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คํานํา 

คู่มือ“การขออนุญาตวัตถุอันตรายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพ่ือประโยชน์
สําหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่สนใจจะประกอบการด้านการผลิต นําเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐบาลได้พัฒนาขึ้นในบริเวณพ้ืนที่ชายแดน
เช่ือมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ชายแดนและเพ่ือสร้างประโยชน์จากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

คู่มือฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งส่งเสริมความเข้าใจด้านการขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข  ซึ่งเป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้การกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕   
เน้ือหาในคู่มือประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์และการขออนุญาต
สถานที่ผลิต นําเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข   ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกสําหรับผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน (Export only) และการอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการดําเนินการสําหรับผู้ประกอบการท่ี
สนใจจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านการขออนุญาตและการอํานวย
ความสะดวกในด้านการลดขั้นตอนกระบวนงานที่ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  โดยกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย  สํานักควบคุมเคร่ืองสําอาง
และวัตถุอันตราย  หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือ “การขออนุญาตวัตถุอันตรายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 
ฉบับน้ี  จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการส่งเสริมความเข้าใจและสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสําหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย 

 

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย 
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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 การควบคุมวัตถุอันตราย 

การควบคุมวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย การควบคุม
กํากับดูแลการผลิต การนําเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย โดยแบ่งวัตถุอันตราย
ออกเป็น 4 ชนิด ตามความจําเป็นแก่การควบคุมและตามระดับความเป็นอันตรายหรือความเสี่ยงจากน้อยไป
หามาก ได้แก่ วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 
ซึ่งหลักเกณฑ์และข้อกําหนดที่ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติ
หรือมีหน้าที่รับผิดชอบจะขึ้นกับชนิดของวัตถุอันตรายที่ผู้ประกอบการดําเนินการ (รูปที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  การกํากับดูแลวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม แบ่งวัตถุอันตรายเป็น 4 ชนิด  ตามความจําเป็นแก่การควบคุม ได้แก่ วัตถุอันตรายชนิด
ที่ 1 วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 

 

การแบ่งชนิดและการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตราย 



 
2  การขออนญุาตวตัถอุนัตรายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เน่ืองจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ ครอบคลุมการกํากับดูแลสารเคมีจํานวนมากและมี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลายหน่วยงาน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานและตาม
วัตถุประสงค์ของการนําวัตถุอันตรายไปใช้ (ตารางที่ 1)  ดังน้ัน เช่นเดียวกับผู้ประกอบการท่ัวไป 
ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจึงจําเป็นต้องตรวจสอบว่าสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์เคมีที่ตน
ดําเนินการจัดเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่    หากเป็นวัตถุอันตราย จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดใด และอยู่ในการ
ควบคุมกํากับดูแลของหน่วยงานใด เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
โดยหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกํากับดูแลวัตถุอันตรายรายการน้ันๆ   ตลอดจนการอํานวยความสะดวก
หรือสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับภายในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่หน่วยงานน้ันๆ กําหนดไว้ให้เป็นการ
เฉพาะ 

 

 

ตารางที่ 1  หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ชื่อหน่วยงาน วัตถุอันตรายทีรั่บผิดชอบ บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย 
ที่รับผิดขอบ* 

กรมวิชาการเกษตร   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วัตถุอันตรายที่นําไปใช้ทางการเกษตร  
 

บัญชี 1 

กรมประมง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วัตถุอันตรายที่นําไปใช้ทางการประมง / 
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา  

บัญชี 2 

กรมปศุสัตว์         
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์          

วัตถุอันตรายที่นําไปใช้ในทางปศุสัตว์  บัญชี 3 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

วัตถุอันตรายที่นําไปใช้ในบ้านเรือนหรือ
ทางสาธารณสุข  

บัญชี 4 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
กระทรวงอุตสาหกรรม 

วัตถุอันตรายที่นําไปใช้ในทางอุตสาหกรรม  
 

บัญชี 5 

กรมธรุกจิพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน 

วัตถุอันตรายที่เป็นก๊าซปิโตรเลียม  
 

บัญชี 6 

หมายเหตุ  * บัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2556 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ อย.  

รายช่ือวัตถุอันตรายหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  เลขทะเบียนซีเอเอสของสารเคมี (CAS 
No.) ชนิดของวัตถุอันตราย เง่ือนไขการควบคุม (ถ้ามี) และช่ือหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะถูกประกาศในบัญชี
แนบท้าย “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม”  โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับผิดชอบการควบคุมกํากับดูแลวัตถุอันตราย
ตามบัญชี 4 แนบท้ายประกาศฯ  ซึ่งประกอบด้วย 3 บัญชีย่อย ได้แก่  

o บัญชี 4.1 รายชื่อสารควบคุม   เป็นการประกาศตามรายช่ือสารเคมี  

o บัญชี 4.2   รายชื่อกลุ่มสารควบคุม   เป็นการประกาศตามกลุ่มสารเคมีที่มีสูตร
โครงสร้างหรือกลไกการออกฤทธ์ิอย่างเดียวกัน  

o บัญชี 4.3  รายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุม  เป็นการประกาศตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือตาม
วัตถุประสงค์การนําไปใช้ 

วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงครอบคลุม 
“ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข” ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์หรือ
ตามวัตถุประสงค์การใช้ได้เป็น 8 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัดแมลงและสัตว์อ่ืน และผลิตภัณฑ์
กําจัดหนู/สัตว์แทะ เช่น 

o ผลิตภัณฑ์กําจัดยุง มด แมลงสาบ ปลวก หนู 
o ยาจุดกันยุง 
o โลช่ันทาไล่ยุง/ไล่แมลง 
o ผลิตภัณฑ์กําจัดเห็บหมัด 
o ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น/ไล่แมลง 
o ผลิตภัณฑ์กําจัดลูกนํ้ายุง 

เป็นต้น รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัดแมลงและสัตว์อ่ืน 
และกําจัดสัตว์แทะ น้ันด้วย 

2. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรค / ลดเช้ือโรค / ยับย้ังเช้ือโรค / ดับกลิ่นจากการฆ่าเช้ือโรค 

3. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายนํ้า/กําจัดกลิ่นในสระว่ายนํ้า 

4. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพ้ืน ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอ่ืนๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 
ผลิตภัณฑ์ซักผ้า (ยกเว้นผงซักฟอก) ผลิตภัณฑ์ล้างรถ ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพรม 
เป็นต้น 

5. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แก้ไขการอุดตันของท่อหรือทางระบายสิ่งปฏิกูล เช่น ผงขจัดท่ออุดตัน 

6. ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ผลิตภัณฑ์ซักแห้งผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 

7. ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด/สารละลายที่ใช้เจือจางผลิตภัณฑ์ลบคําผิด  
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8. ผลิตภัณฑ์กาวที่มีสารสําคัญเป็นสารกลุ่มอัลคิลไซยาโนอะคริเลต (alkyl cyanoacrylate) 
เช่น กาวช้าง เป็นต้น 

 
ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับขอบข่ายสารเคมีและ

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ด้วยตนเองผ่านทาง
เว็บไซต์กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลือกเมนู “บริการออนไลน์ e-
service” (http://www.fda.moph.go.th/psiond/eservice.htm) 

 
 

 การดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายแต่ละชนิด   

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1  เป็นวัตถุอันตรายที่ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน กฎหมาย
กําหนดให้ผู้ผลิตและผู้นําเข้าไม่ต้องขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย แต่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด เช่น การจัดทําฉลาก การปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตและการเก็บรักษา เป็นต้น การแสดงฉลากจะต้องแสดงเลขที่รับแจ้ง
ไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ (สําหรับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายในประเทศ) 

ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ในความรับผิดชอบของ อย. เช่น  

o ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงที่มีนํ้ามันตะไคร้หอมหรือซิโตรเนลลาออยล์ (citronella oil) เป็น
สารสําคัญหรือสารออกฤทธ์ิเพียงสารเดียว 

o ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดพ้ืน ที่มีสารสําคัญเป็น 

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

 สารในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (nonionic surfactants)    เช่น  
เอทอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์  (ethoxylated alcohol) อัลคิลโพลีไกลโคไซด์ 
(alkyl polyglycoside)  เป็นต้น  
(หมายเหตุ  ยกเ ว้นสารกลุ่ม โนนิลฟีนอลเอทอกซี เลต  (nonylphenol 
ethoxylate ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามท่ีระบุไว้ในบัญชี 4.2) 

 สารในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบและสารในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิด
ไม่มีประจุผสมกัน 

o ผลิตภัณฑ์กาว ที่มีสารสําคัญเป็นสารกลุ่มอัลคิลไซยาโนอะคริเลต (alkyl cyanoacrylate) 
เช่น เอทิล-2-ไซยาโนอะคริเลต (ethyl-2-cyanoacrylate) ไอโซโพรพิลไซยาโนอะคริเลต
(isopropyl cyanoacrylate) เป็นต้น 
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o ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายนํ้า ที่มีสารสําคัญเป็นแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (calcium 
hypochlorite)   โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite)  กรดไดคลอโรไอโซไซ
ยานูริกและเกลือของกรดดังกล่าว (dichloroisocyanuric acid and its salts)  และกรด
ไตรคลอโรไอโซไซยานูริกและเกลือของกรดดังกล่าว (trichloroisocyanuric acid and its 
salts) 
 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2  เป็นวัตถุอันตรายที่มีความเป็นอันตรายหรือความเสี่ยงสูงกว่าชนิดที่ 
1 กฎหมายจึงกําหนดให้ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
และแจ้งการดําเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนจึงจะประกอบกิจการได้ การแสดงฉลากจะต้องแสดง
เลขทะเบียนวัตถุอันตรายไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ (สําหรับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายในประเทศ) 

ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ในความรับผดิชอบของ อย. เช่น  

o ผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่มีสารสําคัญเป็นสารในกลุ่มสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง (insect growth regulators; IGRs) เช่น ฟลูเฟนนอกซู
รอน (Flufenoxuron)  ไพริพรอกซีเฟน (pyriproxyfen) เป็นต้น  
(หมายเหตุ: ยกเว้นสารบางรายการในกลุ่มสารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลงที่ถูกจัดเป็น
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามบัญชี 4.1 ได้แก่ ไคโนพรีน (kinoprene) เมโทพรีน 
(methoprene)  และไฮโดรพรีน (hydroprene)   

o ผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงและสัตว์แทะที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขซึ่งเป็นการควบคุม
ตามวัตถุประสงค์การใช้ตามท่ีระบุในบัญชี 4.3   
(หมายเหตุ: ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสําคัญที่ถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  หรือวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 ตามท่ีระบุไว้ในบัญชี 4.1 หรือบัญชี 4.2)  

o ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคและผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพ้ืน ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอ่ืนๆ  
ซึ่งเป็นการควบคุมตามวัตถุประสงค์การใช้ตามท่ีระบุในบัญชี 4.3  
(หมายเหตุ: ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสําคัญที่ถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  หรือวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 ตามท่ีระบุไว้ในบัญชี 4.1 หรือบัญชี 4.2)  
 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3  เป็นวัตถุอันตรายที่มีความเป็นอันตรายหรือความเสี่ยงสูงกว่าวัตถุ
อันตรายสองชนิดแรก  กฎหมายกําหนดให้ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องขอขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตราย และต้องได้รับอนุญาตให้ดําเนินการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะประกอบกิจการ
ได้ การแสดงฉลากจะต้องแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ (สําหรับผลิตภัณฑ์ที่
จําหน่ายในประเทศ) 

ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ในความรับผดิชอบของ อย. เช่น  

o ผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่มีสารสําคัญเป็นสารในกลุ่มไพรี
ทรอยด์ (pyrethroids) เช่น ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)  d-allethrin (ดี-อัลเลทริน) 
เมโทฟลูทริน (metofluthrin)  เป็นต้น  
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o ผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่มีสารฟิโพรนิล (fipronil) เป็น
สารสําคัญ 

o ผลิตภัณฑ์กําจัดลูกนํ้ายุงที่มีจุลินทรีย์บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis)   เป็น
สารสําคัญ 

o ผลิตภัณฑ์ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลายที่มีสารทีมีฟอส (temephos) เป็นสารสําคัญ 

o ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่มีสารสําคัญเป็นกรด (acids)   หรือ
ด่าง (alkalis) เช่น กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) กรดซิตริก (citric acid)  
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) โซเดียมเมตะซิลิเกต  (sodium metasilicate) 
เป็นต้น 

o ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่มีสารสําคัญเป็นสารในกลุ่มสารลดแรงตึงผิวชนิดที่มีทั้งประจุ
บวกและประจุลบ (amphoteric surfactants) เช่น โคคามิโดโพรพิลเบทาอีน 
(cocamidopropyl betaine) เป็นต้น  

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

 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 4  ได้แก่ วัตถุอันตรายที่มีความเป็นอันตรายสูงหรือมีความเสี่ยงสูง ทั้ง
จากคุณสมบัติของตัวสารเองหรือจากลักษณะการใช้ เช่น สารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธ์ุ สารที่เป็นพิษต่อ
ระบบสืบพันธ์ุ หรือสารที่ห้ามใช้โดยอนุสัญญาระหว่างประเทศ  กฎหมายจึงห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นําเข้า ส่งออก 
หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่เฉพาะกรณีเพ่ือใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ออกตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่ 4  ในความรับผิดชอบของ อย. เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันกําจัดแมลงที่
มีสารสาคัญเป็นสารดีดีที (DDT) คลอร์เดน (chlordane) ดีลดริน (dieldrin) หรือลินเดน (lindane) เป็นต้น 
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ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ประสงค์จะดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 
1  วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  ในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียนที่เก่ียวข้องสําหรับวัตถุอันตรายแต่ละชนิด  (รูปที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2   สรุปการดําเนินการสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  วัตถุอันตรายชนิดที่ 2  และวัตถุอันตรายชนิด
ที่ 3 ที่ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ส่งออกต้องดําเนินการเพื่อขออนุญาตผลิตภัณฑ์และสถาน
ประกอบการ 

การขออนุญาตวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ อย. 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการในการย่ืนคําขอ  รายการ
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องย่ืนประกอบคําขอ  คําแนะนําในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ  ตลอดจน
แบบฟอร์มคําขอ  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคําขอต่างๆ  และแบบตรวจสอบคําขอ (checklist) สําหรับ
การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1   การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 3   การแจ้งการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2   การขออนุญาตเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 
3  และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ   ได้จากคู่มือสําหรับประชาชนด้านการขออนุญาตวัตถุอันตราย  ที่
เว็บไซต์กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เลือกเมนู “คู่มือสําหรับ
ประชาชน” (http://www.fda.moph.go.th/psiond/citizenmanual.htm) 

สรุปสาระสําคัญในการแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  การขอขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 และวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  การแจ้งการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  และการ
ขออนุญาตเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

 
 การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 (ตารางที่ 2) 

ผู้ประสงค์จะดําเนินการผลิตหรือนําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ  ต้องย่ืนแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (แบบ วอ./สธ 5) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2549 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง 
ทั้งน้ี ผู้ผลิตต้องแจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันผลิตครั้งแรก และผู้นําเข้าต้องแจ้งก่อนนําวัตถุอันตรายออกจาก
ด่านศุลกากรเฉพาะการนําเข้าครั้งแรกเท่าน้ัน  การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไม่มี
ค่าธรรมเนียม  และหลักฐานการรับแจ้งฯ ที่ออกให้ไม่มีกําหนดหมดอายุ 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการย่ืนคําขอและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการจัดทําสําเนา
เอกสาร   ผู้ประกอบการสามารถยื่นคําขอผ่านระบบ e-submission ได้ที่ http://privus.fda.moph.go.th/  
หรือสามารถยื่นคําขอได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สําหรับกรณีที่สถานที่ผลิตหรือสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร หรือย่ืนที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
สําหรับกรณีที่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายอยู่ต่างจังหวัด 

 
 การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 และวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3  (ตารางที่ 3) 

ผู้ประสงค์จะผลิตหรือนําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบต้องย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (แบบ วอ./สธ 1)  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การข้ึนทะเบียน การออกใบสําคัญ 
และการต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 
2552 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม   พร้อมย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบคําขอขึ้นทะเบียนตามรายการข้อมูลเอกสาร
และหลักฐานเพ่ือการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การ
กําหนดรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพ่ือการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552  โดยสามารถย่ืนคําขอ



 
การขออนุญาตวัตถุอันตรายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 9 

ได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)  สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะย่ืนขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยารับผิดชอบ    มีความจําเป็นต้องผลิตตัวอย่างวัตถุอันตรายหรือนําเข้าตัวอย่างวัตถุอันตรายท่ีจะ
ขอขึ้นทะเบียน   หรือต้องนําเข้ามาซึ่งวัตถุอันตรายอย่างอ่ืนเพ่ือใช้ในการผลิตวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียน 
เช่น  กรณีการผลิตหรือนําเข้าตัวอย่างวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงหรือสัตว์แทะ หรือผลิตภัณฑ์
ฆ่าเช้ือโรค  หรือผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว  เพ่ือส่งทดสอบประสิทธิภาพหรือวิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญ เป็นต้น      
ผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวต้องย่ืนคําขออนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุอันตรายหรือคําขออนุญาตนําเข้า
ตัวอย่างวัตถุอันตรายก่อน โดยย่ืนคําขอที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 
Center: OSSC)  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตตัวอย่างหรือ
ใบอนุญาตนําเข้าตัวอย่างฉบับละ 300 บาท  เมื่อได้รับใบอนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุอันตรายหรือใบอนุญาต
นําเข้าตัวอย่างวัตถุอันตรายแล้ว  ผู้รับอนุญาตจึงจะสามารถผลิตตัวอย่างวัตถุอันตรายหรือนําเข้าตัวอย่างวัตถุ
อันตรายดังกล่าวเพ่ือส่งทดสอบประสิทธิภาพหรือส่งวิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญได้  ทั้งน้ี ใบอนุญาตผลิต
ตัวอย่างวัตถุอันตรายและใบอนุญาตนําเข้าตัวอย่างวัตถุอันตรายมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต 

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับคําขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายพร้อมเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  และได้พิจารณาประเมินแล้วเห็นว่าคําขอขึ้นทะเบียน การ
แสดงข้อความบนฉลาก และรายละเอียดในรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานประกอบการข้ึนทะเบียนมี
ความถูกต้องเหมาะสม มีคุณภาพประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสอดคล้องตามหลักวิชาการและข้อกําหนด
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง    สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
(วอ./สธ 2) ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 2,000 บาท)  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายมีอายุ
ไม่เกิน 6 ปี  โดยมีอายุใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่หกนับแต่ปีที่ออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุ
อันตราย 

โดยทั่วไป   ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนและได้รับใบรับแจ้งการดําเนินการ
เก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  หรือใบอนุญาตเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3    ตามการดําเนินการที่เก่ียวข้อง
เรียบร้อยแล้ว   จะสามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ทั้งในประเทศและส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ      
อย่างไรก็ตาม   หากผู้ประกอบการต้องการข้ึนทะเบียนสําหรับการส่งออกเท่าน้ัน (Export only)  โดยไม่มี
ความประสงค์ที่จะจําหน่ายในประเทศ  ผู้ประกอบการสามารถยื่นคําขอผ่านช่องทาง “การขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน (Export only)”  ซึ่งจะได้รับการอํานวยความสะดวกในด้านการลดระยะเวลา
การพิจารณาและยกเว้นการส่งเอกสารบางรายการ เช่น ฉลากภาษาไทย เป็นต้น  (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 
“การอํานวยสะดวกสําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกเท่านั้น (Export only)”)  

