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บทที่ 1
ความรูทั่วไป
ในปจจุบันมีการผลิตและการนําเขาสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
เพื่ อการจํ าหน ายและใช เป นวัตถุดิบในการผลิตสินคาตางๆมากขึ้น
สารเคมีหรือผลิตภัณฑสารเคมีเหลานี้ถูกขนสงไปตามบริษัท รานคา
ดวยรถบรรทุกขนาดตางๆ ตามถนนสายหลักที่อาจผานในพื้นที่ที่มี
ชุมชนหนาแนน การขนสงสารเคมีน้ี อาจเปนสาเหตุของการเกิดอุบตั ิ
ภัยรายแรงตอชีวิตและทรัพยสินรวมไปถึงสิ่งแวดลอมได อาทิเชน
รถบรรทุ ก ก าซป โ ตรเคมีเหลวเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพชรบุรีตัดใหม
รถบรรทุกโซดาไฟเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดระยอง รถบรรทุกวัตถุระเบิด
ประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดพังงา ดังนัน้ ในการขนสงสารเคมีโดยเฉพาะ
อยางยิ่งดวยรถบรรทุกขนาดตางๆ จึงควรมีมาตรการในทางจัดและ
ขนสงสารเคมีที่รัดกุมที่สามารถชวยปองกันและแกไขไดงายเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ มาตรการที่สํ าคัญสํ าหรับการจัดและขนสงสารเคมีไดแก
การจํ าแนกประเภทของวัตถุอันตราย รวมถึงการติดฉลากและปาย
บนภาชนะและรถบรรทุกที่ขนสงใหชัดเจน สิ่งเหลานี้สามารถชวย
ปองกั นและบรรเทาความรุ นแรงของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
อุบัติภัยของรถขนสงวัตถุอนั ตรายได
ในบทนีไ้ ดรวบรวมรายละเอียดตางๆ ทีผ่ ขู นสงและผูป ระกอบการ
ขนสงมีความรูแ ละความเขาใจเปนพืน้ ฐานคือ การจําแนกประเภทของ
วัตถุอนั ตรายของไทย การกําหนดรายชื่อวัตถุอันตรายตามระบบของ
องคการสหประชาชาติและโครงสรางตารางบัญชีรายชือ่ วัตถุอนั ตราย
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1.1 การจําแนกประเภทของวัตถุอนั ตราย
สํ าหรับการจํ าแนกประเภทของวัตถุอันตรายในประเทศไทย
กรมการขนสงทางบกไดออกประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง
กําหนดประเภทหรือชนิดของวัตถุอันตราย ซึง่ ประกาศใชเมือ่ วันที่ 29
มีนาคม 2543 ไดนยิ ามวา “วัตถุอนั ตราย” หมายถึง สาร สิง่ ของ
วัตถุ หรือวัสดุใดๆ ทีอ่ าจเกิดอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของคน สัตว ทรัพยสิน หรือสิง่ แวดลอม ระหวางทําการขนสง โดย
ประกาศนี้ กรมการขนสงทางบกไดแบงประเภทของวัตถุอันตราย
ออกเปน 9 ประเภท (Classes) ตามขอกําหนดขององคการสหประชาชาติ
ซึ่งแบงประเภทวัตถุอันตรายตามคุณสมบัติความเปนอันตรายของสาร
และไดกํ าหนดใหรายชื่อหรือเกณฑการพิจารณาความเปนอันตราย
ของวัตถุอันตรายเปนไปตามเอกสารคํ าแนะนําขององคการสหประชา
ชาติ (UN Number) วาดวยการขนสงสินคาอันตราย (United Nations.
“Recommendations on the Transportation of Dangerous Goods,
Manual of tests and Criteria.” United Nations New York and
Geneva, 1996) ดวย
ประเภทของวัตถุอนั ตรายทัง้ 9 ประเภท ตามประกาศของ
กรมการขนสงทางบก ไดแก
ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด ( Explosives ) หมายถึง ของแข็ง
ของเหลวหรือสารผสม ที่สามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมีดวยตัวเอง
ทําใหเกิดกาซทีม่ คี วามดัน และความรอนอยางรวดเร็ว กอใหเกิดการ
ระเบิดสรางความเสียหายบริเวณโดยรอบได และใหรวมถึงสารที่ใชทาํ
ดอกไมเพลิงและสิง่ ของทีร่ ะเบิดไดดว ย แยกเปน 6 ประเภทยอย คือ
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1.1!สารหรื อสิ่ งของที่กอใหเกิ ดอันตรายจากการระเบิด
รุนแรงทันทีทันใดทั้งหมด (mass explosive)
1.2!สารหรือสิง่ ของทีม่ อี นั ตรายจากการระเบิดแตกกระจาย
แตไมระเบิดทันทีทนั ใดทัง้ หมด
1.3!สารหรือสิง่ ของทีเ่ สีย่ งตอการเกิดเพลิงไหม และอาจมี
อันตรายบางจากการระเบิดหรือการระเบิดแตกกระจาย
แตไมระเบิดทันทีทนั ใดทัง้ หมด
1.4 สารหรือสิง่ ของทีไ่ มแสดงความเปนอันตรายอยางเดนชัด
หากเกิ ด การประทุ ห รื อ ประทุ ใ นระหว า งการขนส ง
จะเกิดความเสียหายเฉพาะภาชนะบรรจุ
1.5!สารที่ไมไวตอการระเบิด แตหากมีการระเบิดจะมี
อันตรายจากการระเบิดทัง้ หมด
1.6! สิ่งของทีไ่ วตอการระเบิดนอยมาก และไมระเบิดทันที
ทั้งหมด
มีความเสีย่ งตอการระเบิดอยูใ นวงจํากัด
เฉพาะในตัวสิง่ ของนัน้ ๆ ไมมีโอกาสที่จะเกิดการประทุ
หรือแผกระจายในระหวางทําการขนสง
ประเภทที่ 2 กาซ (Gases) หมายถึง สารที่อุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส มีความดันไอมากกวา 300 กิโลปาสกาล หรือมีสภาพ
เปนกาซอยางสมบูรณทอ่ี ณ
ุ หภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมีความดัน
101.3 กิโลปาสกาล ซึง่ ไดแก กาซอัด กาซพิษ กาซอยูใ นสภาพของเหลว
กาซในสภาพของเหลวอุณหภูมติ าํ่ และใหรวมถึงกาซทีล่ ะลายในสารละลาย
ภายใตความดันดวย แยกเปน 3 ประเภทยอย คือ
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2.1!กาซไวไฟ (Flammable Gas) หมายถึง กาซที่อุณหภูมิ
20 องศาเซลเซียสและมีความดัน 101.3 กิโลปาสกาล
สามารถติดไฟไดเมือ่ ผสมกับอากาศ 13 เปอรเซ็นต
หรือตํากว
่ า โดยปริมาตรหรือมีชว งกวางทีส่ ามารถ
ติดไฟได 12 เปอรเซ็นต ขึน้ ไป เมือ่ ผสมกับอากาศ
โดยไมคานึ
ํ งถึงความเขมขนตําสุ
่ ดของการผสม
2.2! กาซไมไวไฟและไมเปนพิษ (non–Flammable, nonToxic gas) หมายถึง กาซทีข่ ณะขนสงมีความดัน
ไมนอ ยกวา 280 กิโลปาสกาล ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20 องศาเซลเซียส
หรืออยูใ นสภาพของเหลวอุณหภูมติ าํ่
2.3!กาซพิษ (Toxic Gas) หมายถึง กาซทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เปนที่ทราบกันทั่วไปหรือไดมีการสรุปวาเปนพิษหรือ
กัดกรอนหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids) หมายถึง
ของเหลวหรือของเหลวผสมหรือของเหลวทีม่ สี ารแขวนลอยผสม ที่มี
จุดวาบไฟไมเกิน 60.5 องศาเซลเซียส กรณีทดสอบดวยวิธีถวยปด
(Closed–cup test) หรือไมเกิน 65.6 องศาเซลเซียส กรณีทดสอบ
ดวยวิธีถวยเปด (Open–cup test) และใหรวมถึงของเหลวทีข่ ณะขนสง
ถูกทําใหมอี ณ
ุ หภูมเิ ทากับหรือมากกวาจุดวาบไฟของของเหลวนัน้ และสาร
หรือสิง่ ของทีท่ ําใหมีอุณหภูมิจนเปนของเหลวขณะทําการขนสง ซึง่ เกิด
ไอระเหยไวไฟที่อุณหภูมิไมมากกวาอุณหภูมิสูงสุดที่ใชในการขนสง
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ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) สารทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต อการลุ ก ไหมไดเองและสารที่สัมผัสกับนํ้ าแลวทําใหเกิดกาซไวไฟ
(Flammable Solids, Substances liable to spontaneous
combustion, Substances which in contact with water emit
flammable gases) แยกเปน 3 ประเภทยอย คือ
4.1 ของแข็งไวไฟ (Flammable solid) หมายถึง ของแข็งที่
ระหวางทําการขนสงสามารถทีจ่ ะติดไฟไดงา ย หรืออาจ
ทํ าใหเกิดการลุกไหมขึ้นไดจากการเสี ยดสีสารหรือ
ส า ร ที่ เ กี่ ย วขอ งที่ มี แ นวโน ม ที่ จ ะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
คายความรอนทีร่ นุ แรง และใหรวมถึงวัตถุระเบิดทีถ่ กู ลด
ความไวตอการระเบิด ซึ่งอาจจะระเบิดไดถาหากไมทาํ
ใหเจือจางเพียงพอ
4.2 สารที่มคี วามเสีย่ งตอการลุกไหมไดเอง (Substances
liable to spontaneous combustion) หมายถึง
สารที่มีแนวโนมจะเกิดความรอนขึ้นไดเองในสภาวะ
การขนสงตามปกติหรือเกิดความรอนสูงขึน้ ได เมือ่
สัมผัสกับอากาศและมีแนวโนมที่จะลุกไหมได
4.3!สารทีส่ มั ผัสกับนําแล
้ วทําใหเกิดกาซไวไฟ (Substances
which in contact with water emit flammable gases)
หมายถึง สารที่ทําปฏิกิริยากับนํ้าแลวมีแนวโนมที่จะ
เกิ ด การติ ด ไฟได เ องหรื อ ทํ าให เ กิ ด ก า ซไวไฟใน
ปริมาณทีเ่ ปนอันตราย
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ประเภทที่ 5 สารออกซิไดส และสารเปอรออกไซดอนิ ทรีย
(Oxidizing Substances and Organic Peroxides) แยกเปน 2
ประเภทยอย คือ
5.1!สารออกซิไดส (Oxidizing Substances) หมายถึง
สารที่ตวั ของสารเองอาจไมตดิ ไฟ โดยทั่วไปจะปลอย
ออกซิเจนหรือเปนเหตุหรือชวยใหวตั ถุอนื่ เกิดการลุกไหม
5.2!สารอินทรียเ ปอรออกไซด (Organic peroxides)
หมายถึง สารอินทรียท ม่ี โี ครงสรางออกซิเจน 2
อะตอม –O-O- และอาจถือไดวา เปนสารทีม่ อี นุพนั ธุ
ของ Hydrogen peroxide ซึ่งอะตอมของ Hydrogen 1
หรือทั้ง 2 อะตอม ถูกแทนที่ดวย Organic radicals
สารนี้ ไ ม เ สถี ย รความร อ นซึ่ ง อาจเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าคาย
ความรอนและเรงการแตกตัวดวยตัวเอง และอาจมี
คุณสมบัติอยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยางดังตอไปนี้
รวมดวย
5.2.1 แนวโนมที่จะระเบิดสลายตัว
5.2.2! เผาไหมอยางรวดเร็ว
5.2.3! ไวตอการกระแทก หรือการเสียดสี
5.2.4! ทําปฏิกริ ยิ ากับสารอืน่ กอใหเกิดอันตรายได
5.2.5! เปนอันตรายตอตา
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ประเภทที่ 6 สารพิษและสารติดเชื้อ (Poisonous Substances
and Infectious Substances) แยกเปน 2 ประเภทยอย คือ
6.1!สารพิษ (Toxic Substances) หมายถึง สารทีม่ แี นวโนม
จะทําใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงหรือเปนอันตราย
ตอสุขภาพ หากกลืนหรือสูดดมหรือสัมผัสทางผิวหนัง
6.2!สารติดเชือ้ (Infectious Substances) หมายถึง สารที่
ทราบวาหรือคาดวามีเชือ้ โรคปนอยูด ว ย เชื้อโรค คือ
จุลินทรีย (ซึง่ รวมถึง แบคทีเรีย ไวรัส Rickettsia
พยาธิ เชือ้ รา)หรือจุลินทรียที่เกิดขึ้นใหมหรือเกิดจาก
การเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรม
ซึ่งรูกันโดยทั่วไป
หรื อ มี ข  อ สรุ ป ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ว  า เป น เหตุ ใ ห เ กิ ด โรค
ตอมนุษยหรือสัตว
ประเภทที่ 7 วัสดุกมั มันตรังสี (Radioactive Materials)
หมายถึง วัสดุทส่ี ามารถแผรงั สีทม่ี องไมเห็น ซึง่ เปนอันตรายตอ
รางกาย การพิจารณาความเปนอันตรายใหเปนไปตามมาตรฐานและ
ขอกําหนดตาง ๆ ดานการขนสงสารกัมมันตรังสีของทบวงการพัฒนา
ปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency หรือ IAEA)
ประเภทที่ 8 สารกัดกรอน (Corrosive Substances) หมายถึง
สารซึง่ โดยปฏิกริ ยิ าเคมีจะกอใหเกิดความเสียหายตอเนือ้ เยือ่ ของสิ่งมีชีวิต
อยางรุนแรง หรือกรณีของการรัว่ จะเกิดความเสียหาย หรือทําลาย
สิง่ ของอืน่ หรือยานพาหนะทีใ่ ชในการขนสง หรือเกิดอันตรายอืน่ ไดดว ย
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ประเภทที่ 9 วัตถุอนั ตรายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous
Products or Substances) หมายถึง สารและสิง่ ของทีใ่ นขณะขนสงมี
ความเปนอันตราย ซึ่งไมจัดอยูในประเภทที่ 1 ถึง ประเภทที่ 8 และ
ใหรวมถึงสารทีใ่ นระหวางทําการขนสงหรือระบุวา ในการขนสงตองควบคุม
ใหมอี ณ
ุ หภูมไิ มต่ากว
ํ า 100 องศาเซลเซียส ในสภาพของเหลวหรือมี
อุณหภูมไิ มตากว
่ํ า 240 องศาเซลเซียส ในสภาพของแข็ง

