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ค าน า 

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑จัดเป็นวัตถุอันตรายท่ีมี
ความเส่ียงต่่าหรือก่อให้เกิดความเป็นอันตรายน้อยกว่าวัตถุอันตรายชนิดอื่น กฎหมายจึงก่าหนดให้
ผู้ประกอบการไม่ต้องขอข้ึนทะเบียน แจ้งการด่าเนินการหรือขออนุญาตด่าเนินการ กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามข้อก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก่าหนด 

ส่าหรับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ ในความรับผิดชอบของส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(อย. )  กฎหมายก่าหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้น่าเข้าต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี การ
แจ้งข้อเท็จจริงจะมีรายละเอียดและวิธีการท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน และผู้ประกอบการไม่ต้องส่งฉลากให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหรือพิจารณาอนุญาต   แต่จะต้องจัดท่าฉลากให้เป็นไปตามข้อก่าหนดว่าด้วยการแสดง
ฉลาก  ดังนั้น  การควบคุมก่ากับดูแลวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ จึงเป็นการก่ากับดูแลท่ีเน้นการตรวจสอบเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์และการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ท่ีวางจ่าหน่ายในท้องตลาด 

การจัดท่าคู่มือการจัดท่าฉลากวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดท่าฉลากวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดท่าฉลากได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย  คู่มือฉบับนี้จึงได้รวบรวมข้อก่าหนดเกี่ยวกับการจัดท่าฉลาก  การแสดงข้อความบนฉลาก
ตัวอย่างค่าหรือข้อความท่ีอนุญาตและไม่อนุญาตให้แสดงบนฉลากส่าหรับวัตถุอันตรายประเภทต่างๆ ตลอดจน
แนวทางการแสดงฉลาก พร้อมตัวอย่างสมมุติการแสดงฉลากวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ ประเภทต่างๆ เพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถน่าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองและถูกต้องตามท่ีกฎหมายก่าหนด 

ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย ส่านักควบคุมเครื่องส่าอาง
และวัตถุอันตราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง และมีส่วน
ช่วยให้ผู้ประกอบสามารถจัดท่าฉลากได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งท้ายท่ีสุดผู้ท่ีได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
การแสดงฉลากท่ีถูกต้องคือผู้บริโภคผู้ใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย   
ส่านักควบคุมเครื่องส่าอางและวัตถุอันตราย 
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บทที่ 1 

การแบง่ชนิดและการด าเนินการเกีย่วกับวัตถุอันตราย 

 

 

 หลักการควบคุมวัตถุอันตราย 

หลักการควบคุมวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 คือ การควบคุมก่ากับ
ดูแลการผลิต การน่าเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย โดยแบ่งวัตถุอันตรายออกเป็น 
4 ชนิด ตามความจ่าเป็นแก่การควบคุมและตามระดับความเป็นอันตรายหรือความเส่ียงจากน้อยไปหามาก 
ได้แก่ วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 วัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 และวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 ซึ่ง
หลักเกณฑ์และข้อก่าหนดท่ีผู้ผลิต ผู้น่าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติหรือ
มีหน้าท่ีรับผิดชอบจะขึ้นกับชนิดของวัตถุอันตรายท่ีผู้ประกอบการด่าเนินการ 

เนื่องจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ ครอบคลุมการก่ากับดูแลสารเคมีจ่านวนมากและมี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลายหน่วยงาน ผู้ประกอบการจึงจ่าเป็นต้องตรวจสอบว่าสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์เคมีท่ี
ตนด่าเนินการจัดเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่ หากเป็นวัตถุอันตราย จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดใด และอยู่ในการ
ควบคุมก่ากับดูแลของหน่วยงานใด เพื่อท่ีจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก่าหนด
โดยหน่วยงานผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบก่ากับดูแลวัตถุอันตรายรายการนั้นๆ 

 

 วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ อย.  

รายช่ือวัตถุอันตรายหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย และช่ือหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบจะถูกประกาศไว้ในบัญชีแนบท้าย “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2556” โดยส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับผิดชอบการควบคุมวัตถุอันตราย
ตามบัญชี 4 แนบท้ายประกาศฯ  ซึ่งประกอบด้วย 3 บัญชีย่อย ได้แก่  

o บัญชี 4.1 รายชื่อสารควบคุมเป็นการประกาศตามรายช่ือสารเคมี  

o บัญชี 4.2  รายชื่อกลุ่มสารควบคุมเป็นการประกาศตามกลุ่มสารเคมีท่ีมีสูตรโครงสร้างหรือ
กลไกการออกฤทธิ์อย่างเดียวกัน  

o บัญชี 4.3 รายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุมเป็นการประกาศตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือตาม
วัตถุประสงค์การน่าไปใช้ 

วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ อย. ครอบคลุมผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือ
ทางสาธารณสุข ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์หรือตามวัตถุประสงค์การใช้ได้เป็น 8 ประเภทใหญ่ๆ 
ได้แก่ 
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1. ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ส่าหรับระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก่าจัดแมลงและสัตว์อื่น และผลิตภัณฑ์
ก่าจัดหนู/สัตว์แทะ เช่น 

o ผลิตภัณฑ์ก่าจัดยุง มด แมลงสาบ ปลวก หนู 
o ยาจุดกันยุง 
o โลช่ันทาไล่ยุง/ไล่แมลง 
o ผลิตภัณฑ์ก่าจัดเห็บหมัด 
o ผลิตภัณฑ์ดับกล่ิน/ไล่แมลง 
o ผลิตภัณฑ์ก่าจัดลูกน้่ายุง 

เป็นต้น รวมถึงวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ส่าหรับระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก่าจัดแมลงและสัตว์อื่น 
และก่าจัดสัตว์แทะ นั้นด้วย 

2. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรค 

3. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรค/ก่าจัดกล่ินในสระว่ายน้่า 

4. ผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 
ผลิตภัณฑ์ซักผ้า (ยกเว้นผงซักฟอก) ผลิตภัณฑ์ล้างรถ ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก ผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดพรม 
เป็นต้น 

5. ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แก้ไขการอุดตันของท่อหรือทางระบายส่ิงปฏิกูล เช่น ผงขจัดท่ออุดตัน 

6. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ผลิตภัณฑ์ซักแห้งผ้าหรือส่ิงทออื่นๆ 

7. ผลิตภัณฑ์ลบค่าผิด/สารละลายท่ีใช้เจือจางผลิตภัณฑ์ลบค่าผิด เช่น ปากกาลบค่าผิด 

8. ผลิตภัณฑ์กาวท่ีมีสารส่าคัญเป็นสารกลุ่มอัลคิลไซยาโนอะคริเลต (alkyl cyanoacrylates) 
เช่น กาวช้าง 

 

 การด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายแต่ละชนิด  

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เป็นวัตถุอันตรายท่ีก่อให้เกิดผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มอื่น กฎหมาย
ก่าหนดให้ผู้ผลิตและผู้น่าเข้าไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย แต่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด เช่น การจัดท าฉลาก การปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตและการเก็บรักษา เป็นต้น การแสดงฉลากจะต้องแสดงเลขที่รับแจ้ง
ไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ 

ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ในความรับผิดชอบของ อย. เช่น  

o ผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาด เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ท่ีมีสารส่าคัญเป็นสาร
ลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (anionic surfactants) หรือสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ
(nonionic surfactants) ยกเว้นสารกลุ่มโนนิลฟีนอลเอทอกซีเลต (nonylphenol 
ethoxylates) 

o ผลิตภัณฑ์กาว ท่ีมีสารส่าคัญเป็นสารกลุ่มอัลคิลไซยาโนอะคริเลต (alkyl cyanoacrylates) 
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o ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้่า ท่ีมีสารส่าคัญเป็นแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (calcium 
hypochlorite)   โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite)  กรดไดคลอโรไอโซไซ
ยานูริกและเกลือของกรดดังกล่าว (dichloroisocyanuric acid and its salts)  กรดไตร
คลอโรไอโซไซยานูริกและเกลือของกรดดังกล่าว (trichloroisocyanuric acid and its 
salts) 

o ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงท่ีมีสารส่าคัญเป็นน้่ามันตะไคร้หอมหรือซิโตรเนลลาออยล์ (citronella 
oil)  
 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เป็นวัตถุอันตรายท่ีมีความเป็นอันตรายหรือความเส่ียงสูงกว่าชนิดท่ี 1 
กฎหมายจึงก่าหนดให้ผู้ผลิตผู้นาเข้าผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครองต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและแจ้ง
การด าเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบก่อนจึงจะประกอบกิจการได้การแสดงฉลากจะต้องแสดงเลข
ทะเบียนวัตถุอันตรายไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ 

ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 ในความรับผิดชอบของ อย. เช่น 

o ผลิตภัณฑ์ก่าจัดแมลงท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขท่ีมีสารสาคัญเป็นสารในกลุ่มสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง (insect growth regulators; IGRs)  

o ผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาด/ฆ่าเช้ือโรค (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารส่าคัญท่ีถูกจัดเป็นวัตถุ
อันตรายชนิดท่ี 1  หรือวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3)  
 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายท่ีมีความเป็นอันตรายหรือความเส่ียงสูงกว่าวัตถุ
อันตรายสองชนิดแรกกฎหมายก่าหนดให้ผู้ผลิตผู้น่าเข้าผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครองต้องขอขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายและต้องได้รับอนุญาตให้ด าเนินการจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีก่อนจึงจะประกอบกิจการได้การ
แสดงฉลากจะต้องแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ 

ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดท่ี3ในความรับผิดชอบของอย. เช่น 

o ผลิตภัณฑ์ก่าจัดแมลงท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขท่ีมีสารสาคัญเป็นสาร        
คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) หรือสารในกลุ่มไพรีทรอยด์ (pyrethroids) เป็นต้น 

o ผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาด/ฆ่าเช้ือโรคท่ีมีสารสาคัญเป็นกรดด่างสารในกลุ่มอัล ดีไฮด์ 
(aldehydes)  หรือสารในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดท่ีมีท้ังประจุบวกและประจุลบ 
(amphoteric surfactants) เป็นต้น 

 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่วัตถุอันตรายท่ีมีความเป็นอันตรายสูงหรือมีความเส่ียงสูงท้ังจาก
คุณสมบัติของตัวสารเองหรือจากลักษณะการใช้เช่นสารก่อมะเร็งสารก่อกลายพันธุ์สารท่ีเป็นพิษต่อระบบ
สืบพันธุ์หรือสารที่ห้ามใช้โดยอนุสัญญาระหว่างประเทศกฎหมายจึงห้ามมิให้ผู้ใดผลิตน่าเข้าส่งออกหรือมีไว้ใน
ครอบครอง 

ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 ในความรับผิดชอบของ อย. เช่นผลิตภัณฑ์ป้องกันก่าจัดแมลงท่ีมี
สารสาคัญเป็นสารดีดีที (DDT) คลอร์เดน (chlordane) หรือดีลดริน (dieldrin) เป็นต้น 
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บทที่ 2 

ผลิตภัณฑ์ที่จดัเป็นวตัถุอันตรายชนิดที ่1  
และการก ากบัดแูลตามกฎหมาย 

 

 

 รายช่ือวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ในความรับผิดชอบของ อย. และการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ใด
จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 

ปัจจุบัน วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ในความรับผิดชอบของ อย. ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 มีท้ังส้ิน10 รายการ ดังนี้ 

 

o วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามบัญชี 4.1 รายชื่อสารควบคุม จ านวน 5 รายการ 

ล าดับที่ 
ตามที่ปรากฏ
ในบัญชี 4.1 

ชื่อวัตถุอันตราย 
เลขทะเบียน 

ซีเอเอส 
(CAS No.) 

เง่ือนไข 

34 คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง (solid carbon 
dioxide) หรือ น่้าแข็งแห้ง (dry ice) 

124-38-9 - 

45 แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ 
(calcium hypochlorite) 

7778-54-3 ในผลิตภัณฑ์ที่น่ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการ
ฆ่าเชื้อโรคหรือก่าจัดกลิ่นในสระว่ายน่้า 

58 โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 
(calcium hypochlorite) 

7681-52-9 ในผลิตภัณฑ์ที่น่ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการ
ฆ่าเชื้อโรคหรือก่าจัดกลิ่นในสระว่ายน่้า 

99 น่้ามันตะไคร้หอม หรือ  
ซิโตรเนลลาออยล์ (citronella oil) 

8000-29-1 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขที่น่ามาใช้เพ่ือประโยชน์แก่การ
ระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก่าจัดแมลงและ
สัตว์อื่นๆ 

157 เมทานอล (methanol )หรือ 
เมทิลแอลกอฮอล์(methyl alcohol) 

67-56-1 ในผลิตภัณฑ์อุปโภคที่ใช้ในบ้านเรือนที่มีสาร
น้ีเป็นตัวท่าละลาย 
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o วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามบัญช่ี 4.2 รายชื่อกลุ่มสารควบคุม จ านวน 5 รายการ 

ล าดับที่ 
ตามที่ปรากฏ
ในบัญชี 4.2 

ชื่อวัตถุอันตราย 
เลขทะเบียน 

ซีเอเอส 
(CAS No.) 

เง่ือนไข 

1 กรดไดคลอโรไอโซไซยานูริก และเกลือ
ของกรดดังกล่าว (dichloroisocyanuric 
acid and its salts) 

- ในผลิตภัณฑ์ที่น่ามาใช้เพ่ือประโยชนืในการ
ฆ่าเชื้อโรคหรือก่าจัดกลิ่นในสระว่ายน่้า 

2 กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก และเกลือ
ของกรดดังกล่าว (trichloroisocyanuric 
acid and its salts) 

- ในผลิตภัณฑ์ที่น่ามาใช้เพ่ือประโยชนืในการ
ฆ่าเชื้อโรคหรือก่าจัดกลิ่นในสระว่ายน่้า 

16 สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (anionic 
surfactants) 

- ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขที่น่ามาใช้เพ่ือประโยชน์แก่การ
ท่าความสะอาดพ้ืน ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์
และวัสดุอื่นๆ หรือการแก้ไขการอุดตันของ
ท่อหรือทางระบายสิ่งปฏิกูล ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก 

18 สารลดแรงติงผิวชนิดไม่มีประจุ ยกเว้นสาร
กลุ่มโนนิลฟีนอลเอทอกซีเลต(nonionic 
surfactants ยกเว้น 
nonylphenolethoxylate) 

- ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขที่น่ามาใช้เพ่ือประโยชน์แก่การ
ท่าความสะอาดพ้ืน ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์
และวัสดุอื่นๆ หรือการแก้ไขการอุดตันของ
ท่อหรือทางระบายสิ่งปฏิกูล ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก 

19 สารกลุ่มอัลคิลไชยาโนอะคริเลต(alkyl 
cyanoacrylate) 

- ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขเพ่ือประโยชน์ในการท่าให้เกิด
การยึดติดหรือติดกันของพ้ืนผิวของวัสดุ 

การพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์จะจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 หรือไม่ จะต้องพิจารณาท้ัง 
“สารส าคัญหรือสารออกฤทธิ์ (active ingredient)” และ “ประโยชน์  วัตถุประสงค์การใช้ หรือการอ้าง
สรรพคุณ” ของผลิตภัณฑ์  โดยสารส่าคัญจะต้องตรงกับ “รายช่ือสารควบคุม” ตามบัญชี 4.1 หรืออยู่ในกลุ่ม
สารเคมีตาม “รายช่ือกลุ่มสารควบคุม” ตามบัญชี 4.2  และการอ้างประโยชน์ วัตถุประสงค์การใช้ หรือ
สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ จะต้องเป็นไปตาม “เงื่อนไข” ตามท่ีระบุในบัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายท้ังนี้ ในหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์อาจมีสารส่าคัญหลายตัวได้ โดยท่ีสารส่าคัญทุกตัวจะต้องเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ผลิตภัณฑ์นั้นจึง
จะจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 

อย่างไรก็ตาม หากผลิตภัณฑ์มีสารส่าคัญท่ีจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ร่วมกับสารส่าคัญอื่นซึ่ง
จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 ผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกจัดชนิดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 
หรือวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 ขึ้นกับสารส่าคัญท่ีมีระดับการควบคุมท่ีเข้มงวดกว่า  

ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดท่ีมีสารส่าคัญ คือ โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (sodium 
lauryl ether sulfate) ซึ่งเป็นสารในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ จะจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 แต่ถ้า
หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสารโคคามิโดโพรพิลเบทาอีน(cocamidopropylbetaine)  ซึ่งเป็นสารในกลุ่มสารลด
แรงตึงผิวชนิดท่ีมีท้ังประจุบวกและประจุลบ(amphoteric surfactants) ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 เป็น
สารส่าคัญร่วมด้วย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 
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 ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1  

1.  ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขท่ีน่ามาใช้เพื่อประโยชน์แก่การระงับ 
ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก่าจัดแมลงและสัตว์อื่นๆ เฉพาะท่ีมีน้่ามันตะไคร้หอมหรือซิโตรเนลลาออยล์ (citronella 
oil) เป็นสารส่าคัญหรือสารออกฤทธิ์เพียงสารเดียว 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้แก่  

o ผลิตภัณฑ์ทาผิวหนังไล่ยุง 
o ยาจุดกันยุง 
o สายรัดข้อมือกันยุง 

เป็นต้น 

 

2.  ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขท่ีน่ามาใช้เพื่อประโยชน์แก่การท่าความ
สะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ หรือการแก้ไขการอุดตันของท่อหรือทางระบายส่ิงปฏิกูล
เฉพาะท่ีมีสารส่าคัญเป็นสารในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (anionic surfactants)  เช่น โซเดียมลอริล
ซัลเฟต (sodium lauryl sulfate) โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต(sodium lauryl ether sulfate) เกลือโซเดียม
ของลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (linear alkylbenzene sulfonate, sodium salt) เป็นต้น  หรือเป็นสาร
ในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ เช่น เอทอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์ (ethoxylated alcohol) อัลคิลโพลี
ไกลโคไซด์ (alkyl polyglycoside) โคโคนัทไดเอทาโนลาไมด์ (coconut diethanolamide) เป็นต้น  หรือ
เป็นสารทั้งสองกลุ่มผสมกัน   

อย่างไรก็ตาม  สารในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุท่ีจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 
จะไม่รวมถึงสารกลุ่มโนนิลฟีนอลเอทอกซีเลต (nonylphenolethoxylates) ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3* 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้แก่  

o ผลิตภัณฑ์ล้างจาน  
o ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดของเหลว† 
o ผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดพื้นห้องน้่า 

และเครื่องสุขภัณฑ์ 
o ผลิตภัณฑ์ล้างรถ 

เป็นต้น 

 

                                                             
* สารกลุ่มโนนิลฟีนอลเอทอกซีเลต (nonylphenolethoxylates) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเพ่ือ

ประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรคท่าความสะอาดพ้ืนฝาผนังเครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่นๆหรือการแก้ไขการอุดตันของท่อหรือทาง
ระบายสิ่งปฏิกูลจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ในความรับผิดชอบของ อย. (บัญชี 4.2ล่าดับที่ 9) 

† ผงซักฟอกไม่เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ อย. 
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3.  ผลิตภัณฑ์ท่ีน่ามาใช้เพื่อประโยชน์ในการฆ่าเช้ือโรคหรือก่าจัดกล่ินในสระว่ายน้่า ท่ีมีสาร
ดังต่อไปนี้เป็นสารส่าคัญ 

o แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (calcium hypochlorite) 

o โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite) 

o กรดไดคลอโรไอโซไซยานรูิก และเกลือของกรดดังกล่าว (dichloroisocyanuric acid 
and its salts) เช่น โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต (sodium dichloroisocyanurate) 

o กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก และเกลือของกรดดังกล่าว (trichloroisocyanuric acid 
and its salts)  

 

 

 

 

4.  ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ในการท่าให้เกิดการยึดหรือ
ติดกันของพื้นผิวของวัสดุท่ีมีสารในกลุ่มอัลคิลไชยาโนอะคริเลต(alkyl cyanoacrylate) เป็นสารส่าคัญ เช่น 
เอทิล-2-ไซยาโนอะคริเลต (ethyl-2-cyanoacrylate) 

 

 

 

 

5. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ 

o ผลิตภัณฑ์อุปโภคท่ีใช้ในบ้านเรือนท่ีมีสารเมทานอล (methanol) เป็นตัวท่าละลาย 

o น้่าแข็งแห้ง (dry ice) 
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กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1  

หน้าที่ความ
รับผดิชอบ

ของ
ผูป้ระกอบการ 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง สาระส าคญัและการด าเนนิการ บทก าหนดโทษกรณฝี่าฝืน 

การแจ้งข้อเท็จ
จรงืเก่ียวกับ
วัตถุอันตราย
ชนิดที่ 1 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การ
แจ้งข้อเท็จจริง
เก่ียวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 1 ที่ส่านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2549 
 

สาระส าคญั 
 ผู้ผลิตหรือผู้น่าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตราย
ส่าหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ 

 กรณีผลิต  ผู้ผลิตต้องแจ้งภายใน 15 วัน 
นับแต่วันผลิตครั้งแรก 

 กรณีน่าเข้า  ให้ผู้น่าเข้าแจ้งก่อนการน่า
วัตถุอันตรายออกจากด่านศุลกากรเฉพาะ
การน่าเข้าครั้งแรกเท่าน้ัน 

แบบฟอร์มที่ใช ้

• ใบแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 1 ที่ส่านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยารับผิดชอบ (แบบ วอ./สธ 
5) 

เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง 

• เอกสาร 2 ชุด (ที่เหมือนกัน) 
ประกอบด้วย 
(1) ใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./สธ 5) 

ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
(2) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน (กรณี

บุคคลธรรมดา) หรือส่าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

(3) หนังสือมอบอ่านาจของนิติบุคล พร้อม
ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้
มอบอ่านาจและผู้รับมอบอ่านาจ (ติด
อากรแสตมป์ 30 บาทต่อผู้รับมอบ
อ่านาจ 1 คน) 

(4) หนังสือรับรองการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต 

ค่าธรรมเนียม 
 ไม่ม ี

ระยะเวลาด าเนินการ 

 การไม่ปฏิบัติตามข้อก่าหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 1 เป็นการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 21 แห่ง พรบ. วัตถุ
อันตรายฯ มีโทษตามมาตรา 71 
ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินหก
เดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจ่าท้ังปรับ 
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หน้าที่ความ
รับผดิชอบ

ของ
ผูป้ระกอบการ 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง สาระส าคญัและการด าเนนิการ บทก าหนดโทษกรณฝี่าฝืน 

 รับใบรับแจ้งและเลขที่รับแจ้งได้ภายใน 3 
ชั่วโมง (เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง) 

สถานที่ยื่นค าขอ 
 ส่านักงานคณะกรรมการอาหาร (อย.) 