อน่ึง  ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ  เพ่ือสนับสนุนการประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่มีสถานประกอบการต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค   
ซึ่งจะมีการมอบอํานาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคเป็นผู้พิจารณาการรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายบาง
รายการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสําหรับจังหวัดที่เป็นที่ต้ังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเมื่อประกาศ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะสามารถย่ืนคําขอขึ้น
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ทะเบียนวัตถุอันตรายบางรายการตามท่ีกําหนดในประกาศฯ ได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ของจังหวัดที่เป็นที่ต้ังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น  (ดู
รายละเอียดในหัวข้อ “การอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”) 

 

 การแจ้งการดําเนินการผลิต นําเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 (ตารางที่ 4) 
ผู้ประสงค์จะดําเนินการผลิตหรือนําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ย่ืนขอขึ้นทะเบียนวัตถุ

อันตรายและได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./สธ 2) น้ันแล้ว หรือผู้ประสงค์จะดําเนินการ
ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ซึ่งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายไว้แล้ว  ต้องย่ืนแจ้งการ
ดําเนินการผลิต นําเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 น้ัน (ตามแต่กรณี) ก่อนการดําเนินการ   โดย
สามารถย่ืนคําขอได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

การแจ้งการดําเนินการให้ย่ืนใบแจ้งการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (แบบ วอ./ สธ 3) ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบ
รับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดําเนินการวัตถุ อันตรายชนิดที่ 2 ที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2556   และต้องจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามข้อกําหนด
หลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต  การ
นําเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 

สําหรับการแจ้งการดําเนินการผลิต นําเข้า หรือส่งออก ผู้แจ้งจะต้องแยกย่ืนใบแจ้งตามแต่ละช่ือ
ผลิตภัณฑ์ (หรือตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย) และแยกใบแจ้งตามแต่ละประเภทของการ
ดําเนินการ เช่น ผู้ประกอบการท่ีเป็นทั้งผู้ผลิตและส่งออกวัตถุอันตรายช่ือผลิตภัณฑ์ ก. ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 2 จะต้องแจ้งการดําเนินการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ ก. และแจ้งการดําเนินการส่งออกสําหรับผลิตภัณฑ์ 
ก. เป็นต้น 

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับแจ้งการดําเนินการตามแบบ วอ./สธ. 3 และได้
พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งแล้ว หากถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องตาม
ข้อกําหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง จะออกใบรับแจ้งการดําเนินการ (ไม่มีค่าธรรมเนียม) สําหรับการดําเนินการ
แต่ละประเภท  เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง   ใบรับแจ้งการดําเนินการมีอายุไม่เกิน 3 ปี  นับถึงวันสิ้น
ปีปฏิทินแห่งปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบรับแจ้ง 

อน่ึง  ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ  เพ่ือสนับสนุนการประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่มีสถานประกอบการต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค   
ซึ่งจะมีการมอบอํานาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคเป็นผู้พิจารณาการรับแจ้ง  การออกใบรับแจ้ง การ
ต่ออายุใบรับแจ้ง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้ง และการออกใบแทนใบรับแจ้งการดําเนินการ
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2  สําหรับสถานประกอบการที่มีสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายอยู่
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ต่างจังหวัด   ซึ่งเมื่อประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จะสามารถแจ้งการดําเนินการผลิต นําเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  ได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ของจังหวัดที่เป็นที่ต้ังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษน้ัน  (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “การอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ”) 

 
 การขออนุญาตผลิต นําเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 (ตารางที่ 5) 

ผู้ประสงค์จะดําเนินการผลิตหรือนําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย (วอ./สธ 2) น้ันแล้ว หรือผู้ประสงค์จะดําเนินการส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  ซึ่งต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายไว้แล้ว  ต้องย่ืนขออนุญาตผลิต นําเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 
3 น้ัน (ตามแต่กรณี) และต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้  โดยสามารถย่ืนคําขอได้ที่ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

การขออนุญาตให้ย่ืนคําขอตามแบบ “คําขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย (แบบ วอ. 1)”  หรือ “คํา
ขออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตราย (แบบ วอ. 3)” หรือ “คําขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (แบบ วอ. 5)” 
ตามแต่กรณี   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนําเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึ่งวัตถุ
อันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 

 ผู้ย่ืนคําขอจะต้องแยกย่ืนขออนุญาตตามแต่ละช่ือผลิตภัณฑ์ (หรือตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย) และแยกขออนุญาตตามแต่ละประเภทของการดําเนินการ เช่น ผู้ประกอบการที่เป็นทั้งผู้ผลิต
และส่งออกวัตถุอันตรายช่ือผลิตภัณฑ์ ก.  ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  จะต้องขออนุญาตผลิตสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ ก. และขออนุญาตส่งออกสําหรับผลิตภัณฑ์ ก.  เป็นต้น 

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิต (เฉพาะกรณีสถานที่ผลิตใหม่หรือสายการผลิตใหม่ ) หรือตรวจประเมินสถานที่เก็บรักษา
วัตถุอันตรายสําหรับกรณีนําเข้าหรือกรณีส่งออก (เฉพาะกรณีสถานที่เก็บรักษาใหม่ ) เรียบร้อยแล้ว   หาก
ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อกําหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง จะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ 
ใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต  โดยใบอนุญาตมี
ค่าธรรมเนียมฉบับละ 500 – 3,000 บาท ขึ้นกับปริมาณการผลิตต่อปี ปริมาณการนําเข้าต่อปี หรือปริมาณ
การส่งออกต่อปี 

อน่ึง  ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ  เพ่ือสนับสนุนการประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่มีสถานประกอบการต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค   
ซึ่งจะมีการมอบอํานาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคเป็นผู้พิจารณาการอนุญาต  การออกใบอนุญาต  
การต่ออายุใบอนุญาต  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  และการสั่ง
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พักใช้หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  สําหรับสถานประกอบการที่มีสถานที่ผลิตหรือสถานท่ี
เก็บรักษาวัตถุอันตรายอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งเมื่อประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะสามารถย่ืนคําขออนุญาตผลิต นําเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  ได้ที่กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ของจังหวัดที่เป็นที่ต้ังของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษน้ัน  (ดูรายละเอียดในหัวข้อ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “การอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”) 

 
 การอํานวยสะดวกสําหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกเท่านั้น (Export only) 

เน่ืองจากผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน ผู้ประกอบการจะต้องควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกําหนดตามกฎระเบียบของประเทศปลายทาง    ดังน้ัน เพ่ือเป็นการอํานวย
ความสะดวกด้านการส่งออกและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึงได้พิจารณาแยกกระบวนงานการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการ
ส่งออกเท่าน้ัน (Export only)  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออกเท่านั้น ไม่มีการจําหน่ายใน
ประเทศ ออกจากกระบวนงานการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่จําหน่ายในประเทศ  โดย
ผู้ประกอบการจะได้รับการอํานวยความสะดวกในด้านระยะเวลาที่ลดลง  การลดเอกสารบางส่วน  ตลอดจน
การพิจารณาอนุโลมข้อกําหนดหลักเกณฑ์บางประการให้เป็นไปตามเอกสารสั่งซื้อจากประเทศผู้สั่งซื้อได้   

ดังน้ัน ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ประสงค์จะนําเข้าหรือผลิตวัตถุ
อันตรายเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน  โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศ  สามารถย่ืน
คําขอขึ้นทะเบียนทางช่องทางนี้ได้  ซึ่งจะได้รับการอํานวยความสะดวกทั้งในด้านระยะเวลา การลดเอกสาร 
และการลดขั้นตอนการพิจารณา 

ในการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน  ผู้ประกอบการต้องระบุข้อความ 
“เพื่อการส่งออกเท่านั้น (Export only)” ในคําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (แบบ วอ./สธ 1)  โดย
ผู้ประกอบการจะได้รับการอํานวยความสะดวกในด้านการลดระยะเวลาการพิจารณารับขึ้นทะเบียน และได้รับ
ยกเว้นเก่ียวกับเอกสารบางรายการ ดังน้ี 

1.  ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณารับขึ้นทะเบียนเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน 

ประเภทคําขอ ระยะเวลาแลว้เสร็จสําหรับคําขอขึ้นทะเบียน 
เพื่อการสง่ออกเท่าน้ัน (Export only)

กรณีสารสําคัญที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเคยรับขึ้นทะเบียนแล้ว 

 ผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงและสัตว์แทะ 30 วันทําการ 

 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว 30 วันทําการ 

 ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 20 วันทําการ 
กรณีสารสําคัญที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไม่เคยรับขึ้นทะเบียน (สารใหม่) 
 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทุกประเภท 90 วันทําการ 
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2.  ผู้ประกอบการไม่ต้องส่งตัวอย่างฉลากภาษาไทยประกอบคําขอขึ้นทะเบียน  และไม่ต้อง
ระบุช่ือการค้าภาษาไทยในคําขอขึ้นทะเบียน 

3. การพิจารณาคําขอขึ้นทะเบียนเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน  จะไม่พิจารณาช่ือการค้า 

4.  แนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียนยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับขึ้น
ทะเบียนสําหรับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายในประเทศเป็นหลักเพ่ือคงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์จาก
ประเทศไทย  และเอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนประกอบคําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน
ยังคงเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกําหนดรายการข้อมูลเอกสารและ
หลักฐานเพ่ือการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552   

5. กรณีเอกสารหลักฐานประกอบคําขอขึ้นทะเบียน  มีประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การพิจารณารับขึ้นทะเบียนสําหรับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายในประเทศ  เช่น  เอกสารสนับสนุนอัตราการใช้
สําหรับกําจัดแมลงไม่สอดคล้องตามข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: 
WHO)   เป็นต้น   การพิจารณารับขึ้นทะเบียนจะพิจารณาอนุโลมให้เป็นไปตามเอกสารสั่งซื้อจากประเทศ    
ผู้สั่งซื้อได้  หากเป็นกรณีน้ี ผู้ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนเอกสารสั่งซื้อจากประเทศผู้สั่งซื้อประกอบการพิจารณา และ
หากเป็นเอกสารฉบับสําเนาจะต้องลงนามรับรองสําเนาเอกสาร  

 

เน่ืองจากในการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน  ได้ลดเอกสารและ
ลดขั้นตอนการพิจารณาบางส่วนที่มีความสําคัญต่อการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีจําหน่ายใน
ประเทศ   ดังน้ัน  ผู้ประกอบการจะได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./สธ 2) ที่ระบุเง่ือนไข 
“เพื่อการส่งออกเท่านั้น” และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่สามารถออกหนังสือรับรองการ
จําหน่าย (Certificate of Free Sale) ให้ได้ เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีการจําหน่ายในประเทศ  แต่ผู้ย่ืนคําขอ
ยังคงสามารถขอรับหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียน (Certificate of Product Registration)  หรือหนังสือ
รับรองการผลิต (Certificate of Manufacturer) ได้  โดยหนังสือรับรองจะระบุเง่ือนไขเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน 
(Export only) ตามข้อเท็จจริงในการรับขึ้นทะเบียน 

อย่างไรก็ตาม  หากต่อมาผู้ประกอบการประสงค์จะจําหน่ายในประเทศ  ต้องขอขึ้นทะเบียนใหม่ 
โดยสามารถอ้างอิง (refer) เอกสารจากทะเบียนเดิมได้   และต้องย่ืนเอกสารข้อมูลสนับสนุนการแสดง
ข้อความบนฉลากและเอกสารอ่ืนๆ ตามเกณฑ์การพิจารณาการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายในประเทศ  
และใช้เกณฑ์การพิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับขึ้นทะเบียนสําหรับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายในประเทศ 
เช่น  การพิจารณาความเหมาะสมของช่ือการค้า  การพิจารณาเอกสารสนับสนุนประโยชน์และอัตราการใช้ 
การพิจารณาข้อความบนฉลาก  เป็นต้น 

ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือ
การส่งออกเท่าน้ัน ได้ที่เว็บไซต์กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เลือกเมนู 
“การขออนุญาตเก่ียวกับวัตถุอันตราย” เมนูย่อย “การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย” หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติเพ่ือ
รองรับการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน 
(Export only)” (http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/registration_exportonly.pdf) 

 



 
14  การขออนญุาตวตัถอุนัตรายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 การอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

และสร้างประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  อีกทั้งยังทําให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อขออนุญาต
และเป็นประโยชน์ต่อการกํากับดูแลสถานประกอบการในส่วนภูมิภาค    ในปี พ.ศ. 2559  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแต่งต้ัง
พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบ  เพ่ือขยายขอบเขตการพิจารณาอนุญาตด้านวัตถุอันตรายไปยังส่วนภูมิภาคให้มากขึ้นจากเดิมที่ให้
อํานาจเฉพาะกรณีการแจ้งขอเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1   การแจ้งการดําเนินการและการขอ
อนุญาตมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ในการรับจ้างหรือให้บริการซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และวัตถุอันตรายชนิดที่ 
3 ตามลําดับ  และการต่ออายุใบรับแจ้งการดําเนินการและใบอนุญาตผลิต  นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือใช้ในการรับจ้างหรือให้บริการซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามลําดับ  
สําหรับกรณีที่สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายอยู่ต่างจังหวัด    โดยประกาศฉบับใหม่จะเพ่ิม
การมอบอํานาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคเป็นผู้พิจารณาการรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายบาง
รายการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสําหรับจังหวัดที่เป็นที่ต้ังของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   ตลอดจน
การรับแจ้งการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  และการพิจารณาอนุญาตการผลิต นําเข้า หรือ
ส่งออกซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่มีสถานที่ผลิตหรือสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายอยู่ต่างจังหวัด  ซึ่งคาด
ว่าประกาศฉบับใหม่จะมีผลใช้บังคับได้ภายในปี พ.ศ. 2560   

สาระสําคัญของร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ที่สนับสนุนการประกอบการในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นการเฉพาะและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายท่ีมีสถาน
ประกอบการต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค  ซึ่งผู้ประกอบการสามารถย่ืนคําขอได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ในเขตจังหวัดที่สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายหรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายต้ังอยู่  ได้แก่ 

1.   การรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  การต่อ
อายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย  และการออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสําหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายสําเร็จรูป
ที่แบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการส่งออก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นํามาแบ่งบรรจุหรือ
รวมบรรจุต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และได้รับการอนุญาตหรือแจ้ง
ดําเนินการผลิตหรือนําเข้ามาก่อนแล้วเท่าน้ัน  โดยสถานที่แบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุวัตถุอันตรายต้องต้ังอยู่ใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด   

2.  การรับแจ้งข้อเท็จจริง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบแจ้งข้อเท็จจริง และการออกใบ
แทนใบแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 สําหรับสถานประกอบการท่ีมีสถานที่ผลิตหรือสถานท่ี
เก็บรักษาวัตถุอันตรายอยู่ต่างจังหวัด 

3.     การรับแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การต่ออายุใบรับแจ้ง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบ
รับแจ้ง และการออกใบแทนใบรับแจ้งการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สําหรับสถานประกอบการที่มี
สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายอยู่ต่างจังหวัด 
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4.   การอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการสั่งพักใช้หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 
สําหรับสถานประกอบการท่ีมีสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายอยู่ต่างจังหวัด 

ผู้ประกอบการสามารถติดตามการมีผลใช้บังคับของประกาศฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กลุ่ม
ควบคุมวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (http://www.fda.moph.go.th/psiond/) 
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสําคัญในการแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  และการดําเนินการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

การแจ้ง
ข้อเทจ็จริง
เกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิด
ที่ 1  

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
การแจง้ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 1 ที่สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
รับผิดชอบ พ.ศ. 
2549 

 

สาระสําคัญ 
 ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าวัตถอุันตรายชนิดที่ 1 ต้องแจ้งข้อเท็จจรงิ

เกี่ยวกับวัตถุอันตรายสําหรับแตล่ะผลิตภัณฑ์  
 กรณีผลิต    ผู้ผลิตต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันผลิตครั้งแรก 
 กรณีนําเข้า  ผู้นําเข้าแจ้งก่อนการนําวตัถุอันตรายออกจากด่าน

ศุลกากรเฉพาะการนําเข้าครัง้แรกเท่านั้น 

ชื่อคู่มือสําหรับประชาชนที่เกีย่วขอ้ง 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/citizenmanual_cm.htm) 
 การแจง้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวตัถุอันตรายชนิดที ่1 และการขอแก้ไข

เปล่ียนแปลงรายการ ในใบรับแจ้งขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกับวตัถุอันตราย
ชนิดที ่1 

 การขอใบแทนใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวตัถุอันตรายชนิดที่ 1 

ชื่อแบบบันทึกการตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ 
(Checklist) 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/citizenmanual_checklist.htm) 
 การแจง้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวตัถุอันตรายชนิดที ่1 และการขอแก้ไข

เปล่ียนแปลงรายการ ในใบรับแจ้งขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกับวตัถุอันตราย
ชนิดที ่1 

 การขอใบแทนประเภทต่างๆ  

ระยะเวลาดําเนินการ 
  3 ชั่วโมง  
ช่องทาง /สถานที่ยื่นคําขอ 
 e-submission (http://privus.fda.moph.go.th/) 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหาร (อย.) สําหรับสถานประกอบการที่มี

สถานที่ผลิตหรอืสถานที่เก็บอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) สําหรับสถานประกอบการที่มี

สถานที่เก็บรกัษาอยู่ต่างจังหวัด 

แบบฟอร์มที่ใช ้
 ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถอุันตรายชนิดที่ 1 ที่สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยารบัผิดชอบ (แบบ วอ./สธ 5) 
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง 
(1)   ใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./สธ 5) ที่กรอกขอ้มูลครบถว้น 
(2)   เอกสารแสดงสูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์  
(3)   กรณีบุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบ

ทะเบียนพาณิซย์ (ถ้าม)ี  
(4)   กรณีนิติบคุคล สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติบิุคคล 
(5)   หนังสือมอบอํานาจและแต่งตัง้ผู้ดําเนินการ พรอ้มสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (ตดิ
อากรแสตมป ์30 บาทตอ่ผู้รับมอบอํานาจ 1 คน) 

(6)   หนังสือรับรองการปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต 

ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มี 

วันหมดอายุและการต่ออาย ุ
 ใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ ไม่มวีันหมดอาย ุ

การจัดทํา
ฉลากวัตถุ
อันตราย 
(ไม่ต้องย่ืน
ประกอบการแจ้ง
ข้อเท็จจริงฯ แต่
ต้องดําเนินการ 
ให้สอดคล้อง 
ตามประกาศท่ี
เกี่ยวข้อง) 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
ฉลากของวัตถุ
อันตรายที่สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
รับผิดชอบ พ.ศ. 
2558 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
ระบบการจําแนก
และการส่ือสารความ
เป็นอันตรายของ
วัตถุอันตราย ที่
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
รับผิดชอบ พ.ศ. 
2558 

 ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรือ่ง 

 กําหนดให้วัตถอุันตรายที่นําเขา้หรือส่งออกจะต้องแสดงฉลาก
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไวท้ี่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุและ
ฉลากจะต้องมีเครื่องหมายและข้อความ ตามขอ้กําหนดในประกาศฯ 

 กําหนดให้วัตถอุันตรายที่ผลิต ขาย หรือมีไวใ้นครอบครองในประเทศ  
จะต้องแสดงฉลากภาษาไทยไวท้ี่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุ
อันตรายทุกช้ิน และฉลากจะต้องมีเครื่องหมายและข้อความ 
ตลอดจนลักษณะของข้อความ ตามข้อกําหนดในประกาศฯ  