1.2 การกําหนดรายชือ่ วัตถุอนั ตรายตามระบบขององคการ
สหประชาชาติ
ในบัญชีรายชือ่ สินคาอันตราย (Dangerous Goods List) ของ
องคการสหประชาชาตินั้น มีวัตถุอันตรายทีค่ วบคุมในการขนสงทัง้ สิน้
2107 ชนิด ซึง่ สหประชาชาติมวี ธิ กี ารกําหนดรายชือ่ วัตถุอนั ตรายดังนี้
1.!ชือ่ เดีย่ วๆ สําหรับสาร และสิง่ ของทีม่ สี ว นประกอบแนนอน เชน
UN-1090 ชื่อ ACETONE หรือ ETHYL NITRATE
SOLUTION
2.!วั ตถุอันตรายที่ตั้งชื่ อตามลั กษณะการนํ ามาใชประโยชน
ของวัตถุนน้ั เชน
UN–1133 กาว (ADHESIVE) หรือ UN–1266 ผลิตภัณฑ
นําหอม
้
(PERFUMERY PRODUCT)
3.!สิ น ค า อั น ตรายที่ ร ะบุ เ ป น กลุ  ม ของสารหรื อ สิ่ ง ของตาม
องคประกอบหลักทางเคมี เชน
UN–1477 NITRATE, INORGANIC, N.O.S.
UN–1987 ALCOHOL, N.O.S.
4.!วัตถุอนั ตรายทีร่ ะบุเปนกลุม คุณสมบัตขิ องวัตถุอนั ตราย เชน
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UN–1325 สารอินทรียไ วไฟทีเ่ ปนของแข็ง(FLAMMABLE
SOLID, ORGANIC, N.O.S.)
UN–1993 ของเหลวไวไฟ (FLAMMABLE LIQUID, N.O.S)
หมายเหตุ
N.O.S. ยอมาจาก Note otherwise specified หมายถึง
ชือ่ ทีไ่ มจาเพาะเจาะจง
ํ
(ยังไมไดกาหนดชื
ํ
อ่ เฉพาะไว)
วัตถุอันตรายที่จะถูกจัดอยูในขอ 3 ก็ตอ เมือ่ ไมสามารถจัดอยู
ในขอ 2 ได และวัตถุอันตรายใดจะถูกจัดไวในขอ 4 ก็ตอเมื่อ
ไมสามารถจัดอยูใ นขอ 2 และขอ 3 ได สารผสมหรือสารละลายใดทีม่ ี
หมายเลขสหประชาชาติ และมีชื่อเฉพาะในบัญชีแลว ถาหากมีสาร
ไม เ ป นอั นตรายหนึ่ ง หรื อมากกวา ผสมอยูจะตองกํ าหนดหมายเลข
สหประชาชาติ และรายชื่อในบัญชีใหม

1.3 โครงสรางตารางบัญชีรายชือ่ วัตถุอนั ตราย
องคการสหประชาชาติไดรวบรวมขอมูลทีจ่ าเป
ํ นสําหรับวัตถุอนั ตราย
ที่ควบคุมในการขนสงทั้งหมดไวในรูปตารางดังตัวอยางในภาคผนวก
ประกอบดวย 11 คอลัมน ดังตอไปนี้
คอลัมน 1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) แสดง
หมายเลขลําดับ (Serial Number) ที่กํ าหนดขึ้นมา
สําหรับวัตถุหรือสารทีอ่ ยูภ ายใตระบบขององคการสหประชาชาติ
คอลัมน 2 ชือ่ และลักษณะของสาร (Name and Description)
แสดงชื่อของวัตถุอันตรายและรายละเอียดของสารหรือ
คุณสมบัตขิ องสาร
คอลัมน 3 ประเภท/ประเภทยอย (Class/Division) แสดง
ความเสีย่ งอันตรายหลัก (Primary Risk)
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คอลัมน 4 ประเภท (Class) แสดงความเสีย่ งอันตรายรอง
(Subsidiary Risk)
คอลัมน 5 กลุม การบรรจุตามองคการสหประชาชาติ (UN Packing
Group) แสดงหมายเลขกลุม การบรรจุตามสหประชาชาติ
ไดแก I หมายถึง กลุมการบรรจุวัตถุที่อันตรายมาก
II หมายถึง กลุม การบรรจุวตั ถุทอ่ี นั ตรายปานกลาง และ
III หมายถึง กลุม การบรรจุวตั ถุทอ่ี นั ตรายนอย
คอลัมน 6 ขอกําหนดพิเศษ (Special Provision) แสดง
หมายเลขที่ อางอิ งถึงขอกํ าหนดเฉพาะที่ระบุไวสํ าหรับ
วัตถุหรือสารชนิดนัน้ ๆ โดยขอกําหนดเฉพาะนีใ้ ชสาหรั
ํ บ
ทุกกลุมการบรรจุ (Packing Group) ซึง่ ไดกําหนดไว
สํ าหรั บสารหรื อวัตถุ อันตรายเฉพาะชนิด ยกเวนวามี
ขอความทีก่ ําหนดใหเปนอยางอืน่
คอลัมน 7 ปริมาณจํากัด (Limited Quantity) แสดงปริมาณ
การขนสงทีไ่ ดรบั การยกเวนการปฏิบตั ใิ นการขนสง
คอลัมน 8 ขอกําหนดทั่วไป (Packing Instruction) แสดง
หมายเลขที่ อ  า งอิ ง ข อ แนะนํ าที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง ระบุ ถึ ง
การบรรจุสารหรื อวัตถุ อันตรายที่ไดกํ าหนดไวสํ าหรั บ
การขนสงโดยใชภาชนะหีบหอและ IBCs*
คอลัมน 9 ขอกําหนดพิเศษ (Special Provision) แสดงถึง
ข อ กํ าหนดพิ เ ศษซึ่ ง กํ าหนดไว สํ าหรั บ การขนส ง วั ต ถุ
อันตรายในภาชนะหีบหอและ IBCs*
คอลั ม น 10 ข อ กํ าหนดทั่ ว ไปสํ าหรั บ ถั ง ที่ เ คลื่ อ นย า ยได
(Portable Tank Instruction) แสดงตัวเลขทีข่ น้ึ ตนดวย

11

ตัวอักษร “T” ซึง่ ระบุถงึ ขอกําหนดสําหรับการขนสงวัตถุ
อันตรายดวยถังบรรจุที่เคลื่อนยายได (Portable Tank)
คอลั ม น 11 ข อ กํ าหนดพิ เ ศษสํ าหรั บ ถั ง ที่ เ คลื่ อ นย า ยได
(Portable Tank Special Provision) แสดงตัวเลขทีข่ น้ึ ตน
ดวยตัวอักษร “TP” ซึง่ ระบุถงึ ขอกําหนดพิเศษสําหรับการ
ขนสงวัตถุอนั ตรายในถังบรรจุทเี่ คลือ่ นยายได (Portable Tank)
อยางไรก็ตาม ในคูม อื นีจ้ ะนําเสนอตารางในคอลัมน 1-4 ซึ่ง
แสดงหมายเลขสหประชาชาติ รายชือ่ วัตถุอนั ตราย ความเสีย่ งหลัก
และความเสีย่ งรอง ซึง่ 4 คอลัมนนจ้ี ะนํามาใชในการกํากับใบขนสง
(Shipping Paper)
* ภาชนะบรรจุ IBCs หมายถึงภาชนะบรรจุที่แข็งหรือยืดหยุนและ
ออกแบบใหสามารถเคลือ่ นยายไดดว ยเครือ่ งจักรทนตอสภาวะการขนสง

บทที่ 2
หนาทีข่ องผูป ระกอบการขนสง
การดําเนินการขนสงวัตถุอนั ตรายใหปลอดภัยตอชุมชน ทรัพยสนิ
และสิง่ แวดลอมนัน้ ผูท เี่ กีย่ วของจะตองปฏิบตั หิ นาทีข่ องตนอยางถูกตอง
และเครงครัด ในบทนีจ้ ะไดกลาวถึงหนาทีท่ คี่ วรปฏิบตั ขิ องผูป ระกอบการ
ขนสงมีดงั นี้
1. การขอใบอนุญาตประกอบการขนสง
2.! การบรรจุตดิ เครือ่ งหมายฉลากและปายวัตถุอนั ตรายทีไ่ ดมาตรฐาน
3.! ติดเครื่องหมายฉลากและปายบนรถขนสงวัตถุอนั ตรายให
ถูกตองตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก
4.! จัดแยกและขนถายวัตถุอนั ตรายใหถกู ตองและปลอดภัย
5.! จัดทําใบกํากับการขนสง (Shipping paper)
6.! จัดทําเอกสารคําแนะนําเกีย่ วกับวัตถุอนั ตราย (MSDS)
7.! จั ดหาเครื่ องมื อและอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ไวประจํารถขนสงวัตถุอนั ตราย
8.! จัดฝกอบรมพนักงานขับรถใหมคี วามรู ความเขาใจเกีย่ วกับ
อั นตรายของวั ตถุ อันตรายที่ ขนสงและมีทักษะในการใน
การขั บ ขี่ ร ถขนส งวั ตถุ อันตรายอยางปลอดภัย รวมทั้ง
สามารถแกไขปญหาเบือ้ งตนไดเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน
9.! ผูป ระกอบการขนสงจะตองจัดทําขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านมาตรฐาน
สําหรับเหตุฉกุ เฉิน (Standard Operating Procedures, SOP)
ไวลว งหนา แนวทางในการปฏิบตั ขิ อ 1-6 และ 8 สําหรับ
ขอ 7 และขอ 9 จะกลาวถึงตอไปในบทที่ 4
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2.1 การอนุญาตประกอบการขนสง
กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม มีหนาทีต่ ามพระราช
บัญญัตกิ ารขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ซึง่ ไดควบคุมการขนสงคน สัตว
และสิง่ ของโดยทางบก ทัง้ ทีป่ ระจําทางและไมประจําทาง แมวา พระราช
บัญญัตินี้จะมิไดระบุประเภทหรือชนิดของสินคาที่ควบคุม แตสามารถ
ควบคุมวัตถุอนั ตรายไดทุกชนิด ผูท จ่ี ะประกอบการขนสงวัตถุอนั ตราย
ทางบกจะตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง โดยอนุมัติของ
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง ซึง่ ใบอนุญาตประกอบการ
ขนสง มี 4 ประเภท คือ
1. ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง
2. ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง
3. ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยสารขนาดเล็ก
4. ใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล
ในการประกอบการขนสงวัตถุอนั ตราย ผูประกอบการจะไดรับ
อนุ ญ าตจากกรมการขนส ง และต อ งใช ร ถตามประเภทที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
ใบอนุญาต ซึ่งไดกําหนดเงือ่ นไขเกีย่ วกับรถ สถานทีห่ ยุดขนถาย สถาน
ที่พักคน สัตว สิง่ ของและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ในการจัดการขนสง และพนักงานขับรถจะตองไดรับใบอนุญาตขับขี่
ประเภทที่ 4 จากกรมการขนสงดวย
ผูประกอบการขนสง และผูประกอบการรับจางจัดการขนสง
ที่ไมไดรับใบอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก มีความผิดตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับตัง้ แต 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท
หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
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2.2 การเตรียมการกอนการขนสง
เมื่อไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงแลว ผูป ระกอบการควร
ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย และขอเสนอแนะขององคกรตางๆ
อยางเครงครัด เพือ่ ความปลอดภัยของชุมชน ทรัพยสนิ และสิง่ แวดลอม
2.2.1 การบรรจุวตั ถุอนั ตราย
ในการบรรจุวัตถุอันตรายตองระบุกลุมการบรรจุซึ่งไดแบงไว
ตามระดับความเปนอันตราย ดังนี้
กลุม การบรรจุที่ I อันตรายมาก
กลุมการบรรจุที่ II อันตรายปานกลาง
กลุมการบรรจุที่ III อันตรายนอย
โดยมีประเภทและมาตรฐานของบรรจุภัณฑ รวมถึงขอควร
ปฏิบัติในการบรรจุวตั ถุอนั ตรายลงในบรรจุภณ
ั ฑดงั นี้
•! ประเภทของบรรจุภัณฑ
บรรจุภัณฑที่ใชบรรจุวัตถุอันตรายตองมีคุณภาพดีและมิดชิด
เพื่อปองกันการรัว่ ไหลของวัตถุอนั ตรายขณะขนสงในสภาวะปกติ ซึง่ อาจ
เกิดจากการสัน่ สะเทือน การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิ ความชืน้ หรือความดัน
แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. บรรจุภณ
ั ฑประเภทหีบหอ หมายถึง สวนรองรับและองคประกอบอืน่ ๆ
หรือวัสดุทจี่ าเป
ํ นเพือ่ ใหสว นรองรับนัน้ ทําหนาทีบ่ รรจุของได
2. บรรจุภณ
ั ฑ IBCs (Intermediate Bulk Containers) หมายถึง
ภาชนะบรรจุทแี่ ข็งหรือยืดหยุน และออกแบบใหสามารถเคลื่อนยายได
ดวยเครือ่ งจักร ทนไดกบั สภาวะการขนสงและมีความจุ
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-! ไมเกิน 1.5 ลูกบาศก เมตร สําหรับของแข็งในกลุม การ
บรรจุที่ I เมือ่ ภาชนะบรรจุ IBCs ไมไดทาด
ํ วยโลหะ
-! ไมเกิน 3.0 ลูกบาศกเมตร ( 3,000 ลิตร) สําหรับของ
แข็งและของเหลว ในกลุม การบรรจุท่ี II และที่ III
-! ไมเกิน 3.0 ลูกบาศกเมตร สําหรับของแข็งในกลุม การ
บรรจุที่ I เมือ่ ภาชนะบรรจุ IBCs ทําดวยโลหะ

ั ฑประเภทหีบหอ
ภาพที่ 1 บรรจุภณ

ภาพที่ 2 บรรจุภัณฑประเภท IBCs
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3. แทงคที่ยกและเคลื่อนยายได (Portable tank) หมายถึง
แทงคทยี่ กและเคลือ่ นยายไดใชสาหรั
ํ บการขนสงหลายระบบ (Multimodal tank)
ทีม่ คี วามจุมากกวา 450 ลิตร ซึง่ รวมอุปกรณทจี่ าเป
ํ นสําหรับการขนสงดวย
ใชสําหรับการขนสงวัตถุอันตรายประเภทที่ 3-9 การขนสงแบบไมใช
เครือ่ งทําความเย็นสําหรับกาซเหลว ( Non-refrigerated liquefied
gases ) และการขนสงแบบใชเครื่องทําความเย็นสําหรับกาซเหลว
( Refrigerated liquefied gases ) ที่อยูในประเภทที่ 2 และตองเปนถัง
ที่ มี ข นาดพอเหมาะโดยเวลาใส ห รื อ ถ า ยเทออกไม จํ าเป น ต อ ง
แกะอุปกรณหรือโครงสรางชิน้ ใดออกกอน สามารถยกบรรจุภัณฑที่
บรรจุวัตถุเต็มออกจากรถบรรทุกได ไดรบั การออกแบบใหเปนภาชนะ
เบื้องตนสําหรับใชในการขนถาย มีเครือ่ งยึดชองหรือสวนประกอบทีจ่ ะ
อํานวยความสะดวกสําหรับการจับยึดจากเครื่องกล ทัง้ นีไ้ มรวมบรรจุ
ภัณฑประเภท Road tank-vehicles, Rail tank-wagons, Nonmetallic tanks, Gas cylinders, Large receptacles และ Intermediate
bulk containers ( IBCs )