ส่าหรับสถานประกอบการที่มีสถานที่ผลิต
หรือสถานที่เก็บอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
ส่าหรับสถานประกอบการที่มีสถานที่ผลิต
หรือสถานที่เก็บรักษาอยู่ต่างจังหวัด 

วันหมดอายุและการต่ออาย ุ
 ใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ ไม่มีวันหมดอายุ 

 
การจัดท าฉลาก
วัตถุอันตราย 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ฉลาก
และระดับความเป็นพิษ
ของวัตถุอันตรายที่
ส่านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยามีอ่านาจหน้าท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ฉลาก
และระดับความเป็นพิษ
ของวัตถุอันตรายที่
ส่านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 
 
(หมายเหตุ ประกาศฯ 
ทั้ง 2 ฉบับ อยู่ระหว่าง
การปรับปรงุแก้ไข) 

 ก่าหนดให้วัตถุอันตรายที่ผลิต ขาย หรือมี
ไว้ในครอบครองในประเทศ  จะต้องแสดง
ฉลากไว้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุ
วัตถุอันตรายทุกชิ้น และฉลากจะต้องมี
เครื่องหมายและข้อความ ตลอดจน
ลักษณะของข้อความ ตามข้อก่าหนดใน
ประกาศฯ 
 
(ดูรายละเอียดข้อก่าหนดการจัดท่าฉลาก
ในบทที่ 3)  

 

 การไม่ปฏิบัติตามข้อก่าหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการแสดงฉลาก
วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เป็นการไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 21 แห่ง พรบ. 
วัตถุอันตรายฯ มีโทษตามมาตรา 
71 ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน  
หกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจ่าท้ังปรับ 

 มาตรา 82   ผู้ใดโดยเจตนา
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใน
แหล่งก่าเนิด สภาพคุณภาพ 
ปริมาณ หรือสาระส่าคัญประการ
อื่นอันเก่ียวกับวัตถุอันตราย ไม่ว่า
จะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ท่า 
หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็น
เท็จหรือข้อความท่ีรู้หรือควรรู้อยู่
แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจ 
ผิดเช่นว่าน้ัน ต้องระวางโทษจ่าคุก
ไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน      
หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ่าท้ังปรับ 

ถ้าผู้กระท่าความผิดตาม 
วรรคหน่ึงกระท่าผิดซ้่าอีกภายใน
หกเดือนนับแต่วันกระท่าความผิด
ครั้งก่อน ผู้กระท่าต้องระวางโทษ
จ่าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
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หน้าที่ความ
รับผดิชอบ

ของ
ผูป้ระกอบการ 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง สาระส าคญัและการด าเนนิการ บทก าหนดโทษกรณฝี่าฝืน 

สองแสนบาทหรือทั้งจ่าท้ังปรับ 
 

 มาตรา 83   ผู้ใดขายวัตถุ
อันตรายโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลาก
แต่ฉลากหรือการแสดงฉลากไม่
ถูกต้อง หรือขายวัตถุอันตรายที่มี
ฉลากท่ีคณะกรรมการสั่งเลิกใช้ 
หรือให้แก้ไขตามมาตรา ๕๐ ต้อง
ระวางโทษจ่าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ่าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท่าตามวรรคหน่ึง
เป็นการกระท่าโดยประมาท
ผู้กระท่าต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสี่หมื่นบาท 

ถ้าการกระท่าตามวรรคหน่ึง
เป็นการกระท่าของผู้ผลิตหรือผู้
น่าเข้าผู้กระท่าต้องระวางโทษ
จ่าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่
เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ่าท้ัง
ปรับ 

 มาตรา ๘๔   ผู้ใดโดยเจตนาหรือ
โดยประมาทรับจ้างท่าฉลากท่ีไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้าง
ติดตรึงฉลากท่ีไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือรับจ้างท่าลายส่วน
อันเป็นสาระส่าคัญของฉลากท่ี
ถูกต้องตามกฎหมาย ส่าหรับวัตถุ
อันตรายอย่างหน่ึงอย่างใดตาม
ความในหมวด ๒ ต้องระวางโทษ
จ่าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ่าท้ัง
ปรับ 
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หน้าที่ความ
รับผดิชอบ

ของ
ผูป้ระกอบการ 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง สาระส าคญัและการด าเนนิการ บทก าหนดโทษกรณฝี่าฝืน 

 

 

การด าเนินการ
เก่ียวกับ
สถานที่ผลิต
และสถานที่
เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 
1 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิต  การน่าเข้า  
การส่งออก  และการมี
ไว้ในครอบครองซึง่วัตถุ
อันตรายที่ส่านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ พ.ศ. 
2555 

กรณีการผลิต 

• จัดให้มีสถานที่ อาคาร เครื่องมือ เครื่องใช้ 
อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุในการผลิต 
ตลอดจนมาตรการเพ่ือความปลอดภัย
ส่าหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ผลิต  
รวมถึงการจัดให้มีบันทึกการผลิตวัตถุ
อันตราย และการควบคุมและการ
ตรวจสอบกระบวนการผลิต  ภาชนะ
บรรจุ และการติดฉลากตามหลักเกณฑ์ที่
ก่าหนดใน “หมวด 1 การผลิต” ของ
ประกาศฯ 

• จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
มาตรการเพ่ือความปลอดภัยส่าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานและมาตรการในการเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายตามหลักเกณฑ์ที่
ก่าหนดใน “หมวด 5 การเก็บรักษา” ของ
ประกาศฯ 

กรณีการน าเข้า 

• จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
มาตรการเพ่ือความปลอดภัยส่าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานและมาตรการในการเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายตามหลักเกณฑ์ที่
ก่าหนดใน “หมวด 5 การเก็บรักษา” ของ
ประกาศฯ 

 

• การไม่ปฏิบัติตามข้อก่าหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 1 เป็นการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 21 แห่ง พรบ. วัตถุ
อันตรายฯ มีโทษตามมาตรา 71
ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกินหก
เดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจ่าท้ังปรับ 

การแจ้ง
ปริมาณการ
ผลิตวัตถุ
อันตรายชนิด 
ที่ 1 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิต  การน่าเข้า  
การส่งออก  และการมี
ไว้ในครอบครองซึง่วัตถุ
อันตรายที่ส่านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ พ.ศ. 
2555 

 ก่าหนดให้ผู้ผลิตต้องแจ้งปริมาณการผลิต
วัตถุอันตรายในรอบหน่ึงปีปฏิทิน ภายใน
วันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป 

แบบฟอร์มที่ใช ้

• ใบแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตราย 
(แบบ วอ./สธ13) 

ช่องทางการแจ้ง 
 แจ้ง ณ ส่านักงานคณะกรรมการอาหาร 

 การไม่ปฏิบัติตามข้อก่าหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 1 เป็นการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 21  แห่ง พรบ. วัตถุ
อันตรายฯ มีโทษตามมาตรา 71
ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน       
หกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
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หน้าที่ความ
รับผดิชอบ

ของ
ผูป้ระกอบการ 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง สาระส าคญัและการด าเนนิการ บทก าหนดโทษกรณฝี่าฝืน 

(อย.)  
 แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดย

ให้ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียน
เป็นวันแจ้ง 

 แจ้งผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ของ 
อย. (ระบบสารสนเทศโลจสิติกส์ด้านวัตถุ 
อันตราย)  
 

การแจ้ง
ปริมาณการ
น าเข้าวัตถุ
อันตรายชนิด  
ที่ 1 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิต  การน่าเข้า  
การส่งออก  และการมี
ไว้ในครอบครองซึง่วัตถุ
อันตรายที่ส่านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ พ.ศ. 
2555 

 ก่าหนดให้ผู้น่าเข้าต้องแจ้งปริมาณวัตถุ
อันตรายที่น่าเข้าและให้ผ่านการ
ตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ ด่าน
อาหารและยาของส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

 การไม่ปฏิบัติตามข้อก่าหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 1 เป็นการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 21  แห่ง พรบ. วัตถุ
อันตรายฯ มีโทษตามมาตรา 71
ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน       
หกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจ่าท้ังปรับ 

การควบคุม
ผลิตภัณฑ์ให้มี
ปริมาณ
สารส าคัญ
เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง 
ก่าหนดเกณฑ์ค่า
คลาดเคลื่อนจาก
ปริมาณท่ีก่าหนดไว้ของ
สารส่าคัญในวัตถุ
อันตรายที่ส่านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ พ.ศ. 
2555 

 ก่าหนดค่าคลาดเคลื่อนที่อนุญาตให้มีได้
จากปริมาณของสารส่าคัญตามท่ีระบุไว้
ส่าหรับวัตถุอันตรายประเภทต่างๆ   โดย
หากมีการวิเคราะห์ปริมาณสารส่าคัญใน
วัตถุอันตราย  สารส่าคัญที่วิเคราะห์ได้
จะต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่าหรือไม่
มากกว่าค่าคลาดเคลื่อนที่อนุญาตให้มีได้ 

 กรณีวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 มี
ปริมาณสารส่าคัญน้อยกว่าหรือ
มากกว่าเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนถือ
ว่าเป็นวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 45 (2) แห่ง 
พรบ. วัตถุอันตรายฯ มีโทษตาม
มาตรา 80 ต้องระวางโทษจ่าคุก
ไม่เกินสองปีหกเดือน  หรือปรับ
ไม่เกินสองแสนห้าหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ่าท้ังปรับ  และถ้าเป็นการ
กระท่าโดยประมาทของผู้น่าเข้า 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
แสนบาท 
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 ตัวอย่างการกรอกใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 (แบบ วอ./ สธ ๕) 

ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัวตัถุอันตรายชนดิที่ 1  
ที่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยารบัผิดชอบ  

ประเภทการประกอบการ ผลิตน าเข้า 
ชื่อผู้ประกอบการ .....................บริษัท ดาดา จ ากัด............................................................................................ 
ที่อยู่เลขที่.........123/321….…. หมู่ที.่.......5…. ตรอก/ซอย.........2.......... ถนน……….สนามบินน้ า................. 
ต าบล/แขวง…...............ท่าทราย...........อ าเภอ/เขต...............เมือง.............. จังหวัด…...นนทบุรี.......................
รหัสไปรษณีย์.........11000..........โทรศัพท์......0 2 590 1234......... โทรสาร.....0 2590 5678............. 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี............1234567890................................................................................................ 
ขอแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ดังนี้  
ชื่อการค้า.............ดาดา (DADA)......................................................................................................................... 
ลักษณะผลิตภัณฑ์............ของเหลว ใส สีเหลือง กลิ่นมะนาว........ ประเภทการใช้ .............ล้างจาน.............. 
ปริมาณการผลิต/น าเข้า........1,000.........ลิตร หรือ กิโลกรัม/ตัน ต่อปี 
ชื่อและอัตราส่วนของสารส าคัญ และส่วนประกอบอืน่  
1. เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (Linear alkylbenzenesulfonate, sodium salt)15%w/w . 
(สารท าความสะอาด)                                                                                                                 . 
2. โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium lauryl ether sulfate) (สารท าความสะอาด)10% w/w  . 
3. โซเดียมลอริลซัลเฟต (Sodium lauryl sulfate) (สารท าความสะอาด)                                     5  % w/w  
4. โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride) (สารให้ความข้น)                                                       5  % w/w  
5. สารแต่งกลิ่น...(กลิ่นมะนาว)                                                      0.5%w/w  
6. สารแต่งสี..(สเีหลือง)                                                                   0.05%w/w   
7. น้ าสะอาด           เติมให้ครบ100   % w/w  
ชื่อสถานที่ผลิต/เก็บรักษา.......บริษัท ดาดา จ ากัด....... เลขที.่....123/321…. หมู่ที.่.5… ตรอก/ซอย....2.....
ถนน…..สนามบินน้ า.....ต าบล/แขวง......ท่าทราย........อ าเภอ/เขต.......เมือง.........จังหวัด…...นนทบุรี..............
รหัสไปรษณีย์...........11000.......โทรศัพท์......0 2 590 1234.......โทรสาร.....0 2590 5678................ 
กรณีน าเข้า ช่ือผู้ผลิต..........................-.........................................ประเทศที่ผลิต..............-................................ 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้แจ้ง 
                        (….นางชื่นสุข สุขสงบ.... )  

ให้แนบเอกสารประกอบการแจ้ง ดังนี้  
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัว (กรณีบุคคลธรรมดา)  
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และส าเนาใบส าคัญแสดงว่าเป็นผู้มีอ านาจ

ด าเนินการของนิติบุคคลผู้แจ้งข้อเท็จจริง  
 
ส าหรบัเจ้าหน้าทีบ่นัทกึ  

 ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เลขที่รับแจ้ง .........นบ9999/2557............. 
ลงชื่อ….....ปกป้อง ยินดี……. ผู้รับแจ้ง  
                   (  นายปกปอ้ง  ยินดี  )              
                   พนักงานเจ้าหน้าที ่

วอ./สธ๕ 
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บทที่ 3 

การแสดงฉลากวัตถุอันตรายชนดิที่ 1 

 

 

การแสดงฉลากวัตถุอันตรายท่ีผลิต  ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ
อันตรายชนิดท่ี 1 วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 จะต้องปฏิบัติตามข้อก่าหนดการแสดง
ฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามีอ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 (หมายเหตุ อยู่
ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข) 

ท้ังนี้ คู่มือฉบับนี้จะเน้นเฉพาะการแสดงฉลากวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ซึ่งประกอบด้วย ข้อก่าหนด
เกี่ยวกับการแสดงฉลาก  การแสดงข้อความและการจัดท่าฉลาก ตัวอย่างค่าหรือข้อความท่ีอนุญาตและไม่
อนุญาตให้แสดงบนฉลากส่าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายประเภทต่างๆ ตลอดจนแนวทางการแสดงฉลากพร้อม
ตัวอย่างสมมุติการแสดงฉลากวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ประเภทต่างๆ(ดูรายละเอียดในบทท่ี 4) เพื่อให้
ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 สามารถน่าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

 
 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับข้อความและเครื่องหมายท่ีต้องแสดงบนฉลาก 

วัตถุอันตรายท่ีผลิต  ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศจะต้องแสดงฉลากไว้ท่ีภาชนะบรรจุ
หรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตรายทุกช้ิน โดยฉลากจะต้องมีเครื่องหมายและข้อความตามข้อก่าหนดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ o ต้องตรงตามท่ีระบุไว้ในใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./สธ5) 
o ต้องเป็นภาษาไทย 
o ช่ือการค้าภาษาไทยจะต้องมีขนาดเหมาะสม เห็นได้ชัดเจน และ

หากมีช่ือการค้าภาษาต่างประเทศ จะต้องตรงกันหรือมี
ความหมายอย่างเดียวกันกับช่ือการค้าภาษาไทย 

1. ช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 
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2. ช่ือและอัตราส่วนของ
สารส าคัญ 

ชื่อสารส าคัญ 
o ต้องตรงตามท่ีระบุไว้ในใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./สธ 5) 
o ระบุเป็นชื่อภาษาไทยและวงเล็บช่ือภาษาอังกฤษ 
o ระบุเป็นชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC หรือช่ือสามัญตามระบบ 

ISO หรือช่ือสามัญทางเคมี หรือช่ือวิทยาศาสตร์ของสารส่าคัญ 
อัตราส่วนของสารส าคัญ 
o ต้องตรงตามท่ีระบุไว้ในใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./สธ5) 
o แสดงเป็นหน่วยร้อยละของน้่าหนักต่อน้่าหนัก (% w/w) หรือ

ร้อยละของน้่าหนักต่อปริมาตร (% w/v) 
1. ช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

3. ประโยชน ์ o ต้องเป็นภาษาไทย 
o อาจอยู่ในใบแทรกได้ 

1. ช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

4. วิธีใช้ o ต้องเป็นภาษาไทยถ้าจะมีภาษาอื่นด้วย จะต้องมีความหมาย
ตรงกันกับความในภาษาไทย 

o อาจอยู่ในใบแทรกได้ 
 

1. ช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 
5. ค าเตือนหรือข้อควรระวัง o ต้องใช้อักษรทึบหรือขีดเส้นใต้ 

o ต้องเป็นภาษาไทยถ้าจะมีภาษาอื่นด้วย จะต้องมีความหมาย
ตรงกันกับความในภาษาไทย 

างการค้าของผลิตภัณฑ์ 
6. วิธีเก็บรักษา o ต้องเป็นภาษาไทย 

o อาจอยู่ในใบแทรกได้ 
1. ช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

7. อาการเกิดพิษ (ถ้ามี) o ต้องเป็นภาษาไทย 
o อาจอยู่ในใบแทรกได้ 

1. ช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

8. วิธีแก้พิษเบื้องต้น (ถ้ามี) o ต้องเป็นภาษาไทย 
o อาจอยู่ในใบแทรกได้ 

1. ช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

9. ค าแนะน าส าหรับแพทย์ (ถ้ามี) o ต้องเป็นภาษาไทย 
o อาจอยู่ในใบแทรกได้ 

1. ช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 
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10. การท าลายภาชนะบรรจุ (ถ้ามี) o ต้องเป็นภาษาไทย 
1. ช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

13. เลขท่ีรับแจ้ง o ให้แสดงข้อความ “เลขท่ีรับแจ้ง ........../...........” 
o ต้องตรงตาม “เลขท่ีรับแจ้ง” ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีออกให้

ซึ่งปรากฏอยู่ท้ายใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./สธ5) 
o กรณีแจ้งท่ี อย.เลขท่ีรับแจ้งท่ีได้รับจะเป็นเลขล่าดับท่ี.../ปี พ.ศ. 

