
บทท่ี ๑๔ การจัดคลังเก็บพัสดุ 

 

๑.  ความมุงหมาย  

     เพ่ือใหการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเก็บรักษาพัสดุเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในดานปริมาณพัสดุท่ีนําเขาเก็บ 

ความสะดวกในการขนยายพัสดุ การตรวจพัสดุ การตรวจสอบจํานวนพัสดุ การปองกันความเสียหาย หรือสูญหาย

ของพัสดุ และมาตรการรักษาความปลอดภัยตอพัสดุ 

๒.  ความหมายของคําตางๆ ท่ีใชในระบบการจัดคลังเก็บพัสด ุ(DEFINITION OF STORAGE TERMS & WORDS) 

     STORAGE  การเก็บรักษาพัสดุ หมายถึง การเก็บรักษาพัสดุในคลังเก็บพัสดุ หรือท่ีเก็บพัสดุกลางแจง   

     STORAGE AREA  บริเวณท่ีเก็บพัสดุ หมายถึง บริเวณพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวสําหรับสรางอาคารหรือโรงเรือน  

สําหรับเปนท่ีเก็บพัสด ุ

     OPEN STORAGE  ท่ีเก็บพัสดุนอกอาคารหรือกลางแจง หมายถึง สถานท่ีโลงแจงท่ีกอสรางพ้ืนใหแข็งแรง  

เชน เทคอนกรีต หรือปรับพ้ืนท่ีใหแนนราบเรียบ และกําหนดขอบเขตใชเปนท่ีเก็บพัสดุบางชนิด 

     STORAGE SPACE  บริเวณท่ีสําหรับเก็บพัสดุ หมายถึง บริเวณเนื้อท่ีท่ีจะใชเปนท่ีเก็บพัสดุ 

     STORAGE UNIT  ตูเก็บพัสดุ หมายถึง สิ่งท่ีสรางหรือประกอบข้ึนเปนตู แบงเปนชั้นและชอง เพ่ือใชเก็บ 

พัสดุภายในอาคาร 

     WAREHOUSE  คลังเก็บพัสดุ หมายถึง ตัวอาคารซ่ึงสรางข้ึนเพ่ือใชเปนคลังเก็บพัสดุ 

     BIN ROW  ชั้นเก็บพัสดุ หมายถึง สวนของตูเก็บพัสดุท่ีแบงเปนชั้นๆ   

     STORAGE CABINET  การเก็บพัสดุในตูเก็บท่ีมีลิ้นชัก หมายถึง การจัดเก็บพัสดุท่ีมีขนาดเล็กไวในชองเก็บ 

ซ่ึงมีลักษณะเปนลิ้นชัก (DRAWAR) 

      REWAREHOUSING  การจัดยายท่ีเก็บพัสดุ หมายถึง การจัดยายท่ีเก็บพัสดจุากท่ีเก็บเดิมไปยังท่ีเก็บแหงใหม 

ภายในอาคารคลังเก็บพัสดุเดียวกัน หรือไปยังอาคารคลังเก็บพัสดุอีกแหงหนึ่งก็ได 

     STOCK ROOM  หองเก็บพัสดุ หมายถึง หองหรอืบริเวณท่ีก้ันข้ึนเปนหอง เพ่ือแบงแยกจัดเปนท่ีเก็บพัสดุ 

ภายในคลังเก็บพัสด ุ

     BIN ชองเก็บพัสดุ  หมายถึง การแบงชั้นของตูเก็บพัสดุออกเปนชองๆ 

     BIN SUBDIVISION  ชองยอย หมายถึง การแบงพ้ืนท่ีเก็บพัสดุภายในชองเก็บพัสดุ (BIN) ออกเปนชองเล็ก ๆ 

     BAY  ท่ีกองเก็บพัสดุกับพ้ืน หมายถึง พ้ืนท่ีภายในคลังเก็บพัสดุท่ีจัดใหมีขอบเขตข้ึน เพ่ือแบงแยกใชเปนท่ี 

กองเก็บพัสดุ 

     PALLET  แพลเล็ต หมายถึง อุปกรณท่ีใชสําหรับรองรับหรือบรรจุพัสดุ แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ ชนิดแบน 

(FLAT PALLET TYPE) และชนิดลังโปรง (BOX PALLET TYPE) 

     PALLET STORAGE  การเก็บพัสดุโดยใชแพลเล็ต หมายถึง การจัดเก็บพัสดุโดยใชแพลเล็ตรองรับ (FLAT   

PALLET) หรือเก็บพัสดุไวในแพลเล็ต (BOX PALLET) เพ่ือสะดวกตอการขนยาย 

     CLEARING SPACE  ท่ีพักพัสดุชั่วคราว หมายถึง พ้ืนท่ีภายในคลังเก็บพัสดุท่ีกําหนดขอบเขตไวใช 

เปนสถานท่ีพักพัสดุชั่วคราว ในการรับพัสดุเขาเก็บหรือจายออก 

MAIN… 
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     MAIN AISLE  ทางเดินใหญ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวเปนทางเดินใหญ ภายในคลังเก็บพัสดุ   

     LATERAL AISLE  ทางเดินยอย หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวเปนทางเดินแยกยอยมาจากทางเดินใหญ 

BOUNDARY LINES  เสนแสดงขอบเขต หมายถึง เสนท่ีกําหนดข้ึนใชเปนเขตแบงแยกทางเดินตางๆ และ  

พ้ืนท่ีกองเก็บพัสดุกับพ้ืน (BAY) 

     LOCATION SYMBOL  สัญลักษณตําแหนงท่ีเก็บพัสดุ หมายถึง การกําหนดหมายเลขและตัวอักษร  

สําหรับแสดงตําแหนงท่ีเก็บพัสด ุ

๓.  ชนิดของท่ีเก็บพัสดุ (TYPES OF STORAGE SPACE) แบงออกไดดังนี้ 

     ๓.๑  ท่ีเก็บพัสดุในอาคาร (COVERED STORAGE SPACE) หมายถึง อาคารหรือโรงเรือนแบบปด  

ท่ีใชเปนคลังเก็บพัสดุ แบงออกเปน ดังนี้ 

   ๓.๑.๑  คลังเอนกประสงค (GENERAL PURPOSE WAREHOUSE) หมายถึง คลังเก็บพัสดุท่ีมีฝา

ลอมรอบมิดชิด ใหสําหรับเก็บพัสดุท่ัวๆ ไป (ผนวก ๑)  

            ๓.๑.๒  คลังหองเย็น (REFRIGERATED WAREHOUSE) หมายถึง คลังเก็บพัสดุท่ีสามารถควบคุม

อุณหภูมิใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมตอการเก็บรักษาพัสดุบางชนิด 

             ๓.๑.๓  คลังเก็บพัสดุไวไฟ (FLAMMABLE STORAGE WAREHOUSE) หมายถึง คลังเก็บพัสดุท่ีสราง 

และออกแบบสําหรับทนไฟไดสูงกวาคลังพัสดุท่ัวๆ ไป ใชสําหรับเก็บพัสดุประเภทติดไฟไดงาย 

             ๓.๑.๔  คลังควบคุมความชื้น (CONTROLLED HUMIDITY WAREHOUSE) หมายถึง คลังเก็บพัสดุท่ีสราง 

และออกแบบ ใหสามารถปองกันความชื้นจากภายนอกอาคารไดเปนอยางดี 

             ๓.๑.๕  คลังอาวุธบนดิน (ABOVE GROUND MAGAZINE) หมายถึง คลังเก็บพัสดุท่ีเปนอาคารบนพ้ืนดิน 

สรางดวยวัตถุทนไฟ ซ่ึงจะไมเกิดอันตรายจากการระเบิด หรืออาจถูกทําลายไดนอยท่ีสุด มีการติดตั้ง

ระบบระบายอากาศ ท่ีดี ใชสําหรับเก็บกระสุน และวัตถุระเบิด 

             ๓.๑.๖  คลังมูนดิน (IGLOO) หมายถึง คลังเก็บพัสดุท่ีมีโครงสรางเปนอาคารภายใตมูนดินปกคลุมหลังคา 

มีระบบระบายความรอนภายในเปนอยางดี ใชสําหรับเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดแรงสูง (ผนวก ๒) 

             ๓.๑.๗  คลังโปรง (SHED) หมายถึง คลังเก็บพัสดเุปนอาคารท่ีมีหลังคา แตไมมีฝาก้ันโดยรอบหรืออาจมี 

ฝาก้ันดานใดดานหนึ่ง  หรือเปนลวดตาขายก้ัน  ใชสําหรับเก็บพัสดุจําพวกท่ีตองการอากาศถายเทไดดี หรือพัสดุ

ท่ัวๆ ไป 

     ๓.๒  ท่ีเก็บพัสดุกลางแจง (OPEN STORAGE SPACE) หมายถึง พ้ืนท่ีวางจัดไวสําหรับกองเก็บพัสดุขนาดใหญ 

มีโครงสรางทนทาน หรือไดรับการปองกันไมใหเสียหายจากสภาพอากาศและความชื้น แบงออกเปน             

๓.๒.๑  ท่ีเก็บพัสดุปรับผิวพ้ืน (IMPROVED STORAGE SPACE) หมายถึง ท่ีเก็บพัสดุกลางแจง  ท่ีไดรับ 

การปรับผิวพ้ืนใหเรียบ หรือเทคอนกรีต หรือใชแผนโลหะปูรองพ้ืน 

๓.๒.๒  ท่ีเก็บพัสดุไมปรับผิวพ้ืน (UNIMPROVED STORAGE SPACE) หมายถึง ท่ีเก็บพัสดุกลางแจง 

ท่ีมิไดปรับผิวพ้ืนใหเรียบ 

๔.  การ... 
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๔.  การวางแผนผังพ้ืนท่ีภายในคลังเก็บพัสด ุ(STORAGE SPACE LAYOUT) หมายถึง การจัดแบงพ้ืนท่ีภายใน 

คลังเก็บพัสดุใหเปนสัดสวน เชน การจัดแบงเปนหอง ท่ีตั้งตูเก็บพัสด ุหรือท่ีกองเก็บพัสดุ โดยมีหลักการ และ

ขอพิจารณาดังนี้ (ผนวก ๓) 

     ๔.๑  หลักการวางแผนผัง (PRINCIPAL OF SPACE LAYOUT) มีดังนี้ 

            ๔.๑.๑  ตองใชเนื้อท่ีท่ีมีอยูเปนท่ีเก็บพัสดุใหไดมากท่ีสุด ประหยัดท่ีสุด และสะดวกท่ีสุด 

            ๔.๑.๒  อํานวยความสะดวกในการขนยายพัสดุใหมากท่ีสุด 

            ๔.๑.๓  สามารถแยกเก็บพัสดุบางชนิดท่ีตองการดูแลรักษาเปนพิเศษได   

            ๔.๑.๔  สามารถจัดระบบแสดงตําแหนงท่ีเก็บพัสดุไดงาย 

     ๔.๒  ขอมูลประกอบการพิจารณาวางแผนผัง มีดังนี้ 

            ๔.๒.๑  คลังเก็บพัสดุนั้นจะใชเปนท่ีเก็บพัสดุอะไรบาง พัสดมีุรูปรางลักษณะเปนอยางไร มีปริมาณ ท่ีตอง 

