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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง   ฉลากและระดับความเปนพิษของวัตถุอันตราย 

ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๐  (๑)  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย  ออกประกาศไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความใน  (๑๔)  ของขอ  ๓  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  ฉลาก
และระดับความเปนพิษของวัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  แลวใหใชความตอไปนี้แทน  

“(๑๔)  ทะเบียนวัตถุอันตราย  (เฉพาะวัตถุอันตรายที่ตองข้ึนทะเบียน)  หรือเลขที่รับแจง  
(เฉพาะวัตถุอันตรายชนิดที่  ๑ ที่ตองแจงขอเท็จจริง)” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความใน  (๔)  และ  (๕)  ของขอ  ๔  แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เร่ือง  ฉลากและระดับความเปนพิษของวัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  แลวใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๔)  ชื่อการคาภาษาไทยจะตองมีขนาดเหมาะสม  เห็นไดชัดเจนและหากมีชื่อทางการคา
ภาษาตางประเทศ  จะตองตรงกันหรือมีความหมายอยางเดียวกันกับชื่อการคาภาษาไทย 

(๕) ขอความที่เปนสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของผูบริโภค  ไดแก  คําเตือน   
ขอควรระวังและวิธีใช   ถาจะมีภาษาอื่นดวย  จะตองมีความหมายตรงกันกับความในภาษาไทย” 

ขอ ๓ ใหเพิ่มขอ  ๓  (๒๐)  และขอ  ๓  (๒๑)  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  ฉลาก
และระดับความเปนพิษของวัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ  
พ.ศ.  ๒๕๓๘  ดังนี้คือ 

“ขอ ๓ (๒๐)  วัน  เดือน  ป  ที่ผลิต  
  (๒๑)  เลข  หรืออักษร  แสดงครั้งที่ผลิต” 
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ขอ ๔ ใหผูผลิต  และผูนําเขาที่มีฉลากตามประกาศเดิมอยูแลวแจงระยะเวลาที่จะขอผอนผัน
การใชฉลากเดิม  ภายใน  ๓๐  วันนับแตวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ  เมื่อพนกําหนดเวลาที่ผูผลิต
และผูนําเขาไดขอผอนผันไว  ใหจัดทําฉลากตามที่กําหนดในประกาศฉบับนี้ 

ทั้งนี้  ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
อนุทิน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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