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สรุปสาระส าคญั 
กฎกระทรวงแรงงาน                                                                                                                                                     

ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการและด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกบัสารเคมอีนัตรายพ.ศ.  2556 

วนัที่  29 พฤศจกิายน 2556 
หมวดท่ี1  ขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคมีอนัตราย 

ขอ้  2  ใหน้ายจา้งท่ีมีสารเคมีอนัตรายอยูใ่นครอบครองจดัท าบญัชีรายช่ือสารเคมีอนัตรายและ
รายละเอียดขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคมีอนัตรายตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  พร้อมทั้งแจง้
ต่ออธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีมีสารเคมีอนัตรายอยูใ่นครอบครอง ภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี   

ขอ้  4 ใหน้ายจา้งจดัท าคู่มือเก่ียวกบัแนวปฏิบติัและขั้นตอนในการท างานเก่ียวกบัสารเคมี
อนัตรายค าแนะน าลกูจา้งเก่ียวกบัการป้องกนัอนัตราย  ความหมายของขอ้มลูท่ีมีบนฉลากและเอกสาร
ขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคมีอนัตราย 
หมวดท่ี 2 ฉลากและป้าย 

ขอ้  6  ใหน้ายจา้งจดัใหม้ีการปิดฉลากท่ีเป็นภาษาไทยมีขนาดใหญ่พอสมควร  อ่านง่าย คงทน  
ไวท่ี้หีบห่อบรรจุภณัฑ ์ ภาชนะบรรจุหรือวสัดุห่อหุม้สารเคมีอนัตราย  และฉลากนั้นอยา่งนอ้ยตอ้งมี
รายละเอียดเก่ียวกบัรายการ  ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ช่ือผลิตภณัฑ์  (product name)  

(2)  ช่ือสารเคมีอนัตราย (hazardous substances)  
(3)  รูปสญัลกัษณ์ (pictograms)  
(4)  ค าสญัญาณ (signal words)  
(5)  ขอ้ความแสดงอนัตราย (hazard statements)  
(6)  ขอ้ควรระวงัหรือขอ้ปฏิบติัเพื่อป้องกนัอนัตราย (precautionary statements) 
กรณีท่ีไม่สามารถปิดฉลากตามวรรคหน่ึงได ้ใหน้ายจา้งก าหนดวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ

แสดงใหล้กูจา้งไดรู้้ถึงรายละเอียดของสารเคมีอนัตรายตามวรรคหน่ึง ณ บริเวณท่ีมีการท างานเก่ียวกบั
สารเคมีอนัตรายนั้น 

ขอ้  7  ใหน้ายจา้งจดัใหม้ีป้ายหา้ม  ป้ายใหป้ฏิบติั  หรือป้ายเตือน ในการท างานเก่ียวกบัสารเคมี
อนัตรายไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดช้ดัเจน  ณ สถานท่ีท างานของลกูจา้ง 

ขอ้  9  ใหน้ายจา้งปิดประกาศหรือจดัท าป้ายแจง้ขอ้ความ  “ หา้มสูบบุหร่ี  รับประทานอาหาร
หรือเคร่ืองด่ืม  ประกอบอาหาร  หรือเก็บอาหาร  ”  ณ  บริเวณสถานท่ีท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย  
สถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตราย  หรือในยานพาหนะขนส่งสารเคมีอนัตราย 
หมวดท่ี 3 การคุม้ครองความปลอดภยั 
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ขอ้ 10 ในบริเวณท่ีลกูจา้งท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย ใหน้ายจา้งจดัใหม้ีสภาพและ
คุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  ถกูสุขลกัษณะสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  พ้ืนท่ีปฏิบติังานตอ้งเรียบ  สม  ่าเสมอไม่
ล่ืนและไม่มีวสัดุเกะกะกีดขวางทางเดิน 

(2)  มีระบบระบายอากาศ ท่ีเหมาะสมกบัประเภทของสารเคมีอนัตราย โดยใหม้ีออกซิเจนใน
บรรยากาศไม่ต ่ากว่าร้อยละสิบเกา้จุดหา้โดยปริมาตร 

(3)  มีระบบป้องกนัและก าจดัอากาศเสียเพื่อมิใหม้ีสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศเกินปริมาณท่ี
ก าหนดและป้องกนัมิใหอ้ากาศท่ีระบายออกไปเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น 

