


 ก คู่มือ การแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

ค าน า 
 

คู่มือ “กำรแจ้งข้อเท็จจริงและกำรจัดท ำฉลำกวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1” เป็นหนึ่งในชุดควำมรู้ที่ 
กองส่ งเสริมงำนคุ้ มครองผู้ บริ โภคด้ ำนผลิตภัณฑ์สุ ขภำพในส่ วนภูมิภำคและท้องถิ่ น  (กอง คบ. ) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)  จัดท ำขึ้นตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนที่ผลิตและผลิตภัณฑ์
สุขภำพชุมชนเพ่ือประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้   ควำมเข้ำใจต่อกำรจัดท ำ
ฉลำกวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ของผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุข    

ส ำหรับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ อย. นั้น กฎหมำยก ำหนดให้ผู้ผลิต
หรือผู้น ำเข้ำต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   ซึ่งในกำรแจ้งข้อเท็จจริงจะมี
รำยละเอียดและวิธีกำรที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน  และผู้ประกอบกำรไม่ต้องส่งฉลำกให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบหรือ
พิจำรณำอนุญำต   แต่จะต้องจัดท ำฉลำกให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยกำรแสดงฉลำก    ดังนั้น กำรควบคุม
ก ำกับดูแลวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 จึงเป็นกำรก ำกับดูแลที่เน้นกำรตรวจสอบเฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์และกำรแสดงฉลำก
ของผลิตภัณฑ์ท่ีวำงจ ำหน่ำยในท้องตลำด 

กำรจัดท ำคู่มือ “กำรแจ้งข้อเท็จจริงและกำรจัดท ำฉลำกวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1”   ในครั้งนี้ส ำเร็จ
ลุล่วงโดยได้รับกำรสนับสนุนจำก ภญ. สุภำวดี  ธีระวัฒน์สกุล   และ ดร. ภญ. ดุลำลัย  เสฐจินตนิน  ส ำนักควบคุม
เครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย  เป็นผู้สนับสนุนเอกสำรต้นฉบับและตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำครั้งนี้   กอง 
คบ.  ขอขอบคุณคณะท ำงำนทุกท่ำน  และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์วัตถอัุนตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุข  เจ้ำหน้ำที่  และผู้สนใจ   ให้สำมำรถจัดท ำฉลำกวัตถุ
อันตรำยชนิดที่ 1   ได้อย่ำงถูกต้องตำมที่กฎหมำยก ำหนดต่อไป  

 
 

 
กองส่งเสริมงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพในส่วนภูมิภำคและท้องถิ่น  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
เมษำยน 2560 
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บทท่ี 1 

การแบ่งชนิดและการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

 

 การควบคุมวัตถุอันตราย 

กำรควบคุมวัตถุอันตรำยตำมพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย กำรควบคุม
ก ำกับดูแลกำรผลิต กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก และกำรมีไว้ในครอบครองซึ่งวั ตถุอันตรำย โดยแบ่งวัตถุอันตรำย
ออกเป็น 4 ชนิด ตำมควำมจ ำเป็นแก่กำรควบคุมและตำมระดับควำมเป็นอันตรำยหรือควำมเสี่ยงจำกน้อยไป
หำมำก ได้แก่ วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 วัตถุอันตรำยชนิดที่ 2 วัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 และวัตถุอันตรำยชนิดที่ 4 
ซึ่งหลักเกณฑ์และข้อก ำหนดที่ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยจะต้องปฏิบัติ
หรือมีหน้ำที่รับผิดชอบจะข้ึนกับชนิดของวัตถุอันตรำยที่ผู้ประกอบกำรด ำเนินกำร (รูปที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  กำรก ำกับดูแลวัตถุอันตรำยตำมพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม แบ่งวัตถุอันตรำยเป็น 4 ชนิด  ตำมควำมจ ำเป็นแก่กำรควบคุม ได้แก่ วัตถุอันตรำยชนิด
ที่ 1 วัตถุอันตรำยชนิดที่ 2 วัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 และวัตถุอันตรำยชนิดที่ 4 

 

เนื่องจำกพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำยฯ ครอบคลุมกำรก ำกับดูแลสำรเคมีจ ำนวนมำกและมี
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลำยหน่วยงำน โดยแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมภำรกิจของหน่วยงำนและตำม
วัตถุประสงค์ของกำรน ำวัตถุอันตรำยไปใช้ (ตำรำงที่ 1)  ดังนั้น ผู้ประกอบกำรจึงจ ำเป็นต้องตรวจสอบว่ำ
สำรเคมีหรือผลิตภัณฑ์เคมีที่ตนด ำเนินกำรจัดเป็นวัตถุอันตรำยหรือไม่    หำกเป็นวัตถุอันตรำย จัด เป็นวัตถุ
อันตรำยชนิดใด และอยู่ในกำรควบคุมก ำกับดูแลของหน่วยงำนใด เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมข้อก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบก ำกับดูแลวัตถุอันตรำยรำยกำรนั้นๆ    
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ตารางท่ี 1  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบในกำรควบคุมวัตถุอันตรำยตำมพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ชื่อหน่วยงาน วัตถุอันตรายที่รับผิดชอบ 
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 

ที่รับผิดขอบ* 
กรมวิชำกำรเกษตร   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วัตถุอันตรำยที่น ำไปใช้ทำงกำรเกษตร  
 

บัญชี 1 

กรมประมง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วัตถุอันตรำยที่น ำไปใช้ทำงกำรประมง / 
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  

บัญชี 2 

กรมปศุสัตว์         
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์          

วัตถุอันตรำยที่น ำไปใช้ในทำงปศุสัตว์  บัญชี 3 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
กระทรวงสำธำรณสุข 

วัตถุอันตรำยที่น ำไปใช้ในบ้ำนเรือนหรือ
ทำงสำธำรณสุข  

บัญชี 4 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม   
กระทรวงอุตสำหกรรม 

วัตถุอันตรำยที่น ำไปใช้ในทำงอุตสำหกรรม  
 

บัญชี 5 

กรมธุรกิจพลังงำน  
กระทรวงพลังงำน 

วัตถุอันตรำยที่เป็นก๊ำซปิโตรเลียม  
 

บัญชี 6 

หมำยเหตุ  * บัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำยแนบท้ำยประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง บัญชีรำยชื่อวัตถุ
อันตรำย พ.ศ. 2556 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

 วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ อย.  

รำยชื่อวัตถุอันตรำยหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตรำย  เลขทะเบียนซีเอเอสของสำรเคมี (CAS No.) 
ชนิดของวัตถุอันตรำย เงื่อนไขกำรควบคุม (ถ้ำมี) และชื่อหน่วยงำนผู้รับผิดชอบจะถูกประกำศในบัญชีแนบท้ำย 
“ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม”  โดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) รับผิดชอบกำรควบคุมก ำกับดูแลวัตถุอันตรำยตำมบัญชี 4 แนบ
ท้ำยประกำศฯ  ซึ่งประกอบด้วย 3 บัญชีย่อย ได้แก่  

o บัญชี 4.1 รายช่ือสารควบคุม   เป็นกำรประกำศตำมรำยชื่อสำรเคมี  

o บัญชี 4.2   รายช่ือกลุ่มสารควบคุม   เป็นกำรประกำศตำมกลุ่มสำรเคมีที่มีสูตร
โครงสร้ำงหรือกลไกกำรออกฤทธิ์อย่ำงเดียวกัน  

o บัญชี 4.3  รายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุม  เป็นกำรประกำศตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือตำม
วัตถุประสงค์กำรน ำไปใช้ 

วัตถุอันตรำยในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจึงครอบคลุม 
“ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข” ซึ่งสำมำรถแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์หรือ
ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้ได้เป็น 8 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
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1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส ำหรับระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก ำจัดแมลงและสัตว์อ่ืน และผลิตภัณฑ์
ก ำจัดหนู/สัตว์แทะ เช่น 

o ผลิตภัณฑ์ก ำจัดยุง มด แมลงสำบ ปลวก หนู 
o ยำจุดกันยุง 
o โลชั่นทำไล่ยุง/ไล่แมลง 
o ผลิตภัณฑ์ก ำจัดเห็บหมัด 
o ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น/ไล่แมลง 
o ผลิตภัณฑ์ก ำจัดลูกน้ ำยุง  

เป็นต้น 

รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส ำหรับระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก ำจัดแมลงและ
สัตว์อ่ืน และก ำจัดสัตว์แทะ นั้นด้วย 

2. ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรค / ลดเชื้อโรค / ยับยั้งเชื้อโรค / ดับกลิ่นจำกกำรฆ่ำเชื้อโรค 

3. ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรคในสระว่ำยน้ ำ/ก ำจัดกลิ่นในสระว่ำยน้ ำ 

4. ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดพ้ืน ฝำผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอ่ืนๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ล้ำงจำน 
ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำ (ยกเว้นผงซักฟอก) ผลิตภัณฑ์ล้ำงรถ ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดพรม 
เป็นต้น 

5. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แก้ไขกำรอุดตันของท่อหรือทำงระบำยสิ่งปฏิกูล เช่น ผงขจัดท่ออุดตัน 

6. ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำขำว ผลิตภัณฑ์ซักแห้งผ้ำหรือสิ่งทออ่ืนๆ 

7. ผลิตภัณฑ์ลบค ำผิด/สำรละลำยที่ใช้เจือจำงผลิตภัณฑ์ลบค ำผิด ยกเว้นผลิตภัณฑ์ลบค ำผิดที่มี
รูปแบบเป็นเทปลบค ำผิด หรือรูปแบบเป็นปำกกำหรือขวดหัวปำกกำ 

8. ผลิตภัณฑ์กำวที่มีสำรส ำคัญเป็นสำรกลุ่มอัลคิลไซยำโนอะคริเลต (alkyl cyanoacrylate) 
เช่น กำวช้ำง เป็นต้น 

 
ผู้ประกอบกำรและผู้สนใจสำมำรถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขอบข่ำยสำรเคมีและ

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยในกำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้ด้วยตนเองผ่ำนทำง
เว็บไซต์กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เลือกเมนู “บริกำรออนไลน์  
e-service” (http://www.fda.moph.go.th/psiond/eservice.htm) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.fda.moph.go.th/psiond/eservice.htm
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 การด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายแต่ละชนิด   

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1  เป็นวัตถุอันตรำยที่ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยกว่ำกลุ่มอ่ืน กฎหมำย
ก ำหนดให้ผู้ผลิตและผู้น ำเข้ำไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำย แต่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด เช่น การจัดท าฉลาก การปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตและการเก็บรักษา เป็นต้น การแสดงฉลากจะต้องแสดงเลขที่รับแจ้ง
ไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ (ส ำหรับผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำยในประเทศ) 

ตัวอย่ำงวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ในควำมรับผิดชอบของ อย. เช่น  

o ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงที่มีน้ ำมันตะไคร้หอมหรือซิโตรเนลลำออยล์ (citronella oil) เป็น
สำรส ำคัญหรือสำรออกฤทธิ์เพียงสำรเดียว 

o ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด เช่น ผลิตภัณฑ์ล้ำงจำน ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำ ผลิตภัณฑ์ท ำควำม
สะอำดพ้ืน ที่มีสำรส ำคัญเป็น 

o สำรในกลุ่มสำรลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (anionic surfactants) เช่น 
โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (sodium lauryl ether sulfate: SLES)  เกลือ
โซเดียมของลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (linear alkyl benzene 
sulfonate, sodium salts) เป็นต้น  

o สำรในกลุ่มสำรลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (nonionic surfactants)    เช่น   
เอทอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์  (ethoxylated alcohol) อัลคิลโพลีไกลโคไซด์ 
(alkyl polyglycoside)  เป็นต้น  
(หมำยเหตุ  ยกเว้นสำรกลุ่ ม โนนิล ฟีนอลเอทอกซี เลต (nonylphenol 
ethoxylate) ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 ตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี 4.2) 

o สำรในกลุ่มสำรลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบและสำรในกลุ่มสำรลดแรงตึงผิวชนิด
ไม่มีประจุผสมกัน 

o ผลิตภัณฑ์กำว ที่มีสำรส ำคัญเป็นสำรกลุ่มอัลคิลไซยำโนอะคริเลต (alkyl cyanoacrylate) 
เช่น เอทิล-2-ไซยำโนอะคริเลต (ethyl-2-cyanoacrylate) ไอโซโพรพิลไซยำโนอะคริเลต
(isopropyl cyanoacrylate) เป็นต้น 

o ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรคในสระว่ำยน้ ำ ที่มีสำรส ำคัญเป็นแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (calcium 
hypochlorite)   โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite)  กรดไดคลอโรไอโซไซ
ยำนูริกและเกลือของกรดดังกล่ำว (dichloroisocyanuric acid and its salts)  และกรด
ไตรคลอโรไอโซไซยำนูริกและเกลือของกรดดังกล่ำว (trichloroisocyanuric acid and its 
salts) 
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วัตถุอันตรายชนิดที ่2  เป็นวัตถุอันตรำยที่มีควำมเป็นอันตรำยหรือควำมเสี่ยงสูงกว่ำชนิดที่ 1 
กฎหมำยจึงก ำหนดให้ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและ
แจ้งการด าเนินการให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบก่อนจึงจะประกอบกิจกำรได้ การแสดงฉลากจะต้องแสดงเลข
ทะเบียนวัตถุอันตรายไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ (ส ำหรับผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำยในประเทศ) 

ตัวอย่ำงวัตถุอันตรำยชนิดที่ 2 ในควำมรับผิดชอบของ อย. เช่น  

o ผลิตภัณฑ์ก ำจัดแมลงที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุขที่มีสำรส ำคัญเป็นสำรในกลุ่มสำร
ควบคุมกำรเจริญเติบโตของแมลง (insect growth regulators; IGRs) เช่น ฟลูเฟนนอกซู
รอน (flufenoxuron)  ไพริพรอกซีเฟน (pyriproxyfen) เป็นต้น  
(หมำยเหตุ: ยกเว้นสำรบำงรำยกำรในกลุ่มสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของแมลงที่ถูกจัดเป็น
วัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 ตำมบัญชี 4.1 ได้แก่ ไคโนพรีน (kinoprene) เมโทพรีน 
(methoprene) และไฮโดรพรีน (hydroprene)) 

o ผลิตภัณฑ์ก ำจัดแมลงและสัตว์แทะที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุขซึ่งเป็นกำรควบคุม
ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้ตำมท่ีระบุในบัญชี 4.3   
(หมำยเหตุ: ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่มีสำรส ำคัญที่ถูกจัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่  1 หรือวัตถุ
อันตรำยชนิดที่ 3 ตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี 4.1 หรือบัญชี 4.2)  

o ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดพ้ืน ฝำผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอ่ืนๆ  
ซึ่งเป็นกำรควบคุมตำมวัตถุประสงค์กำรใช้ตำมท่ีระบุในบัญชี 4.3  
(หมำยเหตุ: ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่มีสำรส ำคัญที่ถูกจัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 หรือวัตถุ
อันตรำยชนิดที่ 3 ตำมท่ีระบุไว้ในบัญชี 4.1 หรือบัญชี 4.2)  
 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3  เป็นวัตถุอันตรำยที่มีควำมเป็นอันตรำยหรือควำมเสี่ยงสูงกว่ำวัตถุ
อันตรำยสองชนิดแรก  กฎหมำยก ำหนดให้ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องขอขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตราย และต้องได้รับอนุญาตให้ด าเนินการจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อนจึงจะประกอบกิจกำร
ได ้การแสดงฉลากจะต้องแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ (ส ำหรับผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำย
ในประเทศ) 

ตัวอย่ำงวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 ในควำมรับผิดชอบของ อย. เช่น  

o ผลิตภัณฑ์ก ำจัดแมลงที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุขที่มีสำรส ำคัญเป็นสำรในกลุ่มไพรี
ทรอยด์ (pyrethroids) เช่น ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)  d-allethrin (ดี-อัลเลทริน) 
เมโทฟลูทริน (metofluthrin)  เป็นต้น  

o ผลิตภัณฑ์ก ำจัดแมลงที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุขที่มีสำรฟิโพรนิล (fipronil) เป็น
สำรส ำคัญ 

o ผลิตภัณฑ์ก ำจัดลูกน้ ำยุงที่มีจุลินทรีย์บำซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis)   เป็น
สำรส ำคัญ 

o ผลิตภัณฑ์ทรำยก ำจัดลูกน้ ำยุงลำยที่มีสำรทีมีฟอส (temephos) เป็นสำรส ำคัญ 
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o ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรคหรือผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดที่มีสำรส ำคัญเป็นกรด (acids)   หรือด่ำง 
(alkalis) เช่น กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) กรดซิตริก (citric acid)  โซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ (sodium hydroxide) โซเดียมเมตะซิลิเกต  (sodium metasilicate) เป็นต้น 

o ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดที่มีสำรส ำคัญเป็นสำรในกลุ่มสำรลดแรงตึงผิวชนิดที่มีทั้งประจุ
บวกและประจุลบ (amphoteric surfactants) เช่น โคคำมิโดโพรพิลเบทำอีน 
(cocamidopropyl betaine) เป็นต้น  

o ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรคที่มีสำรส ำคัญเป็นสำรในกลุ่มสำรลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก (cationic 
surfactants)  เช่น อัลคิลไดเมทิลเบนซิลแอมโมเนียมคลอไรด์ (alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chloride) เป็นต้น  

 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 4  ได้แก่ วัตถุอันตรำยที่มีควำมเป็นอันตรำยสูงหรือมีควำมเสี่ยงสูง ทั้ง
จำกคุณสมบัติของตัวสำรเองหรือจำกลักษณะกำรใช้ เช่น สำรก่อมะเร็ง สำรก่อกลำยพันธุ์ สำรที่เป็นพิษต่อ
ระบบสืบพันธุ์ หรือสำรที่ห้ำมใช้โดยอนุสัญญำระหว่ำงประเทศ กฎหมำยจึงห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น ำเข้ำ ส่งออก 
หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่เฉพำะกรณีเพ่ือใช้เป็นสำรมำตรฐำนในกำรวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร ซึ่งต้อง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ออกตำมควำมในมำตรำ 43 แห่งพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ตัวอย่ำงวัตถุอันตรำยชนิดที่ 4  ในควำมรับผิดชอบของ อย. เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันก ำจัดแมลงที่มี
สำรสำคัญเป็นสำรดีดีที (DDT) คลอร์เดน (chlordane) ดีลดริน (dieldrin) หรือลินเดน (lindane) เป็นต้น 
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บทท่ี 2 

ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  
และการก ากับดูแลตามกฎหมาย 

 

 

 รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ในความรับผิดชอบของ อย. และการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ใด
จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

ปัจจุบัน วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ในควำมรับผิดชอบของ อย. ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม 
เรื่อง บัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2556 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ได้แก่ ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม  เรื่อง 
บัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  และประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม  เรื่อง บัญชีรำยชื่อวัตถุ
อันตรำย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  มีทั้งสิ้น 10 รำยกำร ประกอบด้วย วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ตำมบัญชี 4.1 
รำยชื่อสำรควบคุม  จ ำนวน 5 รำยกำร และวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ตำมบัญชี 4.2 รำยชื่อกลุ่มสำรควบคุม 
จ ำนวน 5 รำยกำร 

 

o วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามบัญชี 4.1 รายช่ือสารควบคุม จ านวน 5 รายการ 

ล าดับที ่
ตามที่ปรากฏ
ในบัญชี 4.1 

ชื่อวัตถุอันตราย 
เลขทะเบียน 

ซีเอเอส 
(CAS No.) 

เง่ือนไข 

34 คำร์บอนไดออกไซด์แข็ง (solid carbon 
dioxide) หรือ น้ ำแข็งแห้ง (dry ice) 

124-38-9 - 

45 แคลเซียมไฮโปคลอไรต ์
(calcium hypochlorite) 

7778-54-3 ในผลิตภัณฑ์ท่ีน ำมำใช้เพื่อประโยชน์ในกำร
ฆ่ำเช้ือโรคหรือก ำจัดกลิ่นในสระวำ่ยน้ ำ 

58 โซเดียมไฮโปคลอไรต ์
(calcium hypochlorite) 

7681-52-9 ในผลิตภัณฑ์ท่ีน ำมำใช้เพื่อประโยชน์ในกำร
ฆ่ำเช้ือโรคหรือก ำจัดกลิ่นในสระวำ่ยน้ ำ 

99 น้ ำมันตะไคร้หอม หรือ  
ซิโตรเนลลำออยล์ (citronella oil) 

8000-29-1 ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำง
สำธำรณสุขท่ีน ำมำใช้เพื่อประโยชน์แก่กำร
ระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก ำจดัแมลงและ
สัตว์อื่น 

157 เมทำนอล (methanol ) หรือ 
เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) 

67-56-1 ในผลิตภัณฑ์อุปโภคที่ใช้ในบ้ำนเรอืนที่มีสำร
นี้เป็นตัวท ำละลำย  ยกเว้นในผลติภัณฑล์บ
ค ำผิดที่มรีูปแบบเป็นเทปลบค ำผิด หรือ 
รูปแบบเป็นปำกกำหรือขวดหัวปำกกำ 
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o วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามบัญชี 4.2 รายช่ือกลุ่มสารควบคุม จ านวน 5 รายการ 

ล าดับที ่
ตามที่ปรากฏ
ในบัญชี 4.2 

ชื่อวัตถุอันตราย 
เลขทะเบียน 

ซีเอเอส 
(CAS No.) 

เง่ือนไข 

1 กรดไดคลอโรไอโซไซยำนูริก และเกลือ
ของกรดดังกล่ำว (dichloroisocyanuric 
acid and its salts) 

- ในผลิตภัณฑ์ท่ีน ำมำใช้เพื่อประโยชน์ในกำร
ฆ่ำเช้ือโรคหรือก ำจัดกลิ่นในสระวำ่ยน้ ำ 

2 กรดไตรคลอโรไอโซไซยำนรูิก และเกลือ
ของกรดดังกล่ำว (trichloroisocyanuric 
acid and its salts) 

- ในผลิตภัณฑ์ท่ีน ำมำใช้เพื่อประโยชน์ในกำร
ฆ่ำเช้ือโรคหรือก ำจัดกลิ่นในสระวำ่ยน้ ำ 

16 สำรลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ  
(anionic surfactants) 

- ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำง
สำธำรณสุขท่ีน ำมำใช้เพื่อประโยชน์แก่กำร
ท ำควำมสะอำดพื้น ฝำผนัง เครื่องสุขภณัฑ์
และวัสดุอื่นๆ หรือกำรแก้ไขกำรอดุตันของ
ท่อหรือทำงระบำยสิ่งปฏิกูล ยกเว้น
ผลิตภณัฑ์ผงซักฟอก 

18 สำรลดแรงติงผิวชนิดไม่มีประจุ ยกเว้นสำร
กลุ่มโนนลิฟีนอลเอทอกซีเลต 
(nonionic surfactants ยกเว้น 
nonylphenolethoxylate) 

- ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำง
สำธำรณสุขท่ีน ำมำใช้เพื่อประโยชน์แก่กำร
ท ำควำมสะอำดพื้น ฝำผนัง เครื่องสุขภณัฑ์
และวัสดุอื่นๆ หรือกำรแก้ไขกำรอดุตันของ
ท่อหรือทำงระบำยสิ่งปฏิกูล ยกเว้น
ผลิตภณัฑ์ผงซักฟอก 

19 สำรกลุ่มอัลคลิไชยำโนอะคริเลต 
(alkyl cyanoacrylate) 

- ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำง
สำธำรณสุขเพื่อประโยชน์ในกำรท ำให้เกิด
กำรยึดติดหรือติดกันของพื้นผิวของวัสด ุ

 

กำรพิจำรณำว่ำผลิตภัณฑ์จะจัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 หรือไม่ จะต้องพิจำรณำทั้ง “สารส าคัญ
หรือสารออกฤทธิ์ (active ingredient)” และ “ประโยชน์  วัตถุประสงค์การใช้ หรือการอ้างสรรพคุณ” ของ
ผลิตภัณฑ์  โดยสำรส ำคัญจะต้องตรงกับ “รายชื่อสารควบคุม” ตำมบัญชี 4.1 หรืออยู่ในกลุ่มสำรเคมีตำม 
“รายชื่อกลุ่มสารควบคุม” ตำมบัญชี 4.2  และกำรอ้ำงประโยชน์ วัตถุประสงค์กำรใช้ หรือสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์ จะต้องเป็นไปตำม “เงื่อนไข” ตำมที่ระบุในบัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย  ทั้งนี้ ในหนึ่งผลิตภัณฑ์อำจมี
สำรส ำคัญหลำยตัวได้ โดยที่สำรส ำคัญทุกตัวจะต้องเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ผลิตภัณฑ์นั้นจึงจะจัดเป็น 
วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 

อย่ำงไรก็ตำม หำกผลิตภัณฑ์มีสำรส ำคัญที่จัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ร่วมกับสำรส ำคัญอ่ืนซึ่ง
จัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 2 หรือวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 ผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกจัดชนิดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 2 
หรือวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 ขึ้นกับสำรส ำคัญท่ีมีระดับกำรควบคุมท่ีเข้มงวดกว่ำ  

ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดที่มีสำรส ำคัญ คือ โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (sodium 
lauryl ether sulfate) ซึ่งเป็นสำรในกลุ่มสำรลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ จะจัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 แต่ถ้ำ
หำกผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวมีสำรโคคำมิโดโพรพิลเบทำอีน (cocamidopropylbetaine)  ซึ่งเป็นสำรในกลุ่มสำร 
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ลดแรงตึงผิวชนิดที่มีทั้งประจุบวกและประจุลบ (amphoteric surfactants) ซึ่งเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3  
เป็นสำรส ำคัญร่วมด้วย ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวจะจัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 

 ประเภทผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  

1.  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุขที่น ำมำใช้เพ่ือประโยชน์แก่กำรระงับ 
ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก ำจัดแมลงและสัตว์อ่ืน เฉพำะที่มีน้ ำมันตะไคร้หอมหรือซิโตรเนลลำออยล์ (citronella         
oil) เป็นสำรส ำคัญหรือสำรออกฤทธิ์เพียงสำรเดียว 

ตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่  

o ผลิตภัณฑ์ทำผิวหนังไล่ยุง 
o ยำจุดกันยุง 
o สำยรัดข้อมือกันยุง 
o แผ่นติดกันยุง  
เป็นต้น  

2.  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุขที่น ำมำใช้เพ่ือประโยชน์แก่กำรท ำควำม
สะอำดพ้ืน ฝำผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอ่ืนๆ หรือกำรแก้ไขกำรอุดตันของท่อหรือทำงระบำยสิ่งปฏิกูล
เฉพำะที่มีสำรส ำคัญเป็นสำรในกลุ่มสำรลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (anionic surfactants) เช่น โซเดียมลอริล
ซัลเฟต (sodium lauryl sulfate) โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (sodium lauryl ether sulfate) เกลือโซเดียม
ของลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (linear alkylbenzene sulfonate, sodium salt) เป็นต้น หรือเป็นสำร 
ในกลุ่มสำรลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ เช่น เอทอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์ (ethoxylated alcohol) อัลคิลโพลี
ไกลโคไซด ์(alkyl polyglycoside) โคโคนัทไดเอทำโนลำไมด์ (coconut diethanolamide) เป็นต้น หรือเป็น
สำรทั้งสองกลุ่มผสมกัน 

 อย่ำงไรก็ตำม สำรในกลุ่มสำรลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุที่จัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 
จะไม่รวมถึงสำรกลุ่มโนนิลฟีนอลเอทอกซีเลต (nonylphenolethoxylates) ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 1  

ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ได้แก่  

o ผลิตภัณฑ์ล้ำงจำน  
o ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำชนิดของเหลว2 
o ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดพ้ืนห้องน้ ำ 

และเครื่องสุขภัณฑ์ 
o ผลิตภัณฑ์ล้ำงรถ 
เป็นต้น 

                                                           
1
 สำรกลุ่มโนนิลฟีนอลเอทอกซีเลต (nonylphenolethoxylates) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุขเพื่อ

ประโยชน์แก่กำรฆ่ำเช้ือโรคท ำควำมสะอำดพื้นฝำผนังเครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่นๆหรือกำรแก้ไขกำรอุดตันของท่อหรือ
ทำงระบำยสิ่งปฏิกูลจัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 ในควำมรับผิดชอบของ อย. (บัญชี 4.2 ล ำดับที่ 9) 