เก็บรักษาจํานวนเทาใด 

            ๔.๒.๒  โครงสรางและรูปรางลักษณะ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในอาคาร มีความเหมาะสม

ตอการใชเก็บพัสดุอยางไร  

            ๔.๒.๓ พ้ืนของคลังเก็บพัสดุสามารถรับน้ําหนักไดเทาใด   

     ๔.๓  แนวทางปฏิบัติ 

             ๔.๓.๑  พิจารณาใชพ้ืนท่ีใหเปนประโยชนมากท่ีสุด ท้ังในดานความกวาง ความยาว และความสูง ของคลัง 

เก็บพัสด ุเพ่ือจะใหเก็บพัสดุไดมากเทาท่ีจะทําได แตท้ังนี้ตองคํานึงถึงความสะดวกในการขนยายพัสดุดวย  

   ๔.๓.๒ จัดพ้ืนท่ีพักพัสดุชั่วคราว และพัสดุท่ีมีนําหนักมากไวใกลประตูทางเขาออก แตตองมิใหกีดขวาง 

ทางเดิน 

            ๔.๓.๓ ทางเดินใหญ (MAIN AISLE) ตองตรงกับประตูเขาออก ซ่ึงใชเปนเสนทางหลักสําหรับ 

เครื่องทุนแรงขนาดใหญ การพิจารณาความกวางของทางเดินใหญใหคํานึงถึงเครื่องทุนแรงท่ีมีใชอยูเปนสําคัญ 

และมีเสนแสดงขอบเขตของทางเดินไวโดยชัดเจน 

            ๔.๓.๔  ทางเดินยอย (LATERAL AISLE OR CROSS AISLE) เปนทางเดินท่ีแยกออกจากทางเดินใหญ 

ความกวางของทางเดินยอยจะแคบกวาทางเดินใหญ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาด และน้ําหนักของพัสดุท่ีจะขนยาย 

รวมท้ังเครื่องทุนแรงท่ีจะใชดวย และมีเสนแสดงขอบเขตของทางเดินไวโดยชัดเจน 

            ๔.๓.๕  ตูเก็บพัสด ุ(STORAGE UNIT) ท่ีสรางหรือประกอบข้ึน ควรออกแบบใหสามารถปรับเปลี่ยน

ขนาดไดงาย เพ่ือใหเหมาะสมตอการเก็บพัสดุแตละชนิด ความสูงของตูเก็บพัสดุข้ึนอยูกับโครงสรางของอาคาร

และเครื่องทุนแรงท่ีใชในการยกข้ึนสูง หรืออาจสรางเปนชั้นท่ีสอง (MEZZANINE FLOOR) เพ่ือวางตูเก็บพัสดุได

ตามความเหมาะสม (ผนวก ๔) 

            ๔.๓.๖  การเก็บพัสดุโดยใชแพลเล็ต (PALLET STORAGE) เปนวิธีการกองเก็บพัสดุท่ีอํานวย 

ความสะดวกตอการขนยาย และประหยัดพ้ืนท่ีการเก็บรักษา เนื่องจากแพลเล็ตสามารถซอนกันข้ึนในทางสูงไดมาก  

     ๔.๔  การวางแผนผังสําหรับท่ีเก็บพัสดุกลางแจง (OPEN STORAGE) ใหปฏิบัติเชนเดียวกับท่ีกลาวมาแลว 

แตไม... 
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แตไมตองใชตูเก็บพัสดุ ถาเปนพัสดุท่ีมีน้ําหนักมากๆ จะตองจัดวางไวในท่ีท่ีเครื่องทุนแรงเขาถึงไดสะดวก   

๕.  การกําหนดสัญลักษณตําแหนงท่ีเก็บพัสดุ ( LOCATION SYMB0L) 

     สัญลักษณตําแหนงท่ีเก็บพัสดุเปนสิ่งอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุในการคนหาพัสดุท่ีเก็บ

ภายในคลัง สัญลักษณตําแหนงที่เก็บพัสดุนี้จะกําหนดเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหเจาหนาที่พัสดุทุกคน

สามารถเขาไปคนหาพัสดุนั้นๆ ไดอยางรวดเร็วถูกตองโดยไมตองเสียเวลามากนัก การกําหนดสัญลักษณมีดังนี้   

     ๕.๑  การกําหนดสัญลักษณ สําหรับคลังเก็บพัสดุท่ีเปนอาคาร (COVERED STORAGE)   

            ๕.๑.๑  คลังเก็บพัสดุ (WAREHOUSE) แตละอาคารหรือโรงเรือนจะตองกําหนดเปนหมายเลขติดไว

ภายนอกในท่ีเห็นไดชัด พรอมคําวา คลังท่ี........... (เริ่มตั้งแต ๑, ๒, ๓ เปนตนไป) หมายเลขคลังเก็บพัสดุนี้ มิได 

หมายรวมถึงหมายเลขประจําอาคาร 

            ๕.๑.๒  หองเก็บพัสด ุ(STOCK  ROOM)  เปนสวนท่ีสรางข้ึนเปนหองภายในคลังเก็บพัสด ุโดยกําหนด 

สัญลักษณเปนตัวอักษร เชน A. B. C.  เปนตน ติดไวหนาหองใหมองเห็นไดชัด  

            ๕.๑.๓  ตูเก็บพัสดุ (STORAGE UNIT) และท่ีกองเก็บพัสดุกับพื้น (BAY) ภายในหองเก็บพัสดุ   

(STOCK ROOM) แตละหองจะตองกําหนดสัญลักษณเปนหมายเลข โดยตูหรือท่ีกองเก็บพัสดุกับพ้ืนดานซายมือ 

(เม่ือยืนหันหนาเขาหาหองเก็บพัสดุ) จะเปนเลขค่ี เชน ๑, ๓, ๕, ๗........ เปนตนไป สวนตู หรือท่ีกองเก็บพัสดุ

กับพ้ืน ท่ีอยูดานขวามือจะเปนเลขคู เชน ๒, ๔, ๖, ๘......เปนตนไป 

                      กรณีท่ีหองเก็บพัสดุนั้นกวางใหญและมีทางเดินใหญสองสาย ใหกําหนดสัญลักษณตูเก็บพัสดุ

ท่ีตั้งอยูในทางเดินใหญดานซายมือกอน  เม่ือเสร็จสิ้นแลวใหกําหนดสัญลักษณตูเก็บพัสดุในทางเดินใหญดานขวามือ 

โดยกําหนดหมายเลขตอเนื่องจากตูเก็บพัสดุในทางเดินใหญดานซายมือ                 

            ๕.๑.๔  พ้ืนท่ีเก็บชั้นท่ีสอง (MEZZANINE FLOOR) ใหใชเปนตัวอักษร เชน A, B, C, D, E เปนตน  

โดยถือเสมือนวาเปนหองเก็บพัสดุอีกหองหนึ่ง   

            ๕.๑.๕  ชั้นเก็บพัสดุ (BIN ROW) ใหใชตัวอักษร A, B, C, D เริ่มตนตั้งแตชั้นลางสุดข้ึนไปตามลําดับ

จนถึงชั้นบนสุด การติดปายตัวอักษร ใหติดทางดานท่ีติดกับทางเดินใหญ ตัวอักษรจะติดอยูตรงก่ึงกลางชั้นนั้นๆ  

             ๕.๑.๖  ชองเก็บพัสดุ (BIN) ใหใชตัวเลขเริ่มตั้งแตหมายเลข ๑ ไปตามลําดับ ถาตูเก็บพัสดุวางเปนมุมฉาก 

กับทางเดินใหญ ใหเริ่มหมายเลข ๑ ในชองแรกท่ีติดกับทางเดินใหญเรื่อยเขาไปตามความยาวของตู  

                      กรณีตูเก็บพัสดุนั้นวางขนานไปกับทางเดินใหญ ใหเริ่มหมายเลข ๑ จากชองเก็บพัสดุท่ีใกลทางเขา 

ของคลังเก็บพัสดุและตอๆ ไปจนถึงชองเก็บสุดทาย การติดปายหมายเลขใหติดตรงกลางของชองเก็บพัสดุบนชั้น 

(BIN ROW) สูงสุดของตูเก็บพัสดุนั้นๆ  

             ๕.๑.๗  ในกรณีท่ีมีการแบงชองเก็บพัสดุ (BIN) ออกเปนชองยอย (BIN SUBDIVISION) เชน แบงเปนลิน้ชัก 

การกําหนดสัญลักษณใหใชตัวอักษร A, B, C, D เริ่มจากซายไปขวาและดานหนาไปหาดานหลัง หรือเริ่มจาก 

ชั้นลางไปสูชั้นบน และใหติดอักษรไวทางซายมือของลิ้นชักหรือชองยอยนั้นๆ 

             ๕.๑.๘  ชั้นของแพลเล็ต (PALLET ROW)  ใชตัวอักษร A, B, C, D เริ่มตนตั้งแตแถวลางสุดข้ึนไป 

เปน... 
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เปนชั้นๆ เชนเดียวกับการกําหนดตัวอักษรของชั้นเก็บพัสด ุ(BIN ROW) การติดปายตัวอักษรใชติดกับแพลเล็ต 

(PALLET) และใหถอดออกเม่ือไมไดใชแพลเล็ตนั้น 

            ๕.๑.๙  แพลเล็ต (PALLET)  

                      กรณีแพลเล็ตซ่ึงวางอยูบนท่ีกองเก็บพัสดุกับพ้ืน (BAY) และตั้งฉากกับทางเดินใหญ ใหเริ่ม

หมายเลข ๑ จากทางเดินใหญเรื่อยเขาไป   

                        กรณีท่ีกองเก็บพัสดุกับพ้ืนนั้น ขนานไปกับทางเดินใหญใหเริ่มหมายเลข ๑ จากท่ีใกลทางเขา 

คลังเก็บพัสดุแลวเรื่อยเขาไปจนสุดแถว การติดหมายเลขใชติดกับแพลเล็ต (PALLET) และใหถอดออกเม่ือไมไดใช 

แพลเล็ตนั้น 

     ๕.๒  การกําหนดสัญลักษณสําหรับท่ีเก็บพัสดุกลางแจง (OPEN STORAGE) กําหนดไวดังนี้ 

             ๕.๒.๑  พ้ืนท่ีเก็บพัสดุ (OPEN STORAGE AREA) กําหนดเปนหมายเลข เริ่มตั้งแต ๑, ๒, ๓, ๔  เปนตนไป 

            ๕.๒.๒  พ้ืนท่ีเก็บพัสดุยอย (OPEN STORAGE AREA SUBDIVISION) กําหนดใหเปนตัวอักษร A, B, 