ขอ้ 11 ในบริเวณท่ีลกูจา้งท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย ใหน้ายจา้งจดัใหม้ีสถานท่ีและ
อุปกรณ์เพ่ือคุม้ครองความปลอดภยัตามรายการ  ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ท่ีช  าระลา้งสารเคมีอนัตราย อยา่งนอ้ยตอ้งมีท่ีลา้งตาและฝักบวัช าระลา้งร่างกายจากสารเคมี
อนัตราย 

(2)  ท่ีลา้งมือและลา้งหนา้ ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงท่ีต่อลกูจา้งสิบหา้คน  ส่วนท่ีเกินเจ็ดคนใหถื้อเป็น
สิบหา้คน 

(3)  หอ้งอาบน ้ าไม่นอ้ยกว่าหน่ึงหอ้งต่อลกูจา้งสิบหา้คน ส่วนท่ีเกินเจ็ดคนใหถื้อเป็นสิบหา้คน 
(4)  อุปกรณ์และเวชภณัฑท่ี์จ  าเป็นส าหรับการปฐมพยาบาลลกูจา้ง 
(5)  อุปกรณ์ดบัเพลิงท่ีเหมาะสมกบัสารเคมีอนัตรายแต่ละชนิด และเพียงพอส าหรับการผจญ

เพลิงเบ้ืองตน้ 
(6)  ชุดท างานเฉพาะส าหรับลกูจา้งซ่ึงท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย   
ขอ้ 12 ใหน้ายจา้งจดัอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตามลกัษณะอนัตรายและความ

รุนแรงของสารเคมีอนัตราย  หรือลกัษณะของงาน   
ขอ้ 15 หา้มนายจา้งยนิยอมหรือปล่อยปละละเลยใหล้กูจา้งหรือบุคคลใดเขา้พกัอาศยั  หรือ

พกัผอ่นในสถานท่ีท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย สถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตราย หรือใน
ยานพาหนะขนส่งสารเคมีอนัตราย 

ขอ้ 16 ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนหรือมีปัญหาดา้นความไม่ปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบั
สารเคมีอนัตราย  ใหน้ายจา้งท่ีมีสารเคมีอนัตรายอยูใ่นครอบครองด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและ
หากพบว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในการท างานหรือสุขภาพอนามยั  ใหด้  าเนินการแกไ้ขใหเ้กิด
ความปลอดภยัโดยไม่ชกัชา้  
หมวดท่ี 4 การเก็บรักษา การบรรจุ  และการถ่ายเทสารเคมีอนัตราย 

ขอ้ 17 ใหน้ายจา้งจดัสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตรายใหมี้สภาพและคุณลกัษณะ  ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ตอ้งสามารถทนไฟไดไ้ม่นอ้ยกว่าหกสิบนาที เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นสถานท่ีเก็บรักษา

สารเคมีอนัตรายท่ีมีคุณสมบติัเป็นตวัท าปฏิกิริยาท่ีรุนแรง  เป็นตวัเพ่ิมออกซิเจน  หรือไวไฟซ่ึงอาจท า
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ใหเ้กิดการระเบิดหรือไฟไหมต้อ้งสามารถทนไฟไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบนาที  หรือไม่นอ้ยกว่า
เกา้สิบนาทีหากสถานท่ีดงักล่าวมีระบบน ้ าดบัเพลิงอตัโนมติั 

(2)  มีพ้ืนเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่เปียก ไม่ล่ืน สามารถรับน ้ าหนกัได ้และไม่ดูดซบัสารเคมีอนัตราย 
(3)  มีระยะห่างจากอาคารท่ีลกูจา้งท างานในระยะท่ีปลอดภยัตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 
(4)  มีทางเดินภายในและภายนอกกวา้งเพียงพอและใหม้ีมาตรการเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั

ตลอดทาง 
(5)  มีทางเขา้ออกสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตรายไม่นอ้ยกว่าสองทาง 
(6)  มีระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสมและจดัการป้องกนัมิใหอ้ากาศท่ีระบายออกเป็นอนัตราย

แก่ผูอ่ื้น 
(7)  มีการป้องกนัสาเหตุท่ีอาจท าใหเ้กิดอคัคีภยัในบริเวณสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตราย 
(8)  จดัท าเข่ือน  ก  าแพง  ท านบ  ผนงั  หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั  เพ่ือกกัมิใหส้ารเคมี