ภาพที่ 3 แทงคทย่ี กและเคลือ่ นยายได
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•! มาตรฐานบรรจุภัณฑ
องคการสหประชาชาติไดออกขอกําหนดสําหรับการทดสอบ
และการรับรองบรรจุภัณฑวัตถุอันตราย โดยขอกําหนดดังกลาวใชกบั
บรรจุภัณฑประเภทหีบหอ (Packaging) บรรจุภัณฑ IBCs และแทงค
ที่ยกและเคลื่อนยายไดกลาวคือ กอนที่จะนําภาชนะใหมมาใชขนสง
วัตถุอันตรายและหลังจากที่มีการซอมบํ ารุงหรือปรับปรุงสภาพใหม
ต องผ านการทดสอบและไดรับการรับรองจากหนวยงานที่มีอํ านาจ
บรรจุภัณฑท่ีผานการทดสอบและรับรองแลวจะตองมีรหัสบงชีช้ นิดของ
วัสดุท่ีใชผลิตและรูปรางของบรรจุภณ
ั ฑ
U

บรรจุภัณฑตองแสดงสัญลักษณ N รหัส ตัวอักษรแสดง
กลุมการบรรจุ วัน เดือน ป ที่ผลิต รหัสชื่อผูผลิตบรรจุภัณฑ ผลการ
ทดสอบปริมาณสูงสุดทีบ่ รรจุได รหัสประเทศและหนวยงานที่รับรอง
บรรจุภัณฑ (ภาพที่ 4)
บรรจุ ภั ณฑที่ไดมาตรฐานจะตองผานการทดสอบอยางนอย
ดังตอไปนี้
1. การทดสอบการตกกระแทก (Drop Test)
2. การตรวจสอบคุณสมบัตกิ ารปองกันการรัว่ ไหล
(Leakproofness Test)
3.! การทดสอบแรงดันอุทก (Hydraulic Pressure)
4.! การทดสอบความแข็งแรงในการเรียงซอน (Stacking Test)
5.! การทดสอบการยกดานบนและ/หรือดานลาง
(Top and/or Bottom Lift Test)
6.! การทดสอบการฉีกขาด (Tear Test)
7.! การทดสอบการลมควํา่ (Topple Test)
8. การทดสอบการตัง้ ขึน้ (Righting Test)
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ภาพที4่ ตัวอยางและความหมายของสัญลักษณบรรจุภณ
ั ฑทไ่ี ดรบั
การทดสอบและรับรอง
U
N

4 D/Y/100/S/90/D/BAM 1111 M
สารระเบิด
UN 0377

ฉลากวัตถุอนั ตรายประเภท 1
ประเภทยอย

กลุม การบรรจุ
ประเภท

หมายเลขสหประชาชาติ
กลุมวัตถุอันตราย
รหัสทีต่ อ งประทับในบรรจุภณ
ั ฑ
4D
Y
100
S
90
เครือ่ งหมาย รหัส กลุมการ แสดง แสดง ปที่ผลิต
ตรวจสอบ
บรรจุ บรรจุ
นํ้าหนัก บรรจุ บรรจุ
บรรจุภณ
ั ฑ
ภัณฑ Y=กลุม สุทธิ ภัณฑ ภัณฑ
ของสหประชาชาติ
บรรจุที่2
ที่ใชบรรจุ
ของแข็ง

D
BAM 1111
M
ประเทศ หนวยรับขึ้น บริษัทผูผลิต
ผูผลิต ทะเบียน
บรรจุภณ
ั ฑ
บรรจุ
บรรจุภณ
ั ฑ
ภัณฑ
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•! ขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุวตั ถุอนั ตรายลงใน
บรรจุประเภทหีบหอ มีดังนี้
1.! บรรจุภัณฑที่สัมผัสกับวัตถุอันตรายตองไมเสื่อมคุณภาพ
และตองไมกอ ปฏิกริ ยิ ากับสารทีบ่ รรจุนน้ั ดวย
2.! บรรจุภณ
ั ฑจะตองผานการทดสอบการออกแบบ
3 .! การบรรจุ ข องเหลวต อ งมี ช  อ งว า งเหลื อ ไว เ พื่ อ ป อ งกั น
อันตรายจากการขยายตัวของสาร
4.! บรรจุภัณฑที่ใชบรรจุเพื่อการขนสงทางอากาศจะตองทน
ตอการเปลีย่ นแปลงความดันได
5.! บรรจุภณ
ั ฑชน้ั ในจะตองคงทน ไมแตก หรือทะลุงาย และ
ถ า ต อ งเป น วั ส ดุ ที่ แ ตกง า ยจะต อ งมี วั ต ถุ กั น กระแทกที่
เหมาะสมหอหุม ภาชนะนัน้ ไว
6.! หามบรรจุวตั ถุอนื่ ทีส่ ามารถกอใหเกิดความรอน ลุกไหม ให
กาซพิษ สารทีก่ ดั กรอนและสารไมคงตัว กับสารที่ตองการ
ขนสงในภาชนะบรรจุชน้ั นอกใบเดียวกัน
7.! ถาในขณะขนสงสามารถทําใหเกิดความดันภายในภาชนะ
เพิ่มสูงขึน้ ได จะตองมีรรู ะบายอากาศบนภาชนะ
8 .! บรรจุภัณฑใหม บรรจุ ภั ณ ฑ ที่ ไ ด รับ การซอมบํารุงใหม
(Remanufactured) บรรจุภัณฑที่นํากลับมาใชใหม (Reused)
และบรรจุภัณฑทปี่ รับปรุงสภาพใหม (Reconditioned) จะตอง
ผานการทดสอบและการรั บ รองจากเจ าหนาที่ผูมีอํ านาจ
กอนนํามาใช
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9.! บรรจุภัณฑที่ใชบรรจุของเหลวที่มีความดันสูงจะตองผาน
การทดสอบความดันอุทก (Hydrolic Pressure Test)
10.!ตองทํ าความสะอาดบรรจุภัณฑเปลาที่ผานการบรรจุวัตถุ
อันตรายแลว ตามวิธีที่กาหนด
ํ
11.!บรรจุภณ
ั ฑทใี่ ชบรรจุของเหลวจะตองผานการทดสอบการรัว่
ทัง้ กอนนํามาใชงาน หลังการซอมบํารุงและหลังการปรับปรุงสภาพ
12.!บรรจุภัณฑที่ใชบรรจุของแข็ง ซึ่งอาจเปลี่ยนสถานะเปน
ของเหลวไดในขณะขนสงจะตองมีคณ
ุ สมบัตติ ามบรรจุภณ
ั ฑ
ทีใ่ ชบรรจุของเหลว
13.!ถาวัตถุอนั ตรายรัว่ ไหลในขณะขนสง ตองถายเปลีย่ นหรือบรรจุ
บรรจุภณ
ั ฑเดิมทีช่ ารุ
ํ ดลงในบรรจุภณ
ั ฑใหม (Salvage Packings)
ั ฑ
•! ขอกําหนดทัว่ ไปสําหรับการบรรจุวตั ถุอนั ตรายในบรรจุภณ
IBCs (Intermediate bulk containers) มีดงั นี้
1.! ตองบรรจุของเหลวไมเกินรอยละ 98 ของความจุของบรรจุภณ
ั ฑ
2.! ตองยึดบรรจุภณ
ั ฑไวอยางหนาแนนกับยานพาหนะทีใ่ ชขนสง
3.! สําหรับบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุของเหลวที่มีจุดวาบไฟเทากับ
หรือตํากว
่ า 60.5 องศาเซลเซียส หรือฝุน (วัตถุอนั ตราย
ชนิดผง) ทีส่ ามารถระเบิดได จะตองติดตัง้ อุปกรณปอ งกัน
อันตรายจากไฟฟาสถิตย
4.! บรรจุภัณฑที่มีการบรรจุวัตถุอันตรายเมื่อถึงวันหมดอายุ
ตามที่กาหนดการทดสอบหรื
ํ
อการตรวจสภาพครั้ ง ล า สุ ด
จะสามารถใชขนสงไดอกี ไมเกิน 3 เดือน
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5.! บรรจุภณ
ั ฑทที่ าด
ํ วยพลาสติกแข็งสามารถใชงานเปนระยะ 5 ป
นับจากวันผลิต ทั้งนี้อาจจะมีระยะเวลาการใชงานมาก
หรื อน อยกวาที่กํ าหนดขึ้นอยูกับของเหลวที่บรรจุ และ
ความยินยอมจากเจาหนาทีผ่ มู อี านาจ
ํ
6.! ความดั น เกจรวมของการบรรจุของเหลวในบรรจภั ณฑ
IBCs ทีท่ ําดวยพลาสติกแข็งที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส
ความดันรวมตองนอยกวา 4/7 ของผลรวมของความดันที่
ระดับทดสอบบวกกับ 100 kPa หรือทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 50 องศา
เซลเซียส ความดันรวมตองนอยกวา 2/3 ของผลรวมของ
ความดันทีร่ ะดับทดสอบบวกกับ 100 kPa
7.! บรรจุภัณฑประเภท IBCs ชนิด 31HZ2 ตองเติมของเหลว
อยางนอยรอยละ 80 ของปริมาตรของถังดานนอก และ
ตองขนสงในยานพาหนะชนิดปด (Closed transport units)
•! ข อ กํ าหนดทั่ ว ไปสํ าหรั บ การบรรจุ วั ต ถุ อั น ตรายใน
แทงคทย่ี กและเคลือ่ นยายได ( Portable Tank ) มีดังนี้
1.! ในการขนสงดวยแทงคทยี่ กและเคลือ่ นยายได ( Portable Tank )
อุณหภูมทิ ผี่ วิ แทงคจะตองไมเกิน 70 องศาเซลเซียส มิเชนนัน้
ตองมีฉนวนกันความรอน
2.! ปริมาตรทีบ่ รรจุตอ งไมเกินทีก่ าหนดไว
ํ
ซงึ่ ขึน้ อยูก บั สารแตละชนิด
3.! อุปกรณเสริม เชน อุปกรณลดความดัน อุปกรณใหความ
รอน/ความเย็น อุปกรณสําหรับเหตุการณฉุกเฉินตางๆ
ตองสามารถทนแรงกระแทก และการพลิกควําได
่
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4.! บรรจุภณ
ั ฑตอ งผานการตรวจสอบ และรับรองโดยเจาหนาที่
ผูม อี านาจและเจ
ํ
าของบรรจุภณ
ั ฑตอ งมีหลักฐานดังกลาว หรือ
ติดไวบนบรรจุภณ
ั ฑ ยกเวนมีการทําเครือ่ งหมายทีร่ ะบุรายละเอียด
เหลานีบ้ นแผนโลหะ และติดไวบนบรรจุภณ
ั ฑอยางแนนหนา
5.! บรรจุภัณฑที่ใชบรรจุของเหลวไวไฟ (ประเภทที่ 3) ตองมี
อุปกรณลดความดัน (Relief Devices)
6 .! บรรจุ ภั ณ ฑ ที่ ใ ช บ รรจุ วั ต ถุ อ อร แ กนิ ค เปอร อ อกไซด
(ประเภทยอยที่ 5.2) จะตองผานการทดสอบทีค่ วามดัน
อยางนอย 4 เทาของความดันบรรยากาศ
7 .! อุ ป กรณ ล ดความดั น สํ าหรั บ บรรจุ ภั ณ ฑ ที่ บ รรจุ วั ส ดุ
กัดกรอน (ประเภทที่ 8) ตองมีการตรวจสอบทุกๆ ป
2.2.2 การติดเครือ่ งหมาย ฉลาก และปาย
บนบรรจุภัณฑและรถขนสงวัตถุอันตรายจะตองมีขอมูลแสดง
ความเป นอั นตรายและประเภทหรื อประเภทย อยของวั ต ถุ อันตราย
เหลานั้นใหชัดเจน โดยใชสัญลักษณภาพ สี และตัวเลข ซึง่ ประกอบกัน
เปนเครื่องหมาย ฉลากและปาย บงชีป้ ระเภทของวัตถุอนั ตรายตาม
ฉลากบงชีว้ ตั ถุอนั ตรายตามตารางที่ 1 ทั้ง 9 ประเภท
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ตารางที่ 1
ประเภท
1.วัตถุระเบิด

ฉลากบงชีป้ ระเภทวัตถุอนั ตราย
บรรยายภาพสัญลักษณ
สั ญ ลั ก ษณ (ระเบิ ด ที่
กําลังแตก )
พื้น: สีสม
หมายเลข 1 มุมขางลาง
ประเภทยอย 1.1, 1.2 และ 1.3

ประเภทยอย 1.4 ประเภทยอย 1.5 ประเภทยอย 1.6
2.กาซ

พื้น: สีสม
หมายเลข สีดาํ ตัวเลขตองสูง
ประมาณ 30 ม.. หนา
ประมาณ 5 ม.ม. หมายเลข
1 มุมขางลาง
สั ญ ลั ก ษณ (เปลวไฟ)
สีดาหรื
ํ อสีขาว
พื้น: สีแดง
หมายเลข 2 มุมขางลาง

ประเภทยอย 2.1
สัญลักษณ (หลอดกาซ):
สีดาหรื
ํ อสีขาว
พื้น: สีเขียว
หมายเลข 2 มุมขางลาง
ประเภทยอย 2.2

ประเภทยอย 2.3

สัญลักษณ(หัวกะโหลก
และกระดูกไขว) สีดาํ
พื้น: สีขาว
หมายเลข 2 มุมขางลาง
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ประเภท
3.ของเหลวไวไฟ

บรรยายภาพสัญลักษณ
สัญลักษณ (เปลวไฟ):
สีดาหรื
ํ อสีขาว
พื้น: สีแดง
หมายเลข 3 มุมขางลาง
ประเภท 3

4. ของแข็งไวไฟ

สัญลักษณ (เปลวไฟ):
สีดาํ
พืน้ : สีขาวสลับลายทางยาว
แนวตัง้ 7แถบ
หมายเลข 4 มุมขางลาง
ประเภทยอย 4.1
สัญลักษณ (เปลวไฟ):
สีดาํ
พื้ น: ค รึ่ ง บ น สี ข า ว
ครึ่งลางสีแดง
หมายเลข 4 มุมขางลาง
ประเภทยอย 4.2
สัญลักษณ (เปลวไฟ):
สีดาหรื
ํ อสีขาว
พื้น: สีนาเงิ
ํ้ น
หมายเลข4มุมขางลาง
ประเภทยอย 4.3

5. สารออกซิไดสและ
สารเปอร อ อกไซด
อินทรีย

สัญลักษณ (เปลวไฟเหนือ
วงกลม): สีดาํ
พื้น: สีเหลือง
หมายเลข 5.1 มุมขางลาง
หมายเลข5.2มุมขางลาง
ประเภทยอย 5.1

