
    
 

แนวทางการพิจารณาสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย 
 โดยการอ้างอิงใบอนุญาตผลิต / น าเข้า / ส่งออก เดิม 

 
การพิจารณาสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย : ผู้ผลิต / น าเข้า / ส่งออกรายใดได้รับอนุญาต

สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราแล้ว การอนุญาตครั้งต่อไปสามารถอ้างอิงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเดิม โดย
พิจารณาจากประเภทผลิตภัณฑ์แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง/ไล่แมลง/ก าจัดหนู 
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อโรค 

แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถอ้างอิงใบอนุญาตเดิมได้ แต่ไม่สามารถอ้างอิงข้ามกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2  

การพิจารณาสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย : ผู้ผลิตวัตถุอันตรายรายใดได้รับอนุญาตให้ผลิต 
วัตถุอันตราย ณ สถานที่ผลิตนั้นแล้ว การอนุญาตผลิตครั้งต่อไปโดยการอ้างอิงสถานที่ผลิตเดิมให้พิจารณาจาก

ประเภทและรูปแบบของวัตถุอันตรายตามสายการผลิตที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิตเดิมซ้้า มี
การแบ่งสายการผลิตตามประเภทผลิตภัณฑ์จ านวน 45 สายการผลิต ดังนี้ 

1. ประเภทก าจัดแมลง/ไล่แมลง/ก าจัดหนู  มีจ านวน 30 สายการผลิต 
2. ประเภทท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อโรค      มีจ านวน 15 สายการผลิต 
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สายการผลติ : กลุ่มผลติภัณฑ์ก าจัดแมลง / ไล่แมลง / เหย่ือหนู 

กลุ่มผลติภัณฑ์ สายการผลติที ่ รูปแบบผลติภณัฑ์ หมายเหตุ  

ก าจดัแมลง (ใช้โดยผู้เช่ียวชาญ)  1 ชนิดของเหลวสูตรน ้ ามนั (EC )  มี Hood Carbon หรือ Wet Scrubber ในขั้นตอนชัง่ / ผสม / บรรจุ 

ก าจดัแมลง (ส าหรับมุ้ง) 2 ชนิดของเหลวสูตรน ้ า (EW / SL / SC) มี Hood Carbon หรือ Wet Scrubber ในขั้นตอนชัง่ / ผสม / บรรจุ 

ก าจดัแมลง (ใช้ในบ้านเรือน) 3 ชนิดผง มี Dust Collector ในขั้นตอนการผสม / บรรจุ 

ก าจดัปลวก 4 ชนิดเมด็  มี Dust Collector  +เคร่ืองตอกเมด็ + เคร่ืองอบ  

ก าจดัลูกน า้ยุง 5 ชนิดแกรนูล มี Dust Collector  ในขั้นตอนการผสม/บรรจุ 

ยาจุดกนัยุง 6 ชนิดฉีดพน่อดัก๊าซ  มี Hood Carbon หรือ Wet Scrubber ในขั้นตอนชัง่ / ผสม / บรรจุ 

ก าจดัไรฝุ่น 7 ชนิดแผน่   

ผลติภัณฑ์กนัยุงทีใ่ช้กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 8 ชนิดครีม / โลชัน่ / เจล   

เหย่ือแมลง 9 ชนิดยาจุดกนัยงุ มี Hood Carbon หรือ Wet Scrubberในขั้นตอนชัง่ / ผสมละลายตวั
ยาฆ่าแมลง+มี Dust Collector ในขั้นตอนการเทกบัผงกะลา/แกลบ    

ใช้กบัเคร่ืองพ่นอตัโนมตั ิ 10 ชนิดแท่งชอลก์ มี Dust Collector  ในขั้นตอนการชัง่ / ผสม / บรรจุ 

ใช้กบัเคร่ืองไฟฟ้า 11 ชนิดรมควนั   

  12 ชนิดเสน้ดา้ย   

  13 ชนิดมุง้ชุบ   

กลุ่มก าจดัหนู /  เหย่ือหนู  14 ชนิดเหยือ่หนูแบบผง มี Dust Collector  ในขั้นตอนการผสม / บรรจุ 