อนัตรายท่ีเป็นของเหลว  ไหลออกภายนอกบริเวณสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตราย  และมีรางระบาย
สารเคมีอนัตรายท่ีร่ัวไหลไปยงัท่ีท่ีสามารถรวบรวมเพ่ือน าไปก าจดัอยา่งปลอดภยั 

(9)  จดัท าร้ัวลอ้มรอบสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตรายท่ีอยูน่อกอาคาร 
(10) มีป้ายขอ้ความว่า “สถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตราย หา้มเขา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ” ปิด

ประกาศไวท่ี้ทางเขา้สถานท่ี 
(11) มีเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงอนัตรายของสารเคมีอนัตรายใหเ้ห็นไดช้ดัเจน

ตลอดเวลา 
(12) มีแผนผงัแสดงท่ีตั้งของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกรณีฉุกเฉินติดไวบ้ริเวณทางเขา้ออกใหเ้ห็นได้

ชดัเจน 
ขอ้ 18 ใหน้ายจา้งจดัใหม้ีมาตรการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากสารเคมีอนัตรายในบริเวณ

สถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตราย  รวมทั้งมาตรการเบ้ืองตน้ในการแกไ้ข 
ขอ้ 19 การจดัเก็บสารเคมีอนัตรายใหน้ายจา้งปฏิบติั  ดงัต่อไปน้ี 

  (2)  จดัท าบญัชีรายช่ือ ปริมาณสารเคมีอนัตรายทุกชนิดท่ีจดัเก็บในแต่ละแห่งอยา่งนอ้ยปีละ
หน่ึงคร้ังตามปีปฏิทิน 

(4)  มีมาตรการป้องกนัความเสียหายหรือมีเคร่ืองหมายแสดงต าแหน่งจดัเก็บใหเ้ห็นชดัเจนใน
กรณีท่ีเก็บสารเคมีอนัตรายไวใ้ตดิ้น 

ขอ้ 20 ใหน้ายจา้งด าเนินการเก่ียวกบัวสัดุห่อหุม้สารเคมีอนัตรายดงัต่อไปน้ี 
(1)  ใชว้สัดุท่ีแข็งแรง ไม่ช ารุด ผ ุกร่อน และสามารถเคล่ือนยา้ยหรือขนส่งไดด้ว้ยความ

ปลอดภยั 
(2)  ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัตลอดเวลา 
(3)  บรรจุสารเคมีอนัตรายไม่เกินพิกดัท่ีก  าหนดไวส้ าหรับภาชนะนั้น 
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(4)  มีมาตรการป้องกนัไม่ใหย้านพาหนะหรือส่ิงอ่ืนใดชน 
(5)  ควบคุมดูแลมิใหเ้ปิดท้ิงไวเ้วน้แต่เพ่ือการตรวจสอบหรือใชป้ระโยชน์ 
ขอ้ 21 การบรรจุสารเคมีอนัตรายท่ีมีคุณสมบติัไวไฟหรือระเบิดได ้ตอ้งห่างจากแหล่งความ

ร้อนและแหล่งท่ีก่อใหเ้กิดประกายไฟในระยะท่ีปลอดภยั วสัดุห่อหุม้สารเคมีอนัตรายนั้นมีความร้อน
ตอ้งมีฉนวนหุม้โดยรอบ ในกรณีท่ีไม่สามารถท าฉนวนหุม้โดยรอบได ้ ใหจ้ดัท าป้ายเตือน 

ขอ้ 22 การถ่ายเทสารเคมีอนัตรายไปยงัภาชนะหรือเคร่ืองมืออ่ืน นายจา้งตอ้งติดช่ือสารเคมี
อนัตรายและสญัลกัษณ์เก่ียวกบัความปลอดภยับนภาชนะหรือเคร่ืองมือท่ีบรรจุใหม่ดว้ย 

ขอ้ 23 นายจา้งวสัดุห่อหุม้สารเคมีอนัตรายท่ีใชแ้ลว้ซ่ึงปนเป้ือนและยงัมิไดก้  าจดั ใหอ้ยูใ่นท่ี
ปลอดภยัและเหมาะสมกบัชนิดของสารเคมีอนัตราย 
หมวดท่ี  5 การขนถ่าย  การเคล่ือนยา้ย หรือการขนส่ง 