2
 ผงซักฟอกไม่เข้ำข่ำยเป็นวัตถุอันตรำยในควำมรับผดิชอบของ อย. 
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3.  ผลิตภัณฑ์ที่น ำมำใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรฆ่ำเชื้อโรคหรือก ำจัดกลิ่นในสระว่ำยน้ ำ ที่มีสำร

ดังต่อไปนี้เป็นสำรส ำคัญ 

o แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (calcium hypochlorite) 

o โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite) 

o กรดไดคลอโรไอโซไซยำนูริก และเกลือของกรดดังกล่ำว (dichloroisocyanuric acid 
and its salts) เช่น โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยำนูเรต (sodium dichloroisocyanurate) 

o กรดไตรคลอโรไอโซไซยำนูริก และเกลือของกรดดังกล่ำว (trichloroisocyanuric acid 
and its salts)  

 
 

 

 

 

4.  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุขเพ่ือประโยชน์ในกำรท ำให้เกิดกำรยึดหรือ
ติดกันของพ้ืนผิวของวัสดุที่มีสำรในกลุ่มอัลคิลไชยำโนอะคริเลต (alkyl cyanoacrylate) เป็นสำรส ำคัญ เช่น 
เอทิล-2-ไซยำโนอะคริเลต (ethyl-2-cyanoacrylate) 

 
 
 
 
 

5. ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ 

o ผลิตภัณฑ์อุปโภคท่ีใช้ในบ้ำนเรือนที่มีสำรเมทำนอล (methanol) เป็นตัวท ำละลำย 

o น้ ำแข็งแห้ง (dry ice) 
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 การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  
ผู้ประสงค์จะด ำเนินกำรผลิตหรือน ำเข้ำวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำรับผิดชอบ  ต้องยื่นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 (แบบ วอ./สธ 5) ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวั ตถุอันตรำยชนิดที่ 1  
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ พ.ศ. 2549  พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรแจ้ง 
(ตำรำงที่ 2) ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องแจ้งภำยใน 15 วันนับแต่วันผลิตครั้งแรก และผู้น ำเข้ำต้องแจ้งก่อนน ำวัตถุอันตรำย
ออกจำกด่ำนศุลกำกรเฉพำะกำรน ำเข้ำครั้งแรกเท่ำนั้น  กำรแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1  
ไม่มีค่ำธรรมเนียม  และหลักฐำนกำรรับแจ้งฯ ที่ออกให้ไม่มีก ำหนดหมดอำยุ   ผู้ประกอบกำรสำมำรถยื่นค ำขอ
ได้ที่ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ ส ำหรับกรณีที่สถำนที่ผลิตหรือสถำนที่เก็บรักษำวัตถุอันตรำยอยู่ในกรุงเทพมหำนคร หรือยื่นที่
กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  ส ำหรับกรณีที่สถำนที่ผลิตหรือ
สถำนที่เก็บรักษำวัตถุอันตรำยอยู่ต่ำงจังหวัด 

ตั้งแต่เดือนตุลำคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมำ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้เปิดให้บริกำร
ระบบ e-submission ส ำหรับกำรยื่นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ซึ่งผู้ประกอบจะได้รับ 
ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรยื่นค ำขอและลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและกำรจัดท ำส ำเนำเอกสำร โดยสำมำรถยื่น 
ค ำขอผ่ำนระบบ e-submission ได้ที่ http://privus.fda.moph.go.th/   (ดู “ภำคผนวก 3 กำรแจ้งข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ผ่ำนระบบ e-submission”) ทั้งนี้ กำรยื่นค ำขอผ่ำนระบบ e-submission  
จะครอบคลุมสถำนประกอบกำรทั่วประเทศ   ดังนั้น  ผู้ประกอบกำรจึงไม่ต้องเดินทำงมำยื่นค ำขอที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

  

http://privus.fda.moph.go.th/
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ตารางท่ี 2 สรุปสำระส ำคัญในกำรแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1  และกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระส าคัญและการด าเนินการ 

การแจ้ง
ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิด
ที่ 1  

 ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข เร่ือง 
กำรแจ้งข้อเท็จจริง
เก่ียวกับวัตถุอันตรำย
ชนิดที่ 1 ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำร
และยำรับผิดชอบ  
พ.ศ. 2549 

 

สาระส าคัญ 
 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ต้องแจ้งข้อเท็จจริง

เก่ียวกับวัตถุอันตรำยส ำหรับแตล่ะผลติภัณฑ์  
 กรณีผลิต    ผู้ผลิตต้องแจ้งภำยใน 15 วัน นับแต่วนัผลิตคร้ังแรก 
 กรณีน าเข้า  ผู้น ำเข้ำต้องแจ้งกอ่นกำรน ำวัตถุอันตรำยออกจำกด่ำน

ศุลกำกรเฉพำะกำรน ำเข้ำคร้ังแรกเท่ำนั้น 

ชื่อคู่มือส าหรับประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/citizenmanual_cm.htm) 
 กำรแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรำยชนิดที ่1 และกำรขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรำยกำร ในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรำย
ชนิดที ่1 

 กำรขอใบแทนใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรำยชนิดที ่1 

ชื่อแบบบันทึกการตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ 
(Checklist) 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/citizenmanual_checklist.htm) 
 กำรแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรำยชนิดที ่1 และกำรขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบรับแจง้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรำย
ชนิดที ่1 

 กำรขอใบแทนประเภทต่ำงๆ  

ระยะเวลาด าเนินการ 
  3 ชั่วโมง  

ช่องทาง /สถานที่ยื่นค าขอ 
 e-submission (http://privus.fda.moph.go.th/) 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร (อย.) ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มี

สถำนทีผ่ลิตหรือสถำนที่เก็บรักษำอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (สสจ.) ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มี

สถำนที่เก็บรักษำอยู่ตำ่งจังหวัด 

แบบฟอร์มที่ใช้ 
 ใบแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ที่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ (แบบ วอ./สธ 5) 
 

http://www.fda.moph.go.th/psiond/citizenmanual_cm.htm
http://www.fda.moph.go.th/psiond/citizenmanual_checklist.htm
http://privus.fda.moph.go.th/)
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระส าคัญและการด าเนินการ 

เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง 
(1) ใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./สธ 5) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
(2) เอกสำรแสดงสูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ โดยแสดงชื่อทำงเคมี

และอัตรำส่วนของสำรส ำคัญและส่วนประกอบอื่นๆ ทัง้หมดใน
ผลิตภัณฑ์  พร้อมระบุหนำ้ที่ของสำรทุกตัวในสูตร กำรระบุอัตรำส่วน
ให้ระบุเป็นร้อยละของน้ ำหนักต่อน้ ำหนัก (% w/w)  หรือร้อยละของ
น้ ำหนักต่อปริมำตร (%w/v) 

(3) กรณีบุคคลธรรมดำ ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำใบ
ทะเบียนพำณิซย์ (ถำ้มี)  

(4) กรณีนิติบุคคล ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
(5) หนังสือมอบอ ำนำจและแต่งตั้งผู้ด ำเนนิกำร พร้อมส ำเนำบตัร

ประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ (ติดอำกร
แสตมป์ 30 บำทต่อผู้รับมอบอ ำนำจ 1 คน) 

(6) หนังสือรับรองกำรปฏิบัตติำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรอนญุำต 
(เฉพำะกรณียื่นค ำขอที่ อย.) 

ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มี 

วันหมดอายุและการต่ออายุ 
 ใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ ไม่มีวันหมดอำยุ 

การจัดท า
ฉลากวัตถุ
อันตราย 
(ไม่ต้องยื่น
ประกอบการแจ้ง
ข้อเท็จจริงฯ แต่
ต้องด าเนินการ 
ให้สอดคล้อง 
ตามประกาศที่
เกี่ยวข้อง) 

 ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข เร่ือง 
ฉลำกของวัตถุอันตรำย 
ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำร
และยำรับผิดชอบ  
พ.ศ. 2558 

 ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข เร่ือง 
ระบบกำรจ ำแนกและ
กำรสื่อสำรควำมเปน็
อันตรำยของวัตถุ
อันตรำย ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำร
และยำรับผิดชอบ  
พ.ศ. 2558 

 ประกำศกระทรวง

 ก ำหนดให้วัตถุอันตรำยที่น ำเข้ำหรือส่งออกจะต้องแสดงฉลำก
ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษไวท้ีภ่ำชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุและ
ฉลำกจะต้องมีเคร่ืองหมำยและข้อควำม ตำมข้อก ำหนดในประกำศฯ  

 ก ำหนดให้วัตถุอันตรำยที่ผลติ ขำย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  
จะต้องแสดงฉลำกภำษำไทยไวท้ี่ภำชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุ 
วัตถุอันตรำยทุกชิน้ และฉลำกจะต้องมีเครื่องหมำยและข้อควำม 
ตลอดจนลักษณะของข้อควำม ตำมข้อก ำหนดในประกำศฯ  

 หำกผลิตภัณฑ์มีควำมเป็นอันตรำยตำมเกณฑ์กำรจ ำแนกประเภท
ควำมเป็นอันตรำยตำมระบบสำกล GHS ขององค์กำรสหประชำชำติ 
จะต้องแสดงรูปสัญลักษณ์ควำมเป็นอันตรำย (hazard pictogram) 
ค ำสัญญำณ (signal word) และข้อควำมแสดงควำมเปน็อันตรำย 
(Hazard statement) ไว้บนฉลำก 
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระส าคัญและการด าเนินการ 

อุตสำหกรรม เรื่อง 
ระบบกำรจ ำแนกและ
กำรสื่อสำรควำมเปน็
อันตรำยของวัตถุ
อันตรำย พ.ศ. 2555 

 คู่มือกำรแจ้ง
ข้อเท็จจริงและกำร
จัดท ำฉลำกวัตถุ
อันตรำยชนิดที่ 1 
(เฉพำะผลติภัณฑ์ที่
จ ำหน่ำยในประเทศ) 

การด าเนินการ
เกี่ยวกับ 
สถานที่ผลิต
และสถานที ่
เก็บรักษา 
วัตถุอันตราย
ชนิดที่ 1 

(ไม่ต้องยื่นขอ
อนุญาตสถานท่ี
แต่ต้อง
ด าเนินการให้
สอดคล้องตาม
ประกาศท่ี
เกี่ยวข้อง) 

 ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ในกำรผลิต กำรน ำเข้ำ 
กำรส่งออก  และกำรมี
ไว้ในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตรำยที่
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำร
และยำรับผิดชอบ  
พ.ศ. 2555 

 แนวทำงกำรตรวจ
สถำนทีผ่ลิตวัตถุ
อันตรำย 

กรณีการผลิต 
 จัดให้มีสถำนที่ อำคำร เคร่ืองมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และภำชนะ

บรรจุในกำรผลิต ตลอดจนมำตรกำรเพื่อควำมปลอดภัยส ำหรับ
ผู้ปฏิบัตงิำนในสถำนทีผ่ลิต  รวมถึงกำรจัดให้มีบันทึกกำรผลิต 
วัตถุอันตรำย และกำรควบคุมและกำรตรวจสอบกระบวนกำรผลิต  
ภำชนะบรรจุ และกำรติดฉลำก ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดใน  
“หมวด 1 กำรผลิต” ของประกำศฯ 

 จัดให้มีสถำนที่เก็บรักษำวัตถุอันตรำย  มำตรกำรเพื่อควำมปลอดภัย
ส ำหรับผูป้ฏิบัติงำน  และมำตรกำรในกำรเก็บรักษำวัตถุอันตรำยตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดใน “หมวด 5 กำรเก็บรักษำ” ของประกำศฯ 

กรณีการน าเข้า/การส่งออก 
  จัดให้มีสถำนที่เก็บรักษำวัตถุอนัตรำย  มำตรกำรเพื่อควำมปลอดภัย

ส ำหรับผูป้ฏิบัติงำน  และมำตรกำรในกำรเก็บรักษำวัตถุอันตรำยตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดใน “หมวด 5 กำรเก็บรักษำ” ของประกำศฯ 

การแจ้ง
ปริมาณ 
การผลิต 
วัตถุอันตราย 
ชนิดที่ 1 

o ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ในกำรผลิต  กำรน ำเข้ำ  
กำรส่งออก  และกำรมี
ไว้ในครอบครองซึ่ง 
วัตถุอันตรำย 
ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำร
และยำรับผิดชอบ  
พ.ศ. 2555 

o ก ำหนดให้ผู้ผลิตต้องแจ้งปริมำณกำรผลิตวัตถุอันตรำยในรอบหนึ่งปี
ปฏิทิน ภำยในวันที่ 31 มกรำคมของปีถัดไป 

แบบฟอร์มที่ใช้ 
 ใบแจ้งปริมำณกำรผลิตวัตถุอันตรำย (แบบ วอ./สธ 13) 

ช่องทางการแจ้ง 
 แจ้ง ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร (อย.)  
 แจ้งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ไปรษณีย์

ประทับตรำลงทะเบียนเป็นวนัแจ้ง 
 แจ้งผ่ำนระบบเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ ของ อย.  
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระส าคัญและการด าเนินการ 

การแจ้ง
ปริมาณ 
การน าเข้า 
วัตถุอันตราย
ชนิดที่ 1 

o ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ในกำรผลิต  กำรน ำเข้ำ  
กำรส่งออก  และกำรมี
ไว้ในครอบครองซึ่ง 
วัตถุอันตรำย 
ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำร
และยำรับผิดชอบ  
พ.ศ. 2555 

o ก ำหนดให้ผู้น ำเข้ำต้องแจ้งปริมำณวัตถุอันตรำยทีน่ ำเข้ำและให้ผ่ำน
กำรตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ดำ่นอำหำรและยำ ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

การควบคุม
ผลิตภัณฑ์ให้มี
ปริมาณ
สารส าคัญ
เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

o ประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข เร่ือง 
ก ำหนดเกณฑ์ 
ค่ำคลำดเคลื่อนจำก
ปริมำณที่ก ำหนดไว้
ของสำรส ำคัญในวตัถุ
อันตรำยที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำร
และยำรับผิดชอบ  
พ.ศ. 2555  
และฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2558 

o ก ำหนดค่ำคลำดเคลื่อนที่อนุญำตให้มีได้จำกปริมำณของสำรส ำคัญ
ตำมที่ระบไุว้ส ำหรับวัตถุอันตรำยประเภทต่ำงๆ   โดยหำกมีกำร
วิเครำะห์ปริมำณสำรส ำคัญในวตัถุอันตรำย  สำรส ำคัญที่วิเครำะห์ได้
จะต้องมีปริมำณไม่น้อยกว่ำหรือไม่มำกกว่ำค่ำคลำดเคลื่อนที่อนุญำต
ให้มีได้ 

 



 16 คู่มือ การแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

 แบบฟอร์มใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (แบบ วอ./ สธ 5)  

 
  



 17 คู่มือ การแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

 ตัวอย่างการกรอกใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (แบบ วอ./ สธ 5) ซึ่งเมื่อ
เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับแจ้งแล้ว จะออกเลขที่รับแจ้งให้ 

 

ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ  

ประเภทการประกอบการ  ผลิต       น าเข้า 
ชื่อผู้ประกอบการ ..........................................นางสาวชื่นดารา  สุดารา..................................................................................... 
ที่อยู่เลขที.่.........................123/321………………………. หมู่ที.่...............5……………………..…. ตรอก/ซอย..............2...................  
ถนน………..…….สนามบนิน้ า.................ต าบล/แขวง…...............ท่าทราย.....................อ าเภอ/เขต...............เมือง..................... 
จังหวัด……………………...นนทบุรี.......................รหัสไปรษณีย์.........11000..........โทรศัพท.์................0 2 590 1234..............  
โทรสาร...................0 2590 5678............. 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี.........................................1234567890................................................................................................ 
ขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอนัตรายชนิดที่ 1 ดังนี้  
ชื่อการค้า..........................ผลิตภณัฑ์ล้างจาน บ้านดอนดารา................................................................................................... 
ลักษณะผลิตภัณฑ์............ของเหลว ใส สีเหลือง กลิ่นมะนาว................. ประเภทการใช้ .............ล้างจาน............................. 
ปริมาณการผลิต/น าเข้า....................................1,000..................................................................ลิตร หรือ กิโลกรัม/ตัน ต่อปี 
ชื่อและอัตราส่วนของสารส าคัญ และส่วนประกอบอื่น  
1. เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (Linear alkylbenzenesulfonate, sodium salt)   15 % w/w  (สารท าความสะอาด)                                                                                            
2. โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium lauryl ether sulfate)                                                10 % w/w  (สารท าความสะอาด)   . 
3. โซเดียมลอริลซัลเฟต (Sodium lauryl sulfate)                                                                  5  % w/w (สารท าความสะอาด      . 
4. โซเดียมคลอไรด ์(Sodium chloride)                                                                         5  % w/w (สารให้ความข้น)         . 
5. สารแต่งกลิ่น...(กลิ่นมะนาว)                                                                                     0.5 % w/w                             . 
6. สารแต่งสี..(สีเหลือง)                                                                                             0.05 % w/w                            . 
7. น้ าสะอาด           เติมให้ครบ                                                                               100   %  w/w                             . 
ชื่อสถานที่ผลิต/เก็บรักษา..........วิสาหกิจชมุชนบ้านดอนดารา................. เลขที.่....123/321……………..หมู่ที…่…..5………….. 
ตรอก/ซอย..........2.................ถนน….สนามบินน้ า.....ต าบล/แขวง......ท่าทราย....................อ าเภอ/เขต.......เมอืง.................... 
จังหวัด…...นนทบุรี..............รหัสไปรษณีย์.......11000.......โทรศัพท์......0 2 590 1234....โทรสาร.....0 2590 5678................ 
กรณีน าเข้า ชื่อผู้ผลิต..........................-.........................................................ประเทศท่ีผลิต.......................-................................ 

                                                                                   (ลงชื่อ)...............................................ผู้แจ้ง 
                                                                                               (….นางสาวชื่นดารา สุดารา.... )  

ให้แนบเอกสารประกอบการแจ้ง ดังนี้  
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัว (กรณีบุคคลธรรมดา)  
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และส าเนาใบส าคัญแสดงว่าเป็นผู้มีอ านาจด าเนินการของนิติบุคคลผู้
แจ้งข้อเท็จจริง  
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่บันทึก  
 ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที ่1 เลขที่รับแจ้ง ....................นบ 9999/2557......................... 
                                                                                             ลงชื่อ….....ปกป้อง ยินด…ี…. ผู้รับแจ้ง  
                                                                                          (  นายปกป้อง  ยินดี  )              

                    พนักงานเจ้าหน้าที ่

วอ./สธ 5 
 



 18 คู่มือ การแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

 ตัวอย่างใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (แบบ วอ./ สธ 5) ผ่านการแจ้งทาง
ระบบ e-submission 

 

 

ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ  

ประเภทการประกอบการ  ผลิต      น าเข้า 
ชื่อผู้ประกอบการ ..........................................นางสาวชื่นดารา  สุดารา..................................................................................... 
ที่อยู่เลขที.่.........................123/321………………………. หมู่ที.่...............5……………………..…. ตรอก/ซอย..............2... ................  
ถนน………..…….สนามบนิน้ า..........ต าบล/แขวง…...............ท่าทราย.....................อ าเภอ/เขต.....................เมือง..................... 
จังหวัด………….นนทบุรี.................รหัสไปรษณีย์.........11000..........โทรศัพท.์...0 2 590 1234..โทรสาร.....0 2590 5678.... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี.........................................1234567890................................................................................................ 
ขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอนัตรายชนิดที่ 1 ดังนี้  
ชื่อการค้า..........................ผลิตภณัฑ์ล้างจาน บ้านดอนดารา สูตร 2 ........................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ลักษณะผลิตภัณฑ์............ของเหลว............................................... ประเภทการใช้ .......................ล้างจาน............................. 
ปริมาณการ     ผลิต    น าเข้า....................................1,000................................................ลติร       ต่อปี 
ชื่อและอัตราส่วนของสารส าคัญ และส่วนประกอบอื่น  
เกลือโซเดียมของลิเนยีร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (Linear alkylbenzenesulfonate, sodium salt)   15 % w/w                              .                                                                                              
โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium lauryl ether sulfate)                                                   10 % w/w                                 . 
โซเดียมลอริลซัลเฟต (Sodium lauryl sulfate)                                                                      5  % w/w                           . 
        
ชื่อสถานที่ผลิต/เก็บรักษา.............................วิสาหกจิชมุชนบ้านดอนดารา........................... เลขที.่.........123/321…………….. 
หมู่ที…่…..5…………..….ตรอก/ซอย..........2.................ถนน…………….สนามบนิน้ า........ต าบล/แขวง.........ท่าทราย.................... 
อ าเภอ/เขต.......เมือง....................จังหวัด…...นนทบุรี..............รหัสไปรษณีย์.......11000.......โทรศัพท์......0 2 590 1234.......
โทรสาร.....0 2590 5678................ 
กรณีน าเข้า ชื่อผู้ผลิต..........................-.........................................................ประเทศท่ีผลิต.......................-................................ 

                                                                                   (ลงชื่อ).........ชื่นดารา สุดารา......................ผู้แจ้ง 
                                                                                               (……..นางสาวชืน่ดารา สุดารา........ )  

ให้แนบเอกสารประกอบการแจ้ง ดังนี้  
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัว (กรณีบุคคลธรรมดา)  
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และส าเนาใบส าคัญแสดงว่าเป็นผู้มีอ านาจด าเนินการของนิติบุคคล 
ผู้แจ้งข้อเท็จจริง  
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่บันทึก  
 ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที ่1 เลขที่รับแจ้ง ....................นบ 9999/2559......................... 
                                                                                             ลงชื่อ….....ปกป้อง ยินด…ี…. ผู้รับแจ้ง  
                                                                                          (  นายปกป้อง  ยินดี  )              

                       พนักงานเจ้าหน้าที ่

วอ./สธ5 
 

เลขท่ีรับ  888/2559 
วันท่ีรับ  28 ธ.ค. 59 
 



 19 คู่มือ การแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

          

บทท่ี 3 
การแสดงฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

 

 

กำรแสดงฉลำกวัตถุอันตรำยที่ผลิต  ขำย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  ไม่ว่ำจะเป็น 
วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 วัตถุอันตรำยชนิดที่ 2  หรือวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3  จะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกำร
แสดงฉลำกตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำรับผิดชอบ พ.ศ. 2558   

ทั้งนี้ คู่มือฉบับนี้จะเน้นเฉพำะกำรแสดงฉลำกวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย ข้อก ำหนด
เกี่ยวกับกำรแสดงฉลำก กำรแสดงข้อควำมและกำรจัดท ำฉลำก ตัวอย่ำงค ำหรือข้อควำมที่อนุญำตและไม่
อนุญำตให้แสดงบนฉลำกส ำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยประเภทต่ำงๆ ตลอดจนแนวทำงกำรแสดงฉลำกพร้อม
ตัวอย่ำงสมมุติกำรแสดงฉลำกวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ประเภทต่ำงๆ (ดูรำยละเอียดในบทที่ 4) เพ่ือให้
ผู้ประกอบกำรวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับข้อความและเครื่องหมายที่ต้องแสดงบนฉลาก 

วัตถุอันตรำยที่ผลิต  ขำย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศจะต้องแสดงฉลำกไว้ที่ภำชนะบรรจุ
หรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตรำยทุกชิ้น โดยฉลำกจะต้องมีเครื่องหมำยและข้อควำมตำมข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์  ต้องตรงตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./สธ 5) 
 ต้องเป็นภาษาไทย  หากมีชื่อการค้าภาษาต่างประเทศ จะต้อง

ตรงกันหรือมีความหมายอย่างเดียวกันกับชื่อการค้าภาษาไทย 
 ชื่อการค้าภาษาไทยจะต้องมีขนาดเหมาะสม เห็นได้ชัดเจน  

1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

2. ชื่อและอัตราส่วนของ
สารส าคัญที่เป็นวัตถุอันตราย 

ชื่อสารส าคัญ 
 ต้องตรงตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./สธ 5) 
 ระบุเป็นชื่อภาษาไทยและวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษ 
 ระบุเป็นชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC หรือชื่อสามัญตามระบบ 

ISO หรือชื่อสามัญทางเคมี หรือชื่อวิทยาศาสตร์ของสารส าคัญ 
อัตราส่วนของสารส าคัญ 
 ต้องตรงตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./สธ 5) 
 แสดงเป็นหน่วยร้อยละของน้ าหนักต่อน้ าหนัก (% w/w) หรือ

ร้อยละของน้ าหนักต่อปริมาตร (% w/v) 
1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 
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3. ประโยชน ์  ต้องเป็นภาษาไทย 
 อาจอยู่ในฉลากหีบห่อบรรจุหรือใบแทรกได้ 

1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

4. วิธีใช้  ต้องเป็นภาษาไทย ถ้าจะมีภาษาอื่นด้วย จะต้องมีความหมาย
ตรงกันกับความในภาษาไทย 

 อาจอยู่ในฉลากหีบห่อบรรจุหรือใบแทรกได้ 
 

1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 5. ค าเตือนหรือข้อควรระวัง  ต้องใช้อักษรทึบหรือขีดเส้นใต้ 
 ต้องเป็นภาษาไทย  ถ้าจะมีภาษาอ่ืนด้วย จะต้องมีความหมาย

ตรงกันกับความในภาษาไทย 
างการค้าของผลิตภัณฑ์ 

6. วิธีเก็บรักษา  ต้องเป็นภาษาไทย 
 อาจอยู่ในฉลากหีบห่อบรรจุหรือใบแทรกได้ 

. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 
7. อาการเกิดพิษ (ถ้ามี)  ต้องเป็นภาษาไทย 

 อาจอยู่ในฉลากหีบห่อบรรจุหรือใบแทรกได้ 
1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

8. วิธีแก้พิษเบื้องต้น (ถา้มี)  ต้องเป็นภาษาไทย 
 อาจอยู่ในฉลากหีบห่อบรรจุหรือใบแทรกได้ 

1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 
9. ค าแนะน าส าหรับแพทย์ (ถ้ามี)  ต้องเป็นภาษาไทย 

 อาจอยู่ในฉลากหีบห่อบรรจุหรือใบแทรกได้ 
1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

10. การท าลายภาชนะบรรจุ (ถ้ามี)  ต้องเป็นภาษาไทย 
1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

11. เลขที่รับแจ้ง  ให้แสดงข้อความ “เลขที่รับแจ้ง ........../...........” 
 ต้องตรงตาม “เลขที่รับแจ้ง” ตามทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่ออกให้

ซึ่งปรากฏอยู่ท้ายใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./สธ 5) 
 กรณีแจ้งที่ อย. เลขที่รับแจ้งที่ได้รับจะเป็นเลขล าดับที่.../ปี 

พ.ศ. ที่รับแจ้ง  เช่น 9999/2557 
 กรณีแจ้งที่ สสจ. เลขที่รับแจ้งที่ได้รับจะเป็นอักษรย่อจังหวัด

ตามด้วยเลขล าดับที่.../ปี พ.ศ.ที่รับแจ้ง เช่น นบ 9999/2557 
(หมายเหตุ นบ คือ จังหวัดนนทบุรี) 

1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 
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12. รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็น
อันตราย (hazard pictograms) 
ค าสัญญาณ (signal words) และ
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 
(hazard statements)  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเรื่องระบบการจ าแนกและ
การสื่อสารความเป็นอันตรายของ 
วัตถุอันตรายที่ส านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบ 

 ต้องมีขนาดเหมาะสม เห็นได้ชัดเจน 
 การแสดงรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย  ค าสัญญาณ  

และข้อความแสดงความเป็นอันตรายท่ีจะปรากฏบนฉลากจะ
ขึ้นกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ หรือของสารเคมีที่เป็นสูตร
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ เช่น ความเป็นพิษเฉียบพลัน   
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง เป็นต้น โดยใช้
หลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทความเป็นอันตรายและการติด
ฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (ระบบ GHS หรือ 
Globally Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยองค์การ
สหประชาชาติ 

 ผลิตภัณฑ์อาจไม่ต้องแสดงรูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย 
ค าสัญญาณ  และข้อความแสดงความเป็นอันตรายก็ได้   
หากสารเคมีที่ใช้เป็นสูตรส่วนประกอบมีความเป็นอันตรายต่ า
และเม่ือจ าแนกประเภทความเป็นอันตรายตามระบบ GHS 
แล้วปรากฏว่าไม่ถึงระดับความเป็นอันตราย 

 ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทความเป็น
อันตรายตามระบบ GHS ได้จาก 

-   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจ าแนก
และการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย  
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2558 

-   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจ าแนก
และการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2555 

-   เว็บไซต์กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย 
http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/ 
SitePages/GHS.aspx 