ประเภทยอย 5.2
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ประเภท
6 . ส า ร พิ ษ แ ล ะ
สารติดเชือ้

บรรยายภาพสัญลักษณ
สัญลักษณ (หัวกะโหลก
และกระดูกไขว): สีดาํ
พื้น: สีขาว
หมายเลข 6 มุมขางลาง
ประเภทยอย 6.1

ประเภท 7

สัญลักษณ (รูปจันทร
เสี้ยว 3 อัน วางบน
วงกลม) เขียนขอความ
เปนสีดาํ
พื้น: สีขาว
หมายเลข 6 มุมขางลาง
สั ญ ลั ก ษณ (ใบพั ด
สามใบ): สีดาํ
พื้ น: ค รึ่ ง บ น สี เ ห ลื อง
ครึ่งลางสีขาว
หมายเลข 7 มุมขางลาง

ประเภท 8

สัญลักษณ (ของเหลว
หยดจากหลอดแกว 2
หลอดและกํ าลังกัดมือ
และโลหะ): สีดาํ
พื้น:ครึง่ ลางสีดําขอบขาว
หมายเลข 8 มุมขางลาง

ประเภทยอย 6.2
7.วัสดุกัมมันตรังสี

8. สารกัดกรอน

9. วัตถุอันตราย
เบ็ดเตล็ด

สัญลักษณ (แถบแนว
ตั้ง 7 แถบในครึง่ บน):
สีดาํ
พื้น: สีขาว
หมายเลข 9 มุมขางลาง
ประเภท 9
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•! การติดเครือ่ งหมาย (Marking )
การติดเครื่องหมายบรรจุภัณฑ (Marking) ประกอบดวย
ชื่อทางการคาของวัตถุอนั ตราย และหมายเลขสหประชาชาติที่มีอักษร
UN นําหนา ขอมูลจะตองอานงายและเห็นชัดเจนติดไวในบริเวณทีเ่ ปดเผย
มั่นคง และไมหลุดลอก สีของขอมูลตองตรงขามกับสีพน้ื ผิวภายนอก
ของบรรจุภัณฑและตองไมติดกับขอมูลอื่น ซึ่งจะทําใหใจความสําคัญ
ขาดหายไป (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 ตัวอยางการติดเครื่องหมายและฉลากที่หีบหอ
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• ! ก า ร ติ ด ฉ ล า ก บ น บรรจุภัณฑ (Labelling)
การติดฉลากบนบรรจุภณ
ั ฑ (Labelling) แสดงความเสีย่ งหลัก
(Primary risk label) (คอลัมนที่ 3 ในตารางบัญชีรายชือ่ สินคาอันตราย)
และ/หรือฉลากแสดงความเสีย่ งรอง (Secondary risk หรือ Subsidiary
risk labels) (คอลัมนท่ี 4 ในตารางบัญชีรายชือ่ สินคาอันตราย) ที่
แสดงความเปนอันตรายของวัตถุทบ่ี รรจุ ฉลากจะตองเปนรูปสีเ่ หลีย่ ม
จัตุรัสที่ทํามุม 45 องศามีขนาดดานละ 100 มิลลิเมตร มีเสนขนาด
5 มิลลิเมตร สีเดียวกับสัญลักษณในฉลากขนานกับกรอบฉลาก
การติดฉลากใหติดใกลกับบริเวณที่ติดชื่อวัตถุอันตรายที่ขนสง
โดยไมตดิ ทับขอมูลอืน่ ๆ และตองเห็นไดชดั เจน สําหรับบรรจุภัณฑ
แบบ IBCs ที่มีความจุมากกวา 450 ลิตร จะตองติดฉลาก 2 ดานที่
ตรงขามกัน การติดฉลากความเสี่ยงหลักและฉลากความเสี่ยงรอง
ให ติ ด ไว ใ นแนวเดี ย วกั น โดยเริ่ ม จากฉลากความเสี่ ย งหลั ก ก อ น
(อยูดานซายมือ) แลวตอดวยฉลากความเสีย่ งรอง (อยูด า นขวามือ)
ซึ่งการติดฉลากหนึ่ง สอง หรือสามอัน มีความหมายดังนี้
ถาติดฉลากอันเดียว หมายความวา วัตถุอนั ตรายทีบ่ รรจุภณ
ั ฑ
นัน้ มีอนั ตรายเพียงประเภทเดียว ตามความหมายของสัญลักษณ
วัตถุอันตรายทีป่ รากฏบนฉลากนัน้ ๆ เชน
แสดงวาวัตถุอนั ตรายในบรรจุภณ
ั ฑนนั้
มี อั น ตรายเพี ย งประเภทเดี ย ว คื อ
ของเหลวไวไฟ
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ติดฉลากสองอัน หมาย ความวา วั ตถุ อันตรายในบรรจุ
ภัณฑนน้ั มีอนั ตรายสองประเภท ตามสัญลักษณ เชน
แสดงวาวัตถุอนั ตรายในบรรจุ
ภัณฑนนั้ มีอนั ตรายสองประเภท
คือสารพิษและของเหลวไวไฟ
ติดฉลากสามอัน หมายความวา วัตถุอนั ตรายในบรรจุภณ
ั ฑ
นั้นมีอันตรายสามประเภทตามสัญลักษณ เชน

แสดงวาวัตถุอนั ตรายในบรรจุภณ
ั ฑนนั้ มีอนั ตรายสามประเภท คือ
เปนสารพิษ ของเหลวไวไฟและสารกัดกรอน
•! ตําแหนงทีต่ ดิ ฉลาก
1.! ติดบนผิวเดียวกับหีบหอใกลเครื่องหมายแสดงชื่อที่ถูกตอง
ในการขนสง
2.! ติดบนหีบหอในที่ที่ไมถูกปกปดหรือปดบัง
3.! เมื่อมีการบังคับใชฉลากความเสีย่ งหลักและความเสีย่ งรอง
ตองติดไวใกลกนั
4.! กรณีทหี่ บี หอเปนรูปทรงทีไ่ มเปนระเบียบหรือขนาดเล็กไมสามารถ
ติดฉลากได ใหใชปา ยทีม่ ฉี ลากติดอยูผ กู ติดกับหีบหอใหแนน
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5.! ถาเปนถุง IBCs ทีม่ คี วามจุมากกวา 450 ลิตร ใหตดิ ฉลากทัง้
2 ดานที่อยูต รงขามกัน
6.! ฉลากตองติดบนผิวทีม่ สี ที ต่ี ดั กับฉลาก
•! การติดเครือ่ งหมายและปายบนรถขนสงวัตถุอนั ตราย
(Marking and Placarding )
รถทีใ่ ชขนสงวัตถุอนั ตรายทุกชนิด จะตองติดปายแสดงความเปน
อันตรายไวอยางชัดเจน อยางนอยสองดานของรถขนสงวัตถุอนั ตราย
ตามที่ ก รมการขนส ง ทางบกได กํ าหนดไว คื อ ป า ยจะตองเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ทํามุม 45 องศา มีขนาดดานละไมนอ ยกวา 250
มิลลิเมตร มีเสนขนาด 12.5 มิลลิเมตร สีเดียวกับสัญลักษณในปาย
ขนานกับกรอบปาย ตัวเลขแสดงประเภทหรือหมวดตองมีขนาดความสูง
ไมนอ ยกวา 25 มิลลิเมตร (ภาพที่ 6) และตองมีหมายเลขสหประชาชาติ
ขนาดความสู ง ไม น  อ ยกว า 65 มิ ล ลิ เ มตร สี ดํ าเขี ย นบนป า ย
สี่เหลี่ยมผืนผาสีสม ขนาดความสูงไมนอ ยกวา 120 มิลลิเมตร ความกวาง
300 มิลลิเมตร มีขอบขนาด 10 มิลลิเมตร ติดไวใกลกบั ปายแสดงความ
เปนอันตราย (Placard) (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 6 ตัวอยางปายสําหรับวัตถุอนั ตราย
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* ทีแ่ สดงตัวเลขประเภทและประเภทยอย
* * ที่แสดง UN No.

ภาพที่ 7 ตัวอยางปายแสดงหมายเลขสหประชาชาติ

2.2.3! การจัดแยกและขนถายวัตถุอนั ตราย
เมื่อตองทําการขนสงวัตถุอนั ตรายตัง้ แตสองชนิดขึน้ ไป ใหทํา
การจัดแยก (ตารางที่ 2) เพือ่ ปองกันการลุกไหมและ/หรือการคาย
ความรอนหรือปลอยกาซไวไฟและ/หรือกาซพิษหรือเกิดปฏิกริ ยิ าของเหลว
ทีม่ ฤี ทธิก์ ดั กรอนหรือทําใหเกิดสารทีม่ ภี าวะไมเสถียรหรือเพิม่ ความดัน
ในการจัดแยกวัตถุอนั ตรายใหเปนไปตามเกณฑตอ ไปนี้
ประเภท 1 วัตถุระเบิด
ตองไมทาการขนส
ํ
งปะปนกับวัตถุอนั ตรายชนิดใดๆ เลย
ประเภท 2 หมวด 2.1 กาซไวไฟ
ตองไมทาการขนส
ํ
งปะปนกับวัตถุอนั ตรายประเภท 1
(วัตถุระเบิด) ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ) ประเภท 4 (ของแข็งไวไฟ วัตถุ
ทีท่ าให
ํ เกิดการลุกไหมไดเองและวัตถุทถี่ กู นําแล
้ วใหกา ซไวไฟ) ประเภท 5
(วัตถุออกซิไดซและออรแกนนิคเปอรออกไซด) ประเภท 7 (วัตถุกมั มันตรังสี)
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ประเภท 2 หมวด 2.2 กาซไมไวไฟ,ไมเปนพิษ
ตองไมทาการขนส
ํ
งปะปนกับวัตถุอนั ตรายประเภท 1
(วัตถุระเบิด) หมวด 4.2 (วัตถุทที่ าให
ํ เกิดการลุกไหมไดเอง) หมวด 5.2
(วัตถุออรแกนนิคเปอรออกไซด)
ประเภท 2 หมวด 2.3 กาซพิษ
ตองไมทาการขนส
ํ
งปะปนกับวัตถุอนั ตรายประเภท 1
(วัตถุระเบิด) ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ) หมวด 4.2 (วัตถุทที่ าให
ํ เกิด
การลุกไหมไดเอง) ประเภท 5 (วัตถุออรแกนนิคเปอรออกไซด)และเครือ่ งอุปโภค
ประเภท 3 ของเหลวไวไฟ
ตองไมทาการขนส
ํ
งปะปนกับวัตถุอนั ตรายประเภท 1
(วัตถุระเบิด) หมวด 2.1 (กาซไวไฟ) หมวด 2.3 (กาซพิษ) หมวด 4.2
(วัตถุทที่ าให
ํ เกิดการลุกไหมไดเอง) ประเภท 5 (วัตถุออรแกนนิคเปอร
ออกไซด) ประเภท 6 (วัตถุมพี ษิ ในกรณีทขี่ องเหลวไวไฟเปน Nitromethane)
ประเภท 7 (วัตถุกมั มันตรังสี)
ประเภท 4 หมวด 4.1 ของแข็งไวไฟ
ตองไมทาการขนส
ํ
งปะปนกับวัตถุอนั ตรายประเภท 1
(วัตถุระเบิด) หมวด 2.1 (กาซไวไฟ) หมวด 4.2 (วัตถุทที่ าให
ํ เกิดการลุกไหมไดเอง)
ประเภท 5 (วัตถุออรแกนนิคเปอรออกไซด) ประเภท 7 (วัตถุกมั มันตรังสี)
ประเภท 4 หมวด 4.2 วัตถุทท่ี าให
ํ เกิดการลุกไหมไดเอง
ตองไมทาการขนส
ํ
งปะปนกับวัตถุอนั ตรายประเภท 1
(วัตถุระเบิด) ประเภท 2 (กาซตาง ๆ) ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ)
หมวด 4.1 (ของแข็งไวไฟ) ประเภท 5 (วัตถุออรแกนนิคเปอรออกไซด)
ประเภท 7 (วัตถุกมั มันตรังสี)
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ประเภท 4 หมวด 4.3 วัตถุทถี่ กู นําแล
้ วใหกา ซไวไฟ
ตองไมทาการขนส
ํ
งปะปนกับวัตถุอนั ตรายประเภท 1
(วัตถุระเบิด) หมวด 2.1 (กาซไวไฟ) ประเภท 5 (วัตถุออรแกนนิคเปอร
ออกไซด) ประเภท 7 (วัตถุกมั มันตรังสี) ประเภท 8 (วัตถุกดั กรอน)
ประเภท 5 หมวด 5.1 วัตถุออกซิไดซ
ตองไมทาการขนส
ํ
งปะปนกับวัตถุอนั ตรายประเภท 1
(วัตถุระเบิด) หมวด 2.1 (กาซไวไฟ) หมวด 2.3 (กาซพิษ) ประเภท 3
(ของเหลวไวไฟ) ประเภท 4 (ของแข็งไวไฟ วัตถุทที่ าให
ํ เกิดการลุกไหมได
เอง และวัตถุทถี่ กู นําแล
้ วใหกา ซไวไฟ) ประเภท 4 (ของแข็งไวไฟ วัตถุทที่ าํ
ใหเกิดการลุกไหมไดเอง และวัตถุทถี่ กู นําแล
้ วใหกา ซไวไฟ) ประเภท 6
(วัตถุมพี ษิ ในกรณีทขี่ องเหลวไวไฟเปนวัตถุทเี่ สีย่ งตอการติดไฟ) ประเภท
7 (วัตถุกมั มันตรังสี) ประเภท 8 (วัตถุกดั กรอน) ประเภท 9 วัตถุอนื่ ๆ ที่
เปนวัตถุที่เสี่ยงตอการติดไฟ) และสารอืน่ ๆ ที่ไมใชวัตถุอันตราย แตเปน
สารที่เสี่ยงตอการติดไฟ
ประเภท 5 หมวด 5.2 วัตถุออรแกนนิคเปอรออกไซด
ตองไมทาการขนส
ํ
งปะปนกับวัตถุอนั ตรายประเภท 1 (วัตถุ
ระเบิด) ประเภท 2 (กาซตาง ๆ) ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ) ประเภท 4