 หากผลิตภัณฑ์มีความเป็นอันตรายตามเกณฑ์การจําแนกประเภท
ความเป็นอันตรายตามระบบสากล GHS ขององค์การสหประชาชาติ 
จะต้องแสดงรูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย (hazard pictogram) 
คําสัญญาณ (signal word) และข้อความแสดงความเป็นอันตราย 
(Hazard statement) ไว้บนฉลาก 
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

ระบบการจําแนก
และการส่ือสารความ
เป็นอันตรายของ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 
2555 

 คู่มือการจดัทําฉลาก
วัตถุอันตรายชนิดที่ 
1 (เฉพาะผลิตภัณฑ์
ที่จําหน่ายใน
ประเทศ) 

การดําเนินการ
เกี่ยวกับสถานที่
ผลิตและ
สถานที่เก็บ
รักษาวัตถุ
อันตรายชนิดที ่
1 
(ไม่ต้องย่ืนขอ
อนุญาตสถานท่ี
แต่ต้อง
ดําเนินการให้
สอดคล้องตาม
ประกาศท่ี
เกี่ยวข้อง) 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิต การ
นําเข้า การส่งออก  
และการมีไว้ใน
ครอบครองซ่ึงวตัถุ
อันตรายที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555 
 แนวทางการตรวจ
สถานที่ผลิตวัตถุ
อันตราย 

กรณีการผลิต 
 จัดให้มีสถานที่ อาคาร เครื่องมอื เครื่องใช้ อุปกรณ์ และภาชนะ

บรรจใุนการผลิต ตลอดจนมาตรการเพื่อความปลอดภัยสําหรบั
ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ผลิต  รวมถึงการจัดใหม้ีบันทึกการผลติวัตถุ
อันตราย และการควบคุมและการตรวจสอบกระบวนการผลิต  
ภาชนะบรรจุ และการติดฉลาก ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน “หมวด 
1 การผลิต” ของประกาศฯ 

 จัดให้มีสถานที่เก็บรกัษาวตัถุอนัตราย  มาตรการเพื่อความปลอดภัย
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน  และมาตรการในการเก็บรกัษาวตัถุอันตรายตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดใน “หมวด 5 การเก็บรักษา” ของประกาศฯ 

กรณีการนําเข้า/การส่งออก 
 จัดให้มีสถานที่เก็บรกัษาวตัถุอนัตราย  มาตรการเพื่อความปลอดภัย

สําหรับผู้ปฏิบัติงาน  และมาตรการในการเก็บรกัษาวตัถุอันตรายตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดใน “หมวด 5 การเก็บรักษา” ของประกาศฯ 

การแจ้ง
ปริมาณการ
ผลิตวัตถุ
อันตรายชนิดที ่
1 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิต  การ
นําเข้า  การส่งออก  
และการมีไว้ใน
ครอบครองซ่ึงวตัถุ
อันตรายที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555 
 

 กําหนดให้ผู้ผลิตต้องแจง้ปริมาณการผลิตวตัถอุันตรายในรอบหน่ึงปี
ปฏิทิน ภายในวนัที่ 31 มกราคมของปีถัดไป 

แบบฟอร์มที่ใช ้
 ใบแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตราย (แบบ วอ./สธ 13) 

ช่องทางการแจง้ 
 แจ้ง ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร (อย.)  
 แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ไปรษณีย์

ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันแจ้ง 
 แจ้งผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ของ อย.  
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

การแจ้ง
ปริมาณการ
นําเข้าวัตถุ
อันตรายชนิดที ่
1 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิต  การ
นําเข้า  การส่งออก  
และการมีไว้ใน
ครอบครองซ่ึงวตัถุ
อันตรายที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555 

 กําหนดให้ผู้นําเข้าต้องแจ้งปริมาณวัตถอุันตรายที่นําเข้าและให้ผ่าน
การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยา ของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

การควบคุม
ผลิตภัณฑ์ให้มี
ปริมาณ
สารสําคัญ
เป็นไปตาม
ข้อกําหนด 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
กําหนดเกณฑ์ค่า
คลาดเคล่ือนจาก
ปริมาณทีก่ําหนดไว้
ของสารสําคัญใน
วัตถุอันตรายที่
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
รับผิดชอบ พ.ศ. 
2555 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2558 

 กําหนดค่าคลาดเคล่ือนที่อนุญาตให้มีไดจ้ากปริมาณของสารสําคัญ
ตามที่ระบุไว้สําหรับวัตถุอันตรายประเภทต่างๆ   โดยหากมีการ
วิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญในวัตถุอันตราย  สารสําคัญที่วิเคราะห์ได้
จะต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่าหรือไม่มากกว่าค่าคลาดเคล่ือนที่อนุญาต
ให้มีได ้
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ตารางที่ 3 สรุปสาระสําคัญในการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง สาระสําคัญและการดําเนินการ 

การขอขึ้น
ทะเบียนวัตถุ
อันตรายชนิด
ที่ 2 และวัตถุ
อันตรายชนิด
ที่ 3 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง  
การขึ้นทะเบียน การ
ออกใบสําคัญ และ
การตอ่อายใุบสําคัญ 
การขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ 
พ.ศ.2552  และฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2558 

 กฎกระทรวง กาํหนด
ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับ
วัตถุอันตราย พ.ศ.
2552 

 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา เรื่อง การ
กําหนดรายการข้อมูล
เอกสารและหลักฐาน
เพื่อการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย พ.ศ.
2552  

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
กําหนดเกณฑ์ค่า
คลาดเคล่ือนจาก
ปริมาณทีก่ําหนดไว้
ของสารสําคัญในวัตถุ
อันตรายที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555  และ
ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2558 
 

สาระสําคัญ 
 ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าวัตถอุันตรายชนิดที่ 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

ต้องขอขึ้นทะเบยีนวัตถอุันตรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่าํหนดใน
ประกาศ ยกเวน้กรณีมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้วัตถุ
อันตรายบางรายการไมต่้องขึ้นทะเบียน เช่น แนฟทาลีน 
(naphthalene)  พารา-ไดคลอโรเบนซีน (p-dichlorobenzene)     
เป็นต้น  

 กรณีมีความจําเป็นต้องผลิตตัวอย่างวตัถุอันตรายหรือนําเข้าตวัอย่างวัตถุ
อันตรายที่จะขอขึ้นทะเบยีน หรือต้องนําเข้ามาซ่ึงวัตถุอันตรายอย่างอื่น
เพื่อใช้ในการผลิตวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียน เช่น กรณกีารผลิต
หรือนําเข้าตัวอย่างวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงหรอืสัตว์
แทะ หรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค หรือผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวเพื่อส่งทดสอบ
ประสิทธิภาพหรือวิเคราะห์ปรมิาณสารสําคัญ เป็นต้น  ผู้ประสงค์จะขอ
ขึ้นทะเบียนต้องยื่นคําขออนุญาตผลิตตัวอย่างวตัถุอันตรายหรอืคําขอ
อนุญาตนําเข้าตวัอย่างวัตถอุันตราย  ซึ่งเมื่อไดร้บัอนุญาตแล้ว จึงจะ
สามารถผลิตตัวอย่างวตัถุอันตรายหรือนําเข้าตวัอย่างวัตถอุันตรายได ้

 เมื่อผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าไดร้ับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถอุันตรายแล้ว 
หากต่อมาประสงค์จะแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอนัตราย หรือรายการอื่นในการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
ต้องยื่นคําขอแก้ไขตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดใน
ประกาศฯ 

 ใบสําคัญการขึน้ทะเบียนวัตถอุันตรายมีอายุไม่เกิน 6 ปี การขอต่ออายุ
ใบสําคัญการขึน้ทะเบียนวัตถอุันตรายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีก่ําหนดในประกาศฯ 

ชื่อคู่มือสําหรับประชาชนที่เกีย่วขอ้ง 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/citizenmanual_cm.htm) 
 การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงและสัตว์แทะ 

กรณทีี่สารสําคัญยังไม่เคยรับขึน้ทะเบียน (สารใหม่) 
 การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงและสัตว์

แทะ กรณทีี่สารสําคัญเคยรับขึน้ทะเบียนแล้ว 
 การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงและสัตว์แทะ  

กรณทีี่ผู้ยื่นคําขอได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่เปล่ียนแปลงช่ือการค้า 
 การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงและสัตว์แทะ 

กรณวีัตถดุิบเทคนิคอลเกรดที่สารสําคัญเคยรับขึ้นทะเบียนแล้ว 
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง สาระสําคัญและการดําเนินการ 

 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา เรื่อง 
หน่วยงานเอกชนที่ทํา
การตรวจวิเคราะห์
วัตถุอันตรายเพือ่การ
ขึ้นทะเบียน พ.ศ.
2553  

 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การ
ทดสอบประสิทธิภาพ
ของวัตถอุันตราย 

 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา เรื่อง วธิีการ
ทดสอบและเกณฑ์
ตัดสินผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพการฆ่า
เชื้อโรคบนพื้นแข็งที่
ไม่มีรูพรุนของ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
ชนิดของเหลวหรือ
ชนิดผงที่ละลายนํ้าได ้

 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา เรื่อง วธิีการ
ทดสอบและเกณฑ์
ตัดสินผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพการฆ่า
เชื้อโรคบนพื้นแข็งที่
ไม่มีรูพรุนของ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค 
ชนิดฉีดพ่นธรรมดา
หรือฉีดพ่นอัดกา๊ซ  

 การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์
ซักผ้าขาว  กรณีที่สารสําคัญยงัไม่เคยรับขึ้นทะเบียน  (สารใหม่) 

 การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์
ซักผ้าขาว กรณทีี่สารสําคัญเคยรับขึ้นทะเบียนแล้ว 

 การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์
ซักผ้าขาว กรณทีี่ผู้ยื่นคําขอไดข้ึน้ทะเบียนไว้แล้วแต่เปล่ียนแปลงช่ือ
การค้า 

 การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและ
ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด กรณทีี่สารสําคัญยังไม่เคยรับขึ้นทะเบียน (สารใหม่) 

 การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและ
ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด กรณทีี่สารสําคัญเคยรับขึน้ทะเบียนแล้ว 

 การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและ
ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด กรณทีี่ผู้ยืน่คําขอได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่
เปล่ียนแปลงช่ือการค้า 

 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวตัถุ
อันตราย 

 การขอแก้ไขรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายประกาศกําหนด 

 การขอแก้ไขรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายประกาศกําหนด 

 การขออนุญาตนําเข้าตัวอย่างหรือผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย 
 การตอ่อายใุบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถอุันตราย 
 การขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอนัตราย 

ชื่อแบบบันทึกการตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ 
(Checklist) 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/citizenmanual_checklist.htm) 
 การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงและสัตว์แทะ
 การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและ

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว 
 การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและ

ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด 
 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการข้ึนทะเบยีนวัตถอุันตราย 
 การขออนุญาตนําเข้าตัวอย่างหรือผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย 
 การตอ่อายใุบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถอุันตราย  ใบรับแจง้การ
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง สาระสําคัญและการดําเนินการ 

 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา เรื่อง แนว
ทางการทดสอบ
ประสิทธิภาพการฆ่า
เชื้อแบคทีเรยีของ 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
กระบวนการซกัผ้า 

 คําส่ังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา ที่398/2544 
เรื่อง การปฏิบัติ
เกี่ยวกับหนังสือ
รับรองการจําหน่าย
(Certificate of Free 
Sale; CFS) เพือ่
ประกอบการนําเข้า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และที่ 122/2548 
(ฉบับที่ 2) 

 ประกาศสํานัก
ควบคุมเครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย 
เรื่อง หนังสือรับรอง
การจําหน่าย 
(Certificate of Free 
Sale; CFS) เพือ่
ประกอบการนําเข้า
ผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายประเภท
ป้องกัน ควบคุม ไล่ 
กําจัดแมลง สัตว์แทะ
และสัตว์อื่น 

 แนวทางการพิจารณา
เอกสารประกอบการ
ขอขึ้นทะเบียนวัตถ-ุ

ดําเนินการ และใบอนุญาต 
 การขอใบแทนประเภทต่างๆ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 การขอขึ้นทะเบยีนวัตถอุันตราย กรณีสารสําคัญที่ อย. ยงัไม่เคยรับขึ้น

ทะเบียน (สารใหม่) 
o ทุกประเภทผลิตภัณฑ์ (จําหน่ายในประเทศ)           120 วันทําการ 
o ทุกประเภทผลิตภัณฑ์ (เพื่อการส่งออกเท่านั้น)          90 วันทําการ 

  การขอขึ้นทะเบียนวัตถอุันตราย กรณีสารสําคัญที่ อย. เคยรบัขึ้น
ทะเบียนแล้ว 
o ผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงและสัตว์แทะ (จําหน่ายในประเทศ)            

75 วันทําการ
o ผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงและสัตว์แทะ (เพือ่การส่งออกเท่านั้น)            

30 วันทําการ
o วัตถุดิบเทคนิคอลเกรดกําจดัแมลงและสัตว์แทะ          45 วันทําการ
o ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว (จําหน่ายในประเทศ)     

75 วันทําการ
o ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว (เพื่อการส่งออกเท่านั้น)  

30 วันทําการ
o ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและผลิตภัณฑ์ลบคําผิด (จําหน่ายใน

ประเทศ)                                                       45 วันทําการ
o ทําความสะอาดและผลิตภัณฑ์ลบคําผิด  (เพื่อการส่งออกเท่านัน้)       

20 วันทําการ
 การขอขึ้นทะเบยีนวัตถอุันตรายที่ผู้ยื่นคําขอไดข้ึ้นทะเบียนไว้แล้ว แต่

เปล่ียนแปลงช่ือการค้า (ทุกประเภทผลิตภัณฑ์)              30 วนัทําการ 
 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวตัถุ

อันตราย                                                             4 วันทําการ 
 การขอแก้ไขรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่

สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายประกาศกําหนด 
20 วันทําการ

 การขอแก้ไขรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายประกาศกําหนด 

50 วันทําการ
 การขออนุญาตนําเข้าตัวอย่างหรือผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย 

4 วันทําการ
 การตอ่อายใุบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถอุันตราย             5 วันทําการ 
 การขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอนัตราย         3 วันทําการ 
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง สาระสําคัญและการดําเนินการ 

อันตราย ช่องทาง /สถานที่ยื่นคําขอ 
 การขอขึ้นทะเบยีน/การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง/การขอใบแทนใบสําคัญ

การขึ้นทะเบียน และการขออนุญาตผลิตตัวอยา่ง/นําเข้าตัวอยา่งวัตถุ
อันตรายเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียน   
o ให้ยื่นคําขอที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร (อย.)  
o กรณีผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายสําเร็จรูปที่แบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพือ่การส่งออก ให้ยื่นคําขอที่สํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตั้งอยู่ (คาดว่าจะเปิด
ให้บรกิารได้ภายในปี พ.ศ. 2560) 

 การตอ่อายใุบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถอุันตราย  
o ให้ยื่นทาง e-submission (http://privus.fda.moph.go.th/) 

แบบฟอร์มที่ใช ้
 แบบฟอร์มคําขอขึ้นทะเบยีนวตัถุอันตราย (วอ./สธ 1) 
 แบบฟอร์มคําขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 

(วอ./สธ 6) 
 แบบฟอร์มคําขออนุญาตผลิตหรือนําเข้าตัวอยา่งวัตถุอันตราย (วอ./สธ 8)
 แบบฟอร์มคําขอต่ออายใุบสําคัญการขึ้นทะเบยีนวัตถอุันตราย       

(วอ./สธ 7) 
เอกสารหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียน 
(1)   แบบฟอร์มคําขอขึ้นทะเบยีนวัตถอุันตราย (วอ./สธ 1)  
(2)   ตัวอย่างฉลากวัตถอุันตรายที่ขอขึ้นทะเบยีนครอบคลุมทกุขนาดบรรจุ 

และใบแทรก (ถ้ามี) (เฉพาะกรณีจําหน่ายในประเทศ) 
(3)   ข้อมูลของสารสําคัญ (เฉพาะกรณีสารใหม่)  

(3.1)   บัญชีรายการข้อมูลของสารสําคัญที่ยื่นโดยแสดงช่ือเอกสาร 
จํานวนหน้าของเอกสารแต่ละรายการ พร้อมแหล่งที่มาหรือ
เอกสารอ้างองิของเอกสารที่ยื่น  

(3.2)   ข้อมูลทัว่ไปของสารสําคัญ  
(3.2.1)  ชื่อสามญัทางเคมี / ISO common name / IUPAC 

name 
(3.2.2)  หมายเลขทะเบียนซีเอเอส (CAS No.)   
(3.2.3)  สูตรโครงสร้าง   
(3.2.4)  สูตรเอมพิริคอล   
(3.2.5)  น้ําหนกัโมเลกุล 

(3.3)   คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสําคัญ 
(3.3.1)  ลักษณะที่ปรากฏ เช่น สถานะทางกายภาพ สี กล่ิน  
(3.3.2)  ความเป็นกรด – ด่าง (pH)  
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง สาระสําคัญและการดําเนินการ 

(3.3.3)  จุดหลอมเหลว / จุดเดือด/ จุดเยอืกแข็ง / อุณหภูมิ
ของการสลายตวั (เป็นองศาเซลเซียส)  

(3.3.4)   ความดันไอ (เป็นปาสคาล) และความหนาแน่นไอ  
(3.3.5)   ความสามารถในการละลายนํ้าและในตัวทําละลาย

อินทรยี์  
(3.3.6)  ค่าสัมประสิทธิ์การละลายในชั้นของ n-octanol ต่อน้ํา 

(ค่า log KOW)  
(3.3.7)  ความหนาแน่นหรือความหนาแน่นสัมพัทธ์  
(3.3.8)  อัตราการระเหย  
(3.3.9)  จุดวาบไฟ  
(3.3.10) อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง  
(3.3.11) ความสามารถในการลุกติดไฟไดข้องของแข็งและก๊าซ  
(3.3.12) ค่าขีดจํากัดสูงสุดหรือต่ําสุดของความไวไฟ หรอื ค่า

ขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของการระเบิด  
(3.3.13) ความเสถียรและการเกิดปฏิกริิยา 

(3.4)   วิธีตรวจเอกลักษณ์และวิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญ 
(3.5)   ข้อมูลความเป็นพิษของสารสําคัญ 

(3.5.1)  ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก ทางผิวหนัง 
ทางการหายใจ) 

(3.5.2)  การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง 
(3.5.3)  การทําลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองตอ่

ดวงตา 
(3.5.4)  การทําให้ไวตอ่การกระตุ้นอาการแพต้่อระบบทางเดนิ

หายใจหรือผิวหนัง 
(3.5.5)  การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ 
(3.5.6)  การก่อมะเร็ง 
(3.5.7)  ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ 
(3.5.8)  ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่าง

เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดยีว 
(3.5.9)  ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่าง

เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซํ้า 
(3.5.10) ความเป็นอันตรายจากการสําลัก 
(3.5.11) ความเป็นอันตรายด้านอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น 

(ถ้าม)ี 
(3.5.12) การเปล่ียนแปลงสารเคมีภายในร่างกายสัตว์ เช่น การ

ดูดซึม การขับถา่ยของเสีย การกระจายไปตามส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย การสะสมภายในร่างกาย และการ
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง สาระสําคัญและการดําเนินการ 