C, D  เปนตนไป 

            ๕.๒.๓  กองพัสดุ (LOT) กําหนดเปน หมายเลขเริ่มตั้งแต ๑, ๒, ๓, ๔  เปนตนไป 

             ๕.๒.๔  กองพัสดุยอย (BLOCK) กําหนดเปน ตัวอักษรตามดวยหมายเลข เชน A – 1, A – 2 เปนตนไป 

๕.๓  ตัวอยางสัญลักษณตําแหนงท่ีเก็บ (LOCATION  SYMBOL)   

            ๕.๓.๑  พัสดุหมายเลข ๘๔๕๕-๓๕-๗๑๒-๔๖๗๐ ชื่อ กระบี่นายทหารชั้นประทวน  กําหนดสัญลักษณ 

ตําแหนงท่ีเก็บเปน 1A2B3C แสดงวาพัสดุรายการนี้เก็บอยูท่ี  

                        -  คลังเก็บพัสดุหมายเลข 1  

                        -  หองเก็บพัสดุ A   

                        -  ตูเก็บพัสดุท่ี 2 

                        -  ชั้นเก็บพัสด ุB 

                        -  ชองเก็บพัสดท่ีุ 3 

                        -  ชองเก็บพัสดยุอย C                       

             ถาหากวาชองเก็บพัสดุนีอ้ยูบนพ้ืนชั้นท่ีสอง (MEZZANINE FLOOR) สัญลักษณจะเปนดังนี้ 1B 2B  

3C โดยถือวาพ้ืนชั้นท่ีสองเปนหองเก็บพัสดุอีกหองหนึ่ง (ในท่ีนี้สมมุติวาเปนหองเก็บพัสดุ B) 

            ๕.๓.๒  พัสดหุมายเลข ๘๔๕๕-๓๕-๗๑๒-๔๖๗๒ ชื่อ กระบี่นักเรียนนายเรืออากาศ  ซ่ึงกองเก็บกับพ้ืน 

(BAY) และกําหนดสัญลักษณตําแหนงท่ีเก็บเปน 11 A 11 แสดงวาพัสดุรายการนี้เก็บอยูท่ี  

                        -  คลังเก็บพัสดุหมายเลข 11  

                        -  หองเก็บพัสดุ A 

                        -  พ้ืนท่ีกองเก็บหมายเลข 11 

 

 

ถาหาก... 
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                        ถาหากวาอยูบนพ้ืนชั้นท่ีสอง (MEZZANINE FLOOR) สัญลักษณจะเปนดังนี้ 11 B 11  

โดยถือวาพ้ืนชั้นท่ีสองเปนหองเก็บพัสดุอีกดวยหองหนึ่ง (ตามตัวอยางนี้กําหนดเปนหองเก็บพัสด ุB) 

              ๕.๓.๓  พัสดุหมายเลข ๘๔๑๕-๓๕-๗๑๐-๕๐๐๘ ชื่อ เสื้อคลุมกันฝนสีแสด ซ่ึงเก็บอยูในแพลเล็ต 

ท่ีกองเก็บกับพ้ืน (BAY) และกําหนดสัญลักษณตําแหนงท่ีเก็บเปน 1A8C4 แสดงวาพัสดุรายการนี้เก็บอยูท่ี 

                        -  คลังเก็บพัสดุหมายเลข 1  

                        -  หองเก็บพัสด ุA 

                        -  ท่ีกองเก็บพัสดุกับพ้ืนหมายเลข 8 

                        -  แพลเล็ต ชั้นC 

                        -  แพลเล็ตท่ี 4 

              ๕.๓.๔  พัสดุหมายเลข ๘๔๐๕-๓๕-๗๑๐-๔๓๒๙ ชื่อ เสื้อคลุมกันฝนกันหนาว ซ่ึงเก็บอยูท่ีเก็บพัสดุ

กลางแจง (OPEN STORAGE) และกําหนดสัญลักษณตําแหนงท่ีเก็บเปน 1A2A-1 แสดงวาพัสดุรายการนี้เก็บอยูท่ี 

                        -  พ้ืนท่ีเก็บพัสดุกลางแจง (OPEN STORAGE AREA ) หมายเลข 1  

                        -  พ้ืนท่ีเก็บพัสดยุอย (OPEN STORAGE AREA SUBDIVISION) A 

                        -  กองท่ี 2 (LOT NO.2) 

                        -  กองเก็บพัสดุยอย A-1 (BLOCK NO.A-1) 

๖.  บัตรแสดงตําแหนงท่ีเก็บพัสดุ ทอ.๑๔๒ (LOCATOR CARD) (ผนวก ๕) 

     ๖.๑  ประโยชนของบัตรแสดงตําแหนงท่ีเก็บพัสดุ (ทอ.๑๔๒) 

              ๖.๑.๑ ใชแสดงตาํแหนงท่ีเก็บพัสดุ 

              ๖.๑.๒  ทําหนาท่ีเปนบัญชีแสดงรายการยอดรับ-จาย และยอดดุลพัสดุของคลังพัสดุ 

       ๖.๒  หลักการใชบัตรแสดงตําแหนงท่ีเก็บพัสดุ (ทอ.๑๔๒) 

              ๖.๒.๑  บัตรแสดงตําแหนงท่ีเก็บพัสดุ (ทอ.๑๔๒) แผนหนึ่งใชสําหรับพัสดุหมายเลขเดียวเทานั้น 

              ๖.๒.๒  การเรียงบัตรแสดงตําแหนงท่ีเก็บพัสดุ (ทอ.๑๔๒) ใหเรียงตามหมายเลขพัสดุ หากไมมี

หมายเลขพัสดุใหเรียงชื่อพัสดุตามลําดับตัวอักษร  

              ๖.๒.๓  เม่ือบันทึกรายการเต็มแลว กอนจะยกยอดข้ึนบัตรใหม ใหตรวจยอดดุลใหเรียบรอย 

              ๖.๒.๔  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเก็บพัสดุใหขีดฆาสัญลักษณเดิมและลงตําแหนงท่ีเก็บใหม 

             ๖.๒.๕  หามผูอ่ืนท่ีไมเก่ียวของไปทําการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือลงรายการใดๆ ในบัตรแสดง

ตําแหนงท่ีเก็บพัสดุ (ทอ.๑๔๒) โดยเด็ดขาด 

       ๖.๓  การลงรายการในบัตรแสดงตําแหนงท่ีเก็บพัสดุ (ทอ.๑๔๒) ชองตางๆดังนี้ 

              ๖.๓.๑  “แผนท่ี.......หนา...... ” ลงแผนท่ีและหนาของบัตรแสดงตําแหนงท่ีเก็บ 

              ๖.๓.๒  “หมายเลขพัสดุ” ลงหมายเลขพัสดุ   

              ๖.๓.๓  “ชื่อ” ลงชื่อพัสดุ 

              ๖.๓.๔  “หนวยนับ” ลงหนวยนับของพัสดุ 

๖.๓.๕  “ท่ี... 
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              ๖.๓.๕  “ท่ีเก็บ” ลงสัญลักษณแสดงตําแหนงท่ีเก็บพัสดุ 

              ๖.๓.๖  “วัน เดือน ป” ลงวัน เดือน ป ท่ีบันทึกรายการ 

              ๖.๓.๗  “เลขท่ีเอกสาร” ลงเลขท่ีเอกสารการพัสดุท่ีเก่ียวของ 

              ๖.๓.๘  “จํานวน” ลงจํานวนรับในชอง “รับ” และจํานวนจายในชอง “จาย”   

              ๖.๓.๙  “ยอดคงเหลือ” ลงยอดคงเหลือของพัสดุ   

๗.  การเก็บรักษาและการจายพัสดุ (STORAGE AND ISSUE)      

     ๗.๑   หลักการเก็บพัสดุในคลังเก็บพัสดุ   

             ๗.๑.๑  ตองเก็บพัสดุใหปลอดภัยจากการโจรกรรม และปองกันการเสื่อมคุณภาพจากสภาพอากาศ 

เชน ความรอน แสงแดด ความชื้น และปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดจากสัตวกัดแทะท้ังหลาย 

             ๗.๑.๒  พัสดุตางประเภทและตางบริการทางเทคนิค ตองไมเก็บปะปนกัน 

             ๗.๑.๓  พัสดุท่ีไดรับมากอน จะตองเก็บไวใหสะดวกตอการนําออกจายกอนเสมอ 

            ๗.๑.๔  เก็บพัสดุใหสะดวกและงายตอการตรวจสอบจํานวน (INVENTORY) และการตรวจ  

(INSPECTIONS) ใหมากท่ีสุด 

             ๗.๑.๕  เก็บพัสดุใหสะดวกตอการนําออกจาย   

             ๗.๑.๖  พัสดุท่ีมีการจายบอย ๆ ควรเก็บไวใกลกับทางเดินใหมากท่ีสุด 

            ๗.๑.๗  ใชพ้ืนท่ีคลังเก็บพัสดุใหเปนประโยชนมากท่ีสุด สะดวกตอการปฏิบัติงาน และการใช 

เครื่องทุนแรงตางๆ  

             ๗.๑.๘  การเก็บพัสดตุองไมกีดขวางในการใชอุปกรณดับเพลิง 

              ๗.๑.๙  การกองเก็บพัสด ุตองไมเกินการรับน้ําหนักสูงสุดของพ้ืนคลังเก็บพัสดุ (MAXIMUM FLOOR 

LOAD)  

             ๗.๑.๑๐  การเก็บพัสดไุมควรยายท่ีเก็บบอยๆ เพราะเสียท้ังเวลาและแรงงาน และอาจจะทําใหพัสดุ

เกิดการชํารุดหรือสูญหาย   

            ๗.๑.๑๑  การกองเก็บพัสดุ จะตองหันดานท่ีมีปายแสดงหมายเลข-ชื่อ ของพัสดุนั้นใหอยูทางดาน 

ท่ีอานไดงาย 

             ๗.๑.๑๒  การเก็บพัสดุในชองเก็บพัสดุ (BIN) หรือชองยอย (BIN SUBDIVISION) จะตองเลือกขนาด

ของพัสดุใหเหมาะสมกับขนาดของชองเก็บพัสดุ                     

             ๗.๑.๑๓  พัสดุท่ีบรรจุอยูในกลองหรือหีบหอ ถาไมจําเปนก็ไมควรทําลายหรือแกะกลองพัสดุนั้น

เพราะกลองหรือหีบหอจะชวยปองกันฝุน แสงสวางและความชื้นไดดี อยางไรก็ตามพัสดุบางรายการ ไมจําเปน

จะตองบรรจุกลองหรือหีบหอเสมอไปเพราะรูปรางและขนาดของพัสดุเหลานั้น อาจเหมาะสมท่ีจะเก็บโดยไมตอง

บรรจุกลองก็ได 

             ๗.๑.๑๔  พัสดุท่ีอยูในกลองหรือหีบหอ ใหติดแผนปายแจงหมายเลข ชื่อพัสดุ และจํานวนท่ีบรรจุไว

ขางกลองหรือหีบหอดวย  

๗.๑.๑๕  การ... 
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             ๗.๑.๑๕  การเก็บพัสดุชนิดเดียวกันจาํนวนมากๆ โดยใชแพลเล็ต (PALLET) ชวยนั้น พยายาม 