 ดูค าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ GHS ได้ในภาคผนวก 4 
การแสดงฉลากวัตถุอันตรายตามระบบ GHS (Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling 
of Chemicals)อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 



 22 คู่มือ การแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. วัน เดือน ปี ที่ผลิต 

17. เลขหรืออักษรแสดงคร้ังที่ผลิต 
(Lot Number/Batch Number) 

18. วันหมดอายุการใช้ (ถ้ามี) 

14. ชื่อ ที่ตั้ง และเบอร์โทรศัพท์
ของผู้ผลิตในประเทศ (กรณีผลิต) 
หรือ 
ชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้น าเข้า พร้อมชื่อและ
ประเทศของผู้ผลิต (กรณีน าเข้า) 

 ต้องเป็นภาษาไทย 
1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

 ระบุวันที่ก าหนดอายุการใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแต่ละ
ครั้ง เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานตามข้อก าหนด
ตลอดช่วงระยะเวลาก่อนถึงวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ 

1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

 ระบุตามข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ตามที่ผลิตในแต่ละครั้ง 
1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

 ระบุตามข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ตามที่ผลิตในแต่ละครั้ง 
1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

13. ขนาดบรรจุ (ปริมาณสุทธิ)  ต้องเป็นภาษาไทย 
 กรณีของแข็งให้ใช้หน่วยน้ าหนัก (เช่น กรัม กิโลกรัม)  

ในระบบเมตริก 
 กรณีของเหลวให้ใช้หน่วยปริมาตร (เช่น มิลลิลิตร ลิตร) หรือ

หน่วยน้ าหนัก (เช่น กรัม กิโลกรัม) ในระบบเมตริก  
1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

15. ชื่อ ที่ตั้ง และเบอร์โทรศัพท์
ของผู้ค้าส่งหรือผู้จัดจ าหน่าย   
(ถ้ามี) 

 ต้องเป็นภาษาไทย 
1. ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 
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 ข้อก าหนดเกี่ยวกับขนาดตัวอักษร การแสดงข้อความบนฉลากและการจัดท าฉลาก 

o ข้อความบนฉลากต้องเป็นภาษาไทย 

o ข้อควำมที่เป็นสำระส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยของผู้บริโภค   ได้แก่  ค ำเตือน  
ข้อควรระวัง  และวิธีใช้  ถ้ำมีภำษำอ่ืนด้วยต้องมีควำมหมำยตรงกับควำมในภำษำไทย 

o ขนำดของตัวอักษรบนฉลำก ต้องไม่น้อยกว่า 1 มิลลเิมตร  และเห็นได้ชัดเจน 

o ฉลำกของภำชนะบรรจุที่มีขนำดเล็กมำกจนไม่อำจบรรจุข้อควำมได้ทั้งหมด ฉลำกที่ปิดบน
ภำชนะดังกล่ำวอย่ำงน้อยจะต้องมีชื่อทำงกำรค้ำของผลิตภัณฑ์ และชื่อและอัตรำส่วนของ
สำรส ำคัญ และรูปสัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำย  (hazard pictograms) ส่วน
ข้อควำมอ่ืนๆ ให้แสดงในฉลำกหีบห่อบรรจุหรือใบแทรกได้ 

o กำรแสดงข้อควำมบนฉลำกของวัตถุอันตรำย   ต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริงหรือใน
ท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

 

 การจัดท าฉลากส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ อย. ได้มีการจัดท าแนวทางการแสดงฉลากไว ้ 
(ดูรำยละเอียดในบทที่ 4) 

o วัตถุอันตรำยที่ผลิต ขำย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  จะต้องแสดงฉลำกไว้ที่ภำชนะ
บรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตรำย โดยกำรจัดท ำฉลำกวัตถุอันตรำยจะต้องแสดง
เครื่องหมำย ข้อควำม และลักษณะของข้อควำม ให้ครบถ้วนตำมข้อก ำหนดในประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำรับผิดชอบ พ.ศ. 2558   

o หำกผลิตภัณฑ์ใดที่ อย. ได้จัดท ำรำยละเอียดเพ่ิมเติมส ำหรับกำรแสดงข้อควำมตำมหัวข้อ
ต่ำงๆ บนฉลำกของผลิตภัณฑ์นั้นไว้เป็นกำรเฉพำะ  เพ่ือเป็นแนวทำงกำรแสดงฉลำก
ส ำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ให้ใช้ข้อควำมที่มีสำระส ำคัญตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยอำจ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหำสำระ  เช่น ประโยชน์ วิธีใช้ หรือค ำเตือนให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
รำยละเอียด  ลักษณะ และคุณสมบัติเฉพำะของผลิตภัณฑ์ 

o ตัวอย่ำงแนวทำงกำรแสดงฉลำกส ำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1  เช่น 

- ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกของผลิตภัณฑ์
ไล่แมลงประเภทผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป ที่ประกอบด้วย citronella oil 

- ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกของผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในกำรยึดติดหรือติดกันของพ้ืนผิววัสดุที่ประกอบด้วยสำรในกลุ่ม alkyl cyanoacrylate 

เป็นต้น 
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 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อทางการค้า  ผลิตภัณฑ์ต้องมีชื่อทำงกำรค้ำ 
 ชื่อกำรค้ำต้องเป็นภำษำไทยส่วนชื่อกำรค้ำภำษำอังกฤษอำจมีหรือไม่มีก็

ได้ (ยกเว้น กรณีส่งออกไม่จ ำเป็นต้องมีชื่อกำรค้ำภำษำไทย) 
 หำกมีชื่อกำรค้ำภำษำต่ำงประเทศ จะต้องตรงกันหรือมีควำมหมำย

อย่ำงเดียวกันกับชื่อกำรค้ำภำษำไทย 
 หำกปรำกฏชื่อกำรค้ำภำษำอังกฤษบนฉลำก จะต้องระบุในใบแจ้ง

ข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./สธ 5) ด้วย 
 ชื่อทำงกำรค้ำต้องมีควำมจ ำเพำะ  ไม่ใช้ค ำทั่วๆ ไป เช่น สเปรย์กันยุง 

ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดรถ (Car Cleaner) เป็นต้น 
 ชื่อทำงกำรค้ำจะต้องเป็นอักษร ไม่ใช่รูปภำพหรือเครื่องหมำยยกเว้น

เครื่องหมำย− ’ & + , # % / : ! “ - ” “ . ” 
หำกใช้เครื่องหมำย “&” ในชื่อทำงกำรค้ำภำษำอังกฤษให้ใช้ค ำว่ำ
“แอนด์” ในชื่อทำงกำรค้ำภาษาไทย 

 ชื่อทำงกำรค้ำที่ปรำกฏบนฉลำกต้องเขียนให้อ่ำนได้ต่อเนื่องกัน 
 ชื่อทำงกำรค้ำต้องไม่เกินควำมจริงหรือในท ำนองโอ้อวดสรรพคุณ หรือ

ท ำให้เข้ำใจผิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์  หรือสื่อให้เข้ำใจผิดว่ำ
ผลิตภัณฑ์มีควำมปลอดภัยซึ่งจะท ำให้ผู้บริโภคขำดควำมระมัดระวังใน
กำรใช้ 
 

 

เครื่องหมายการค้า  อนุญำตให้แสดงเครื่องหมำยกำรค้ำขนำดใหญ่กว่ำชื่อกำรค้ำได้แต่ต้อง
ไม่ท ำให้เกิดกำรเข้ำใจผิดหรือสับสนกับชื่อทำงกำรค้ำ 

 กรณีเครื่องหมำยกำรค้ำที่ไม่ได้จดทะเบียน ให้แสดงสัญลักษณ์ TM ท้ำย
เครื่องหมำยกำรค้ำนั้น 

 กรณีเครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียน ให้แสดงสัญลักษณ์ 
®

 ท้ำย
เครื่องหมำยกำรค้ำนั้น 

 สำมำรถแสดงเครื่องหมำยกำรค้ำได้มำกกว่ำ 1 เครื่องหมำยบนฉลำก 
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 ตัวอย่างค าหรือข้อความที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้แสดงบนฉลากวัตถุอันตราย 

แนวทำงกำรพิจำรณำข้อควำมที่แสดงบนฉลำกวัตถุอันตรำยสำมำรถแบ่งได้เป็น  3 กรณีตำม
ลักษณะของข้อควำม ข้อเท็จจริง หรือกำรแสดงเอกสำรหลักฐำนสนับสนุนกำรแสดงข้อควำม ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความบนฉลาก 

1. ข้อความที่ต้องไม่แสดงบนฉลาก      

เนื่องจากเป็นเท็จ เกินความจริง 
หรือในท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

2. ข้อความที่อาจแสดงบนฉลากได้ 

หากมีเอกสาร หลักฐาน             
ที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

3. ข้อความที่แสดงบนฉลากได ้

 

สัญลักษณ์หรือโลโก้
ของบริษทั 

 อนุญาตการแสดงสัญลักษณ์หรือโลโก้ของบริษัทขนาดเท่าใดก็ได้ถ้าไม่
ท าให้สับสนกับชื่อทางการค้า เช่น ไม่วางในต าแหน่งเดียวกับชื่อทาง 
การค้า แต่สามารถวางใกล้ได้และเม่ืออ่านแล้วไม่สับสนหรือเข้าใจผิดว่า
เป็นชื่อทางการค้า 

ข้อความที่เป็นเท็จ หรือเกิน
ความจริงหรือในท านองโอ้อวด
สรรพคุณเกี่ยวกับ 

 สูตรส่วนประกอบหรือคุณสมบตัิ
ของผลิตภัณฑ ์

 ควำมปลอดภัยของสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อม 

 ประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์ 

 ข้อควำมโอ้อวดอ่ืนๆ 

ข้อความที่อาจแสดงบนฉลากได้
หากมีเอกสารหลักฐานสนับสนนุ
การแสดงข้อความเกี่ยวกับ 

 สูตรส่วนประกอบหรือคุณสมบตัิ
ของผลิตภัณฑ ์

 ควำมปลอดภัยของสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อม 

 ประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์ 

 ข้อเท็จจริงอื่นๆ ของผลิตภัณฑ ์

ข้อความที่แสดงบนฉลากได ้
หากเป็นไปตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
 

 สูตรส่วนประกอบหรือคุณสมบตัิ
ของผลิตภัณฑ ์

 ควำมปลอดภัยของสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อม 

 ประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์ 

 ข้อเท็จจริงอื่นๆ ของผลิตภัณฑ ์
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1.  ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท 

(1) ต้องไม่แสดงค ำหรือข้อควำมท่ีมีควำมหมำยใกล้เคียงกันนี้บนฉลำก เนื่องจำกเป็นข้อควำมท่ี      
เป็นเท็จ หรือเกินควำมจริงหรือในท ำนองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลากเกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

ยำ 
ยกเว้นยำจุดกันยุงเนื่องจำกเป็นชื่อตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 

น้ ำยำ 
สูตรยำพิเศษ 
สูตรพิเศษ ยกเว้นข้อควำม “ลักษณะพิเศษ” “ออกแบบพิเศษ”ต้องมี

เอกสำรที่สำมำรถสนับสนุนหรือชี้แจงได้ว่ำมีลักษณะพิเศษ
หรือออกแบบพิเศษอย่ำงไร 

special formula  
ด้วยสูตรพิเศษและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ไม่เป็นอันตรำย 

เนื่องจำกอำจท ำให้เข้ำใจผิดว่ำผลิตภัณฑ์มีควำมปลอดภัย 

ไม่เป็นพิษ 
ปลอดภัย 
ปลอดภัยสำหรับคุณ 
มีควำมปลอดภัยกับเด็ก 
ผ่ำนกำรทดสอบแล้วว่ำปลอดภัย 
เพ่ือบ้ำนที่สะอำดและปลอดภัย 
ไม่มีสำรเคมีตกค้ำง 
ไร้สำรตกค้ำงที่เป็นอันตรำย 
ไร้สำรตกค้ำง 
ไม่มีผลต่อเด็ก สัตว์เลี้ยง และอำหำร 
สูตรไม่ระคำยเคือง 
ไม่ระคำยเคือง 
ปรำศจำกกำรระคำยเคือง 
ไม่ระคำยเคืองผิวหนัง 
skin allergy free  
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ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

อ่อนโยนต่อผิวคุณ เนื่องผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรใช้ตำมควำม
จ ำเป็น และต้องระมัดระวังในกำรใช้  จึงไม่อนุญำตกำรแสดง
ข้อควำมท ำนองผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง  เช่น เพ่ือผิวเนียนนุ่ม
ชุ่มชื่น สูตรบ ำรุงผิว เป็นต้น 

นุ่มละมุนใช้ได้ทุกวันอ่อนโยนสำหรับผิว 

ใช้ได้บ่อยเท่ำท่ีต้องกำร เป็นกำรชักจูงให้ใช้เกินควำมจ ำเป็น 
safe  จะพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป หำกเม่ือผสมกับค ำอ่ืนแล้วท ำให้

เกิดกำรเข้ำใจผิดเกี่ยวกับควำมปลอดภัยจะแสดงบนฉลำก
ไม่ได้ 

ยังสำมำรถเป็นน้ ำหอมปรับอำกำศ 
ที่ให้กลิ่นหอมของดอกไม้ที่สดชื่น 

ไม่อนุญำตข้อควำม “น้ ำหอมปรับอำกำศ”และ “สดชื่น” หรือ 
“กลิ่นสดชื่น”เนื่องจำกค ำว่ำ“สดชื่น”มีควำมหมำยในเชิง
เกี่ยวกับสุขภำพ อำจสื่อให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำผลิตภัณฑ์ที่มี
กลิ่นนี้มีผลดีต่อสุขภำพ  ซึ่งไม่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรำย  ทั้งนี้  ให้พิจำรณำควำมเหมำะสมตำมประเภท
ผลิตภัณฑ์และสำรเคมี 

ปกป้องสุขภำพของคุณและสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจำกก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดหรือเข้ำใจคลำดเคลื่อนได้ว่ำ
ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 

ไม่เป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม 

ไม่ท ำลำยสภำพแวดล้อม 

ไม่ท ำลำยชั้นบรรยำกำศ 

จึงช่วยรักษำสภำพแวดล้อม 

ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

ได้ผล 100% (ร้อยเปอร์เซ็นต์) 

อนุญำตเฉพำะค ำว่ำ “มีประสิทธิภำพ” แต่ต้องมีผลทดสอบ 
ประสิทธิภำพที่สำมำรถสนับสนุนได้  

ประสิทธิภำพสูง 

ด้วยสูตรพลังประสิทธิภำพ  

Highly effective  

ประสิทธิภำพเยี่ยม 

ระบบเดียวที่มีประสิทธิภำพสูงสุด  

ได้ผลเด็ดขำด 

ออกฤทธิ์แรง 



 28 คู่มือ การแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความอ่ืนๆ 

rapidly  

ค ำต่ำงๆ เหล่ำนี้จะพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป หำกเมื่อผสมกับ
ค ำอ่ืนแล้วเป็นกำรโอ้อวดเกินจริงจะไม่ให้แสดงบนฉลำก  

fast  

strong  

advance  

special  

พิเศษ  

perfect  

potent  

extra  

strength  

powerful 

utmost  

เนื่องจำกเป็นข้อควำมที่สื่อในเชิงโอ้อวด เกินควำมจริง 

ยอดเยี่ยม  

พลังแรง  

ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณภำพ  

FIRST QUALITY  

โดยควำมควบคุมของกระทรวงสำธำรณสุข  
No Animal Testing  เนื่องจำกไม่เกี่ยวข้องกับสำระส ำคัญของตัวผลิตภัณฑ์ และ 

ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด/คลำดเคลื่อนได้ว่ำผลิตภัณฑ์ร่วม
อนุรักษ์สัตว์  

ไม่อนุญำตกำรแสดงรูปภำพ/ข้อควำมเชิง 
เปรียบเทียบระหว่ำงผลิตภัณฑ์  

เนื่องจำกไม่อนุญำตกำรโฆษณำในเชิงเปรียบเทียบ 
 

ไร้กังวล  เนื่องจำก “ไร้กังวล” หมำยควำมว่ำ หำยห่วง สมบูรณ์แบบ 
เป็นค ำที่โอ้อวด 

ปัญหำจะหมดไป เมื่อใช้ (ชื่อผลิตภัณฑ์)  . เป็นค ำที่โอ้อวด 
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(2) ข้อควำมท่ีอาจแสดงบนฉลากได้ หำกมีเอกสำร/หลักฐำนท่ีสำมำรถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ/คณุสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

ลักษณะพิเศษ  

ต้องมีเอกสำรที่สำมำรถสนับสนุน/ชี้แจงได้ว่ำมีลักษณะพิเศษ  
ออกแบบพิเศษออกแบบเฉพำะ มีคุณสมบัติพิเศษหรือคิดค้น
ขึ้นเป็นพิเศษอย่ำงไร  

ออกแบบพิเศษ  

ออกแบบเฉพำะ  

คุณสมบัติพิเศษ  

ที่คิดค้นขึ้นเป็นพิเศษ  

สำรสกัดจำกธรรมชำติ 
ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
มีประสิทธิภำพ  

ต้องมีผลทดสอบประสิทธิภำพที่สำมำรถสนับสนุนได้ สูตรประสิทธิภำพ  

Effective formula 
ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริงอ่ืนๆ ของผลิตภัณฑ์ 
ลิขสิทธิ์เฉพำะจำกผลิตภัณฑ์.......... กำรอ้ำงลิขสิทธิ์อ้ำงได้ต้องมีเอกสำรสนับสนุน ซึ่งเป็นบุคคล

หรือนิติบุคคล ไม่ใช่ของผลิตภัณฑ์  
ผลิตภำยใต้ลิขสิทธิ์ของ
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  

 

ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำรจำกส ำนัก 
นวัตกรรมแห่งชำติ  

 

เครือ่งหมำย “THAILAND BEST” หรือตรำ
สัญลักษณ์คุณภำพไทยแลนด์ (THAILAND 
TRUST MARK) 

ต้องมีเอกสำรสนับสนุน และลักษณะเครื่องหมำยต้องตรงตำม 
หลักฐำนที่ใช้อ้ำงอิง  

Certified for the International Quality  
Management System ISO 9001 : 2000  
ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ 
มำตรฐำนสำกล 

ต้องมีหลักฐำนกำรใช้เครื่องหมำยรับรอง  

เทคโนโลยีจำกประเทศ......... 
 

ต้องมีเอกสำรที่สนับสนุนได้ว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกำรคิดค้นจำก 
ประเทศนั้นๆ จริง  

The original (BLUE) sanitizer  ต้องมีเอกสำรที่สนับสนุนว่ำเป็นผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ 

ชนิดถุงเติม ช่วยลดปริมำณขยะ  ต้องมีเอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ  
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(3) ข้อควำมท่ีสำมำรถแสดงบนฉลากได้โดยไม่ต้องมีเอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ/คณุสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

ใหม่   
สูตรใหม ่  
ผสมสำร (ชื่อสำมัญ) เช่น ผสมสำร Aloe  
Vera เป็นต้น  

โดยไม่กล่ำวอ้ำงคุณสมบัติของสำร 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริงอ่ืนๆ ของผลิตภัณฑ์ 
หำกท่ำนไม่พึงพอใจในสินค้ำนี้ กรุณำน ำมำคืน 
หรือเปลี่ยนใหม่ได้ที่................ 

 

สินค้ำประกันควำมพึงพอใจ ไม่พอใจยินดีคืน 
เงิน  

 

สินค้ำคุณภำพจำก……………….  
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2.  กลุ่มผลิตภัณฑ์ไล่แมลงทีม่ีน้ ามันตะไคร้หอมหรือซโิตรเนลลาออยล ์(Citronella oil) เป็น
สารส าคัญ 

o ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด 

(1) ต้องไม่แสดงค ำหรือข้อควำมท่ีมีควำมหมำยใกล้เคียงกันนี้บนฉลำก เนื่องจำกเป็นข้อควำมท่ีเป็น
เท็จ หรือเกินควำมจริงหรือในท ำนองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

กลิ่นสะอำดสดชื่น  
 

เนื่องจำกค ำว่ำ “สดชื่น” มีควำมหมำยในเชิงที่เกี่ยวกับสุขภำพ 
อำจสื่อให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นนี้มีผลดีต่อ
สุขภำพ ซึ่งไม่เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำย ทั้งนี้ ให้
พิจำรณำควำมเหมำะสมตำมประเภทผลิตภัณฑ์ และสำรเคมีที่
เป็นองค์ประกอบ  

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

ก ำจัดแมลงได้ทุกชนิด  

สูตรเพ่ิมประสิทธิภำพ  เนื่องจำกไม่มีควำมชัดเจน โดยจะท ำให้ผู้บริโภคเข้ำใจได้ว่ำมี
ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนจำกสูตรอ่ืน  

ปลอดยุง  “ปลอด” เทียบเท่ำกับค ำ “100%” 
ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความอ่ืนๆ 

ฆำตกรตัวร้ำยในบ้ำนคุณ  เนื่องจำกเป็นกำรโฆษณำ  

ฤทธำนุภำพเต็มพ้ืนที่   

พลังใหม!่  
ไม่ใหแ้สดงข้อควำมเกี่ยวกับโรค และ 
อำกำรของโรค พำหะของโรคบนฉลำก  
 

เนื่องจำกเมื่อสรุปข้อควำมโดยรวมแล้วจะเป็นกำรชี้น ำให้ 
ผู้บริโภคเข้ำใจว่ำเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วจะสำมำรถป้องกันโรค
ได้ เช่น ก ำจัดยุงลำยอย่ำงได้ผล ยุงลำยเป็นสำเหตุของโรค 
ไข้เลือดออก เป็นต้น ทั้งนี้ หำกมีผลทดสอบภำคสนำมของ 
ผลิตภัณฑ์ให้พิจำรณำเป็นกรณีไป  
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(2) ข้อควำมท่ีอาจแสดงบนฉลากได้ หำกมีเอกสำร/หลักฐำนท่ีสำมำรถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีใ่ห้แสดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
ปกป้องคุณจำกยุงลำย  
 

อนุญำตในผลิตภัณฑ์ประเภทป้องกันยุงชนิดแผ่น/ชนิด
ของเหลวที่ใช้กับเครื่องไฟฟ้ำ ยำจุดกันยุง และผลิตภัณฑ์ไล่
แมลงส ำเร็จรูป หำกมีผลทดสอบประสิทธิภำพทำงชีววิเครำะห์
ต่อยุงลำย 

ก ำจัดยุงลำยอย่ำงได้ผล 

 

o ผลิตภัณฑ์ชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซ 

(1) ต้องไม่แสดงค ำหรือข้อควำมท่ีมีควำมหมำยใกล้เคียงกันนี้บนฉลำก เนื่องจำกเป็นข้อควำมท่ี 
เป็นเท็จ หรือเกินควำมจริงหรือในท ำนองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
สูตรพิเศษส ำหรับยุงโดยเฉพำะ   

specially formulated for mosquitoes  

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
สูตรฆ่ำแมลงเรียบรวดเร็ว  
 

เนื่องจำกค ำว่ำ “ฆ่ำเรียบ” “ตำยเรียบ” = 100% ส่วนค ำว่ำ 
“รวดเร็ว” ไม่มีขอบเขตท่ีชัดเจนว่ำเร็วแค่ไหน กรณีแสดงเป็น 
ฆ่ำแมลงได้เร็ว ภำยใน.......นำที ต้องมีเอกสำรที่สำมำรถ
สนับสนุนได้  

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความอ่ืนๆ 
พิฆำตยุงแรงสูง   

สูตรมือปรำบแมลง   

เพ่ิมพลังก ำจัด   

ล่ำ   

ค้นหำ  
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(2) ข้อควำมท่ีอาจแสดงบนฉลากได้ หำกมีเอกสำร/หลักฐำนท่ีสำมำรถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

without the pungent smell   

โดยไม่ทิ้งกลิ่นเหม็น   

หัวฉีดพิเศษ   

หัวฉีดเฉพำะทำง   

ฆ่ำโดยไม่ท้ิงครำบมัน   

kills without oily stains  

ไม่ทิ้งครำบมัน   

non stain  

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
กำรแสดงกำรใช้ “ปรับอำกำศ” ในสเปรย์ไล่ยุง
แบบฉีดพ่นอัดก๊ำซ 

ต้องมีข้อมูลควำมปลอดภัยของกำรใช้ผลิตภัณฑ์ประกอบกำร
แสดงข้อควำม 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

ไล่แมลงได้เร็ว ภำยใน....... นำที  
ต้องมีผลทดสอบประสิทธิภำพที่สนับสนุนได้ 

ไล่แมลงได้หลำยชนิด เช่น......... 