ท่ีรับแจ้งเช่น 9999/2557 
o กรณีแจ้งท่ี สสจ. เลขท่ีรับแจ้งท่ีได้รับจะเป็นอักษรย่อจังหวัด

ตามด้วยเลขล่าดับท่ี.../ปี พ.ศ.ท่ีรับแจ้ง เช่น นบ 9999/2557 
(หมายเหตุ นบ คือ จังหวัดนนทบุรี) 

1. ช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

11. เครื่องหมายและข้อความ
แสดงระดับความเป็นพิษ และ/
หรืออันตรายตามที่ก าหนด (ถ้ามี) 

o ต้องมีขนาดใหญ่  เห็นได้ชัดเจนและใช้สีด่าหรือสีแดงเท่านั้น 
o ให้แสดงไว้ที่ด้านหน้าของฉลากวัตถุอันตราย 
o การแสดงเครื่องหมายและข้อความแสดงระดับความเป็นพิษ

หรือระดับความเป็นอันตรายข้ึนกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
หรือของสารเคมีท่ีเป็นสูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ เช่น 
ความเป็นพิษเฉียบพลัน  การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อ
ผิวหนัง เป็นต้น 

1. ช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 
12. สัญลักษณ์ตาม UN Hazard 
Symbol (ถ้ามี) 

14. ขนาดบรรจุ (ปริมาณสุทธิ) o ต้องเป็นภาษาไทย 
o กรณีของแข็งให้ใช้หน่วยน้่าหนัก (เช่น กรัม กิโลกรัม) ในระบบ

เมตริก 
o กรณีของเหลวให้ใช้หน่วยปริมาตร (เช่น มิลลิลิตร ลิตร) หรือ

หน่วยน้่าหนัก (เช่น กรัม กิโลกรัม) ในระบบเมตริก  
1. ช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

15. วัน เดือน ปี ท่ีผลิต 

16. เลขหรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิต 
(Lot Number/Batch Number) 

o การแสดงสัญลักษณ์ UN Hazard Symbol ขึ้นกับคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ เช่น สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ เป็นต้น 

1. ช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

o ระบุตามข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ตามท่ีผลิตในแต่ละครั้ง 
1. ช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

o ระบุตามข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ตามท่ีผลิตในแต่ละครั้ง 
1. ช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 
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 ข้อก าหนดเกี่ยวกับขนาดตัวอักษร การแสดงข้อความบนฉลากและการจัดท าฉลาก 

o ข้อความบนฉลากต้องเป็นภาษาไทย 

o ข้อความท่ีเป็นสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภคได้แก่ค าเตือนข้อควร
ระวังและวิธีใช้ถ้ามีภาษาอื่นด้วยต้องมีความหมายตรงกับความในภาษาไทย 

o ขนาดของตัวอักษรบนฉลากต้องไม่น้อยกว่า 1 มิลลิลิตร  และเห็นได้ชัดเจน 

o ฉลากของภาชนะบรรจุท่ีมีขนาดเล็กมากจนไม่อาจบรรจุข้อความได้ท้ังหมด ฉลากท่ีปิดบน
ภาชนะดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องมีช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ และช่ือและอัตราส่วนของ
สารส่าคัญ ส่วนข้อความอื่นๆ บรรจุในใบแทรกได้ 

o การแสดงข้อความบนฉลากของวัตถุอันตราย   ต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริงหรือใน
ท่านองโอ้อวดสรรพคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. วันหมดอายุการใช้ (ถ้ามี) 

18. ช่ือ ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศัพท์
ของผู้ผลิตในประเทศ (กรณีผลิต) 
หรือช่ือ ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศัพท์
ของผู้น าเข้า พร้อมช่ือและ
ประเทศของผู้ผลิต (กรณีน าเข้า) 

o ต้องเป็นภาษาไทย 
1. ช่ือทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

o ระบุวันท่ีก่าหนดอายุการใช้ส่าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในแต่ละครั้ง 
เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานตามข้อก่าหนดตลอด
ช่วงระยะเวลาก่อนถึงวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ 

1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 
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 การจัดท าฉลากส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ี อย. ได้มีการจัดท าแนวทางการแสดงฉลากไว้  (ดู
รายละเอียดในบทท่ี 4) 

o วัตถุอันตรายท่ีผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  จะต้องแสดงฉลากไว้ท่ีภาชนะ
บรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตราย โดยการจัดท่าฉลากวัตถุอันตรายจะต้องแสดง
เครื่องหมาย ข้อความ และลักษณะของข้อความ ให้ครบถ้วนตามข้อก่าหนดในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามีอ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบพ.ศ. 2538 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2549 

o หากผลิตภัณฑ์ใดท่ีอย. ได้จัดท ารายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับการแสดงข้อความตามหัวข้อ
ต่างๆ บนฉลากของผลิตภัณฑ์นั้นไว้เป็นการเฉพาะ  เพื่อ เป็นแนวทางการแสดงฉลาก
ส าหรับผลิตภัณฑ์นั้น ให้ใช้ข้อความท่ีมีสาระส าคัญตามแนวทางท่ีก าหนดโดยอาจ
ปรับเปล่ียนเนื้อหาสาระเช่นประโยชน์วิธีใช้หรือค าเตือนให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
รายละเอียด  ลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ 

o ตัวอย่างแนวทางการแสดงฉลากส าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1  เช่น 

- ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์
ไล่แมลงประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ท่ีประกอบด้วย citronella oil 

- ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ท่ี
ใช้ในการยึดติดหรือติดกันของพื้นผิววัสดุ ท่ีประกอบด้ วยสารในก ลุ่ม alkyl 
cyanoacrylate 
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 หลักเกณฑ์การใช้ช่ือทางการค้าและเครื่องหมายการค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือทางการค้า o ผลิตภัณฑ์ต้องมีช่ือทางการค้า 
o ช่ือการค้าต้องเป็นภาษาไทยส่วนช่ือการค้าภาษาอังกฤษอาจมีหรือไม่มีก็

ได้ (ยกเว้น กรณีส่งออกไม่จ่าเป็นต้องมีช่ือการค้าภาษาไทย) 
o หากมีช่ือการค้าภาษาต่างประเทศ จะต้องตรงกันหรือมีความหมาย

อย่างเดียวกันกับช่ือการค้าภาษาไทย 
o หากปรากฏช่ือการค้าภาษาอังกฤษบนฉลาก จะต้องระบุในใบแจ้ง

ข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./สธ 5)ด้วย 
o ช่ือทางการค้าต้องมีความจ่าเพาะ  ไม่ใช้ค่าท่ัวๆ ไป เช่น สเปรย์กันยุง 

ผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดรถ (Car Cleaner) เป็นต้น 
o ช่ือทางการค้าจะต้องเป็นอักษร ไม่ใช่รูปภาพหรือเครื่องหมายยกเว้น

เครื่องหมาย− ’ & + , # % / : ! “ - ” “ . ” 
หากใช้เครื่องหมาย “&” ในช่ือทางการค้าภาษาอังกฤษให้ใช้ค่าว่า
“แอนด์” ในช่ือทางการค้าภาษาไทย 

 ช่ือทางการค้าท่ีปรากฏบนฉลากต้องเขียนให้อ่านได้ต่อเนื่องกัน 
 ช่ือทางการค้าต้องไม่เกินความจริงหรือในท่านองโอ้อวดสรรพคุณ หรือ

ท่าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์  หรือส่ือให้เข้าใจผิดว่า
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยซึ่งจะท่าให้ผู้บริโภคขาดความระมัดระวังใน
การใช้ 
 

 

เครื่องหมายการค้า  อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายการค้าขนาดใหญ่กว่าช่ือการค้าได้แต่ต้อง
ไม่ท่าให้เกิดการเข้าใจผิดหรือสับสนกับช่ือทางการค้า 

 กรณีเครื่องหมายการค้าท่ีไม่ได้จดทะเบียน ให้แสดงสัญลักษณ์ TM ท้าย
เครื่องหมายการค้านั้น 

 กรณีเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน ใหแ้สดงสัญลักษณ์ ® ท้าย
เครื่องหมายการค้านั้น 

 สามารถแสดงเครื่องหมายการค้าได้มากกว่า 1 เครื่องหมายบนฉลาก 
 



 20 คู่มือการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวอย่างค าหรือข้อความท่ีอนุญาตและไม่อนุญาตให้แสดงบนฉลากวัตถุอันตราย 

แนวทางการพิจารณาข้อความท่ีแสดงบนฉลากวัตถุอันตรายสามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณีตาม
ลักษณะของข้อความ  ข้อเท็จจริง หรือการแสดงเอกสารหลักฐานสนับสนุนการแสดงข้อความ ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความบนฉลาก 

1. ข้อความทีต่้องไมแ่สดงบนฉลาก    

เนื่องจากเป็นเท็จ เกินความจริง 
หรือในท านองโอ้อวดสรรพคณุ 

2. ข้อความที่อาจแสดงบนฉลากได ้

หากมีเอกสาร หลกัฐาน             
ที่สามารถสนับสนนุเพียงพอ 

3. ข้อความที่แสดงบนฉลากได ้

 

 

สัญลักษณ์หรือโลโก้
ของบริษัท 

 อนุญาตการแสดงสัญลักษณ์หรือโลโก้ของบริษัทขนาดเท่าใดก็ได้ถ้าไม่
ท าให้สับสนกับช่ือทางการค้า เช่น ไม่วางในต าแหน่งเดียวกับช่ือทาง
การค้า แต่สามารถวางใกล้ได้แต่ต้องไม่ท าให้สับสนกับช่ือทางการค้า 

ข้อความที่เปน็เท็จ หรือเกนิ
ความจริงหรือในท านองโอ้อวด
สรรพคณุเกี่ยวกับ 

 สูตรส่วนประกอบหรือคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ ์

 ความปลอดภัยของสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ์

 ข้อความโอ้อวดอื่นๆ 

ข้อความที่อาจแสดงบนฉลากได ้
หากมีเอกสารหลกัฐานสนบัสนนุ
การแสดงข้อความเกี่ยวกับ 

 สูตรส่วนประกอบหรือคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ ์

 ความปลอดภัยของสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ์
 ข้อเท็จจริงอ่ืนๆ ของผลิตภัณฑ์ 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หาก
เปน็ไปตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
 

 สูตรส่วนประกอบหรือคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ ์

 ความปลอดภัยของสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ ์

 ข้อเท็จจริงอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ 
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1.  ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท 

(1) ต้องไม่แสดงค าหรือข้อความท่ีมีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก เนื่องจากเป็นข้อความท่ี
เป็นเท็จ หรือเกินความจริงหรือในท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลากเก่ียวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

ยา 
ยกเว้นยาจุดกันยุงเนื่องจากเป็นช่ือตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

น้่ายา 
สูตรยาพิเศษ 
สูตรพิเศษ ยกเว้นข้อความ “ลักษณะพิเศษ” “ออกแบบพิเศษ”ต้องมี

เอกสารที่สามารถสนับสนุนหรือช้ีแจงได้ว่ามีลักษณะพิเศษ
หรือออกแบบพิเศษอย่างไร 
 

special formula  
ด้วยสูตรพิเศษและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเก่ียวกับความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ไม่เป็นอันตราย 

เนื่องจากอาจท่าให้เข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย 

ไม่เป็นพิษ 
ปลอดภัย 
ปลอดภัยส่าหรับคุณ 
มีความปลอดภัยกับเด็ก 
ผ่านการทดสอบแล้วว่าปลอดภัย 
เพื่อบ้านท่ีสะอาดและปลอดภัย 
ไม่มีสารเคมีตกค้าง 
ไร้สารตกค้างท่ีเป็นอันตราย 
ไร้สารตกค้าง 
ไม่มีผลต่อเด็กสัตว์เล้ียงและอาหาร 
สูตรไม่ระคายเคือง 
ไม่ระคายเคือง 
ปราศจากการระคายเคือง 
ไม่ระคายเคืองผิวหนัง 
skin allergy free  
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ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

อ่อนโยนต่อผิวคุณ เนื่องผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีควรใช้ตามความ
จ่าเป็น และต้องระมัดระวงัในการใช้  จึงไม่อนุญาตการแสดง
ข้อความท่านองผลิตภัณฑ์เครื่องส่าอางเช่นเพื่อผิวเนียนนุ่มชุ่ม
ช่ืนสูตรบ่ารุงผิวเป็นต้น 

นุ่มละมุนใช้ได้ทุกวันอ่อนโยนสาหรับผิว 

ใช้ได้บ่อยเท่าท่ีต้องการ เป็นการชักจูงให้ใช้เกินความจ่าเป็น 
safe  จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป หากเมื่อผสมกับค่าอื่นแล้วท่าให้

เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยจะแสดงบนฉลาก
ไม่ได้ 

ยังสามารถเป็นน้่าหอมปรับอากาศท่ีให้กล่ิน
หอมของดอกไม้ท่ีสดช่ืน 

ไม่อนุญาตข้อความ “น้่าหอมปรับอากาศ”และ “สดช่ืน” หรือ 
“กล่ินสดช่ืน”เนื่องจากค่าว่า“สดช่ืน”มีความหมายในเชิง
เกี่ยวกับสุขภาพอาจส่ือให้เกิดความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ท่ีมีกล่ิน
นี้มีผลดีต่อสุขภาพซึ่งไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
ท้ังนี้ให้พิจารณาความเหมาะสมตามประเภทผลิตภัณฑ์และ
สารเคมี 

ปกป้องสุขภาพของคุณและส่ิงแวดล้อม 

เนื่องจากก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเข้าใจคลาดเคล่ือนได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม 

ไม่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 
ไม่ท่าลายสภาพแวดล้อม 
ไม่ท่าลายช้ันบรรยากาศ 

จึงช่วยรักษาสภาพแวดล้อม 

ห่วงใยส่ิงแวดล้อม 

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเก่ียวกับประสิทธิภาพ 

ได้ผล 100% (ร้อยเปอร์เซ็นต์) 
 

อนุญาตเฉพาะค่าว่า “มีประสิทธิภาพ” แต่ต้องมีผลทดสอบ 
ประสิทธิภาพท่ีสามารถสนับสนุนได้  

ประสิทธิภาพสูง 
 

ด้วยสูตรพลังประสิทธิภาพ  

Highly effective  

ประสิทธิภาพเย่ียม 

ระบบเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

ได้ผลเด็ดขาด 

ออกฤทธิ์แรง 
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ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความอื่นๆ 

rapidly  

ค่าต่างๆ เหล่านี้จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป หากเมื่อผสมกับ
ค่าอื่นแล้วเป็นการโอ้อวดเกินจริงจะไม่ให้แสดงบนฉลาก  

fast  

strong  

advance  

special  

พิเศษ  

perfect  

potent  

extra  

strength  

powerful 

utmost  

เนื่องจากเป็นข้อความท่ีส่ือในเชิงโอ้อวด เกินความจริง 

ยอดเย่ียม  

พลังแรง  

ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณภาพ  

FIRST QUALITY  

โดยความควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข  

No Animal Testing  เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับสาระส่าคัญของตัวผลิตภัณฑ์ และ 
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด/คลาดเคล่ือนได้ว่าผลิตภัณฑ์ร่วม
อนุรักษ์สัตว์  

ไม่อนุญาตการแสดงรูปภาพ/ข้อความเชิง 
เปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์  

เนื่องจากไม่อนญุาตการโฆษณาในเชิงเปรียบเทียบ 
 

ไร้กังวล  เนื่องจาก “ไร้กงัวล” หมายความว่า หายห่วง สมบูรณ์แบบ 
เป็นค่าท่ีโอ้อวด 

ปัญหาจะหมดไป เมื่อใช้ (ช่ือผลิตภัณฑ์)  . เป็นค่าท่ีโอ้อวด 
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(2) ข้อความที่อาจแสดงบนฉลากได้ หากมีเอกสาร/หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

ลักษณะพิเศษ  
ต้องมีเอกสารที่สามารถสนับสนุน/ช้ีแจงได้ว่ามีลักษณะพิเศษ  
ออกแบบพิเศษออกแบบเฉพาะ มีคุณสมบัติพิเศษหรือคิดค้น
ขึ้นเป็นพิเศษอย่างไร  

ออกแบบพิเศษ  
ออกแบบเฉพาะ  
คุณสมบัติพิเศษ  
ท่ีคิดค้นขึ้นเป็นพิเศษ  
สารสกัดจากธรรมชาติ  
ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
มีประสิทธิภาพ  

ต้องมีผลทดสอบประสิทธิภาพท่ีสามารถสนับสนุนได้ 
สูตรประสิทธิภาพ  
Effective formula 
 
ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริงอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ 
ลิขสิทธิ์เฉพาะจากผลิตภัณฑ์.......... การอ้างลิขสิทธิ์อ้างได้ต้องมีเอกสารสนับสนุน ซึ่งเป็นบุคคล

หรือนิติบุคคล ไม่ใช่ของผลิตภัณฑ์  
ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 

ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากส่านัก 
นวัตกรรมแห่งชาติ  

 

เครื่องหมาย “THAILAND BEST” หรือตรา
สัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (THAILAND 
TRUST MARK) 
 
 

ต้องมีเอกสารสนับสนุน และลักษณะเครื่องหมายต้องตรงตาม 
หลักฐานท่ีใช้อ้างอิง  

Certified for the International Quality  
Management System ISO 9001 : 2000  
ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ 
มาตรฐานสากล 

ต้องมีหลักฐานการใช้เครื่องหมายรับรอง  

เทคโนโลยีจากประเทศ......... 
 

ต้องมีเอกสารที่สนับสนุนได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการคิดค้นจาก 
ประเทศนั้นๆ จริง  

The original (BLUE) sanitizer  ต้องมีเอกสารที่สนับสนุนว่าเป็นผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ 
ชนิดถุงเติม ช่วยลดปริมาณขยะ  ต้องมีเอกสาร/หลักฐานสนับสนุน 
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(3) ข้อความที่สามารถแสดงบนฉลากได้โดยไม่ต้องมีเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

ใหม่   
สูตรใหม่   
ผสมสาร (ช่ือสามัญ) เช่น ผสมสาร Aloe  
Vera เป็นต้น  

โดยไม่กล่าวอ้างคุณสมบัติของสาร 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริงอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ 
หากท่านไม่พึงพอใจในสินค้านี้ กรุณาน่ามาคืน 
หรือเปล่ียนใหม่ได้ท่ี................ 

 

สินค้าประกันความพึงพอใจ ไม่พอใจยินดีคืน 
เงิน  

 

สินค้าคุณภาพจาก……………….  
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2.  กลุ่มผลิตภัณฑ์ไล่แมลงท่ีมีน้ ามันตะไคร้หอมหรือซิโตรเนลลาออยล์ (citronella oil) เป็น
สารส าคัญ  

o ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด 

(1) ต้องไม่แสดงค่าหรือข้อความที่มีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก เนื่องจากเป็นข้อความที่เป็น
เท็จ หรือเกินความจริงหรือในท่านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเก่ียวกับความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

กล่ินสะอาดสดช่ืน  
 

เนื่องจากค่าว่า “สดช่ืน” มีความหมายในเชิงท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ 
อาจส่ือให้เกิดความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ท่ีมีกล่ินนี้มีผลดีต่อ
สุขภาพ ซึ่งไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ท้ังนี้ ให้
พิจารณาความเหมาะสมตามประเภทผลิตภัณฑ์ และสารเคมีท่ี
เป็นองค์ประกอบ  

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเก่ียวกับประสิทธิภาพ 

ก่าจัดแมลงได้ทุกชนิด  

สูตรเพิ่มประสิทธิภาพ  เนื่องจากไม่มีความชัดเจน โดยจะท่าให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่ามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากสูตรอื่น  

ปลอดยุง  “ปลอด” เทียบเท่ากับค่า "100%” 

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความอื่นๆ 

ฆาตกรตัวร้ายในบ้านคุณ  เนื่องจากเป็นการโฆษณา  

ฤทธานุภาพเต็มพื้นท่ี   

พลังใหม!่  

ไม่ใหแ้สดงข้อความเกี่ยวกับโรค และ 
อาการของโรค พาหะของโรคบนฉลาก  
 

เนื่องจากเมื่อสรุปข้อความโดยรวมแล้วจะเป็นการช้ีน่าให้ 
ผู้บริโภคเข้าใจว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วจะสามารถป้องกันโรค
ได้ เช่น ก่าจัดยุงลายอย่างได้ผล ยุงลายเป็นสาเหตุของโรค 
ไข้เลือดออก เป็นต้น ท้ังนี้ หากมีผลทดสอบภาคสนามของ 
ผลิตภัณฑ์ให้พิจารณาเป็นกรณีไป  
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(2) ข้อความที่อาจแสดงบนฉลากได้ หากมีเอกสาร/หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่ให้แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริงเก่ียวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
ปกป้องคุณจากยุงลาย  
 

อนุญาตในผลิตภัณฑ์ประเภทป้องกันยุงชนิดแผ่น/ชนิด
ของเหลวที่ใช้กับเครื่องไฟฟ้า ยาจุดกันยุง และผลิตภัณฑ์ไล่
แมลงส่าเร็จรูป หากมีผลทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์
ต่อยุงลาย 

ก่าจัดยุงลายอย่างได้ผล 

 

o ผลิตภัณฑ์ชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซ 

(1)  ต้องไม่แสดงค่าหรือข้อความที่มีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก เนื่องจากเป็นข้อความที่
เป็นเท็จ หรือเกินความจริงหรือในท่านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเก่ียวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
สูตรพิเศษส่าหรับยุงโดยเฉพาะ   
specially formulated for mosquitoes  
ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
สูตรฆ่าแมลงเรียบรวดเร็ว  
 

เนื่องจากค่าว่า “ฆ่าเรียบ” “ตายเรียบ” = 100% ส่วนค่าว่า 
“รวดเร็ว” ไม่มีขอบเขตท่ีชัดเจนว่าเร็วแค่ไหน กรณีแสดงเป็น 
ฆ่าแมลงได้เร็ว ภายใน.......นาที ต้องมีเอกสารที่สามารถ
สนับสนุนได้  

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความอื่นๆ  
พิฆาตยุงแรงสูง   
สูตรมือปราบแมลง   
เพิ่มพลังก่าจัด   
ล่า   
ค้นหา  
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(2) ข้อความที่อาจแสดงบนฉลากได้ หากมีเอกสาร/หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
without the pungent smell   
โดยไม่ท้ิงกล่ินเหม็น   
หัวฉดีพิเศษ   
หัวฉีดเฉพาะทาง   
ฆ่าโดยไม่ท้ิงคราบมัน   
kills without oily stains  
ไม่ท้ิงคราบมัน   
non stain  
ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
การแสดงการใช้ “ปรับอากาศ” ในสเปรย์ไล่ยุง 
แบบฉีดพ่นอัดก๊าซ  

ต้องมีข้อมูลความปลอดภัยของการใช้ผลิตภัณฑ์ประกอบการ
แสดงข้อความ 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
ไล่แมลงได้เร็ว ภายใน....... นาที   
ไล่แมลงได้หลายชนิด เช่น......... ต้องมีผลทดสอบประสิทธภาพท่ีสนับสนุนได้ 