(ของแข็งไวไฟ วัตถุทที่ าให
ํ เกิดการลุกไหมไดเอง และวัตถุทถี่ กู นําแล
้ ว
ใหกา ซไวไฟ) หมวด 5.1 (วัตถุออกซิไดซ) ประเภท 6 (วัตถุมพี ษิ ทีเ่ ปน
วัตถุทเี่ สีย่ งตอการติดไฟ) ประเภท 7 (วัตถุกมั มันตรังสี) ประเภท 8 (วัตถุ
กัดกรอน) ประเภท 9 วัตถุอนื่ ๆ ทีเ่ ปนวัตถุที่เสี่ยงตอการติดไฟ) และ
สารอืน่ ๆ ที่ไมใชวัตถุอันตราย แตเปนสารที่เสี่ยงตอการติดไฟ
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ประเภท 6 วัตถุมีพิษ
ตองไมทํ าการขนสงปะปนกับวัตถุอันตรายประเภท 1
(วัตถุระเบิด) ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ) ประเภท 5 (วัตถุออกซิไดซและ
กรดกัดกรอน) และเครือ่ งอุปโภค
ประเภท 7 วัตถุกัมมันตรังสี
ตองไมทํ าการขนสงปะปนกับวัตถุอันตรายประเภท 1
(วัตถุระเบิด) หมวด 2.1 (กาซไวไฟ) ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ)
ประเภท 4 (ของแข็งไวไฟ วัตถุที่ทําใหเกิดการลุกไหมไดเอง และวัตถุที่ถูก
นํ้าแลวใหกาซไวไฟ) ประเภท 5 (วัตถุออกซิไดซและออรแกนนิคเปอร
ออกไซด) ประเภท 8 (วัตถุกัดกรอน) และเครือ่ งอุปโภค นอกจากนี้ตองจัด
แยกจากบุคคล พัสดุไปรษณีย และแผนฟลมถายภาพดวย
ประเภท 8 วัตถุกัดกรอน
ตองไมทํ าการขนสงปะปนกับวัตถุอันตรายประเภท 1
(วัตถุระเบิด) ประเภท 5 (วัตถุออกซิไดซและออรแกนนิคเปอรออกไซด)
ประเภท 6 (วัตถุมีพิษในกรณีที่เปนไซยาไนดและกรดกัดกรอน) ประเภท
7 (วัตถุกัมมันตรังสี) และเครือ่ งอุปโภค นอกจากนี้ตองจัดแยกจากบุคคล
พัสดุไปรษณีย และแผนฟลมถายภาพดวย
ประเภท 9 วัตถุอื่นๆ ที่เปนอันตราย
ตองไมทํ าการขนสงปะปนกับวัตถุอันตรายประเภท 1
(วัตถุระเบิด) ประเภท 5 (วัตถุออกซิไดซและออรแกนนิคเปอรออกไซด)
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ตารางที่ 2 หลักการจัดแยกเก็บและการบรรทุกรวมกันของวัตถุอนั ตราย
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•! ขอกําหนดการขนถายวัตถุอนั ตราย (Loading and Unloading)
1. การขนถายวัตถุอนั ตรายตองปฏิบตั ดิ งั นี้
1.1)!หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กอใหเกิดประกายไฟ
1.2)! ผูกยึดภาชนะบรรจุเพือ่ ปองกันการกระทบกัน โดยเฉพาะการ
ขนถายวัตถุอนั ตรายประเภท 1 (วัตถุระเบิด) ประเภท 3
(ของเหลวไวไฟ) ประเภท 4 (ของแข็งไวไฟ วัตถุทที่ าให
ํ เกิด
การลุกไหมไดเองและวัตถุทถี่ กู นําแล
้ วใหกา ซไวไฟ) ประเภท
5 (วัตถุออกซิไดซและออรแกนนิคเปอรออกไซด) ประเภท 8
(วัตถุกดั กรอน หมวดที่ 2.1 (กาซไวไฟ) และหมวด 6.1
(วัตถุมพี ษิ )
1.3)!ใ นระหว างการขนถายรถตองติดเบรคมือเพื่อปองกัน
การไหลเคลือ่ นของรถกอน
•! ขอกําหนดทัว่ ไปการขนถายวัตถุอนั ตราย (Loading and
Unloading) มีดังนี้
1.! หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กอใหเกิดประกายไฟ
2.! ผูกยึดภาชนะบรรจุเพือ่ ปองกันการกระทบกัน โดยเฉพาะการขนถาย
วัตถุอนั ตรายประเภท 1 (วัตถุระเบิด) ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ)
ประเภท 4 (ของแข็งไวไฟ ชนิดทีท่ าให
ํ เกิดการลุกไหมไดเอง และ
ชนิดทีถ่ กู นําแล
้ วใหกา ซไวไฟ) ประเภท 5 (วัตถุออกซิไดซและ
ออรแกนิคเปอรออกไซด) ประเภท 8 (วัตถุกดั กรอน) ประเภทยอย
ที่ 2.1 (กาซไวไฟ) และประเภทยอยที่ 6.1 (วัตถุมพี ษิ )
3.! ในระหวางการขนถาย ตองดึงเบรกมือเพือ่ ปองกันการไหล
เคลือ่ นของรถและดับเครือ่ งยนต ยกเวนกรณีใชเครือ่ งยนต
เปนตัวฉุดปม ขนถาย
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4.! ในระหวางการขนถายตองไมใหภาชนะบรรจุเกิดการบุบ
หรือหกรั่วไหล
5.! ตองมีเจาหนาที่ที่มีความรูความชํานาญรับผิดชอบควบคุม
การขนถายตลอดเวลา
6.! การขนถายวัตถุอนั ตรายชนิดไวไฟทีเ่ ปนกาซหรือของเหลว
ตองตอสายดินจากโครงดัสซีรถกอน และถอดสายดินนี้
ออก เมือ่ ขนถายเสร็จ เพื่อปองกันการเกิดไฟฟาสถิตย ซึ่ง
อาจทําใหเกิดไฟไหม หรือระเบิดได
7.! ในขณะขนถายกาซหรือของเหลวไวไฟจากถังใสรถบรรทุก ตัวรถ
ควรอยูใ นตําแหนงตรงพรอมทีจ่ ะเคลือ่ นยายออกไปขางหนา
หากมีเหตุฉกุ เฉินเกิดขึน้ และวาลวควบคุมการขนถายควรอยูใ น
ตําแหนงทีค่ วบคุมไดงา ย
2.2.4 เอกสารกํากับการขนสงวัตถุอนั ตราย (Shipping paper)
1.! การขนสงวัตถุอนั ตรายทุกครัง้ จะตองมีเอกสารกํากับการขนสง
และเอกสารคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายหรือเอกสารขอมูลความ
ปลอดภัยของวัตถุทข่ี นสง (Material Safety Data Sheet,MSDS) ซึง่ มี
ขอมูลดานการแกไขปญหาฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้ องตนกรณีเกิด
อุบตั เิ หตุอยูด ว ย
2. การกรอกเอกสารกํากับการขนสงจะตองมีรายละเอียดเกีย่ วกับ
ชือ่ วัตถุอนั ตรายทีข่ นสง (Shipping name) ประเภท (Class) ประเภทยอย
(Division) หมายเลขสหประชาชาติ (UN number) กลุมการบรรจุ
(Packing group) ปริมาณรวมและขอควรระวังพิเศษ ซึง่ ผูส ง ตองรับรอง
ความถูกตองของขอมูลในเอกสาร พรอมทัง้ ลงนามกํากับไวเปนหลักฐาน
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การระบุรายละเอียดพิเศษในเอกสารกํากับการขนสง
1.! วั ต ถุ ที่ ต  อ งขนส ง ในภาวะที่ อุณ หภู มิสู ง จะต อ งระบุ คํ าวา
“รอน” ไวหนาชื่อ ทางการขนสง
2.! วัตถุทตี่ อ งควบคุณอุณหภูมขิ ณะทําการขนสง เชน หมวด 4.1
ของแข็งไวไฟและหมวด 5.2 ออรแกนิคเปอรออกไซด
จะตองระบุเงือ่ นไขการควบคุมไวในเอกสาร
3.! วั ต ถุ อั น ตรายทุ ก ชนิ ด ต อ งระบุ ที่ อ ยู  ข องผู  รั บ ปลายทาง
ไวอยางละเอียดลงในเอกสารกํ ากับการขนสง รวมทั้ง
ชือ่ บุคคลทีร่ บั ผิดชอบและเบอรโทรศัพททสี่ ามารถติดตอได
4.! เมือ่ ทําการขนสงวัตถุอนั ตรายในภาชนะบรรจุหอหุมภาชนะ
ทีช่ ารุ
ํ ด (Salvage packaging) จะตองระบุคาว
ํ า “ภาชนะบรรจุ
หอหุม ภาชนะทีช่ ารุ
ํ ด” หรือ “SALVAGE PACKAGE” หลัง
คําอธิบายวัตถุอนั ตรายในเอกสารกํากับการขนสง (ตารางที่ 3)
5.! ภาชนะบรรจุทวี่ า งเปลาแตยงั มีวตั ถุอนั ตรายตกคางอยูจ ะตอง
ระบุคําวา “ถังเปลามีวัตถุอันตรายตกคางอยู” หรือ
“EMPTY UNCLEANED” หรือ “RESIDUE LAST
CONTAINED” ไวกอ นหรือหลังชือ่ ทางการ
ในกรณี ที่ ทํ าการขนส ง วั ตถุอันตรายโดยใชตูคอนเทนเนอร
(Freight Container) จะตองมีเอกสารรับรองการบรรจุในเรือ่ งตอไปนี้
1.! ตูคอนเทนเนอรสะอาด
2.! วัตถุอันตรายไดรบั การจัดแยกอยางถูกตองและเหมาะสม
3.! ภาชนะบรรจุไดรบั การตรวจตราความเสียหายจากภายนอกแลว
และเหมาะสมกับการบรรจุ
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4.! วัตถุอนั ตรายไดรบั การขนถายอยางถูกวิธแี ละวางในสถานที่
เหมาะสม มีเครือ่ งมือสําหรับการยึดหรือคําจุ
้ นอยางเพียงพอ
เพือ่ ความปลอดภัยของสินคาทีจ่ ะสงไปยังปลายทาง
5.! วัตถุอนั ตรายทีบ่ รรจุในบรรจุภณ
ั ฑจะตองวางกระจายจนเต็ม
ตูคอนเทนเนอร
6.! สําหรับการขนสงวัตถุอนั ตรายในประเภท 1 และประเภทยอย 1.4
ภาชนะบรรจุจะตองเปนไปตามขอกําหนดอยางเครงครัด
7.! ถังและบรรจุภัณฑไดติดเครื่องหมาย ฉลาก และปายแสดง
ความเปนอันตรายของวัตถุอนั ตรายตรงตามขอกําหนด
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ตารางที่3 แบบฟอรมใบกํากับการขนสงวัตถุอันตรายแบบหลายระบบ
(Multimodal Dangerous Goods Form)
1. ผูสงสินคา

2. เอกสารขนสงเลขที่
3. หนา 1 ของจํานวน
หนา

5. หลักฐานทีส่ นิ คาทางเรืออาง
ถึง
7. พาหนะ (กรอกโดยผูสงสินคา)
ประกาศที่เกี่ยวของกับผูสงของ
ขาพเจาขอรับรองวาขอความในเอกสารนี้ไดรับแจงสินคาไวอยาง
สมบูรณ และถูกตองทั้งชื่อที่เปนทางการ การจําแนก การบรรจุ
การติดปาย การติดขอมูล และสถานการณทเ่ี กีย่ วของสําหรับการ
ขนสงนีอ้ ยูภ ายใตเงือ่ นไขทีร่ ฐั กําหนด
9. ขอมูลเพิม่ เติมทีแ่ นบมาดวย

6. ผูร บั สินคา

8. การขนสงนีอ้ ยูภ ายใตเงือ่ นไขทีก่ ําหนดสําหรับ (ละไดหากไมเกีย่ ว
ของ)
เครือ่ งบินขนสงผูโ ดยสารและสินคา
เครือ่ งบินขนสงสินคาเทา
นั้น
10. เลขทีเ่ รือ / เครือ่ งบิน และวันที่ 11. ทา / สถานทีบ่ รรทุก
ตนทาง
12. ทา / สถานทีท่ น่ี าสิ
ํ นคาลง
13. ปลายทาง
นําหนั
้ กทัง้ หมด
14. เครื่องหมายของ
*หมายเลขและชนิดของ
(กิโลกรัม)
บริษทั
บรรจุภณ
ั ฑ ;
ทีข่ นสงสินคา
คําบรรยายสินคา

15.! เลขทีบ่ ง ชีต้ ู
บรรทุกสินคา
/ เลขทะเบียน
ยานพาหนะ

4. หลักฐานทีผ่ สู ง สินคาอางถึง

16. หมายเลขผนึก

17. ขนาดและชนิดของ
ตูบ รรทุกสินคา / ยาน
พาหนะ

นําหนั
้ กสุทธิ
(กิโลกรัม)

18. นําหนักเฉพาะ
ตูบ รรทุก / ยาน
พาหนะ (กิโลกรัม)

ปริมาตร
(ลูกบาศกเมตร)

19. นําหนักสินคาทัง้ หมด
(รวมทั้งนําหนักตูบ รรทุก /
ยานพาหนะ) (กิโลกรัม)

ใบรับรองบรรจุภณ
ั ฑตบู รรทุกสินคา / ยาน
พาหนะ
ขาพเจาขอรับรองขอความในหนังสือฉบับนีว้ า คํา
บรรยายสิ น ค า ที่ ก ล า วมานั้ น ถู ก บรรจุ อ ยู  ใ นตู 
บรรทุกสินคา / ยานพาหนะดังกลาวภายใตเงื่อน
ไขทีร่ ฐั กําหนดไว
โดยต อ งทํ าให ส มบู ร ณ แ ละได ล งนามรั บ รอง
สําหรับการบรรจุเขาตูส นิ คา / บรรทุกบนยาย
พาหนะโดยผูท ร่ี บั ผิดชอบในการบรรจุและขนถาย
20. ชือ่ ของบริษทั

21.! การรับสินคาจากหนวยงานหรือองคกรของผูรับสินคา
ไดรบั สินคาตามหมายเลขของบรรจุภณ
ั ฑ / ตูบ รรทุก / รถพวงทีป่ รากฏตามขางตนใน
สภาพทีด่ ี
ถาไมโปรดระบุ……..