เปล่ียนแปลงเป็นสารอื่น 
(3.5.13) การศึกษาทางระบาดวิทยาหรือการศึกษาทางด้าน

คลินิกและข้อมูลทางด้านอาชวีอนามัย (ถ้ามี) 
(3.5.14) คําเตอืนและข้อควรระวังในการใช้และการเก็บรกัษา 
(3.5.15) อาการเกดิพิษที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง 
(3.5.16) การปฐมพยาบาลหรอืการแก้พิษเบ้ืองต้น 
(3.5.17) คําแนะนําสําหรับแพทย ์

(3.6)   ข้อมูลผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อมของสารสําคัญ 
(3.6.1)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในดิน 

- ความเป็นพิษเฉียบพลันและเรื้อรังต่อส่ิงแวดล้อมใน
ดิน 

- การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อย
สลาย 

- ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ 
(bioaccumulation factor หรอื 
bioconcentration factor) 

- ปริมาณตกค้างในดินเมื่อใช้สารเคมีตามอัตราและ
ลักษณะที่แนะนําให้ใช้ (ถ้าม)ี 

(3.6.2)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในนํ้า 
- ความเป็นพิษเฉียบพลันและเรื้อรังต่อส่ิงแวดล้อมใน
น้ํา 

- การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อย
สลาย 

- ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ 
(bioaccumulation factor หรอื 
bioconcentration factor) 

- ปริมาณตกค้างในน้ําเมือ่ใช้สารเคมีตามอัตราและ
ลักษณะที่แนะนําให้ใช้ (ถ้าม)ี 

(3.6.3)  ความเป็นพิษต่อส่ิงมีชวีิตอื่น ๆ) 
(3.7)   ข้อมูลเกีย่วกับการทําลายวัตถอุันตรายหรือสารสําคัญ 
(3.8)   เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS) ของ

สารสําคัญ 
(3.9)   ประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะนําให้ใช้  หรอืข้อมูล

การแนะนําใหใ้ช้ตามที่กล่าวอ้างของสารสําคัญ 
(4)   ข้อมูลวตัถดุิบเทคนิคอลเกรดกําจัดแมลงและสัตว์แทะ (เฉพาะกรณีขอ

ขึ้นทะเบียนวัตถุดิบเทคนิคอลเกรดกําจัดแมลงและสัตว์แทะ) 
(4.1)   เอกสารแสดงข้อมูลทัว่ไปของผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเทคนิคอลเกรด 
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง สาระสําคัญและการดําเนินการ 

(4.1.1)  ชื่อการค้า  ชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต 
(4.1.2)   ชื่อและอัตราส่วนของสารสําคัญโดยแสดงเป็นชื่อทาง

เคมี  และระบุปริมาณเป็นร้อยละหรือเปอร์เซน็ต์  
(4.1.3)   ชื่อและปริมาณขององค์ประกอบอื่นและสารปนเปื้อน 

(impurities or contaminants) และผลพลอยได้
อื่นๆ (by-product)  โดยแสดงเป็นชื่อทางเคมี และ
ระบุปริมาณเป็นร้อยละหรอืเปอร์เซ็นต ์

(4.2)   คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัตถุดิบเทคนิคอลเกรด 
(4.2.1)  ลักษณะที่ปรากฏ เช่น สถานะทางกายภาพ สี กล่ิน 
(4.2.2)  ความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
(4.2.3)  ความหนาแน่นหรอืความหนาแน่นสัมพัทธ์ (สําหรับ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว) 
(4.2.4)  จุดวาบไฟ 
(4.2.5)  อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง 
(4.2.6)  ความสามารถในการลุกติดไฟได้เองของของแขง็และ

ก๊าซ 
(4.2.7)  ค่าขีดจํากัดสูงสุดหรือต่าํสุดของความไวไฟ หรอืค่า

ขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของการระเบิด 
(4.2.8)  ความคงตัวในการเก็บรกัษา 

(5)   ข้อมูลของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปหรือวัตถุดบิกึ่งสําเร็จรูป 
(5.1)   เอกสารแสดงข้อมูลทัว่ไปของผลิตภัณฑ์ 

(5.1.1)  ชื่อการค้า  ชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต 
(5.1.2)  ชื่อและอัตราส่วนของสารสําคัญและส่วนประกอบอืน่ๆ 

ทุกตวัในผลิตภัณฑ์ โดยแสดงเป็นชื่อทางเคมี  ระบุ
หน้าที่ของสารทุกตวัในสูตร  และระบุปริมาณเป็นร้อย
ละหรือเปอร์เซน็ต์  

(5.1.3)  ชนิดของรูปแบบและประเภทของการใช้ 
(5.2)   คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ 

(5.2.1)  ลักษณะที่ปรากฏ เช่น สถานะทางกายภาพ สี กล่ิน 
(5.2.2)  ความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
(5.2.3)  ความหนาแน่นหรือความหนาแน่นสัมพัทธ์ (สําหรับ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว) 
(5.2.4)  จุดวาบไฟ 
(5.2.5)  อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง 
(5.2.6)  ความสามารถในการลุกติดไฟได้เองของของแขง็และ

ก๊าซ 
(5.2.7)  ค่าขีดจํากัดสูงสุดหรือต่าํสุดของความไวไฟ หรอืค่า
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง สาระสําคัญและการดําเนินการ 

ขีดจํากัดสูงสุดและต่ําสุดของการระเบิด 
(5.2.8)  ขนาดของเกล็ด / เมด็  (สําหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็น

ของแข็ง) 
(5.2.9)  ความสามารถในการเขา้กันได้กับสารอืน่ 
(5.2.10) คุณสมบัติอื่น เช่น การกัดกร่อน การระเหย เป็นต้น 
(5.2.11) ความคงตัวในการเกบ็รักษา 
(5.2.12) ความคงตัว (ระบุเป็นชั่วโมง) หลังการผสมก่อนใช้ 

(สําหรับสูตรที่มสีารที่ให้คลอรีน) 
(5.3)   ข้อกําหนดเฉพาะ (specification) ตามลักษณะของสูตร

ผลิตภัณฑ์ (formulation) (เฉพาะผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงและ
สัตว์แทะ) 
(5.3.1)  การเกดิฟอง สําหรับผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงสูตรทีต่้อง

ผสมน้ําก่อนใช้เช่น emulsifiable concentrate (EC) 
(5.3.2)  การเปียกน้ํา สําหรับผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงสูตรทีต่้อง

ผสมน้ําก่อนใช้เช่น wettable powder (WP) 
(5.3.3)  การแขวนลอยในนํ้า สําหรับผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงสูตร

ที่ต้องผสมน้ํากอ่นใช้เช่น wettable powder (WP), 
suspension concentrate (SC), water 
dispersible granule (WG) 

(5.3.4)  การทดสอบขนาดด้วยตะแกรงร่อนแบบเปียก สําหรับ
ผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงสูตรที่ตอ้งผสมน้ําก่อนใช้เช่น 
wettable powder (WP), suspension 
concentrate (SC), water dispersible granule 
(WG) 

(5.3.5)  การทดสอบขนาดด้วยตะแกรงร่อนแบบแห้ง สําหรับ
ผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงสูตรชนิดผงและเม็ดเช่น 
dustable powder (DP), granules (GR) 

(5.3.6)  ความคงตัวของอิมัลช่ัน สําหรับผลิตภัณฑ์กําจัดแมลง
สูตรชนิด emulsifiable concentrate (EC) 

(5.3.7)  ความคงตัว (ระบุเป็นชัว่โมง) หลังการผสมก่อนใช้ เชน่ 
สําหรับสูตรชนดิ wettable powder (WP), 
suspension concentrate (SC) และ water 
dispersible granule (WG) เป็นต้น) 

(5.4)   เอกสารแสดงกรรมวิธกีารผลิต 
(5.5)   ประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะนําให้ใช้  หรอืข้อมูล

การแนะนําใหใ้ช้ตามที่กล่าวอ้างของผลิตภัณฑ์ 
(5.6)   เอกสารแสดงระดับความเป็นพิษหรือกลุ่มความเป็นอันตราย



 
28  การขออนญุาตวตัถอุนัตรายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง สาระสําคัญและการดําเนินการ 

ของผลิตภัณฑ์ 
(5.7)   เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS) ของ

ผลิตภัณฑ์ หรือของส่วนประกอบทุกตวั ยกเว้นน้ํา 
(5.8)   ผลการทดสอบประสิทธิภาพ (เฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์กาํจัดแมลง

หรือสัตว์แทะ  ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว) 
(5.9)   ผลการวเิคราะห์ปริมาณสารสําคัญของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  

(เฉพาะกรณีสารสําคัญอยู่ในบญัชีรายช่ือวัตถอุันตรายที่ต้อง
ส่งผลวิเคราะหป์ริมาณสารสําคัญ แนบท้ายประกาศ อย.  เรือ่ง 
การกําหนดรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอนัตราย พ.ศ. 2552) 

(6)   เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุ  การหุ้มห่อ หรือผูกมัดภาชนะ
บรรจ ุ

(7)   หนังสือรับรองการจําหน่าย (Certificate of Free Sale) ในประเทศ
ผู้ผลิตหรือ ประเทศอื่นๆ ในกรณีที่ไม่มีการจําหน่ายในประเทศผู้ผลิต 
(เฉพาะกรณีการนําเข้าผลิตภัณฑ์กําจัดแมละและสัตว์แทะและกรณี
การนําเข้าวัตถดุิบเทคนิคอลเกรดกําจัดแมลงและสัตว์แทะ) 

(8)   สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนของวัตถุอนัตรายประเภทวัตถุดิบ   
เทคนิคอลเกรด หรือประเภทวัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูปที่นํามาใช้ในการผลิต
วัตถุอันตรายทีข่อขึ้นทะเบียน (เฉพาะกรณีขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูปกําจัดแมลงและสัตว์แทะ) 

(9)   สําเนาใบอนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย (วอ./สธ 9) หรือสําเนา
ใบอนุญาตนําเขา้ตัวอย่างวัตถุอนัตราย (เฉพาะกรณขีอขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปกําจัดแมลงและสัตว์แทะ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และ
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวทีต่้องส่งวิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญหรือทดสอบ
ประสิทธิภาพประกอบการขึ้นทะเบียน) 

(10) ตวัอย่างผลิตภัณฑ์ หรือตวัอย่างภาชนะบรรจุ หรือภาพถา่ยผลิตภัณฑ์ 
หรือภาพถ่ายภาชนะบรรจุ สําหรับกรณีคําขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่หรอืภาชนะบรรจุรปูแบบใหม่หรอืในกรณีที่ลักษณะภาชนะ
บรรจอุาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

(11) เอกสาร หลักฐาน หนังสือรับรอง หรือหนงัสือช้ีแจงอื่น ๆ  ที่เกีย่วขอ้ง 
(ดูรายละเอียดในคู่มือสําหรับประชาชนและ checklist ที่เกี่ยวข้อง) 

(12) กรณีบุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ (ถ้าม)ี  

(13) กรณีนติิบคุคล สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติบิุคคล 
(14) กรณีมีผู้จดัจําหน่าย ให้ยืน่สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา

ใบทะเบียนพาณซิย์ (ถ้ามี) หรอืสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลของผู้จัดจําหน่าย 
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง สาระสําคัญและการดําเนินการ 

(15) หนังสือมอบอํานาจและแต่งตัง้ผู้ดําเนินการ พรอ้มสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 
บาทต่อผู้รับมอบอํานาจ 1 คน) 

(16) หนังสือรับรองการปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต 

หมายเหตุ   
 ดูรายละเอียด เงื่อนไข คําแนะนําในการจัดเตรียมเอกสารแตล่ะรายการ

หรือแต่ละหัวขอ้ได้ในคู่มือสําหรับประชาชนและ checklist ที่เกีย่วขอ้ง 
 สําหรับรายการเอกสารสําหรับการขออนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย  

การขออนุญาตนําเข้าตัวอย่างวตัถุอันตราย การขอแก้ไขเปล่ียนแปลง
รายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถอุันตราย การขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การขอตอ่อายุ
ใบสําคัญการขึน้ทะเบียนวัตถอุันตราย และการขอใบแทนใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย โปรดดูรายละเอยีดในคู่มือสําหรับประชาชน
และ checklist ที่เกีย่วขอ้ง 

ค่าธรรมเนียม 
  ใบสําคัญการขึน้ทะเบียนวัตถอุันตราย               ฉบับละ 2,000 บาท 
  การตอ่อายใุบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถอุันตราย  ฉบับละ 2,000 บาท 
  ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนวัตถอุันตราย      ฉบับละ 1,000 บาท 
  ใบอนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย                ฉบับละ    300 บาท 
  ใบอนุญาตนําเข้าตัวอย่างวตัถอุันตราย              ฉบับละ    300 บาท 
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย   

 หรือรายการการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย            ไม่มีค่าธรรมเนียม     

วันหมดอายุและการต่ออาย ุ
 ใบสําคัญการขึน้ทะเบียนวัตถอุันตรายมีอายุไม่เกิน 6 ปี  
 การตอ่อายุ ตอ้งยื่นคําขอภายในเก้าสิบวันกอ่นที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน

วัตถุอันตรายจะส้ินอายุ  
การจัดทําฉลาก
วัตถุอันตราย 
(กรณีการขอขึ้น
ทะเบียนเพ่ือการ
ส่งออกเท่านั้น 
(Export only) 
ซ่ึงไม่มีการ
จําหน่ายใน
ประเทศ   

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
ฉลากของวัตถุ
อันตรายที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2558 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 

 กําหนดให้วัตถอุันตรายที่นําเขา้หรือส่งออกจะต้องแสดงฉลากภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษไว้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุและฉลากจะต้องมี
เครื่องหมายและข้อความ ตามข้อกําหนดในประกาศฯ  

 กําหนดให้วัตถอุันตรายที่ผลิต ขาย หรือมีไวใ้นครอบครองในประเทศ  
จะต้องแสดงฉลากภาษาไทยไวท้ี่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุ
อันตรายทุกช้ิน และฉลากจะต้องมีเครื่องหมายและข้อความ ตลอดจน
ลักษณะของข้อความ ตามข้อกาํหนดในประกาศฯ  

 หากผลิตภัณฑ์มีความเป็นอันตรายตามเกณฑ์การจําแนกประเภทความ
เป็นอันตรายตามระบบสากล GHS ขององค์การสหประชาชาต ิจะต้อง
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง สาระสําคัญและการดําเนินการ 

ไม่ต้องย่ืนฉลาก
ประกอบการขอ
ข้ึนทะเบียน) 

ระบบการจําแนกและ
การส่ือสารความเป็น
อันตรายของวัตถุ
อันตราย ที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2558 

 ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรือ่ง 
ระบบการจําแนกและ
การส่ือสารความเป็น
อันตรายของวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2555 

 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา เรื่อง การ
แสดงข้อความบน
ฉลากผลิตภัณฑ์ฆ่า
เชื้อโรค 

 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยาว่าด้วยการ
แสดงฉลากผลิตภัณฑ์
กําจัดแมลงและสัตว์
แทะ 

 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยาว่าด้วยการ
แสดงฉลากผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตราย  
ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่า
เชื้อโรคและผลิตภัณฑ์
ซักผ้าขาว 

 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยาว่าด้วยการ

แสดงรูปสัญลักษณ์ความเป็นอนัตราย (hazard pictogram) คําสัญญาณ 
(signal word) และข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard 
statement) ไว้บนฉลาก 
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง สาระสําคัญและการดําเนินการ 

แสดงฉลากผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายประเภท
ผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดและผลิตภัณฑ์
ลบคําผิด 
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ตารางที่ 4 สรุปสาระสําคัญในการแจ้งการดําเนินการผลิต นําเข้า และส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และ
การดําเนินการที่เก่ียวข้อง 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

การแจ้งการ
ดําเนินการผลิต 
นําเข้า ส่งออก
วัตถุอันตราย
ชนิดที่ 2 

 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา  เรื่อง การ
แจ้ง การออกใบรับ
แจ้ง การขอต่ออายุ
และการต่ออายใุบรับ
แจ้งการดําเนินการ
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
ที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2556 
 

สาระสําคัญ  (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผลิต/นาํเข้า/ส่งออก) 
 ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าวัตถอุันตรายชนิดที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบสําคัญการ

ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 นั้นแล้ว หรือผูส้่งออกวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 2 ซึง่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายไวแ้ล้ว  
ต้องแจง้การดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไวใ้น
ประกาศ โดยการแจ้งตอ้งแยกยื่นใบแจ้งตามแต่ละช่ือผลิตภัณฑ์ (หรือ
ตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย) และแยกใบแจ้งฯตามแต่
ละประเภทของการดําเนินการ 

 เมื่อได้รับใบรับแจ้งการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 แล้ว 
แล้ว  หากต่อมาประสงค์จะแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการในรับแจ้งการ
ดําเนินการ  ต้องยื่นคําขอแก้ไขตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
กําหนดในประกาศฯ 

 ใบรับแจง้การดาํเนินการเกี่ยวกบัวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  มอีายุไม่เกิน 
3 ปี การขอต่ออายุใบรับแจ้งการดําเนินการตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีก่ําหนดในประกาศฯ 

ชื่อคู่มือสําหรับประชาชนที่เกีย่วขอ้ง 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/citizenmanual_cm.htm) 
 การแจง้การดําเนินการผลิต นําเข้า ส่งออก  หรือมีไวใ้นครอบครองซึง่

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจง้การดําเนินการผลิต 

นําเข้า ส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครองซึง่วัตถุอนัตรายชนิดที่ 2 
 การตอ่อายใุบรบัแจ้งการดําเนนิการผลิต นําเข้า ส่งออก หรอืมีไว้ใน

ครอบครองซ่ึงวตัถุอันตรายชนดิที่ 2 
 การขอใบแทนใบรับแจ้งการดําเนินการผลิต นาํเข้า ส่งออก หรือมีไวใ้น

ครอบครองซ่ึงวตัถุอันตรายชนดิที่ 2 

ชื่อแบบบันทึกการตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ 
(Checklist) 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/citizenmanual_checklist.htm) 
 การแจง้การดําเนินการผลิต นําเข้า ส่งออก  หรือมีไวใ้นครอบครองซึง่

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจง้การดําเนินการผลิต 

นําเข้า ส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครองซึง่วัตถุอนัตรายชนิดที่ 2  
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

 การตอ่อายใุบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถอุันตราย  ใบรับแจง้การ
ดําเนินการ และใบอนุญาต 

 การขอใบแทนประเภทต่างๆ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
  การแจง้การดําเนินการ / การแก้ไขเปล่ียนแปลง/การต่ออาย/ุการขอใบ

แทน                                                               2 วนัทําการ 

ช่องทาง /สถานที่ยื่นคําขอ 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหาร (อย.) สําหรับสถานประกอบการที่มี

สถานที่ผลิตหรอืสถานที่เก็บอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) สําหรับสถานประกอบการที่มี

สถานที่เก็บรกัษาอยู่ต่างจังหวัด (คาดว่าจะเปิดให้บรกิารได้ภายในปี 
พ.ศ. 2560) 

 e-submission (http://privus.fda.moph.go.th/) 
o การตอ่อายใุบรบัแจ้งการดําเนนิการ เปิดให้บริการแล้วในปี พ.ศ.

2559 
o การแจง้การดําเนินการ  คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี พ.ศ. 