อยาใหเกิดการปะปนกันกับพัสดุประเภทอ่ืนเปนอันขาด เพราะแพลเล็ตนั้นภายนอกดูเหมือนกัน อาจจะมีการ

สับสนกันไดงาย  และอีกประการหนึ่งพยายามกองใหสูงเทาท่ีเครื่องมือทุนแรงจะทําได  และพ้ืนจะรับน้ําหนักได 

             ๗.๑.๑๖  การกองเก็บพัสดุใหญๆ น้ําหนักมากในท่ีกองเก็บพัสดุกับพ้ืน (BAY) ถาใชแพลเล็ต (PALLET) 

ไมไดใหใชทอนไมรองรับแทน เพ่ือสะดวกตอการใชเครื่องทุนแรงและตองจัดวางใหเปนระเบียบเรียบรอย   

             ๗.๑.๑๗  การติดปายประจําชองพัสดุเพ่ือแจงชื่อ และหมายเลขของพัสดุท่ีเก็บอยูในชองเก็บพัสดุ (BIN) 

หรือชองยอย (BIN SUBDIVISION) ตองเขียนใหชดัเจนและปดไวหนาชองเก็บพัสดุ หรือชองยอยนั้นๆ      

      ๗.๒  การเก็บพัสดุในท่ีเก็บพัสดุกลางแจง (OPEN STORAGE)     

             ๗.๒.๑   การกองเก็บพัสดุในท่ีเก็บพัสดุกลางแจง (OPEN STORAGE) ควรใชแพลเล็ต หรือทอนไม 

รองรับ เพ่ืออํานวยความสะดวกตอการใชเครื่องทุนแรง หากพื้นที่บริเวณนั้นเปนดินออนก็จะชวยปองกัน

ความชื้น และมิใหจมดิน นอกจากนั้นยังชวยใหน้ําฝนไหลระบายไปตามพ้ืนไดสะดวก ทําใหพ้ืนดินแหงเร็วข้ึน

อีกดวย 

             ๗.๒.๒  เตรียมผาใบอาบน้ํามัน (TARPAULIN) หรือผาใบธรรมดาไวกรณีจําเปนตองใชคลุมพัสดุ 

ในบางโอกาส  

             ๗.๒.๓  ดําเนินการตรวจ (INSPEC) ใหละเอียดถ่ีถวนและบอยครั้งกวาพัสดุท่ีเก็บอยูในคลังเก็บพัสดุ 

หากพบการชํารุดเสียหายอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ หรือดวยเหตุใดๆก็ตามใหทําการแกไขปรับปรุงโดยดวน  

             ๗.๒.๔  การปฏิบัตอ่ืินๆใหดําเนินการเชนเดียวกับการเก็บพัสดุในคลังเก็บพัสดุ 

      ๗.๓  การจายพัสดุออกจากคลังเก็บพัสดุใหปฏิบัติดังตอไปนี้   

            ๗.๓.๑  เม่ือเจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุไดรับใบเบิกใหตรวจสอบความเรียบรอยในชองผูสั่งจาย  

และเจาหนาท่ีบัญชีสถิติ ถาไมเรียบรอยใหคืนใบเบิกกลับไปยังหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ 

             ๗.๓.๒  ตรวจสอบตําแหนงท่ีเก็บพัสดุจากบัตรแสดงตําแหนงท่ีเก็บพัสดุ แลวเขียนลงในใบเบิก 

             ๗.๓.๓  นําพัสดุออกจายใหกับเจาหนาท่ีรับพัสดุ หรือผูเบิกพัสดุซ่ึงมารับโดยตรง 

             ๗.๓.๔  ถาพัสดุท่ีจะตองจายมีจํานวนมากใหพิจารณาจายจากพัสดุท่ีบรรจุลังหรือท่ีเก็บในแพลเล็ต 

(PALLET) หรือท่ีกองเก็บพัสดุกับพ้ืน (BAY) ถาเปนจาํนวนนอยก็จายจากท่ีเก็บไวในชองเก็บพัสดุ (BIN)  

หรือตูเก็บพัสดุ (STORAGE UNIT) 

             ๗.๓.๕  ลงจํานวนพัสดุท่ีจายไดใน ชอง“จาย” ของบัตรแสดงตําแหนงท่ีเก็บพัสดุ (ทอ.๑๔๒) และ 

ลงชื่อผูจายพัสด ุวัน เดือน ป ในใบเบิกไวเปนหลักฐาน (พ้ืนท่ีวางของใบเบิกตามความเหมาะสม) 

             ๗.๓.๖  ถามีอุปสรรคจายพัสดุไมได (WAREHOUSE REFUSALS) เชน พัสดุหมด หรือหาไมพบ 

ใหรายงานผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังพัสด ุเพ่ือสั่งการใหหนาท่ีตรวจสอบจํานวนพัสดุดําเนินการตรวจสอบ 

สาเหตุและปรับยอดพัสดุ สวนใบเบิกใหบันทึกคืนหนาท่ีบัญชีคุมเพ่ือรอผลการตรวจสอบจํานวนพัสดุ 

             ๗.๓.๗  ถาผูเบิก หรือเจาหนาท่ีผูรับพัสดุปฏิเสธการรับพัสดุ  (ORGANIZATION REFUSAL)  จากคลัง 

เก็บพัสดุ เชน อางวาพัสดุท่ีสั่งจายมานั้นใชราชการไมได  เปนหมายเลขพัสดุแทนกันไมได หรือหมดความจําเปน  

ให... 
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ใหเจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุนําพัสดุเขาเก็บท่ีเดิม และบันทึกเอกสารใบเบิกคืนใหเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ 

             ๗.๓.๘  การรับและจายพัสดุออกจากคลังเก็บพัสดุ เจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุตองบันทึกไวเปนหลักฐาน 

ในบัตรแสดงตําแหนงท่ีเก็บพัสด ุ(ทอ.๑๔๒) ทุกครั้ง 

             ๗.๓.๙  เจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุไมมีหนาท่ี ฆา แกขอความใดๆ ในเอกสารรับ - จายพัสดุ 

๘.  เครื่องมือทุนแรงใชในการยกขนพัสดุ (MATERLAL HANDLING EQUIPMENT) 

     ๘.๑  ความมุงหมายของการใชเครื่องมือทุนแรง 

            เพ่ือใหการขนยายพัสดุเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยตอบุคคล และทรัพยสิน 

ของทางราชการ  

     ๘.๒  หลักการใชเครื่องมือทุนแรง มีดังนี้  

             ๘.๒.๑  เคลื่อนยายเปนแนวตรง (STRAIGHT LINE FLOW) 

             ๘.๒.๒  เคลื่อนยายติดตอกันไป (CONTINUOUS FLOW) 

             ๘.๒.๓  จับตองยกยายนอยท่ีสุด (LEAST HANDLING) 

             ๘.๒.๔  ดําเนินการเปนกลุมกอน (CONCENTRATION OF OPERATION) 

             ๘.๒.๕  ใหไดผลงานมากท่ีสุด (MAXIMUM WORK PRODUCTION) 

     ๘.๓  เครื่องมือทุนแรงที่ใชกันอยูท่ัวๆ ไปในปจจุบันนี้ อาจแบงออกไดเปน ๒ จําพวกใหญๆ คือ  

เครื่องทุนแรงใชแรงคน และเครื่องทุนแรงใชแรงจักรกล 

             ๘.๓.๑  เครื่องทุนแรงใชแรงคน (HAND – OPERATED EQUIPMENTS) ใชสําหรับขนยายพัสดุ 

ในท่ีแคบและมีน้ําหนักไมมาก ระยะทางสั้นๆ หรือในคลังเก็บพัสดุขนาดเล็กๆ  ซ่ึงมีทางเดินแคบและมีปริมาณงาน

ไมมาก ตัวอยาง เชน (ผนวก ๖) 

                       ๘.๓.๑.๑  รถเข็นชนิดสองลอ (TRUCK, DOUBLE HANDLE, TWO WHEEL) ไดแก รถเข็น 

ท่ีมีสองลอและมีท่ีสําหรับมือจับสองขางเพ่ือเข็น 

                       ๘.๓.๑.๒  รถเข็นชนิดสี่ลอ (TRUCK, HAHD, PLATFORM, FOUR WHEEL) ไดแก รถเข็น 

ท่ีมีสี่ลอ ดานหนึ่งมีท่ีสําหรับมือจับเข็น 

                       ๘.๓.๑.๓  รถเข็นแบบแพลเล็ต (TRUCK, LIFT, PALLET-TYPE) 

             ๘.๓.๒  เครื่องทุนแรงใชแรงจักรกล (MECHANICAL EQUIPMENTS) 

                       คลังเก็บพัสดุปจจุบันออกแบบ และสรางข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชเครื่องทุนแรง  

ใชแรงจักรกลขนยายพัสดุ และจัดกองเก็บพัสดุภายในคลังเก็บพัสดุเปนสวนใหญ เครื่องทุนแรงใชแรงจักรกล 

มีหลายแบบ ตัวอยาง เชน 

                       ๘.๓.๒.๑  รถยกงาแซะ (FORK LIFT TRUCK) เปนรถเครื่องทุนแรงขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต 

 ไฟฟา หรือพลังงานอยางอ่ืน สมรรถนะในการยกน้ําหนักของพัสดุ ความสูงในการยก และความเร็วในการทํางาน 

ข้ึนอยูกับชนิด และแบบของรถยกงาแซะนั้นๆ (ผนวก ๗) 

                       ๘.๓.๒.๒  รถแทรกเตอรสําหรับคลังเก็บพัสดุ (WAREHOUSE TRACTORS) รถแทรกเตอร 

แบบ... 
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แบบนี้ ใชสําหรับลากจูงรถพวง (TRAILERS) บรรทุกพัสดุมีความคลองตัวเหมาะท่ีจะทํางานในท่ีแคบไดพอสมควร  

และมีกําลังสูงพอท่ีจะลากพัสดุหนักๆ ไปบนพ้ืนคลังได 

             การใชรถแบบนี้จะประกอบดวยรถพวง (TRAILERS) ท่ีพวงตอกันเปนขบวน เหมาะ และประหยัด  

ใชเวลาในการทํางานนอยในการยกขนพัสดุเปนจํานวนมากๆ ไปในระยะทางไกลกวารถยกงาแซะ (FORK LIFT TRUCK)   

                       ๘.๓.๒.๓  ลอเลื่อนยกพัสดุ (ELEVATOR CONVEYORS) ลอเลื่อนยกพัสดุแบบนี้มักจะเรียก 

ท่ัวๆ ไปวา STACKER เพราะสะดวกตอการใชกองเก็บพัสดุ 

                       ๘.๓.๒.๔  รถพวงสําหรับรถแทรกเตอร  (TRACTOR TRAILER)  รถพวงสําหรับรถแทรกเตอร 

เปนรถ ๔ ลอ และหัวทายของรถมีขอสําหรับพวงตอกันไดหลายๆ คัน ใชสําหรับขนยายพัสดุไดคราวละมาก ๆ 