15 ชนิดเหยือ่หนูแบบกอ้น   

หมายเหตุ : หากมีการอนุญาตผลิตแบบผสมเหยือ่หนูแลว้ สามารถใชอ้า้งเพื่ออนุญาตการผลิตแบบแบ่งบรรจุได ้
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สายการผลติ : กลุ่มผลติภัณฑ์ก าจัดแมลง / ไล่แมลง / เหย่ือหนู 

กลุ่มผลติภัณฑ์ สายการผลติที ่ รูปแบบผลติภณัฑ์ หมายเหตุ  

ก าจดัตวัเบียน 16 ชนิดแชมพ ู   

  17 ชนิดของเหลว (จุ่มอาบ ,ฉีดพน่,หยดหลงั)  มี Hood Carbon หรือ Wet Scrubber  ในขั้นตอนชัง่ / ผสม / บรรจ ุ

  18 ชนิดผง มี Dust Collector  ในขั้นตอนการชัง่ / ผสม / บรรจุ 

  19 ชนิดปลอกคอ   

  20 ชนิดฉีดพน่อดัก๊าซ  มี Hood Carbon หรือ Wet Scrubber ในขั้นตอนชัง่ / ผสม/  บรรจุ 

  21 ชนิดกอ้น   

ไล่แมลง 22 ชนิดของเหลว (ทาผิว)   

  23 ชนิดครีม / โลชัน่ / เจล (ทาผิว)   

  24 ข้ีผึ้ง (ทาผิว)   

  25 แผน่  (ทาผิว)   

  26 ชนิดฉีดพน่อดัก๊าซ  (ทาผิว)   

  27 ชนิดผงโรย  (ทาผิว)   

  28 สายรัดขอ้มือ   

  29 สต๊ิกเกอร์แผน่แปะ   

  30 แผน่ระเหย   
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สายการผลติ : กลุ่มผลติภัณฑ์ท าความสะอาด / ฆ่าเช้ือโรค  

กลุ่มผลติภัณฑ์ สายการผลติที ่ รูปแบบผลติภณัฑ์ หมายเหตุ  

ตวัอย่างประเภทผลติภัณฑ์:  1 ชนิดเกลด็ / แกรนูล / ผง มี Dust Collector  ในขั้นตอนการชัง่ / ผสม / บรรจุ 

ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย / ฆ่าเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา / 2 ชนิดเมด็ / กอ้น มี Dust collector  +เคร่ืองตอกเมด็ + เคร่ืองอบ ในสายการผลิต 

ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย (ในอุตสาหกรรม) /ฆ่าเช้ือ
แบคทีเรีย (ในโรงพยาบาล) 

3 ชนิดฉีดพน่อดัก๊าซ   

ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย เช้ือราและเช้ือไวรัส / 4 ชนิดแผน่   

ซกัผา้ (ยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย) / ซกัผา้ (ดบักล่ิน)  5 ชนิดครีม / โลชัน่ / เจล   

ซกัผา้ / ซกัผา้ดว้ยเคร่ือง / ซกัผา้ (ระดบั
อุตสาหกรรม) / 

ชนิดของเหลว แบ่งเป็น 10 สายการผลติ 

ซกัผา้ขาว / ซกัผา้ขาว (ระดบัอุตสาหกรรม) / 6 กรดไฮโดรคลอริก Hydrochloric acid  มี Hood + Wet Scrubber ในขั้นตอนชัง่ / ผสม / บรรจุ 

ท าความสะอาด / ท าความสะอาด (ระดบั
อุตสาหกรรม) / 

7 ท่ีมีสารส าคญัเป็นสารกลุ่มกรด (Acids) ชนิดกรดแก่ 
เช่น  Sulfuric acid,  Nitric acid,  Phosphoric acid 

 มี Hood + Wet Scrubber ในขั้นตอนชัง่ / ผสม / บรรจุ 

ลา้งจาน / ลา้งจาน (ระดบัอุตสาหกรรม) / ลา้ง
จานดว้ยเคร่ือง 
ขจดัการอุดตนัของท่อ / ลอกแวกซ์ / ลบค าผิด 