(3) ข้อควำมท่ีสำมำรถแสดงบนฉลากได้โดยไม่ต้องมีเอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

 กำรแสดงเครื่องหมำยและข้อควำม ozone 
safe  

โดยให้พิจำรณำจำกสูตรส่วนประกอบว่ำไม่มีสำรที่ท ำลำยชั้น 
บรรยำกำศ  
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o ผลิตภัณฑ์ชนิดทาผิวหนัง 

(1) ต้องไม่แสดงค ำหรือข้อควำมท่ีมีควำมหมำยใกล้เคียงกันนี้บนฉลำก เนื่องจำกเป็นข้อควำมท่ีเป็น
เท็จ หรือเกินควำมจริงหรือในท ำนองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

ใช้เป็นผ้ำเย็น   

ผ้ำหอม   

น้ ำหอม   

Refreshing tissue   

ผลิตด้วยใยผ้ำที่อ่อนนุ่ม จึงให้สัมผัสที่นุ่มนวล 
ต่อผิว  

เนื่องจำกไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพผลิตภัณฑ์ 

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

โลชั่นธรรมชำติ   

ไม่อนุญำตกำรแสดงรูปเด็กถึงแม้จะเป็นรูป 
กำร์ตูน  

หำกรูปนั้นขัดกับอำยุของเด็กในค ำเตือน เช่น กำร์ตูนรูปเด็ก 
ทำรก อำจท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดว่ำสำมำรถใช้กับเด็กอำยุ
น้อยกว่ำ 2 ปีได ้

 

(2) ข้อควำมท่ีอาจแสดงบนฉลากได้ หำกมีเอกสำร/หลักฐำนท่ีสำมำรถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

ไม่มีสี จึงไม่เปรอะเปื้อนเสื้อผ้ำ  

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
กำรแสดงข้อควำมในท ำนองที่อ้ำงว่ำ ผลิตภัณฑ์
ยังมีประสิทธิภำพในกำรไล่ยุงในภำวะที่ร่ำงกำย 
มีเหงื่อออก  

ต้องมีผลทดสอบประสิทธิภำพต่อยุงลำยในสภำวะที่ร่ำงกำยมี 
เหงื่อ 
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(3) ข้อควำมท่ีสำมำรถแสดงบนฉลากได้ โดยไม่ต้องมีเอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ/คณุสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
ประกอบด้วยสำรออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภำพใน 
กำรไล่ยุง  

 

หอม/มีกลิ่นหอม   

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ/คณุสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

กำรระบุระยะเวลำป้องกันยุงบนฉลำก  ให้ระบุระยะเวลำป้องกันยุงบนฉลำกได้ตำมระยะเวลำใน
ผลทดสอบประสิทธิภำพแต่ไม่เกิน 7 ชั่วโมง 
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o ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง / ผลิตภัณฑ์จุดไล่ยุง 

(1) ต้องไม่แสดงค ำหรือข้อควำมท่ีมีควำมหมำยใกล้เคียงกันนี้บนฉลำก เนื่องจำกเป็นข้อควำมท่ี 
เป็นเท็จ หรือเกินควำมจริงหรือในท ำนองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
ยำจุดกันยุงที่ไม่แต่งสี ไม่อนุญำตข้อควำม “สี
ธรรมชำติ” 

แต่อนุญำตข้อควำม “ไม่เจือสีสังเครำะห์” 

ผลิตจำกวัตถุดิบธรรมชำติ 99% เนื่องจำกท ำให้ผู้บริโภคเกิดควำมเข้ำใจผิดว่ำผลิตภัณฑ์มี 
ควำมปลอดภัยสูง ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้วผลิตภัณฑ์ยำกันยุงมี
สำรส ำคัญเป็นสำรสังเครำะห์ แต่หำกเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จุดไล่ยุงสำมำรถแสดงข้อควำมนี้ได้ 

ไม่อนุญำตค ำว่ำ “หอม” “เทียนหอม” ใน
ผลิตภัณฑ์เทียนจุดไล่ยุง 

 

 

(2) ข้อควำมท่ีอาจแสดงบนฉลากได้ หำกมีเอกสำร/หลักฐำนท่ีสำมำรถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

ให้ประสิทธิภำพต่อเนื่องตลอดขด  
 

ต้องมีผลทดสอบว่ำยำจุดกันยุงจุดต่อเนื่องได้นำนเท่ำใด ส่วน
กำรแสดงจ ำนวนชั่วโมงจะแสดงตำมจ ำนวนชั่วโมงท่ีจุดได้ใน 
ผลทดสอบ และไม่ต้องส่งชิ้นยำจุดกันยุงที่เหลือจำกกำรจุดนี้
ไปทดสอบประสิทธิภำพอีก 

 

(3) ข้อควำมท่ีสำมำรถแสดงบนฉลากได้โดยไม่ต้องมีเอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริงอ่ืนๆ ของผลิตภัณฑ์ 
ปกป้องคุณ   

ยำจุดกันยุงคุณภำพ ส ำหรับคนไทย  
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3.  กลุ่มผลิตภัณฑท์ าความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ 

 (1) ต้องไม่แสดงค ำหรือข้อควำมท่ีมีควำมหมำยใกล้เคียงกันนี้บนฉลำก เนื่องจำกเป็นข้อควำมท่ี
เป็นเท็จ หรือเกินควำมจริงหรือในท ำนองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

สูตรดับเบิ้ลคลีนเนอร์  
สูตรเปลี่ยนสีขณะสลำยครำบ  เนื่องจำกกำรเปลี่ยนสีเกิดจำกกำรเปลี่ยน pH ไม่ใช่กำรสลำย 

ครำบ คุณจะเห็นประสิทธิภำพในกำรท ำควำมสะอำด
ได้อย่ำงชัดเจน โดยน้ ำยำจะเปลี่ยนจำกสีเขียว 
เป็นสีน้ ำเงินเมื่อท ำปฏิกิริยำสลำยครำบสกปรก  
ขณะสลำยครำบหินปูน  
สูตรพลังฟอง   
สูตรพลังเข้มข้น   
พลังมะนำว   
ผสมซูเปอร์แอมโมเนีย  
 

เนื่องจำกไม่มี ซูเปอร์แอมโมเนีย แต่ถ้ำเป็นสูตรผสม
แอมโมเนีย ให้ดูตำมข้อเท็จจริงของสูตร  

ล้ำงควำมลื่นและฟองออกได้ง่ำยกว่ำ  
 

ไม่อนุญำต เนื่องจำกค ำว่ำ “ได้ง่ำยกว่ำ” เป็นค ำที่ไม่ชัดเจน 
และเป็นกำรเปรียบเทียบ ส่วนค ำว่ำ “ล้ำงควำมลื่นและฟองได้
ง่ำย” ต้องมีเอกสำรหลักฐำนที่พิสูจน์ได้ชัดเจน และพิจำรณำ
จำกสูตรส่วนประกอบ ทั้งนี้ จะพิจำรณำเอกสำรหลักฐำนเป็น
กรณีไป 

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

นุ่มนวลต่อมือ  

เนื่องจำกไม่ใช่ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำย
ต้องระมัดระวังในกำรใช้  

ถนอมมือไม่ระคำยผิว  
ถนอมมือ  
ไม่ท ำให้มือแห้งกร้ำน  
ผสมสำร............. เพ่ือช่วยให้มือไม่แห้งกร้ำน 
ไม่ระคำยเคือง   
ล้ำงภำชนะเด็กอ่อนได้ดี   
ปลอดภัยกว่ำใช้ผงซักฟอก ดีกว่ำใช้ผงซักฟอก  
 

ไม่อนุญำต ค ำว่ำ “ปลอดภัยกว่ำ”“ดีกว่ำ” เนื่องจำกเป็นเชิง
เปรียบเทียบในเรื่องคุณภำพ และควำมปลอดภัย 
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ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

ไม่ต้องขัด ฆ่ำลงถึงรำกทุกครั้งที่ใช้  
 

กรณีค ำว่ำ “ไม่ต้องขัด” อนุญำตในผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด
พ้ืน ฝำผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอ่ืนๆ ประเภทกรด  
แต่ไม่อนุญำตในผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดพ้ืน ฝำผนัง  
เครื่องสุขภัณฑ ์และวัสดุอ่ืนๆ ทั่วไป และกำรขจัดครำบฝัง
แน่น เช่น ครำบตะกรัน ครำบสนิม เป็นต้น เพรำะต้องออก
แรงขัด  

ป้องกันครำบสกปรกสะสม   

All purpose bathroom cleaner  
 

ไม่ให้แสดงข้อควำม all purpose เนื่องจำกโอ้อวด แต่ให้
แสดงข้อควำม Multi-purpose /อเนกประสงค์ได ้โดยต้อง
สำมำรถใช้ได้ตั้งแต่ 3 พ้ืนผิวขึ้นไป เช่น ท ำควำมสะอำดพ้ืน 
ซักผ้ำ ล้ำงรถ เป็นต้น (กรณีพ้ืนไม้และพ้ืนคอนกรีต ถือเป็น 1 
พ้ืนผิว) 

All surface cleaner  

ไม่ให้แสดงข้อควำม all = ทุกชนิด  

ทุกที่ในครัว  

ใช้กับสุขภัณฑ์ได้ทุกชนิด  

ครำบสกปรกทุกชนิด  

สำรพัดครำบ  
ใช้ได้ทุกพื้นผิว ใช้ได้ทุกวัน ใช้ได้ทุกแห่ง ไม่ว่ำ 
จะสักก่ีครั้ง  
ท ำควำมสะอำดซอกซอนได้ทุกพ้ืนผิว  กรณีค ำว่ำ “ซอกซอน” ให้แสดงในผลิตภัณฑ์ซักผ้ำ เฉพำะ

สูตรที่มี enzyme (ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 2 หรือชนิด
ที่ 3) แต่ไม่ให้แสดงในผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดพ้ืน  
ฝำผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ทั่วไป 

สำมำรถท ำให้รอยเปื้อนที่ยำกแก่กำรก ำจัดถูก
ชะล้ำงออกไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือให้
แน่ใจได้ถึงควำมสะอำดที่สมบูรณ์แบบ  

เนื่องจำกค ำว่ำ “สมบูรณ์แบบ” เป็นข้อควำมโอ้อวด 

ให้คุณมีพ้ืนผิวที่สะอำดล้ ำลึก 

ไม่ให้แสดง เนื่องจำกมีควำมหมำยเทียบเท่ำกับค ำว่ำ 100%  

อย่ำงหมดจด เกลี้ยงเกลำ 

สะอำดหมดจด 

สะอำดเกลี้ยง 

หมดจดอย่ำงมีอนำมัย 
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ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

สะอำดทันใจ   

หยดเพียงเล็กน้อยสะอำดใสเร็วไว  

สะอำดนำน   

ปกป้องควำมสะอำดของพ้ืนผิว สะอำดนำน 
ยิ่งขึ้น  

ควำมหมำยไม่ชัดเจน และโอ้อวด  หลุดออกอย่ำงง่ำยดำย  

ขจัดครำบฝังแน่นทั่วบ้ำนอย่ำงง่ำยดำย  

พลังขจัดติดแน่น   

พลังท ำควำมสะอำด  

สะดวกกว่ำ เร็วกว่ำ  

ไม่ให้แสดง เนื่องจำกเป็นเชิงเปรียบเทียบในเรื่องคุณภำพ 

แสนง่ำยสบำยกว่ำเดิม  

ขจัดครำบได้ง่ำยดำยและรวดเร็ว  

ขจัดครำบได้ดีกว่ำผงขัด  

ขจัดครำบเหนือกว่ำ  

ไม่ก่อให้เกิดรอยขีดข่วนเหมือนผงขัด  

ประหยัดกว่ำน้ ำยำล้ำงห้องน้ ำอ่ืนๆ 

ถนอมสุขภัณฑ์  แต่ให้แสดงข้อควำม “ ไม่กัดท ำลำยเครื่องสุขภัณฑ์” “ไม่กัด
หรือท ำลำยพื้นผิว” ในผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดพ้ืน ฝำผนัง 
เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่กรด หรือไม่มีสำรที่มี
คุณสมบัติกัดกร่อน 

คุ้มครองพ้ืนผิวสุขภัณฑ์  
ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภัณฑ์ ท่อน้ ำ หรือระบบ 
บ ำบัดน้ ำเสีย 
ปลอดภัยส ำหรับพ้ืน.........  

จึงไม่ท ำให้ควำมเงำของพ้ืนหมอง   

ไม่ท ำลำยเคลือบเงำ   

ช่วยให้พื้นคงควำมเงำงำมเสมอ   

คงควำมเงำงำมให้พ้ืนผิว   

ดูเงำงำมเหมือนใหม่อีกครั้ง  

แวววำวเหมือนใหม่   

จึงเหมำะอย่ำงยิ่งส ำหรับพ้ืนในห้องครัว   



 40 คู่มือ การแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวต่ำงๆ ได้ดีเยี่ยม  

ทนนำนปรำศจำกเชื้อโรค   

ใช้น้ ำยำท ำควำมสะอำดพ้ืนทุกวันช่วยป้องกัน 
คุณจำกโรคภัยที่มองไม่เห็น  

 

ซึ่งเป็นแหล่งหมักหมมของสิ่งสกปรกและเชื้อ 
โรค โดยที่ปกติจะท ำควำมสะอำดยำก  

ไม่ให้แสดงในผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด แต่อนุญำตใน
ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรคซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 2 หรือชนิด
ที่ 3 

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความอ่ืนๆ 

เพ่ือควำมมั่นใจในสุขภำพอนำมัยที่ดี เนื่องจำกค ำว่ำมั่นใจ = แน่ใจเชื่อใจ  เป็นค ำโอ้อวดไม่ชัดเจน
และไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ท ำให้ผู้ใช้มีสุขภำพอนำมัยที่ดี  แต่
อนุญำตข้อควำม “เพ่ือสุขอนำมัยที่ดี” “เพ่ืออนำมัยที่ดี” 

เพ่ือเพ่ิมควำมมั่นใจในควำมสะอำดและ
สุขอนำมัยภำยในครอบครัว 
Professional choice   

 

(2) ข้อควำมท่ีอาจแสดงบนฉลากได้ หำกมีเอกสำร/หลักฐำนท่ีสำมำรถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
กำรแสดงตัวเลขเปรียบเทียบ  เช่น  ขจัดครำบ
ได้เร็วกว่ำ 2 เท่ำเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์......
หรือแห้งเร็วกว่ำ 2 เท่ำเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์
.......หรือแห้งเร็วกว่ำในเวลำที่เท่ำกัน  เป็นต้น 

ให้แสดงบนฉลำกได้กรณีท่ีเป็นกำรเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์
ของตัวเองเท่ำนั้น  โดยต้องมีกำรทดสอบที่สำมำรถสนับสนุน
ได้และต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์ที่เปรียบเทียบบนฉลำก กำรแสดงข้อควำมที่เปรียบเทียบ  เช่น      

สูตรเข้มข้นกว่ำเดิม  เป็นต้น 

ล้ำงควำมลื่นและฟองได้ง่ำย ต้องมีเอกสำรหลักฐำนที่พิสูจน์ได้ชัดเจนและพิจำรณำจำกสูตร
ส่วนประกอบ 

ประกอบด้วยสำรลดแรงตึงผิวที่สำมำรถย่อย
สลำยได้ตำมธรรมชำติ 

สำรทุกตัวในผลิตภัณฑ์ต้องมีข้อมูลกำรย่อยสลำยได้ 
 

สูตรเข้มข้นพิเศษ  



 41 คู่มือ การแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

โดยไม่ต้องล้ำงออก ต้องมีผลทดสอบว่ำไม่ระคำยเคืองผิวหนัง 
ผ่ำนกำรทดสอบกำรระคำยเคืองใน.... (ให้ระบุ
ชนิดและจ ำนวนสัตว์ทดลองตำมผลทดสอบกำร
ระคำยเคืองที่แนบ) เช่น ผ่ำนกำรทดสอบกำร
ระคำยเคืองในกระต่ำย จ ำนวน 3 ตัว 

 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดหำกต้องกำรแสดงค ำ
ว่ำประสิทธิภำพ 

ต้องมีเอกสำรกำรทดสอบประสิทธิภำพที่สำมำรถสนับสนุนได้ 

Multi purpose ต้องสำมำรถใช้ได้ตั้งแต่ 3 พ้ืนผิวขึ้นไป  เช่น  ท ำควำมสะอำด
พ้ืน  ซักผ้ำ  ล้ำงรถ  เป็นต้น (กรณีพ้ืนไม้และพ้ืนคอนกรีตถือ
เป็น 1 พ้ืนผิว)  อเนกประสงค์ 

(ใช้ท ำควำมสะอำด) โดยทั่วไป เทียบเท่ำกับค ำว่ำ “Multi purpose” “อเนกประสงค์” โดย
ผลิตภัณฑ์ต้องสำมำรถใช้ได้ตั้งแต่ 3 พ้ืนผิวขึ้นไปเช่นเดียวกัน 

general purpose  

กำรแสดงจ ำนวนครำบที่ผลิตภัณฑ์สำมำรถท ำ
ควำมสะอำดได้ ให้แสดงได้สูงสุดไม่เกิน 15 
ครำบ เช่น ผลิตภัณฑ์สำมำรถขจัดครำบได้สูง
ถึง 15 ครำบ เป็นต้น 

 

ไม่ก่อให้เกิดรอยครำบบนพ้ืนผิว ต้องมีเอกสำร/หลักฐำนสนับสนุนและพิจำรณำจำกสูตร
ส่วนประกอบ 

ลดกำรเกิดครำบลดกลิ่น 

สูตรป้องกันฝุ่นกลับคืน ต้องมีผลทดสอบของผลิตภัณฑ์ว่ำสำมำรถป้องกันครำบ
กลับคืนได้ 

ใช้ฉีดท ำควำมสะอำดได้ทุกซอกทุกมุมแม้แต่
ขอบโถสุขภัณฑ์ 

โดยกำรพิจำรณำจะขึ้นอยู่กับลักษณะภำชนะบรรจุ/ข้อเท็จจริง
ของผลิตภัณฑ์ 
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(3) ข้อควำมท่ีสำมำรถแสดงบนฉลากได้ โดยไม่ต้องมีเอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่น  

สูตรผสมน้ ำหอม ถ้ำสูตรมีส่วนผสมของน้ ำหอม 

สูตรใหม่กลิ่นบำงเบำ/เบำบำง โดยพิจำรณำจำกสูตรส่วนประกอบ  ทั้งนี ้ หำกเห็นว่ำเป็น
อันตรำยจำกกำรสูดดมจะไม่ให้แสดงบนฉลำก เช่น ผลิตภัณฑ์
ที่ประกอบด้วยกรดซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 เป็นต้น 

สูตรเพ่ิมควำมเงำ แสดงบนฉลำกได้ หำกในสูตรส่วนประกอบมีส่วนผสมของ 
wax หรือสำรให้ควำมเงำ 
 
 

เงำงำม 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

เป็นผลิตภัณฑ์ขจัดครำบที่ไม่กัดกร่อนพื้นผิว ในผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดพ้ืน  ฝำผนัง  เครื่องสุขภัณฑ์ และ
วัสดุอื่นๆ ที่ไม่ใช่กรดหรือไม่ใช่สำรที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน  โดย
ให้พิจำรณำจำกสูตรส่วนประกอบและค่ำ pH  ไม่กัดหรือท ำลำยพ้ืนผิว 

ไม่กัดท ำลำยเครื่องสุขภัณฑ์ 

แวววำว ให้แสดงไดเ้ฉพำะกรณีท่ีพ้ืนผิวของวัสดุแวววำวเป็นประกำยได้
เช่น ชำมแก้ว ชำมกระเบื้อง หรือกำรล้ำงเคลือบสีรถยนต์ โดย
ดูจำกสูตรส่วนประกอบ เป็นประกำยสดใส 

พิชิตครำบ พิชิต แปลว่ำ ปรำบให้แพ ้ชนะ = ขจัด จึงแสดงบนฉลำกได้ 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริงอ่ืนๆ ของผลิตภัณฑ์ 

เพ่ือสุขอนำมัยที่ดี  

เพ่ืออนำมัยที่ดี  

สะอำดถูกอนำมัย  
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4.  กลุ่มผลิตภัณฑซ์ักผ้า 

(1) ต้องไม่แสดงค ำหรือข้อควำมท่ีมีควำมหมำยใกล้เคียงกันนี้บนฉลำก เนื่องจำกเป็นข้อควำมท่ี 
เป็นเท็จ หรือเกินควำมจริงหรือในท ำนองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

ไม่ท ำลำยเนื้อผ้ำหรือท ำให้ผ้ำเป็นสีเหลือง  
อ่อนโยนต่อทุกเนื้อผ้ำ  
อ่อนโยนต่อเส้นใยผ้ำ  
ถนอมผ้ำ  
ปลอดภัยต่อผ้ำสี มีควำมหมำยเท่ำกับ “ไม่ท ำลำยเนื้อผ้ำไม่ท ำให้สีซีด” 
คงไว้ซึ่งควำมนุ่มนวลของเนื้อผ้ำ  
พลังสลำยครำบสกปรก ค ำว่ำ“พลัง”หำกผสมกับค ำอ่ืนแล้วโอ้อวดเกินจริงจะไม่อนุญำต 
Exclusive care   
ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความอ่ืนๆ 

ผู้เชี่ยวชำญกำรถนอมแพรพรรณ  

(2) ข้อควำมท่ีอาจแสดงบนฉลากได้ หำกมีเอกสำร/หลักฐำนท่ีสำมำรถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
หอมติดผ้ำ ต้องมีผลทดสอบที่สนับสนุนได้ 

(3) ข้อควำมท่ีสำมำรถแสดงบนฉลากได้โดยไม่ต้องมีเอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ/คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

หอม/กลิ่นหอม ให้แสดงได้ในผลิตภัณฑ์ซักผ้ำที่มีสำร surfactant อย่ำงเดียว 
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5.  กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้างจาน 

 (1) ต้องไม่แสดงค ำหรือข้อควำมท่ีมีควำมหมำยใกล้เคียงกันนี้บนฉลำก เนื่องจำกเป็นข้อควำมท่ี
เป็นเท็จ หรือเกินควำมจริงหรือในท ำนองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ไม่มีสำรตกค้ำง  

ถนอมมือ  

ไม่ท ำให้มือแห้งกร้ำน  

ข้อความทีไ่ม่ให้แสดงบนฉลาก: ข้อความเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

เพ่ือกำรล้ำงจำนที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจำกค ำว่ำ “สมบูรณ์แบบ” เป็นข้อควำมโอ้อวด 

(2) ข้อควำมท่ีอาจแสดงบนฉลากได้ หำกมีเอกสำร/หลักฐำนท่ีสำมำรถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
ล้ำงจำนชำมกองใหญ่ได้สะอำดและขจัดกลิ่น
คำว 

ต้องส่งเอกสำรที่สนับสนุนกำรล้ำงจำนชำมกองใหญ่ได้ โดยยึด
ปริมำณชิ้นจำนที่ล้ำงได้ตั้งแต่ 50 ชิ้นขึ้นไปจึงจะจัดว่ำเป็นจำน
ชำมกองใหญ่ 

(3) ข้อควำมท่ีสำมำรถแสดงบนฉลากได้โดยไม่ต้องมีเอกสำร/หลักฐำนประกอบ 

ข้อความ เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อความทีแ่สดงบนฉลากได้หากเป็นไปตามข้อเท็จจริง เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

ขจัดครำบมัน  
กลิ่นไม่ติดจำน  
ขจัดกลิ่นคำว  
สำมำรถล้ำงภำชนะพลำสติกให้สะอำด  
ภำชนะแวววำว  
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บทท่ี 4  

แนวทางและตัวอย่างการแสดงฉลากวัตถอุันตรายชนิดที่ 1  
แบ่งตามประเภทผลติภัณฑ ์

 

ตำมที่ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำรับผิดชอบ พ.ศ. 2558  ก ำหนดให้กำรจัดท ำฉลำกวัตถุอันตรำยจะต้องแสดงเครื่องหมำย 
ข้อควำม และลักษณะของข้อควำม ให้ครบถ้วนตำมข้อก ำหนดในประกำศ โดยผู้ประกอบกำรจะต้องจัดท ำ
รำยละเอียดของข้อควำมบนฉลำก เช่น ประโยชน์ วิธีใช้ ค ำเตือน วิธีเก็บรักษำ วิธีแก้พิษเบื้องต้น ให้เหมำะสม
สอดคล้อง กับรำยละเอียด  ลักษณะและคุณสมบัติเฉพำะของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยของตน 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับผู้ประกอบกำรในกำรจัดท ำฉลำกวัตถุอันตรำยประเภทต่ำงๆให้
ถูกต้องตำมที่กฎหมำยก ำหนดและมีรำยละเอียดของข้อควำมที่เหมำะสมสอดคล้องกับข้อมูลพ้ืนฐำนของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)  จึงได้จัดท ำรำยละเอียดกำรแสดง
ข้อควำมบนฉลำกของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยแต่ละประเภทไว้ โดยในกำรจัดท ำฉลำก หำกผลิตภัณฑ์ใดที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้จัดท ำแนวทำงกำรแสดงฉลำกส ำหรับผลิตภัณฑ์นั้นไว้  ให้ใช้ข้อควำมที่
มีสำระส ำคัญตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยอำจปรับเปลี่ยนเนื้อหำสำระ เช่น ประโยชน์ วิธีใช้ หรือวิธีแก้พิษ
เบื้องต้น ให้เหมำะสมสอดคล้องกับรำยละเอียด  ลักษณะ และ คุณสมบัติเฉพำะของผลิตภัณฑ์ 

ปัจจุบัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีกำรประกำศแนวทำงกำรแสดงฉลำกและร่ำง
แนวทำงกำรแสดงฉลำกที่เก่ียวข้องกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ประเภทต่ำงๆ จ ำนวน 11 ฉบับ คู่มือในบทนี้จึงได้
รวบรวมประกำศดังกล่ำวไว้ ตลอดจนได้จัดท ำตัวอย่ำงฉลำกสมมุติของผลิตภัณฑ์บำงประเภทตำมแนวทำงกำร
แสดงฉลำกตำมประกำศฉลำกมำตรฐำนและร่ำงแนวทำงกำรแสดงฉลำก เพ่ือเป็นตัวอย่ำงในกำรจัดท ำฉลำก
ส ำหรับผู้ประกอบกำร 
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 แนวทางการแสดงฉลากวัตถุอันตรายวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  

1.  ประกำศส ำนักงำนคณะกรรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกของผลิตภัณฑ์ไล่
แมลงประเภทผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป ที่ประกอบด้วย citronella oil 

2.  ประกำศส ำนักงำนคณะกรรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกของผลิตภัณฑ์ไล่
แมลงประเภทผลิตภัณฑ์ส ำ เร็จรูปชนิดแผ่นหรือแถบใช้ติดหรือสวมบนร่ ำงกำย  
ที่ประกอบด้วย citronella oil 

3.  ประกำศส ำนักงำนคณะกรรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกของผลิตภัณฑ์ไล่
แมลงประเภทผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปชนิดแผ่นหรือแถบใช้ติดที่เครื่องนุ่งห่ม ที่ประกอบด้วย 
citronella oil 

4.  ประกำศส ำนักงำนคณะกรรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรประเภทจุดไล่ยุง 

5.  ประกำศส ำนักงำนคณะกรรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ใน
กำรยึดติดหรือติดกันของพ้ืนผิววัสดุที่ประกอบด้วยสำรในกลุ่ม alkyl cyanoacrylates 

6.  (ร่ำง) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกผลิตภัณฑ์ 
วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ล้ำงจำนหรือท ำควำมสะอำดภำชนะหรือเครื่องใช้
ในครัว 

7.  (ร่ำง) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรำยชนิดที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ซักผ้ำหรือผลิตภัณฑ์ขจัดครำบสกปรกก่อนซักผ้ำ 

8.  (ร่ำง) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกของผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดพ้ืน ฝำผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และ
วัสดุอื่นๆ 

9.  (ร่ำง) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกของผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรคในสระว่ำยน้ ำ ที่มีแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ 
(calcium hypochlorite) เป็นสำรส ำคัญ 

10.  (ร่ำง) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกของผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรคในสระว่ำยน้ ำ ที่มีกรดไตรคลอโรไอโซไซ
ยำนูริก (trichloroisocyanuric acid) เป็นสำรส ำคัญ 

11.  (ร่ำง) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกของผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรคในสระว่ำยน้ ำ ที่มีโซเดียมไดคลอโรไอโซ
ไซยำนูเรต (sodium dichloroisocyanurate) เป็นสำรส ำคัญ 

 

 

 



 47 คู่มือ การแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

(ส ำเนำ) 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลงประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

ที่ประกอบด้วย CITRONELLA OIL 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 8 ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกและระดับควำม
เป็นพิษของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ .ศ. 2538 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ออกประกำศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 กำรแสดงฉลำกของวัตถุอันตรำยที่ผลิต ขำย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศซึ่ง
ประกอบด้วยสำร CITRONELLA OIL ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรไล่แมลง ประเภทผลิตภัณฑ์
ส ำเร็จรูป ต้องปฏิบัติตำม ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 7 ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกและระดับควำม
เป็นพิษของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และ
แสดงสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 

1.1 ประโยชน์  ไล่แมลง 

1.2 วิธีใช้ ทำหรือพ่นผิวหนัง (ระบุตำมรูปแบบของผลิตภัณฑ์) เพ่ือกันยุงได้
นำนประมำณ……ชั่วโมง 

1.3 วิธีเก็บรักษำ   ปิดฝำให้สนิท เก็บในที่มิดชิด ห่ำงจำกมือเด็ก อำหำร สัตว์เลี้ยง 
และอย่ำให้ถูกแสงแดด เปลวไฟหรือควำมร้อน 

1.4 ค ำเตือน   (1)  ห้ำมรับประทำน 

  (2)  ห้ำมใช้ในเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 4 ปี 

   (3)  ห้ำมน ำไปใช้แทนโลชั่นทั่วไป ควรทำเมื่อต้องกำรใช้ป้องกัน
ยุงและระวังมิให้เด็กน ำไปทำเล่น  

   (4)  ก่อนใช้ควรลองทำหรือพ่นที่ข้อพับแขนก่อน ถ้ำไม่เกิดอำกำร
แพ้ หรือระคำยเคือง จึงใช้ทำหรือพ่นบริเวณอ่ืนได้ 

   (5)  ให้ใช้เฉพำะเมื่อจ ำเป็นเท่ำนั้น อย่ำใช้ติดต่อกันเป็นประจ ำ
หรือใช้ปริมำณมำก 

   (6)  อย่ำทำหรือพ่นบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน เช่น บริเวณใกล้ตำ  
ริมฝีปำก เปลือกตำ รักแร้ หรือบริเวณแผล 

   (7)  ภำยหลังกำรใช้ หำกจะหยิบจับอำหำรควรล้ำงมือเสียก่อน 
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1.5 วิธีแก้พิษเบื้องต้น 

(1)  หำกถูกเนื้อเยื่ออ่อน ให้รีบล้ำงออกด้วยน้ ำปริมำณมำกๆ 

  (2)  หำกเข้ำตำ ให้รีบล้ำงด้วยน้ ำสะอำดจนอำกำรระคำยเคือง
ทุเลำ  หำกไม่ทุเลำให้รีบไปพบแพทย์ 

  (3)  หำกกลืนกินวัตถุอันตรำย/ชื่อผลิตภัณฑ์ ท ำให้อำเจียน โดย
ให้ดื่มน้ ำสะอำด 2 แก้ว แล้วท ำกำรล้วงคอ (ส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกลืนกินได้) 

   (4)  หำกมีอำกำรรุนแรง ให้รีบน ำผู้ป่วยส่งแพทย์ พร้อมภำชนะ
บรรจุฉลำกหรือใบแทรกของวัตถุอันตรำย/ชื่อผลิตภัณฑ์ 

ข้อ 2 กำรแสดงฉลำกของวัตถุอันตรำยตำมข้อ 1 ที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรหรือส่งออกไปนอก
รำชอำณำจักร ให้ปฏิบัติตำมข้อ 2 ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกและระดับควำมเป็นพิษของ
วัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 

 

ประกำศ ณ วันที่ 14 เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2540 

 

ภักดี โพธิศิริ 

(นำยภักดี โพธิศิริ) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 49 คู่มือ การแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

(ส ำเนำ) 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลงประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