(3) ข้อความที่สามารถแสดงบนฉลากได้โดยไม่ต้องมีเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริงเก่ียวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

การแสดงเครื่องหมายและข้อความ ozone  
safe  

โดยให้พิจารณาจากสูตรส่วนประกอบว่าไม่มีสารที่ท่าลายช้ัน 
บรรยากาศ  
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o ผลิตภัณฑ์ชนิดทาผิวหนัง 

(1) ต้องไม่แสดงค่าหรือข้อความที่มีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก เนื่องจากเป็นข้อความที่เป็น
เท็จ หรือเกินความจริงหรือในท่านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเก่ียวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
ใช้เป็นผ้าเย็น   
ผ้าหอม   
น้่าหอม   
Refreshing tissue   
ผลิตด้วยใยผ้าท่ีอ่อนนุ่ม จึงให้สัมผัสท่ีนุ่มนวล 
ต่อผิว  

เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ 

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเก่ียวกับความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
โลช่ันธรรมชาติ   
ไม่อนุญาตการแสดงรูปเด็กถึงแม้จะเป็นรูป 
การ์ตูน  

หากรูปนั้นขัดกับอายุของเด็กในค่าเตือน เช่น การ์ตูนรูปเด็ก 
ทารก อาจท่าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสามารถใช้กับเด็กอายุ
น้อยกว่า 2 ปีได้ 

 

 

(2) ข้อความที่อาจแสดงบนฉลากได้ หากมีเอกสาร/หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
ไม่มีสี จึงไม่เปรอะเป้ือนเส้ือผ้า  
ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
การแสดงข้อความในท่านองท่ีอ้างว่า ผลิตภัณฑ์
ยังมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงในภาวะท่ีร่างกาย 
มีเหงื่อออก  

ต้องมีผลทดสอบประสิทธิภาพต่อยุงลายในสภาวะท่ีร่างกายมี 
เหงื่อ 
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(3) ข้อความท่ีสามารถแสดงบนฉลากได้ โดยไม่ต้องมีเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพใน 
การไล่ยุง  

 

หอม/มีกล่ินหอม   
ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
การระบุระยะเวลาป้องกันยุงบนฉลาก  ให้ระบุระยะเวลาป้องกันยงุบนฉลากได้ตามระยะเวลาใน

ผลทดสอบประสิทธิภาพแต่ไม่เกิน 7 ช่ัวโมง 
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o ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง / ผลิตภัณฑ์จุดไล่ยุง 

(1)  ต้องไม่แสดงค่าหรือข้อความที่มีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก เนื่องจากเป็นข้อความที่
เป็นเท็จ หรือเกินความจริงหรือในท่านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเก่ียวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
ยาจุดกันยุงท่ีไม่แต่งสี ไม่อนุญาตข้อความ “สี 
ธรรมชาติ” 

แต่อนุญาตข้อความ“ไม่เจือสีสังเคราะห์” 
 

ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 99% เนื่องจากท่าให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์มีความ 
ปลอดภัยสูง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงมี 
สารส่าคัญเป็นสารสังเคราะห์ แต่หากเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จุดไล่ยุงสามารถแสดงข้อความนี้ได้  

ไม่อนุญาตค่าว่า “หอม” “เทียนหอม” ใน
ผลิตภัณฑ์เทียนจุดไล่ยุง 

 

 

(2) ข้อความท่ีอาจแสดงบนฉลากได้ หากมีเอกสาร/หลักฐานท่ีสามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริงเก่ียวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
ให้ประสิทธิภาพต่อเนื่องตลอดขด  
 

ต้องมีผลทดสอบว่ายาจุดกันยุงจุดต่อเนื่องได้นานเท่าใด ส่วน
การแสดงจ่านวนช่ัวโมงจะแสดงตามจ่านวนช่ัวโมงท่ีจุดได้ใน 
ผลทดสอบ และไม่ต้องส่งช้ินยาจุดกันยุงท่ีเหลือจากการจุดนี้
ไปทดสอบประสิทธิภาพอีก  

(3) ข้อความท่ีสามารถแสดงบนฉลากได้โดยไม่ต้องมีเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริงอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ 

ปกป้องคุณ   
ยาจุดกันยุงคุณภาพ ส่าหรับคนไทย  
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3.  กลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพ้ืน ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอ่ืนๆ 

 (1)  ต้องไม่แสดงค่าหรือข้อความที่มีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก เนื่องจากเป็นข้อความที่
เป็นเท็จ หรือเกินความจริงหรือในท่านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเก่ียวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

สูตรดับเบิ้ลคลีนเนอร์  
สูตรเปล่ียนสีขณะสลายคราบ  เนื่องจากการเปล่ียนสีเกิดจากการเปล่ียน pH ไม่ใช่การสลาย 

คราบ คุณจะเห็นประสิทธิภาพในการท่าความสะอาด
ได้อย่างชัดเจน โดยน้่ายาจะเปล่ียนจากสีเขียว 
เป็นสีน้่าเงินเมื่อท่าปฏิกิริยาสลายคราบสกปรก  
ขณะสลายคราบหินปูน  
สูตรพลังฟอง   
สูตรพลังเข้มข้น   
พลังมะนาว   
ผสมซูเปอร์แอมโมเนีย  
 

เนื่องจากไม่มี ซูเปอร์แอมโมเนีย แต่ถ้าเป็นสูตรผสม
แอมโมเนีย ให้ดูตามข้อเท็จจริงของสูตร  

ล้างความล่ืนและฟองออกได้ง่ายกว่า  
 

ไม่อนุญาต เนื่องจากค่าว่า “ได้ง่ายกว่า” เป็นค่าท่ีไม่ชัดเจน 
และเป็นการเปรียบเทียบ ส่วนค่าว่า “ล้างความล่ืนและฟองได้
ง่าย” ต้องมีเอกสารหลักฐานท่ีพิสูจน์ได้ชัดเจน และพิจารณา
จากสูตรส่วนประกอบ ท้ังนี้ จะพิจารณาเอกสารหลักฐานเป็น
กรณีไป 

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเก่ียวกับความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

นุ่มนวลต่อมือ  

เนื่องจากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์บ่ารุงผิว และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
ต้องระมัดระวังในการใช้  

ถนอมมือไม่ระคายผิว  
ถนอมมือ  
ไม่ท่าให้มือแห้งกร้าน  
ผสมสาร............. เพื่อช่วยให้มือไม่แห้งกร้าน 
ไม่ระคายเคือง   
ล้างภาชนะเด็กอ่อนได้ดี   
ปลอดภัยกว่าใช้ผงซักฟอก ดีกว่าใช้ผงซักฟอก  
 

ไม่อนุญาต ค่าว่า “ปลอดภัยกว่า”“ดีกว่า” เนื่องจากเป็นเชิง
เปรียบเทียบในเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัย 
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ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเก่ียวกับประสิทธิภาพ 

ไม่ต้องขัด ฆ่าลงถึงรากทุกครั้งท่ีใช้  
 

กรณีค่าว่า “ไม่ต้องขัด” อนุญาตในผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาด
พื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ประเภทกรด  
แต่ไม่อนุญาตในผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดพื้น ฝาผนัง  
เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ท่ัวไป และการขจัดคราบฝัง
แน่น เช่น คราบตะกรัน คราบสนิม เป็นต้น เพราะต้องออก
แรงขัด  

ป้องกันคราบสกปรกสะสม   

All purpose bathroom cleaner  
 

ไม่ให้แสดงข้อความม all purpose เนื่องจากโอ้อวด แต่ให้
แสดงข้อความ Multi-purpose /อเนกประสงค์ได้ โดยต้อง
สามารถใช้ได้ต้ังแต่ 3 พื้นผิวขึ้นไป เช่น ท่าความสะอาดพื้น 
ซักผ้า ล้างรถ เป็นต้น (กรณีพื้นไม้และพื้นคอนกรตี ถือเป็น 1 
พื้นผิว) 

All surface cleaner  

ไม่ให้แสดงข้อความ all = ทุกชนิด  

ทุกท่ีในครัว  

ใช้กับสุขภัณฑ์ได้ทุกชนิด  

คราบสกปรกทุกชนิด  

สารพัดคราบ  

ใช้ได้ทุกพื้นผิว ใช้ได้ทุกวัน ใช้ได้ทุกแห่ง ไม่ว่า 
จะสักกี่ครั้ง  
ท่าความสะอาดซอกซอนได้ทุกพื้นผิว  กรณีค่าว่า “ซอกซอน” ให้แสดงในผลิตภัณฑ์ซักผ้า เฉพาะ

สูตรที่มี enzyme (ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 หรือชนิด
ท่ี 3) แต่ไม่ให้แสดงในผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดพื้น  
ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ท่ัวไป 

สามารถท่าให้รอยเป้ือนท่ียากแก่การก่าจัดถูก
ชะล้างออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้
แน่ใจได้ถึงความสะอาดท่ีสมบูรณ์แบบ  

เนื่องจากค่าว่า “สมบูรณ์แบบ” เป็นข้อความโอ้อวด 

ให้คุณมีพื้นผิวที่สะอาดล่้าลึก  

ไม่ให้แสดง เนื่องจากมีความหมายเทียบเท่ากับค่าว่า 100%  

อย่างหมดจด เกล้ียงเกลา  

สะอาดหมดจด  

สะอาดเกล้ียง  

หมดจดอย่างมีอนามัย  
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ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

สะอาดทันใจ   

หยดเพียงเล็กน้อยสะอาดใสเร็วไว  

สะอาดนาน   

ปกป้องความสะอาดของพื้นผิว สะอาดนาน 
ยิ่งขึ้น  

ความหมายไม่ชัดเจน และโอ้อวด  หลุดออกอย่างง่ายดาย  

ขจัดคราบฝังแน่นท่ัวบ้านอย่างง่ายดาย  

พลังขจัดติดแน่น   

พลังท่าความสะอาด  

สะดวกกว่า เร็วกว่า  

ไม่ให้แสดง เนื่องจากเป็นเชิงเปรียบเทียบในเรื่องคุณภาพ 

แสนง่ายสบายกว่าเดิม  

ขจัดคราบได้ง่ายดายและรวดเร็ว  

ขจัดคราบได้ดีกว่าผงขัด  

ขจัดคราบเหนือกว่า  

ไม่ก่อให้เกิดรอยขีดข่วนเหมือนผงขัด  

ประหยัดกว่าน้่ายาล้างห้องน้่าอื่นๆ 

ถนอมสุขภัณฑ์  แต่ให้แสดงข้อความ “ ไม่กัดท่าลายเครื่องสุขภัณฑ์” “ไม่กัด
หรือท่าลายพื้นผิว” ในผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดพื้น ฝาผนัง 
เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ท่ีไม่ใช่กรด หรือไม่มีสารที่มี
คุณสมบัติกัดกร่อน 

คุ้มครองพื้นผิวสุขภัณฑ์  

ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภัณฑ์ ท่อน้่า หรือระบบ 
บ่าบัดน้่าเสีย 
ปลอดภัยส่าหรับพื้น.........  

จึงไม่ท่าให้ความเงาของพื้นหมอง   

ไม่ท่าลายเคลือบเงา   

ช่วยให้พื้นคงความเงางามเสมอ   

คงความเงางามให้พื้นผิว   

ดูเงางามเหมือนใหม่อีกครั้ง  

แวววาวเหมือนใหม่   

จึงเหมาะอย่างยิ่งส่าหรับพื้นในห้องครัว   
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ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ท่าความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ได้ดีเย่ียม  

ทนนานปราศจากเช้ือโรค   

ใช้น้่ายาท่าความสะอาดพื้นทุกวันช่วยป้องกัน 
คุณจากโรคภัยท่ีมองไม่เห็น  

 

ซึ่งเป็นแหล่งหมักหมม ของส่ิงสกปรกและเช้ือ 
โรค โดยท่ีปกติจะท่าความสะอาดยาก  

ไม่ให้แสดงในผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาด แต่อนุญาตใน
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 หรือชนิด
ท่ี 3  

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความอื่นๆ 

เพื่อความมั่นใจในสุขภาพอนามัยท่ีดี เนื่องจากค่าว่ามั่นใจ = แน่ใจเช่ือใจเป็นค่าโอ้อวดไม่ชัดเจน
และไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ท่าให้ผู้ใช้มีสุขภาพอนามัยท่ีดีแต่ให้
ข้อความ “เพื่อสุขอนามัยท่ีดี” “เพื่ออนามัยท่ีดี” 

เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความสะอาดและ
สุขอนามัยภายในครอบครัว 
Professional choice   

 

 

(2)   ข้อความที่อาจแสดงบนฉลากได้ หากมีเอกสาร/หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
การแสดงตัวเลขเปรียบเทียบเช่นขจัดคราบได้
เร็วกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์......หรือ
แห้งเร็วกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์.......
หรือแห้งเร็วกว่าในเวลาท่ีเท่ากันเป็นต้น 

ให้แสดงบนฉลากได้กรณีท่ีเป็นการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์
ของตัวเองเท่านั้นโดยต้องมีการทดสอบท่ีสามารถสนับสนุนได้
และต้องระบุช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีเปรียบเทียบบนฉลาก 
 การแสดงข้อความท่ีเปรียบเทียบเช่นสูตร

เข้มข้นกว่าเดิมเป็นต้น 
ล้างความล่ืนและฟองได้ง่าย ต้องมีเอกสารหลักฐานท่ีพิสูจน์ได้ชัดเจนและพิจารณาจากสูตร

ส่วนประกอบ 
ประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิวที่สามารถย่อย
สลายได้ตามธรรมชาติ 

สารทุกตัวในผลิตภัณฑ์ต้องมีข้อมูลการย่อยสลายได้ 
 

สูตรเข้มข้นพิเศษ 
 
 

 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
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ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

โดยไม่ต้องล้างออก ต้องมีผลทดสอบว่าไม่ระคายเคืองผิวหนัง 
ผ่านการทดสอบการระคายเคืองใน (ให้ระบุ
ชนิดและจานวนสัตว์ทดลองตามผลทดสอบการ
ระคายเคืองท่ีแนบ) เช่นผ่านการทดสอบการ
ระคายเคืองในกระต่ายจ่านวน 3 ตัว 

 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดหากต้องการแสดงค่า
ว่าประสิทธิภาพ 

ต้องมีเอกสารการทดสอบประสิทธิภาพท่ีสามารถสนับสนุนได้ 

Multi purpose ต้องสามารถใช้ได้ต้ังแต่ 3 พื้นผิวขึ้นไปเช่นท่าความสะอาดพื้น
ซักผ้าล้างรถเป็นต้น (กรณีพื้นไม้และพื้นคอนกรีตถือเป็น 1 
พื้นผิว)  

อเนกประสงค์ 

(ใช้ท่าความสะอาด)โดยท่ัวไป เทียบเท่ากับค่าว่า “Multi purpose” “อเนกประสงค์”โดย
ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถใช้ได้ต้ังแต่ 3 พื้นผิวขึ้นไปเช่นเดียวกัน general purpose  

การแสดงจ่านวนคราบท่ีผลิตภัณฑ์สามารถท่า
ความสะอาดได้  ให้แสดงได้สูงสุดไม่เกิน 15 
คราบเช่นผลิตภัณฑ์สามารถขจัดคราบได้สูงถึง 
15 คราบเป็นต้น 

 

ไม่ก่อให้เกิดรอยคราบบนพื้นผิว ต้องมีเอกสาร/หลักฐานสนับสนุนและพิจารณาจากสูตร
ส่วนประกอบ ลดการเกิดคราบลดกล่ิน 

สูตรป้องกันฝุ่นกลับคืน ต้องมีผลทดสอบของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถป้องกันคราบ
กลับคืนได้ 

ใช้ฉีดท่าความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมแม้แต่
ขอบโถสุขภัณฑ์ 

โดยการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับลักษณะภาชนะบรรจุ/ข้อเท็จจริง
ของผลิตภัณฑ์ 
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(3) ข้อความที่สามารถแสดงบนฉลากได้ โดยไม่ต้องมีเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

ไม่แต่งสีไม่แต่งกล่ิน  
สูตรผสมน้่าหอม ถ้าสูตรมีส่วนผสมของน้่าหอม 
สูตรใหม่กล่ินบางเบา/เบาบาง โดยพิจารณาจากสูตรส่วนประกอบท้ังนี้หากเห็นวา่เป็น

อันตรายจากการสูดดมจะไม่ให้แสดงบนฉลาก เช่น ผลิตภัณฑ์
ท่ีประกอบด้วยกรดซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 เป็นต้น 

สูตรเพิ่มความเงา แสดงบนฉลากได้ หากในสูตรส่วนประกอบมีส่วนผสมของ 
wax หรือสารให้ความเงา 
 

เงางาม 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

เป็นผลิตภัณฑ์ขจัดคราบท่ีไม่กัดกร่อนพื้นผิว ในผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดพื้นฝาผนังเครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุ
อื่นๆท่ีไม่ใช่กรดหรือไม่ใช่สารที่มีคุณสมบัติกัดกร่อนโดยให้
พิจารณาจากสูตรส่วนประกอบและค่า pH  

ไม่กัดหรือท่าลายพื้นผิว 
ไม่กัดท่าลายเครื่องสุขภัณฑ์ 
แวววาว ให้แสดงได้เฉพาะกรณีท่ีพื้นผิวของวัสดุแวววาวเป็นประกายได้

เช่นชามแก้วชามกระเบ้ืองหรือการล้างเคลือบสีรถยนต์โดยดู
จากสูตรส่วนประกอบ 

เป็นประกายสดใส 

พิชิตคราบ พิชิตแปลว่าปราบให้แพ้ชนะ = ขจัด จึงแสดงบนฉลากได้ 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริงอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ 

เพื่อสุขอนามัยท่ีดี  
เพื่ออนามัยท่ีดี  
สะอาดถูกอนามัย 
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4.  กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักผ้า 

(1)  ต้องไม่แสดงค่าหรือข้อความท่ีมีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก เนื่องจากเป็นข้อความท่ีเป็นเท็จ หรือ
เกินความจริงหรือในท่านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเก่ียวกับประสิทธิภาพ 

ไม่ท่าลายเนื้อผ้าหรือท่าให้ผ้าเป็นสีเหลือง  

อ่อนโยนต่อทุกเนื้อผ้า  

อ่อนโยนต่อเส้นใยผ้า  

ถนอมผ้า  

ปลอดภัยต่อผ้าสี มีความหมายเท่ากับ “ไม่ท่าลายเนื้อผ้าไม่ท่าให้สีซีด” 

คงไว้ซึ่งความนุ่มนวลของเนื้อผ้า  

พลังสลายคราบสกปรก ค่าว่า “พลัง”หากผสมกับค่าอื่นแล้วโอ้อวดเกินจริงจะไม่อนญุาต 

Exclusive care   

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความอื่นๆ 

ผู้เช่ียวชาญการถนอมแพรพรรณ  

 

(2) ข้อความที่อาจแสดงบนฉลากได้ หากมีเอกสาร/หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
หอมติดผ้า ต้องมีผลทดสอบท่ีสนับสนุนได้ 
 

(3) ข้อความที่สามารถแสดงบนฉลากได้โดยไม่ต้องมีเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

หอม/กล่ินหอม 
 

ให้แสดงได้ในผลิตภัณฑ์ซักผ้าท่ีมีสาร surfactant อย่างเดียว 
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5.  กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้างจาน 

 (1)  ต้องไม่แสดงค่าหรือข้อความที่มีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก เนื่องจากเป็นข้อความที่
เป็นเท็จ หรือเกินความจริงหรือในท่านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเก่ียวกับความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ไม่มีสารตกค้าง  

ถนอมมือ  

ไม่ท่าให้มือแห้งกร้าน  

ข้อความที่ไม่ให้แสดงบนฉลาก:  ข้อความเก่ียวกับประสิทธิภาพ 

เพื่อการล้างจานท่ีสมบูรณ์แบบ เนื่องจากค่าว่า “สมบรูณ์แบบ” เป็นข้อความโอ้อวด 

 

(2)  ข้อความที่อาจแสดงบนฉลากได้ หากมีเอกสาร/หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
ล้างจานชามกองใหญ่ได้สะอาดและขจัดกล่ิน
คาว 

ต้องมีเอกสารที่สนับสนุนการล้างจานชามกองใหญ่ได้โดยยึด
ปริมาณช้ินจานท่ีล้างได้ต้ังแต่ 50 ช้ินขึ้นไปจึงจะจัดว่าเป็นจาน
ชามกองใหญ่ 

(3) ข้อความที่สามารถแสดงบนฉลากได้โดยไม่ต้องมีเอกสาร/หลักฐานประกอบ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความที่แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เก่ียวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

ขจัดคราบมัน  
กล่ินไม่ติดจาน  
ขจัดกล่ินคาว  
สามารถล้างภาชนะพลาสติกให้สะอาด  
ภาชนะแวววาว  
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บทที่ 4  

แนวทางและตัวอยา่งการแสดงฉลากวตัถุอันตรายชนิดที่ 1  
แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ ์

 