(ผนวก ๘)                          

                       ๘.๓.๒.๕  รางเลื่อนสงพัสดุแบบลูกกลิ้ง  (GRAVITY ROLLER CONVEYOR)  และแบบลูกลอ 

(GRAVITY WHEEL CONVEYOR) เปนรางเลื่อนท่ีใชแรงโนมถวงตามธรรมชาติ ใชสาํหรับเคลื่อนยายพัสดุ 

จากท่ีสูงลงไปยังท่ีต่ํา หรือเคลื่อนยายพัสดุในแนวระนาบโดยใชแรงคนผลัก (ผนวก ๙) 

                       ๘.๓.๒.๖  สายพานสงพัสดุ (POWER BELT CONVEYOR) เปนสายพานขนาดใหญท่ีใช

เครื่องยนต หรือมอเตอรไฟฟาขับเคลื่อน ใชเคลื่อนยายพัสดุในแนวระนาบ หรือจากท่ีต่ําข้ึนท่ีสูง หรือจากท่ีสูง 

ลงท่ีต่ํา (ผนวก ๑๐) 

      ๘.๔  การพิจารณาใชเครื่องทุนแรง 

             การใชเครื่องทุนแรงตางๆ ดังท่ีไดกลาวมาแลวนั้น ขอสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ “ตองรูจักใช 

ใหเหมาะสมกับงาน และสภาพการณ” และมีการวางแผนการใชงานใหรัดกุม ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ซ่ึงตองใชขอมูลท่ีเก่ียวของมาประกอบการพิจารณา  เชน              

             ๘.๔.๑  รูปราง ลักษณะ ขนาด และน้ําหนักของพัสดุ  

             ๘.๔.๒  ระยะทางในการขนยายพัสดุ 

             ๘.๔.๓  โครงสรางของอาคาร โรงเรือน และสิ่งกีดขวางภายในอาคาร 

             ๘.๔.๔  สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีท่ีจะทําการขนยายพัสดุภายนอกอาคาร                                     

๙.  การระวังปองกันอัคคีภัย (FIRE PREVENTION) 

      ๙.๑  ขอปฏิบัตใินการปองกันอัคคีภัย (FIRE PRECAUTION)  

              ๙.๑.๑  การรักษาความสะอาด (HOUSE KEEPING) 

                          การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในคลังเก็บพัสดุเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด 

ในการปองกันอัคคีภัย เศษผงและมูลฝอยท่ีท้ิงไวอาจทําใหเกิดเพลิงไหมได ดังนั้นจึงตองเก็บขยะมูลฝอยไปท้ิง

ในท่ีท่ีจัดไวเปนประจําทุกวัน  

              ๙.๑.๒  การสูบบหุรี่ จะตองจัดสถานท่ีสวนใดสวนหนึ่งภายในคลังเก็บพัสดุ หรือบริเวณภายนอก 

 

                                                                                                                   ท่ี... 
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ท่ีพิจารณาแลววาปลอดภัยใหเปนท่ีสูบบุหรี่ และจัดท่ีเข่ียบุหรี่ไวใหพรอม ท้ังนี้ใหติดปาย “ท่ีสูบบุหรี”่ ไว 

ใหเหน็ชัดเจน  

             ๙.๑.๓  การเผาเศษขยะมูลฝอย จะตองกระทําใหหางจากตัวอาคารโรงเรือนอยางนอย ๕๐ ฟุต  

และตองใชความระมัดระวังอยางดี  

             ๙.๑.๔  ฟวส ตางๆ ตองถูกตองตามแรงดันของไฟฟาท่ีใชจริงๆ สวิทซ และสะพานไฟตางๆ  

ตองมีฝาครอบเรียบรอย หากชํารุดหรือสูญหาย ตองจัดการใหอยูในสภาพเดิม 

              ๙.๑.๕  การใชอุปกรณไฟฟาในบริเวณใกลเคียงกับท่ีเก็บพัสดุจําพวกท่ีมีไอระเหยซ่ึงติดไฟไดงาย 

จะตองพิจารณาอุปกรณไฟฟานั้นอยางรอบคอบวามีความปลอดภัยพอท่ีจะไมใหเกิดประกายไฟข้ึนได 

              ๙.๑.๖  เครื่องทุนแรงท่ีใชเครื่องยนตน้ํามันเบนซิน จะตองไมเติมเชื้อเพลิงภายในคลังเก็บพัสดุ  หรือ

ในขณะท่ีเครื่องยนตกําลังเดินอยูเปนอันขาด และถาหากจําเปนจะตองจอดท้ิงไวภายในคลังเก็บพัสดุหลังจาก 

เลิกงานแลว จะตองจอดในท่ีท่ีกําหนดไว 

              ๙.๑.๗  เครื่องมือเครื่องใชท่ีพนเปลวไฟ  เชน เครื่องเชื่อมโลหะ เครื่องตัดโลหะหามนํามาใช 

ในบริเวณใกลเคียงกับพัสดุจําพวกไวไฟเปนอันขาด 

               ๙.๑.๘  ถังหรือกระปองเปลาท่ีเคยใสน้ํามันเชื้อเพลิง หรือทินเนอร  (THINNER) หรือน้ํามันผสมสี หรือ 

วัตถุไวไฟอ่ืนๆ ถาจําเปนจะตองกองเก็บไวในท่ีท่ีจะเกิดมีประกายไฟข้ึนไดตองลางทําความสะอาดเสียกอน 

             ๙.๒.๙  สถานท่ีท่ีใชเปนท่ีเก็บเชื้อเพลิง หรือพัสดุไวไฟนั้น เครื่องมือเครื่องใชบางอยาง เชน   

พัดลมท่ีมีใบพัดเปนโลหะ หรือบานพับประตูหนาตาง ตลอดจนรองเทาของเจาหนาท่ี จะตองใชชนิดท่ีไมทําให

เกิดประกายไฟ  

              ๙.๑.๑๐  การระบายอากาศภายในคลังเก็บพัสดุท่ีเก็บเชื้อเพลิง หรือพัสดุไวไฟ จะตองมีการระบาย

อากาศอยางเพียงพอ 

              ๙.๑.๑๑  การตรวจประจําวัน เจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุจะตองตรวจภายในคลังเก็บพัสดุกอนปดคลัง 

เก็บพัสดุทุกวัน เชน ตรวจดูวาไมมีสิ่งใดท่ีจะกอใหเกิดประกายไฟ หรือปะทุข้ึนเองได ท้ิงอยูโดยปราศจาก 

การระวัง ปองกัน และในท่ีท่ีจัดไวเปนท่ีสูบบุหรี่ ตองไมมีกนบุหรี่วางท้ิงอยูโดยไมไดดับ 

       ๙.๒  ระยะหางของกองพัสดุจะตองเวนไวใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปนในการปองกันเพลิงเทานั้น มิฉะนั้น 

จะเปนการเสียพ้ืนท่ีในการกองเก็บพัสด ุโดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

              ๙.๒.๑  เม่ือกองพัสดุข้ึนสูงถึงโคมไฟ หรือจะกองพัสดุใหสูงกวานั้น จะตองเหลือชองวางโดยรอบ

โคมไฟนั้นอยางนอย ๑๘ นิ้ว และโคมไฟจะตองมีตะแกรงลวดหุมหรือรองรับไว 

              ๙.๒.๒  บริเวณท่ีมีเตารับไฟฟา เตาเสียบไฟฟา หรือสวิทซไฟฟาติดอยู ในการใชเครื่องทุนแรง 

ยกยายพัสดุอาจจะกระทบกระแทกทําใหเสียหาย เปนเหตุใหเกิดไฟลัดวงจรไดภายหลังนั้น จะตองกองพัสดุไว 

ใหหางจากตําแหนงนั้นๆ อยางนอย ๑๘ นิ้ว 

              ๙.๒.๓  คลังเก็บพัสดุท่ีมีระบบหัวฉีดดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งไว ในการกองเก็บพัสดุจะตองกอง 

 

ให... 
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ใหหางจากหัวฉีดอัตโนมัตินั้นอยางนอย ๑๘ นิ้ว แตถาพัสดุท่ีกองเก็บนั้นเปนพัสดุจําพวกติดไฟไดงาย เชน ยาง 

ปาน ปอ และอ่ืนๆ จะตองกองใหหางอยางนอย ๓๖ นิ้ว 

              ๙.๒.๔  ถาคลังเก็บพัสดุไมมีฝาเพดาน ในการกองพัสดุจะตองใหหางจากโครงหลังคานั้น อยางนอย  

๑๘ นิ้ว 

              ๙.๒.๕  คลังเก็บพัสดุ ท่ีกองเก็บพัสดุไดสูงไมเกิน ๑๕ ฟุตจะตองใหระยะหางจากเพดานอยางนอย 

๑๘ นิ้ว แตถาคลังเก็บพัสดุนั้นกองพัสดุไดสูงกวา ๑๕ ฟุต จะตองท้ิงระยะหางไว ๓๖ นิ้ว 

              ๙.๒.๖  ชองหางระหวางกองพัสดุท่ีติดไฟได (COMBUSTIBLE SUPPLIES) รวมท้ังพัสดุท่ีบรรจุอยู 

ในลังไม หรือกลองกระดาษ ควรมีชองหางระหวางกองพัสดุพอสมควร ถากองพัสดุดังกลาวอยูติดกับผนัง 

ท่ีเปนปูนหรือผนังท่ีเปนวัตถุทนไฟก็ไมตองท้ิงระยะหางไว 

              ๙.๒.๗  ชองทางเดินสําหรับดบัเพลิง (FIRE AISLE) ควรจัดใหมีเพียงพอและสะดวกตอการเขาถึง

อุปกรณดับเพลิงท่ีจะใชระงับเหตุเพลิงไหมในเบื้องตนได   

      ๙.๓  ประตูคลังเก็บพัสดุ (WAREHOUSE DOORS)  

             ประตูคลังเก็บพัสดุทุกดานถาพิจารณาเห็นวาประตูใดไมมีความจําเปนตองใช และจะปดตาย 

เพ่ือกองเก็บพัสดุ และกองพัสดุนั้นปดทางประตู ตองเขียนปายติดดานนอกประตูนั้นวา “หามเปด กองพัสดุ 

ปดทาง” ถามีประตูฉุกเฉินก็ใหเขียนปายติดแจงวา “ประตูฉุกเฉิน” (EMERGENCY DOOR)  

      ๙.๔  ท่ีกองเก็บพัสดุกลางแจง (OPEN STORAGE) 

                สถานท่ีกองพัสดุกลางแจง ตองไมกีดขวางทางสําหรับรถดับเพลิง และตองไมใชท่ีวางระหวางคลังเก็บพัสดุ 

ท่ีเปนอาคารทําเปนลานเก็บพัสดุ   

               สําหรับพัสดุท่ีติดไฟได เชน น้ํามันเชื้อเพลิงตองอยูหางจากโรงเรือน และทําคันดิน (DIKE) ก้ันโดยรอบพ้ืนท่ี