ชนิดแผ่นหรือแถบใช้ติดหรือสวมบนร่างกาย ที่ประกอบด้วย CITRONELLA OIL 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 8 ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกและระดับควำม
เป็นพิษของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ .ศ. 2538 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ออกประกำศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  กำรแสดงฉลำกของวัตถุอันตรำยที่ผลิต ขำย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  ซึ่ง
ประกอบด้วยสำร CITRONELLA OIL ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรไล่แมลง ประเภทผลิตภัณฑ์
ส ำเร็จรูป ชนิดแผ่นหรือแถบใช้ติดหรือสวมบนร่ำงกำย ต้องปฏิบัติตำม ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 7 ของประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกและระดับควำมเป็นพิษของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และแสดงสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 

(1) ประโยชน์ ไล่ แมลง  (ระบุประเภทของแมลง ตำมที่ มีผลกำรทดสอบ
ประสิทธิภำพ) 

(2) วิธีใช้   ติดหรือสวมบนร่ำงกำย (ระบุตำมรูปแบบของผลิตภัณฑ์) เพ่ือกันยุง
ได้นำนประมำณ………..…ชั่วโมง 

(3) วิธีเก็บรักษำ เก็บในที่มิดชิด ห่ำงจำกมือเด็ก อำหำร สัตว์เลี้ยง และอย่ำให้ถูก
แสงแดดเปลวไฟหรือควำมร้อน 

(4) ค ำเตือน   1. ห้ำมรับประทำน 

   2.  ห้ำมใช้ในเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 4 ปี 

   3.  ควรใช้เมื่อต้องกำรใช้ป้องกันยุงและระวังมิให้เด็กน ำไปใช้เล่น 

     4.  ก่อนใช้ควรลองใช้ที่ข้อพับแขนก่อน ถ้ำไม่เกิดอำกำรแพ้หรือ
ระคำยเคืองจึงใช้ติดบริเวณอ่ืนได้ 

    5.  ให้ใช้เฉพำะเมื่อจ ำเป็นเท่ำนั้น อย่ำใช้ติดต่อกันเป็นประจ ำ
หรือใช้ปริมำณมำก 

    6.  อย่ำใช้บริเวณเนื้อเยื่ออ่อน เช่น บริเวณใกล้ตำ ริมฝีปำก 
เปลือกตำ รักแร้ หรือบริเวณแผล 

    7.  ภำยหลังกำรใช้ หำกจะหยิบจับอำหำรควรล้ำงมือเสียก่อน 
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(5) วิธีแก้พิษเบื้องต้น 

    1. หำกถูกเนื้อเยื่ออ่อน ให้รีบล้ำงออกด้วยน้ ำปริมำณมำกๆ 

     2.  หำกเข้ำตำ ให้รีบล้ำงด้วยน้ ำสะอำดจนอำกำรระคำยเคือง
ทุเลำ  หำกไม่ทุเลำให้รีบไปพบแพทย์ 

     3.  หำกกลืนกินวัตถุอันตรำย/ชื่อผลิตภัณฑ์ ท ำให้อำเจียน โดย
ให้ดื่มน้ ำสะอำด 2 แก้ว แล้วท ำกำรล้วงคอ (ส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกลืนกินได้) 

    4.  หำกมีอำกำรรุนแรง ให้รีบน ำผู้ป่วยส่งแพทย์ พร้อมภำชนะ
บรรจุฉลำกหรือใบแทรกของวัตถุอันตรำย/ชื่อผลิตภัณฑ์ 

ข้อ 2 กำรแสดงฉลำกของวัตถุอันตรำยตำมข้อ 1 ทีน่ ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรหรือส่งออกไปนอก
รำชอำณำจักร ให้ปฏิบัติตำมข้อ 2 ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกและระดับควำมเป็นพิษของ
วัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 

 

ประกำศ ณ วันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2545 

 

วิชัย โชควิวัฒน ์

(นำยวิชัย โชควิวัฒน์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

  



 51 คู่มือ การแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

(ส ำเนำ) 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ไล่แมลงประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

ชนิดแผ่นหรือแถบใช้ติดที่เคร่ืองนุ่งห่ม ที่ประกอบดว้ย CITRONELLA OIL 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 8 ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกและระดับควำม
เป็นพิษของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ .ศ. 2538 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ออกประกำศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 กำรแสดงฉลำกของวัตถุอันตรำยที่ผลิต ขำย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  ซึ่ง
ประกอบด้วยสำร CITRONELLA OIL ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรไล่แมลง ประเภทผลิตภัณฑ์
ส ำเร็จรูป ชนิดแผ่นหรือแถบใช้ติดที่เครื่องนุ่งห่ม ต้องปฏิบัติตำม ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 7 ของประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกและระดับควำมเป็นพิษของวัตถุอันตรำยที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมี
อ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และแสดงสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 

(1) ประโยชน์ ไล่ แมลง (ระบุประเภทของแมลง ตำมที่ มีผลกำรทดสอบ
ประสิทธิภำพ) 

(2)  วิธีใช้  ติดที่ เครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อผ้ำ ถุงเท้ำ (ระบุตำมรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์) เพ่ือกันยงุได้นำนประมำณ……ชั่วโมง 

(3) วิธีเก็บรักษำ เก็บในที่มิดชิด ห่ำงจำกมือเด็ก อำหำร สัตว์เลี้ยง และอย่ำให้ถูก
แสงแดด เปลวไฟหรือควำมร้อน 

(4) ค ำเตือน   1. ห้ำมรับประทำน 

  2.  ห้ำมใช้ในเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 4 ปี 

  3.   ควรใช้เมื่อต้องกำรใช้ป้องกันยุงและระวังมิให้เด็กน ำไปใช้เล่น 

  4.  ให้ใช้เฉพำะเมื่อจ ำเป็นเท่ำนั้น อย่ำใช้ติดต่อกันเป็นประจ ำ
หรือใช้ปริมำณมำก 

  5.  ภำยหลังกำรใช้ หำกจะหยิบจับอำหำรควรล้ำงมือเสียก่อน 

(5) วิธีแก้พิษเบื้องต้น 

1. หำกถูกเนื้อเยื่ออ่อน ให้รีบล้ำงออกด้วยน้ ำปริมำณมำกๆ 

2. หำกเข้ำตำ ให้รีบล้ำงด้วยน้ ำสะอำดจนอำกำรระคำยเคือง
ทุเลำหำกไม่ทุเลำให้รีบไปพบแพทย์ 

3. หำกกลืนกินวัตถุอันตรำย/ชื่อผลิตภัณฑ์ ท ำให้อำเจียน โดย
ให้ดื่มน้ ำสะอำด 2 แก้ว แล้วท ำกำรล้วงคอ (ส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบกลืนกินได้) 
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4.  หำกมีอำกำรรุนแรง ให้รีบน ำผู้ป่วยส่งแพทย์ พร้อมภำชนะ
บรรจุฉลำก หรือใบแทรกของวัตถุอันตรำย/ชื่อผลิตภัณฑ์ 

ข้อ 2 กำรแสดงฉลำกของวัตถุอันตรำยตำมข้อ 1 ที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรหรือส่งออกไปนอก
รำชอำณำจักร ให้ปฏิบัติตำมข้อ 2 ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกและระดับควำมเป็นพิษของ
วัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 

 

ประกำศ ณ วันที่ 22  มีนำคม พ.ศ. 2545 

 

วิชัย โชควิวัฒน์ 

(นำยวิชัย โชควิวัฒน์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
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(ส ำเนำ) 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทจุดไล่ยุง 

  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 8 ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกและระดับควำม
เป็นพิษของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ .ศ. 2538 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ออกประกำศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 กำรแสดงฉลำกของวัตถุอันตรำยที่ผลิต ขำย หรือมี ไว้ในครอบครองในประเทศ  ซึ่ง
ประกอบด้วยสมุนไพรในผลิตภัณฑ์ประเภทจุดไล่ยุง ต้องปฏิบัติตำม ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 7 ของประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกและระดับควำมเป็นพิษของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และแสดงสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 

(1) ประโยชน์ ใช้จุดไล่ยุง 

(2)  วิธีใช้  จุดไฟที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจุดไล่ยุงแล้ววำงลงบนภำชนะท่ีรองรับ ซึ่ง
เป็นโลหะ เพ่ือป้องกันอัคคีภัย (หรือแจ้งตำมวิธีกำรใช้ที่เหมำะสม
กับผลิตภัณฑ์) 

(3) วิธีเก็บรักษำ   เก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรจุดไล่ยุงไว้ในที่แห้ง อย่ำให้ถูกแสงแดดและ
ให้ห่ำงจำกมือเด็ก อำหำร สัตว์เลี้ยง  

(4) ค ำเตือน   1. อย่ำจุดผลิตภัณฑ์สมุนไพรจุดไล่ยุงในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือ
ผู้ป่วยหรือในที่อับไม่มีอำกำศถ่ำยเท 

2. อย่ำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจุดไล่ยุงสัมผัสหรือรมถูกอำหำร 

3. อย่ำจุดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงใกล้กับวัตถุที่ติดไฟง่ำย  

4. ภำยหลังกำรหยิบจับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจุดไล่ยุง ควรล้ำงมือ
ทุกครั้ง 

(5) วิธีแก้พิษเบื้องต้น 

1. หำกเกิดพิษจำกกำรสูดดม ให้รีบน ำผู้ป่วยออกจำกบริเวณที่
จุดผลิตภัณฑ์สมุนไพรจุดไล่ยุงไปยังบริเวณที่มีอำกำศถ่ำยเท
สะดวก 

2. หำกกลืนกินผลิตภัณฑ์สมุนไพรจุดไล่ยุง/ชื่อผลิตภัณฑ์ รีบท ำ
ให้อำเจียน โดยให้ดื่มน้ ำสะอำด 2 แก้ว แล้วท ำกำรล้วงคอ 

3. หำกมีอำกำรรุนแรง ให้รีบน ำผู้ป่วยส่งแพทย์ พร้อมภำชนะ
บรรจุฉลำก หรือใบแทรกของผลิตภัณฑ์สมุนไพรจุดไล่ยุง/ชื่อ
ผลิตภัณฑ์ 
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ข้อ 2 กำรแสดงฉลำกของวัตถุอันตรำยตำมข้อ 1 ที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรหรือส่งออกไปนอก
รำชอำณำจักร ให้ปฏิบัติตำมข้อ 2 ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกและระดับควำมเป็นพิษของ
วัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 

 

ประกำศ ณ วันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2545 

 

วิชัย โชควิวัฒน ์

(นำยวิชัย โชควิวัฒน์) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
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(ส ำเนำ) 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการยึดติดหรือติดกันของพื้นผิววัสดุ 

ที่ประกอบด้วยสารในกลุม่ ALKYL CYANOACRYLATE 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 8 ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกและระดับควำม
เป็นพิษของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ .ศ. 2538 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ออกประกำศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 กำรแสดงฉลำกของวัตถุอันตรำยที่ผลิต ขำย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วยสำรในกลุ่ม ALKYL CYANOACRYLATE ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ในกำรท ำให้เกิดกำรติดยึด
หรือติดกันของพ้ืนผิววัสดุประเภทผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป ต้องปฏิบัติตำม ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 7 ของประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกและระดับควำมเป็นพิษของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และแสดงสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 

(1) ประโยชน์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรท ำให้เกิดกำรติดยึดหรือติดกันของพ้ืนผิว
วัสดุ 

(2) วิธีใช้  ท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวที่ต้องกำรติด ป้ำยหรือทำผลิตภัณฑ์บนพ้ืนผิว
วัสดุด้ำนใดด้ำนหนึ่ง แล้วน ำมำประกอบติดกัน กดทิ้งไว้สักครู่ 
(ตำมท่ีใช้จริง) 

(3) วิธีเก็บรักษำ ปิดฝำให้สนิท เก็บในที่แห้งและเย็น มิดชิด พ้นมือเด็ก ห่ำงจำก
อำหำร สัตว์เลี้ยง ควำมร้อน และเปลวไฟ 

  (4)  ค ำเตือน    1. ระวังอย่ำให้เข้ำตำ ถูกผิวหนัง เพรำะจะท ำให้เกิดอำกำร
ระคำยเคือง และยึดติดกันอย่ำงรวดเร็ว 

    2.  ห้ำมรับประทำน หรือสูดดม 

     3.  ห้ำมทิ้งวัตถุอันตรำย/ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือภำชนะบรรจุลงใน    
แม่น้ ำ ค ูคลอง แหล่งน้ ำสำธำรณะ 

  (5) วิธีแก้พิษเบื้องต้น 

1.  หำกถูกผิวหนังอย่ำพยำยำมดึงหรือแยกรอยที่ติดออก ให้ล้ำง
ด้วยน้ ำจ ำนวนมำกๆ 

2.  หำกเข้ำตำให้รีบล้ำงด้วยน้ ำอุ่นสะอำดแล้วรีบไปพบแพทย์ 

3.   หำกได้รับพิษจำกกำรสูดดม ให้น ำผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มี
อำกำศถ่ำยเทสะดวก หำกไม่ทุเลำให้น ำผู้ป่วยส่งแพทย์ 
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ข้อ 2 กำรแสดงฉลำกของวัตถุอันตรำยตำมข้อ 1 ที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรหรือส่งออกไปนอก
รำชอำณำจักร ให้ปฏิบัติตำมข้อ 2 ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกและระดับควำมเป็นพิษของ
วัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 

 

ประกำศ ณ วันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2545 

 

  วิชัย โชควิวัฒน์ 

  (นำยวิชัย โชควิวัฒน์) 

  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
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(ร่ำง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที ่1 

ประเภทผลิตภัณฑ์ล้างจานหรือท าความสะอาดภาชนะหรือเครื่องใช้ในครัว 
 

ด้วยประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรแสดงฉลำกของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ ก ำหนดให้วัตถุอันตรำยที่ผลิต ขำย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  
จะต้องแสดงฉลำกไว้ที่ภำชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตรำย โดยกำรจัดท ำฉลำกวัตถุอันตรำยจะต้อง
แสดงเครื่องหมำย ข้อควำม และลักษณะของข้อควำม ให้ครบถ้วนตำมท่ีประกำศก ำหนด 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับ
กำรแสดงฉลำกส ำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจึงได้จัดท ำ
รำยละเอียดกำรแสดงข้อควำมบนฉลำกผลิตภัณฑ์ไว้โดยมีแนวทำง ดังนี้ 

ข้อ 1 กำรแสดงฉลำกตำมประกำศฉบับนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ประเภท
ผลิตภัณฑ์ล้ำงจำนหรือท ำควำมสะอำดภำชนะหรือเครื่องใช้ในครัวที่มีสำรส ำคัญเป็นสำรในกลุ่มสำรลดแรงตึงผิว
ชนิดประจุลบ (anionic surfactants) หรือสำรในกลุ่มสำรลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (nonionic 
surfactants) ยกเว้นสำรกลุ่มโนนิลฟีนอลเอทอกซีเลต (nonylphenolethoxylates)    

ข้อ 2 รำยละเอียดของประโยชน์ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษำ ค ำเตือน และวิธีแก้พิษเบื้องต้นตำม
ประกำศฉบับนี้ เป็นเพียงแนวทำงในกำรจัดท ำข้อควำมบนฉลำก อย่ำงไรก็ตำม กำรแสดงข้อควำมดังกล่ำว
จะต้องพิจำรณำให้สอดคล้องกับรำยละเอียด ลักษณะ และคุณสมบัติเฉพำะของผลิตภัณฑ์ด้วย 

ข้อ 3 แนวทำงกำรแสดงข้อควำมบนฉลำกของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยตำมข้อ 1 มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้  

(1)  ประโยชน์ ใช้ท ำควำมสะอำดภำชนะหรือเครื่องใช้ในครัว 

   (หรือระบุตำมวัตถุประสงค์กำรใช้ของผลิตภัณฑ์)  

(2)  วิธีใช้ ให้ระบุตำมวิธีใช้จริงของผลิตภัณฑ์ หรือใช้ข้อควำมดังต่อไปนี้ 

   ผสม........(ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) จ ำนวน ....... (ระบุปริมำณ
ที่ใช้ หน่วยเป็นหยด หรือซีซี หรือมิลลิลิตร หรือช้อนชำ) ต่อ
น้ ำ......... (ระบุปริมำณน้ ำที่ใช้) ล้ำงภำชนะหรือเครื่องใช้ในครัว
แล้วล้ำงออกด้วยน้ ำจนสะอำด 

   หรือ 

   หยด....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ)์ จ ำนวน....... (ระบุปริมำณ
ที่ใช้ หน่วยเป็นหยด หรือซีซี หรือมิลลิลิตร หรือช้อนชำ) ลง
บนฟองน้ ำที่เปียก  ใช้ล้ำงภำชนะหรือเครื่องใช้ในครัว  แล้ว
ล้ำงออกด้วยน้ ำจนสะอำด 
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   ส ำหรับชนิดถุงเติม  

ให้เพ่ิมข้อควำม “เท.....  (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) จำก
ถุงเติมใส่ขวด” ก่อนวิธีใช้ข้ำงต้น 

(3) วิธีเก็บรักษำ   เก็บในที่มิดชิด ห่ำงจำกเด็ก อำหำร และสัตว์เลี้ยง  

(4) ค ำเตือน   1. ห้ำมรับประทำน 

2. ระวังอย่ำให้เข้ำตำ  

3. ส ำหรับผู้ที่ผิวหนังแพ้สำรเคมีง่ำยหรือต้องล้ำงเป็น
เวลำนำนหรือเป็นประจ ำ ควรสวมถุงมือยำง 

    4. ห้ำมทิ้ง     (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) หรือภำชนะ
บรรจุที่ ใช้หมดแล้วลงในแม่น้ ำ  คู  คลอง แหล่งน้ ำ
สำธำรณะ  

(5) วิธีแก้พิษเบื้องต้น 1. หำกเข้ำตำ ให้รีบล้ำงด้วยน้ ำสะอำดจนอำกำรระคำยเคือง
ทุเลำ หำกไม่ทุเลำให้ไปพบแพทย์ 

2. หำกกลืนกิน............... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) 
ห้ำมท ำให้อำเจียน ให้ดื่มน้ ำหรือนมปริมำณมำกๆ เพ่ือ
เจือจำง แล้วรีบน ำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภำชนะ
บรรจุ ฉลำก หรือใบแทรกของ........ (ระบุชื่อกำรค้ำของ
ผลิตภัณฑ์)  

 

 

   ประกำศ ณ วันที่  
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(ร่ำง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที ่1 

ประเภทผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสกปรกก่อนซกัผ้า 
 

ด้วยประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรแสดงฉลำกของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ ก ำหนดให้วัตถุอันตรำยที่ผลิต ขำย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  
จะต้องแสดงฉลำกไว้ที่ภำชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตรำย โดยกำรจัดท ำฉลำกวัตถุอันตรำยจะต้อง
แสดงเครื่องหมำย ข้อควำม และลักษณะของข้อควำม ให้ครบถ้วนตำมท่ีประกำศก ำหนด 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับ
กำรแสดงฉลำกส ำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจึงได้จัดท ำ
รำยละเอียดกำรแสดงข้อควำมบนฉลำกผลิตภัณฑ์ไว้โดยมีแนวทำง ดังนี้ 

ข้อ 1 กำรแสดงฉลำกตำมประกำศฉบับนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ประเภท
ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำหรือผลิตภัณฑ์ขจัดครำบสกปรกก่อนซักผ้ำ ที่มีสำรส ำคัญเป็นสำรในกลุ่มสำรลดแรงตึงผิวชนิด
ประจุลบ (anionic surfactants) หรือสำรในกลุ่มสำรลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (nonionic surfactants) 
ยกเว้นสำรกลุ่มโนนิลฟีนอลเอทอกซีเลต (nonylphenolethoxylates)    

ข้อ 2 รำยละเอียดของประโยชน์ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษำ ค ำเตือน และวิธีแก้พิษเบื้องต้นตำม
ประกำศฉบับนี้ เป็นเพียงแนวทำงในกำรจัดท ำข้อควำมบนฉลำก อย่ำงไรก็ตำม กำรแสดงข้อควำมดังกล่ำว
จะต้องพิจำรณำให้สอดคล้องกับรำยละเอียด ลักษณะ และคุณสมบัติเฉพำะของผลิตภัณฑ์ด้วย 

ข้อ 3 แนวทำงกำรแสดงข้อควำมบนฉลำกของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยตำมข้อ 1 มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้  

(1) ประโยชน์  ใช้ซักผ้ำ  (หรือระบุตำมวัตถุประสงค์กำรใช้ของผลิตภัณฑ์ตำม
จริง เช่น ใช้ขจัดครำบสกปรกก่อนกำรซักผ้ำหรือใช้ทั้งขจัด
ครำบสกปรกก่อนกำรซักผ้ำและซักผ้ำ)  

(2)  วิธีใช้   ให้ระบุตำมวิธีใช้จริงของผลิตภัณฑ์ หรือใช้ข้อควำมดังต่อไปนี้ 

  ส ำหรับกำรซักผ้ำด้วยมือ 

ผสม........ (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) จ ำนวน .......(ระบุปริมำณ
ที่ใช้ หน่วยเป็นซีซี หรือมิลลิลิตร  หรือฝำ) ต่อน้ ำ.........(ระบุ
ปริมำณน้ ำที่ใช้)  ส ำหรับผ้ำ........ชิ้น (ระบุจ ำนวนผ้ำ)  ใช้ซักผ้ำ
แล้วล้ำงออกด้วยน้ ำจนสะอำด  

  ส ำหรับกำรซักผ้ำด้วยเครื่อง 

ใช้........ (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) จ ำนวน....... (ระบุปริมำณที่
ใช้ หน่วยเป็นซีซี หรือมิลลิลิตร  หรือฝำ)  ต่อผ้ำ........ชิ้น (ระบุ
จ ำนวนผ้ำ)  แล้วซักตำมโปรแกรมกำรซักของเครื่องซักผ้ำ 
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ส ำหรับกำรขจัดครำบสกปรกก่อนกำรซักผ้ำ 

ทำหรือป้ำย........ (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) ลงบนเสื้อผ้ำ
บริเวณท่ีต้องกำรขจัดครำบทิ้งไว้สักครู่ จำกนั้นน ำผ้ำไปซัก 

ส ำหรับชนิดถุงเติม 

ให้เพ่ิมข้อควำม “เท.....  (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) จำก
ถุงเติมใส่ขวด” ก่อนวิธีใช้ข้ำงต้น 

(3) วิธีเก็บรักษำ   เก็บในที่มิดชิด ห่ำงจำกเด็ก อำหำร และสัตว์เลี้ยง  

(4) ค ำเตือน   1. ห้ำมรับประทำน 

2. ระวังอย่ำให้เข้ำตำ  

3. ส ำหรับผู้ที่ผิ วหนังแพ้สำรเคมีง่ ำยหรือต้องซักเป็น
เวลำนำนหรือเป็นประจ ำ ควรสวมถุงมือยำง 

   4. ห้ำมทิ้ง........ (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) หรือภำชนะ
บรรจุที่ ใช้หมดแล้วลงในแม่น้ ำ  คู  คลอง แหล่งน้ ำ
สำธำรณะ  

(5) วิธีแก้พิษเบื้องต้น 1. หำกเข้ำตำ ให้รีบล้ำงด้วยน้ ำสะอำดจนอำกำรระคำยเคือง
ทุเลำ หำกไม่ทุเลำให้ไปพบแพทย์ 

2. หำกกลืนกิน............. (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์)  
ห้ำมท ำให้อำเจียน ให้ดื่มน้ ำหรือนมปริมำณมำกๆ เพ่ือ
เจือจำง แล้วรีบน ำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภำชนะ
บรรจุ ฉลำก หรือใบแทรกของ........ (ระบุชื่อกำรค้ำของ
ผลิตภัณฑ์)  

 

       

  ประกำศ ณ วันที่  
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(ร่ำง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

ประเภทผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพื้น ฝาผนัง เคร่ืองสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ 
 

ด้วยประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรแสดงฉลำกของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ ก ำหนดให้วัตถุอันตรำยที่ผลิต ขำย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  
จะต้องแสดงฉลำกไว้ที่ภำชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตรำย โดยกำรจัดท ำฉลำกวัตถุอันตรำยจะต้อง
แสดงเครื่องหมำย ข้อควำม และลักษณะของข้อควำม ให้ครบถ้วนตำมท่ีประกำศก ำหนด 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับ
กำรแสดงฉลำกส ำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจึงได้จัดท ำ
รำยละเอียดกำรแสดงข้อควำมบนฉลำกผลิตภัณฑ์ไว้โดยมีแนวทำง ดังนี้ 

ข้อ 1 กำรแสดงฉลำกตำมประกำศฉบับนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ประเภท
ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดพ้ืน ฝำผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ที่มีสำรส ำคัญเป็นสำรในกลุ่มสำรลดแรงตึง
ผิวชนิดประจุลบ (anionic surfactants) หรือสำรในกลุ่มสำรลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (nonionic 
surfactants) ยกเว้นสำรกลุ่มโนนิลฟีนอลเอทอกซีเลต (nonylphenolethoxylates)    

ข้อ 2 รำยละเอียดของประโยชน์ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษำ ค ำเตือน และวิธีแก้พิษเบื้องต้นตำม
ประกำศฉบับนี้ เป็นเพียงแนวทำงในกำรจัดท ำข้อควำมบนฉลำก อย่ำงไรก็ตำม กำรแสดงข้อควำมดังกล่ำว
จะต้องพิจำรณำให้สอดคล้องกับรำยละเอียด ลักษณะ และคุณสมบัติเฉพำะของผลิตภัณฑ์ด้วย 

ข้อ 3  แนวทำงกำรแสดงข้อควำมบนฉลำกของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยตำมข้อ 1 มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้  

(1)  ประโยชน์ ใช้ท ำควำมสะอำดพ้ืน ฝำผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่น ๆ  
  (หรือระบุตำมวัตถุประสงค์กำรใช้ของผลิตภัณฑ์)  

(2) วิธีใช้   ให้ระบุตำมวิธีใช้จริงของผลิตภัณฑ์ หรือใช้ข้อควำมดังต่อไปนี้ 

  ส ำหรับกำรท ำควำมสะอำดพ้ืนฝำผนัง  

  ผสม........ (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) จ ำนวน .......(ระบุ
ปริมำณที่ใช้ หน่วยเป็นซีซี หรือมิลลิลิตร  หรือฝำ) ต่อน้ ำ....... 
(ระบุปริมำณน้ ำที่ ใช้ )   แล้วใช้ผ้ำชุบหรือจุ่มผ้ำม็อบหรือ
ฟองน้ ำ น ำมำเช็ดหรือใช้แปรงขัดถูให้ทั่วบริเวณหรือส่วนที่
ต้องกำรท ำควำมสะอำด แล้วล้ำงออกด้วยน้ ำสะอำด 

  ส ำหรับกำรท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ เครื่องสุขภัณฑ์ 

เท........ (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) ลงบนบริเวณพ้ืนผิว
หรือเครื่องสุขภัณฑ์  ใช้ฟองน้ ำหรือแปรงขัดถู แล้วล้ำงออก
ด้วยน้ ำสะอำด 
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ส ำหรับผลิตภัณฑ์ล้ำงรถหรือวัสดุอื่นๆ  

ล้ำงฝุ่นละอองที่ติดอยู่ที่รถหรือวัสดุที่ต้องกำรท ำควำมสะอำด
ด้วยน้ ำสะอำดผสม........ (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) 
จ ำนวน....... (ระบุปริมำณที่ใช้ หน่วยเป็นซีซี หรือมิลลิลิตร  
หรือฝำ) ต่อน้ ำ....... (ระบุปริมำณน้ ำที่ใช้)   ใช้ผ้ำหรือฟองน้ ำ
ชุบ บิดให้หมำด เช็ดให้ทั่ว แล้วล้ำงออกด้วยน้ ำสะอำด และ
เช็ดให้แห้ง 

(3) วิธีเก็บรักษำ   เก็บในที่มิดชิด ห่ำงจำกเด็ก อำหำร และสัตว์เลี้ยง  

(4) ค ำเตือน   1. ห้ำมรับประทำน 

  2. ระวังอย่ำให้เข้ำตำ ถูกผิวหนัง หรือสูดดม 

    3. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยำง รองเท้ำยำง และภำยหลังกำร
ใช้หรือหยิบจับ ควรล้ำงถุงมือยำง รองเท้ำยำง และมือ
ด้วยน้ ำและสบู่ทุกครั้ง 

    4. ห้ำมทิ้ง........ (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) หรือภำชนะ
บรรจุที่ ใช้หมดแล้วลงในแม่น้ ำ  คู  คลอง แหล่งน้ ำ
สำธำรณะ  