ชือ่ ผูข นสง

22. ชือ่ บริษทั (สําหรับผูส ง ทีเ่ ตรียมเอกสารฉบับนี)้

ชือ่ / สถานะของผูแ จง

หมายเลขทะเบียนยาน
พาหนะ
ลายเซ็นและวันที

ชือ่ / สถานะของผูแ จง

สถานที่และวันที่
ลายเซ็นของผูแ จง

ลายเซ็นผูค วบคุมยาน
พาหนะ

สถานที่และวันที่
ลายเซ็นของผูแ จง
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•! เอกสารคําแนะนําเกีย่ วกับวัตถุอนั ตราย
เพื่อเปนการปองกันอันตรายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ
ทีเ่ กิดขึน้ ในระหวางการขนสง จึงควรมีเอกสารแนะนําเกีย่ วกับวัตถุอนั ตราย
สําหรับพนักงานขับรถ ซึง่ ผูป ระกอบการหรือผูส ง ของเปนผูจ ดั หาใหโดย
อาจเตรียมเอกสารดังกลาวไดจากขอมูลความปลอดภัยของสาร (MSDS)
ซึง่ หาไดจากผูผ ลิต หรือผูค า วัตถุอนั ตรายนัน้ ๆ MSDS ของสารโดยทัว่ ไป
ควรครอบคลุ ม หั ว ข อ ต อ ไปนี้ ข อ มู ล สิ น ค า การจําแนกสารเคมี
สารประกอบทีเ่ ปนอันตราย คุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมี ขอมูลดาน
อัคคีภยั และการระเบิด ขอมูลเกีย่ วกับอันตรายตอสุขภาพ มาตรการ
ดานความปลอดภัย ขอปฏิบตั ใิ นการขนยายและจัดเก็บ (ตารางที่ 4) ดังนี้
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ตารางที่ 4 ตัวอยางขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี
MSDS ของเมทธิลแอลกอฮอล
ขอมูลสินคา
ชือ่ ทางการคา XYZ ชือ่ ทางเคมี เมทธิลแอลกอฮอล
สูตรทางเคมี CH3OH
ผูผ ลิต/ผูนาเข
ํ า บริษัท ABC ขนสง จํากัด
ทีอ่ ยู 1234 ถนนขนสง เขตวัตถุ
อันตราย กรุงเทพฯ
การจําแนกสารเคมี
U.N. Number
1230
CAS No.
67-56-1
สารประกอบทีเ่ ปนอันตราย
เมทธิลแอลกอฮอล 30-60 %
TLV: 200 ppm
LD50: 5628 มิลลิกรัม/กก.
คุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมี
จุดเดือด
65 0C ที่ 760 มิลลิเมตร
ปรอท
จุดหลอมเหลว
-97.8 0C ที่ 760 มิลลิเมตร
ปรอท
ความดันไอ
96 ที่ 20 0C
การละลายไดในนํ้า
ละลายนําได
้ 100 % โดยนํา้
หนัก
ความถวงจําเพาะ
1.105
อัตราการระเหย
2.07
ลักษณะ สี และกลิ่น เปนของเหลวสีเขียว ใส มีกลิ่น
แอลกอฮอล
ความเปนกรดดาง
ประมาณ 10 ทีค่ วามเขมขน 33%
ขอมูลดานอัคคีภยั และการระเบิด
จุดวาบไฟ
26.9 0C
ขีดจํากัดการติดไฟ
คาตําสุ
่ ด 7.3%
คาสูงสุด 36.0%
อุณหภูมทิ ส่ี ามารถติดไฟไดเอง
464 0C
การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
มีความเสถียร
สารทีต่ อ งหลีกเลีย่ งจากกัน
ไมมี
สารอันตรายทีเ่ กิดจากการสลายตัว การเผาไหมจะทําให
เกิดกาซคารบอนมอนอกไซด หรือคารบอนไดออกไซด

ขอมูลเกีย่ วกับอันตรายตอสุขภาพ
ทางเขาสูร า งกาย: การกิน การหายใจ ทางผิวหนัง และตา
อันตรายเฉพาะที่ (ผิวหนัง ตา เยื่อบุ): ทําใหเกิดผืน่ แดง
บ ว ม แ ด ง และอาจทํ าอั น ตรายชั่ ว คราวต อ แก ว ตา
มาตรการดานความปลอดภัย
การปฐมพยาบาล
ทางผิวหนัง: ถอดเสือ้ ผาทีเ่ ปอ นสารออก ลางบริเวณผิวหนัง
ทีส่ มั ผัสดวยสบู และนําปริ
้ มาณมากถามีอาการบวมแดงมากขึน้
ควรปรึกษาแพทย
การหายใจ:
ใหเคลื่อนยายผูปวยใหไดรับอากาศบริสุทธิ์
ถาหายใจติดขัดใหออกซิเจน ถาหยุดหายใจ ใหทํ าการ
ผายปอด และนําสงแพทยทนั ที
ตา: ใหลา งตาดวยนําสะอาดปริ
้
มาณมาก อยางนอย 15 นาที
ถายังมีการระคายเคือง ปวดบวม และนําตาไหล
้
ใหปรึกษาแพทย
ขอปฏิบัติในการขนยายและจัดเก็บ
การยกยาย และการจัดเก็บ
- ! เก็ บ ให ห  า งจากแหล ง ความร อ น
ประกายไฟ หรือสัมผัสกับแสงอาทิตย
โดยตรง
-! หามตัดหรือเชือ่ มภาชนะบรรจุเปลา
การรั่ว และการหก
ถาเกิดการหก หรือรัว่ ไหลของสารเมทธิลแอลกอฮอล
ควรปฏิบัตดิ งั นี้
-! สวมอุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคล
-! กําจัดแหลงทีท่ าให
ํ เกิดความรอนตางๆ
-! เก็บสารที่หก หรือรั่ว โดยเก็บไวใน
ภาชนะทีเ่ ก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ
สารทีใ่ ชในการดับเพลิง
-! ใชนํ้าหลอเย็นภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับ
ไฟ หามใชนํ้าดับไฟโดยตรง เนือ่ งจาก
จะทําใหไฟขยายวงกวางขึน้
-! สวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
และเครื่ อ งช ว ยหายใจชนิ ดถังอากาศ
แบบติดตัวบุคคล
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2.3 การฝกอบรมพนักงานขับรถ
ผูป ระกอบการควรจัดใหมกี ารอบรมสําหรับพนักงานขับรถทุกคน
โดยหัวขอในการฝกอบรมควรครอบคลุม เรือ่ งตอไปนี้
- ระเบียบวิธปี ฏิบตั ใิ นการขนสง
-! ประเภทของวัตถุอนั ตรายทัง้ 9 ประเภท
-! วิธีการใช MSDS ใบกํากับการขนสง และเอกสารเกี่ยวกับ
การตอบโตเหตุฉกุ เฉิน
-! ความหมายของสัญลักษณ ฉลาก ปาย และเครือ่ งหมาย
ตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับวัตถุอนั ตราย
-! ขอปฏิบตั ริ ะหวางการขนสง
-! การคัดแยกประเภทสินคาอันตราย
-! การตอบโตเหตุฉกุ เฉินเบือ้ งตน
-! การใชอปุ กรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคล
-! อุปกรณและขัน้ ตอนการใชงาน (Loading/Unloading)
-! การตรวจตราอุปกรณ
ทัง้ นีผ้ ปู ระกอบการไมควรอนุญาตใหพนักงานขับรถทีย่ งั ไมผา น
การอบรม ทําหนาทีข่ บั รถบรรทุกวัตถุอนั ตราย อีกทัง้ ควรจัดอบรมเปน
ระยะๆ ดวยเพือ่ ฟน ฟูและเพิม่ เติมความรูห รือเทคนิคใหมๆทีเ่ กีย่ วของกับการขับรถ
ขนสงวัตถุอนั ตรายอยางระมัดระวัง

บทที่ 3
หนาที่ของพนักงานขับรถขนสงวัตถุอันตราย
3.1 หลักเกณฑทั่วไป
พนักงานขับรถขนสงวัตถุอันตรายนั้น ถือไดวาเปนบุคคลที่มี
ความสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะเมือ่ เตรียมการขนสง และเมือ่ ขับรถบรรทุก
วั ตถุอันตรายเพื่ อนํ าไปยังจุ ดหมายปลายทาง หากพนักงานขับรถ
ไมปฏิบตั ติ ามหนาที่ หรือไมทราบบทบาทหนาที่ของตน อาจทําใหเกิด
ความเสี ย หายหรื อ เกิ ด อุ บั ติ ภั ย ได หน า ที่ แ ละข อ ควรปฏิ บั ติ ข อง
พนักงานขับรถขนสงวัตถุอนั ตราย มีดงั ตอไปนี้
1.! ตองมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 4
2.!ปฏิบตั ติ ามขอควรปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยอยางเครงครัด
3.! ปฏิบตั ติ ามขอแนะนําในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุหรือเหตุฉกุ เฉิน
4.! เข า รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ การขั บ ขี่ ย านพาหนะบรรทุก
วัตถุอันตรายที่นายจางจัดให

3.2 การขอใบอนุญาตขับขีป่ ระเภทที่ 4
อุบัติภัยรายแรงที่เคยเกิดขึน้ กับรถขนสงวัตถุอนั ตรายสวนใหญ
มีสาเหตุเนื่องจาก พนักงานขับรถขาดความรูค วามชํานาญเกี่ยวกับรถ
และไมรูวิธีการปฏิ บั ติที่ถูกตองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น มาตรการหนึง่
ที่กรมการการขนสงทางบกใชในการควบคุมและปองกันแกไขปญหา
ดังกลาว ไดแกพนักงานขับรถทีต่ อ งการขอใบอนุญาตขับขีป่ ระเภทที่ 4
ตองมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
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1.! ตองมีอายุไมตากว
่ํ า 25 ป
2.! ตองเปนผูมีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
3.! ต อ งผ า นการศึ ก ษาอบรม และทดสอบตามขั้ นตอนที่
กรมการขนสงทางบกกําหนด
4.! กรณีเปนผูไดรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยการ
ขนสงทางบกชนิดที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 มาแลว ตองผาน
การศึกษาอบรม และทดสอบเพิ่มเติมสําหรับการขอรับ
ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 95 (4) แหงพระราชบัญญัติ
การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การขนสงทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 อธิบดีกรมการขนสงทางบก
ไดกําหนดประเภท หรือ ชนิด และลักษณะการบรรทุกวัตถุอนั ตราย
ของใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 4 ไวดงั นี้
1.) ประเภทหรือชนิดของวัตถุอันตรายตามประกาศนี้ใหเปน
ไปตามประกาศกรมการขนสงทางบก เรือ่ ง กําหนดประเภทหรือชนิด
ของวัตถุอนั ตราย ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543
2.)! รถทีใ่ ชขนสงวัตถุอนั ตรายตามขอ 1 ทีม่ ลี กั ษณะการบรรทุก ดังนี้
-! รถทีใ่ ชในการขนสงสัตวหรือสิง่ ของลักษณะ 4 (รถบรรทุก
วัตถุอนั ตราย) ทีถ่ งั บรรทุกมีความจุเกินกวา 1,000 ลิตร
-! รถทีใ่ ชในการขนสงสัตว หรือสิง่ ของ ลักษณะ 6 (รถพวง)
และลักษณะ 7 (รถกึง่ พวง) ทีถ่ งั ทีใ่ ชในการบรรทุก
เฉพาะวัตถุอนั ตราย มีความจุเกินกวา 1,000 ลิตร
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3.)! รถที่ใชในการขนสงสัตว หรือสิง่ ของ ลักษณะอืน่ นอกจาก
ทีก่ ําหนดไวในขอ 2 ที่มีลักษณะการบรรทุกโดยนําไปใช
ในการบรรทุกวัตถุอนั ตราย ดังนี้
-! วัตถุอันตรายประเภทที่ 1 (วัตถุระเบิด) ประเภทที่ 6
(สารพิษและสารติดเชื้อ) และประเภทที่ 7 (วัตถุ
กัมมันตรังสี)
-! วัตถุอันตรายที่เปนกาซ หรือกาซเหลวบรรจุในภาชนะ
โดยมีปริมาณรวมกันเกินกวา 1,000 ลิตร หรือ
มีนาหนั
้ํ กรวมกันเกินกวา 1,000 กิโลกรัม
-! วัตถุอันตรายที่เปนของเหลวที่บรรจุในภาชนะ โดยมี
ปริมาณรวมกันเกินกวา 1,000 ลิตร หรือเปนของแข็ง
ที่นําหนั
้ กรวมกันเกินกวา 1,000 กิโลกรัมหรือทัง้ สอง
อย า งรวมกั น เกิ นกว า 1,000 ลิ ต รหรื อ เกิ น กว า
1,000 กิโลกรัม อยางใดอยางหนึง่
4.)!ประกาศนี้มิใหใชบังคับแก
-! รถที่ ใ ช ใ นการบรรทุ ก เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส  ว นผสมของ
แอลกอฮอล ทีภ่ าชนะบรรจุเครือ่ งดืม่ ในแตละภาชนะ
มีปริมาตรไมเกิน 250 ลิตร
-! รถที่ใชลากจูงรถที่บรรทุกวัตถุอันตรายตามประกาศนี้
ในกรณีที่รถบรรทุกวัตถุอันตรายนั้นไมสามารถใชงาน
ไดตามปกติหรือเกิดอุบตั เิ หตุ
-! รถที่ใชในการขนสงวัตถุอนั ตรายอืน่ นอกจากทีก่ ําหนด
ไวในขางตน และไดรบั ยกเวนตามเอกสารคําแนะนํา
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ของสหประชาชาติ ว  า ด ว ยการขนส ง วั ต ถุ อั น ตราย
และ(UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods) ทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากกรมการ
ขนสงทางบก
5)!ประกาศนี้ใหใชบังคับ เมื่อพนกําหนดหกสิบวัน นับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป (ประกาศ
ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2544)