ตามท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายท่ี
ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบพ.ศ. 2538 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 (หมาย
เหตุ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข)  ก่าหนดให้การจัดท่าฉลากวัตถุอันตรายจะต้องแสดงเครื่องหมาย ข้อความ 
และลักษณะของข้อความ ให้ครบถ้วนตามข้อก่าหนดในประกาศ โดยผู้ประกอบการจะต้องจัดท่ารายละเอียด
ของข้อความบนฉลาก เช่น ประโยชน์ วิธีใช้ ค่าเตือน วิธีเก็บรักษา วิธีแก้พิษเบื้องต้น  ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับรายละเอียด  ลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายของตน 

ดังนั้น  เพื่อเป็นแนวทางส่าหรับผู้ประกอบการในการจัดท่าฉลากวัตถุอันตรายประเภทต่างๆให้
ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก่าหนดและมีรายละเอียดของข้อความท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท   ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  จึงได้จัดท่ารายละเอียดการแสดง
ข้อความบนฉลากของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายแต่ละประเภทไว้ โดยในการจัดท าฉลาก หากผลิตภัณฑ์ใดท่ี
ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดท่าแนวทางการแสดงฉลากส่าหรับผลิตภัณฑ์นั้นไว้  ให้ใช้ข้อความท่ี
มีสาระส าคัญตามแนวทางท่ีก าหนดโดยอาจปรับเปล่ียนเนื้อหาสาระ  เช่น ประโยชน์ วิธีใช้ หรือวิธีแก้พิษ
เบ้ืองต้น  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับรายละเอียด  ลักษณะ และคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ 

ปัจจุบัน ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการประกาศแนวทางการแสดงฉลากและร่าง
แนวทางการแสดงฉลากท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ประเภทต่างๆ จ่านวน 11 ฉบับ คู่มือในบทนี้จึงได้
รวบรวมประกาศดังกล่าวไว้ ตลอดจนได้จัดท่าตัวอย่างฉลากสมมุติของผลิตภัณฑ์บางประเภทตามแนวทางการ
แสดงฉลากตามประกาศฉลากมาตรฐานและร่างแนวทางการแสดงฉลาก เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดท่าฉลาก
ส่าหรับผู้ประกอบการ 
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 ฉลากมาตรฐานและร่างแนวทางการแสดงฉลากวัตถุอันตรายวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1  

1.  ประกาศส่านักงานคณะกรรรมการอาหารและยา เรื่องการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลง
ประเภทผลิตภัณฑ์ส่าเร็จรูปท่ีประกอบด้วย citronella oil 

2.  ประกาศส่านักงานคณะกรรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่
แมลงประเภทผลิตภัณฑ์ส่าเร็จรูปชนิดแผ่นหรือแถบใช้ติดหรือสวมบนร่ างกาย ท่ี
ประกอบด้วย citronella oil 

3.  ประกาศส่านักงานคณะกรรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่
แมลงประเภทผลิตภัณฑ์ส่าเร็จรูปชนิดแผ่นหรือแถบใช้ติดท่ีเครื่องนุ่งห่ม ท่ีประกอบด้วย 
citronella oil 

4.  ประกาศส่านักงานคณะกรรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรประเภทจุดไล่ยุง 

5.  ประกาศส่านักงานคณะกรรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ใน
การยึดติดหรือติดกันของพื้นผิววัสดุท่ีประกอบด้วยสารในกลุ่ม alkyl cyanoacrylates 

6.  (ร่าง) ประกาศส่านักงานคณะกรรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายชนิดท่ี 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ล้างจานหรือท่าความสะอาดภาชนะหรือเครื่องใช้ใน
ครัว 

7.  (ร่าง) ประกาศส่านักงานคณะกรรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายชนิดท่ี 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกก่อนซักผ้า 

8.  (ร่าง) ประกาศส่านักงานคณะกรรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และ
วัสดุอื่นๆ 

9.  (ร่าง) ประกาศส่านักงานคณะกรรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้่า ท่ีมีแคลเซียมไฮโปคลอ
ไรต์  (calcium hypochlorite) เป็นสารส่าคัญ 

10.  (ร่าง) ประกาศส่านักงานคณะกรรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้่า ท่ีมีกรดไตรคลอโรไอโซไซ
ยานูริก (trichloroisocyanuric acid)เป็นสารส่าคัญ 

11.  (ร่าง) ประกาศส่านักงานคณะกรรรมการอาหารและยา เรื่องการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้่า ท่ีมีโซเดียมไดคลอโรไอโซ
ไซยานูเรต (sodium dichloroisocyanurate)เป็นสารส่าคัญ 
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(ส่าเนา) 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลงประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

ท่ีประกอบด้วย CITRONELLA OIL 
 

อาศัยอ่านาจตามความในข้อ 8 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความ
เป็นพิษของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ .ศ. 2538 
ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายท่ีผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศซึ่ง
ประกอบด้วยสาร CITRONELLA OIL ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เพื่อประโยชน์ในการไล่แมลง ประเภทผลิตภัณฑ์
ส่าเร็จรูป ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความ
เป็นพิษของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ .ศ. 2538 และ
แสดงสาระส่าคัญดังต่อไปนี้ 

1.1 ประโยชน์  ไล่แมลง 

1.2 วิธีใช้ ทาหรือพ่นผิวหนัง (ระบุตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์) เพื่อกันยุงได้
นานประมาณ……ช่ัวโมง 

1.3 วิธีเก็บรักษา   ปิดฝาให้สนิท เก็บในท่ีมิดชิด ห่างจากมือเด็ก อาหาร สัตว์เล้ียง 
และอย่าให้ถูกแสงแดด เปลวไฟหรือความร้อน 

1.4 ค่าเตือน   (1)  ห้ามรับประทาน 

  (2)  ห้ามใช้ในเด็กท่ีมีอายุต่่ากว่า 4 ปี 

   (3)  ห้ามน่าไปใช้แทนโลช่ันท่ัวไป ควรทาเมื่อต้องการใช้ป้องกัน
ยุงและระวังมิให้เด็กน่าไปทาเล่น  

   (4)  ก่อนใช้ควรลองทาหรือพ่นท่ีข้อพับแขนก่อน ถ้าไม่เกิดอาการ
แพ้ หรือระคายเคือง จึงใช้ทาหรือพ่นบริเวณอื่นได้ 

   (5)  ให้ใช้เฉพาะเมื่อจ่าเป็นเท่านั้น อย่าใช้ติดต่อกันเป็นประจ่า
หรือใช้ปริมาณมาก 

   (6)  อย่าทาหรือพ่นบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน เช่น บริเวณใกล้ตา ริม
ฝีปาก เปลือกตา รักแร้ หรือบริเวณแผล 

   (7)  ภายหลังการใช้ หากจะหยิบจับอาหารควรล้างมือเสียก่อน 
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1.5 วิธีแก้พิษเบ้ืองต้น 

(1)  หากถูกเนื้อเยื่ออ่อน ให้รีบล้างออกด้วยน้่าปริมาณมากๆ 

  (2)  หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้่าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลาหากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์ 

  (3)  หากกลืนกินวัตถุอันตราย/ช่ือผลิตภัณฑ์ ท่าให้อาเจียน โดย
ให้ ด่ืมน้่ าสะอาด 2 แก้ว  แล้วท่าการล้วงคอ (ส่าหรับ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกลืนกินได้) 

   (4)  หากมีอาการรุนแรง ให้รีบน่าผู้ป่วยส่งแพทย์ พร้อมภาชนะ
บรรจุฉลากหรือใบแทรกของวัตถุอันตราย/ช่ือผลิตภัณฑ์ 

ข้อ 2 การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายตามข้อ 1 ท่ีน่าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของ
วัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 

 

              ภักดี   โพธิศิริ 

      (นายภักดี โพธิศิริ) 

   เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
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(ส่าเนา) 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลงประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

ชนิดแผ่นหรือแถบใช้ติดหรือสวมบนร่างกาย ท่ีประกอบด้วย CITRONELLA OIL 

 

อาศัยอ่านาจตามความในข้อ 8 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความ
เป็นพิษของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ .ศ. 2538 
ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายท่ีผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศซึ่ง
ประกอบด้วยสาร CITRONELLA OIL ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เพื่อประโยชน์ในการไล่แมลง ประเภทผลิตภัณฑ์
ส่าเร็จรูป ชนิดแผ่นหรือแถบใช้ติดหรือสวมบนร่างกาย ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 7 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยามีอ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และแสดงสาระส่าคัญดังต่อไปนี้ 

1.1 ประโยชน์ ไ ล่แมลง (ระบุประ เภทของแมลง  ตาม ท่ีมี ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพ) 

1.2 วิธีใช้   ติดหรือสวมบนร่างกาย (ระบุตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์) เพื่อกันยุง
ได้นานประมาณ………..…ช่ัวโมง 

1.3 วิธีเก็บรักษา เก็บในท่ีมิดชิด ห่างจากมือเด็ก อาหาร สัตว์ เล้ียง และอย่าให้ถูก
แสงแดดเปลวไฟหรือความร้อน 

1.4 ค่าเตือน   (1) ห้ามรับประทาน 

   (2)  ห้ามใช้ในเด็กท่ีมีอายุต่่ากว่า 4 ปี 

   (3)  ควรใช้เมื่อต้องการใช้ป้องกันยุงและระวังมิให้เด็กน่าไปใช้เล่น 

     (4)  ก่อนใช้ควรลองใช้ท่ีข้อพับแขนก่อน ถ้าไม่เกิดอาการแพ้หรือ
ระคายเคืองจึงใช้ติดบริเวณอื่นได้ 

    (5)  ให้ใช้เฉพาะเมื่อจ่าเป็นเท่านั้น อย่าใช้ติดต่อกันเป็นประจ่า
หรือใช้ปริมาณมาก 

    (6)  อย่าใช้บริเวณเนื้อเยื่ออ่อน เช่น บริเวณใกล้ตา ริมฝีปาก 
เปลือกตา รักแร้ หรือบริเวณแผล 

    (7)  ภายหลังการใช้ หากจะหยิบจับอาหารควรล้างมือเสียก่อน 
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1.5 วิธีแก้พิษเบ้ืองต้น 

    (1) หากถูกเนื้อเยื่ออ่อน ให้รีบล้างออกด้วยน้่าปริมาณมากๆ 

     (2)  หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้่าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลาหากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์ 

     (3)  หากกลืนกินวัตถุอันตราย/ช่ือผลิตภัณฑ์ ท่าให้อาเจียน โดย
ให้ ด่ืมน้่ าสะอาด 2 แก้ว แล้วท่าการล้วงคอ (ส่าหรับ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกลืนกินได้) 

    (4)  หากมีอาการรุนแรง ให้รีบน่าผู้ป่วยส่งแพทย์ พร้อมภาชนะ
บรรจุฉลากหรือใบแทรกของวัตถุอันตราย/ช่ือผลิตภัณฑ์ 

ข้อ 2 การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายตามข้อ 1 ท่ีน่าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของ
วัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 22  มีนาคม พ.ศ. 2545 

 

 วิชัย โชควิวัฒน ์

(นายวิชัย โชควิวัฒน์) 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
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(ส่าเนา) 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลงประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

ชนิดแผ่นหรือแถบใช้ติดท่ีเครื่องนุ่งห่ม ท่ีประกอบด้วย CITRONELLA OIL 
 

อาศัยอ่านาจตามความในข้อ 8 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความ
เป็นพิษของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ .ศ. 2538 
ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายท่ีผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศซึ่ง
ประกอบด้วยสาร CITRONELLA OIL ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เพื่อประโยชน์ในการไล่แมลง ประเภทผลิตภัณฑ์
ส่าเร็จรูป ชนิดแผ่นหรือแถบใช้ติดท่ีเครื่องนุ่งห่ม ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 7 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยามี
อ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และแสดงสาระส่าคัญดังต่อไปนี้ 

1.1 ประโยชน์ ไ ล่แมลง  (ระบุประ เภทของแมลง ตาม ท่ีมีผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพ) 

1.2วิธีใช้  ติดท่ีเครื่องนุ่งห่ม เช่น เส้ือผ้า ถุงเท้า (ระบุตามรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์) เพื่อกันยุงได้นานประมาณ……ช่ัวโมง 

1.3วิธีเก็บรักษา เก็บในท่ีมิดชิด ห่างจากมือเด็ก อาหาร สัตว์เล้ียง และอย่าให้ถูก
แสงแดด เปลวไฟหรือความร้อน 

1.4 ค่าเตือน   (1) ห้ามรับประทาน 

  (2)  ห้ามใช้ในเด็กท่ีมีอายุต่่ากว่า 4 ปี 

  (3)   ควรใช้เมื่อต้องการใช้ป้องกันยุงและระวังมิให้เด็กน่าไปใช้เล่น 

  (4)  ให้ใช้เฉพาะเมื่อจ่าเป็นเท่านั้น อย่าใช้ติดต่อกันเป็นประจ่า
หรือใช้ปริมาณมาก 

  (5)  ภายหลังการใช้ หากจะหยิบจับอาหารควรล้างมือเสียก่อน 

1.5 วิธีแก้พิษเบ้ืองต้น 

(1) หากถูกเนื้อเยื่ออ่อน ให้รีบล้างออกด้วยน้่าปริมาณมากๆ 

(2) หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้่าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลาหากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์ 

(3) หากกลืนกินวัตถุอันตราย/ช่ือผลิตภัณฑ์ ท่าให้อาเจียน โดย
ให้ ด่ืมน้่ าสะอาด 2 แก้ว แล้วท่าการล้วงคอ (ส่าหรับ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกลืนกินได้) 
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(4)  หากมีอาการรุนแรง ให้รีบน่าผู้ป่วยส่งแพทย์ พร้อมภาชนะ
บรรจุฉลาก หรือใบแทรกของวัตถุอันตราย/ช่ือผลิตภัณฑ์ 

ข้อ 2 การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายตามข้อ 1 ท่ีน่าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของ
วัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 22  มีนาคม พ.ศ. 2545 

 

วิชัย โชควิวัฒน์ 

(นายวิชัย โชควิวัฒน์) 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
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(ส่าเนา) 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทจุดไล่ยุง 

  

อาศัยอ่านาจตามความในข้อ8 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็น
พิษของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 ส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายท่ีผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศซึ่ง
ประกอบด้วยสมุนไพรในผลิตภัณฑ์ประเภทจุดไล่ยุง ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 7 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยามีอ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และแสดงสาระส่าคัญดังต่อไปนี้ 

(1) ประโยชน์ ใช้จุดไล่ยุง 

(2)  วิธีใช้  จุดไฟที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจุดไล่ยุงแล้ววางลงบนภาชนะท่ีรองรับ ซึ่ง
เป็นโลหะ เพื่อป้องกันอัคคีภัย (หรือแจ้งตามวิธีการใช้ท่ีเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์) 

(3) วิธีเก็บรักษา   เก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรจุดไล่ยุงไว้ในท่ีแห้ง อย่าให้ถูกแสงแดดและ
ให้ห่างจากมือเด็ก อาหาร สัตว์เล้ียง  

(4) ค่าเตือน   1. อย่าจุดผลิตภัณฑ์สมุนไพรจุดไล่ยุงในห้องท่ีมีเด็กอ่อนหรือ
ผู้ป่วยหรือในท่ีอับไม่มีอากาศถ่ายเท 

2. อย่าให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจุดไล่ยุงสัมผัส หรือรมถูกอาหาร 

3. อย่าจุดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงใกล้กับวัตถุท่ีติดไฟง่าย  

4. ภายหลังการหยิบจับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจุดไล่ยุง ควรล้างมือ
ทุกครั้ง 

(5) วิธีแก้พิษเบ้ืองต้น 

1. หากเกิดพิษจากการสูดดม ให้รีบน่าผู้ป่วยออกจากบริเวณท่ี
จุดผลิตภัณฑ์สมุนไพรจุดไล่ยุงไปยังบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเท
สะดวก 

2. หากกลืนกินผลิตภัณฑ์สมุนไพรจุดไล่ยุง/ช่ือผลิตภัณฑ์ รีบท่า
ให้อาเจียน โดยให้ด่ืมน้่าสะอาด 2 แก้ว แล้วท่าการล้วงคอ 

3. หากมีอาการรุนแรง ให้รีบน่าผู้ป่วยส่งแพทย์ พร้อมภาชนะ
บรรจุฉลาก หรือใบแทรกของผลิตภัณฑ์สมุนไพรจุดไล่ยุง/ช่ือ
ผลิตภัณฑ์ 
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ข้อ  2   การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายตามข้อ 1 ท่ีน่าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษ
ของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ.2545 

 

วิชัย โชควิวัฒน 

(นายวิชัย โชควิวัฒน) 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
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(ส่าเนา) 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการยึดติดหรือติดกันของพ้ืนผิววัสดุ 

ท่ีประกอบด้วยสารในกลุ่ม ALKYL CYANOACRYLATE 
 
 

อาศัยอ่านาจตามความในข้อ 8ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็น
พิษของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 ส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายท่ีผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองใน ประเทศซึ่ง
ประกอบด้วยสารในกลุ่ม ALKYL CYANOACRYLATE ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ประโยชน์ในการท่าให้เกิดการติดยึด
หรือติดกันของพื้นผิววัสดุประเภทผลิตภัณฑ์ส่าเร็จรูป ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 7 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยามีอ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และแสดงสาระส่าคัญดังต่อไปนี้ 

1.1 ประโยชน์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการท่าให้เกิดการติดยึดหรือติดกันของพื้นผิว
วัสดุ 

1.2 วิธีใช้  ท่าความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการติด ป้ายหรือทาผลิตภัณฑ์บนพื้นผิว
วัสดุด้านใดด้านหนึ่ง แล้วน่ามาประกอบติดกัน กดท้ิงไว้ สักครู่ 
(ตามท่ีใช้จริง) 

1.3 วิธีเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท เก็บในท่ีแห้งและเย็น มิดชิด พ้นมือเด็ก ห่างจาก
อาหาร สัตว์เล้ียง ความร้อน และเปลวไฟ 

  1.4  ค่าเตือน    (1) ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง เพราะจะท่าให้เกิดอาการ
ระคายเคือง และยึดติดกันอย่างรวดเร็ว 

    (2)  ห้ามรับประทาน หรือสูดดม 

     (3)  ห้ามท้ิงวัตถุอันตราย/ช่ือผลิตภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุลงใน    
แม่น้่า คู คลอง แหล่งน้่าสาธารณะ 

  1.5 วิธีแก้พิษเบ้ืองต้น 

(1)  หากถูกผิวหนังอย่าพยายามดึงหรือแยกรอยท่ีติดออก ให้ล้าง
ด้วยน้่าจ่านวนมากๆ 

(2)  หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้่าอุ่นสะอาดแล้วรีบไปพบแพทย์ 

(3)   หากได้รับพิษจากการสูดดม ให้น่าผู้ป่วยออกไปยังบริเวณท่ีมี
อากาศถ่ายเทสะดวก หากไม่ทุเลาให้น่าผู้ป่วยส่งแพทย์ 
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ข้อ 2 การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายตามข้อ 1 ท่ีน่าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของ
วัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ่านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2545 

 

 วิชัย โชควิวัฒน 

 (นายวิชัย โชควิวัฒน) 

 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 

  



 52 คู่มือการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

(ร่าง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

เกี่ยวกับการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 
ประเภทผลิตภัณฑ์ล้างจานหรือท าความสะอาดภาชนะหรือเครื่องใช้ในครัว 

 

ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ก่าหนดให้วัตถุอันตรายท่ีผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  
จะต้องแสดงฉลากไว้ท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตราย โดยการจัดท่าฉลากวัตถุอันตรายจะต้อง
แสดงเครื่องหมาย ข้อความ และลักษณะของข้อความ ให้ครบถ้วนตามท่ีประกาศก่าหนด 

ดังนั้น  เพื่อเป็นแนวทางส่าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการให้ค่าแนะน่าแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
การแสดงฉลากส่าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดท่า
รายละเอียดการแสดงข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์ไว้โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

ข้อ 1 การแสดงฉลากตามประกาศฉบับนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1ประเภท
ผลิตภัณฑ์ล้างจานหรือท่าความสะอาดภาชนะหรือเครื่องใช้ในครัวท่ีมีสารส่าคัญเป็นสารในกลุ่มสารลดแรงตึงผิว
ชนิดประจุลบ (anionic surfactants) หรือสารในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มี ประจุ (nonionic 
surfactants) ยกเว้นสารกลุ่มโนนิลฟีนอลเอทอกซีเลต (nonylphenolethoxylates)    

ข้อ 2 รายละเอียดของประโยชน์ วิธีใช้  วิธีเก็บรักษา  ค่าเตือน และวิธีแก้พิษเบื้องต้นตาม
ประกาศฉบับนี้ เป็นเพียงแนวทางในการจัดท่าข้อความบนฉลาก  อย่างไรก็ตาม การแสดงข้อความดังกล่าว
จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับรายละเอียด ลักษณะ และคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ด้วย 

ข้อ 3 แนวทางการแสดงข้อความบนฉลากของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายตามข้อ 1มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