นั้น  ใหสูงพอท่ีจะขังน้ํามันท้ังหมดนัน้ได ท้ังนี้เม่ือเกิดเพลิงไหม และถังน้ํามันระเบิด น้ํามันนั้นจะไดไมไหลกินบริเวณ 

กวางเกินขอบเขต   

              ท่ีกองเก็บพัสดุกลางแจง จะตองใหอยูใกลทอ หรือหัวตอทอน้ําสําหรับดับเพลิง (FIRE HYDRANT) กองพัสดุ 

ท่ีจัดเก็บจะตองแข็งแรงม่ันคงเพ่ือสะดวกตอการพาดสายสูบดับเพลิงได ระหวางกองพัสดุจะตองมีทางสําหรับ

เขาดับเพลงิโดยมีระยะหางกันดังตอไปนี้ 

             ๙.๔.๑  ระยะตอตามความยาวของกองพัสดุ ประมาณ ๑๐ ฟุต ระยะเคียงระหวางกองพัสดุคู (๒ บล็อค)  

ตองใหหางกันอยางนอย ๒๕ ฟุต และทุกๆ พ้ืนท่ี (AREA) ท่ีจัดกองพัสดุจะตองใหมีระยะหางกัน ๕๐ ฟุต   

             ๙.๔.๒  กองพัสดุกองหนึ่งจะตองมีพ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางฟุต (กวาง ๕๐ ฟุต ยาว ๒๐๐ ฟุต) 

      ๙.๕  หลักการใชเครื่องดับเพลิงชนิดตางๆ (TYPES OF FIRE EXTINGUISHER)     

             ๙.๕.๑ เครื่องดับเพลิงมีหลายชนิดและแตละชนิด ใชดับเพลิงท่ีเกิดข้ึนตางกัน เครื่องดับเพลิง

ดังกลาวนี้มีความมุงหมายเพ่ือจะใชดับเพลิงท่ีจะเกิดข้ึนในข้ันตนเทานั้น สําหรับเพลิงท่ีไหมลุกลามใหญโต 

ตองใชรถดับเพลิง และเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีดับเพลิงโดยเฉพาะ   

             ๙.๕.๒ ตําแหนงท่ีติดตั้งเครื่องดับเพลิงภายในคลังเก็บพัสดุเปนสิ่งสําคัญในการดับเพลิงมาก โดยท่ัวไป 

จะติด... 
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จะติดตั้งไวใกลๆ กับท่ีท่ีอาจจะเกิดเพลิงไหมไดงาย และสะดวกตอการเขาไปหยิบใชเครื่องดับเพลิง ท้ังนี้ 

ใหจัดทําแผนผังแสดงท่ีตั้งเครื่องดับเพลิงไวใหเห็นโดยเดนชัด และตองเขียน ชื่อ-ชนิด ของเครื่องดับเพลิง 

ไวดวย 

             ๙.๕.๓  เจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุจะตองตรวจสอบเครื่องดับเพลิง เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถใชงานได

ตลอดเวลา หากพบขอบกพรองใดๆตองแจงใหหนวยเก่ียวของดําเนินการแกไขโดยดวน 

             ๙.๕.๔  เครื่องดับเพลิงแบงออกเปน ๓ ชนิด ไดแก (ผนวก ๑๑) 

                       ๙.๕.๓.๑  เครื่องดับเพลิงชนิดใชน้ํายาระเหย       

                       ๙.๕.๓.๒  เครื่องดับเพลิงชนิดใชกาชคารบอนไดออกไซด 

                       ๙.๕.๓.๓  เครื่องดับเพลิงชนิดใชผงเคมีแหง 

๑๐.  การระวังปองกันอุบัติเหตุ 

        ๑๐.๑  ขอปฏิบัตท่ัิวไป 

                 ๑๐.๑.๑  ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในคลังเก็บพัสดุ เชน พ้ืนคลังจะตอง

สะอาดไมมีน้ํามันหกราดอยู สิ่งท่ีจะทําใหลื่นไถลหกลมตกหลนอยู การเก็บเครื่องมือ ของมีคม จะตองจัด

สถานท่ีเก็บใหเปนระเบียบและปลอดภัย ไมวาง หรือท้ิงไวตามพ้ืนคลัง หรือหลังตู  และยื่นสวนท่ีแหลมคม

ออกมา ตลอดจนเก็บกวาดขยะใหเรียบรอย 

                 ๑๐.๑.๒  ตะปูท่ีโผลออกมาตามขางหีบ หรือลังไมตางๆ  ตลอดจนเหล็กคาดหีบหรือลังท่ียื่นออกมา 

จะตองจัดการใหเรียบรอย   

                 ๑๐.๑.๓  ฝาผนัง  ประตู หนาตาง  และฝาเพดานจะตองไมมีสิ่งใดหอยลงมาเกะกะโดยไมจําเปน 

หรือยื่นออกมากีดขวางเปนอันขาด  บานกระจกท่ีติดอยูเหนือประตูหนาตาง นอกจากจะตองทําความสะอาด

อยูเสมอแลว ยังจะตองตรวจดูวาไมมีแผนใดราว หรือจะหลุดจากกรอบ ถาพบจะตองรีบแกไขซอมแซมทันที 

                 ๑๐.๑.๔  การกองเก็บพัสดุ ถาตองวางซอนกันจะตองระวังมิใหเอียงหรือลมลงมาเปนอันตรายได 

                 ๑๐.๑.๕  แสงสวางภายในคลังเก็บพัสดุจะตองจัดใหมีเพียงพอเสมอ เชน ตามบันไดทางข้ึนลง   

ตามโตะทํางาน  หรือตามทางเดินแคบๆ หลังกองพัสดุ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน และปองกันอุบัติเหตุ

ท่ีอาจเกิดข้ึนได 

                 ๑๐.๑.๖  ภายนอกคลังเก็บพัสดุจะตองไมมีเศษไม ลังเปลา วางพิงขางฝาคลังไวเกะกะ และตองไม

ปลอยใหหญาข้ึนรกรุงรังโดยรอบ หรือมีเศษผง เศษขยะกองท้ิงสุมไว 

                 ๑๐.๑.๗  หามนั่งบนกองพัสดุท่ีอยูบนรถยก หรือรถพวงบรรทุกพัสดุ หรือเกาะหอยโหนไปกับ 

รถยกพัสดุท่ีวิ่งทํางานอยูในคลังเก็บพัสดุ เดินหรือยืนกีดขวางในเสนทางท่ีเครื่องทุนแรงกําลังทํางานอยู และ

หามผูไมมีหนาท่ีเก่ียวของไปยุงเก่ียวกับการใชรถยกหรือเครื่องมือทุนแรงอ่ืนๆ เปนอันขาด 

        ๑๐.๒  บริภัณฑปองกันภัยสวนบุคคล (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) 

                 บรภิัณฑปองกันภยัสวนบุคคล เชน รองเทาสําหรับสวมในขณะปฏิบัติงาน ชุดกันเปอน ถุงมือ 

สําหรับ... 
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สําหรับใชสวมเม่ือจับตองของหนัก หรือวัตถุเคมีบางชนิด ท่ีปดจมูกและปากเม่ือตองทํางานท่ีมีฝุนละอองมาก 

บริภัณฑปองกันสวนบุคคลนีจ้ะตองจัดเตรียมไวใหเพียงพอและพรอมใชงานไดทุกโอกาส 

        ๑๐.๓  การจับยกยายพัสดุ 

                 การจับยกยายพัสดุ จะตองไมโยนพัสดุลงมาจากท่ีสูง หรือเหวี่ยงพัสดุข้ึนท่ีสูง หรือโยนพัสดุ 

ใหอีกฝายหนึ่งรับโดยปราศจากการพิจารณาความปลอดภัย เพราะนอกจากพัสดุนั้นจะพลาดตกหลนชํารุดเสียหาย 

แลว อาจเกิดอันตรายกับบุคคลท่ีเก่ียวของอีกดวย พัสดุท่ีมีน้ําหนักมากเกินกวากําลังตัวเองก็อยาพยายามยก

เคลื่อนยายโดยลําพัง เพ่ือกันการพลาดพลั้ง หรือออกแรงสวนหนึ่งสวนใดของรางกายมากเกินไป จนอาจเปนเหต ุ

ใหเจ็บปวยได             

        ๑๐.๔  การใชบันได   

                 การใชบันไดจะตองตรวจดูความแข็งแรง และจะตองวางพิงหรือพาดหรือทําใหบันไดนั้นม่ันคง

กอนท่ีจะข้ึนไป ถาวางหรือพิงไมม่ันคงก็ตองหาคนชวยจับยึดดวย 

๑๑.  การระวังรักษาสภาพและคุณสมบัติของพัสดุ (CARE AND PRESERVATION OF SUPPLIES) 

       การระวังรักษาสภาพและคุณสมบัติของพัสดุมิใหเสื่อมคุณภาพกอนกําหนดเวลา หรือชํารุดเสียหาย 

เพราะความประมาท หรือถูกสัตวกัดแทะ หรือเสียหายเนื่องจากสภาพอากาศ เปนสิ่งจําเปนท่ีสุด 

       การบรรจุหีบหอหรือลัง เปนการชวยในการระวังรักษาสภาพ และคุณสมบัติของพัสดุดวยอยางหนึ่ง  

นอกจากนี้ยังชวยปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในระหวางการขนสง ฉะนั้น ถาไมจําเปนก็ไมควรทําลาย 

หีบหอหรือลังบรรจุ 

       การระวังรักษาสภาพและคุณสมบัติของพัสดุท่ีจะกลาวตอไปนี้ เปนเพียงขอแนะนําหรือแนวทางปฏิบัติ 

ในเบื้องตนเทานั้น สวนรายละเอียดอ่ืนๆใหศึกษาจากคูมือ คําแนะนําและเอกสารทางเทคนิคเก่ียวกับการเก็บ

รักษาพัสดุท่ีแตละสายวิทยาการพัสดุกําหนดข้ึน ตัวอยางเชน 

       ๑๑.๑  การระวังรักษาสภาพและคุณสมบัติของเสบียงอาหาร (SUBSISTENCES) มีดังนี้ 

                ๑๑.๑.๑  ดูแลรกัษาความสะอาดภายในคลังเก็บพัสดุ 

                ๑๑.๑.๒  มีการระบายอากาศอยางเพียงพอ 

                ๑๑.๑.๓  ตรวจตราเสบียงอาหารและหีบหอหรือภาชนะบรรจุตามกําหนดเวลา 

                ๑๑.๑.๔  ปองกันการบูดเนาเสีย อันเนื่องมาจากการขนยายไมเหมาะสม เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย 

และการดูดกลิ่นจากวัตถุอ่ืนๆ 

                ๑๑.๑.๕  ปองกันการเสียหายอันเนื่องจากสภาพอากาศ  และจากสัตวกัดแทะท้ังหลาย เชน 

                            ๑๑.๑.๕.๑  บรรจุลังหรือบรรจุหีบหอ อีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกและปองกัน

ความเสียหายในระหวางการขนสง ตลอดจนปองกันความเสียหายอันเนื่องจากสภาพอากาศในระหวางการเก็บ