2560 

แบบฟอร์มที่ใช ้
 ใบแจ้งการดําเนนิการวตัถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ./สธ 3) 
 คําขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบรับแจง้การดําเนินการวตัถุ

อันตรายชนิดที่ 2  (แบบ วอ./สธ 11) 
 คําขอต่ออายุใบรับแจ้งการดําเนินการวตัถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ./สธ 

12) 
เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งการดําเนินการ 
(1)   ใบแจ้งการดําเนินการวตัถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ./สธ 3) ที่กรอก

ข้อมูลครบถว้น 
(2)   สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถอุันตรายของผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์

จะแจ้งดําเนินการ 
(3)   หลักฐานประกอบการแจง้การดําเนินการผลิต (เฉพาะกรณีผลิต) 

(3.1) กรณีสถานที่ใหม ่
- แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ผลิตและบริเวณข้างเคียง 
- แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรกัษาและบริเวณข้างเคียง 
- แผนผังภายในอาคารของสถานที่ผลิตที่แสดงตําแหน่งการ
ติดตั้งอุปกรณ์การผลิต  สายการผลิต ฯลฯ 



 
34  การขออนญุาตวตัถอุนัตรายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

- แผนผังภายในอาคารของสถานที่เก็บรักษาวัตถดุิบ / 
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

(3.2)   กรณีสถานที่เดิม 
- สําเนาใบรับแจ้งการดําเนินการผลิตวัตถอุันตรายชนิดที่ 2 
หรือใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่เกีย่วข้อง 

(4)  หลักฐานประกอบการแจง้การดําเนินการนําเข้าหรือส่งออก (เฉพาะ
กรณีนําเข้าหรือส่งออก)  
(4.1)  กรณีสถานที่ใหม ่

- แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกบ็รักษาและบริเวณข้างเคียง 
- แผนผังภายในอาคารของสถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบ / 
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

(4.2)  กรณีสถานที่เดิม 
- สําเนาใบรับแจ้งการดําเนินการผลิต นําเข้า หรือส่งออกวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 หรอืใบอนญุาตผลิต นําเข้า หรือส่งออก
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง 

(5)  กรณีบุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ (ถ้าม)ี  

(6)  กรณีนิติบุคคล สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล 
(7)  หนังสือมอบอํานาจและแต่งตัง้ผู้ดําเนินการ พรอ้มสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาทต่อผู้รับมอบอาํนาจ 1 คน) 

(8)  หนังสือรับรองการปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต 

หมายเหตุ   
 ดูรายละเอียด เงื่อนไข คําแนะนําในการจัดเตรียมเอกสารแตล่ะ

รายการหรือแตล่ะหัวข้อไดใ้นคู่มือสําหรับประชาชนและ checklist ที่
เกี่ยวข้อง 

 สําหรับรายการเอกสารสําหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบ
รับแจ้งการดําเนินการ  การขอต่ออายใุบรับแจง้การดําเนินการ และ
การขอใบแทนใบรับแจ้งการดําเนินการ โปรดดรูายละเอียดในคู่มือ
สําหรับประชาชนและ checklist ที่เกีย่วขอ้ง 

ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มี 

วันหมดอายุและการต่ออาย ุ
 ใบรับแจง้การดาํเนินการเกี่ยวกบัวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 มอีายไุม่เกิน 

3 ปี  
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

 การตอ่อายุ ตอ้งยื่นคําขอภายในเก้าสิบวันกอ่นที่ใบรับแจ้งการ
ดําเนินการจะส้ินอายุ  

การดําเนินการ
เกี่ยวกับ 
สถานที่ผลิต
และสถานที่เกบ็
รักษาวัตถุ
อันตรายชนิดที ่
2 
(ในการแจ้งการ
ดําเนินการ ไม่
ต้องตรวจ
สถานท่ีแต่ต้อง
ย่ืนเอกสาร
หลักฐานเพ่ือ
แสดงว่าได้
ดําเนินการ
สอดคล้องตาม
ประกาศท่ี
เกี่ยวข้อง) 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิต การ
นําเข้า  การส่งออก  
และการมีไว้ใน
ครอบครองซ่ึงวตัถุ
อันตรายที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555 

 แนวทางการตรวจ
สถานที่ผลิตวัตถุ
อันตราย 

กรณีการผลิต 
 จัดให้มีสถานที่ อาคาร เครื่องมอื เครื่องใช้ อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุ

ในการผลิต ตลอดจนมาตรการเพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานที่ผลิต  รวมถงึการจัดให้มีบันทึกการผลิตวัตถุอันตราย และ
การควบคุมและการตรวจสอบกระบวนการผลิต  ภาชนะบรรจุ และ
การตดิฉลาก ตามหลักเกณฑ์ทีก่ําหนดใน “หมวด 1 การผลิต” ของ
ประกาศฯ 

 จัดให้มีสถานที่เก็บรกัษาวตัถุอนัตราย  มาตรการเพื่อความปลอดภัย
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน  และมาตรการในการเก็บรกัษาวตัถุอันตรายตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดใน “หมวด 5 การเก็บรักษา” ของประกาศฯ 

กรณีการนําเข้า/การส่งออก 
 จัดให้มีสถานที่เก็บรกัษาวตัถุอนัตราย  มาตรการเพื่อความปลอดภัย

สําหรับผู้ปฏิบัติงาน  และมาตรการในการเก็บรกัษาวตัถุอันตรายตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดใน “หมวด 5 การเก็บรักษา” ของประกาศฯ 

การแจ้ง
ปริมาณการ
ผลิตวัตถุ
อันตรายชนิดที ่
2 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิต  การ
นําเข้า  การส่งออก  
และการมีไว้ใน
ครอบครองซ่ึงวตัถุ
อันตรายที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555 

 กําหนดให้ผู้ผลิตต้องแจง้ปริมาณการผลิตวตัถอุันตรายในรอบหน่ึงปี
ปฏิทิน ภายในวนัที่ 31 มกราคมของปีถัดไป 

แบบฟอร์มที่ใช ้
 ใบแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตราย (แบบ วอ./สธ 13) 

ช่องทางการแจง้ 
 แจ้ง ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร (อย.)  
 แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ไปรษณีย์

ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันแจ้ง 
 แจ้งผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ของ อย.  

การแจ้ง
ปริมาณการ
นําเข้าวัตถุ
อันตรายชนิด
ที่ 2 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิต การนําเข้า 
การส่งออก และการมี
ไว้ในครอบครองซ่ึง 

 กําหนดให้ผู้นําเข้าต้องแจ้งปริมาณวัตถอุันตรายที่นําเข้าและให้ผ่านการ
ตรวจสอบของพนักงานเจ้าหนา้ที่ ณ ด่านอาหารและยา ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

 ขณะนําเข้า ผู้นําเข้าต้องจัดใหม้ีใบรับรองผลวเิคราะห์ (Certificate of 
Analysis: COA) ของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทีน่ําเข้าแสดงต่อพนักงาน
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

วัตถุอันตรายที่
สํานักงานคณะ 
กรรมการอาหารและ 
ยารับผิดชอบ  พ.ศ. 
2555 

เจ้าหน้าที่ ณ ดา่นอาหารและยา และให้จัดเก็บใบรับรองผลวิเคราะห์ไว้
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อเป็นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ 

การควบคุม
ผลิตภัณฑ์ให้มี
ปริมาณ
สารสําคัญ
เป็นไปตาม
ข้อกําหนด 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
กําหนดเกณฑ์ค่า
คลาดเคล่ือนจาก
ปริมาณทีก่ําหนดไว้
ของสารสําคัญในวัตถุ
อันตรายที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555 และฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2558 

 กําหนดค่าคลาดเคล่ือนที่อนุญาตให้มีไดจ้ากปริมาณของสารสําคัญ
ตามที่ระบุไว้สําหรับวัตถุอันตรายประเภทต่างๆ   โดยหากมีการ
วิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญในวัตถุอันตราย  สารสําคัญที่วิเคราะห์ได้
จะต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่าหรือไม่มากกว่าค่าคลาดเคล่ือนที่อนุญาต
ให้มีได ้
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ตารางที่ 5 สรุปสาระสําคัญในการขออนุญาตผลิต นําเข้า และส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการ
ดําเนินการที่เก่ียวข้อง 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

การขออนุญาต
ผลิต นําเข้า 
ส่งออก 
วัตถุอันตราย
ชนิดที่ 3 

 กฎกระทรวง (พ.ศ. 
2537) และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 
4 (พ.ศ. 2555) ออก
ตามความใน
พระราชบัญญัตวิัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 

 กฎกระทรวง กาํหนด
ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 
2552 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิต  การ
นําเข้า  การส่งออก  
และการมีไว้ใน
ครอบครองซ่ึงวตัถุ
อันตรายที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555 

 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอต่ออายุใบอนุญาต
ผลิต นําเข้า ส่งออก
หรือมีไวใ้น
ครอบครองซ่ึงวตัถุ
อันตรายชนิดที่ 3 
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของ

สาระสําคัญ  (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผลิต/นาํเข้า/ส่งออก) 
 ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งเปน็ผู้ได้รับใบสําคัญการขึ้น

ทะเบียนวัตถุอนัตรายชนิดที่ 3 นั้นแล้ว หรือผู้ส่งออกวัตถอุันตรายชนิด
ที่ 3 ซึง่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายแล้ว  ต้องยื่น
ขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกําหนดเกี่ยวกับสถานที่
ตามที่กําหนดไวใ้นกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 
4 (พ.ศ. 2555) ฯ และประกาศสาธารณสุข เรือ่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการผลิต  การนําเข้า  การส่งออก  และการมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555 การขออนุญาตให้แยกยื่นขออนุญาตตามแต่ละช่ือ
ผลิตภัณฑ์ (หรอืตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย) และแยก
การขออนุญาตตามแต่ละประเภทของการดําเนินการ 

 เมื่อได้รับใบอนญุาตเกีย่วกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 แล้ว หากต่อมา
ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต  ต้องยื่นคําขอ
แก้ไขตามหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการทีก่ําหนดในกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 4 (พ.ศ. 2555) ฯ 

 ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  มีอายุไม่เกิน 3 ปี การขอต่อ
อายุใบอนญุาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ฯ และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอต่อ
อายุใบอนญุาตผลิต นําเข้า ส่งออกหรือมีไวใ้นครอบครองซึ่งวตัถุ
อันตรายชนิดที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรข์องสํานกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.2556 

ชื่อคู่มือสําหรับประชาชนที่เกีย่วขอ้ง 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/citizenmanual_cm.htm) 
 การขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3    กรณีสถานที่ผลิตใหม่ 

หรือสายการผลิตใหม ่
 การขออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีสถานที่เก็บใหม่ 
 การขออนุญาตส่งออกวัตถอุันตรายชนิดที่ 3 กรณีสถานที่เกบ็ใหม ่
 การขออนุญาตผลิตหรือนําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีสายการผลิต

เดิมหรอืสถานทีเ่ก็บรกัษาเคยไดร้ับอนุญาตแล้ว 
 การขออนุญาตส่งออกวัตถอุันตรายชนิดที่ 3 กรณีสถานที่เกบ็รักษาเคย
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา พ.ศ.2556 

 แนวทางการตรวจ
สถานที่ผลิตวัตถุ
อันตราย 

 

ได้รับอนุญาตแล้ว 
 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก 

หรือมีไวใ้นครอบครองซึง่วัตถุอนัตรายชนิดที่ 3 กรณีไมต่รวจสถานที ่
 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 

3  กรณีตรวจสถานที ่
 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายชนิด

ที่ 3  กรณตีรวจสถานที ่
 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตส่งออกวัตถอุันตราย

ชนิดที่ 3 กรณีตรวจสถานที ่
 การตอ่อายใุบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก หรอืมีไว้ในครอบครองซึง่

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 
 การขอใบแทนใบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครองซึง่

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

ชื่อแบบบันทึกการตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ 
(Checklist) 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/citizenmanual_checklist.htm) 
 การขออนุญาตผลิต นําเข้า  ส่งออก หรอืมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ

อันตรายชนิดที่ 3 และการขอแก้ไขเปล่ียนแปลง กรณีตรวจสถานที ่
 การขออนุญาตผลิต นําเข้า  ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  กรณี

สายการผลิตเดมิหรือสถานที่เกบ็รักษาเคยไดร้บัอนุญาตแล้ว 
 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก 

หรือมีไวใ้นครอบครองซึง่วัตถุอนัตรายชนิดที่ 3 กรณีไมต่รวจสถานที ่
 การตอ่อายใุบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถอุันตราย  ใบรับแจง้การ

ดําเนินการ และใบอนุญาต 
 การขอใบแทนประเภทต่างๆ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 การขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณสีถานที่ผลิตใหม่หรือ

สายการผลิตใหม่                                               21 วนัทําการ 
 การขออนุญาตนําเข้าหรือส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  กรณสีถานที่

เก็บใหม่                                                         15 วนัทําการ 
 การขออนุญาตผลิตหรือนําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีสายการผลิต

เดิมหรอืสถานทีเ่ก็บรกัษาเคยไดร้ับอนุญาตแล้ว                              
                                                                    7 วนัทําการ 
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

 การขออนุญาตส่งออกวัตถอุันตรายชนิดที่ 3 กรณีสถานที่เกบ็รักษาเคย
ได้รับอนุญาตแล้ว                                                5 วันทําการ 

 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก 
หรือมีไวใ้นครอบครองซึง่วัตถุอนัตรายชนิดที่ 3 กรณีไมต่รวจสถานที ่
                                                                     4 วันทําการ 

 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 
3   กรณีตรวจสถานที ่                                        20 วันทําการ 

 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนําเข้าหรือส่งออกวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3   กรณีตรวจสถานที ่                     15 วันทําการ 

 การตอ่อายใุบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก หรอืมีไว้ในครอบครองซึง่
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3                                           5 วันทําการ 

 การขอใบแทนใบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครองซึง่
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3                                           3 วันทําการ 

ช่องทาง /สถานที่ยื่นคําขอ 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหาร (อย.) สําหรับสถานประกอบการที่มี

สถานที่ผลิตหรอืสถานที่เก็บอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) สําหรับสถานประกอบการที่มี

สถานที่เก็บรกัษาอยู่ต่างจังหวัด (คาดว่าจะเปิดให้บรกิารได้ภายในปี 
พ.ศ. 2560) 

 e-submission (http://privus.fda.moph.go.th/) 
o การตอ่อายใุบอนุญาต เปิดให้บริการแล้วในปี พ.ศ.2559 
o การขออนุญาตผลิต นําเข้า หรอืส่งออกวัตถุอนัตรายชนิดที่ 3 กรณี

สายการผลิตเดมิหรือสถานที่เกบ็รักษาเคยไดร้บัอนุญาตแล้ว คาด
ว่าจะเปิดให้บรกิารได้ภายในปี พ.ศ. 2560 

แบบฟอร์มที่ใช ้
 คําขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย (แบบ วอ. 1) 
 คําขออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตราย  (แบบ วอ.3) 
 คําขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (แบบ วอ. 5) 
 คําขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ วอ. 9)  
เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต 
(1)   คําขออนุญาตผลิตวัตถอุนัตราย (แบบ วอ.1) หรือคําขออนุญาต

นําเข้าวัตถุอันตราย (แบบ วอ. 3) หรือคําขออนุญาตส่งออกวตัถุ
อันตราย (แบบ วอ. 5) ตามแตก่รณี  ที่กรอกขอ้มูลครบถ้วน 

(2)   สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถอุันตรายของผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

จะขออนุญาต 
(3)  หลักฐานประกอบการขออนุญาตผลิต สําหรับกรณีสถานที่ผลิตใหม่

หรือสายการผลิตใหม ่
(3.1)  ข้อมูลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย สูตร ส่วนประกอบ/หน้าที่ 

คุณสมบัติทางเคมี/กายภาพ 
(3.2)  เอกสารแสดงกรรมวธิีการผลิต การบรรจุ 
(3.3)  เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุภัณฑ์และการหุ้มห่อ 
(3.4)  เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวตัถุอันตรายที่จะขอ

อนุญาต (Safety Data Sheet: SDS) 
(3.5)  แผนที่แสดงสถานที่ผลิตและบริเวณข้างเคียง 
(3.6)  แผนที่แสดงสถานที่เก็บและบริเวณข้างเคียง 
(3.7)  แผนผังสถานที่ผลิตวัตถอุันตรายแสดงสัดส่วนและตําแหน่ง

ของ 
-   การตดิตั้งอปุกรณก์ารผลิต/การบรรจุ  (ถังผสม ,     

เครื่องบรรจ)ุ  
-   บริเวณหรืออาคารเก็บวัตถดุิบ/วัสดุการบรรจ/ุผลิตภัณฑ์

สําเร็จรูป   
-   อุปกรณ์ป้องกันความรุนแรงของอุบัติภัย (เครื่องดับเพลิง, 

ที่อาบน้ํา/ล้างตาฉุกเฉิน, ตู้ยา) 
-   อุปกรณ์การจัดการกรณีสารเคมีหกรัว่ไหล (ถังทราย/     

ขี้เล่ือย, วัสดุดูดซับ)  
(3.8)   แผนผังของสถานที่เก็บวัตถุอันตรายแสดงสัดส่วนและตําแหน่ง

ของ 
-   พื้นที่จัดเก็บ 
-   อุปกรณ์ป้องกันความรุนแรงของอุบัติภัย (เครื่องดับเพลิง, 

ที่อาบน้ํา /ล้างตาฉุกเฉิน, ตูย้า)  
-   อุปกรณ์การจัดการกรณีสารเคมีหกรัว่ไหล (ถังทราย/     

ขี้เล่ือย, วัสดุดูดซับ) 
(3.9)   สําเนาใบประกอบกิจการโรงงาน หรือ สําเนาใบอนุญาต

ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรอื สําเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (ถ้ามี) 

(3.10) ภาพถ่ายตัวอาคารสถานที่ผลิต/สถานที่เก็บ และบริเวณ
โดยรอบตวัอาคาร 

(3.11) ภาพถ่ายพื้นห้องภายในตัวอาคารสถานที่ผลิต/สถานที่เก็บ 
(กรณีเป็นของเหลว ให้แสดงภาพรางระบาย หรือเขื่อนกั้น
เพิ่มเติม) 

(3.12) ภาพถ่ายสายการผลิต/อุปกรณ์การผลิต/อุปกรณก์ารบรรจุ 
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

(แสดงถงัผสม และบริเวณผสม อุปกรณ์หรอืเครื่องบรรจุ และ
บริเวณบรรจุ) 

(3.13) ภาพถ่ายการจัดช้ันหรือยกพ้ืนสําหรับวางวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูป เช่น pallet , ชั้นเหล็ก 

(3.14) ภาพถ่ายระบบหรอือุปกรณก์ารระบายอากาศ เช่น ช่องลม/
ประตูเข้า-ออก ระบบปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ 

(3.15) รูปถ่ายป้าย “วัตถุอันตราย” ติดบริเวณทางเข้าอาคารผลิต/
เก็บรกัษาวัตถอุนัตราย (ตัวหนงัสือแดงบนพื้นขาวขนาดสูง
มากกว่า 6 ซม.) 