(1)  ประโยชน์ ใช้ท่าความสะอาดภาชนะหรือเครื่องใช้ในครัว 

   (หรือระบุตามวัตถุประสงค์การใช้ของผลิตภัณฑ์)  

(2)  วิธีใช้ ให้ระบุตามวิธีใช้จริงของผลิตภัณฑ์ หรือใช้ข้อความดังต่อไปนี้ 

     ผสม........(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) จ่านวน 
.......(ระบุปริมาณท่ีใช้ หน่วยเป็นหยด หรือซีซี หรือมิลลิลิตร 
หรือช้อนชา) ต่อน้่า.........(ระบุปริมาณน้่าท่ีใช้) ล้างภาชนะหรือ
เครื่องใช้ในครัวแล้วล้างออกด้วยน้่าจนสะอาด 
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   หรือ 

   หยด.......(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) จ่านวน........(ระบุ
ปริมาณท่ีใช้ หน่วยเป็นหยด หรือซีซี หรือมิลลิลิตร หรือช้อน
ชา) ลงบนฟองน้่าท่ีเปียก  ใช้ล้างภาชนะหรือเครื่องใช้ในครัว  
แล้วล้างออกด้วยน้่าจนสะอาด 

   ส่าหรับชนิดถุงเติมให้เพิ่มข้อความ “เท.....  (ระบุช่ือการค้า
ของผลิตภัณฑ์) จากถุงเติมใส่ขวด” ก่อนวิธีใช้ข้างต้น 

(3) วิธีเก็บรักษา   เก็บในท่ีมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เล้ียง  

(4) ค่าเตือน   1. ห้ามรับประทาน 

2. ระวังอย่าให้เข้าตา  

3. ส่าหรับผู้ ท่ี ผิวหนังแพ้สารเคมีง่ายหรือต้องล้างเป็น
เวลานานหรือเป็นประจ่า  ควรสวมถุงมือยาง 

    4. ห้ามท้ิง........(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์)หรือภาชนะ
บรรจุ ท่ี ใช้หมดแล้วลงในแม่น้่ า  คู  คลอง แหล่งน้่ า
สาธารณะ  

(5) วิธีแก้พิษเบ้ืองต้น 1. หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้่าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลาหากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 

2. หากกลืนกิน........(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์)  ห้ามท่า
ให้อาเจียน ให้ด่ืมน้่าหรือนมปริมาณมากๆ เพื่อเจือจาง 
แล้วรีบน่าผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก 
หรือใบแทรกของ........(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์)  

 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  
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(ร่าง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

เกี่ยวกับการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 
ประเภทผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกก่อนซักผ้า 

 

ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ก่าหนดให้วัตถุอันตรายท่ีผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  
จะต้องแสดงฉลากไว้ท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตราย โดยการจัดท่าฉลากวัตถุอันตรายจะต้อง
แสดงเครื่องหมาย ข้อความ และลักษณะของข้อความ ให้ครบถ้วนตามท่ีประกาศก่าหนด 

ดังนั้น  เพื่อเป็นแนวทางส่าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการให้ค่าแนะน่าแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
การแสดงฉลากส่าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1  ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดท่า
รายละเอียดการแสดงข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์ไว้โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

ข้อ 1 การแสดงฉลากตามประกาศฉบับนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1ประเภท
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกก่อนซักผ้า  ท่ีมีสารส่าคัญเป็นสารในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิด
ประจุลบ (anionic surfactants) หรือสารในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (nonionic surfactants) 
ยกเว้นสารกลุ่มโนนิลฟีนอลเอทอกซีเลต (nonylphenolethoxylates)    

ข้อ 2 รายละเอียดของประโยชน์ วิธีใช้  วิธีเก็บรักษา  ค่าเตือน และวิธีแก้พิษเบื้องต้นตาม
ประกาศฉบับนี้ เป็นเพียงแนวทางในการจัดท่าข้อความบนฉลาก  อย่างไรก็ตาม การแสดงข้อความดังกล่าว
จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับรายละเอียด ลักษณะ และคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ด้วย 

ข้อ 3 แนวทางการแสดงข้อความบนฉลากของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายตามข้อ 1มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

(1) ประโยชน์  ใช้ซักผ้า  (หรือระบุตามวัตถุประสงค์การใช้ของผลิตภัณฑ์ตาม
จริง เช่น ใช้ขจัดคราบสกปรกก่อนการซักผ้าหรือใช้ท้ังขจัด
คราบสกปรกก่อนการซักผ้าและซักผ้า)  

(2)  วิธีใช้   ให้ระบุตามวิธีใช้จริงของผลิตภัณฑ์ หรือใช้ข้อความดังต่อไปนี้ 

  ส่าหรับการซักผ้าด้วยมือ 

ผสม........(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) จ่านวน 
.......(ระบุปริมาณท่ีใช้ หน่วยเป็นซีซี หรือมิลลิลิตร  หรือฝา) 
ต่อน้่า.........(ระบุปริมาณน้่าท่ีใช้)  ส่าหรับผ้า........ช้ิน (ระบุ
จ่านวนผ้า)  ใช้ซักผ้าแล้วล้างออกด้วยน้่าจนสะอาด  
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  ส่าหรับการซักผ้าด้วยเครื่อง 

ใช้........(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) จ่านวน
....... (ระบุปริมาณท่ีใช้ หน่วยเป็นซีซี หรือมิลลิลิตร  หรือฝา)  
ต่อผ้า........ช้ิน (ระบุจ่านวนผ้า)  แล้วซักตามโปรแกรมการซัก
ของเครื่องซักผ้า 

ส่าหรับการขจัดคราบสกปรกก่อนการซักผ้า 

ทาหรือป้าย........(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) 
ลงบนเส้ือผ้าบริเวณท่ีต้องการขจัดคราบท้ิงไว้สักครู่ จากนั้นน่า
ผ้าไปซัก 

ส่าหรับชนิดถุงเติมให้เพิ่มข้อความ “เท.....  (ระบุช่ือการค้า
ของผลิตภัณฑ์) จากถุงเติมใส่ขวด” ก่อนวิธีใช้ข้างต้น 

(3) วิธีเก็บรักษา   เก็บในท่ีมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เล้ียง  

(4) ค่าเตือน   1. ห้ามรับประทาน 

2. ระวังอย่าให้เข้าตา  

3. ส่าหรับ ผู้ ท่ี ผิวหนั งแพ้ สารเคมี ง่ายหรือต้องซัก เป็น
เวลานานหรือเป็นประจ่า ควรสวมถุงมือยาง 

   4. ห้ามท้ิง........(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์)หรือภาชนะ
บรรจุ ท่ี ใช้หมดแล้วลงในแม่น้่ า คู คลอง แหล่งน้่ า
สาธารณะ  

(5) วิธีแก้พิษเบ้ืองต้น 1. หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้่าสะอาดจนอาการระคายเคือง
ทุเลาหากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 

2. หากกลืนกิน........(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์)  ห้ามท่า
ให้อาเจียน ให้ด่ืมน้่าหรือนมปริมาณมากๆ เพื่อเจือจาง 
แล้วรีบน่าผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก 
หรือใบแทรกของ........(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์)  

 

       

  ประกาศ ณ วันท่ี  
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(ร่าง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

เกี่ยวกับการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 
ประเภทผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพ้ืน ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอ่ืนๆ 

 

ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ก่าหนดให้วัตถุอันตรายท่ีผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  
จะต้องแสดงฉลากไว้ท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตราย โดยการจัดท่าฉลากวัตถุอันตรายจะต้อง
แสดงเครื่องหมาย ข้อความ และลักษณะของข้อความ ให้ครบถ้วนตามท่ีประกาศก่าหนด 

ดังนั้น  เพื่อเป็นแนวทางส่าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการให้ค่าแนะน่าแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
การแสดงฉลากส่าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1  ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดท่า
รายละเอียดการแสดงข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์ไว้โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

ข้อ 1 การแสดงฉลากตามประกาศฉบับนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1ประเภท
ผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดพื้น  ฝาผนัง  เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆท่ีมีสารส่าคัญเป็นสารในกลุ่มสารลดแรง
ตึงผิวชนิดประจุลบ (anionic surfactants) หรือสารในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (nonionic 
surfactants) ยกเว้นสารกลุ่มโนนิลฟีนอลเอทอกซีเลต (nonylphenolethoxylates)    

ข้อ 2 รายละเอียดของประโยชน์ วิธีใช้  วิธีเก็บรักษา  ค่าเตือน และวิธีแก้พิษเบื้องต้นตาม
ประกาศฉบับนี้ เป็นเพียงแนวทางในการจัดท่าข้อความบนฉลาก  อย่างไรก็ตาม การแสดงข้อความดังกล่าว
จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับรายละเอียด ลักษณะ และคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ด้วย 

ข้อ 3  แนวทางการแสดงข้อความบนฉลากของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายตามข้อ 1มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

(1)  ประโยชน์ ใช้ท่าความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่น ๆ  
  (หรือระบุตามวัตถุประสงค์การใช้ของผลิตภัณฑ์)  

(2) วิธีใช้   ให้ระบุตามวิธีใช้จริงของผลิตภัณฑ์ หรือใช้ข้อความดังต่อไปนี้ 

  ส่าหรับการท่าความสะอาดพื้นฝาผนัง  

    ผสม........(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์)จ่านวน 
.......(ระบุปริมาณท่ีใช้ หน่วยเป็นซีซี หรือมิลลิลิตร  หรือฝา) 
ต่อน้่า....... (ระบุปริมาณน้่าท่ีใช้)   แล้วใช้ผ้าชุบหรือจุ่มผ้าม็อบ
หรือฟองน้่าน่ามาเช็ดหรือใช้แปรงขัดถู ให้ท่ัวบริเวณหรือส่วนท่ี
ต้องการท่าความสะอาดแล้วล้างออกด้วยน้่าสะอาด 
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  ส่าหรับการท่าความสะอาดห้องน้่า เครื่องสุขภัณฑ์ 

  เท........(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์ ) ลงบน
บริเวณพื้นผิวหรือเครื่องสุขภัณฑ์  ใช้ฟองน้่าหรือแปรงขัดถู  
แล้วล้างออกด้วยน้่าสะอาด 

ส่าหรับผลิตภัณฑ์ล้างรถหรือวัสดุอื่นๆ  

  ล้างฝุ่นละอองท่ีติดอยู่ท่ีรถหรือวัสดุท่ีต้องการท่า
ความสะอาดด้วยน้่าสะอาดผสม....... .(ระบุช่ือการค้าของ
ผลิตภัณฑ์) จ่านวน.......(ระบุปริมาณท่ีใช้ หน่วยเป็นซีซี หรือ
มิลลิลิตร  หรือฝา)ต่อน้่า....... (ระบุปริมาณน้่าท่ีใช้)   ใช้ผ้า
หรือฟองน้่าชุบ บิดให้หมาด เช็ดให้ท่ัว แล้วล้างออกด้วยน้่า
สะอาด และเช็ดให้แห้ง 

 

(3) วิธีเก็บรักษา   เก็บในท่ีมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เล้ียง  

(4) ค่าเตือน   1. ห้ามรับประทาน 

  2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม 

    3. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการ
ใช้หรือหยิบจับควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือ
ด้วยน้่าและสบู่ทุกครั้ง 

    4. ห้ามท้ิง........(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์)หรือภาชนะ
บรรจุ ท่ี ใช้หมดแล้วลงในแม่น้่ า คู คลอง แหล่งน้่ า
สาธารณะ  

(5) วิธีแก้พิษเบ้ืองต้น 1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้่าจ่านวนมากๆ หากเปื้อน
เส้ือผ้า ให้รีบถอดออกแล้วล้างร่ายกายด้วยน้่าและสบู่ทุก
ครั้ง 

    2. หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้่าสะอาดจนอาการระคาย
เคืองทุเลาหากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 

     3. หากกลืนกิน........(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์)  ห้ามท่า
ให้อาเจียน ให้ด่ืมน้่าหรือนมปริมาณมากๆ เพื่อเจือจาง 
แล้วรีบน่าผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก 
หรือใบแทรกของ........(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์)  

 

      ประกาศ ณ วันท่ี  
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(ร่าง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

เกี่ยวกับการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 
ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ า 

ท่ีมีแคลเซียมไฮโปคลอไรต์  (calcium hypochlorite) เป็นสารส าคัญ 
 
 

ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ก่าหนดให้วัตถุอันตรายท่ีผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  
จะต้องแสดงฉลากไว้ท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตราย โดยการจัดท่าฉลากวัตถุอันตรายจะต้อง
แสดงเครื่องหมาย ข้อความ และลักษณะของข้อความ ให้ครบถ้วนตามท่ีประกาศก่าหนด 

ดังนั้น  เพื่อเป็นแนวทางส่าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการให้ค่าแนะน่าแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
การแสดงฉลากส่าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดท่า
รายละเอียดการแสดงข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์ไว้โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

ข้อ 1 การแสดงฉลากตามประกาศฉบับนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1ประเภท
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้่าท่ีมีแคลเซียมไฮโปคลอไรด์(calcium hypochlorite) เป็นสารส่าคัญ 

ข้อ 2 การแสดงช่ือและอัตราส่วนสารส่าคัญ  รายละเอียดของประโยชน์ วิธีใช้  วิธีเก็บรักษา  
ค่าเตือน  อาการเกิดพิษ  วิธีแก้พิษเบ้ืองต้น ค่าแนะน่าส่าหรับแพทย์ และรูปสัญลักษณ์แสดงความป็นอันตราย 
ค่าสัญญาณ และข้อความแสดงความเป็นอันตรายตามประกาศฉบับนี้ เป็นเพียงแนวทางในการจัดท่าข้อความ
บนฉลาก  อย่างไรก็ตาม การแสดงข้อความดังกล่าวจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับรายละเอียด ลักษณะ และ
คุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ด้วย 

ข้อ 3 แนวทางการแสดงข้อความบนฉลากของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายตามข้อ 1 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ช่ือและอัตราส่วนของสารส่าคัญ  

  แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (calcium hypochlorite) 
….......% w/w ค่านวณในรูปคลอรีนอิสระ (as available 
chlorine)  

  (ระบุอัตราส่วนตามท่ีแจ้งข้อเท็จจริงไว้) 

(2) ประโยชน์ ใช้ฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้่า 

(3) วิธีใช้   ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ หรือให้ระบุตามวิธีใช้จริงของ
ผลิตภัณฑ์ 

1. ให้เติม....... (ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) ลงใน
สระว่ายน้่าในตอนค่่าหลังจากปิดสระแล้วห้ามเติม
ลงในสระขณะท่ีมีผู้ใช้สระว่ายน้่า 
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2. การใช้....... (ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) ต้องให้
ได้ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระอยู่ระหว่าง 1-3 
พีพีเอ็ม (ppm)  โดยให้ค่านวณจากปริมาตรน้่าใน
สระ ในอัตรา....... (ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) 
จ่านวน ..... กรัมต่อน้่าในสระ  ......ลิตร  

3. น่า.......(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) ตามปริมาณ
ท่ีค่านวณได้ในข้อ 2ใส่ลงในถังแล้วเติมน้่าลงไป  
10  เท่า  ผสมให้เข้ากัน แล้วน่าไปเทลงสระให้ท่ัว
โดยรอบแล้วทิ้งไว้ค้างคืน 

4.  ในตอนเช้าให้ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระว่า
เป็นไปตามค่ามาตรฐานในข้อ 2.  

(4) วิธีเก็บรักษา   ปิดฝาให้สนิท  เก็บไว้ในท่ีแห้ง  และมิดชิด  ห่างจากเด็ก  
อาหาร  สัตว์เล้ียง  เปลวไฟ  ความร้อน  สารประกอบ
พวกแอมโมเนีย  และสารออกซิไดซ์ 

(5) ค่าเตือน   1. ห้ามรับประทานหรือสูดดม 

2. ขณะใช้ควรสวมถุงมือและรองเท้า  

3. ระวังอย่าให้ถูกผิวหนังหรือเส้ือผ้าก่อนการเจือจาง  
และอย่าให้เข้าตาหรือสูดดมก่อนหรือหลังการเจือ
จาง 

4. ห้ามใช้.......(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์)ร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีประกอบด้วยแอมโมเนียมหรือกรด  
เช่น  ผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดโถส้วม  ผลิตภัณฑ์
ขจัดสนิม   น้่าส้มสายชู 

5. ภาชนะท่ีใช้หมดแล้ว  ควรท้ิงหรือท่าลาย  ห้ามท้ิง
ลงในแม่น้่า  คูคลอง  หรือแหล่งน้่าสาธารณะ   

(6)  อาการเกิดพิษ ระคายเคืองผิวหนังนัยน์ตาทางเดินหายใจ และทางเดิน
อาหาร 

(7) วิธีแก้พิษเบ้ืองต้น 1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้่าสะอาดจ่านวนมากๆ 
หากยังมีอาการระคายเคืองอยู่ ให้ไปพบแพทย์ 

2. หากเข้าตา  ให้รีบล้างตาด้วยน้่าสะอาดจนอาการ
ระคายเคืองทุเลา  หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 

3. หากได้รับพิษจากการสูดดม  ให้รีบน่า ผู้ป่วย
ออกไปยังบริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ 
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4. หากกลืนกิน.......(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์))  
ให้รีบด่ืมน้่าหรือนมปริมาณมากๆ เพื่อเจือจาง 
ห้ามท่าให้อาเจียน จากนั้นรีบน่าผู้ป่วยส่งแพทย์
พร้อมภาชนะบรรจุ  ฉลาก  หรือใบแทรกของ.......
(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) 

(7) ค่าแนะน่าส่าหรับแพทย์ 1. ห้ามท่าให้อาเจียน  และห้ามให้สารประเภท
acidic antidote 

2. ให้รับประทาน  นม  ไข่ขาว  ยาลดกรด (antacid) 
หรือสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต (sodium 
thiosulfate)1%ไม่ควรให้โซเดียมไบคาร์บอเนต 
(sodium bicarbonate) เพราะจะท่าให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (carbondioxide) 

(8)   ให้แสดงรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictogram)  ค่าสัญญาณ 
(signal word) และขอ้ความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statement) ตามระบบสากลการจ่าแนก
ประเภทความเป็นอันตรายและการติดฉลากสารเคมี ท่ี เป็นระบบเดียวกัน ท่ัวโลก (Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals; GHS)ดังนี้ 

  
รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย  

 ให้มีขนาดท่ีเหมาะสมตามขนาด
ฉลาก ซึ่งประกอบด้วยกรอบสีแดงรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ามุม ๔๕ องศา กับแนว
ระนาบ (รูปเพชร) ภายในมีสัญลักษณ์สี
ด่าท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมบนพื้นหลังสีขาว 

 

ค าสัญญาณ อันตราย 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย สารออกซิไดซ์ อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น 
เป็นอันตรายเมื่อกลืนกินและอาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง 

ท่าให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและท่าลายดวงตา 
อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ 
เป็นพิษร้ายแรงต่อส่ิงมีชีวิตในน้่า 

 
 

       
ประกาศ ณ วันท่ี  
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(ร่าง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

เกี่ยวกับการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 
ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ า  

ท่ีมีกรดไตรคลอโรไอโซไซยานรูิก (trichloroisocyanuric acid) เป็นสาระส าคัญ 
 

ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของวัตถุอันตรายท่ีส่านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ก่าหนดให้วัตถุอันตรายท่ีผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  
จะต้องแสดงฉลากไว้ท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตราย โดยการจัดท่าฉลากวัตถุอันตรายจะต้อง
แสดงเครื่องหมาย ข้อความ และลักษณะของข้อความ ให้ครบถ้วนตามท่ีประกาศก่าหนด 

ดังนั้น  เพื่อเป็นแนวทางส่าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการให้ค่าแนะน่าแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
การแสดงฉลากส่าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1  ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดท่า
รายละเอียดการแสดงข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์ไว้โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

ข้อ 1 การแสดงฉลากตามประกาศฉบับนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1ประเภท
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้่าท่ีมีกรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก (trichloroisocyanuric acid) เป็น
สารส่าคัญ 

ข้อ 2 การแสดงช่ือและอัตราส่วนสารส่าคัญ  รายละเอียดของประโยชน์ วิธีใช้  วิธีเก็บรักษา  
ค่าเตือน  อาการเกิดพิษ  วิธีแก้พิษเบ้ืองต้น ค่าแนะน่าส่าหรับแพทย์ และรูปสัญลักษณ์แสดงความป็นอันตราย 
ค่าสัญญาณ และข้อความแสดงความเป็นอันตราย ตามประกาศฉบับนี้ เป็นเพียงแนวทางในการจัดท่าข้อความ
บนฉลาก  อย่างไรก็ตาม การแสดงข้อความดังกล่าวจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับรายละเอียด ลักษณะ และ
คุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ด้วย 

ข้อ 3 แนวทางการแสดงข้อความบนฉลากของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายตามข้อ 1  มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ช่ือและอัตราส่วนของสารส่าคัญ  

  กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก (trichloroisocyanuric 
acid) ….......% w/w ค่านวณในรูปคลอรีนอิสระ (as 
available chlorine)  

  (ระบุอัตราส่วนตามท่ีแจ้งข้อเท็จจริงไว้) 

(2) ประโยชน์ ใช้ฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้่า 

(3) วิธีใช้   ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ หรือให้ระบุตามวิธีใช้จริงของ
ผลิตภัณฑ์ 

1. ให้เติม....... (ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) ลงใน
สระว่ายน้่าในตอนค่่าหลังจากปิดสระแล้วห้ามเติม
ลงในสระขณะท่ีมีผู้ใช้สระว่ายน้่า 



 62 คู่มือการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

2. การใช้....... (ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) ต้องให้
ได้ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระอยู่ระหว่าง 1-3 
พีพีเอ็ม (ppm)  โดยให้ค่านวณจากปริมาตรน้่าใน
สระ ในอัตรา....... (ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) 
จ่านวน ..... กรัมต่อน้่าในสระ  ......ลิตร  

3. น่า.......(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) ตามปริมาณ
ท่ีค่านวณได้ในข้อ 2ใส่ลงในถังแล้วเติมน้่าลงไป  
10  เท่า  ผสมให้เข้ากัน แล้วน่าไปเทลงสระให้ท่ัว
โดยรอบแล้วทิ้งไว้ค้างคืน 

4.  ในตอนเช้าให้ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระว่า
เป็นไปตามค่ามาตรฐานในข้อ 2.  