ขอ้ 24 ใหน้ายจา้งปฏิบติัเก่ียวกบัการขนถ่าย  เคล่ือนยา้ย  หรือขนส่งสารเคมีอนัตรายดงัต่อไปน้ี 
(1)  มีมาตรการป้องกนัการฟุ้งกระจาย  หก  ลน้  ร่ัว  ไหลของสารเคมีอนัตราย 
(2)  ตรวจสอบความพร้อมของลกูจา้งท่ีขบัยานพาหนะ  และยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนถ่าย

เคล่ือนยา้ย  
(3)  จดัใหม้ีคู่มือหรือขอ้ปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหากรณีฉุกเฉินไดอ้ยา่งปลอดภยัเป็นภาษาไทย

เก็บไวใ้นยานพาหนะ พร้อมท่ีจะน าไปใชไ้ดท้นัที และจดัใหม้ีการฝึกอบรมและฝึกซอ้มวิธีการแกไ้ข
ปัญหาเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลกูจา้งอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

(4)  จดัใหม้ีเคร่ืองดบัเพลิงชนิดเคล่ือนยา้ยไดท่ี้มีคุณสมบติัสามารถดบัเพลิงจากสารเคมี
อนัตรายตามความเหมาะสม และจดัใหม้ีหนา้กากป้องกนัสารเคมีอนัตราย ติดไวใ้นยานพาหนะท่ี
บรรทุกสารเคมีอนัตราย 

(5) วสัดุห่อหุม้รวมกบัน ้ าหนกัของสารเคมีอนัตรายในอตัราสูงสุดไม่เกินน ้ าหนกัท่ีจะบรรทุก
ได ้

(6)  หา้มบรรทุกสารเคมีอนัตรายท่ีอาจเกิดปฏิกิริยาต่อกนัไวร้วมกนัในยานพาหนะ 
ขอ้ 25 ในการส่งสารเคมีอนัตรายโดยใชท่้อ  ใหน้ายจา้งปฏิบติั  ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ใชท่้อและขอ้ต่อท่ีแข็งแรง ไม่ช ารุด  ผ ุกร่อน  หรือร่ัว 
(2)  ตรวจสอบและบ ารุงรักษาท่อและขอ้ต่อท่ีใชใ้นการส่งสารเคมีอนัตรายใหอ้ยูใ่นสภาพ

สมบูรณ์ 
(3)  ติดตั้งหรือวางท่อในลกัษณะท่ีมีการป้องกนัท่ีจะไม่ท าใหเ้กิดการช ารุดเสียหายอนัเน่ืองจาก

การชน   การทบั  หรือการกระแทก  จากยานพาหนะหรือส่ิงอ่ืนใด 
(4)  การวางท่อใตดิ้นหรือใตน้ ้ า  ตอ้งใชท่้อหรือขอ้ต่อประเภทท่ีทนทานต่อการกดักร่อน 
(5)  การส่งสารเคมีอนัตรายต่างชนิดกนั  ตอ้งใชท่้อท่ีมีสีหรือทาสีต่างกนั 

หมวดท่ี 6 การจดัการและการก าจดั 
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ขอ้ 26 ใหน้ายจา้งท าความสะอาดหรือก าจดัสารเคมีอนัตรายท่ีหก  ร่ัวไหล  หรือไม่ใชแ้ลว้โดย
วิธีท่ีก  าหนดในขอ้มลูความปลอดภยัตามชนิดของสารเคมีอนัตรายนั้น การก าจดักากสารเคมีอนัตราย
หรือสารเคมีอนัตรายท่ีเส่ือมสภาพ ดว้ยวิธีการท่ีปลอดภยัตามหลกัวิชาการ  และเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 27 ใหน้ายจา้งปฏิบติัต่อหีบห่อ ภาชนะบรรจุ  หรือวสัดุห่อหุม้สารเคมีอนัตรายท่ีปนเป้ือน
และไม่ตอ้งการใชแ้ลว้  ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่ใชบ้รรจุส่ิงของอ่ืน 
(2)  เก็บรวบรวมในท่ีท่ีปลอดภยันอกบริเวณท่ีลกูจา้งท างาน 
(3)  ก าจดัโดยวิธีการท่ีปลอดภยัและเหมาะสมกบัชนิดของสารเคมีอนัตราย 