(3.16) ภาพถ่ายป้าย “ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ํา รับประทานอาหารหรือ
เก็บอาหาร” บริเวณสถานที่ผลิต/เก็บรกัษาวตัถุอันตราย 

(3.17) ภาพถ่ายป้ายคําเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง 
หลักเกณฑ์วิธีการในการผลิต  การนําเข้า การส่งออก และ
การมีไวใ้นครอบครองเพื่อใช้รบัจ้างซึ่งวัตถอุันตรายที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบ พ.ศ.2555 ณ บรเิวณสถานที่ผลิต/เก็บรกัษาวตัถุ
อันตราย 

(3.18) ภาพถ่ายป้าย หรอืสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของ
สารเคมี บริเวณที่ผลิต 

(3.19) ภาพถ่ายระบบหรอือุปกรณ์ปอ้งกันความรุนแรงของอุบัติภัย
ในสถานที่ เช่น อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เครื่องดับเพลิง ตูย้า  
ที่อาบน้ํา/ล้างตาฉุกเฉิน โดยแสดงให้เห็นอุปกรณ์และบริเวณ
ที่ติดตัง้ 

(3.20) ภาพถ่ายอุปกรณ์สําหรบัการจดัการกรณีสารเคมีหกหรือ
รั่วไหล เช่น ทราย ขี้เล่ือย หรือวัสดุดูดซับ พร้อมอุปกรณ์
สําหรับตักและเก็บ 

(3.21) ภาพถ่ายอุปกรณ์ และบริเวณบําบดัน้าํเสีย พร้อมอธิบาย
ขั้นตอนวธิีการบําบัดประกอบกับภาพถ่าย 

(3.22) ภาพถ่ายชุดปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

(3.23) สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายโดยมี
รายละเอียดของเจ้าบ้านซึง่เป็นผู้ขออนุญาต  

(3.24) กรณีผู้ขออนุญาตไม่ไดเ้ป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
-   หนังสือยินยอมหรือสัญญาเช่า ที่ระบุว่ายินยอมให้ใช้ผลิต

หรือเก็บวัตถุอันตราย 
-   เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของของผู้ยินยอมหรือผู้ให้เช่าที่

ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน (เป็น
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

เจ้าบ้าน) หรือสําเนาโฉนด (เปน็ผู้มีกรรมสิทธิ์) เป็นต้น  
-   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยินยอมหรือผู้ให้เช่า 
-   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับการยินยอมหรือผู้

เช่า 
(4)  หลักฐานประกอบการขออนุญาตนําเข้าหรอืส่งออก สําหรบักรณี

สถานที่เก็บใหม ่
(4.1)  ข้อมูลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย สูตร ส่วนประกอบ/หน้าที่ 

คุณสมบัติทางเคมี/กายภาพ 
(4.2)  กรณีขออนุญาตส่งออก ให้ยื่นสําเนาใบอนุญาตผลิตหรอื

ใบอนุญาตนําเขา้ของวัตถอุันตรายน้ันด้วย 
(4.3)  เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุภัณฑ์และการหุ้มห่อหรือ

ผูกมัดภาชนะบรรจุ  
(4.4)   เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตรายทีจ่ะขอ

อนุญาต (Safety Data Sheet: SDS) 
(4.4)   แผนที่แสดงสถานทีเ่ก็บและบริเวณข้างเคียง โดยแสดง

รายละเอียดให้สอดคล้องกับภาพถ่าย เช่น ชั้นวางหรือยกพ้ืน 
(pallet) สําหรับวางผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ทีว่างอุปกรณ์
ป้องกันอุบัติภัย (ถงัดับเพลิง ทีอ่าบน้ํา/ล้างตาฉุกเฉิน)  
อุปกรณ์สําหรับจัดการ กรณีเกดิการหกรั่วไหลของสารเคมี 
(ถงัทราย ขีเ้ล่ือย) 

(4.5)   ภาพถ่ายตัวอาคารสถานที่เก็บ และบรเิวณโดยรอบตัวอาคาร 
(4.6)   ภาพถ่ายพื้นห้องภายในตัวอาคารสถานที่เก็บ 
(4.7)   ภาพถ่ายการจัดช้ันหรือยกพ้ืน (pallet) สําหรับวางวัตถุดิบ / 

ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 
(4.8)   ภาพถ่ายระบบหรอืุปกรณ์การระบายอากาศ เช่น ช่องลม / 

ประตูเข้า-ออก ระบบปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ ฯลฯ 
(4.9)   รูปถ่ายป้าย “วัตถุอันตราย” ติดบรเิวณทางเข้าอาคารผลิต/

เก็บรกัษาวัตถอุนัตราย (ตัวหนงัสือแดงบนพื้นขาวขนาดสูง
มากกว่า 6 ซม.) 

(4.10) ภาพถ่ายป้าย “คําเตือน 9 ข้อ” ตามท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  เรือ่ง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การ
นําเข้า  การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง
ซึ่งวัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบ พ.ศ. 2555  ติด ณ บริเวณห้องเก็บวัตถุอันตราย 

(4.11) ภาพถ่ายป้าย “ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ํา รับประทานอาหารหรือ
เก็บอาหาร” ตดิ ณ บริเวณห้องเก็บวัตถอุันตราย 

(4.12) ภาพถ่ายป้ายสัญลักษณ์แสดงความเปน็อันตรายของวตัถุ
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

อันตราย เช่น สัญลักษณ์สารกัดกร่อน สารไวไฟ สารพิษ เป็น
ต้น 

(4.13) ภาพถ่ายระบบหรอือุปกรณ์ปอ้งกันอุบตัิภัย โดยต้องตัง้อยู่
ภายในหรอืใกล้ห้องเก็บวัตถุอันตราย  เช่น  
-   ถังดับเพลิง มีการตดิตั้งไว้ไม่ควรสูงเกิน 1.5 เมตร เพื่อ

ป้องกันอันตรายจากการล้มของถงัดับเพลิงและสะดวกใน
การใช้งาน  

-   ตู้ยา โดยมียาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้  
-   ที่อาบน้ํา ล้างตาฉุกเฉิน 

(4.14) ภาพถ่ายอุปกรณ์สําหรบัการจดัการกรณีสารเคมีหกหรือ
รั่วไหล เช่น ถังทราย  ขี้เล่ือย แกลบ หรือวัสดดุูดซับอื่นๆ 
พร้อมอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการจดัเก็บ เช่น ที่โกย ถุงเก็บ ถงัขยะ 
เป็นต้น 

(4.15) ภาพถ่ายชุดปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 

(4.16) สําเนาทะเบียนบ้านของ สถานที่เก็บวัตถุอันตรายโดยมี
รายละเอียดเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้ขออนุญาต 

(4.17) กรณีผู้ขออนุญาตไม่ไดเ้ป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสารเพิ่มเติม 
ดังนี้  
-   หนังสือยินยอมหรือสัญญาเช่า ที่ระบุว่ายินยอมให้ใช้ผลิต

หรือเก็บวัตถุอันตราย 
-   เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของของผู้ยินยอมหรือผู้ให้เช่าที่

ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน (เป็น
เจ้าบ้าน) หรือสําเนาโฉนด (เปน็ผู้มีกรรมสิทธิ์) เป็นต้น  

-   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยินยอมหรือผู้ให้เช่า 
-   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับการยินยอมหรือผู้

เช่า 
(5)  หลักฐานประกอบคําขออนุญาตผลิต นําเข้า หรอืส่งออก สําหรับกรณี

สายการผลิตเดมิหรือสถานที่เกบ็รักษาเคยไดร้บัอนุญาตแล้ว 
(5.1)   เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุและการหุ้มห่อหรือการ

ผูกมัดภาชนะบรรจุ 
(5.2)   สําเนาใบอนุญาตทีเ่กี่ยวข้อง 

-   กรณขีออนญุาตผลิต  ให้ยืน่สําเนาใบอนุญาตผลิตวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 ที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน
และเป็นสายการผลิตเดียวกันกบัผลิตภัณฑ์ที่จะขออนุญาต

-    กรณขีออนญุาตนําเข้าหรือส่งออก  ให้ยื่นใบอนุญาตผลิต 
นําเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  ที่เปน็กลุ่ม
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่จะขออนุญาต 
(6)  กรณีบุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบ

ทะเบียนพาณิชย์ (ถ้าม)ี  
(7)  กรณีนิติบุคคล สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล 
(8)   หนังสือมอบอํานาจและแต่งตัง้ผู้ดําเนินการ พรอ้มสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาทต่อผู้รับมอบอาํนาจ 1 คน) 

(9)   หนังสือรับรองการปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต 

หมายเหตุ   
 ดูรายละเอียด เงื่อนไข คําแนะนําในการจัดเตรียมเอกสารแตล่ะ

รายการหรือแตล่ะหัวข้อไดใ้นคู่มือสําหรับประชาชนและ checklist ที่
เกี่ยวข้อง 

 สําหรับรายการเอกสารสําหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบ
รับแจ้งการดําเนินการ  การขอต่ออายใุบรับแจง้การดําเนินการ และ
การขอใบแทนใบรับแจ้งการดําเนินการ โปรดดรูายละเอียดในคู่มือ
สําหรับประชาชนและ checklist ที่เกีย่วขอ้ง 

ค่าธรรมเนียม 
 อัตราค่าธรรมเนีบมใบอนุญาตผลิต นําเข้า หรอืส่งออกวัตถุอนัตราย

ชนิดที่ 3 คิดตามกําลังการผลิตต่อปี  ปริมาณนาํเข้าต่อปี หรือปริมาณ
ส่งออกต่อปี (ตามแต่กรณ)ี  โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมต่ําสุดฉบบัละ 
500 บาท สําหรับการขออนุญาตที่มีปริมาณไม่ถึง 10 เมตรกิตันต่อป ี 
และสูงสุดฉบับละ 3,000 บาทสําหรับการขออนุญาตที่มีปริมาณต้ังแต่ 
100 เมตริกตันขึ้นไป 

 ใบแทนใบอนุญาต                                       ฉบับละ 200 บาท 
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต         ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 การตอ่อายใุบอนุญาต   ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ละ

ประเภท                             

วันหมดอายุและการต่ออาย ุ
 ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  มีอายุไม่เกิน 3 ป ี
 การตอ่อายุ ตอ้งยื่นคําขอภายในเก้าสิบวันกอ่นที่ใบรับแจ้งการ

ดําเนินการจะส้ินอายุ  
การดําเนินการ
เกี่ยวกับ 
สถานที่ผลิต
และสถานที่เกบ็

 กฎกระทรวง (พ.ศ. 
2537) และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 
4 (พ.ศ. 2555) ออก

กรณีการผลิต 
 สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย  อาคารผลิตวัตถุอนัตราย สถานทีเ่ก็บรกัษา

วัตถุอันตราย อาคารเก็บรักษาวัตถุอันตราย และการเก็บรักษาวัตถุ
อันตราย ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดใน “หมวด 2 หลักเกณฑ์การ
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

รักษาวัตถุ
อันตรายชนิดที ่
3 
 

ตามความใน
พระราชบัญญัตวิัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิต การ
นําเข้า  การส่งออก  
และการมีไว้ใน
ครอบครองซ่ึงวตัถุ
อันตรายที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555 

 แนวทางการตรวจ
สถานที่ผลิตวัตถุ
อันตราย 

พิจารณาคําขอ” ของกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

 ที่อาบน้ําฉุกเฉิน/ที่ล้างตาฉุกเฉิน  เครื่องป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
เครื่องปฐมพยาบาล  เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อป้องกัน ควบคุม ระงับหรือ
บรรเทาอุบัตเิหตุ  ยานพาหนะที่เหมาะสมในการขนส่งวัตถอุันตราย 
ระบบบําบัดน้ําทิ้ง ระบบกําจัดอากาศเสีย และการทําลายภาชนะบรรจุ
วัตถุอันตราย  ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดใน “หมวด 4 หน้าทีข่องผู้
ได้รับอนุญาต” ของกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

 สถานที่ผลิต อาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ อปุกรณ์ และภาชนะ
บรรจใุนการผลิต มาตรการเพือ่ความปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานใน
สถานที่ผลิต  การบันทกึการผลิตวัตถอุันตราย และการควบคุมและ
การตรวจสอบกระบวนการผลิต  ภาชนะบรรจุ และการติดฉลาก ตอ้ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ําหนดใน “หมวด 1 การผลิต” ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต  การ
นําเข้า  การส่งออก  และการมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถอุันตรายที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 

 สถานที่เก็บรกัษาวัตถุอันตราย  มาตรการเพ่ือความปลอดภัยสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน  และมาตรการในการเก็บรกัษาวตัถุอันตราย  ตอ้งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน “หมวด 5 การเก็บรักษา” ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต  การ
นําเข้า  การส่งออก  และการมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถอุันตรายที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 

กรณีการนําเข้า/การส่งออก 
 สถานที่เก็บรกัษาวัตถุอันตราย อาคารเก็บรักษาวัตถุอันตราย และการ

เก็บรกัษาวัตถอุนัตราย ตอ้งเปน็ไปตามข้อกําหนดใน “หมวด 2 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคําขอ” ของกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535  

 ที่อาบน้ําฉุกเฉิน/ที่ล้างตาฉุกเฉิน  เครื่องป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
เครื่องปฐมพยาบาล  เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อป้องกัน ควบคุม ระงับหรือ
บรรเทาอุบัตเิหตุ  ยานพาหนะที่เหมาะสมในการขนส่งวัตถอุันตราย 
ระบบบําบัดน้ําทิ้ง ระบบกําจัดอากาศเสีย และการทําลายภาชนะบรรจุ
วัตถุอันตราย  ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดใน “หมวด 4 หน้าทีข่องผู้
ได้รับอนุญาต” ของกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

 สถานที่เก็บรกัษาวัตถุอันตราย  มาตรการเพ่ือความปลอดภัยสําหรับ
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

ผู้ปฏิบัติงาน  และมาตรการในการเก็บรกัษาวตัถุอันตราย  ตอ้งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน “หมวด 5 การเก็บรักษา” ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต  การ
นําเข้า  การส่งออก  และการมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถอุันตรายที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 

การแจ้ง
ปริมาณการ
ผลิตวัตถุ
อันตรายชนิด
ที่ 3 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการผลิต  การ
นําเข้า  การส่งออก  
และการมีไว้ใน
ครอบครองซ่ึงวตัถุ
อันตรายที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555 

 กําหนดให้ผู้ผลิตต้องแจง้ปริมาณการผลิตวตัถอุันตรายในรอบหน่ึงปี
ปฏิทิน ภายในวนัที่ 31 มกราคมของปีถัดไป 

แบบฟอร์มที่ใช ้
   ใบแจ้งปริมาณการผลิตวตัถอุันตราย (แบบ วอ./สธ 13) 

ช่องทางการแจง้ 
   แจ้ง ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร (อย.)  
 แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ไปรษณีย์

ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันแจ้ง 
 แจ้งผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ของ อย.  

การแจ้ง
ปริมาณการ
นําเข้าวัตถุ
อันตรายชนิด
ที่ 3 

  ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการผลิต  
การนําเข้า  การ
ส่งออก  และการมีไว้
ในครอบครองซึง่วัตถุ
อันตรายที่สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
รับผิดชอบ พ.ศ. 
2555 

 กําหนดให้ผู้นําเข้าต้องแจ้งปริมาณวัตถอุันตรายที่นําเข้าและให้ผ่านการ
ตรวจสอบของพนักงานเจ้าหนา้ที่ ณ ด่านอาหารและยา ของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

 ขณะนําเข้า ผู้นําเข้าต้องจัดใหม้ีใบรับรองผลวเิคราะห์ (Certificate of 
Analysis: COA) ของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทีน่ําเข้าแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ดา่นอาหารและยา และให้จัดเก็บใบรับรองผลวิเคราะห์ไว้
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อเป็นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ 

การควบคุม
ผลิตภัณฑ์ให้มี
ปริมาณ
สารสําคัญ
เป็นไปตาม
ข้อกําหนด 

 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง 
กําหนดเกณฑ์ค่า
คลาดเคล่ือนจาก
ปริมาณทีก่ําหนดไว้
ของสารสําคัญในวัตถุ
อันตรายที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร

 กําหนดค่าคลาดเคล่ือนที่อนุญาตให้มีไดจ้ากปริมาณของสารสําคัญ
ตามที่ระบุไว้สําหรับวัตถุอันตรายประเภทต่างๆ   โดยหากมีการ
วิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญในวัตถุอันตราย  สารสําคัญที่วิเคราะห์ได้
จะต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่าหรือไม่มากกว่าค่าคลาดเคล่ือนที่อนุญาต
ให้มีได ้
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

ของ
ผู้ประกอบการ 

ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

สาระสําคัญและการดําเนินการ 

และยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555 และฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2558 
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บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 

 
บัญชี 4 ทีส่ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 

บัญชี 4.1 รายช่ือสารควบคุม 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อวัตถุอันตราย 
เลขทะเบียน 

ซีเอเอส 
CAS No. 

ชนิดของ 
วัตถุ

อันตราย 
เง่ือนไข 

1 1-(พารา-เมทอกซีฟีนิล)-2-เมทิล-1,3-
โพรเพนไดออล-เมทิลีนอีเทอร์ [1-(p-
methoxyphenyl)-2-methyl-1,3-
propanediol-methylene ether] 

5689-72-5 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขที่นํามาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

2 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน  
(1,1,1-trichloroethane)   
หรือเมทิลคลอโรฟอร์ม 
(methyl chloroform) 

71-55-6 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุข 

3 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน  
(1,1,2-trichloroethane)   
 

79-00-5 3 ในผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้เพื่อประโยชน์ใน
การลบหรือแก้ คํ า ผิดหรือ เพื่ อการ
ละลายสารเคมีที่ใช้ในการลบหรือแก้
คําผิด หรือซักแห้งผ้า หรือส่ิงทออื่น ๆ 

4 1,2,3,4-เตตระไฮโดร-2-แนฟทอล 
(1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthol) 

530-91-6 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขที่นํามาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

5 1,3-ไดคลอโร-5,5-ไดเมทิลไฮแดนโตอิน 
(1,3-dichloro-5,5-
dimethylhydantoin) 

118-52-5 3 ในผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้เพื่อประโยชน์ใน
การซักผ้าขาว การฆ่าเชื้อโรคหรือกําจัด
กล่ินในสระว่ายน้ํา 

6 2,4,5-ทีซีพี (2,4,5-TCP)   
หรือ 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอล  
(2,4,5-trichlorophenol) 

95-95-4 4  

7 2,4-ไดไนโตรอะนิโซล  
(2,4-dinitroanisole) 

119-27-7 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขที่นํามาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

ภาคผนวก 
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8 2-ไนโตร-2-เมทิล-1,3-โพรเพนไดออล 
(2-nitro-2-methyl-1,3-propanediol)

77-49-6 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขที่นํามาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

9 2-ไนโตร-2-เอทลิ-1,3-โพรเพนไดออล
บิวทิรัลดีไฮด์อะซีทัล  
(2-nitro-2-ethyl-1,3-propanediol 
butyraldehyde acetal) 

5702-40-9 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขที่นํามาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

10 2-ฟีนิลไซโคลเฮกซะนอล  
(2-phenylcyclohexanol) 
 

1444-64-0 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขที่นํามาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

11 2-ฟีนิลเอทิล-อลัฟา-ไฮดรอกซิไอโซบิว
ทิเรต  
(2-phenylethyl-alpha-hydroxy 
isobutyrate) 

10290-01-4 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขที่นํามาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

12 4-ไนโตรไดฟีนิล (4-nitrodiphenyl) 92-93-3 4  

13 4-อะมิโนไดฟีนิล (4-aminodiphenyl) 92-67-1 4  

14 กรดไซโคลเฮกเซนคาร์บอกซีลิก 
(cyclohexane carboxylic acid) 

98-89-5 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

15 กรดโบริก (boric acid)   
 

10043-35-3 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

16 กรดไฮโดรไซยานิก (hydrocyanic acid) 
หรือ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (hydrogen 
cyanide) 

74-90-8 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุข 

17 กลูตารัลดีไฮด ์(glutaraldehyde) 111-30-8 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การฆ่าเชือ้โรคพื้น ฝาผนัง เครือ่ง
สุขภัณฑ์ และวัสดุอื่น ๆ 

18 คริมิดีน (crimidine) 535-89-7 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 
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19 ครูโฟเมต (crufomate) 299-86-5 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

20 คลอร์ดิมีฟอร์ม (chlordimeform) 6164-98-3 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