(4) วิธีเก็บรักษา   ปิดฝาให้สนิท  เก็บไว้ในท่ีแห้ง  และมิดชิด  ห่างจากเด็ก  
อาหาร  สัตว์เล้ียง  เปลวไฟ  ความร้อน  สารประกอบ
พวกแอมโมเนีย  และสารออกซิไดซ์ 

(5) ค่าเตือน   1. ห้ามรับประทานหรือสูดดม 

2. ขณะใช้ควรสวมถุงมือและรองเท้า  

3. ระวังอย่าให้ถูกผิวหนังหรือเส้ือผ้าก่อนการเจือจาง  
และอย่าให้เข้าตาหรือสูดดมก่อนหรือหลังการเจือ
จาง 

4. ห้ามใช้.......(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์)ร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีประกอบด้วยแอมโมเนียมหรือกรด  
เช่น  ผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดโถส้วม  ผลิตภัณฑ์
ขจัดสนิม   น้่าส้มสายชู 

5. ภาชนะท่ีใช้หมดแล้ว  ควรท้ิงหรือท่าลาย  ห้ามท้ิง
ลงในแม่น้่า  คูคลอง  หรือแหล่งน้่าสาธารณะ   

(6)  อาการเกิดพิษ ระคายเคืองผิวหนังนัยน์ตาทางเดินหายใจ และทางเดิน
อาหาร 

(7) วิธีแก้พิษเบ้ืองต้น 1. หากถูกผิวหนัง  ให้ล้างด้วยน้่าสะอาดจ่านวน
มากๆ  หากยังมีอาการระคายเคืองอยู่  ให้ไปพบ
แพทย ์

2. หากเข้าตา  ให้รีบล้างตาด้วยน้่าสะอาดจนอาการ
ระคายเคืองทุเลา  หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 

3. หากได้รับพิษจากการสูดดม  ให้รีบน่า ผู้ป่วย
ออกไปยังบริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ 
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4. หากกลืนกิน.......(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์))  
ให้รีบด่ืมน้่าหรือนมปริมาณมากๆ เพื่อเจือจาง 
ห้ามท่าให้อาเจียน จากนั้นรีบน่าผู้ป่วยส่งแพทย์
พร้อมภาชนะบรรจุ  ฉลาก  หรือใบแทรกของ.......
(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) 

 

(7) ค่าแนะน่าส่าหรับแพทย์ 1. ห้ามท่าให้อาเจียน  และห้ามให้สารประเภท
acidic antidote 

2. ให้รับประทาน  นม  ไข่ขาว  ยาลดกรด (antacid) 
หรือสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต (sodium 
thiosulfate)1%ไม่ควรให้โซเดียมไบคาร์บอเนต 
(sodium bicarbonate) เพราะจะท่าให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (carbondioxide) 

 

(8)   ให้แสดงรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictogram)  ค่าสัญญาณ 
(signal word) และข้อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statement) ตามระบบสากลการจ่าแนก
ประเภทความเป็นอันตรายและการติดฉลากสารเคมี ท่ี เป็นระบบเดียวกัน ท่ัวโลก (Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals; GHS)ดังนี้  

 

รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย  

 ให้มีขนาดท่ีเหมาะสมตามขนาด
ฉลาก ซึ่งประกอบด้วยกรอบสีแดงรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ามุม ๔๕ องศา กับแนว
ระนาบ (รูปเพชร) ภายในมีสัญลักษณ์สี
ด่าท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมบนพื้นหลังสีขาว 

 

ค าสัญญาณ อันตราย 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย สารออกซิไดซ์ อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น 
เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน 

ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง 
อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ 

เป็นพิษร้ายแรงต่อส่ิงมีชีวิตในน้่าและมีผลกระทบระยะยาว 
 

        
 ประกาศ ณ วันท่ี  
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(ร่าง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

เกี่ยวกับการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 
ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ า  

ท่ีมีโซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต (sodium dichloroisocyanurate) เป็นสารส าคัญ 
 

ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ก่าหนดให้วัตถุอันตรายท่ีผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  
จะต้องแสดงฉลากไว้ท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตราย โดยการจัดท่าฉลากวัตถุอันตรายจะต้อง
แสดงเครื่องหมาย ข้อความ และลักษณะของข้อความ ให้ครบถ้วนตามท่ีประกาศก่าหนด 

ดังนั้น  เพื่อเป็นแนวทางส่าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการให้ค่าแนะน่าแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
การแสดงฉลากส่าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1  ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดท่า
รายละเอียดการแสดงข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์ไว้โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

ข้อ 1 การแสดงฉลากตามประกาศฉบับนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1ประเภท
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้่าท่ีมีโซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต (sodium dichloroisocyanurate) 
เป็นสารส่าคัญ 

ข้อ 2 การแสดงช่ือและอัตราส่วนสารส่าคัญ  รายละเอียดของประโยชน์ วิธีใช้  วิธีเก็บรักษา  
ค่าเตือน  อาการเกิดพิษ  วิธีแก้พิษเบ้ืองต้น ค่าแนะน่าส่าหรับแพทย์ และรูปสัญลักษณ์แสดงความป็นอันตราย 
ค่าสัญญาณ และข้อความแสดงความเป็นอันตราย ตามประกาศฉบับนี้ เป็นเพียงแนวทางในการจัดท่าข้อความ
บนฉลาก  อย่างไรก็ตาม การแสดงข้อความดังกล่าวจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับรายละเอียด ลักษณะ และ
คุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ด้วย 

ข้อ 3 แนวทางการแสดงข้อความบนฉลากของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายตามข้อ1 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(1) ช่ือและอัตราส่วนของสารส่าคัญ  
  โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต (sodium 

dichloroisocyanurate) ….......% w/w ค่านวณในรูป
คลอรีนอิสระ (as available chlorine)  

  (ระบุอัตราส่วนตามท่ีแจ้งข้อเท็จจริงไว้) 
(2) ประโยชน์ ใช้ฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้่า 
(3) วิธีใช้   ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ หรือให้ระบุตามวิธีใช้จริงของ

ผลิตภัณฑ์ 
1. ให้เติม....... (ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) ลงใน

สระว่ายน้่าในตอนค่่าหลังจากปิดสระแล้วห้ามเติม
ลงในสระขณะท่ีมีผู้ใช้สระว่ายน้่า 

2. การใช้....... (ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) ต้องให้
ได้ความเข้มข้นของคลอรีนอิสระอยู่ระหว่าง1-3พี
พีเอ็ม (ppm)  โดยให้ค่านวณจากปริมาตรน้่าใน
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สระ ในอัตรา....... (ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) 
จ่านวน ..... กรัมต่อน้่าในสระ  ......ลิตร  

3. น่า.......(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) ตามปริมาณ
ท่ีค่านวณได้ในข้อ ๒  ใส่ลงในถังแล้วเติมน้่าลงไป  
๑๐  เท่า  ผสมให้เข้ากัน แล้วน่าไปเทลงสระให้ท่ัว
โดยรอบแล้วทิ้งไว้ค้างคืน 

4.  ในตอนเช้าให้ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระว่า
เป็นไปตามค่ามาตรฐานในข้อ 2.  

(4) วิธีเก็บรักษา   ปิดฝาให้สนิท  เก็บไว้ในท่ีแห้ง  และมิดชิด  ห่างจากเด็ก  
อาหาร  สัตว์เล้ียง  เปลวไฟ  ความร้อน  สารประกอบ
พวกแอมโมเนีย  และสารออกซิไดซ์ 

(5) ค่าเตือน   1. ห้ามรับประทานหรือสูดดม 
2. ขณะใช้ควรสวมถุงมือและรองเท้า  
3. ระวังอย่าให้ถูกผิวหนังหรือเส้ือผ้าก่อนการเจือจาง  

และอย่าให้เข้าตาหรือสูดดมก่อนหรือหลังการเจือ
จาง 

4. ห้ามใช้.......(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์)ร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีประกอบด้วยแอมโมเนียมหรือกรด  
เช่น  ผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดโถส้วม  ผลิตภัณฑ์
ขจัดสนิม   น้่าส้มสายชู 

5. ภาชนะท่ีใช้หมดแล้ว  ควรท้ิงหรือท่าลาย  ห้ามท้ิง
ลงในแม่น้่า  คูคลอง  หรือแหล่งน้่าสาธารณะ   

(6)  อาการเกิดพิษ ระคายเคืองผิวหนังนัยน์ตาทางเดินหายใจ และทางเดิน
อาหาร 

(7) วิธีแก้พิษเบ้ืองต้น 1. หากถูกผิวหนัง  ให้ล้างด้วยน้่าสะอาดจ่านวน
มากๆ  หากยังมีอาการระคายเคืองอยู่  ให้ไปพบ
แพทย ์

2. หากเข้าตา  ให้รีบล้างตาด้วยน้่าสะอาดจนอาการ
ระคายเคืองทุเลา  หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 

3. หากได้รับพิษจากการสูดดม  ให้รีบน่า ผู้ป่วย
ออกไปยังบริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ 

4. หากกลืนกิน.......(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์))  
ให้รีบด่ืมน้่าหรือนมปริมาณมากๆ เพื่อเจือจาง 
ห้ามท่าให้อาเจียน จากนั้นรีบน่าผู้ป่วยส่งแพทย์
พร้อมภาชนะบรรจุ  ฉลาก  หรือใบแทรกของ.......
(ระบุช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์) 
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(7) ค่าแนะน่าส่าหรับแพทย์ 1. ห้ามท่าให้อาเจียน  และห้ามให้สารประเภท
acidic antidote 

2. ให้รับประทาน  นม  ไข่ขาว  ยาลดกรด (antacid) 
หรือสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต (sodium 
thiosulfate)1%ไม่ควรให้โซเดียมไบคาร์บอเนต 
(sodium bicarbonate) เพราะจะท่าให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (carbondioxide) 

 
(8)   ให้แสดงรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictogram)  ค่าสัญญาณ 

(signal word) และข้อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statement) ตามระบบสากลการจ่าแนก
ประเภทความเป็นอันตรายและการติดฉลากสารเคมี ท่ี เป็นระบบเดียวกัน ท่ัวโลก (Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals; GHS)ดังนี้ 

  
รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย  

 ให้มีขนาดท่ีเหมาะสมตามขนาด
ฉลาก ซึ่งประกอบด้วยกรอบสีแดงรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ามุม ๔๕ องศา กับแนว
ระนาบ (รูปเพชร) ภายในมีสัญลักษณ์สี
ด่าท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมบนพื้นหลังสีขาว 

 

ค าสัญญาณ อันตราย 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย สารออกซิไดซ์ อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น 
เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน 

ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง 
อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ 

เป็นพิษร้ายแรงต่อส่ิงมีชีวิตในน้่าและมีผลกระทบระยะยาว 
 

 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี  
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 ตัวอย่างฉลากสมมุติส าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ 
 

o ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ล้างจาน    

จัดท่าตามแนวทางการแสดงฉลากตาม (ร่าง) ประกาศส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายชนิดท่ี 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ล้างจานหรือท่าความสะอาด
ภาชนะหรือเครื่องใช้ในครัว 

 

 

o ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มีน้ ามันตะไคร้หอม  
(citronella oil) เป็นสารส าคัญ 

จัดท่าตามแนวทางการแสดงฉลากตามประกาศส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์
ไล่แมลงประเภทผลิตภัณฑ์ส่าเร็จรูป 
ท่ีประกอบด้วย citronella oil 
 

 

o ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ าที่มี
แคลเซียมไฮโปคลอไรต์(calcium hypochlorite) เป็น
สารส าคัญ 

จัดท่าตามแนวทางการแสดงฉลากตาม(ร่าง) ประกาศส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้่า
ท่ีมีแคลเซียมไฮโปคลอไรต์(calcium hypochlorite) เป็น
สารส่าคัญ 
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 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว  

จัดท่าตามแนวทางการแสดงฉลากตาม (ร่าง) ประกาศส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายชนิดท่ี 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ขจัด
คราบสกปรกก่อนซักผ้า 

 

 

 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพื้น  

จัดท่าตามแนวทางการแสดงฉลากตาม (ร่าง) ประกาศส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายชนิดท่ี 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดพื้น ฝาผนัง 
เครื่องสุขภัณฑ์  และวัสดุอื่นๆ 

 

 

 

 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ล้างรถ  

จัดท่าตามแนวทางการแสดงฉลากตาม (ร่าง) ประกาศส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายชนิดท่ี 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาดพื้น ฝาผนัง 
เครื่องสุขภัณฑ์  และวัสดุอื่นๆ 

 

 

 

 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์กาว 

จัดท่าตามแนวทางการแสดงฉลากตามประกาศส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
ในการยึดติดหรือติดกันของพื้นผิววัสดุท่ีประกอบด้วยสารในกลุ่ม 
alkyl cyanoacrylate 
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 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ล้างจาน    
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 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มีน้ ามันตะไคร้หอม (citronella oil) เป็นสารส าคัญ 
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ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ าที่ มีแคลเซียมไฮโปคลอไรต์(calcium 
hypochlorite) เป็นสารส าคัญ 

  



 72 คู่มือการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว  
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 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพื้น  
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 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ล้างรถ  
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 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์กาว 
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บทที่ 5 

ค าถามที่พบบ่อย (Q&A) 

 
Q1 การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ผู้ประกอบการต้องท าอย่างไร 

A1 o ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบรายช่ือสารส่าคัญและเงื่อนไขการใช้ของผลิตภัณฑ์ว่าจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี
1 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ.2556 หรือไม่ 

o  หากเข้าข่ายผู้ผลิตหรือผู้น่าเข้าจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี1 ตามแบบ วอ./สธ 5     
ณ ศูนย์ One Stop Service Center (OSSC)ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือส่านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดท่ีสถานท่ีประกอบกิจการตั้งอยู่ 

 

Q2 กรณีที่ผู้ประกอบการได้รับใบส าคัญการข้ึนทะเบียน และใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรือใบรับแจ้งการ
ด าเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 อยู่ก่อนแล้ว  และต่อมามีการปรับระดับการควบคุม จากเดิมวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ใบส าคัญการข้ึนทะเบียน และใบอนุญาตฯ หรือใบรับแจ้งฯ ที่มีอยู่เดิมจะยังใช้ได้อยู่
หรือไม่ 

A2 o ใบส่าคัญการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 หรือใบรับแจ้งการด่าเนินการวัตถุอันตราย
ชนิดท่ี 2 ท่ีมีอยู่เดิมไม่สามารถใช้ได้แล้ว 

o ผู้ผลิตหรือผู้น่าเข้า ต้องขอยกเลิกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตฯ หรือใบรับแจ้งการด าเนินการฯ 
และด าเนินการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1และให้ปรับปรุงแก้ไขฉลาก
ให้ถูกต้องโดยต้องเปล่ียนเลขทะเบียน (อย. วอส...../....) เป็นเลขท่ีรับแจ้ง โดยให้ระบุค่าว่า “เลขท่ีรับแจ้ง”
ไว้ด้วย 

 

Q3 ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่1 ต้องแจ้งข้อเท็จจริง
กับอย. ตามแบบ วอ./สธ5 เม่ือไร เพื่อที่จะได้ด าเนินการผลิตหรือน าเข้าได้ 

A3 กรณีผลิตผู้ผลิตจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงภายใน 15 วัน นับแต่วันผลิตครั้งแรก 
กรณีการน่าเข้าผู้ประกอบการต้องแจ้งข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จก่อนท่ีจะน่าผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดท่ี1 ออก
จากด่านศุลกากร (เฉพาะการน่าเข้าครั้งแรกเท่านั้น) 

 
Q4 การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายที่1 ตามแบบ วอ./สธ 5 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 

A4 เอกสาร 2 ชุด ประกอบด้วย 
1. ใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./สธ 5) ท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วน 
2. กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบส่าเนาบัตรประจ่าตัวของผู้ประกอบการ 
3. กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล ให้แนบส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบ

อ่านาจ (กรณีหนังสือมอบอ่านาจได้ยื่นไว้กับ อย. แล้วและยังไม่หมดอายุ ให้ส่งส่าเนาหนังสือมอบอ่านาจแทน) 
4. หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนญุาต 
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Q5 การแจ้งสูตรส่วนประกอบในใบแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายที่1 จะต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบเป็น

100 % หรือไม่อย่างไร 

A5 o ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบให้ครบ 100 % และแสดงหน่วยเป็นร้อยละของน้่าหนักต่อ
น้่าหนัก (% w/w) หรือร้อยละของน้่าหนักต่อปริมาตร (% w/v) โดยจะต้องแสดงช่ือสารท่ีใช้เป็นช่ือสามัญ
ทางเคมี ยกเว้นสารแต่งสีหรือแต่งกล่ิน อาจแจ้งเป็นช่ือท่ัวไปหรือแจ้งปริมาณรวมของสารแต่งสีหรือสารแต่ง
กล่ินได้ 

o ส่าหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้่า ให้ระบุอัตราส่วนสารส่าคัญในรูปค่านวณในรูปคลอรีนอิสระ (as 
available chlorine) เช่น โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต (sodium dichloroisocyanurate) 90 % 
w/w ค่านวณในรูปคลอรีนอิสระ (as available chlorine)  

 

Q6 เม่ือแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามแบบ วอ./ สธ5 แล้ว จะได้รับเลขที่รับแจ้งเม่ือใด  

A6 o กรณีแจ้งท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. )   อย. ได้ก่าหนดระยะเวลาการด่าเนินการรับแจ้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี1 เป็นกระบวนงานท่ีใช้ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 3 ช่ัวโมง  

ดังนั้น กรณีแจ้งท่ีศูนย์ One Stop Service Center (OSSC) ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาหากข้อมูลท่ีผู้ประกอบการแจ้งครบถ้วนถูกต้องผู้ประกอบการสามารถรอรับใบรับแจ้งข้อเท็จเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิดท่ี 1 ได้ 

o กรณีแจ้งท่ีส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี สสจ. จังหวัดนั้นๆ 
 

Q7 ใบแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 มีวันหมดอายุหรือไม่ 

A7 ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดท่ี 1 ไม่มีวันหมดอายุ 
 

Q8 การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่1 มีค่าธรรมเนียมหรือไม่ 

A8 การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดท่ี 1 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 

Q9 การจัดท าฉลากของวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 มีข้อก าหนดอย่างไร ต้องส่งฉลากให้ตรวจสอบก่อนหรือไม่ 

A9 ผู้ประกอบการไม่ต้องส่งฉลากให้ตรวจสอบ แต่จะต้องจัดท่าฉลากให้เป็นไปตามข้อก่าหนดตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ได้แก่ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการ
อาการและยามีอ่านาหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2538และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการสามารถใช้แนวทางการแสดงฉลากวัตถุอันตรายแต่ละประเภทตามท่ีส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้ประกาศไว้ และคู่มือการจัดท่าฉลากวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 เป็นแนวทาง
ประกอบการจัดท่าฉลากได้ 
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Q10 เม่ือผู้ประกอบการด าเนินการแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียววัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จะต้องขอใบอนุญาต
ผลิตหรือใบอนุญาตน าเข้าด้วยหรือไม่ 

A10 ผู้ประกอบการสามารถใช้ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ใบเดียวในการด่าเนินการผลิตหรือ
น่าเข้าผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย โดยไม่ต้องขออนุญาตผลิตหรือน่าเข้า  แต่ผู้ประกอบการมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม
ข้อก่าหนดและมาตรการเกี่ยวกับสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายตามหลักเกณฑ์ท่ีก่าหนดไว้ใน 
“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต  การน าเข้า  การส่งออก  และการมีไว้
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555” 

 
Q11 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 จะต้องด าเนินการอย่างไร 

A11 ผู้ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 สามารถด่าเนินการได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
 

Q12 การผลิตเพื่อส่งออกวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ถือว่าเป็นผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก 

