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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกําหนดใหสถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๒๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“วัตถุอัน ตราย” หมายความวา วัตถุอัน ตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปน ผูรับผิดชอบ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู ป ระกอบการวั ต ถุ อั น ตราย” หมายความว า ผู ผ ลิ ต ผู นํ า เข า ผู ส ง ออก หรื อ ผู มี ไ ว
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
“สถานที่เก็บรักษา” หมายความวา อาคารคลังสินคาที่ใชสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
“บุคลากรเฉพาะ” หมายความวา ผูมีหนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยในเรื่องการเก็บรักษา
วัตถุ อัน ตรายที่ส อบผ านการทดสอบวั ดความรูหลั กสูต รความปลอดภัย การเก็ บรัก ษาวัตถุ อัน ตราย
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
“รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย” หมายความวา รายงานที่แสดงขอมูล
เกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ผูประกอบการวัตถุอันตรายตองแจงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอ ๒ ประกาศนี้มิใหใชกับผูประกอบการวัตถุอันตรายที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายในภาชนะ
บรรจุ ที่ เ ป น แท็ ง ก (Tank) ไซโล (Silo) รวมถึ ง ภาชนะบรรจุ ก า ซเหลวเย็ น จั ด (Portable/Bulk
Container Cryogenic liquefied gas or Refrigerated liquefied gas)
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ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๓ ปนับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
หมวด ๑
สถานประกอบการวัตถุอันตรายที่ตองมีบุคลากรเฉพาะ
ขอ ๔ ผูประกอบการวัตถุอันตรายที่ตองมีบุคลากรเฉพาะประจําสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
ไดแกผูประกอบการที่มีลักษณะเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๔.๑) ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูสงออกวัตถุอันตราย ที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒
หรือชนิดที่ ๓ ปริมาณรวมตั้งแต ๑,๐๐๐ เมตริกตัน/ป ขึ้นไป
๔.๒) ผูมีไวใ นครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้น ที่การเก็บรักษาวัตถุอัน ตรายตั้งแต
๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๔.๓) ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายที่เปนวัตถุไวไฟ
หรือวัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด
หมวด ๒
หนาที่และความรับผิดชอบของผูประกอบการวัตถุอันตราย
ขอ ๕ ผูประกอบการวัตถุอันตรายมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๕.๑) ตองจัดใหมีบุคลากรเฉพาะปฏิบัติงานประจําสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและ
บุค ลากรเฉพาะนั้ น ต อ งไม เ ป น ผูป ฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการวั ต ถุ อั น ตรายแหง อื่ น การแจ ง
มีบุคลากรเฉพาะใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
๕.๒) ตองดําเนินการจัดหาบุคลากรเฉพาะแทนภายใน ๙๐ วันนับตั้งแตวันที่ทราบ
วาบุคลากรเฉพาะถูกยกเลิกหนังสือรับรองการจดทะเบียน เสียชีวิต ลาออก หรือทุพพลภาพ แลวแตกรณี
๕.๓) กรณีที่จะเปลี่ยนแปลงบุคลากรเฉพาะใหดําเนินการตามขอ ๕.๑
๕.๔) ตองดําเนินการใหสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายมีความปลอดภัยตามประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอัน ตราย พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ
ตามหลักเกณฑนานาชาติโดยความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๕.๕) ตองรายงานและรับรองรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายทุก ๑ ป
ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขาย
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คอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสําเนาของรายงานใหเก็บไว ณ สถานที่เก็บรักษา
วัตถุ อัน ตรายสามารถใหพ นัก งานเจา หน าที่ ตรวจสอบรายงานได ตลอดเวลา กรณี ระบบสัญ ญาณ
คอมพิวเตอรขัดของไมสามารถกระทําไดใหดําเนินการโดยตรงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมวด ๓
หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรเฉพาะ
ขอ ๖ บุคลากรเฉพาะมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
๖.๑) ปฏิบัติงานใหสถานที่เก็บรักษาวัตถุอั น ตรายมีความปลอดภัยตามประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอัน ตราย พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ
ตามหลักเกณฑนานาชาติโดยความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๖.๒) จัดทําแผนความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจําปเก็บไว ณ สถานที่
เก็บรักษาวัตถุอันตรายสามารถใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบรายงานไดตลอดเวลา
๖.๓) จัดทําและรับรองรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตามขอ ๕.๕
๖.๔) ทําหนาที่ใหขอมูลที่ถูกตองตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีที่เกิดอุบัติภัยจาก
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
๖.๕) หากบุคลากรเฉพาะไมประสงคทําหนาที่หรือไมไดรับมอบหมายจากผูประกอบการ
วั ตถุ อั น ตรายให รั บผิ ดชอบการเก็ บรั กษาวั ตถุ อั น ตรายต อไป แล วแต กรณี ต อ งแจ งให กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา ๑๕ วัน กอนวันที่จะไมดําเนินการดังกลาว
๖.๖) การจดทะเบี ย นเป น บุ คลากรเฉพาะใหเ ป น ไปตามหลั กเกณฑแ ละวิธี ก าร
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