(5) วิธีแก้พิษเบื้องต้น 1. หำกถูกผิวหนังให้ล้ำงออกด้วยน้ ำจ ำนวนมำกๆ หำกเปื้อน
เสื้อผ้ำ ให้รีบถอดออกแล้วล้ำงร่ำยกำยด้วยน้ ำและสบู่ทุก
ครั้ง 

    2. หำกเข้ำตำให้รีบล้ำงออกด้วยน้ ำสะอำดจนอำกำรระคำย
เคืองทุเลำหำกไม่ทุเลำให้ไปพบแพทย์ 

     3. หำกกลืนกิน........ (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์)  ห้ำมท ำ
ให้อำเจียน ให้ดื่มน้ ำหรือนมปริมำณมำกๆ เพ่ือเจือจำง 
แล้วรีบน ำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภำชนะบรรจุ ฉลำก 
หรือใบแทรกของ........ (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์)  

 

      ประกำศ ณ วันที่  
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(ร่ำง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ า 
ที่มีแคลเซียมไฮโปคลอไรต์  (calcium hypochlorite) เป็นสารส าคัญ 

 
 

ด้วยประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรแสดงฉลำกของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ ก ำหนดให้วัตถุอันตรำยที่ผลิต ขำย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  
จะต้องแสดงฉลำกไว้ที่ภำชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตรำย โดยกำรจัดท ำฉลำกวัตถุอันตรำยจะต้อง
แสดงเครื่องหมำย ข้อควำม และลักษณะของข้อควำม ให้ครบถ้วนตำมท่ีประกำศก ำหนด 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับ
กำรแสดงฉลำกส ำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจึงได้จัดท ำ
รำยละเอียดกำรแสดงข้อควำมบนฉลำกผลิตภัณฑ์ไว้โดยมีแนวทำง ดังนี้ 

ข้อ 1 กำรแสดงฉลำกตำมประกำศฉบับนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ประเภท
ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรคในสระว่ำยน้ ำที่มีแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ (calcium hypochlorite) เป็นสำรส ำคัญ 

ข้อ 2 กำรแสดงชื่อและอัตรำส่วนสำรส ำคัญ รำยละเอียดของประโยชน์ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษำ 
ค ำเตือน อำกำรเกิดพิษ วิธีแก้พิษเบื้องต้น ค ำแนะน ำส ำหรับแพทย์ และรูปสัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำย 
ค ำสัญญำณ และข้อควำมแสดงควำมเป็นอันตรำยตำมประกำศฉบับนี้ เป็นเพียงแนวทำงในกำรจัดท ำข้อควำม
บนฉลำก อย่ำงไรก็ตำม กำรแสดงข้อควำมดังกล่ำวจะต้องพิจำรณำให้สอดคล้องกับรำยละเอียด ลักษณะ และ
คุณสมบัติเฉพำะของผลิตภัณฑ์ด้วย 

ข้อ 3 แนวทำงกำรแสดงข้อควำมบนฉลำกของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยตำมข้อ 1 มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อและอัตรำส่วนของสำรส ำคัญ  

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

  (ระบุอัตรำส่วนตำมที่แจ้งข้อเท็จจริงไว้) 

(2) ประโยชน์ ใช้ฆ่ำเชื้อโรคในสระว่ำยน้ ำ 

(3) วิธีใช้   ใช้ข้อควำมดังต่อไปนี้  หรือให้ระบุตำมวิธีใช้จริงของ
ผลิตภัณฑ์ 

1. ให้เติม....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) ลงใน
สระว่ำยน้ ำในตอนค่ ำหลังจำกปิดสระแล้ว 

  ห้ำมเติมลงในสระขณะที่มีผู้ใช้สระว่ำยน้ ำ 
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2. กำรใช้....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) ต้องให้
ได้ควำมเข้มข้นของคลอรีนอิสระอยู่ระหว่ำง 1-3 
พีพีเอ็ม (ppm) โดยให้ค ำนวณจำกปริมำตรน้ ำใน
สระ ในอัตรำ....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) 
จ ำนวน ..... กรัมต่อน้ ำในสระ  ......ลิตร  

3. น ำ....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) ตำม
ปริมำณที่ค ำนวณได้ในข้อ 2. ใส่ลงในถังแล้วเติม
น้ ำลงไป  10  เท่ำ  ผสมให้เข้ำกัน แล้วน ำไปเทลง
สระให้ทั่วโดยรอบแล้วทิ้งไว้ค้ำงคืน 

4.  ในตอนเช้ำให้ตรวจวัดปริมำณคลอรีนอิสระว่ำ
เป็นไปตำมค่ำมำตรฐำนในข้อ 2.  

(4) วิธีเก็บรักษำ   ปิดฝำให้สนิท  เก็บไว้ในที่แห้ง  และมิดชิด  ห่ำงจำกเด็ก  
อำหำร  สัตว์เลี้ยง  เปลวไฟ  ควำมร้อน  สำรประกอบ
พวกแอมโมเนีย  และสำรออกซิไดซ์ 

(5) ค ำเตือน   1. ห้ำมรับประทำนหรือสูดดม 

2. ขณะใช้ควรสวมถุงมือและรองเท้ำ  

3. ระวังอย่ำให้ถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้ำก่อนกำรเจือจำง   
และอย่ำให้เข้ำตำหรือสูดดมก่อนหรือหลังกำร 
เจือจำง 

4. ห้ำมใช้....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) ร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยแอมโมเนียมหรือกรด  
เช่น  ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดโถส้วม  ผลิตภัณฑ์
ขจัดสนิม   น้ ำส้มสำยชู 

5. ภำชนะท่ีใช้หมดแล้ว ควรทิ้งหรือท ำลำย  
ห้ ำมทิ้ ง ล ง ในแม่น้ ำ  คู คลอง  หรื อแหล่ งน้ ำ
สำธำรณะ   

(6)  อำกำรเกิดพิษ ระคำยเคืองผิวหนัง นัยน์ตำ ทำงเดินหำยใจ และทำงเดิน
อำหำร 

(7) วิธีแก้พิษเบื้องต้น 1. หำกถูกผิวหนัง ให้ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดจ ำนวนมำกๆ 
หำกยังมีอำกำรระคำยเคืองอยู่ ให้ไปพบแพทย์ 

2. หำกเข้ำตำ ให้รีบล้ำงตำด้วยน้ ำสะอำดจนอำกำร
ระคำยเคืองทุเลำ หำกไม่ทุเลำให้ไปพบแพทย์ 

3. หำกได้รับพิษจำกกำรสูดดม ให้รีบน ำผู้ป่วยออกไป
ยังบริเวณท่ีมีอำกำศบริสุทธิ์ 
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4. หำกกลืนกิน....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์)  
ให้รีบดื่มน้ ำหรือนมปริมำณมำกๆ เพ่ือเจือจำง 
ห้ำมท ำให้อำเจียน จำกนั้นรีบน ำผู้ป่วยส่งแพทย์
พร้อมภำชนะบรรจุ  ฉลำก  หรือใบแทรกของ.......
(ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) 

(8) ค ำแนะน ำส ำหรับแพทย์ 1. ห้ำมท ำให้อำเจียน และห้ำมให้สำรประเภท 
acidic antidote 

2. ให้รับประทำน นม  ไข่ขำว  ยำลดกรด (antacid) 
หรือสำรละลำยโซเดียมไทโอซัลเฟต (sodium 
thiosulfate) 1% ไม่ควรให้โซเดียมไบคำร์บอเนต 
(sodium bicarbonate) เพรำะจะท ำให้เกิดก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ (carbondioxide) 

(9)   ให้แสดงรูปสัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำย (hazard pictogram)  ค ำสัญญำณ 
(signal word) และข้อควำมแสดงควำมเป็นอันตรำย (hazard statement) ตำมระบบสำกลกำรจ ำแนก
ประเภทควำมเป็นอันตรำยและกำรติดฉลำกสำรเคมีที่ เป็นระบบเดียวกันทั่ว โลก (Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals; GHS) ดังนี้ 

  
รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย  

ให้มีขนำดที่เหมำะสมตำมขนำดฉลำก 
ซึ่งประกอบด้วยกรอบสีแดงรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสท ำมุม ๔๕ องศำ กับแนวระนำบ 
(รูปเพชร) ภำยในมีสัญลักษณ์สีด ำที่มี
ขนำดที่เหมำะสมบนพื้นหลังสีขำว 

 

ค าสัญญาณ อันตราย 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย สำรออกซิไดซ์ อำจเร่งกำรลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น 
เป็นอันตรำยเมื่อกลืนกินและอำจเป็นอันตรำยเมื่อสัมผัสผิวหนัง 

ท ำให้ผิวหนังไหม้อย่ำงรุนแรงและท ำลำยดวงตำ 
อำจระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจ 
เป็นพิษร้ำยแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ ำ 

 
 

       
ประกำศ ณ วันที่  
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(ร่ำง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ า  
ที่มีกรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก (trichloroisocyanuric acid) เป็นสารส าคัญ 

 

ด้วยประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรแสดงฉลำกของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ ก ำหนดให้วัตถุอันตรำยที่ผลิต ขำย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  
จะต้องแสดงฉลำกไว้ที่ภำชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตรำย โดยกำรจัดท ำฉลำกวัตถุอันตรำยจะต้อง
แสดงเครื่องหมำย ข้อควำม และลักษณะของข้อควำม ให้ครบถ้วนตำมที่ประกำศก ำหนด 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับ
กำรแสดงฉลำกส ำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจึงได้จัดท ำ
รำยละเอียดกำรแสดงข้อควำมบนฉลำกผลิตภัณฑ์ไว้โดยมีแนวทำง ดังนี้ 

ข้อ 1 กำรแสดงฉลำกตำมประกำศฉบับนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ประเภท
ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรคในสระว่ำยน้ ำที่มีกรดไตรคลอโรไอโซไซยำนูริก (trichloroisocyanuric acid) เป็น
สำรส ำคัญ 

ข้อ 2 กำรแสดงชื่อและอัตรำส่วนสำรส ำคัญ รำยละเอียดของประโยชน์ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษำ 
ค ำเตือน อำกำรเกิดพิษ วิธีแก้พิษเบื้องต้น ค ำแนะน ำส ำหรับแพทย์ และรูปสัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำย 
ค ำสัญญำณ และข้อควำมแสดงควำมเป็นอันตรำย ตำมประกำศฉบับนี้ เป็นเพียงแนวทำงในกำรจัดท ำข้อควำม
บนฉลำก อย่ำงไรก็ตำม กำรแสดงข้อควำมดังกล่ำวจะต้องพิจำรณำให้สอดคล้องกับรำยละเอียด ลักษณะ และ
คุณสมบัติเฉพำะของผลิตภัณฑ์ด้วย 

ข้อ 3 แนวทำงกำรแสดงข้อควำมบนฉลำกของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยตำมข้อ 1 มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อและอัตรำส่วนของสำรส ำคัญ  

  กรดไตรคลอโรไอโซไซยำนูริก (trichloroisocyanuric acid) 
….......% w/w ค ำนวณในรูปคลอรีนอิสระ (as available 
chlorine)  

  (ระบุอัตรำส่วนตำมที่แจ้งข้อเท็จจริงไว้) 

(2) ประโยชน์ ใช้ฆ่ำเชื้อโรคในสระว่ำยน้ ำ 

(3) วิธีใช้   ใช้ข้อควำมดังต่อไปนี้  หรือให้ระบุตำมวิธีใช้จริงของ
ผลิตภัณฑ์ 

1. ให้เติม....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) ลงใน
สระว่ำยน้ ำในตอนค่ ำหลังจำกปิดสระแล้ว 

  ห้ำมเติมลงในสระขณะที่มีผู้ใช้สระว่ำยน้ ำ 
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2. กำรใช้....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) ต้องให้
ได้ควำมเข้มข้นของคลอรีนอิสระอยู่ระหว่ำง 1-3 
พีพีเอ็ม (ppm) โดยให้ค ำนวณจำกปริมำตรน้ ำใน
สระ ในอัตรำ....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) 
จ ำนวน ..... กรัมต่อน้ ำในสระ ...... ลิตร  

3. น ำ.......(ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) ตำมปริมำณ
ที่ค ำนวณได้ในข้อ 2. ใส่ลงในถังแล้วเติมน้ ำลงไป  
10  เท่ำ  ผสมให้เข้ำกัน แล้วน ำไปเทลงสระให้ทั่ว
โดยรอบ แล้วทิ้งไว้ค้ำงคืน 

4.  ในตอนเช้ำให้ตรวจวัดปริมำณคลอรีนอิสระว่ำ
เป็นไปตำมค่ำมำตรฐำนในข้อ 2.  

(4) วิธีเก็บรักษำ   ปิดฝำให้สนิท  เก็บไว้ในที่แห้ง  และมิดชิด  ห่ำงจำกเด็ก  
อำหำร  สัตว์เลี้ยง  เปลวไฟ  ควำมร้อน  สำรประกอบ
พวกแอมโมเนีย  และสำรออกซิไดซ์ 

(5) ค ำเตือน   1. ห้ำมรับประทำนหรือสูดดม 

2. ขณะใช้ควรสวมถุงมือและรองเท้ำ  

3. ระวังอย่ำให้ถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้ำก่อนกำรเจือจำง 
และอย่ำให้เข้ำตำหรือสูดดมก่อนหรือหลังกำร 
เจือจำง 

4. ห้ำมใช้....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) ร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยแอมโมเนียมหรือกรด  
เช่น  ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดโถส้วม  ผลิตภัณฑ์
ขจัดสนิม  น้ ำส้มสำยชู 

5. ภำชนะท่ีใช้หมดแล้ว ควรทิ้งหรือท ำลำย  
  ห้ ำมทิ้ ง ล ง ในแม่น้ ำ  คู คลอง  หรื อแหล่ งน้ ำ

สำธำรณะ   

(6)  อำกำรเกิดพิษ ระคำยเคืองผิวหนัง นัยน์ตำ ทำงเดินหำยใจ และทำงเดิน
อำหำร 

(7) วิธีแก้พิษเบื้องต้น 1. หำกถูกผิวหนัง ให้ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดจ ำนวนมำกๆ 
หำกยังมีอำกำรระคำยเคืองอยู่ ให้ไปพบแพทย ์

2. หำกเข้ำตำ ให้รีบล้ำงตำด้วยน้ ำสะอำดจนอำกำร
ระคำยเคืองทุเลำ หำกไม่ทุเลำให้ไปพบแพทย์ 

3. หำกได้รับพิษจำกกำรสูดดม ให้รีบน ำผู้ป่วยออกไป
ยังบริเวณท่ีมีอำกำศบริสุทธิ์ 
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4. หำกกลืนกิน....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์))  
ให้รีบดื่มน้ ำหรือนมปริมำณมำกๆ เพ่ือเจือจำง 
ห้ำมท ำให้อำเจียน จำกนั้นรีบน ำผู้ป่วยส่งแพทย์
พร้อมภำชนะบรรจุ  ฉลำก  หรือใบแทรกของ.......
(ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) 

(8) ค ำแนะน ำส ำหรับแพทย์ 1. ห้ำมท ำให้อำเจียน และห้ำมให้สำรประเภท 
acidic antidote 

2. ให้รับประทำน นม ไข่ขำว ยำลดกรด (antacid) 
หรือสำรละลำยโซเดียมไทโอซัลเฟต (sodium 
thiosulfate) 1% ไม่ควรให้โซเดียมไบคำร์บอเนต 
(sodium bicarbonate) เพรำะจะท ำให้เกิดก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ (carbondioxide) 

(9)   ให้แสดงรูปสัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำย (hazard pictogram)  ค ำสัญญำณ 
(signal word) และข้อควำมแสดงควำมเป็นอันตรำย (hazard statement) ตำมระบบสำกลกำรจ ำแนก
ประเภทควำมเป็นอันตรำยและกำรติดฉลำกสำรเคมีที่ เป็นระบบเดียวกันทั่ว โลก (Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals; GHS) ดังนี้ 

 

รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย  

ให้มีขนำดที่เหมำะสมตำมขนำดฉลำก 
ซึ่งประกอบด้วยกรอบสีแดงรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสท ำมุม ๔๕ องศำ กับแนวระนำบ 
(รูปเพชร) ภำยในมีสัญลักษณ์สีด ำที่มี
ขนำดที่เหมำะสมบนพื้นหลังสีขำว 

 

ค าสัญญาณ อันตราย 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย สำรออกซิไดซ์ อำจเร่งกำรลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น 
เป็นอันตรำยเมื่อกลืนกิน 

ระคำยเคืองต่อดวงตำอย่ำงรุนแรง 
อำจระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจ 

เป็นพิษร้ำยแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ ำและมีผลกระทบระยะยำว 
 

        
 ประกำศ ณ วันที่  
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(ร่ำง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ า  
ที่มีโซเดียมไดคลอโรไอโซไซยานูเรต (sodium dichloroisocyanurate) เป็นสารส าคัญ 

 

ด้วยประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรแสดงฉลำกของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ ก ำหนดให้วัตถุอันตรำยที่ผลิต ขำย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ  
จะต้องแสดงฉลำกไว้ที่ภำชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตรำย โดยกำรจัดท ำฉลำกวัตถุอันตรำยจะต้อง
แสดงเครื่องหมำย ข้อควำม และลักษณะของข้อควำม ให้ครบถ้วนตำมท่ีประกำศก ำหนด 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับ
กำรแสดงฉลำกส ำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจึงได้จัดท ำ
รำยละเอียดกำรแสดงข้อควำมบนฉลำกผลิตภัณฑ์ไว้โดยมีแนวทำง ดังนี้ 

ข้อ 1 กำรแสดงฉลำกตำมประกำศฉบับนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ประเภท
ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรคในสระว่ำยน้ ำที่มีโซเดียมไดคลอโรไอโซไซยำนูเรต (sodium dichloroisocyanurate) 
เป็นสำรส ำคัญ 

ข้อ 2 กำรแสดงชื่อและอัตรำส่วนสำรส ำคัญ รำยละเอียดของประโยชน์ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษำ 
ค ำเตือน อำกำรเกิดพิษ วิธีแก้พิษเบื้องต้น ค ำแนะน ำส ำหรับแพทย์ และรูปสัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำย 
ค ำสัญญำณ และข้อควำมแสดงควำมเป็นอันตรำย ตำมประกำศฉบับนี้ เป็นเพียงแนวทำงในกำรจัดท ำข้อควำม
บนฉลำก อย่ำงไรก็ตำม กำรแสดงข้อควำมดังกล่ำวจะต้องพิจำรณำให้สอดคล้องกับรำยละเอียด ลักษณะ และ
คุณสมบัติเฉพำะของผลิตภัณฑ์ด้วย 

ข้อ 3 แนวทำงกำรแสดงข้อควำมบนฉลำกของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยตำมข้อ 1 มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อและอัตรำส่วนของสำรส ำคัญ  

  โ ซ เ ดี ย ม ไ ด ค ล อ โ ร ไ อ โ ซ ไ ซ ย ำ นู เ ร ต  ( sodium 
dichloroisocyanurate) ….......% w/w ค ำนวณในรูป
คลอรีนอิสระ (as available chlorine)  

  (ระบุอัตรำส่วนตำมที่แจ้งข้อเท็จจริงไว้) 

(2) ประโยชน์ ใช้ฆ่ำเชื้อโรคในสระว่ำยน้ ำ 

(3) วิธีใช้   ใช้ข้อควำมดังต่อไปนี้ หรือให้ระบุตำมวิธีใช้จริงของผลิตภัณฑ ์

1. ให้เติม....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) ลงใน
สระว่ำยน้ ำในตอนค่ ำหลังจำกปิดสระแล้ว 

  ห้ำมเติมลงในสระขณะที่มีผู้ใช้สระว่ำยน้ ำ 

2. กำรใช้....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) ต้องให้
ได้ควำมเข้มข้นของคลอรีนอิสระอยู่ระหว่ำง 1-3 
พีพีเอ็ม (ppm) โดยให้ค ำนวณจำกปริมำตรน้ ำใน
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สระ ในอัตรำ....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์)  
จ ำนวน ..... กรัมต่อน้ ำในสระ  ...... ลิตร  

3. น ำ....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) ตำม
ปริมำณที่ค ำนวณได้ในข้อ 2.  ใส่ลงในถังแล้วเติม
น้ ำลงไป  10 เท่ำ ผสมให้เข้ำกัน แล้วน ำไปเทลง
สระให้ทั่วโดยรอบ แล้วทิ้งไว้ค้ำงคืน 

4.  ในตอนเช้ำให้ตรวจวัดปริมำณคลอรีนอิสระว่ำ
เป็นไปตำมค่ำมำตรฐำนในข้อ 2.  

(4) วิธีเก็บรักษำ   ปิดฝำให้สนิท  เก็บไว้ในที่แห้ง  และมิดชิด  ห่ำงจำกเด็ก  
อำหำร  สัตว์เลี้ยง  เปลวไฟ  ควำมร้อน  สำรประกอบ
พวกแอมโมเนีย  และสำรออกซิไดซ์ 

(5) ค ำเตือน   1. ห้ำมรับประทำนหรือสูดดม 

2. ขณะใช้ควรสวมถุงมือและรองเท้ำ  

3. ระวังอย่ำให้ถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้ำก่อนกำรเจือจำง 
และอย่ำให้เข้ำตำหรือสูดดมก่อนหรือหลังกำร 
เจือจำง 

4. ห้ำมใช้....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) ร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยแอมโมเนียมหรือกรด  
เช่น  ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดโถส้วม  ผลิตภัณฑ์
ขจัดสนิม   น้ ำส้มสำยชู 

5. ภำชนะท่ีใช้หมดแล้ว ควรทิ้งหรือท ำลำย  
  ห้ ำมทิ้ ง ล ง ในแม่น้ ำ  คู คลอง  หรื อแหล่ งน้ ำ

สำธำรณะ   

(6)  อำกำรเกิดพิษ ระคำยเคืองผิวหนัง นัยน์ตำ ทำงเดินหำยใจ และทำงเดิน
อำหำร 

(7) วิธีแก้พิษเบื้องต้น 1. หำกถูกผิวหนัง ให้ล้ำงด้วยน้ ำสะอำดจ ำนวนมำกๆ 
หำกยังมีอำกำรระคำยเคืองอยู่ ให้ไปพบแพทย์ 

2. หำกเข้ำตำ ให้รีบล้ำงตำด้วยน้ ำสะอำดจนอำกำร
ระคำยเคืองทุเลำ หำกไม่ทุเลำให้ไปพบแพทย์ 

3. หำกได้รับพิษจำกกำรสูดดม ให้รีบน ำผู้ป่วยออกไป
ยังบริเวณท่ีมีอำกำศบริสุทธิ์ 

4. หำกกลืนกิน....... (ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์)  
ให้รีบดื่มน้ ำหรือนมปริมำณมำกๆ เพ่ือเจือจำง 
ห้ำมท ำให้อำเจียน จำกนั้นรีบน ำผู้ป่วยส่งแพทย์
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พร้อมภำชนะบรรจุ  ฉลำก  หรือใบแทรกของ.......
(ระบุชื่อกำรค้ำของผลิตภัณฑ์) 

(8) ค ำแนะน ำส ำหรับแพทย์ 1. ห้ำมท ำให้อำเจียน และห้ำมให้สำรประเภท 
acidic antidote 

2. ให้รับประทำน นม ไข่ขำว ยำลดกรด (antacid) 
หรือสำรละลำยโซเดียมไทโอซัลเฟต (sodium 
thiosulfate) 1% ไม่ควรให้โซเดียมไบคำร์บอเนต 
(sodium bicarbonate) เพรำะจะท ำให้เกิดก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ (carbondioxide) 

(9)   ให้แสดงรูปสัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำย (hazard pictogram)  ค ำสัญญำณ 
(signal word) และข้อควำมแสดงควำมเป็นอันตรำย (hazard statement) ตำมระบบสำกลกำรจ ำแนก
ประเภทควำมเป็นอันตรำยและกำรติดฉลำกสำรเคมีที่ เป็นระบบเดียวกันทั่ว โลก (Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals; GHS) ดังนี้ 

  
รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย  

ให้มีขนำดที่เหมำะสมตำมขนำดฉลำก 
ซึ่งประกอบด้วยกรอบสีแดงรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสท ำมุม ๔๕ องศำ กับแนวระนำบ 
(รูปเพชร) ภำยในมีสัญลักษณ์สีด ำที่มี
ขนำดที่เหมำะสมบนพื้นหลังสีขำว 

 

ค าสัญญาณ อันตราย 

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย สำรออกซิไดซ์ อำจเร่งกำรลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น 
เป็นอันตรำยเมื่อกลืนกิน 

ระคำยเคืองต่อดวงตำอย่ำงรุนแรง 
อำจระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจ 

เป็นพิษร้ำยแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ ำและมีผลกระทบระยะยำว 
 

 
 
      ประกำศ ณ วันที่  
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 ตัวอย่างฉลากสมมุติส าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ ์
 

o ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ล้างจาน    

จัดท ำตำมแนวทำงกำรแสดงฉลำกตำม (ร่ำง) ประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรำยชนิดที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ล้ำงจำนหรือท ำควำมสะอำด
ภำชนะหรือเครื่องใช้ในครัว 

 

 

o ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ไล่ยุงท่ีมีน้ ามันตะไคร้หอม  
(citronella oil) เป็นสารส าคัญ 

จัดท ำตำมแนวทำงกำรแสดงฉลำกตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกของผลิตภัณฑ์
ไล่แมลงประเภทผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป ที่ประกอบด้วย citronella 
oil 
 

 

 

o ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ าที่มี
แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (calcium hypochlorite) เป็น
สารส าคัญ 

จัดท ำตำมแนวทำงกำรแสดงฉลำกตำม (ร่ำง) ประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกของผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรคในสระว่ำยน้ ำ
ที่มีแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (calcium hypochlorite) เป็น
สำรส ำคัญ 
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 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว  

จัดท ำตำมแนวทำงกำรแสดงฉลำกตำม (ร่ำง) ประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรำยชนิดที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ซักผ้ำหรือผลิตภัณฑ์ขจัด
ครำบสกปรกก่อนซักผ้ำ 

 

 

 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพื้น  

จัดท ำตำมแนวทำงกำรแสดงฉลำกตำม (ร่ำง) ประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรำยชนิดที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดพ้ืน ฝำผนัง 
เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอ่ืนๆ 

 

 

 

 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ล้างรถ  

จัดท ำตำมแนวทำงกำรแสดงฉลำกตำม (ร่ำง) ประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรำยชนิดที่ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดพ้ืน ฝำผนัง 
เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอ่ืนๆ 

 

 

 

 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์กาว 

จัดท ำตำมแนวทำงกำรแสดงฉลำกตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง กำรแสดงฉลำกผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในกำรยึดติดหรือติดกันของพ้ืนผิววัสดุที่ประกอบด้วยสำรในกลุ่ม 
alkyl cyanoacrylate 
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 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ล้างจาน    
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 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ไล่ยุงท่ีมีน้ ามันตะไคร้หอม (citronella oil) เป็นสารส าคัญ 
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 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื ้อโรคในสระว่ายน้ าที ่มีแคล เซียมไฮโปคลอไรต์                       
(calcium hypochlorite) เป็นสารส าคัญ 
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 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว  
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 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพื้น  
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 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ล้างรถ  
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 ตัวอย่างการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์กาว 
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บทท่ี 5 

ค าถามที่พบบ่อย (Q&A) 

 

 

Q1 การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ผู้ประกอบการต้องท าอย่างไร 

A1 o ผู้ประกอบกำรต้องตรวจสอบรำยชื่อสำรส ำคัญและเงื่อนไขกำรใช้ของผลิตภัณฑ์ว่ำจัดเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่
1 ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง บัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย พ.ศ.2556 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
ได้แก่ ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม  เรื่อง บัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  และประกำศ
กระทรวงอุตสำหกรรม  เรื่อง บัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  หรือไม ่

o หำกเข้ำข่ำย  ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่  1 ตำมแบบ วอ./สธ 5         
โดยให้ยื่นผ่ำนระบบ e-submission หรือติดต่อที่ศูนย์ One Stop Service Center (OSSC) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  ที่สถำนที่ประกอบกิจกำรตั้งอยู่ 

 

Q2 กรณีที่ผู้ประกอบการได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียน และใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรือใบรับแจ้งการ
ด าเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 อยู่ก่อนแล้ว  และต่อมามีการปรับระดับการควบคุมจากวัตถุอันตรายชนิด
ที่ 2 หรือชนิดที่ 3  เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  กรณีนี้ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน และใบอนุญาตฯ หรือใบรับ
แจ้งฯ ที่มีอยูเ่ดิมจะยังใช้ได้อยู่หรือไม่ 

A2 o ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนและใบอนุญำตวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 หรือใบรับแจ้งกำรด ำเนินกำรวัตถุอันตรำย
ชนิดที่ 2 ที่มีอยู่เดิมไม่สำมำรถใช้ได้แล้ว 

o ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำ ต้องขอยกเลิกใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนและใบอนุญำตฯ หรือใบรับแจ้งกำรด ำเนินกำรฯ 
และด ำเนินกำรแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรผลิตหรือน ำเข้ำวัตถุอันตรำยชนิดที่  1 ตำมแบบ วอ./สธ 5           
และให้ปรับปรุงแก้ไขฉลำกให้ถูกต้อง  โดยต้องเปลี่ยนกำรแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรำย (กรอบ
เครื่องหมำย อย. วอส...../....)  เป็นเลขที่รับแจ้งตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ออกให้ซึ่งปรำกฏอยู่ท้ำยใบแจ้ง
ข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./สธ 5)  โดยให้ระบุค ำว่ำ “เลขที่รับแจ้ง”ไว้ด้วย 

 

Q3 ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่  1 ต้องแจ้งข้อเท็จจริงกับ 
อย. ตามแบบ วอ./สธ5 เมื่อไร เพื่อที่จะได้ด าเนินการผลิตหรือน าเข้าได้ 

A3 o กรณีผลิต  ผู้ผลิตจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงภำยใน 15 วัน นับแต่วันผลิตครั้งแรก 

o กรณีน ำเข้ำ ผู้น ำเข้ำต้องแจ้งข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จก่อนที่จะน ำผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยชนิดที่  1 ออกจำก
ด่ำนศุลกำกร (เฉพำะกำรน ำเข้ำครั้งแรกเท่ำนั้น) 
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Q4 การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ 1 ตามแบบ วอ./สธ 5 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 

A4 1.    ใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./สธ 5) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
2.    เอกสำรแสดงสูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์  โดยแสดงชื่อทำงเคมีและอัตรำส่วนของสำรส ำคัญและ

ส่วนประกอบอ่ืนๆ ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์  พร้อมระบุหน้ำที่ของสำรทุกตัวในสูตร กำรระบุอัตรำส่วนให้ระบุ
เป็นร้อยละของน้ ำหนักต่อน้ ำหนัก (% w/w)  หรือร้อยละของน้ ำหนักต่อปริมำตร (%w/v) 

3.    กรณีบุคคลธรรมดำ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำใบทะเบียนพำณิซย์ (ถ้ำมี)  
4.    กรณีนิติบุคคล ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
5.    หนังสือมอบอ ำนำจและแต่งตั้งผู้ด ำเนินกำร พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและ

ผู้รับมอบอ ำนำจ (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำทต่อผู้รับมอบอ ำนำจ 1 คน) 
6.    หนังสือรับรองกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรอนุญำต (เฉพำะกรณียื่นค ำขอที่ อย.) 