8 ท่ีมีสารส าคญัเป็นสารกลุ่มกรด (Acids) ชนิดกรดอ่อน/
อ่ืนๆ เช่น Citric acid, Lactic acid, Amidosulfonic acid, 
Formic acid, Hydrofluoric acid, Hydroxyacetic acid, 
Linear alkylbenzene sulfonic acid, Maleic acid, Malic 
acid, Methylsulfonic acid, Oxalic acid 

 

ไม่ตอ้งมี Hood   อา้งอิงสายการผลิตท่ี 9 หรือ 10 หรือ 11 ได ้
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สายการผลติ : กลุ่มผลติภัณฑ์ท าความสะอาด / ฆ่าเช้ือโรค  

กลุ่มผลติภัณฑ์ สายการผลติที ่ รูปแบบผลติภณัฑ์ หมายเหตุ  

ตวัอย่างสารส าคญักลุ่มด่าง (Alkalis): 
Ammonium hydroxide, Calcium carbonate, 
Calcium hydroxide, Potassium carbonate, 
Potassium hydroxide, Potassium metasilicate, 
Sodium carbonate, Sodium gluconate, Sodium 
hydroxide, Sodium metasilicate, 
Tetrapotassium pyrophosphate, 
Triethanolamine, Tripotassium phosphate, 
Trisodium nitrilotriacetate, Trisodium 
phosphate  

9 ท่ีมีสารส าคญัเป็นสารกลุ่มด่าง (Alkalis)  และความ
เขม้ขน้ของด่าง 15% Ammonium hydroxide, 
Calcium hydroxide, Potassium hydroxide, Sodium 
hydroxide 

มี Hood+ Wet Scrubber ในขั้นตอนผสม+ถงัผสมแบบ double 
jacket+วดัอุณหภูมิระหวา่งการผลิต  

10 ท่ีมีสารส าคญัเป็นสารกลุ่มด่าง (Alkalis)  และความ
เขม้ขน้ของด่าง 15% Ammonium hydroxide, 
Calcium hydroxide,Potassium hydroxide, Sodium 
hydroxide 

มี Hood + Wet Scrubberในขั้นตอนผสม + ถงัผสมทัว่ไป+วดั
อุณหภูมิระหวา่งการผลิต อา้งสายการผลิต 9 ได ้

11 ท่ีมีสารส าคญัเป็น Alkyl dimethyl benzyl ammonium 
chloride(pH 6-8) หรือ BKC และสารกลุ่มด่าง 
(Alkalis) Calcium carbonate, Potassium carbonate,  
Potassium metasilicate, Sodium metasilicate, 
Tetrapotassium pyrophosphate, Triethanolamine, 
Tripotassium phosphate, Sodium carbonate, Sodium 
gluconate, Trisodium nitrilotriacetate, Trisodium 
phosphate 

ไม่ตอ้งมี Hood   อา้งอิงสายการผลิตท่ี 8 หรือ 9 หรือ 10 ได ้

 

12 ท่ีมีสารส าคญัเป็น Chlorine releasing agent เช่น 
Calcium hypochlorite, Hypochlorus acid, Sodium 
dichloroisocyanurate, Sodium hypochlorite 

Hood+Wet Scrubber ในขั้นตอนชัง่ / ผสม / บรรจุ 
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สายการผลติ : กลุ่มผลติภัณฑ์ท าความสะอาด / ฆ่าเช้ือโรค  

กลุ่มผลติภัณฑ์ สายการผลติที ่ รูปแบบผลติภณัฑ์ หมายเหตุ  

 13 ท่ีมีสารส าคญัเป็น Hydrogen peroxide ชนิดเขม้ขน้ 
 (~ 35% , 50%) 
 

Hood+Wet Scrubber ในขั้นตอนชัง่ / ผสม / บรรจุ 

 

14 ท่ีมีสารส าคญัเป็น Hydrogen peroxide (เจือจาง)  หรือ
สูตรผสม Hydrogen peroxide +Peracetic acid + Acetic 
acid 
 

Hood+Wet Scrubber ในขั้นตอนชัง่ / ผสม / บรรจุ 

 
15 ท่ีมีสารส าคญัอ่ืนๆ นอกจากสายการผลิตท่ี 9-14   

 