21 คลอร์ดีโคน (chlordecone) 143-50-0 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

22 คลอร์เดน (chlordane) 57-74-9 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

23 คลอร์ไทโอฟอส (chlorthiophos) 21923-23-9 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

24 คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 2921-88-2 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

25 คลอร์ไพริฟอส-เมทิล  
(chlorpyrifos-methyl) 

5598-13-0 2 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

26 คลอร์เฟนวินฟอส [(แซด) + (อี)-ไอโซ
เมอร]์ 
{chlorfenvinphos [(Z) - + (E) - 
isomers]} 

470-90-6 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

27 คลอร์มีฟอส (chlormephos) 24934-91-6 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

28 คลอรานิล (chloranil) 118-75-2 4   
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29 คลอโรเบนซิเลต  
(chlorobenzilate) 

510-15-6 4   

30 คลอโรฟอร์ม (chloroform) หรือ  
ไตรคลอโรมีเทน (trichloromethane) 

67-66-3 4 ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทีใ่ช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 

31 คลอโรฟาซิโนน (chlorophacinone) 3691-35-8 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

32 ควินโตซีน (quintozene)   
หรือ พีซเีอ็นบี (PCNB) 

82-68-8 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

33 คอปเปอร์อาร์ซเีนตไฮดรอกไซด์ 
(copper arsenate hydroxide) 

16102-92-4 4   

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

124-38-9 1   

35 คาร์บอนเตตระคลอไรด ์(carbon 
tetrachloride)   
หรือ เตตระคลอโรมีเทน 
(tetrachloromethane) 

56-23-5 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขเพื่อประโยชน์ในการลบ
หรือแก้คําผิดหรือเพือ่ละลายสารเคมีที่
ใช้ลบหรือแก้คําผิด หรือซักแห้งผ้าหรือ
ส่ิงทออื่น 

36 คาร์บาริล (carbaryl) 63-25-2 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

37 คาโลเมล (calomel) 10112-91-1 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

38 คีลีแวน (kelevan) 4234-79-1 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

39 คูมาเตตระลิล (coumatetralyl) 5836-29-3 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 
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40 คูมาฟอส (coumaphos) 56-72-4 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

41 คูมาฟูริล (coumafuryl) 117-52-2 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

42 แคปไซซิน (capsaicin) 404-86-4 4 ในผลิตภัณฑ์ที่นาํมาใช้เพื่อขัดขวาง
ระบบการทํางานของร่างกายเป็นการ
ชั่วคราวเพือ่การป้องกันตัวหรอืทําร้าย
ผู้อื่น 

43 แคปทาฟอล (captafol) 2425-06-1 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

44 แคลเซียมอาร์ซเีนต  
(calcium arsenate) 
 
 

7778-44-1 4   

45 แคลเซียมไฮโปคลอไรต์  
(calcium hypochlorite) 

7778-54-3 1 ในผลิตภัณฑ์ที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์ใน
การฆ่าเชือ้โรคหรือกําจัดกล่ินในสระ
ว่ายน้ํา 

46 โครทอกซิฟอส (crotoxyphos) 7700-17-6 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

47 โคเลแคลซิเฟอรอล (cholecalciferol) 67-97-0 2 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

48 ไคโนพรีน (kinoprene) 37882-31-8 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน กําจดัแมลง โดยการ
ควบคุมการเจรญิเติบโตของแมลง 

49 จ๊อดเฟนฟอส (jodfenphos) 18181-70-9 2 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 
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50 ซัลฟลูรามิด (sulfluramid) 4151-50-2 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

51 ซิงค์ฟอสไฟด ์(zinc phosphide) 1314-84-7 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

52 ซิลลิโรไซด์ (scilliroside) 507-60-8 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

53 ซิลเวกซ์ (silvex) 
 

93-72-1 4   

54 ซิส-ไบไซโคล (2,2,1-เฮปทีน-2,3-ได
คาร์บอกซีลิกแอซิด) เมทิลเอสเทอร ์ 
[cis-bicyclo (2,2,1-heptene-2,3-
dicarboxylic acid) methyl ester] 

5826-73-3 2 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

55 เซคัลดาร-ีบิวทิลเมอร์แคปแทน  
(sec-butyl mercaptan)   
หรือ 2-บิวเทนไทออล 
 (2-butanethiol) 

513-53-1 4 ในผลิตภัณฑ์ที่นาํมาใช้เพื่อขัดขวาง
ระบบการทํางานของร่างกายเป็นการ
ชั่วคราวเพือ่การป้องกันตัวหรอืทําร้าย
ผู้อื่น 

56 ซาฟรอล (safrole) 
 

94-59-7 4  

57 โซเดียมฟลูออไรด์ (sodium fluoride) 7681-49-4 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

58 โซเดียมไฮโปคลอไรต์  
(sodium hypochlorite) 

7681-52-9 1 ในผลิตภัณฑ์ที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์ใน
การฆ่าเชือ้โรคหรือกําจัดกล่ินในสระ
ว่ายน้ํา 

59 ไซโคลเฮกซิไมด์ (cycloheximide) 66-81-9 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

60 ไซโคลเฮกซิลอะซีโตอะซิเตต 
(cyclohexyl acetoacetate) 

6947-02-0 2 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 
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61 ไซยาโนฟอส (cyanophos) 2636-26-2 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

62 ดีดีท ี(DDT) หรอื 1,1,1-ไตคลอโร-2,2-
บิส (4-คลอโรฟีนิล) อีเทน 
(1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-
chlorophenyl) ethane 
 

50-29-3 4   

63 ดีบีซีพ ี(DBCP)  หรือ  
1,2-ไดโบรโม-3-คลอโรโพรเพน (1,2-
dibromo-3-chloropropane) 

96-12-8 4   

64 ดีลดริน (dieldrin) 60-57-1 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

65 ดีอีอีท ี(DEET)  หรือ  
เอ็น,เอ็น-ไดเอทลิ-3-เมทิลเบนซาไมด์ 
(N,N-diethyl-3-methylbenzamide) 

134-62-3 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

66 เดคะโบรโมไบฟีนิล 
(decabromobiphenyl) 

13654-09-6 4   

67 ได (ฟีนิลเมอร์คิวรี) โดเดซีนิลซคัซิเนต 
(di (phenylmercury) dodecenyl 
succinate)  หรือ  
ได (ฟีนิลเมอร์คิวรี) โดเดซีนิล-3-ซัคซิ
เนต [di (phenylmercury) 
dodecenyl-3-succinate] 

27236-65-3 4   

68 ไดคลอร์วอส (dichlorvos) 62-73-7 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

69 ไดโคฟอล (dicofol) 115-32-2 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 
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70 ไดโครโตฟอส (dicrotophos) 141-66-2 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

71 ไดไนโตรครีซอล (dinitrocresol)  หรือ 
ดีเอ็นโอซี (DNOC) 

534-52-1 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุข 

72 ไดบิวทิลฟทาเลต (dibutyl 
phthalate) 

84-74-2 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

73 ไดฟลูเบนซูรอน (diflubenzuron) 35367-38-5 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

74 ไดฟาซิโนน (diphacinone) 82-66-6 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

75 ไดฟีนาคูม (difenacoum) 56073-07-5 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

76 ไดเมทิลฟทาเลต (dimethyl 
phthalate) 

131-11-3 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

77 ไดเมทิแลน (dimetilan) 644-64-4 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

78 ไดออกซาคาร์บ (dioxacarb) 6988-21-2 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

79 ไดออกซาไทออน (dioxathion) 78-34-2 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 
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80 ไดอะซินอน (diazinon) 333-41-5 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

81 ไดเอทิลฟทาเลต (diethyl phthalate) 84-66-2 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

82 ไดเอทิลีนไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร์อะ
ซิเตต  
(diethylene glycol monobutyl 
ether acetate) 

124-17-4 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

83 ไดไอโซโพรพิลทาร์เทรต (di-isopropyl 
tartrate) 

2217-15-4 2 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

84 เตตระคลอรว์ินฟอส 
(tetrachlorvinphos) 

22248-79-9 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

85 เตตระคลอโรอเีทน 
(tetrachloroethane)  หรือ 
อะเซทิลีนเตตระคลอไรด์ (acetylene 
tetrachloride)  หรือ 
1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเทน (1,1,2,2-
tetrachloroethane) 

79-34-5 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุข 

86 ไตรคลอร์ฟอน (trichlorfon) 52-68-6 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

87 ทริส (2,3- ไดโบรโมโพรพิล) ฟอสเฟต 
[tris (2,3-dibromopropyl) 
phosphate] 

126-72-7 4   

88 ทอกซาฟีน (toxaphene)  หรอื  
แคมฟีคลอร์ (camphechlor) 

8001-35-2 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 
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89 ทาไนต์ (thanite) 115-31-1 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

90 ทีดีอี (TDE)  หรือ  ดีดดี ี(DDD)   
หรือ 1,1-ไดคลอโร-2,2-บิส (4-คลอโรฟี
นิล) อีเทน [1,1-dichloro-2,2-bis (4-
chlorophenyl) ethane] 

72-54-8 4   

91 ทีมีฟอส (temephos) 3383-96-8 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

92 เทอร์เทยีร-ีบิวทลิเมอร์แคปแทน  
(tert-butyl mercaptan)   
หรือ  
2-เมทิล-2-โพรเพนไทออล  
(2-methyl-2-propanethiol) 

75-66-1 4 ในผลิตภัณฑ์ที่นาํมาใช้เพื่อขัดขวาง
ระบบการทํางานของร่างกายเป็นการ
ชั่วคราวเพือ่การป้องกันตัวหรอืทําร้าย
ผู้อื่น 

93 แทลเลียมซัลเฟต (thallium sulfate) 7446-18-6 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

94 นอร์บอร์ไมด์ (norbormide) 991-42-4 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

95 ไดบิวทิล-ดีแอล-มาเลต  
(dibutyl-DL-malate) 
 

6280-99-5 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

96 นอร์มัล-บิวทิลเมอร์แคปแทน (n-butyl 
mercaptan)  หรือ 1-บิวเทนไทออล 
(1-butanethiol) 

 109-79-5 4 ในผลิตภัณฑ์ที่นาํมาใช้เพื่อขัดขวาง
ระบบการทํางานของร่างกายเป็นการ
ชั่วคราวเพือ่การป้องกันตัวหรอืทําร้าย
ผู้อื่น 

97 นอร์มัล-โพรพิลซินนาเมต  
(n-propyl cinnamate) 

7778-83-8 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 
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98 นาเลด (naled) 300-76-5 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

99 น้ํามันตะไคร้หอม หรือ  
ซิโตรเนลลาออยล์ (citronella oil) 

8000-29-1 1 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

100 แนฟทาลีน (naphthalene) 91-20-3 2 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น หรือเพื่อประโยชน์ใน
การดับกล่ิน 

101 แนฟทิลามีน  
(naphthylamine) 

134-32-7 4   

102 บาซิลลัส ทูริงเยนซิส  
(Bacillus thuringiensis) 

68038-71-1 3 ในผลิตภัณฑ์ที่มสีารสําคัญที่ได้มาจาก
หรือเป็นผลผลิตของเช้ือจุลินทรีย์ทีใ่ช้
เพื่อประโยชน์แก่การระงับและป้องกัน
อันตรายแก่บุคคล โดยมุ่งหมายในการ
กําจัดตวัอ่อนของยุงหรอืแมลง 

103 บิส (คลอโรเมทลิ) อีเทอร์  
[bis (chloromethyl) ether] 

542-88-1 4   

104 บีเอชซี (BHC) หรือ เบนซีนเฮกซะคลอ
ไรด์ (benzene hexachloride) หรือ 
เอชซีเอช (HCH) หรอื  
เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน 
(hexachlorocyclohexane) 

608-73-1 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

105 เบตา-เอชซีเอช (beta-HCH)  หรือ  
1,3,5/2,4,6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน 
(1,3,5/2,4,6-
hexachlorocyclohexane) 

319-85-7 4   

106 เบนซิดีน (benzidine) 92-87-5 4   

107 เบนซิลเบนโซเอต (benzyl benzoate) 120-51-4 2 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 
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108 เบนดิโอคาร์บ (bendiocarb) 22781-23-3 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

109 แบเรียมคาร์บอเนต  
(barium carbonate) 

513-77-9 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

110 โบรดิฟาคูม (brodifacoum) 56073-10-0 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืน หรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

111 โบรมาดิโอโลน (bromadiolone) 28772-56-7 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

112 โบรโมฟอส (bromophos) 2104-96-3 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

113 โบรโมฟอส-เอทลิ  
(bromophos-ethyl) 

4824-78-6 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

114 ปารีส กรีน (paris green) 12002-03-8 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

115 พลิฟีเนต (plifenate) 21757-82-4 2 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

116 พารา-(นอร์มัล-โพรพอกซิ) เบนซัลดีไฮด์ 
[p-(n-propoxy) benzaldehyde] 

5736-85-6 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

117 พาราควอตไดคลอไรด์  
(paraquat dichloride) 

1910-42-5 4   
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118 พารา-ไดคลอโรเบนซีน  
(p-dichlorobenzene) หรือ  
1,4-ไดคลอโรเบนซีน  
(1,4- dichlorobenzene) 

106-46-7 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น หรือเพื่อประโยชน์ใน
การดับกล่ิน 

119 พาราไทออน (parathion) 56-38-2 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

120 พาราไทออน-เมทิล  
(parathion-methyl) 

298-00-0 4   

121 พารา-เมทอกซีเบนซิลแอลกอฮอล์ 
(p-methoxybenzyl alcohol) 

105-13-5 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

122 พารา-ไอโซโพรพิลฟีนิล
เอทิลแอลกอฮอล์  
(p-isopropylphenylethyl alcohol) 

10099-57-7 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

123 พินโดน (pindone) 83-26-1 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

124 พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl) 29232-93-7 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

125 พีเอวีเอ (PAVA) หรือ พีลาร์โกนิกแอซิด
วานิลลิลเอไมด์ (pelargonic acid 
vanillylamide) หรอื เอ็น-[(4-ไฮดรอก
ซี-3-เมทอกซีฟนีิล)เมทิล]โนนานาไมด์ 
{N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl) 
methyl] nonanamide} 

2444-46-4 4 ในผลิตภัณฑ์ที่นาํมาใช้เพื่อขัดขวาง
ระบบการทํางานของร่างกายเป็นการ
ชั่วคราวเพือ่การป้องกันตัวหรอืทําร้าย
ผู้อื่น 

126 เพนตะคลอโรฟเีนตโซเดียม 
(pentachlorophenate sodium)  
หรือ  
เพนตะคลอโรฟนีอกไซด์โซเดยีม 
(pentachlorophenoxide sodium) 

131-52-2 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 
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127 เพนตะเมทิลีนไดโพรไพโอเนต 
(pentamethylene dipropionate) 

10025-09-9 2 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

128 โพลีคลอริเนเตด็เทอร์ฟีนิล 
(polychlorinated terphenyl)  
หรือ พีซทีี (PCT) 

61788-33-8 4  

129 โพรไทโอฟอส (prothiofos) 34643-46-4 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

130 โพรพอกซัวร ์(propoxur) 114-26-1 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

131 โพรพีแทมฟอส (propetamphos) 31218-83-4 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

132 โพรมีคาร์บ (promecarb) 2631-37-0 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

133 ไพเพอโรนิลไซโคลเฮกซาโนน 
(piperonyl cyclohexanone) 

12261-99-3 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

134 ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด์ (piperonyl 
butoxide)  หรอื  
ไพเพอโรนิลอเีทอร์บวิทอกไซด์ 
(piperonyl ether butoxide) 

51-03-6 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

135 ไพรินิวรอน (pyrinuron)  หรือ  
ไพริมินิล (piriminil) 

53558-25-1 4   

136 ไพรีทรินส์ (pyrethrins) 8003-34-7 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 
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137 ฟลูออโรอะซีตะไมด์ 
(fluoroacetamide) 

640-19-7 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

138 ฟลูออโรอะซิเตตโซเดียม 
(fluoroacetate sodium) 

62-74-8 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

139 ฟอกซิม (phoxim) 14816-18-3 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

140 ฟอสฟอรัส  
(phosphorus) 

7723-14-0 4   

141 ฟอสฟามิดอน (phosphamidon) 13171-21-6 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

142 ฟอสฟีน (phosphine) 7803-51-2 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

143 ฟอสเมต (phosmet) 732-11-6 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

144 ฟิโพรนิล (fipronil) 120068-37-3 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

145 พีเอ็มโอ (PMO) หรือ ฟีนิลเมอร์คิวรกิ
โอลิเอต (phenylmercuric oleate)  

104-60-9 4   

146 ฟีนิลเมอร์คิวรีอะซิเตต 
(phenylmercury acetate) 

62-38-4 4   

147 เฟนคลอร์ฟอส (fenchlorphos) 299-84-3 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 
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148 เฟนโทเอต (phenthoate) 2597-03-07 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

149 เฟนไทออน (fenthion) 55-38-9 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

150 เฟนอกซิคาร์บ (fenoxycarb) 72490-01-8 2 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

151 เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 122-14-5 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

152 โฟลคูมาเฟน (flocoumafen) 90035-08-8 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

153 มาลาไทออน (malathion) 121-75-5 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

154 เมคาร์แบม (mecarbam) 2595-54-2 3  ในผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

155 เมทอกซิคลอร ์(methoxychlor) 72-43-5 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

156 เมทาคริฟอส (methacrifos) 62610-77-9 42 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

157 เมทานอล (methanol)  หรือ 
เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) 

67-56-1 1 ในผลิตภัณฑ์อุปโภคที่ใช้ในบ้านเรือนที่
มีสารน้ีเป็นตัวทาํละลาย 
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158 เมทานอล (methanol)  หรือ 
เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) 

67-56-1 4 ในผลิตภัณฑ์สําหรับฉีดหรือพ่น และใน
ผลิตภัณฑ์ที่การใช้ต้องสัมผัสกับผิวหนัง
หรืออาหาร 

159 เมทานอล (methanol)  หรือ 
เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) 

67-56-1 4 ที่ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 1 โดย
ปริมาตร (>1%v/v) 
ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ
ประกอบอาหารหรืออุ่นอาหาร 

160 เมทามิโดฟอส  
(methamidophos) 

10265-92-6 4  

161 เมทิลโบรไมด ์(methyl bromide)  
หรือ โบรโมมีเทน (bromomethane) 

74-83-9 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

162 เมทิโอคาร์บ (methiocarb) 2032-65-7 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

163 เมโทพรีน (methoprene) 40596-69-8 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน กําจดัแมลง โดยการ
ควบคุมการเจรญิเติบโตของแมลง 

164 เมโทมิล (methomyl) 16752-77-5 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

165 เมวินฟอส (mevinphos) 7786-34-7 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

166 โมโนโครโตฟอส (monocrotophos) 6923-22-4 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

167 ไมเร็กซ ์(mirex) 2385-85-5 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 
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168 เรดสควิล (red squill) 507-60-8 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

169 โรตีโนน (rotenone) 83-79-4 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

170 ไรยาเนีย (ryania) 15662-33-6 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

171 ลินเดน (lindane)  หรือ  
แกมมา-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน 
(gamma-hexachlorocyclohexane)  
หรือ แกมมา-เอชซีเอช (-HCH) 

58-89-9 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น ยกเว้นในผลิตภัณฑ์
ยา ที่ใชเ้ป็น second line treatment 
ในการรกัษาโรคหิดและเหาในมนุษย ์

172 เลดอาร์ซีเนต (lead arsenate) 7784-40-9 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

173 วอร์ฟาริน (warfarin) 81-81-2 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

174 ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (vinyl 
chloride monomer)  หรือ  
โมโนคลอโรอีทีน 
(monochloroethene) 