 

Q5 การแจ้งสูตรส่วนประกอบในใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่  1 จะต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบเป็น
100 % หรือไม่อย่างไร 

A5 o ผู้ประกอบกำรจะต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบให้ครบ 100 % และแสดงหน่วยเป็นร้อยละของน้ ำหนักต่อ
น้ ำหนัก (% w/w) หรือร้อยละของน้ ำหนักต่อปริมำตร (% w/v) โดยจะต้องแสดงชื่อสำรที่ใช้เป็นชื่อสำมัญ
ทำงเคมี ยกเว้นสำรแต่งสีหรือแต่งกลิ่น อำจแจ้งเป็นชื่อทั่วไป หรือแจ้งปริมำณรวมของสำรแต่งสีหรือปริมำณ
รวมของสำรแต่งกลิ่นได ้

o ส ำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อโรคในสระน้ ำ ให้ระบุอัตรำส่วนสำรส ำคัญในรูปค ำนวณในรูปคลอรีนอิสระ (as 
available chlorine) เช่น โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยำนูเรต (sodium dichloroisocyanurate) 90 % 
w/w ค ำนวณในรูปคลอรีนอิสระ (as available chlorine)  

 

Q6 เมื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามแบบ วอ./ สธ5 แล้ว จะได้รับเลขท่ีรับแจ้งเมื่อใด  

A6 o กรณีแจ้งที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) อย. ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรรับแจ้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 เป็นกระบวนงำนที่ใช้ระยะเวลำแล้วเสร็จภำยใน 3 ชั่วโมง  

     ดังนั้น กรณีแจ้งที่ศูนย์ One Stop Service Center (OSSC) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หำก
ข้อมูลที่ผู้ประกอบกำรแจ้งครบถ้วนถูกต้องผู้ประกอบกำรสำมำรถรอรับใบรับแจ้งข้อเท็จเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรำยชนิดที่ 1 ได ้

o กรณีแจ้งที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (สสจ.) สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดได้ที่ สสจ. จงัหวัดนั้นๆ 
o กรณียื่นค ำขอผ่ำนระบบ e-submission เมื่อสถำนะค ำขอได้รับกำรอนุมัติ ผู้ประกอบกำรจะสำมำรถพิมพ์

ใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ พร้อมเลขที่รับแจ้งได้จำกระบบ  
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Q7 ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 มีวันหมดอายุหรือไม่ 

A7 ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย ชนิดที่ 1 ไม่มีวันหมดอำยุ 
 
 

Q8 การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 มีค่าธรรมเนียมหรือไม่ 

A8 กำรแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย ชนิดที่ 1 ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
 

Q9 การจัดท าฉลากของวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 มีข้อก าหนดอย่างไร ต้องส่งฉลากให้ตรวจสอบก่อนหรือไม่ 

A9 ผู้ประกอบกำรไม่ต้องส่งฉลำกให้ตรวจสอบ แต่จะต้องจัดท ำฉลำกให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วยกำรแสดงฉลำกของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ ได้แก่ 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ 
พ.ศ. 2558   

นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรสำมำรถใช้แนวทำงกำรแสดงฉลำกวัตถุอันตรำยแต่ละประเภทตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำได้ประกำศไว้ และคู่มือกำรจัดท ำฉลำกวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 เป็นแนวทำง
ประกอบกำรจัดท ำฉลำกได้ 

  

Q10 เมื่อผู้ประกอบการด าเนินการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยววัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จะต้องขอใบอนุญาต
ผลิตหรือใบอนุญาตน าเข้าด้วยหรือไม่ 

A10 ผู้ประกอบกำรสำมำรถใช้ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ใบเดียวในกำรด ำเนินกำรผลิตหรือ
น ำเข้ำผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำย โดยไม่ต้องขออนุญำตผลิตหรือน ำเข้ำ  แต่ผู้ประกอบกำรมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดและมำตรกำรเกี่ยวกับสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่เก็บวัตถุอันตรำยตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน 
“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต  การน าเข้า  การส่งออก  และการมีไว้
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555” 

 

Q11 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 จะต้องด าเนินการอย่างไร 

A11 ผู้ส่งออกวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 ที่กำรผลิตหรือน ำเข้ำได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยนั้นไว้แล้ว  สำมำรถ
ด ำเนินกำรส่งออกได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงฯ ส ำหรับกำรส่งออกและไม่ต้องขออนุญำตส่งออก 

 

Q12 การผลิตเพื่อส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ถือว่าเป็นผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก 

A12 ผู้ผลิตเพื่อกำรส่งออกถือว่ำเป็นผู้ผลิต ดังนั้น ผู้ประกอบกำรต้องยื่นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 
ในฐำนะผู้ผลิตและสำมำรถด ำเนินกำรส่งออกได้เลย 
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Q13 หากใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 สูญหายผู้ประกอบการต้องท าอย่างไร  

A13 ผู้ประกอบกำรต้องท ำหนังสือแจ้งควำมประสงค์พร้อมใบแจ้งควำมแล้วน ำมำยื่นขอรับใบแทนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำหรือที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  โดยผู้ประกอบกำรจะได้รับใบแทนซึ่งมเีลขที่ใบรับแจ้งเดิม 

 
Q14 เมื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 แล้ว  ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าต้องแจ้งปริมาณการผลิตหรือการ

น าเข้าในแต่ละครั้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อีกหรือไม่ อย่างไร 

A14 ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรผลิต  กำรน ำเข้ำ  กำรส่งออก  และกำรมี
ไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ พ.ศ. 2555 ก ำหนดให้ 

 ผู้ผลิตต้องแจ้งปริมำณกำรผลิตวัตถุอันตรำยในรอบหนึ่งปีปฏิทิน ภำยในวันที่ 31 มกรำคมของปีถัดไปตำม
แบบแจ้งปริมำณกำรผลิตวัตถุอันตรำย (แบบ วอ./สธ 13) ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร หรือแจ้งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรำลงทะเบียนเป็นวันแจ้ง   หรือแจ้งผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ   

o ผู้น ำเข้ำต้องแจ้งปริมำณวัตถุอันตรำยที่น ำเข้ำแต่ละครั้งและให้ผ่ำนกำรตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ 
ด่ำนอำหำรและยำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ทั้งนี้  ก่อนกำรน ำเข้ำแต่ละครั้งผู้ประกอบกำร
ต้องแจ้งผ่ำนระบบกำรยื่นแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภำพก่อนกำรน ำเข้ำ (License per Invoice: LPI) 
ผู้ประกอบกำรสำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส ำนักด่ำนอำหำรและยำ  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
(http://www.fda.moph.go.th/sites/logistics/SitePages/Services.aspx?IDitem=9) 
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ภาคผนวก 

 

 

ภาคผนวก 1 ตัวอย่างรายชื่อสารที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 พร้อมชื่อภาษาไทย 

 
 ตัวอย่างรายชื่อสารส าคัญในกลุ่มสารลดแรงตึงผิว (surfactants) ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่

จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1:  
o กลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (anionic surfactants)  
o กลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (nonionic surfactants) ยกเว้นสารกลุ่มโนนิล         

ฟีนอลเอทอกซีเลต (nonyl phenol)  
 

ล าดับ 
ที ่

กลุ่มของ 
สารลดแรงตึงผิว 

ชื่อสารส าคัญ 
หมายเหตุ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

1 anionic 
surfactants 

Ammonium lauryl ether sulfate แอมโมเนียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต  

2 anionic 
surfactants  

Ammonium lauryl sulfate แอมโมเนียมลอริลซัลเฟต  

3 anionic 
surfactants  

Ammonium oleate แอมโมเนียมโอลิเอต  

4 anionic 
surfactants  

Ammonium soap สบู่แอมโมเนีย  

5 anionic 
surfactants  

Caprylyl/ capryl glucoside คำพริลิลคำพริลกลูโคไซด์  

6 anionic 
surfactants  

Coconut oil, potassium salt เกลือโพแทสเซียมของน้ ำมัน
มะพร้ำว 

 

7 anionic 
surfactants  

Ethoxylated alcohol sulfate, 
monoethanolamine salt 

เกลือโมโนเอทำโนลำมีนของเอ
ทอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์ซัลเฟต 

 

8 anionic 
surfactants  

Ethoxylated alcohol sulfate, 
sodium salt 

เกลือโซเดียมของเอทอกซีเลเต็ด
แอลกอฮอล์ซัลเฟต 

 

9 anionic 
surfactants  

Lauric acid diethanolamine salt เกลือไดเอทำโนลำมีนของ 
กรดลอริก 

 

10 anionic 
surfactants  

Linear alkyl benzene sulfonate, 
monoethanolamine salt 

เกลือโมโนเอทำโนลำมีน 
ของลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต 
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ล าดับ 
ที ่

กลุ่มของ 
สารลดแรงตึงผิว 

ชื่อสารส าคัญ 
หมายเหตุ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

11 anionic 
surfactants  

Linear alkyl benzene sulfonate, 
triethanolamine salt 

เกลือไตรเอทำโนลำมีนของ 
ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต 

 

12 anionic 
surfactants  

Linear alkyl naphthalene 
sulfonate, sodium salt 

เกลอืโซเดียมของลิเนียร์อัลคิล
แนฟทำลีนซัลโฟเนต 

 

13 anionic 
surfactants  

Linear alkyl sulfonate ลิเนียร์อัลคิลซัลโฟเนต  

14 anionic 
surfactants  

Linear alkylbenzene sulfonate ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต  

15 anionic 
surfactants  

Linear alkylbenzene sulfonate, 
isopropylamine salt 

เกลือไอโซโพรพิลเอมีนของลิเนียร์
อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต 

 

16 anionic 
surfactants  

Linear alkylbenzene sulfonate, 
potassium salt 

เกลือโพแทสเซียมของลิเนียร์
อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต 

 

17 anionic 
surfactants  

Linear alkylbenzene sulfonate, 
sodium salt 

เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิล
เบนซีนซัลโฟเนต 

 

18 anionic 
surfactants  

Castor oil soap สบู่น้ ำมันละหุ่ง  

19 anionic 
surfactants  

Monoethanolamine cocoate โมโนเอทำโนลำมีนโคโคเอต  

20 anionic 
surfactants  

Monoethanolamine oleate โมโนเอทำโนลำมีนโอลิเอต  

21 anionic 
surfactants  

Monoethanolamine soap สบู่โมโนเอทำโนลำมีน  

22 anionic 
surfactants  

Polyoxyethylene tridecyl acetic 
acid 

กรดโพลีออกซีเอทิลีนไตร 
เดซิลอะซีติก 

 

23 anionic 
surfactants  

Potassium cocoate โพแทสเซียมโคโคเอต  

24 anionic 
surfactants  

Potassium 
cyclocarboxypropyloleate 

โพแทสเซียมไซโคลคำร์บอกซี 
โพรพิลโอลิเอต 

 

25 anionic 
surfactants  

Potassium laurate โพแทสเซียมลอเรต  

26 anionic 
surfactants  

Potassium myristate โพแทสเซียมเมอริสเตต  

27 anionic 
surfactants  

Potassium oleate โพแทสเซียมโอลิเอต  

28 anionic 
surfactants  

Secondary alkane sulfonate, 
sodium salt 
 

เกลือโซเดียมของเซคันดำรีอัลเคน
ซัลโฟเนต 
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ล าดับ 
ที ่

กลุ่มของ 
สารลดแรงตึงผิว 

ชื่อสารส าคัญ 
หมายเหตุ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

29 anionic 
surfactants  

Sodium alkane sulfonate โซเดียมอัลเคนซัลโฟเนต   

30 anionic 
surfactants  

Sodium alpha olefin sulfonate โซเดียมอัลฟำโอเลฟินซัลโฟเนต  

31 anionic 
surfactants  

Sodium  
dodecanoyloxybenzene 
sulfonate 

โซเดียมโดเดคะโนอิลออกซี 
เบนซีนซัลโฟเนต 

 

32 anionic 
surfactants  

Sodium dodecyl benzene 
sulfonate 

โซเดียมโดเดซิลเบนซีน 
ซัลโฟเนต 

 

33 anionic 
surfactants  

Sodium lauriminodipropionate โซเดียมลอริมิโนไดโพรไพโอเนต  

34 anionic 
surfactants  
 

Sodium laurate  โซเดียมลอเรต  

35 anionic 
surfactants  

Sodium lauroyl glutamate โซเดียมลอโรอิลกลูตำเมต  

36 anionic 
surfactants  

Sodium lauroyl sarcosinate โซเดียมลอโรอิลซำร์โคซิเนต  

37 anionic 
surfactants  

Sodium lauryl ether sulfate โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต  

38 anionic 
surfactants  

Sodium lauryl sulfate โซเดียมลอริลซัลเฟต  

39 anionic 
surfactants  

Sodium lauryl sulfoacetate โซเดียมลอริลซัลโฟอะซิเตต  

40 anionic 
surfactants  

Sodium linear alkylbenzene 
sulfonate 

โซเดียมลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟ
เนต 

 

41 anionic 
surfactants  

Sodium methyl 2-sulfolaurate 
and disodium 2-sulfolaurate 

โซเดียมเมทิล 2-ซัลโฟลอเรตและ
ไดโซเดียม 2-ซัลโฟลอเรต 

 

42 anionic 
surfactants  

Sodium methyl ester sulfonate โซเดียมเมทิลเอสเทอร์ซัลโฟเนต  

43 anionic 
surfactants  

Sodium methyl oleoyl taurate โซเดียมเมทิลโอลิโออิลทอเรต  

44 anionic 
surfactants  

Sodium octyl sulfate โซเดียมออกทิลซัลเฟต  

45 anionic 
surfactants  

Sodium oleate โซเดียมโอลิเอต  

46 anionic 
surfactants  

Sodium palmate  โซเดียมพำลเมต  
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ล าดับ 
ที ่

กลุ่มของ 
สารลดแรงตึงผิว 

ชื่อสารส าคัญ 
หมายเหตุ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

47 anionic 
surfactants  

Sodium soap (coconut and palm 
kernel oil) 

สบู่โซเดียมของน้ ำมันมะพร้ำว
และน้ ำมันปำล์มเคอเนล 

 

48 anionic 
surfactants  

Sodium tridecyl ether sulfate โซเดียมไตรเดซิลอีเทอร์ซัลเฟต  

49 anionic 
surfactants  

Sodium xylene sulfonate โซเดียมไซลีนซัลโฟเนต  

50 anionic 
surfactants  

Sodium cocoate โซเดียมโคโคเอต  

51 anionic 
surfactants  

Sorbitan monooleate ซอร์บิแทนโมโนโอลิเอต  

52 anionic 
surfactants  

Sodium palm kernelate โซเดียมพำล์มเคอเนเลต  

53 anionic 
surfactants  

Potassium cocoyl glycinate โพแทสเซียมโคโคอิลไกลซิเนต  

54 anionic 
surfactants  

Potassium tallowate โพแทสเซียมแทลโลเอต  

55 anionic 
surfactants  

Polyethylene glycol-7 glyceryl 
cocoate 

โพลีเอทิลีนไกลคอล-7  กลีเซอริล
โคโคเอต 

 

56 nonionic 
surfactants 

Modified cocamide 
diethanolamine 

โมดิฟำยด์โคคำไมด์ไดเอทำโนลำ
มีน 

 

57 nonionic 
surfactants 

Coconut/ palm kernel 
diethanolamide 

โคโคนัท/ปำล์มเคอเนลไดเอทำโน
ลำไมด์ 

 

58 nonionic 
surfactants 

Alkyl glucoside อัลคิลกลูโคไซด์ จ ำนวน C อำจมี
จ ำนวนเท่ำไรกไ็ด ้

59 nonionic 
surfactants 

Alkyl polyglucoside อัลคิลโพลีไกลโคไซด์ จ ำนวน C อำจมี
จ ำนวนเท่ำไรกไ็ด ้

60 nonionic 
surfactants 

Cocamide monoethanolamine โคคำไมด์โมโนเอทำโนลำมีน  

61 nonionic 
surfactants 

Coconut diethanolamide โคโคนัทไดเอทำโนลำไมด์  

62 nonionic 
surfactants 
 

Coconut fatty acid กรดไขมันจำกน้ ำมันมะพร้ำว  

63 nonionic 
surfactants 

Coconut monoethanolamide โคโคนัทโมโนเอทำโนลำไมด์  

64 nonionic 
surfactants 
 

Cocoyl methyl glucamide โคโคอิลเมทิลกลูคำไมด์  
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ล าดับ 
ที ่

กลุ่มของ 
สารลดแรงตึงผิว 

ชื่อสารส าคัญ 
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65 nonionic 
surfactants 

Decyl glucoside เดซิลกลูโคไซด์ 
 

 

66 nonionic 
surfactants 

Ethoxylated alcohol เอทอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์ 
 

จ ำนวน C และ 
ethoxylated 
group อำจมี
จ ำนวนเท่ำไรกไ็ด ้

67 nonionic 
surfactants 

Ethoxylated alcohol (...EO) เอทอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์ 
(...อีโอ) 
 

จ ำนวน C และ 
ethoxylated 
group อำจมี
จ ำนวนเท่ำไรกไ็ด ้

68 nonionic 
surfactants 

Ethoxylated and butoxylated 
alcohol 

เอทอกซิเลเต็ดบิวทอกซีเลเต็ด 
แอลกอฮอล์ 

จ ำนวน C และ 
ethoxylated 
group และ 
butoxylated 
group อำจมี
จ ำนวนเท่ำไรกไ็ด ้

69 nonionic 
surfactants 

Ethoxylated and propoxylated 
alcohol 

เอทอกซิเลเต็ดโพรพอกซีเลเต็ด 
แอลกอฮอล์ 

จ ำนวน C และ 
ethoxylated 
group และ 
prppoxylated 
group อำจมี
จ ำนวนเท่ำไรกไ็ด ้

70 nonionic 
surfactants 

Ethoxylated and propoxylated 
alcohol (...EO) 

เอทอกซิเลเต็ดโพรพอกซีเลเต็ด 
แอลกอฮอล์ (...อีโอ) 

จ ำนวน C และ 
ethoxylated 
group และ 
prppoxylated 
group อำจมี
จ ำนวนเท่ำไรกไ็ด ้

71 nonionic 
surfactants 

Modified linear aliphatic 
polyether 

โมดิฟำยด์ลิเนียร์อะลิฟำติก 
โพลีอีเทอร์ 

 

72 nonionic 
surfactants 

Isotridecanol ethoxylate ไอโซไตรเดคำนอลเอทอกซิเลต   

73 nonionic 
surfactants 

Lauryl glucoside ลอริลกลูโคไซด์  

74 nonionic 
surfactants 

Polyoxyethylene (20) sorbitan 
monolaurate 

โพลีออกซีเอทิลีน (20)  
ซอร์บิแทนโมโนลอเรต 

 

75 nonionic 
surfactants 
 

Polyoxyethylene alkyl ether โพลีออกซีเอทิลีนอัลคิลอีเทอร์  
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ล าดับ 
ที ่

กลุ่มของ 
สารลดแรงตึงผิว 
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76 nonionic 
surfactants 

Polyoxyethylene lauryl ether โพลีออกซีเอทิลีนลอริลอีเทอร์  

77 nonionic 
surfactants 

Polyoxyethylene tridecyl ether โพลีออกซีเอทิลีนไตรเดซิลอีเทอร์  

78 nonionic 
surfactants 

Polyoxypropylene 
polyoxyethylene block 
copolymer 

โพลีออกซีโพรพิลีนโพลีออกซีเอ
ทิลีนบล็อกโคโพลีเมอร์ 

 

79 nonionic 
surfactants 

Propoxylated alcohol โพรพอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์  

80 nonionic 
surfactants 

Sodium alkyl carboxylate โซเดียมอัลคิลคำร์บอกซีเลต  

81 nonionic 
surfactants 

Sodium octane sulfonate โซเดียมออกเทนซัลโฟเนต  
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 ตัวอย่างสารส าคัญในผลิตภัณฑ์กาวที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1: กลุ่มสารอัลคิลไซยาโนอะคริเลต 
(alkyl cyanoacrylate)  
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อสารส าคัญ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

1 Ethyl-2-cyanoacrylate เอทิล-2-ไซยำโนอะคริเลต 
2 Isobutyl cyanoacrylate ไอโซบิวทิลไซยำโนอะคริเลต 
3 Isopropyl cyanoacrylate ไอโซโพรพิลไซยำโนอะคริเลต 
4 Methyl-2- cyanoacrylate เมทิล-2-ไซยำโนอะคริเลต 
 

 

 ตัวอย่างสารส าคัญในกลุ่มสารประกอบที่ให้คลอรีน (chlorine releasing substances) และเงื่อนไข
การควบคุมท่ีจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อสารตาม 
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 

เง่ือนไขการควบคุม 
ชื่อสารส าคัญ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

1 แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ 
(Calcium hypochlorite) 

ในผลิตภัณฑ์ท่ีน ำมำใช้เพื่อ
ประโยชน์ในกำรฆ่ำเช้ือโรค
หรือก ำจัดกลิ่นในสระว่ำยน้ ำ 

Calcium hypochlorite แคลเซียมไฮโปคลอไรต ์

2 โซเดียมไฮโปคลอไรต ์
(Sodium hypochlorite) 

ในผลิตภัณฑ์ที่น ำมำใช้เพื่อ
ประโยชน์ในกำรฆ่ำเช้ือโรค
หรือก ำจัดกลิ่นในสระว่ำยน้ ำ 

Sodium hypochlorite โซเดียมไฮโปคลอไรต ์

3 
กรดไดคลอโรไอโซไซยำนูริก
และเกลือของกรดดังกลำ่ว 
(Dichloroisocyanuric acid 
and its salts) 

 

 
ในผลิตภัณฑ์ท่ีน ำมำใช้เพื่อ
ประโยชน์ในกำรฆ่ำเช้ือโรค
หรือก ำจัดกลิ่นในสระว่ำยน้ ำ 

Dichloroisocyanuric 
acid 

กรดไดคลอโรไอโซไซยำนูริก 

4 Sodium 
dichloroisocyanurate 

โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยำนูเรต 

5 Sodium 
dichloroisocyanurate 
dihydrate 

โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยำนูเรต
ไดไฮเดรต 

6 กรดไตรคลอโรไอโซไซยำนรูิก
และเกลือของกรดดังกลำ่ว 
(Trichloroisocyanuric acid 
and its salts) 

ในผลิตภัณฑ์ท่ีน ำมำใช้เพื่อ
ประโยชน์ในกำรฆ่ำเช้ือโรค
หรือก ำจัดกลิ่นในสระว่ำยน้ ำ 

Trichloroisocyanuric 
acid 

กรดไตรคลอโรไอโซไซยำนรูิก 
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ภาคผนวก 2 ตัวอย่างรายชื่อสารส าคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือ
โรคที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 พร้อมชื่อภาษาไทย 

 

 ตัวอย่างสารส าคัญในกลุ่มสารลดแรงตึงผิว (surfactants) ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์
ฆ่าเขื้อโรคที่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

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

 

ล าดับ 
ที ่

กลุ่มของ 
สารลดแรงตึงผิว 

ชื่อสารส าคัญ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

1 amphoteric surfactants  Alkyl amino  acetic acids / alkyl 
amines 

สำรผสมกลุ่มกรดอลัคิลอะมิโนอะซีติก
และอัลคลิเอมีน 

2 amphoteric surfactants  Alkyl dimethyl amine oxide อัลคิลไดเมทิลเอมีนออกไซด ์
3 amphoteric surfactants Cocamidopropylbetaine โคคำมิโดโพรพลิเบทำอีน 
4 amphoteric surfactants Dihydroxyethyltallowamine oxide ไดโฮดรอกซีเอทิลแทลโลเอมีนออกไซด ์
5 amphoteric surfactants Lauryl dimethyl  betaine ลอริลไดเมทิลเบทำอีน 
6 amphoteric surfactants Lauryl dimethyl  amine  oxide ลอริลไดเมทิลเอมีนออกไซด ์
7 amphoteric surfactants N-alkyl-N,N-dimethyl amine oxide เอ็น-อัลคิล-เอ็น,-เอ็น-ไดเมทลิเอมนีออกไซด ์
8 cationic surfactants Alkyl dimethyl benzyl 

ammonium chloride 
อัลคิลไดเมทิลเบนซิลแอมโมเนยีมคลอไรด ์

9 cationic surfactants Alkyl dimethyl ethyl benzyl 
ammonium chloride 

อัลคิลไดเมทิลเอทิลเบนซลิแอมโมเนียมคลอไรด ์

10 cationic surfactants Benzalkonium chloride เบนซัลโคเนียมคลอไรด ์
11 cationic surfactants Cetyl trimethyl ammonium 

chloride 
ซีทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ 

12 cationic surfactants Coco benzyl dimethyl ammonium 
chloride 

โคโคเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด ์

13 cationic surfactants Didecyl dimethyl  ammonium 
chloride 

ไดเดซิลไดเมทิลแอมโมเนยีมคลอไรด ์

14 cationic surfactants Dioctyl dimethyl  ammonium 
chloride 

ไดออกทิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด ์

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

เอ็น,เอ็น-บิส (3-อะมิโนโพรพิล) โดเดซลิเอมีน 

16 cationic surfactants Octyldecyl dimethyl ammonium 
chloride  

ออกทิลเดซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด ์

17 nonionic surfactants 
กลุ่ม nonylphenolethoxylate 

Ethoxylated nonylphenol เอทอกซีเลเต็ดโนนลิฟีนอล 

18 nonionic surfactants  
กลุ่ม nonylphenolethoxylate 

Nonylphenol ethoxylate (...EO) เอทอกซีเลเต็ดโนนลิฟีนอล (...อีโอ) 



 93 คู่มือ การแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

 ตัวอย่างสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวท าละลายที่ท าหน้าที่เป็นสารส าคัญในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่
จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อสารส าคัญ ชนิดของ 
วัตถุอันตราย 