3.3 ขอปฏิบตั ใิ นการขนสง
เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิง่ แวดลอม พนักงานขับรถ
ขนสงวัตถุอนั ตราย ควรปฏิบตั ิ ดังตอไปนี้
3.3.1! กอนเคลื่อนรถออกจากจุดรับวัตถุอนั ตราย
1) ตรวจสอบเอกสารรายชือ่ สินคาวาตรงกับสินคาทีจ่ ะขนสง
2)!ตรวจสอบเครือ่ งหมาย และฉลากบนบรรจุภัณฑ และ
ปายบนยานพาหนะวาถูกตองตรงกับประเภทของวัตถุ
ที่บรรจุ และบรรทุกหรือไม
3)!ตรวจสอบเอกสารกํากับการขนสง วามีขอ มูลกรอกไว
อยางครบถวน
4)!ตรวจสอบวามีเอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัตถุ
ที่จะขนสง
5)!ตรวจดูบรรจุภัณฑที่จะขนสงวาอยูในสภาพดีเรียบรอย
ไมแตกหรือชํารุดเสียหาย
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6)!ตรวจดูการจัดวางวัตถุอนั ตราย วามีการจัดวาง และ
ขนสงวัตถุทถ่ี กู ตอง (ดูตารางที่ 1)
7)! ตรวจสอบเครือ่ งมือและอุปกรณความปลอดภัยประจํารถ
วามีครบถวนและอยูใ นสภาพทีใ่ ชงานได
8)!ตรวจสภาพรถ เชน
-! ตรวจสอบความพรอมของรถและอุปกรณสว นควบคุม
-! ตรวจสภาพรถ เชน ความดันของลมยาง รอยรัว่ หรือ
ขอบกพรองกอนออกรถ หากพบวาบกพรองระหวาง
การขนสงควรจอดรถและแกไขทันที
-! ตรวจสภาพยาง ทุกๆ 2 ชัว่ โมง หรือประมาณ 150 กม.
หากพบวามีขอ บกพรอง เชน พบวายางเสนใดเสนหนึง่
รอนกวาปกติใหจอดรถในทีป่ ลอดภัยและเปลีย่ นยาง
เสนทีร่ อ นออก
9)!การกําหนดเสนทางเดินรถกอนออกเดินทางตองศึกษา
เสนทางและกําหนดเสนทาง โดยหลีกเลีย่ งเสนทางที่
อาจกอใหเกิดอันตรายทีร่ นุ แรง เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ เชน
อุโมงคทม่ี ชี มุ ชนหนาแนน ถนนทีเ่ ล็กหรือแคบ
3.3.2! การเติมนํามั
้ นเชือ้ เพลิงตองปฏิบตั ิ ดังนี้
1)!ดับเครือ่ งยนตกอ นเติม
2)!ตองมีผูควบคุมประจํารถตลอดเวลาทีเ่ ติม
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3.3.3! การตรวจสอบความปลอดภัย เมือ่ พบกองไฟอยูข า ง
ทางเดินรถขางหนา ตองตรวจสอบใหแนชดั วาปลอดภัย
จึงขับรถผานไปได ไมควรจอดรถใกลกองไฟในระยะ
นอยกวา 50 เมตร
3.3.4 การจอดรถ
1)!จอดบนไหลทางใหหา งจากเสนขอบถนนไมนอ ยกวา
1.5 เมตร
2)! หากจําเปนตองจอดรถเนือ่ งจากเครือ่ งยนตขดั ของ
ใหแสดงเครือ่ งหมายรถขัดของ
3.3.5 การเก็บดูแลรถระหวางการขนสง หากมีเหตุฉกุ เฉิน
จําเปนตองจอดรถทีย่ งั มีวตั ถุอนั ตรายอยูใ นรถเปนเวลานาน
ควรดําเนินการ ดังนี้
1)!จอดรถในสถานทีท่ มี่ ผี คู วบคุมดูแล หรือในคลังสินคา
หรือในโรงงานทีม่ หี นวยรักษาความปลอดภัย โดยแจง
ผูค วบคุมใหทราบวาสินคาทีบ่ รรทุกมีอนั ตรายอยางไร
ถาผูขับรถไมอยูที่รถตองแจงใหผูควบคุมทราบที่อยู
เพื่อใหสามารถติดตอไดสะดวก รวดเร็ว
2)! ถาไมสามารถหาทีจ่ อดตามขอ 1) ได ใหจอดรถใน
ที่สําหรับจอดรถโดยทั่วไปได แตตองเปนสถานที่
ปลอดภัย และตองมีผดู แู ลรถตลอดเวลา
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3)!ถาไมสามารถหาทีจ่ อดรถตามขอ 1) หรือ 2) ได
ใหจอดรถหางจากทางหลวงและชุมชน โดยตองมี
ผูดแู ลรถตลอดเวลา
3.3.6! การทําความสะอาดรถหลังจากการขนถายวัตถุอนั ตราย
1)!กรณีใชรถบรรทุกหีบหอภาชนะ หรือถังทีย่ กขึน้ ลงได
เมื่ อ มี วั ต ถุ อั น ตรายตกหล น หลั ง ทํ าการขนถ า ย
เสร็จแลวตองทํ าความสะอาดอยางถูกตอง และ
ระมัดระวังไมใหวัสดุดูดซับหรือนํ้าที่ชะลางรถนั้น
ไหลลงสูล านํ
ํ าสาธารณะ
้
2 )! กรณี ใ ช ร ถบรรทุ ก วั ต ถุ อั น ตรายชนิ ด หนึ่ ง และ
จะเปลี่ ย นไปบรรทุ ก อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ต อ งทํ า
ความสะอาดถังทีบ่ รรทุกนัน้ และระมัดระวังไมให
วั ต ถุ อั น ตรายปนเป  อ นออกสู  ส ภาพแวดล อ ม
ขางนอกได

บทที่ 4
การปองกันและระงับอุบัติภัยจากการขนสงวัตถุอันตราย
การปองกันอุบตั ภิ ยั จากการขนสงวัตถุอนั ตราย เปนมาตรการ
ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัย และความสูญเสียที่อาจ
เกิดขึน้ ในระหวางการขนสงวัตถุอนั ตราย ซึง่ นอกเหนือจากมาตรการ
ทางกฎหมายแลว ผูประกอบการควรดําเนินการเพื่อการปองกันและ
ลดความสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการขนสงวัตถุอนั ตรายและเตรียมพรอม
สําหรับรับมือกับสถานการณฉกุ เฉินซึง่ อาจเกิดขึน้ โดยการจัดทําขั้นตอน
การปฏิบตั งิ านมาตรฐาน ทัง้ สําหรับงานประจําและในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
จัดใหมีการฝกซอมตามแผนฉุกเฉินที่วางไว รวมทัง้ จัดหาเครือ่ งมือและ
อุปกรณความปลอดภัยไวตามความเหมาะสมดวย
4.1 ขั้นตอนการปฏิบตั งิ านมาตรฐานสําหรับเหตุฉกุ เฉิน (Standard
Operating Procedures),(SOP) SOP เบือ้ งตนสําหรับเหตุฉกุ เฉิน คือ
แผนฉุกเฉิน ซึ่งควรประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
1) การประเมินความเสีย่ งหรือการสํารวจพื้นที่
ขอมูลทีไ่ ดจากการประเมินความเสีย่ งจะถูกนํามาใชในการวางแผน
ตอบโตเหตุการณ เชน ความรุนแรงของสถานการณทอี่ าจเกิดขึน้ พืน้ ทีห่ รือ
ประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบ การควบคุมสถานการณ การอพยพ
และขบวนการกําจัดและฟน ฟูวตั ถุอนั ตราย (Clean-up) ในการประเมิน
ความเสีย่ ง นัน้ จะตองมีขอ มูลตอไปนี้
1.1 แหลงและขนาดของการหกลนหรือรัว่ ไหล
1.2 ผลกระทบในขณะนัน้ จากการหกลนหรือรัว่ ไหล
1.3 ลักษณะของเหตุการณ
1.4 การบงชีเ้ บือ้ งตนเกีย่ วกับวัตถุ (ถาเปนไปได)
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2) การวางแผนกอนเกิดเหตุ
การวางแผนลวงหนาเปนเรือ่ งทีด่ สี าหรั
ํ บการตอบโตเหตุฉุกเฉิน
เพราะจะชวยใหสามารถตอบโตเหตุการณไดอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรม
ในการวางแผนควรประกอบดวย
2.1! การประสานงานกับหนวยงานทีใ่ หบริการเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน
เชน สถานีดบั เพลิง สถานีตารวจ
ํ โรงพยาบาล เปนตน
2.2! ขัน้ ตอนและรายละเอียดของแผนตอบโตเหตุฉกุ เฉิน
2.3! ระบุรายชื่อและเบอรโทรศัพทของหนวยงานพื้นที่ที่ให
ความชวยเหลือได
2.4! กําหนดวิธีการปรับแผนใหทันกับเหตุการณเสมอ
2.5! ขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ ารกับสารเคมีทเี่ กีย่ วของอยางปลอดภัย
3) กําหนดบทบาทของบุคลากร สายบังคับบัญชา การอบรม
และการสือ่ สาร ดังตอไปนี้
3.1! หนาทีข่ องบุคลากรเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน
3.2! บัญชีรายชือ่ ของทีมตอบโตเหตุฉกุ เฉิน
3.3! ความรั บ ผิ ดชอบของผูที่อยูนอกพื้นที่เกิดเหตุ เชน
ประชาสัมพันธการแจงเหตุฉกุ เฉินของบริษทั
3.4! สายการบังคับบัญชาในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
3.5!หน า ที่ ที ม สนั บ สนุ น ซึ่ ง อยู  น อกพื้ น ที่ เ กิ ด เหตุ แ ละ
ความสัมพันธในสายการบังคับบัญชา
3.6! ระดับของการฝกอบรม ความถีใ่ นการอบรมและเนือ้ หา
การอบรมที่ เกี่ ย วกั บเหตุฉุก เฉิน สํ าหรั บทีมตอบโต
เหตุฉุกเฉิน
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3.7! วิธกี ารสือ่ สาร ระหวางผูตอบโตเหตุฉุกเฉินและทีมที่
อยูด า นนอกพืน้ ที่ รวมทัง้ ขัน้ ตอนการสือ่ สาร เพือ่ ขจัด
การใชวิทยุสื่อสารที่ไมจาเป
ํ น
3.8! หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินทั้งหมด
4) การฝกอบรมและการซอม
ผูที่เกี่ยวของจะตองไดรับการอบรมเรื่องแผนฉุกเฉิน และมี
สําเนาแผนฉุกเฉินฉลับลาสุดดวย นอกจากนี้ ควรจัดใหมกี ารฝกซอม
ตามแผนฉุกเฉินเปนประจํา ซึง่ ความถีใ่ นการซอมนีค้ วรขึน้ กับความ
เสี่ยงของการขนสงนัน้ ๆ
4.2 แนวทางการดําเนินการเมือ่ เกิดภาวะฉุกเฉิน
4.2.1 ขอควรปฏิบตั สิ าหรั
ํ บพนักงานขับรถ
การระงับอุบัติภัยเบื้องตนโดยพนักงานขับรถ มีดงั ตอไปนี้
1) กรณีเกิดอุบตั เิ หตุ หากเกิดอุบัติเหตุทาให
ํ ถังบรรทุกแตก
ไมสามารถหยุดยัง้ การรัว่ ไหลของวัตถุอนั ตรายได และพนักงานขับรถ
อยูในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
1.1! ดับเครือ่ งยนต
1.2!ติดตั้งเครื่องหมายใหสัญญาณ และแจงเตือนผูใ ชรถ
และผูค นทีผ่ า นไปมา
1.3! หามสูบบุหรี่ หามใชโคมไฟทีไ่ มมอี ปุ กรณครอบ
1.4!แจงใหสาธารณชนทราบเกีย่ วกับอันตรายของสารทีบ่ รรทุก
และแนะนําใหอยูเ หนือลม หรือปฏิบตั ติ ามคําแนะนําทีร่ ะบุไว
ในเอกสารคําแนะนําเกีย่ วกับวัตถุอนั ตรายสําหรับพนักงานขับรถ
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1.5!แจงตํารวจและหนวยดับเพลิงเร็วทีส่ ดุ หมายเลข 191,199
1.6!แจงผูประกอบการทราบโดยเร็ว
! 2) การเคลือ่ นยายรถกรณีฉกุ เฉิน
1.1!ควรเคลือ่ นยายรถออกจากทีเ่ กิดเหตุไปเมือ่ มีความจําเปน
เพื่อปองกันชีวิตและทรัพยสิน
1.2! กรณีถงั บรรทุกวัตถุอนั ตรายเกิดการรัว่ ไหลตองปฏิบตั ดิ งั นี้
- เคลือ่ นยายรถออกจากทางหลวง และหางไกลลํานํา้
สาธารณะและชุมชน
- หากไมเสีย่ งตอการเกิดอันตรายจนเกินไป ใหรีบ
หยุดยั้งการรั่วไหลดวยการดูดซับสารที่หกรั่วดวย
ดิน ทรายหรือสารดูดซับที่ไมติดไฟเทาที่จะทําได
หรือรองรับสารที่รั่วไหลดวยภาชนะที่มี
1.3! หลั งเกิ ดเหตุแจงหนวยงานที่รับผิดชอบและบุคคล
ที่เกี่ยวของใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
1.4! ถาสารเคมีไหลลงสูแ หลงนําให
้ แจงหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
1.5! เก็บเอกสารการขนสงวัตถุอนั ตรายและเอกสาร
คําแนะนําเกีย่ วกับวัตถุอนั ตรายไวกบั ตัว
1.6! สื่อสารและบอกรายละเอียดเกีย่ วกับวัตถุอนั ตราย
ที่ขนสงมากับบุคลากรกูภัยเหตุฉุกเฉิน
1.7! อยาละทิง้ บริเวณทีเ่ กิดเหตุไป
1.8! ถาตองทิง้ รถไว ไมมผี ดู แู ลใหใสเกียรและดึงเบรกมือไว
1.9! ถาตูส นิ คาไฟไหมใหปลดล็อครถลากออกจากตูส นิ คา
แตอยาเปดประตูรถลาก
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1.10! ถาไฟไหมขณะที่กําลังถายเทใหปดวาลวหยุดการ
ทํางานและปดปม ทัง้ หมด
1.11! หามดม ชิม หรือสัมผัสวัตถุอนั ตรายใหบง ชีว้ ตั ถุ
อันตรายจากปายหรือใบกํากับการขนสงและฉลาก
1.12! ใหทกุ คนอยูใ นทิศเหนือลมและหางจากทีเ่ กิดเหตุ
1.13 กักกันและจัดเก็บสิง่ ทีจ่ ะเปนแหลงของความรอน
หรือประกายไฟ เชน ไฟแช็ค บุหรี่ และยาน
พาหนะใหอยูหางจากพื้นที่เกิดเหตุ
1.14 เคลือ่ นยายวัตถุอนั ตรายทีไ่ มเสียหายไปยังทีป่ ลอดภัย
ถาทําได
1.15 ถายเทวัตถุอันตรายออกจากพื้นที่เกิดเหตุเฉพาะ
เมื่อไมมกี ารรัว่ ไหล
1.16 ควรมีกลองถายรูปทีใ่ ชไดงา ยไวเพื่อสามารถบันทึก
เหตุการณทเี่ กิดขึน้ ได
4.2.2 ขอควรปฏิบตั สิ าหรั
ํ บผูป ระกอบการขนสง
การระงับอุบัติภัยในภาวะฉุกเฉินสําหรับผูประกอบการ
ขนสง มีดงั ตอไปนี้
1. หากมี ผู  ไ ด รั บ บาดเจ็ บ ให รี บ จั ด การปฐมพยาบาล
ถาสามารถทําไดและนําสงสถานพยาบาลโดยเร็ว
2.! ควบคุมหรือหยุดยัง้ การรัว่ ไหลของสารเคมี เชน อุดรูรว่ั
หรือหาภาชนะมารองรับ หากทําไดโดยปลอดภัย
3.! ไมปลอยใหสารเคมีรวั่ ไหลหรือระเหยออกไป
4. หลังเกิดเหตุแจง 199 และบุคคลทีเ่ กีย่ วของใหเร็ว
ทีส่ ดุ เทาที่จะทําได
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5.! ถาสารเคมีไหลลงสูแ หลงนําให
้ แจงหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
6.! เก็บใบกํากับการขนสงสารเคมีไวกบั ตัว
7.! สือ่ สารแจงรายละเอียดกับบุคลากรทีม่ ากูภ ยั เหตุฉกุ เฉิน
เกีย่ วกับวัตถุอนั ตรายทีข่ นสงมา
8.! อยาละทิ้งบริเวณที่เกิดเหตุไป
9.! อยาเคลือ่ นยายรถ
10.!ถาตูสินคาไฟไหมใหปลดล็อครถลากออกจากตูส นิ คา
แตอยาเปดประตูรถลาก
11.!ถาไฟไหมขณะที่กําลังถายเทใหปดวาลวฉุกเฉินเพื่อ
หยุดการทํางานและปดปม ทัง้ หมด
12.!หลีกเลีย่ งการหายใจหรือสัมผัสวัตถุอนั ตราย
13.!หามดม ชิ มหรื อแตะตองวั ตถุอันตรายเพื่ อบงชี้วา
เปนสารอะไร ใหบงชี้สารจากปายใบกํากับการขนสง
ฉลากและฉลากขอมูล
14.!หามดืม่ กิน สูบบุหรี่บริเวณใกลที่เกิดเหตุ
15.!ใ ห ทุ ก คนอยู  ใ นที่ สู ง และอยู  เ หนื อ ลมและห า งจาก
ที่เกิดเหตุ
16.!กั กกันหรือจั ดเก็ บสิ่ งที่ จะเปนแหลงของความรอน
หรือประกายไฟ เชน ไฟแช็ค บุหรี่ และยานพาหนะ
ใหอยูหางจากพื้นที่เกิดเหตุ
17.ถาสามารถดําเนินการไดใหเคลื่อนยายวัตถุอันตราย
ทีไ่ มเสียหายไปยังทีป่ ลอดภัย
18.!รบี ขนถายวัตถุอนั ตรายออกจากพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ เมือ่ ไมมี
การรั่วไหล
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4.3 เครือ่ งมือและอุปกรณความปลอดภัยสําหรับรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย
1) ถังดับเพลิง ผูประกอบการขนสงตองจัดใหมเี ครือ่ งดับเพลิง
ตามประเภทและลักษณะดังตอไปนี้ ไวในรถขนสงวัตถุอนั ตราย
1.1 กรณีน้าหนั
ํ กรถรวมสูงสุดไมเกิน 3,500 กิโลกรัม
ตองมี เครื่องดับเพลิ งแบบมือถื อชนิดผงเคมีแหง ขนาด
บรรจุไมนอ ยกวา 2 กิโลกรัม อยางนอย 1 เครือ่ ง ติดตัง้
ที่หองผูขับ โดยถังดับเพลิงนัน้ ตองมีคณ
ุ ภาพใชงานไดดี
กรณี ที่ ร ถมี นํ้ าหนั ก รวมสู ง สุ ด เกิ น 3,500 กิ โ ลกรั ม
ตองมีเครื่องดับเพลิงขนาดไมนอ ยกวา 6 กิโลกรัม เพิม่ ขึน้
อีกอยางนอย 1 เครือ่ งทีด่ า นนอกหองผูข บั
1.2 ถั งดั บ เพลิ งเหล านี้ ต องไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึง่ ไดแบงประเภทของถังดับเพลิง
ออกตามประเภทของเชือ้ เพลิง ดังนี้
-! ประเภท A เหมาะสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อ
เพลิงธรรมดา เชน ไม ผา กระดาษยาง และพลาสติก
-! ประเภท B เหมาะสําหรับเพลิงทีเ่ กิดจากการติดไฟ
ของของเหลว กาซ ไข นํ้ามันเชือ้ เพลิงเปนตน
-! ประเภท C เหมาะสําหรับการดับเพลิงที่เกิดจาก
อุปกรณไฟฟา วัตถุที่มีกระแสไฟฟา
-! ประเภท D เหมาะสําหรับการดับเพลิงที่เกิดจาก
โลหะตางๆทีต่ ดิ ไฟ เชน แมกนีเซียม โซเดียม โปตัสเซียม
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หมายเหตุ ในถังดับเพลิงอาจมีผงเคมีดับเพลิงหลายประเภทในถัง
เดียวกัน เชน ประเภท A B C ซึ่งสามารถดับเพลิงไดหลายประเภท
- ตองติดตัง้ ถังดับเพลิงไวในลักษณะทีส่ ามารถนําออกมา
ใชงานไดสะดวกรวดเร็วและตองไมอยูใกลปลายทอ
ไอเสียหรือปลายทอสําหรับรับหรือจายวัตถุอนั ตราย
- สารทีใ่ ชในการดับเพลิงตองไมกอ ใหเกิดกาซพิษ
2) อุปกรณเพือ่ ความปลอดภัย อุปกรณเพือ่ ความปลอดภัย
ที่ ค วรจั ด ให มี ไ ว ป ระจํ ารถตามความจํ าเป น สํ าหรั บ รถบรรทุ ก วั ต ถุ
อันตรายแตละประเภทมีดังนี้
2.1 เครือ่ งมือสําหรับซอมรถกรณีฉกุ เฉิน
2.2 หมอนสําหรับหนุนลอรถ
2.3 อุปกรณไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบเคลือ่ นยายได
2.4 เครือ่ งหมายสะทอนแสงทีส่ ามารถตัง้ กับพืน้ ได เพื่อ
ใชในกรณีรถขัดของ
2.5 เสือ้ สะทอนแสง
2.6 อุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคล (personal Protection
Equipment) (ตารางที่ 5) เชน อุปกรณปอ งกันตา
เครื่องชวยหายใจ รองเทาหุมขอหรือรองเทานิรภัย
ถุงมือและผากันเปอ น เอีย้ มหรือชุดปองกันสารเคมี
2.7! นํายาล
้ างตา
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ตารางที่ 5 อุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลชนิดตางๆ
อุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลชนิดตางๆ
อุปกรณ
รายละเอียดของ การปกปองและขอควรระวัง
อุปกรณ
1.อุปกรณปอ งกันภัย เปนชุดหอหุม ทัง้ ราง ปองกันกาซ ฝุน ไอระเหย
และการกระเด็นของสาร ไม
กายมิดชิด(Fullyสวนบุคคล
encapsulating suit) สามารถระบายความร อ น
1.1ชุดปดคลุมทัง้ ตัว
จากรางกายได จึงอาจทําให
(เปนชุดชิน้ เดียว
ผู  ส วมได รั บ อั น ตรายจาก
รองเทา และถุงมือ
อาจอยูติดกับชุด
ความรอน
หรือเปนชิน้ เดียวกับ
ชุดและสามารถ
เปลีย่ นได หรืออาจ
แยกกัน)
1.2 ชุดทีไ่ มปด คลุมทัง้ ตัว เปนชุดหลายชิน
้ ไมได ปองกันสารกระเด็นถูกรางกาย