75-01-4 4 ที่ใช้เป็นสารขับดันในผลิตภัณฑ์สําหรับ
ฉีดหรือพ่น 

175 สกังกอ์อยล์ (skunk oil)  - 4 ในผลิตภัณฑ์ที่นาํมาใช้เพื่อขัดขวาง
ระบบการทํางานของร่างกายเป็นการ
ชั่วคราวเพือ่การป้องกันตัวหรอืทําร้าย
ผู้อื่น 

176 สคราแดน (schradan)  หรือ 
ออกตะเมทิลไพโรฟอสฟอราไมด์  
(octamethylpyrophosphoramide)  
หรือ โอเอ็มพีเอ (OMPA) 

152-16-9 4   
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177 สตริคนีนซัลเฟต (strychnine sulfate) 60-41-3 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

178 สโตรเบน (strobane)  หรือ โพลีคลอ
โรเทอร์พีนส์ (polychloroterpenes) 

8001-50-1 4   

179 ออกซีดีมทีอน-เมทิล  
(oxydemeton-methyl) 

301-12-2 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

180 ออกตะโบรโมไบฟีนิล 
(octabromobiphenyl) 

27858-07-7 4   

181 ออร์โท-ไดคลอโรเบนซีน  
(o-dichlorobenzene)  
หรือ 1,2-ไดคลอโรเบนซีน  
(1,2-dichlorbenzene) 

95-50-1 4   

182 อะซาเมทิฟอส (azamethiphos) 35575-96-3 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

183 อะซีโทฟีโนน,-4-เมทอกซี-3-เมทิล 
(acetophenone,4-methoxy-3-
methyl) 

10024-90-5 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

184 อะมิทราซ (amitraz) 33089-61-1 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

185 อะมิโทรล (amitrole) 61-82-5 4   

186 อัลดริน (aldrin) 309-00-2 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

187 อัลดิคาร์บ (aldicarb) 116-06-3 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 
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188 อัลฟา,อัลฟา'-ไดเมทิล-อัลฟา-คาร์โบ
บิวทอกซ-ีไดไฮโดร-แกมมา-ไพโรน  
(alpha,alpha'-dimethyl-alpha-
carbobutoxy-dihydro-gamma-
pyrone) 

532-34-3 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

189 อัลฟา-คลอโรไฮดริน (alpha-
chlorohydrin) 

96-24-2 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

190 อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 105827-78-
9 

3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

191 อีดีบี (EDB)  หรือ 1,2-ไดโบรโมอีเทน 
(1,2-dibromoethane) 

106-93-4 4   

192 อีเทนไทออล (ethanethiol)  หรือ 
เอทิลเมอร์แคปแทน (ethyl 
mercaptan)  หรือ เอทิลซัลฟไ์ฮเดรท 
(ethyl sulfhydrate) 

75-08-1 4 ในผลิตภัณฑ์ที่นาํมาใช้เพื่อขัดขวาง
ระบบการทํางานของร่างกายเป็นการ
ชั่วคราวเพือ่การป้องกันตัวหรอืทําร้าย
ผู้อื่น 

193 อีไทออน (ethion) 563-12-2 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

194 อีพีเอ็น (EPN) หรือ โอ-เอทิล โอ-4-ไน
โตรฟีนิลฟีนิลฟอสโฟโนไทโอเอต 
(O-ethyl O-4-nitrophenyl 
phenylphosphonothioate) 
หรือ โอ-เอทิล โอ-พารา-ไนโตรฟีนิล
ฟีนิลฟอสโฟโรไทโอเอต 
(O-ethyl O-p-nitrophenyl 
phenylphosphorothioate) 

2104-64-5 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้ 
เพื่อประโยชน์แก่การระงับ ปอ้งกัน 
ควบคุม ไล่ กําจัดแมลงและ 
สัตว์อื่น 

195 เอทานอล,2,2'-ไทโอได-,ไดอะซิเตต 
(ethanol,2,2'-thiodi-,diacetate) 

4275-28-9 2 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

196 เอทิลไซยาโนไซโคลเฮกซิลอะซิเตต 
(ethylcyanocyclohexyl acetate) 

1331-45-9 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 
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197 เอทิลเฮกซิลีนไกลคอล (ethyl 
hexyleneglycol)  หรือ  
เอทิลเฮกเซนไดออล 
 (ethyl hexane diol)  หรือ  
อีโทเฮกซะไดออล (ethohexadiol) 

94-96-2 4   

198 เอทิลีนไกลคอลนอร์มัล-บิวทิลอีเทอร์ 
(ethylene glycol n-butyl ether)  
หรือ  
เอทิลีนไกลคอลโมโนบิวทิลอีเทอร์ 
(ethylene glycol mono butyl 
ether)  หรือ 2-บิวทอกซีเอทานอล 
(2-butoxy ethanol) 

111-76-2 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การทําความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่อง
สุขภัณฑ์ และวัสดุอื่น ๆ 

199 เอทิลีนไดคลอไรด์  
(ethylene dichloride) 

107-06-2 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

200 เอทิลีนออกไซด ์(ethylene oxide)  
หรือ  
1,2-อีพอกซีอีเทน  
(1,2-epoxyethane) 

75-21-8 4 เว้นแต่เพื่อการใช้ฆ่าเชื้อโรคใน
สถานพยาบาล 

201 เอทิล เอ็น,เอ็น-ไดโพรพิลซัคซินาเมท 
(ethyl N,N-dipropyl succinamate) 

10143-31-4 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

202 นอร์มัล-โพรพิล เอ็น-เอ็น-ไดเอทิลซัคซิ
นาเมต (n-propyl N,N-diethyl 
succinamate) 

- 2 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

203 เอ็น-เซคันดารี-บิวทิลฟทาลิไมด์  
(n-sec-butyl phthalimide) 

10108-61-9 2 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

204 เอนดริน (endrin) 72-20-8 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 
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205 เอนโดซัลแฟน (endosulfan) 115-29-7 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

206 เอ็น-บิวทิล-1,2,3,6-เตตระไฮโดรแนฟ
ทาลิไมด ์ 
(N-butyl-1,2,3,6-
tetrahydronaphthalimide) 

2021-19-4 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

207 เอ็มจีเค (MGK) หรือ 1,4,4เอ,5เอ, 
6,9,9เอ,9บี-ออกตะไฮโดเบนโซฟูแรน 
-4เอ-คาร์บัลดีไฮด์ 
 (1,4,4a,5a,6,9,9a,9b-
octahydrodibenzofuran-4a-
carbaldehyde) 

126-15-8 4   

208 เออโกแคลซิเฟอรอล (ergocalciferol) 50-14-6 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

209 เอเอ็นทียู (ANTU)  หรือ  
1-แนฟทิลไทโอยูเรีย  
(1-naphthylthiourea) 

86-88-4 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การกําจัดสัตว์แทะ 

210 แอสเบสทอส : อะโมไซต์  
(asbestos : amosite) 

12172-73-5 4   

211 โอเมโทเอต (omethoate) 1113-02-6 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

212 ไอซาโซฟอส (isazofos) 42509-80-8 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

213 ไอโซดริน (isodrin) 465-73-6 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

214 ไอโซเบนแซน (isobenzan) 297-78-9 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 
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215 ไอโซโพรพิลซินนาเมต  
(isopropyl cinnamate) 

7780-06-5 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

216 เฮกซะคลอโรเบนซีน 
(hexachlorobenzene) 

118-74-1 4   

217 เฮกซะโบรโมไบฟีนิล 
(hexabromobiphenyl) 

36355-01-8 4   

218 ไดเอทิลเฮกซะไฮไดรฟทาเลต 
(diethylhexahydrophthalate) 

10138-59-7 2 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

219 เฮปทาคลอร์ (heptachlor) 76-44-8 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

220 เฮปทีโนฟอส (heptenophos) 23560-59-0 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

221 2-ฟีนิลเอทิล 3-ไฮดรอกซีโพรพาโนเอต 
(2-phenylethyl 3-hydroxy 
propanoate) 

10138-63-3 2 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

222 ไฮดราเมทิลนอน (hydramethylnon) 67485-29-4 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัด
แมลงและสัตว์อื่น 

223 ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์ 
(hydrogen peroxide) 

7722-84-1 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การฆ่าเชือ้โรค ทําความสะอาดพื้น ฝา
ผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุ   อื่น ๆ 

224 ไฮโดรพรีน (hydroprene) 41096-46-2 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่
การระงับ ป้องกัน กําจดัแมลง โดยการ
ควบคุมการเจรญิเติบโตของแมลง 

  



 
การขออนุญาตวัตถุอันตรายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 71 

บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 

 
บัญชี 4 ทีส่ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 

บญัชี 4.2 รายช่ือกลุ่มสารควบคุม 

ลําดับ
ที ่ ชื่อวัตถอุันตราย 

เลขทะเบียน 
ซีเอเอส 

CAS No. 

ชนิดของ 
วัตถุ

อันตราย 
เงื่อนไข 

1 กรดไดคลอโรไอโซไซยานูริก และ
เกลือของกรดดงักล่าว 
(dichloroisocyanuric acid and 
its salts) 

- 1 ในผลิตภัณฑ์ที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์ในการ
ฆ่าเชื้อโรคหรอืกําจัดกล่ินในสระว่ายน้ํา 

2 กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก และ
เกลือของกรดดงักล่าว  
(trichloroisocyanuric acid and 
its salts) 

- 1 ในผลิตภัณฑ์ที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์ในการ
ฆ่าเชื้อโรคหรอืกําจัดกล่ินในสระว่ายน้ํา 

3 กรดฟลูออโรอะซีติก และเกลือของ
กรดดังกล่าว  
(fluoroacetic acid and its salts) 

- 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การ
กําจัดสัตว์แทะ 

4 กรด (acids) - 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขเพื่อประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรค 
ทําความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครือ่งสุขภัณฑ์ 
และวัสดุอื่น ๆ หรือการแก้ไขการอุดตันของ
ท่อหรือทางระบายส่ิงปฏิกูล 

5 เกลือของคลอรเ์ฮกซิดีน 
(chlorhexidine salts) 

- 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขเพื่อประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรค 
ทําความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครือ่งสุขภัณฑ์ 
และวัสดุอื่น ๆ หรือการแก้ไขการอุดตันของ
ท่อหรือทางระบายส่ิงปฏิกูล 

6 เกลือของไซยาไนด์ที่ละลายนํ้าได้ 
(soluble cyanide salts) 

- 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุข 

7 สารกลุ่มคลอโรฟลูออโรคาร์บอน 
(chlorofluorocarbons) 

- 4 เฉพาะที่ใช้เป็นสารขับดันในผลิตภัณฑ์
สําหรับฉีดหรอืพ่น ยกเว้นในผลิตภัณฑ์ยา
และผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผิวหนงัเย็น 

8 ด่าง หรือ แอลคาไลน์ (alkalis) - 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขเพื่อประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรค 
ทําความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครือ่งสุขภัณฑ์ 
และวัสดุอื่น ๆ หรือการแก้ไขการอุดตันของ
ท่อหรือทางระบายส่ิงปฏิกูล 
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ลําดับ
ที ่ ชื่อวัตถอุันตราย 

เลขทะเบียน 
ซีเอเอส 

CAS No. 

ชนิดของ 
วัตถุ

อันตราย 
เงื่อนไข 

9 สารกลุ่มโนนิลฟีนอลเอทอกซีเลต 
(nonylphenol ethoxylate) 

- 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขเพื่อประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรค 
ทําความสะอาดพื้น ฝาผนังเครือ่งสุขภัณฑ์ 
และวัสดุอื่น ๆ หรือการแก้ไขการอุดตันของ
ท่อหรือทางระบายส่ิงปฏิกูล 

10 สารกลุ่มโพลีอัลคิลีนไกลคอลสเตีย
เรต (polyalkylene glycol 
stearate) 

- 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การ
ระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัดแมลงและ
สัตว์อื่น 

11 สารกลุ่มไพรทีรอยด์ (pyrethroids) - 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การ
ระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัดแมลงและ
สัตว์อื่น 

12 สารควบคุมการเจริญเติบโตของ
แมลง (insect growth 
regulators) 

- 2 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การ
ระงับ ป้องกัน กําจัดแมลง โดยการควบคุม
การเจริญเติบโตของแมลง 

13 จุลินทรียก์ําจัดตัวอ่อนแมลง 
(microbial larvicides) 

- 2 ในผลิตภัณฑ์ที่มสีารสําคัญที่ได้มาจากหรือ
เป็นผลผลิตของเช้ือจุลินทรีย์ทีใ่ช้เพื่อ
ประโยชน์แก่การระงับและป้องกันอันตราย
แก่บุคคล โดยมุ่งหมายในการกําจัดตัวออ่น
ของยุงหรือแมลง 

14 สารประกอบของปรอท (mercury 
compounds) 

- 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การ
ระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัดแมลง 
กําจัดเชือ้ราและสัตว์อื่น 

15 สารลดแรงตึงผิวชนิดที่มทีั้งประจุ
บวกและประจลุบ (amphoteric 
surfactants) 

- 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขเพื่อประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรค 
ทําความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครือ่งสุขภัณฑ์ 
และวัสดุอื่น ๆ หรือการแก้ไขการอุดตันของ
ท่อหรือทางระบายส่ิงปฏิกูล 

16 สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ 
(anionic surfactants) 

- 1 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การ
ทําความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครือ่งสุขภัณฑ์ 
และวัสดุอื่น ๆ หรือการแก้ไขการอุดตันของ
ท่อหรือทางระบายส่ิงปฏิกูล ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก 
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ลําดับ
ที ่ ชื่อวัตถอุันตราย 

เลขทะเบียน 
ซีเอเอส 

CAS No. 

ชนิดของ 
วัตถุ

อันตราย 
เงื่อนไข 

17 สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก 
(cationic surfactants) 

- 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขเพื่อประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรค 
ทําความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครือ่งสุขภัณฑ์ 
และวัสดุอื่น ๆ หรือการแก้ไขการอุดตันของ
ท่อหรือทางระบายส่ิงปฏิกูล 

18 สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจ ุ
ยกเว้นสารกลุ่มโนนิลฟีนอลเอทอกซี
เลต  
(nonionic surfactants ยกเวน้ 
nonylphenol ethoxylate) 

- 1 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การ
ทําความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครือ่งสุขภัณฑ์ 
และวัสดุอื่น ๆ หรือการแก้ไขการอุดตันของ
ท่อหรือทางระบายส่ิงปฏิกูล ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก 

19 สารกลุ่มอัลคิลไซยาโนอะคริเลต 
(alkyl cyanoacrylate) 

- 1 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขเพื่อประโยชน์ในการทําให้เกิด
การยดึหรอืติดกนัของพื้นผิวของวัสด ุ

20 สารกลุ่มอัลดีไฮด์ (aldehydes) - 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขเพื่อประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรค 
ทําความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครือ่งสุขภัณฑ์ 
และวัสดุอื่น ๆหรือการแก้ไขการอุดตันของ
ท่อหรือทางระบายส่ิงปฏิกูล 

21 สารกลุ่มเอทิลเอสเทอร์ของกรดอี
พอกซีเมทิลฟีนลิอะคริลิก  
(ethyl ester of epoxy 
methylphenyl acrylic acid) 

- 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การ
ระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัดแมลงและ
สัตว์อื่น 

22 คลอรีน และสารทีใ่ห้คลอรีน 
(chlorine and chlorine 
releasing substances) 

- 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขเพื่อประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรค 
ทําความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครือ่งสุขภัณฑ์ 
และวัสดุอื่น ๆ หรือการแก้ไขการอุดตันของ
ท่อหรือทางระบายส่ิงปฏิกูล 

23 แคดเมียม และสารประกอบของ
แคดเมียม (cadmium and 
cadmium compounds) 
 

- 4   

24 ไดโนเซบ และเกลือของไดโนเซบ 
(dinoseb and dinoseb salts) 

88-85-7 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การ
ระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัดแมลงและ
สัตว์อื่น 
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ลําดับ
ที ่ ชื่อวัตถอุันตราย 

เลขทะเบียน 
ซีเอเอส 

CAS No. 

ชนิดของ 
วัตถุ

อันตราย 
เงื่อนไข 

25 เพนตะคลอโรฟนีอลและเกลือของ
เพนตะคลอโรฟนีอล  
(pentachlorophenol and its 
salts) 

- 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การ
ระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัดแมลงและ
สัตว์อื่น 

26 ฟีนอล และสารประกอบฟีนอล 
(phenols and phenolic 
compounds) 

- 3 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนทาง
สาธารณสุขเพื่อประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรค 
ทําความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครือ่งสุขภัณฑ์ 
และวัสดุต่างๆ หรือการแก้ไขการอุดตันของ
ท่อหรือทางระบายส่ิงปฏิกูล 

27 สีย้อม (dyes) 
 

- 4 ในผลิตภัณฑ์อาหารหรือผสมอาหาร 

28 อาร์ซีนิก หรือสารหนู และ
สารประกอบอาร์ซีนิก (arsenic 
and arsenic compounds) 

- 4 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขที่นาํมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การ
ระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กําจัดแมลงและ
สัตว์อื่น 
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บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 

 
บัญชี 4 ทีส่ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 

บญัชี 4.3 รายช่ือกลุ่มผลติภณัฑ์ควบคุม 

ลําดับ
ที ่ ชื่อวัตถอุันตราย 

เลขทะเบียน 
ซีเอเอส 

CAS No. 

ชนิดของ 
วัตถุ

อันตราย 
เงื่อนไข 

1 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนทางสาธารณสุขเพื่อ
ประโยชน์แก่การกําจดัสัตว์แทะ 

- 2 - 

2 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่
นํามาใช้เพื่อประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน 
ควบคุม ไล่ กําจัดแมลงและสัตว์อื่น 

- 2 - 

3 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
เพื่อประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรค ทําความสะอาด
พื้น ฝาผนัง เครือ่งสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่น ๆ หรือ
การแก้ไขการอดุตันของทอ่หรอืทางระบายส่ิง
ปฏิกูล 

- 2 - 

4 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
เพื่อประโยชน์ในการซักผ้าขาว การฆ่าเชือ้โรค
หรือกําจัดกล่ินในสระว่ายนํ้า 

- 2 - 

5 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
เพื่อประโยชน์ในการลบหรือแก้คําผิดหรือเพื่อ
ละลายสารเคมีที่ใช้ลบหรือแกคํ้าผิด หรือซักแห้ง
ผ้าหรือส่ิงทออืน่ ๆ  

- 2 - 

6 ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสําคัญที่ใชเ้พือ่ขัดขวางระบบ
การทํางานของร่างกายเป็นการชั่วคราวเพือ่การ
ป้องกันตัวหรือทําร้ายผู้อื่น 

- 4 - 
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 แบบฟอร์มใบแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ (วอ./สธ 5) 

 แบบฟอร์มคําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./สธ 1) 
 แบบฟอร์มคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./สธ 6) 
 แบบฟอร์มคําขออนุญาตผลติหรือนําเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย (วอ./สธ 8) 
 แบบฟอร์มคําขอต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./สธ 7) 
 แบบฟอร์มใบแจ้งการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ./สธ 3) 
 แบบฟอร์มคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  

(แบบ วอ./สธ 11) 
 แบบฟอร์มคําขอต่ออายุใบรับแจ้งการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ./สธ 12) 
 แบบฟอร์มคําขออนุญาตผลติวัตถุอันตราย (แบบ วอ. 1) 
 แบบฟอร์มคําขออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตราย  (แบบ วอ.3) 
 แบบฟอร์มคําขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (แบบ วอ. 5) 
 แบบฟอร์มคําขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ วอ. 9) 

แบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
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