การควบคุมตามบัญชี
รายชื่อวัตถุอันตราย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

1 Ethylene glycol n-butyl ether เอทิลีนไกลคอลนอรม์ัล-บิวทิลอีเทอร์ 3 บัญชี 4.1 รำยชื่อสำร
ควบคุม 
ล ำดับที่ 198 
เงื่อนไข 
ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ใน
บ้ำนเรือนหรือทำง
สำธำรณสุขท่ีน ำมำใช้เพื่อ
ประโยชน์แก่กำรท ำควำม
สะอำดพื้น ฝำผนัง เครื่อง
สุขภณัฑ ์และวัสดุอื่นๆ 

Ethylene glycol mono butyl 
ether 

เอทิลีนไกลคอลโมโนบิวทลิอีเทอร ์

2-Butoxy ethanol 2-บิวทอกซีเอทำนอล 

2 2-Propanol 2-โพรพำนอล 2 บัญชี 4.3 รำยชื่อกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ควบคุม 
ล ำดับที่ 3 
ผลิตภณัฑ์ที่ใช้ใน
บ้ำนเรือนหรือทำง
สำธำรณสุขเพื่อประโยชน์
แก่กำรฆ่ำเช้ือโรค  
ท ำควำมสะอำดพื้น      
ฝำผนัง เครื่องสุขภณัฑ์
และวัสดุอื่นๆ หรือกำร
แก้ไขกำรอุดตันของท่อ
หรือทำงระบำยสิ่งปฏิกลู 

3 Diethylene  glycol monobutyl 
ether 

ไดเอทิลีนไกลคอลโมโนบิวทิลอเีทอร์ 

4 Dipropylene glycol monobutyl 
ether 

ไดโพรพิลีนไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร์ 

5 Dipropylene glycol n-butyl ether ไดโพรพิลีนไกลคอลนอร์มลั-บิวทิล
อีเทอร์ 

6 Dipropylene glycol n-propyl 
ether 

ไดโพรพิลีนไกลคฮลนอร์มัล-โพรพลิ
อีเทอร์ 

7 D-limonene ด-ีลิโมนีน 
8 Propylene  glycol monomethyl 

ether 
โพรพิลีนไกลคอลโมโนเมทลิอีเทอร์ 

9 Propylene  glycol n-butyl ether โพรพิลีนไกลคอลนอร์มลั-บิวทิลอีเทอร์ 
10 Propylene  glycol n-propyl  

ether 
โพรพิลีนไกลคอลนอร์มลั-โพรพิล
อีเทอร์ 
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 ตัวอย่างสารส าคัญในกลุ่มสารที่ให้คลอรีน (chlorine releasing substances) และเงื่อนไขการ
ควบคุมท่ีจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อสารตาม 
บัญชีรายชื่อวัตถุ

อันตราย 

การควบคุมตามบัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย 

ชื่อสารส าคัญ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

1 คลอรีนและสำรที่ให้
คลอรีน 
(Chlorine and 
chlorine releasing 
substances) 
 

บัญชี 4.2 รำยชื่อกลุ่มสำร
ควบคุม  ล ำดับที่ 22 
เงื่อนไข 
ในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้ำนเรือน
หรือทำงสำธำรณสุขเพื่อ
ประโยชน์แก่กำรฆ่ำเชื้อโรค  
ท ำควำมสะอำดพื้น ฝำผนัง
เครื่องสุขภณัฑ ์และ 
วัสดุอื่นๆ หรือกำรแก้ไขกำร
อุดตันของทอ่หรือทำงระบำย
สิ่งปฏิกูล 
 

Calcium hypochlorite แคลเซียมไฮโปคลอไรต ์
2 Sodium hypochlorite โซเดียมไฮโปคลอไรต ์
3 Dichloroisocyanuric acid กรดไดคลอโรไอโซไซยำนูริก 
4 Sodium dichloroisocyanurate โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยำนูเรต 
5 Sodium dichloroisocyanurate 

dihydrate 
โซเดียมไดคลอโรไอโซไซยำนูเรต
ไดไฮเดรต 

6 Trichloroisocyanuric acid กรดไตรคลอโรไอโซไซยำนรูิก 
7 Chlorinated trisodium 

phosphate 
คลอริเนเต็ดไตรโซเดียมฟอสเฟต 
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ภาคผนวก 3   การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ผ่านระบบ e-submission 
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ภาคผนวก 4   

การแสดงฉลากวัตถุอันตรายตามระบบ GHS  
(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) 

 
 

 ระบบ GHS คืออะไร 
ระบบ GHS หรือ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals คือระบบสำกลกำรจ ำแนกประเภทควำมเป็นอันตรำยและกำรติดฉลำกสำรเคมีที่เป็นระบบ
เดียวกันทั่วโลก พัฒนำขึ้นโดยองค์กำรสหประชำชำติ โดยก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ ำแนกประเภทควำมเป็น
อันตรำยทำงด้ำนกำยภำพ สุขภำพ และสิ่งแวดล้อม และก ำหนดให้มีกำรสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยพร้อม
มำตรกำรป้องกันในรูปของฉลำกและเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS)  

ระบบ GHS พัฒนำขึ้นจำกระบบหลัก 4 ระบบที่มีใช้กันอยู่เดิม  ได้แก่ ระบบที่ใช้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ  ระบบที่ใช้ในประเทศแคนำดำ  ระเบียบของสหภำพยุโรปว่ำด้วยกำรจ ำแนกประเภทและกำรติด
ฉลำกสำรเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี  และข้อก ำหนดขององค์กำรสหประชำชำติว่ำด้วยกำรกำรขนส่งสินค้ำอันตรำย  
ซึ่งทั้ง 4 ระบบนี้ถือเป็นระบบหลักที่ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกน ำมำใช้ทั้งโดยตรงหรือโดยกำรประยุกต์ใช้   กำร
น ำระบบ GHS มำใช้จึงไม่ใช่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่สิ่งใหม่ทั้งหมดเสียทีเดียว  แต่เป็นกำรปรับระบบเดิมที่
ทั่วโลกใช้อยู่ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวำงรำกฐำนให้ประเทศต่ำงๆ มีข้อมูลสำรเคมีที่
ผลิตหรือน ำเข้ำท่ีถูกต้องและตรงกัน ลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรจัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง มีกำรควบคุมกำรใช้หรือ
ป้องกันกำรได้รับสัมผัสสำรเคมีและส่งเสริมกำรปกป้องคุ้มครองสุขภำพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมภำยใต้
มำตรฐำนสำกล และเป็นกำรช่วยลดข้อกีดกันทำงกำรค้ำของผลิตภัณฑ์เคมี 

ระบบ GHS ครอบคลุมสำรเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีในภำคอุตสำหกรรมและสถำนประกอบกำร 
ภำคกำรขนส่ง ภำคกำรเกษตร และภำคผลิตภัณฑ์ส ำหรับผู้บริโภค 

 

 การน าระบบ GHS มาใช้ในประเทศไทย 
ประเทศไทยได้แสดงเจตจ ำนงในกำรน ำระบบ GHS มำใช้ปฏิบัติกับสำรเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี

ภำยใต้พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่ วัตถุอันตรำยทำงอุตสำหกรรม มีกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นผู้รับผิดชอบ วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร มีกรมวิชำกำรเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และวัตถุอันตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุข มี
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข เป็นผู้รับผิดชอบ  
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 กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการแสดงฉลากวัตถุอันตรายตามระบบ GHS 
เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรวัตถุอันตรำยด ำเนินกำรจัดท ำฉลำกและสื่อควำมเป็นอันตรำยตำมระบบ 

GHS และให้ระบบ GHS มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมำยกับวัตถุอันตรำย หน่วยงำนผู้รับผิดชอบจึงได้มีกำรพัฒนำ
และแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตำมระบบ GHS  

ส ำหรับวัตถุอันตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุขมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยตรง
จ ำนวน  3 ฉบับ ได้แก่ 

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจ าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุ
อันตราย  พ.ศ. 2555 

ถึงแม้ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมจะมีผลใช้บังคับกับวัตถุอันตรำยในกำรก ำกับดูแลของ
กรมโรงงำนอุตสำหกรรมเท่ำนั้น แต่จำกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2556 ที่ได้เห็นชอบให้
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรก ำกับดูแลสำรเคมีและวัตถุอันตรำย น ำข้อก ำหนดว่ำด้วยระบบกำรจ ำแนก
และกำรสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำยแนบท้ำยประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ระบบกำร
จ ำแนกและกำรสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2555 ไปใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรควบคุม 
ก ำกับ ดูแล สำรเคมีและวัตถุอันตรำย ให้เกิดควำมปลอดภัย  ดังนั้น จำกมติดังกล่ำว หน่วยงำนผู้รับผิดชอบใน
กำรก ำกับดูแลวัตถุอันตรำยจึงได้อ้ำงอิงหลักเกณฑ์วิธีกำรจ ำแนกประเภทควำมเป็นอันตรำย และข้อก ำหนด
เกี่ยวกับกำรแสดงฉลำกและเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยตำมระบบ GHS ตำมข้อก ำหนดแนบท้ำยประกำศ
กระทรวงอุตสำหกรรม 

ด้วยเหตุนี้ ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมฉบับนี้จึงมีผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับเจ้ำหน้ำที่และ
ผู้ประกอบกำรวัตถุอันตรำยที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุข และจ ำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษำท ำควำม
เข้ำใจ เพ่ือให้กำรแสดงฉลำกตำมระบบ GHS เป็นไปอย่ำงถูกต้องและครบถ้วนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

สำระส ำคัญ 

o ก ำหนดประเภทควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำยเป็น 3 ด้ำน (hazard class) ตำม
ระบบ GHS ได้แก่ ควำมเป็นอันตรำยทำงกำยภำพ (physical hazards)  ควำมเป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ (health hazards)   และควำมเป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม 
(environmental hazards)   และก ำหนดให้จ ำแนกควำมเป็นอันตรำยแต่ละประเภท
ออกเป็นประเภทย่อย (hazard category) ตำมระดับควำมรุนแรงหรือระดับควำมเป็นพิษ 
พร้อมก ำหนดรูปสัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำย (hazard pictogram)  ค ำสัญญำณ 
(signal word)  และข้อควำมแสดงควำมเป็นอันตรำย (hazard statement) ของ
ประเภทควำมเป็นอันตรำยที่จ ำแนกได้ เพื่อสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

o ก ำหนดองค์ประกอบของฉลำกและข้อสนเทศหรือข้อมูลที่ต้องระบุในเอกสำรข้อมูลควำม
ปลอดภัย 
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2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ระบบการจ าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุ
อันตรายท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2558 

สำระส ำคัญ   

o ก ำหนดให้กำรจ ำแนกประเภทควำมเป็นอันตรำย  กำรจัดท ำฉลำก  และกำรจัดท ำเอกสำร
ข้อมูลควำมปลอดภัยของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ
ต้องเป็นไปตำมระบบ GHS  โดยอ้ำงอิงหลักเกณฑ์กำรจ ำแนกประเภทควำมเป็นอันตรำย  
องค์ประกอบของฉลำก  รูปสัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำย (hazard pictogram)  ค ำ
สัญญำณ (signal word)  ข้อควำมแสดงควำมเป็นอันตรำย (hazard statement)  และ
ข้อมูลที่ต้องระบุในเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย หรือ SDS  ตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยระบบ
กำรจ ำแนกและกำรสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำยแนบท้ำยประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม เรื่อง ระบบกำรจ ำแนกและกำรสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำย 
พ.ศ. 2555  

o ก ำหนดกรอบระยะเวลำด ำเนินกำรแล้วเสร็จส ำหรับวัตถุอันตรำยที่เป็นสำรเดี่ยวภำยใน 1 ปี 
และวัตถุอันตรำยที่เป็นสำรผสมภำยใน 5 ปี นับแต่วันที่ประกำศมีผลใช้บังคับ 

o ก ำหนดให้ผู้ผลิตและผู้น ำเข้ำมีหน้ำที่จัดท ำฉลำกและเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยตำมระบบ 
GHS  และผู้ผลิต  ผู้น ำเข้ำ  ผู้ส่งออก และผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรำยเพ่ือใช้รับจ้ำงมี
หน้ำที่สื่อสำรควำมเป็นอันตรำยในรูปของฉลำกและเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยให้แก่
ผู้เกี่ยวข้อง  

 

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบ พ.ศ. 2558  

ประกำศฉบับนี้มีผลยกเลิกประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกและระดับควำมเป็นพิษ
ของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ .ศ. 2538 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2549 

สำระส ำคัญ  

o ก ำหนดให้กำรแสดงฉลำกวัตถุอันตรำยต้องจัดให้มีกำรแสดงรูปสัญลักษณ์แสดงควำมเป็น
อันตรำย (hazard pictogram)  ค ำสัญญำณ (signal word)  และข้อควำมแสดงควำม
เป็นอันตรำย (hazard statement)  ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง ระบบกำรจ ำแนกและกำรสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำยที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ พ.ศ. 2558   ซึ่งเป็นข้อก ำหนดตำมระบบ GHS  
แทนข้อก ำหนดเดิมที่ก ำหนดรูปสัญลักษณ์และข้อควำมแสดงระดับควำมเป็นพิษของวัตถุ
อันตรำยตำมควำมเป็นพิษเฉียบพลัน  ซึ่งใช้เกณฑ์กำรจ ำแนกควำมเป็นพิษเฉียบพลันตำม 
WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines 
to Classification  ฉบับก่อนที่จะมีกำรแก้ไขให้สอดคล้องตำมระบบ GHS  
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o ก ำหนดกำรแสดงฉลำกส ำหรับกรณีที่ภำชนะบรรจุมีขนำดเล็กมำกจนไม่สำมำรถแสดง
ข้อควำมบนฉลำกได้ทั้งหมด  ในกรณีนี้ฉลำกที่จะปิดบนภำชนะดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้อง
แสดงชื่อทำงกำรค้ำ  ชื่อและอัตรำส่วนของสำรส ำคัญ และรูปสัญลักษณ์แสดงควำมเป็น
อันตรำย  ส่วนข้อควำมอ่ืนๆ ให้แสดงในฉลำกหีบห่อบรรจุหรือใบแทรกได้ 

o ก ำหนดระยะเวลำผ่อนผันกำรแสดงรูปสัญลักษณ์ควำมเป็นอันตรำยตำมระบบ GHS โดย
ในระหว่ำงที่ยังไม่ถึงก ำหนดเวลำด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ ในประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข  เรื่อง ระบบกำรจ ำแนกและกำรสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำยที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 ให้สำมำรถแสดง
เครื่องหมำยและข้อควำมแสดงระดับควำมเป็นพิษตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 
7 ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ฉลำกและระดับควำมเป็นพิษของวัตถุอันตรำย
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538  ได้จนกว่ำ
จะสิ้นสุดระยะเวลำกำรผ่อนผัน 

o แก้ไขข้อก ำหนดอ่ืนๆ เกี่ยวกับกำรแสดงข้อควำมบนฉลำกวัตถุอันตรำยให้มีควำมเหมำะสม
มำกยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เช่น ก ำหนดให้แสดงชื่อสำรส ำคัญเป็น
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เป็นต้น 

 

 กรอบระยะเวลาการมีผลใช้บังคับระบบ GHS กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
หรือทางสาธารณสุข 
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 ประเภทความเป็นอันตรายและรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายตามระบบ GHS 
หลักเกณฑ์ส ำคัญของระบบ GHS คือกำรจ ำแนกประเภทควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมีตำม

ควำมเป็นอันตรำยทำงกำยภำพ 16 ประเภท  ควำมเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 10 ประเภท และควำมเป็น
อันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม 2  ประเภท  (ตำรำงที่ 3)  และก ำหนดให้จ ำแนกควำมเป็นอันตรำยแต่ละประเภท
ออกเป็นประเภทย่อย (hazard category)  ตำมระดับควำมรุนแรงหรือระดับควำมเป็นพิษ  ทั้งนี้  ข้อมูลที่ใช้
ในกำรจ ำแนกประเภทควำมเป็นอันตรำยนั้น  ระบบ GHS ให้ใช้ข้อมูลควำมเป็นอันตรำยด้ำนสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อมจำกผลกำรทดสอบที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องกำรให้มีกำรทดสอบซ้ ำหรือทดสอบใหม่   ส่วนกรณีของ
สำรผสมซึ่งมักไม่มีผลกำรทดสอบควำมเป็นอันตรำยต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อมของสำรผสม หำกมีข้อมูลกำร
ทดสอบของสำรผสมที่มีองค์ประกอบคล้ำยคลึงกันให้ใช้หลักกำรเชื่อมโยง (bridging principles)  แต่หำกไม่มี
ข้อมูลดังกล่ำว ให้พิจำรณำจำกข้อมูลของสำรเคมีแต่ละรำยกำรที่เป็นองค์ประกอบในสำรผสมนั้นโดยใช้สูตร
กำรรวม (additivity approach) หรือค่ำจุดตัดควำมเข้มข้น (cut-off/concentration limits/ threshold) 
ตำมหลักเกณฑ์ของระบบ GHS 

 

ตารางท่ี 3  ประเภทควำมเป็นอันตรำยตำมระบบ GHS 

 ควำมเป็นนตรำย 
ทำงกำยภำพ 

๑. วัตถุระเบิด ๙. ของเหลวที่ลุกติดไฟได้เองในอำกำศ 

๒. ก๊ำซไวไฟ ๑๐. ของแข็งที่ลุกติดไฟได้เองในอำกำศ 

๓. ละอองลอยไวไฟ ๑๑. สำรเดี่ยวและสำรผสมที่เกดิควำมร้อนได้เอง 

๔. ก๊ำซออกซิไดซ์ ๑๒. สำรเดี่ยวและสำรผสมทีส่ัมผัสน้ ำแล้วให้ก๊ำซ
ไวไฟ 

๕. ก๊ำซภำยใต้ควำมดนั ๑๓. ของเหลวออกซิไดซ์ 

๖. ของเหลวไวไฟ ๑๔. ของแข็งออกซิไดซ์ 

๗. ของแข็งไวไฟ ๑๕. สำรเพอร์ออกไซด์อินทรีย์ 

๘. สำรเดี่ยวและสำรผสมที่ท ำปฏิกริิยำได้เอง ๑๖. สำรกัดกร่อนโลหะ 

ควำมเป็นอันตรำย 
ต่อสุขภำพ 

๑. ควำมเป็นพิษเฉียบพลัน ๖. กำรก่อมะเร็ง 

๒. กำรกัดกร่อนและระคำยเคืองต่อผิวหนัง ๗. ควำมเป็นพิษต่อระบบสบืพนัธุ ์

๓. กำรท ำลำยดวงตำอยำ่งรุนแรงและกำรระคำย
เคืองต่อดวงตำ 

๘. ควำมเป็นพิษต่ออวัยวะเปำ้หมำยอย่ำง
เฉพำะเจำะจงจำกกำรรับสัมผัสครั้งเดียว 

๔. กำรท ำให้ไวต่อกำรกระตุ้นอำกำรแพ้ต่อระบบ
ทำงเดินหำยใจหรือผิวหนัง 

๙. ควำมเป็นพิษต่ออวัยวะเปำ้หมำยอย่ำง
เฉพำะเจำะจงจำกกำรรับสัมผัสซ้ ำ 

๕. กำรก่อให้เกิดกำรกลำยพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ ์ ๑๐. ควำมเป็นอันตรำยจำกกำรส ำลัก 

ควำมเป็นอันตรำย 
ด้ำนสิง่แวดล้อม 

๑. ควำมเป็นอันตรำยต่อสิง่แวดล้อมในน้ ำ ๒. ควำมเป็นอันตรำยต่อโอโซนในชั้นบรรยำกำศ 
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เมื่อจ ำแนกประเภทควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมีแล้ว หลักกำรส ำคัญอีกประกำรหนึ่งของ
ระบบ GHS คือ กำรสื่อควำมควำมเป็นอันตรำยที่จ ำแนกได้ไปยังผู้ใช้สำรเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี โดยสื่อสำรผ่ำน
รูปสัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำย (hazard pictogram) ค ำสัญญำณ (signal word) และข้อควำมแสดง
ควำมเป็นอันตรำย (hazard statement) ส ำหรับควำมเป็นอันตรำยประเภทนั้นๆ ซึ่งจะปรำกฏอยู่บนฉลำก
และเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย   

รูปสัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำยตำมระบบ GHS มีลักษณะเป็นรูปสัญลักษณ์สีด ำบนพ้ืน
ขำวอยู่ภำยในกรอบสีแดงรูปสี่เหลี่ยมข้ำวหลำมตัด มีทั้งหมด 9 รูปสัญลักษณ์ เพ่ือสื่อสำรควำมหมำยของควำม
เป็นอันตรำยในแต่ละด้ำนและแต่ละประเภท  (ตำรำงที่ 4)  

กำรแสดงรูปสัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำยจะมีค ำสัญญำณและข้อควำมแสดงควำมเป็น
อันตรำยก ำกับอยู่ด้วยทุกครั้งเพ่ือเป็นกำรแสดงควำมหมำยของรูปสัญลักษณ์และอธิบำยลักษณะควำมเป็น
อันตรำยของวัตถุอันตรำย  ผู้ใช้ไม่ต้องคำดเดำหรือตีควำมเอง  ซึ่งเป็นข้อดีข้อหนึ่งของระบบ GHS  ค ำสัญญำณ
ที่ใช้มี 2 ค ำสัญญำณ คือ “อันตราย” และ “ระวัง”  ขึ้นอยู่กับควำมรุนแรงของระดับควำมเป็นอันตรำย  กำร
แสดงค ำสัญญำณจะอยู่ติดกับรูปสัญลักษณ์เพ่ือเตือนและสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ใช้ถึงอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น    
ส่วนข้อควำมแสดงควำมเป็นอันตรำยได้มีกำรก ำหนดข้อควำมไว้ตำมประเภทควำมเป็นอันตรำยด้ำนกำยภำพ  
ด้ำนสุขภำพ  ด้ำนสิ่งแวดล้อม  และตำมระดับควำมรุนแรงหรือประเภทย่อยของควำมเป็นอันตรำยที่จ ำแนกได้  
และไม่ว่ำจะแปลเป็นภำษำใดควำมหมำยของรูปสัญลักษณ์  ค ำสัญญำณ  และข้อควำมแสดงควำมเป็นอันตรำย
จะสื่อควำมหมำยเดียวกันเสมอ  ตัวอย่ำงกำรสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยตำมระบบ GHS แสดงในรูปที่ 2 

 

 

 

                                                                                                                             

 

                                อันตราย                        
                           เป็นพิษเมื่อกลืนกิน 
               ท าให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและท าลายดวงตา 
 

รูปที่ 2   ตัวอย่ำงกำรสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยตำมระบบ GHS 

 

 

 

รูปสัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำย 

ค ำสัญญำณ                           

ข้อควำมแสดงควำมเป็นอันตรำย                           
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ตารางท่ี 4  รูปสัญลักษณ์แสดงควำมเป็นอันตรำยตำมระบบ GHS  

รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็น
อันตราย (hazard pictogram) 

ประเภทความเป็นอันตราย (hazard class) หรือ 
ประเภทย่อยความเป็นอันตราย (hazard category) 

 
 
 

เปลวไฟ สำรไวไฟ   สำรที่เกิดควำมร้อนได้เอง   
สำรที่ท ำปฏิกิริยำได้เอง   สำรที่สัมผัสน้ ำแล้วให้ก๊ำซไวไฟ 
สำรที่ลุกติดไฟได้เองในอำกำศ   สำรเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 

 
 
 

เปลวไฟ 
เหนือวงกลม 

สำรออกซิไดซ์   

 
 
 

วัตถุระเบิด วัตถุระเบิด   สำรเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 

สำรที่ท ำปฏิกิริยำได้เอง    

 
 
 

ถังก๊ำซ ก๊ำซภำยใต้ควำมดนั 

 
 
 

กัดกร่อน สำรกัดกร่อนโลหะ   กำรท ำลำยดวงตำอย่ำงรนุแรง 

กำรกัดกร่อนผิวหนัง    

 
 

 

กะโหลกและ 
กระดูกไขว้ 

ควำมเป็นพิษเฉียบพลนั  
(ประเภทย่อย ๑ และ ๒ เป็นอนัตรำยถึงตำยได้  และประเภทย่อย ๓ เป็นพิษ) 

 
 
 
 
 
 
 

อันตรำยต่อ 
สุขภำพ 

กำรก่อมะเร็ง ควำมเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ์ 

กำรก่อให้เกิดกำรกลำยพันธุ์ของเซลล์
สืบพันธุ ์

กำรท ำให้ไวต่อกำรกระตุ้นอำกำรแพ้ต่อ
ระบบทำงเดินหำยใจ 

ควำมเป็นพิษต่ออวัยวะเป้ำหมำยอย่ำง
เฉพำะเจำะจงจำกกำรรับสัมผัสครั้ง
เดียว 

ควำมเป็นพิษต่ออวัยวะเป้ำหมำยอย่ำง
เฉพำะเจำะจงจำกกำรรับสัมผัสซ้ ำ 

ควำมเป็นอันตรำยจำกกำรส ำลกั  

 
 
 

เครื่องหมำย 
ตกใจ 

ควำมเป็นพิษเฉียบพลนั  
(ประเภทย่อย ๔ เป็นอันตรำย) 

สำรท ำให้ไวต่อกำรกระตุน้อำกำรแพ้ต่อ
ผิวหนัง 

กำรระคำยเคืองต่อผิวหนัง กำรระคำยเคืองต่อดวงตำ 
ระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ  
หรืออำจท ำให้ง่วงซึมหรือมึนงง  

ควำมเป็นอันตรำยต่อโอโซนในชั้น
บรรยำกำศ 

 
 
 

อันตรำยต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

ควำมเป็นอันตรำยเฉียบพลนัต่อสิ่งแวดล้อมทำงน้ ำ 

ควำมเป็นอันตรำยระยะยำวต่อสิ่งแวดล้อมทำงน้ ำ 
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 แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
ผู้สนใจสำมำรถศึกษำหลักเกณฑ์วิธีกำรจ ำแนกประเภทควำมเป็นอันตรำยตำมระบบ GHS 

และข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้ที ่

o เว็บไซต์กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย  ส ำนักควบคุมเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
(http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/SitePages/GHS.aspx)   

o เว็บไซต์กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม  
 (http://www.diwsafety.org/add_ghs/ghs_thailand.htm)  

o เว็บไซต์องค์กำรสหประชำชำติ  
 (http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html)  

และสำมำรถสืบค้นฐำนข้อมูลกำรจ ำแนกประเภทควำมเป็นอันตรำยของสำรเคมีแต่ละรำยกำรตำมระบบ GHS
ได้ที ่

o เว็บไซต์ฐำนควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัยด้ำนสำรเคมี   
(http://www.chemtrack.org/chem.asp) 

o เว็บไซต์องค์กรกำรจัดกำรสำรเคมีของสหภำพยุโรป (European Chemical Agency: 
ECHA)  
(https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database) 

o เว็บไซต์สถำบันเทคโนโลยีและกำรประเมินแห่งประเทศญี่ปุ่น (National Institute of 
Technology and Evaluation: NITE) 
(http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html) 

 
 

 

 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/SitePages/GHS.aspx
http://www.diwsafety.org/add_ghs/ghs_thailand.htm
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.chemtrack.org/chem.asp
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html
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คณะท างานจัดท าหนังสือ 

ทีป่รึกษา 
นพ. วันชัย สัตยำวุฒิพงศ์ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

นพ. พูลลำภ ฉันทวิจิตรวงศ์ 
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

คณะท างาน 

นำยสมใจ สุตันตยำวลี 
ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพในส่วนภูมิภำคและท้องถิ่น 

ภญ. ขวัญจิต วงศ์อำภำเนำวรัตน์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักควบคุมเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย 

ภญ. สุดำวรรณ อ่วมอ่อง 
ภญ. สุภำวด ีธีระวัฒน์สกุล  
ดร. ภญ. ดุลำลัย เสฐจินตนิน 
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย ส ำนักควบคุมเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย 

ภก. วิษณุ โรจน์เรืองไร 
กองพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค 

ภก. อำทิตย์ พันเดช 
ดร. ภก. วัฒนพงศ์ ลือชูวงศ์ 
ภญ. ปำนชนก ปวงนิยม 
ภญ. สรัลพร ชวำลคุณำกร 
กองส่งเสริมงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพในส่วนภูมิภำคและท้องถิ่น 

 
 

***ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข*** 
 

 


