตราย
๑๐.๙ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานและต้องมีมาตรการสําหรับการดูแลรักษาเครื่องป้องกันอันตรายดังกล่าวให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
๑๐.๑๐ จัด ให้มีเครื่องปฐมพยาบาลพร้อมทั้งคําแนะนําวิธีปฐมพยาบาลที่เหมาะสม
กับประเภทของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ
๑๐.๑๑ จัด ให้มีเครื่องมือ วัสดุแ ละอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับป้องกัน ควบคุม ระงับ
หรือบรรเทาอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นตามความจําเป็นและเหมาะสมกับประเภทของวัตถุอันตรายและขนาด
ของการประกอบกิจการ และต้องมีมาตรการสําหรับการดูแลรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าว
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
หมวด ๖
การขนส่ง
ข้อ ๑๑ ในการขนส่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ให้ปฏิบัติตามประกาศ
มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วอ./สธ ๑๓

ใบแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตราย
ชื่อสถานประกอบการ
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ที่อยู่
โทร
สถานที่เก็บวัตถุอันตราย ตั้งอยู่เลขที่
รายงานข้อมูล (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม) ประจําปี
วันที่
วัตถุอันตราย ชนิดที่ ๑ (วอ.๑)
วัตถุอันตราย ชนิดที่ ๒ (วอ.๒)
วัตถุอันตราย ชนิดที่ ๓ (วอ.๓)
ลําดับที่

ชื่อทางการค้า

วันที่...........เดือน.................................พ.ศ...............

เลขที่ รับแจ้ง วอ.๑/
ใบรับแจ้ง วอ.๒/
ใบอนุญาต วอ.๓

เลขที่ใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียน
(ถ้ามี)

*ปริมาณผลิตรวม
(ระบุหน่วย)

(ลายมือชื่อ)……………………………….…………… ผู้แจ้ง
(......................................................)
หมายเหตุ: ๑. ให้รายงานแต่ละฉบับแยกตามชนิดของวัตถุอันตราย
๒.*ปริมาณการผลิตรวมแต่ละรายการในหนึ่งปีให้ระบุหน่วยใดหน่วยหนึ่ง ได้แก่ กิโลกรัม ลิตร ตัน

วอ./สธ ๑๔

ใบแจ้งปริมาณการส่งออกวัตถุอนั ตราย
ชื่อสถานประกอบการ
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ที่อยู่
สถานที่เก็บวัตถุอันตราย ตั้งอยู่เลขที่
รายงานข้อมูล (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม) ประจําปี
วันที่
วัตถุอันตราย ชนิดที่ ๒ (วอ.๒)
วัตถุอันตราย ชนิดที่ ๓ (วอ.๓)
ลําดับที่

ชื่อทางการค้า

วันที่............เดือน..................................พ.ศ...............

เลขที่
ใบรับแจ้ง วอ.๒/
ใบอนุญาต วอ.๓

เลขที่ใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียน
(ถ้ามี)

โทร

*ปริมาณส่งออกรวม
(ระบุหน่วย)

(ลายมือชื่อ)……………………………….…………… ผู้แจ้ง
(...................................................................)
หมายเหตุ: ๑. ให้รายงานแต่ละฉบับแยกตามชนิดของวัตถุอันตราย
๒. *ปริมาณการส่งออกรวมแต่ละรายการในหนึ่งปีให้ระบุหน่วยใดหน่วยหนึ่ง ได้แก่ กิโลกรัม ลิตร ตัน

ข้อความของแผ่นป้ายคําเตือน
ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต
การนําเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รบั จ้าง
ซึ่งวัตถุอันตรายทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

คําเตือน
สวมเสื้อผ้าสําหรับปฏิบัติงานให้ครบชุด ก่อนที่จะลงมือทํางาน
ชําระล้างร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้ง หลังจากปฏิบัติงาน
ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําและสบู่ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ํา
หรือสูบบุหรี่
เมื่อได้รับพิษจากวัตถุอันตราย ให้รีบนําผู้ป่วยออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ
ถ้าถูกผิวหนัง ให้รีบล้างด้วยน้ําปริมาณมาก ๆ และสบู่
หากกระเด็นเข้านัยน์ตา ให้รีบล้า งด้ว ยน้ํา สะอาดมากๆ จนอาการระคาย
เคืองทุเลาแล้วรีบไปพบแพทย์
หากมี อาการปวดศี ร ษะ มึ นงง ตาพร่ า คลื่ นไส้ อาเจี ยน เหงื่ อออกมาก
อ่อนเพลีย ให้รีบรายงานต่อหัวหน้าพนักงานเพื่อนําส่งแพทย์ทันที
ห้ามทิ้งวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุ หรือล้างภาชนะบรรจุอุปกรณ์ลงในแม่น้ํา
คู คลองแหล่งน้ําสาธารณะ
เมื่อ เกิ ดเหตุ ฉุ กเฉิ น ให้ ป ฏิ บั ติต ามวิ ธี การตามที่ กํา หนดในเอกสารข้ อ มู ล
ความปลอดภัยของสารนั้น