รักษาดวย   

                            ๑๑.๑.๕.๒   จายหมุนเวียนเสบียงอาหาร (ROTATION OF STOCKS) กอนครบอายุ 

การเก็บ... 
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การเก็บรักษา  

                            ๑๑.๑.๕.๓   ตรวจเสบียงอาหารท่ีเก็บอยูตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว ถาพบวามีการเสียหาย

จะตองแยกเสบียงอาหารท่ีเสียนั้นออก เพ่ือปองกันการลุกลามตอไป 

                            ๑๑.๑.๕.๔   การกองเก็บเสบียงอาหาร ถากระปองหรือกลองบรรจุเสบียงนั้นบอบบาง 

ใหใชแพลเล็ตชนิดลังโปรง (BOX PALLET) ชวยในการกองเก็บไดไมเกินสองชั้น ตอจากนั้นใหใชแพลเล็ต 

ชนิดแบน (FLAT PALLET) จัดกองเก็บตอไป     

                            ๑๑.๑.๕.๖   เสบียงอาหารจะตองไมกองเก็บกลางแจง หรือกองเก็บใกลกับทอทางเดิน

ของไอน้ํารอน (STEAM PIPES) เครื่องทําความรอน (HEATING UNITS) และโคมไฟ หรือใกลหนาตางมาก

เกินไป 

                            ๑๑.๑.๕.๗ ปองกันกลิ่นไมพึงประสงค (PROTECTION AGAINST ODORS) โดยแยก

พัสดุท่ีมีกลิ่นมิใหเก็บรวมกับเสบียงอาหาร 

                            ๑๑.๑.๕.๘ ปองกันสัตวจําพวกแมลงและสัตวกัดแทะ กระทําไดโดยการรักษาอุณหภูมิ

ใหต่ํามากๆ แตไมถึงกับทําใหพัสดุเสียหาย หรือฉีดยาฆาแมลง หรือรมควันภายในคลังท่ีเก็บ หรือปดประตู

หนาตางใหสนิท หรือใสมุงลวดโดยตลอด   

       ๑๑.๒  การระวังรักษาสภาพและคุณสมบัติของพัสดุจําพวกเสื้อผาและสวนประกอบ (CLOTHING &  

ACCESSORY) บางชนิด   

                ๑๑.๒.๑  ผาขนสัตวท่ีเก็บรักษาอยูในคลังเก็บพัสดุจะตองมีการปองกันแมลง หรือสัตวท่ีจะกัดกิน  

วิธีปองกันมีดังนี้ 

                            ๑๑.๒.๑.๑  ใชน้ํายาฆาแมลงพนพัสดุ 

                            ๑๑.๒.๑.๒  ใชยากันแมลงใสไวในท่ีเก็บพัสดุ 

                            ๑๑.๒.๑.๓  ทําการตรวจตราตามกําหนดเวลา   

                            ๑๑.๒.๑.๔  ผาขนสัตวบางชนิดตองมีการอบหรือรมดวยยากันแมลงกอนท่ีจะทําการเก็บ 

และในท่ีเก็บพัสดุตองมีการฉีดยาหรือรมควันเพ่ือทําลายตัวแมลงหรือสัตวตามระยะเวลาอันสมควร   

                            ๑๑.๒.๑.๕  ปองกันการเสียหายอันเกิดจากเชื้อรา (MILDEW, MOLD OR FUNGUS) 

เชื้อราจะเกิดข้ึนเม่ือผานั้นมีความชื้น และมีอุณหภูมิพอเหมาะแกการเจริญเติบโต ปรากฏใหเห็นเปนสีตางๆ 

เชน สีน้ําตาล สีดํา สีเขียว หรอืสีเทา เม่ือเกิดข้ึนแลวก็ทําใหเสื้อผาสวนนั้นเสียหาย การปองกันมีดังนี้ 

                                           - บริเวณท่ีเก็บตองแหง และระบายอากาศไดสะดวกตลอดเวลา 

                                           - ทําการตรวจตราโดยละเอียดอยูเสมอ เม่ือตรวจพบวามีราเกิดข้ึนจะตอง

แยกเสื้อผานั้นออกจากกองท่ีเก็บนั้นๆ ทันที เสื้อผาท่ีข้ึนรานั้นใหนําออกตากแดดแลวแปรงใหหมดรา  

หรือถาจําเปนใหทําการซักรีดใหม 

                ๑๑.๒.๒  การระวังรักษาเครื่องประกอบเครื่องแตงกายบางอยาง  

                            ๑๑.๒.๒.๑  สิ่งท่ีทําดวยผาใบ มักจะข้ึนราไดงายตองเก็บไวในท่ีแหงและระบายอากาศ 

ได... 
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ไดสะดวก 

                            ๑๑.๒.๒.๒  สิ่งท่ีเปนเครื่องหนัง (LEATHERS) ถาการเก็บรักษาไมดีพอ อาจมีราเกิดข้ึน 

หรือเสื่อมคุณสมบัติ การระวังรักษาโดยท่ัวไปมีดังนี้ 

                                           -  เก็บในท่ีแหง เย็น และระบายอากาศไดดี 

                                           -  เก็บบนพ้ืนตะแกรงโปรงๆ เพ่ือใหอากาศผานไดสะดวก 

                                                                                -    อ ยา เ ก็บ ใ ก ลท่ีกํา เ นิด ค ว า ม รอ น ทุก ช นดิ 

                                           -  มีการปองกันฝุนละออง 

                                           -  ถาใชน้ําทําความสะอาดเครื่องใชท่ีเปนหนัง หรือแผนหนังแลว ควรผึ่งลม 

ท้ิงไวใหแหงไปเอง ไมควรทําใหแหงโดยใชความรอนชวย หรือตากกลางแดดจัด เพราะจะทําใหหนังแข็ง 

หรือแหงกรอบ สําหรับราท่ีเกิดข้ึนใหใชผาชื้นๆ เช็ดใหสะอาดแลวผึ่งลมท้ิงไวจนแหงจึงนําเขาเก็บ 

                                           -  ถาจําเปนใหใชน้ํามันรักษาหนังทาพอสมควร     

              ๑๑.๓  พัสดุจําพวกยาง (RUBBERS)   

                       การเก็บพัสดุจําพวกยาง หรือสิ่งท่ีทําดวยยาง ควรจะเก็บในท่ีเย็น แหง มืด และระบายอากาศ

ไดดี ในการเก็บไมควรพับหรือมวนจนแนน ถาจําเปนตองเก็บรวมกับพัสดุอ่ืนๆ หามเก็บใกลกับน้ํามันเชื้อเพลิง

และหลอลื่นเพราะถาเปรอะเปอนน้ํามันจะทําใหยางเสื่อมคุณภาพไดงาย 

              ๑๑.๔  พัสดุจําพวกไม การระวังรักษาใหปฏิบัติดงันี้ 

                       ๑๑.๔.๑  หามเก็บใกลทอไอน้ํารอน หรือแหลงกําเนิดความรอน 

                       ๑๑.๔.๒  ไมแปรรูปท้ังหลายจะตองมีทอนไมรองรับเปนชั้นๆ เพ่ือใหอากาศระบายไดสะดวก 

              ๑๑.๕  พัสดุจําพวกโลหะ สวนมากการเสียหายเกิดจากสนิม ซ่ึงทําใหเกิดการกัดกรอน (CORROSION)  

การปองกันรักษาโดยละเอียดไดกลาวไวในคูมือวาดวยการพัสดุของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ บทท่ี  ๑๓   

การปองกันสนิมและการบรรจุหีบหอ 

              ๑๑.๖  ผงคารบอน (CARBON) มีอันตรายมากเม่ือเกิดไฟ ควรเก็บในถังไม ถังเหล็ก หรือถุง 

 และเก็บไวในท่ีแหง   

              ๑๑.๗  ข้ีผึ้ง (PARAFIN) เปนสิ่งท่ีติดไฟได ควรเก็บอยูในลังไม เก็บไวในท่ีเย็น ระบายอากาศไดดี   

              ๑๑.๘  กรด (ACIDS) กรดอาจชวยใหเกิดไฟไหมไดหากไปสัมผัสกับพัสดุท่ีไหมไฟบางอยาง   

กรดทําใหเกิดสนิม กรดบางชนิดเปนอันตรายตอรางกาย เชน กรด NITRIC ACID เม่ือถูกผิวหนังจะปวดแสบ 

ปวดรอน เปนอันตรายตอตา ปอด เม่ือถูกไอระเหยหรือสูดเอาไอระเหยเขาไปมาก กรดชนิดนี้ ถาไปสัมผัส 

กับ HYDROGEN SULFIDE หรือสารเคมีบางอยางอาจจะระเบิดได วิธีเก็บตองแยกเก็บ อยาเก็บใกลไม โลหะ 

หรือผา และพัสดุอ่ืนๆ  

             ๑๑.๙  กาช (GAS) กาชท่ีอัดเขาเก็บไวในทอ โดยมีความอัดตัวสูงกวาความกดของบรรยากาศ ไดแก  

COMPRESSED GAS,  ARGON GAS, ACETYLENE, CARBONDIOXIDE, HYDROGEN และ OXYGEN เปนตน  

กาชบางชนิดเปนอันตรายตอรางกาย เชน CARBONDIOXIDE เม่ือพนลงไปตรงๆ ท่ีบริเวณผิวหนังอาจทําให 

ผิวหนัง... 
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ผิวหนังไหมได กาชบางชนิดติดไฟไดดี จะลุกไหมและระเบิดเม่ือผสมกับกาชอ่ืน เชน HYDROGEN กับ 

OXYGEN การเก็บตองระมัดระวังอยาใหใกลเปลวไฟ หรือประกายไฟ ทอเปลาตองปดใหแนน ทอกาช 

ตองเก็บเรียงไวเปนแนวตั้ง และแยกเก็บไวตางหาก 

             ๑๑.๑๐  ฟลมและกระดาษอัดรูปมีอายุการเก็บ ตองระมัดระวังอยาใหถูกความรอน ความชื้น  

 และเก็บภายใตอุณหภูมิท่ีบริษัทผูผลิตกําหนดไว 

             ๑๑.๑๑  ถังน้าํมันเชื้อเพลิงชนิด SELF SEALING FUEL CELLS ถังน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดนี้  

ลักษณะเปนยาง มีโอกาสเสีย และเสื่อมคุณภาพงายเม่ือถูกแสงสวาง หรือความรอน การเก็บตองระมัดระวัง  