หมวด 7 การควบคุมระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย 
ขอ้ 28 ใหน้ายจา้งจดัใหม้ีระบบป้องกนัและควบคุม  เพื่อมิใหม้ีระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมี

อนัตรายในบรรยากาศของสถานท่ีท างานและสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตรายเกินขีดจ ากดัความ
เขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

ขอ้ 29 ใหน้ายจา้งจดัใหม้ีการตรวจวดัและวิเคราะห์ระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายใน
บรรยากาศของสถานท่ีท างานและสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตราย  และส่งรายงานผลการตรวจวดั
ใหแ้ก่อธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีทราบผลการตรวจวดั 

ขอ้ 30 ในกรณีท่ีระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศของสถานท่ีท างาน ให้
ลดระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายมิใหเ้กินขีดจ ากดัดงักล่าว  และตอ้งมีมาตรการป้องกนั
อนัตรายสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตรายมีระดบัเกินขีดจ ากดั 
หมวด 8 การดูแลสุขภาพอนามยั 

ขอ้ 31 ใหน้ายจา้งจดัใหม้ีการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพของลกูจา้งในกรณีท่ีมีการใช้
สารเคมีอนัตรายตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  และจดัท ารายงานการประเมินนั้น 
ส่งใหแ้ก่อธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีทราบผลการประเมิน 
หมวด 9 การควบคุมและปฏิบติัการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

ขอ้ 32 ใหน้ายจา้งท่ีมีสารเคมีอนัตรายไวใ้นครอบครองตามรายช่ือและปริมาณท่ีอธิบดีประกาศ
ก าหนด    จดัใหม้ีการประเมินความเส่ียงในการก่อใหเ้กิดอนัตรายและจดัท ารายงานการประเมินความ
เส่ียงนั้นอยา่งนอ้ยหา้ปีต่อหน่ึงคร้ัง 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งส าคญัเก่ียวกบัสถานท่ีครอบครอง  รายช่ือ  ปริมาณ  หรือ
กระบวนการผลิตสารเคมีอนัตราย  ใหน้ายจา้งจดัใหม้ีการประเมินความเส่ียงในการก่อใหเ้กิดอนัตราย
และจดัท ารายงานการประเมินความเส่ียงเพ่ิมเติมดว้ย ใหส่้งรายงานดงักล่าวต่ออธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดี
มอบหมายภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีทราบผลการประเมิน 
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ขอ้ 34 ใหน้ายจา้งจดัใหม้ีการฝึกอบรมลกูจา้งท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมและระงบัเหตุอนัตรายตาม
หลกัสูตรท่ีอธิบดีประกาศก าหนด และท าการฝึกอบรมทบทวนอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง   

ขอ้ 35 ในกรณีท่ีสารเคมีอนัตรายร่ัวไหล ฟุ้งกระจาย เกิดอคัคีภยั หรือเกิดการระเบิด นายจา้ง
ตอ้งสัง่ใหล้กูจา้งทุกคนท่ีท างานในบริเวณนั้น หรือบริเวณใกลเ้คียงหยดุท างานทนัที และออกไปใหพ้น้
รัศมีท่ีอาจไดรั้บอนัตราย   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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สรุปสาระส าคญั 
ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

เร่ือง บัญชีรายช่ือสารเคมอีนัตราย 
วนัที่ 20 ธันวาคม 2556 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ ๑ แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร  จดัการ  
และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัสารเคมี
อนัตราย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจึงออกประกาศไว ้
 ขอ้ 2 บญัชีรายช่ือสารเคมีอนัตรายใหเ้ป็นไปตามตารางทา้ยประกาศน้ี รวมทั้งสารเคมีท่ีมีช่ืออ่ืน 
แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอยา่งเดียวกนั (Synonym) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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สรุปสาระส าคญั 
ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน                                                                              

เร่ือง แบบบัญชีรายช่ือสารเคมอีนัตรายและรายละเอยีดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมอีนัตราย 
วนัที่ 20 ธันวาคม 2556 

อาศยัอ  านาจตามความในขอ้ ๒ วรรคแรก แห่งกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบั
สารเคมีอนัตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจึงออกประกาศไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 2 แบบบญัชีรายช่ือสารเคมีอนัตรายและรายละเอียดขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคมี
อนัตราย (สอ. 1) ใหเ้ป็นไปตามแบบทา้ยประกาศน้ี  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