หอหุม รางกายทัง้ หมด
(Non-encapsulating
suit) (เสือ้ ฮูด กางเกง
หรือชุดหมีและเสือ้ คลุม
ทั้งตัวชิ้นเดียว)

ป อ งกั น ฝุ  น และวั ต ถุ อื่ น ๆ
ยกเวน กาซและไอระเหยไม
ปกป อ งส ว นคอและศี ร ษะ
ไมใชในกรณีทตี่ อ งการปองกัน
การซึมผานของกาซหรือของ
เหลวทีก่ ระเด็นมาสัมผัส
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อุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลชนิดตางๆ
อุปกรณ
รายละเอียดของ การปกปองและขอควรระวัง
อุปกรณ
เอี๊ยมที่ปกปองขาและ เพิ่มการปกปองหนาอก แขน
แขน (อาจรวมเปนชิน้ และขาจากสารเคมีทก่ี ระเด็น
เดี ย วหรื อ แยกกั น ) มาสัมผัส มีประโยชนสาหรั
ํ บ
มักสวมทับชุดที่ไมหอ การทํางาน เชน เก็บตัวอยาง
หุมรางกายทั้งหมด ปดฉลากและการวิเคราะห
ชุ ด ปกป อ งร า งกาย ปกป องรางกายจากอนุภาค
จากสารปนเป  อ นที่ แอลฟาและเบตา ไมสามารถ
เปนรังสี
ปองกันรังสีแถมมาออกแบบมา
สําหรับปองกันการปนเปอ นผิว
ชุดคลุมที่ติดไฟไดชา ปกปองรางกายจากเปลวไฟ
(โดยทั่ ว ไปมั ก ใส ไ ว ทีแ่ ลบออกมา อาจทําใหเกิด
ชั้นใน)
อันตรายจากสภาพความรอน
รุนแรงยิง่ ขึน้
เปนหมวกแข็งทําดวย ปกปองศรีษะจากการกระแทก
2.หมวกนิรภัย
พลาสติกแข็งหรือยาง ซึ่ ง ต  อ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม
อาจมี วั ส ดุ บุ ด  า นใน ขอกําหนดของ OSHA ใน 29
เพือ่ ใหเกิดความอบอุน
CFR 1910.135
3 . ค ร อ บ ป  อ ง กั น มีสว นประกอบ 2 สวน ป อ งกั น สารเคมี ที่ ก ระเซ็ น
คือ ตัวครอบและเลนสใส ออกมาเปนอนุภาคเล็กหรือ
ใบหนา (Hood)
วัสดุทที่ าจะต
ํ องทนทานตอ ใชปอ งกันฝุน
สารเคมีและแรงกระแทก
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อุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลชนิดตางๆ
อุปกรณ
รายละเอียดของ การปกปองและขอควรระวัง
อุปกรณ
4. หมวกคลุมผม โดยมี ก ระบั งหมวกที่ ปองกันการปนเปอนของสาร
แข็งพอและยืน่ ออกมา เคมีที่ผม ปองกันไมใหผม
พอทีจ่ ะใชเปนสิง่ เตือน เขาไปติดในเครือ่ งมือ และ
เมื่ อ ศี ร ษะเข า ไปชน รวบผมไมใหเกะกะหนากาก
กับชิน้ สวนเครือ่ งจักร
กระบังหนาขนาด 8 นิว้ ปกปองตา ใบหนาจากสารเคมี
5. หนากาก
เปนอยางนอย (ปกปดใบ แตไมสามารถปกปองจากสารเคมี
หนาทัง้ หมด)หรือฮูดกัน ที่กระเด็นออกมาในแนวโคง
สารเคมีทกี่ ระเซ็นมา
ปกปองตาไดจากั
ํ ด
6. แว น ตานิ ร ภั ย รูปรางลักษณะเหมือน ปกปองตาจากอนุภาคขนาด
(Safety Glasses) แว น ตาที่ ใ ช ทั่ ว ไปจะ ใหญ และวัตถุที่กระเด็น
ต า งกั น ตรงเลนส ที่
สามารถทนทานตอแรง
กระแทก แรงเจาะความ
รอนไดดี
7. แว น ครอบตา เปนอุปกรณทใี่ ชครอบ การปกปองขึน้ กับคุณลักษณะ
(Safety Goggles) ปดดวงตาทั้งสองขาง ของแวนซึง่ อาจปกปองสารเคมี
โครงแว นจะป ดสนิ ท ทีร่ ะเหยกลายเปนไอ สารเคมี
กับรูปหนาดวยสายรัด กระเด็น วัตถุขนาดใหญและ
ศีรษะ
วัตถุทก่ี ระเด็น
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อุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลชนิดตางๆ
อุปกรณ
รายละเอียดของ การปกปองและขอควรระวัง
อุปกรณ
จะตองทําดวยยางทีอ่ อ น ปกปองหูจากการสัมผัสเสียงดัง
8. ทีอ่ ดุ หู
นุม และจะตองสนิทแนน เปนเวลานานๆ การใชทอี่ ดุ หู
กับชองหูจงึ จะมีประสิทธิ ต อ งผ า นการพิ จ ารณาของ
ภาพในการปองกันเสียง เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยเพราะ
สารเคมีปนเปอ นอาจเขาไปในหูได
ปกปองหูและใชสํ าหรับการ
หูฟงที่ครอบปดหู
9. ทีค่ รอบหู
(headphone)
สื่อสารดวย
(ชุดสื่อสารวิทยุ
พรอมไมโครโฟน)
ถุงมือและแขน อาจ ปกปองมือจากการสัมผัสสาร
10.ถุงมือ
เป น ชิ้ น เดี ย วกั น ยึ ด เคมี ควรใชเทปพันยึดถุงมือให
ติดกัน หรือแยกจาก ติดกับแขนเสือ้ เพือ่ เพิม่ การ
ชุดปองกันอืน่ ๆ
ปกปองและปองกันไมใหสาร
เคมีไหลเขาไปในแขนเสือ้ ถา
เปนไปไดควรใชถงุ มือทีใ่ ชแลว
ทิง้ เลยเพือ่ ลดภาระการทํา
ความสะอาดสารปนเปอ น
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อุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลชนิดตางๆ
อุปกรณ
รายละเอียดของ การปกปองและขอควรระวัง
อุปกรณ
รองเทาบูททนตอสาร ปกป อ งเท า จากการสั ม ผั ส
11.รองเทาบูท
เคมี
สารเคมี
รองเท าบู ท นิ ร ภั ย ที่ ปกปองเทาจากการกด บด
ส ว นห น า แข ง และ หรือแทงจากของทีต่ กจากทีส่ งู
ส ว นนิ้ ว เท า มี เ หล็ ก ของที่กํ าลังเคลื่อนที่และวัตถุ
เสริม
ที่แหลมคม ควรยืดหดไดดี
รองเทาบูทนิรภัยที่ไม ปกปองผูสวมใสจากอันตราย
เป น สื่ อ ไฟฟ า หรื อ ทางไฟฟ า และป อ งกั น การ
ทนทานตอสะเก็ดไฟ ลุ ก ติ ด ไฟของก า ซหรื อ ไอที่
ติดไฟได
ที่ ค ลุ ม รองเท า หรื อ ปกป อ งรองเท าบู ท จากการ
บู ท ที่ ใ ช แ ล ว ทิ้ ง เลย ปนเปอนและปกปองเทาจาก
(ใส ค ลุ ม ทั บ รองเท า การสัมผัสกับสารเคมี ที่คลุม
ทั่วไป)
รองเทาชนิดที่ใชแลวทิ้งเลย
นั้นชวยลดภาระการทําความ
สะอาดสารปนเปอ น
•! การเลือกใชอปุ กรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคล
การเลือกใชอปุ กรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลเปนกระบวนการ
ที่มีความซับซอน ซึ่งควรพิจารณาปจจัยตาง ๆ ตอไปนี้
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1.!อันตรายที่อาจพบในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
2.!ทางทีส่ ารเคมีจะเขาสูร า งกายและ/หรืออวัยวะที่จะไดรับ
อันตรายนัน้ (เชน การหายใจ ดูดซึมทางผิวหนัง ตาและอืน่ ๆ)
3.!คุณสมบัติของวัสดุที่ใชทําอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคล
4.!ตะเข็บและรอยตอของชุดปองกันสารเคมี
อุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลชนิดหนึ่งจะปกปองอันตราย
หนึ่ ง ได อ ย า งดี แต อ าจปกป อ งอั น ตรายอี ก อย า งหนึ่ ง ได ไ ม ดีห รื อ
ไมไดเลย ปจจัยอืน่ ๆ ทีต่ อ งพิจารณาในการเลือกใชอปุ กรณปอ งกันอันตราย
ส ว นบุ ค คลรวมถึงการเลือกใชใหเขากับขอกําหนดในการทํางานของ
ผูป ฏิบตั งิ านและเงื่อนไขเฉพาะของงานนัน้ และตองพิจารณาถึงความ
คงทนของวั ส ดุ ที่ ใ ช ทํ าใชอุ ป กรณ ป  อ งกั น อั น ตรายส ว นบุ ค คลและ
คุณสมบัติในการใชงานในทีท่ ร่ี อ นหรือเย็นมากๆ ดวย
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