ดังนี้ 

                            - เก็บในอาคารท่ีสะอาด แหง เย็น และมืด 

                                       -  เก็บไวในลัง หรือกลองจนกวาจะถึงเวลาใชงาน 

                            - หามวางซอนกัน                        

                            -  อยาวางถังกับพ้ืนโดยไมมีสิ่งของรับ และระวังของแหลมคมท่ิมแทงถังยาง 

            ๑๑.๑๒  ส ี(PAINTS), วานิช (VARNISH), แลคเกอร (LACQUERS), เชลแล็ค (SHELLAC), โดป  

(DOPE) และทินเนอร (THINNER) พัสดุประเภทนี้เปนพัสดุท่ีไวไฟ การเก็บมีดังนี้ 

                            ๑๑.๑๒.๑  เก็บไวในคลังเก็บพัสดุประเภทนี้โดยเฉพาะ 

                            ๑๑.๑๒.๒  ถาเก็บไวในคลังเก็บพัสดุท่ัวๆ ไป ใหแยกเก็บไวสวนใดสวนหนึ่งของคลัง

โดยเฉพาะ   

                            ๑๑.๑๒.๓  ตรวจสภาพกระปองโดยละเอียดกอนนําเขาเก็บ 

                            ๑๑.๑๒.๔  ตองเก็บไวท่ีแหง เย็น และมีอากาศถายเทไดดี 

           ๑๑.๑๓  ชุดแพยาง (LIFE RAFT) ใหเก็บในท่ีสะอาด แหง และอยาใหถูกแสงแดด หรือไดรับ 

ความรอนจัด ทุกๆ อันจะตองมีทอนไมรองรับ เพ่ือระบายอากาศ และควรพลิกบอยๆ  

           ๑๑.๑๔   ยางนอกและยางใน (TIRES & TUBES) การเก็บพัสดุประเภทนี้ควรเก็บไวในอาคาร 

ท่ีมีอากาศเย็น แหง ระบายอากาศไดดี อยาใหถูกความรอน แสงสวาง ไข หรือน้ํามันทุกชนิด การจับตองขนยาย 

ตองระมัดระวังอยาใหยางถูกกระแทก ขีดขวน หรือทําใหเสียหาย 

                              - ยางนอก จะตองเก็บวางในทางตั้ง หามซอนทับกัน จะทําใหยางแตกเร็วข้ึน ไมควร

ใหยางเบียดกันแนน เวนระยะหางใหอากาศผานไดบาง และหมุนทุก ๓ เดือน มิใหยางเกิดแรงกดดานเดียว   

                              - ยางใน หามพับหรือมวน ใหวางตามรูปของยาง โรยผงกับยางใหท่ัว เพ่ือปองกัน 

ยางติดกันและเก็บไวในกลองกระดาษเสมอ มีกระดาษภายในอีกชั้นหนึ่ง ขางนอกกลองเขียนหมายเลข ขนาด 

เวลาผลิต ใหชัดเจน        

           ๑๑.๑๕  รมชูชีพ (PARACHUTES) ใหเก็บไวในท่ีแหงอากาศถายเทไดสะดวก มีการควบคุมอายุการเก็บ 

ตรวจสอบตามระยะเวลา และควรเก็บบน PALLET หรือหิ้ง หรือชั้น ไมใหถูกแสงแดด 

           ๑๑.๑๖  การระวังรักษาพัสดุทางการแพทย 

                                                                                                             ๑๑.๑๖.๑  พัสดุ... 



                                                           - ๑๘ - 

 

                      ๑๑.๑๖.๑  พัสดุการแพทยจําพวกยา (DRUGS)  

                                    ยาปฏิชีวนะ (ANTIBIOTIC–DRUGS) เภสัช และเคมีภัณฑใชทางการแพทย  

(PHARMACEUTICAL AND MEDICAL COMPOUND) เวชภัณฑจําพวกท่ีเปนยางท่ีใชทางการแพทย FILM  

X–RAY ไหม และเอ็นเย็บแผล (SUTURE SILD AND SUTURD SURGICAL GUT) ฯลฯ เก็บท่ีหองควบคุม 

อุณหภูมิ (CONTROLLED TEMPERATURE ROOM) ระหวาง ๑๕ – ๓๐  C   

                                    ยาจําพวก ANTITOXIN, INSULIN, TOXOID, TUBERCULIN, เลือด และ

ปลาสมา (BLOOD AND PLASMA), SERUM,  FLAMMABLE LIQUID บางชนิด, ETHYL NITRITE, AMYT  

NITRIRE, CORROSIVE LIQUID บางชนิด เชน HYDROGEN PEROXIDE และเคมีภัณฑอ่ืนๆ จําพวกเดียวกัน 

เก็บในตูเย็นท่ัวไป (REFRIGERATOR) อุณหภูมิระหวาง  ๒ – ๘   C   

                    ยาจําพวก SMALLPOX VACCINE, YELLOW FEVER VACCINE, SERUM ใหเก็บ 

ในตูแช (SUB FREEZING REFRIGERATION) อุณหภูมิระหวาง - ๒๕ ถึง - ๑๐  C  

                                      ยาปรุง (PREPARATION) ยาผสม (MIXTURE) ยาจากสมุนไพร (VEGETABLE DRUG)  

ท่ีทําข้ึนเปนพิเศษตองแยกเก็บไวตางหาก     

                                   ยาเสพติดใหโทษ (NARCOTIC) และยานอนหลับ (BARBITURATES) ไดแก  

ยาพวก MEDICAL WHISKY, WINE และ BRANDY, โคเคน (COCAINE) โดดีอีน (COLEINE), มอรฟน  

(MORPHINE), MEPERIDINE HYDROCHLORIDE (DERMEROL), PANTOPON, ยาฝน (OPIUM POWDER),  

ทินเจอร ฝน การบูร (TR. CAMPHOR Co.) และ DERIVATIVE ของ NARCOTIC, สารประกอบอื่น 

ท่ีมี MORPHINE ตองแยกเก็บไวตางหากในท่ีมีมิดชิด และม่ันคงแข็งแรง 

                      ๑๑.๑๖.๒ พัสดุทางการแพทย บางรายการท่ีมีคุณสมบัติกัดโลหะ และวัสดุอ่ืนๆ (CORROSIVE  

LIQUID ICC CLASS COR.L, WHITE LABEL) เชน NITRIC ACID, SULFURIC ACID, FORMIC ACID, ACETIC 

ACID เปนตน ตองแยกเก็บไวตางหากในภาชนะ และเก็บท่ีอันเหมาะสม 

                      ๑๑.๑๖.๓  พัสดุทางการแพทยท่ีเปนพิษ (POISONOUS MATERLAL, ICC CLASS 

POISON B. POISON LABEL) เชน SODIUM ARSENITE เปนตน ตองแยกเก็บไวตางหาก 

                      ๑๑.๑๖.๔  พัสดุทางการแพทยบางอยางท่ีทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ (OXIDIZING  

MATERIAL, ICC CLASS OXY – M, YELLOW LABEL) เชน ดางทับทิม (POTASSIUM PERMANGANATE), 

SILVER NITRATE, POTASSIUM CHLORATE เปนตน ตองเก็บในภาชนะท่ีเหมาะสม 

                      ๑๑.๑๖.๕  พัสดุทางการแพทยท่ีเปนของแข็งและไวไฟ (FLAMMABLE SOLID ICC F.S.  

YELLOW LABEL) เชน PICRIC ACID, ANALYZED REAGENT การเก็บตองควบคุมระมัดระวังเปนพิเศษ  

ท้ังภาชนะบรรจุ และสภาวะการเก็บ   

                      ๑๑.๑๖.๖  พัสดุทางการแพทยท่ีเปนของเหลวและไวไฟ (FLAMMABLE LIQUID) เชน  

CARBON DISULFIDE ACS., THIORMERSAL TINCTURE, ISOPROPYL ALCOHOL, ETHER, ALCOHOL,  

ACETONE, ETHYL CHLORIDE, XYLENE, METHANOL ตองเก็บเชนเดียวกับวัตถุไวไฟ 

๑๑.๑๖.๗  โลหะ... 



- ๑๙ - 

 

                      ๑๑.๑๖.๗  โลหะมีคาทางศัลยกรรม และทันตกรรม (PRECIOUS METALS & ALLOYS)  

ไดแก โลหะ และโลหะผสมท่ีใชในทางศัลยกรรม ทันตกรรม เชน SUTURE - NON - AEXORBABLE  

SUPGICAL TANTALUM, CLIP, SUTURE MC. KENSIE SILVER, GOLD ALLOYCASTING DENTAL,  

COLD FOLD, WIRE GOLD ALLOY PIATINUM FOIL, WIRE PLATINUM ALLOY ฯลฯ ตองเก็บรักษา 

ไวในท่ีท่ีม่ันคง แข็งแรง 

         ๑๑.๑๗  การระวังรักษากระสุนและวัตถุระเบิด (AMMUNITION AND EXPLOSIVES) 

                    การเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดนั้น จะตองจัดคลังท่ีเก็บไวตางหากจากพัสดุอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

คลังกระสุนและวัตถุระเบิด จะตองตั้งอยูในท่ีท่ีปลอดภัยมิดชิด และม่ันคงแข็งแรงเปนกรณีพิเศษ  

สําหรับการระวังรักษาโดยท่ัวๆ ไป มีดังนี้ 

                    ๑๑.๑๗.๑  การเคลื่อนยายกระสุนวัตถุระเบิดจะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังเสมอ 

                    ๑๑.๑๗.๒  ผูท่ีจะปฏิบัติงานเก่ียวกับกระสุนวัตถุระเบิด จะตองเปนผูมีความรูเปนอยางดี 

และยึดถือตามระเบียบปฏิบัติท่ีไดวางไว 

                    ๑๑.๑๗.๓  เครื่องแบบ ซ่ึงใชสวมปองกันในการปฏิบัติงานและอุปกรณ ซ่ึงใหความปลอดภัย

จะตองจัดหามาใหเพียงพอ และใชใหถูกตองตามท่ีกําหนดไวในระเบียบปฏิบัติ 

                    ๑๑.๑๗.๔  หามสูบบุหรี่ หรือนําไมขีดไฟ หรือเครื่องอุปกรณ ซ่ึงใหเปลวไฟเขาใกลคลังท่ีเก็บ

เปนอันขาด 

                    ๑๑.๑๗.๕  ใหใชเฉพาะเครื่องมือซ่ึงไมใหประกายไฟเทานั้น 

                    ๑๑.๑๗.๖  หีบบรรจุกระสุนวัตถุระเบิด ท่ีวางเครื่องมือ หรือวัสดุอ่ืนๆ จะตองไมท้ิงไวในคลัง 

ท่ีเก็บ 

                    ๑๑.๑๗.๗  ประตูคลังท่ีเก็บจะตองปดอยางแนนหนา และหามผูท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของเขาใกลคลัง  

หรือเขาไปในคลัง 

                    ๑๑.๑๗.๘  อุปกรณดับเพลิงจะตองพรอมเสมอขณะปฏิบัติงานในคลัง 

                    ๑๑.๑๗.๙  กระสุนวัตถุระเบิดตองแยกเปนพวกตามหมายเลข (LOT NUMBER) 

                    ๑๑.๑๗.๑๐ ตองไมเก็บกระสุนวัตถุระเบิดเกินอัตราท่ีไดกําหนดไว 

                    ๑๑.๑๗.๑๑ การปฏิบัติอ่ืนๆ ใหเปนไปตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการเก็บรักษาอาวุธ 

กระสุนวัตถุระเบิดท่ีเก่ียวของ 

       

 

 

 

 

 

 