A12 ผู้ผลิตเพื่อการส่งออกถือว่าเป็นผู้ผลิต ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องยื่นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 
ในฐานะผู้ผลิตและสามารถด่าเนินการส่งออกได้เลย 

 
Q13 หากใบแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 สูญหายผู้ประกอบการต้องท าอย่างไร  

A13 ผู้ประกอบการต้องท่าหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมใบแจ้งความแล้วน่ามายื่นขอรับใบแทนท่ีส่านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรือท่ีส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยผู้ประกอบการจะได้รับใบแทนซึ่งมีเลขท่ีใบ
รับแจ้งเดิม 

 
Q14 เม่ือแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 แล้ว  ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าต้องแจ้งปริมาณการผลิตหรือการ

น าเข้าในแต่ละคร้ังต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อีกหรือไม่ อย่างไร 

A14 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต  การน่าเข้า  การส่งออก  และการมี
ไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายท่ีส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555ก่าหนดให้ 

 ผู้ผลิตต้องแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตรายในรอบหนึ่งปีปฏิทิน ภายในวันท่ี 31 มกราคมของปีถัดไปตาม
แบบแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตราย (แบบ วอ./สธ13)ณ ส่านักงานคณะกรรมการอาหาร หรือ แจ้งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันท่ีไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันแจ้งหรือแจ้งผ่านระบบ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของ ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านวัตุ
อันตราย)  

o ผู้น่าเข้าต้องแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายท่ีน่าเข้าแต่ละครั้งและให้ผ่านการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ 
ด่านอาหารและยาของส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ภาคผนวก 

 
 

ภาคผนวก 1 ตัวอย่างรายช่ือสารที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 พร้อมช่ือภาษาไทย 

 

 ตัวอย่างรายชื่อสารส าคัญในกลุ่มสารลดแรงตึงผิว (surfactants) ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดท่ี
จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1:  

o กลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (anionic surfactants)  
o กลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (nonionic surfactants) ยกเว้นสารกลุ่มโนนิลฟี

นอลเอทอกซีเลต (nonyl phenol)  
 

ล าดับ 
ที่ 

กลุ่มของ 
สารลดแรงตึงผิว 

ชื่อสารส าคญั 
หมายเหตุ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

1 anionic 
surfactants 

Ammonium lauryl ether sulfate แอมโมเนียมลอริลอีเทอร์
ซัลเฟต 

 

2 anionic 
surfactants  

Ammonium lauryl sulfate แอมโมเนียมลอริลซัลเฟต  

3 anionic 
surfactants  

Ammonium oleate แอมโมเนียมโอลิเอต  

4 anionic 
surfactants 

Ammonium soap สบู่แอมโมเนีย  

5 anionic 
surfactants  

Coconut oil, potassium salt เกลือโพแทสเซียมของน้่ามัน
มะพร้าว 

 

6 anionic 
surfactants  

Lauric acid diethanolamine salt เกลือไดเอทาโนลามีนของ 
กรดลอริก 

 

7 anionic 
surfactants 

Linear alkyl benzene sulfonate,  
monoethanolamine salt 

เกลือโมโนเอทาโนลามีนของ
ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต 

 

8 anionic 
surfactants  

Linear alkyl benzene sulfonate,  
triethanolamine salt 

เกลือไตรเอทาโนลามีนของ
ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต 

 

9 anionic 
surfactants  

Linear alkyl naphthalene 
sulfonate, sodium salt 

เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิล
แนฟทาลีนซัลโฟเนต 

 

10 anionic 
surfactants 

Linear alkyl sulfonate ลิเนียร์อัลคิลซัลโฟเนต  

11 anionic 
surfactants  

Linear alkylbenzene sulfonate ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต  
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ล าดับ 
ที่ 

กลุ่มของ 
สารลดแรงตึงผิว 

ชื่อสารส าคญั 
หมายเหตุ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

12 anionic 
surfactants  

Linear alkylbenzene sulfonate, 
isopropylamine salt 

เกลือไอโซโพรพิลเอมีนของ
ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต 

 

13 anionic 
surfactants 

Linear alkylbenzene sulfonate, 
potassium salt 

เกลือโพแทสเซียมของลิเนียร์
อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต 

 

14 anionic 
surfactants  

Linear alkylbenzene sulfonate, 
sodium salt 

เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิล
เบนซีนซัลโฟเนต 

 

15 anionic 
surfactants  

Castor oil soap สบู่น้่ามันละหุ่ง  

16 anionic 
surfactants 

Monoethanolamine cocoate โมโนเอทาโนลามีนโคโคเอต  

17 anionic 
surfactants  

Monoethanolamine oleate โมโนเอทาโนลามีนโอลิเอต  

18 anionic 
surfactants  

Monoethanolamine soap สบู่โมโนเอทาโนลามีน  

19 anionic 
surfactants 

Polyoxyethylene tridecyl acetic 
acid 

กรดโพลีออกซีเอทิลีนไตร 
เดซิลอะซีติก 

 

20 anionic 
surfactants  

Potassium 
cyclocarboxypropyloleate 

โพแทสเซียมไซโคลคาร์บอกซี 
โพรพิลโอลิเอต 

 

21 anionic 
surfactants  

Potassium laurate โพแทสเซียมลอเรต  

22 anionic 
surfactants 

Potassium myristate โพแทสเซียมเมอริสเตต  

23 anionic 
surfactants  

Potassium oleate โพแทสเซียมโอลิเอต  

24 anionic 
surfactants  

Sodium alkane sulfonate โซเดียมอัลเคนซัลโฟเนต   

25 anionic 
surfactants 

Sodium alpha olefin sulfonate โซเดียมอัลฟาโอเลฟินซัลโฟเนต  

26 anionic 
surfactants  

Sodium 
dodecanoyloxybenzene 
sulfonate 

โซเดียมโดเดคะโนอิลออกซี 
เบนซีนซัลโฟเนต 

 

27 anionic 
surfactants  

Sodium dodecyl benzene 
sulfonate 

โซเดียมโดเดซิลเบนซีน 
ซัลโฟเนต 

 

28 anionic 
surfactants 

Sodium dodecyl benzene 
sulphonate 

โซเดียมโดเดซิลเบนซีน 
ซัลโฟเนต 

 

29 anionic 
surfactants  

Sodium laurate โซเดียมลอเรต  
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ล าดับ 
ที่ 

กลุ่มของ 
สารลดแรงตึงผิว 

ชื่อสารส าคญั 
หมายเหตุ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

30 anionic 
surfactants  

Sodium lauroyl glutamate โซเดียมลอโรอิลกลูตาเมต  

31 anionic 
surfactants 

Sodium lauroyl sarcosinate โซเดียมลอโรอิลซาร์โคซิเนต  

32 anionic 
surfactants  

Sodium lauryl ether sulfate โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต  

33 anionic 
surfactants  

Sodium lauryl sulfate โซเดียมลอริลซัลเฟต  

34 anionic 
surfactants 

Sodium linear alkylbenzene 
sulfonate 

โซเดียมลิเนียร์อัลคิลเบนซีน
ซัลโฟเนต 

 

35 anionic 
surfactants  

Sodium methyl oleoyl taurate โซเดียมเมทิลโอลิโออิลทอเรต  

36 anionic 
surfactants  

Sodium octyl sulfate โซเดียมออกทิลซัลเฟต  

37 anionic 
surfactants 

Sodium oleate โซเดียมโอลิเอต  

38 anionic 
surfactants  

Sodium palmate โซเดียมพาลเมต  

39 anionic 
surfactants  

Sodium xylene sulfonate โซเดียมไซลีนซัลโฟเนต  

40 anionic 
surfactants 

Sodum cocoate โซเดียมโคโคเอต  

41 anionic 
surfactants  

Sorbitan monooleate ซอร์บิแทนโมโนโอลิเอต  

42 nonionic 
surfactants 

Modified cocamide 
diethanolamine 

โมดิฟายด์โคคาไมด์ไดเอทาโน
ลามีน 

 

43 nonionic 
surfactants 

Coconut/palm kernel 
diethanolamide 

โคโคนัท/ปาล์มเคอเนลไดเอทา
โนลาไมด์ 

 

44 nonionic 
surfactants 

Alkyl glucoside อัลคิลกลูโคไซด์ จ่านวน C อาจมี
จ่านวนเท่าไรก็ได้ 

45 nonionic 
surfactants 

Alkyl polyglycoside อัลคิลโพลีไกลโคไซด์ จ่านวน C อาจมี
จ่านวนเท่าไรก็ได้ 

 nonionic 
surfactants 

Cocamide monoethanolamine โคคาไมด์โมโนเอทาโนลามีน  

46 nonionic 
surfactants 

Coconut diethanolamide โคโคนัทไดเอทาโนลาไมด์  

47 nonionic 
surfactants 
 

Coconut fatty acid กรดไขมันจากน้่ามันมะพร้าว  
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ล าดับ 
ที่ 

กลุ่มของ 
สารลดแรงตึงผิว 

ชื่อสารส าคญั 
หมายเหตุ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

48 nonionic 
surfactants 

Coconut monoethanolamide โคโคนัทโมโนเอทาโนลาไมด์  

49 nonionic 
surfactants 

Decyl glucoside เดซิลกลูโคไซด์  

50 nonionic 
surfactants 

Ethoxylated alcohol เอทอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์ จ่านวน C และ 
ethoxylated group 
อาจมีจ่านวนเท่าไรก็
ได้ 

51 nonionic 
surfactants 

Ethoxylated alcohol  (…EO) เอทอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์  
(…อีโอ) 

จ่านวน C และ 
ethoxylated group 
อาจมีจ่านวนเท่าไรก็
ได้ 

52 nonionic 
surfactants 

Ethoxylated and butoxylated 
alcohol 

เอทอกซีเลเต็ดบิวทอกซีเลเต็ด
แอลกอฮอล์ 

จ่านวน C และ 
ethoxylated group 
และ butoxylated 
group อาจมีจ่านวน
เท่าไรก็ได้  

53 nonionic 
surfactants 

Ethoxylated and propoxylated 
alcohol 

เอทอกซีเลเต็ดโพรพอกซีเลเต็ด
แอลกอฮอล์ 

จ่านวน C และ 
ethoxylated group 
และ propoxylated 
group อาจมีจ่านวน
เท่าไรก็ได้ 

54 nonionic 
surfactants 

Ethoxylated and propoxylated 
alcohol (…EO) 

เอทอกซีเลเต็ดโพรพอกซีเลเต็ด
แอลกอฮอล์ (...อีโอ) 

จ่านวน C และ 
ethoxylated group 
และ propoxylated 
group อาจมีจ่านวน
เท่าไรก็ได้ 

55 nonionic 
surfactants 

Modified linear aliphatic 
polyether 

โมดิฟายด์ลิเนียร์อะลิฟาติก 
โพลีอีเทอร์ 

 

56 nonionic 
surfactants 

Isotridecanol ethoxylate ไอโซไตรเดคานอลเอทอกซีเลต  

57 nonionic 
surfactants 

Lauryl glucoside ลอริลกลูโคไซด์  

58 nonionic 
surfactants 

Polyoxyethylene (20) sorbitan 
monolaurate 

โพลีออกซีเอทิลีน (20)  
ซอร์บิแทนโมโนลอเรต 

 

59 nonionic 
surfactants 

Polyoxyethylene alkyl ether โพลีออกซีเอทิลีนอัลคิลอีเทอร์  

60 nonionic 
surfactants 

Polyoxyethylene lauryl ether โพลีออกซีเอทิลีนลอริลอีเทอร์  
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ล าดับ 
ที่ 

กลุ่มของ 
สารลดแรงตึงผิว 

ชื่อสารส าคญั 
หมายเหตุ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

61 nonionic 
surfactants 

Polyoxyethylene tridecyl ether โพลีออกซีเอทิลีนไตรเดซิล
อีเทอร์ 

 

62 nonionic 
surfactants 

Polyoxypropylene 
polyoxyethylene block 
copolymer 

โพลีออกซีโพรพิลีนโพลีออกซ ี
เอทิลีนบล็อกโคโพลีเมอร์ 

 

63 nonionic 
surfactants 

Propoxylated alcohol โพรพอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์  

64 nonionic 
surfactants 

Sodium alkyl carboxylate โซเดียมอัลคิลคาร์บอกซีเลต  
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 ตัวอย่างสารส าคัญในผลิตภัณฑ์กาวที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1: กลุ่มสารอัลคิลไซยาโนอะคริเลต 
(alkyl cyanoacrylate)  
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อสารส าคญั 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

1 ethyl-2-cyanoacrylate เอทิล-2-ไซยาโนอะคริเลต 
2 isobutyl cyanoacrylate ไอโซบิวทิลไซยาโนอะคริเลต 
3 isopropyl cyanoacrylate ไอโซโพรพิลไซยาโนอะคริเลต 
4 methyl-2- cyanoacrylate เมทิล-2-ไซยาโนอะคริเลต 
 

 

 

 

 

 ตัวอย่างสารส าคัญในกลุ่มสารประกอบที่ให้คลอรีน (chlorine releasing substances) และเง่ือนไข
การควบคุมที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อสารตาม 
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 

เง่ือนไขการควบคุม 
ชื่อสารส าคญั 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

1 แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ 
(calcium hypochlorite) 

ในผลิตภัณฑ์ที่น่ามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรค
หรือก่าจัดกลิ่นในสระว่ายน่้า 

calcium hypochlorite แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ 

2 โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 
(sodium hypochlorite) 

ในผลิตภัณฑ์ที่น่ามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรค
หรือก่าจัดกลิ่นในสระว่ายน่้า 

sodium hypochlorite โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 

3 
กรดไดคลอโรไอโซไซยานูริก
และเกลือของกรดดังกล่าว 
(dichloroisocyanuric acid 
and its salts) 

 

 
ในผลิตภัณฑ์ที่น่ามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรค
หรือก่าจัดกลิ่นในสระว่ายน่้า 

dichloroisocyanuric 
acid 

กรดไดคลอโรไอโซไซยานูริก 

4 sodium 
dichloroisocyanurate 

โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต 

5 Sodium 
dichloroisocyanurate 
dihydrate 

โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต
ไดไฮเดรต 

6 กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก
และเกลือของกรดดังกล่าว 
(trichloroisocyanuric acid 
and its salts) 

ในผลิตภัณฑ์ที่น่ามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรค
หรือก่าจัดกลิ่นในสระว่ายน่้า 

trichloroisocyanuric 
acid 

กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก 
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ภาคผนวก 2 ตัวอย่างรายช่ือสารส าคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
โรคท่ีจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 พร้อมช่ือภาษาไทย 

 

 ตัวอย่างสารส าคัญในกลุ่มสารลดแรงตึงผิว (surfactants) ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์
ฆ่าเขื้อโรคที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

o กลุ่มสารลดแรงตึงผิวที่มีทั้งประจุบวกและประจุลบ (amphoteric surfactants)  
o กลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก (cationic surfactants) 
o สารกลุ่มโนนิลฟีนอลเอทอกซีเลต (nonylphenolethoxylate)  

 

ล าดับ 
ที่ 

กลุ่มของ 
สารลดแรงตึงผิว 

ชื่อสารส าคญั 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

1 amphoteric surfactants  alkyl amino  acetic acids / alkyl 
amines 

สารผสมกลุ่มกรดอัลคลิอะมิโนอะซีติก
และอัลคิลเอมีน 

2 amphoteric surfactants  alkyl dimethyl amine oxide อัลคิลไดเมทิลเอมีนออกไซด์ 
3 amphoteric surfactants cocamidopropylbetaine โคคามโิดโพรพิลเบทาอีน 
4 amphoteric surfactants dihydroxyethyltallowamine oxide ไดโฮดรอกซีเอทิลแทลโลเอมีนออกไซด์ 
5 amphoteric surfactants lauryl  dimethyl  betaine ลอริลไดเมทิลเบทาอีน 
6 amphoteric surfactants lauryl dimethyl  amine  oxide ลอริลไดเมทิลเอมีนออกไซด์ 
7 amphoteric surfactants N-alkyl-N,N-dimethyl amine oxide เอ็น-อัลคิล-เอ็น,-เอ็น-ไดเมทิลเอมีนออกไซด์ 
8 cationic surfactants alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 
อัลคิลไดเมทิลเบนซิลแอมโมเนียมคลอไรด์ 

9 cationic surfactants alkyl  dimethyl ethyl benzyl 
ammonium chloride 

อัลคิลไดเมทิลเอทิลเบนซิลแอมโมเนียมคลอไรด์ 

10 cationic surfactants benzalkonium chloride เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ 
11 cationic surfactants Cetyl trimethyl ammonium 

chloride 
ซทีิลไตรเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ 

12 cationic surfactants coco benzyl dimethyl ammonium 
chloride 

โคโคเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ 

13 cationic surfactants didecyl dimethyl  ammonium 
chloride 

ไดเดซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ 

14 cationic surfactants dioctyl dimethyl  ammonium 
chloride 

ไดออกทิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ 

15 cationic surfactants N,N-bis(3- aminopropyl) 
dodecylamine 

เอ็น,เอ็น-บิส (3-อะมิโนโพรพิล) โดเดซิลเอมีน 

17 cationic surfactants octyldecyl dimethyl ammonium 
chloride  

ออกทิลเดซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ 

18 nonionic surfactants 
กลุ่ม nonylphenolethoxylate 

ethoxylated nonylphenol เอทอกซีเลเต็ดโนนิลฟีนอล 

19 nonionic surfactants  
กลุ่ม nonylphenolethoxylate 

nonylphenol ethoxylate (...EO) เอทอกซีเลเต็ดโนนิลฟีนอล (...อีโอ) 
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 ตัวอย่างสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวท าละลายที่ท าหน้าที่เป็นสารส าคัญในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดท่ี
จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อสารส าคญั ชนิดของ 
วัตถุอันตราย 

การควบคุมตามบัญชี
รายชื่อวัตถุอันตราย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

1 ethylene glycol n-butyl 
ether 

เอทิลีนไกลคอลนอร์มัล-บิวทิล
อีเทอร์ 

3 บัญชี 4.1 รายชื่อสาร
ควบคุม 
ล่าดับที่ 198 
เงื่อนไข 
ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขที่น่ามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์แก่การท่าความ
สะอาดพ้ืนฝาผนังเครื่อง
สุขภัณฑ์และวัสดุ 
อื่นๆ 

ethylene glycol mono butyl 
ether 

เอทิลีนไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร์ 

2-butoxy ethanol 2-บิวทอกซีเอทานอล 

2 2-propanol 2-โพรพานอล 2 บัญชี 4.3รายชื่อกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ควบคุม 
ล่าดับที่ 3 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขเพ่ือประโยชน์
แก่การฆ่าเชื้อโรค 
ท าความสะอาดพ้ืนฝาผนัง
เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุ
อื่นๆหรือการแก้ไข 
การอุดตันของท่อหรือทาง
ระบายสิ่งปฏิกูล 

3 diethylene  glycol monomethyl 
ether 

ไดเอทิลีนไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร์ 

4 dipropylene glycol monomethyl 
ether 

ไดโพรพิลีนไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร์ 

5 dipropylene glycol n-butyl ether ไดโพรพิลีนไกลคอลนอร์มัล-บิวทิล
อีเทอร์ 

6 dipropylene glycol n-propyl 
ether 

ไดโพรพิลีนไกลคฮลนอร์มัล-โพรพิล
อีเทอร์ 

7 D-limonene ดี-ลิโมนีน 
8 propylene  glycol monomethyl 

ether 
โพรพิลีนไกลคอลโมโนเมทิลอีเทอร ์

9 propylene  glycol n-butyl ether โพรพิลีนไกลคอลนอร์มัล-บิวทิลอีเทอร์ 
10  propylene  glycol n-propyl  

ether 
โพรพิลีนไกลคอลนอร์มัล-โพรพิล
อีเทอร์ 
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 ตัวอย่างสารส าคัญในกลุ่มสารที่ให้คลอรีน (chlorine releasing substances) และเง่ือนไขการ
ควบคุมที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อสารตาม 
บัญชีรายชื่อวัตถุ

อันตราย 

การควบคุมตามบัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย 

ชื่อสารส าคญั 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

1 คลอรีนและสารที่ให้
คลอรีน 
(chlorine and 
chlorine releasing 
substances) 
 

บัญชี 4.2รายชื่อกลุ่มสาร
ควบคุม  ล่าดับที่ 22 
เงื่อนไข 
ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน
หรือทางสาธารณสุขเพ่ือ
ประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรคท า
ความสะอาดพ้ืนฝาผนังเครื่อง
สุขภัณฑ์และ 
วัสดุอื่นๆหรือการแก้ไขการอุด
ตันของท่อหรือทางระบายสิ่ง
ปฏิกูล 
 

calcium hypochlorite แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ 
2 sodium hypochlorite โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 
3 dichloroisocyanuric acid กรดไดคลอโรไอโซไซยานูริก 
4 sodium dichloroisocyanurate โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต 
5 Sodium dichloroisocyanurate 

dihydrate 
โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต
ไดไฮเดรต 

6 trichloroisocyanuric acid กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก 
7 Chlorinated trisodium 

phosphate 
คลอริเนเต็ดไตรโซเดียม
ฟอสเฟต 
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