
หัวข้อที่ต้องมีบนฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2558 
 

1. ช่ือสารส าคญัที่เป็นวัตถุอันตรายให้ระบุเป็นช่ือสามัญ หรือช่ือทางเคมีตามระบบไอยูแพ็ค (IUPAC ; The International Union of Pure 

and Applied Chemistry) หรือช่ือทางเคมีในระบบอ่ืนๆ ท่ีเป็นที่ยอมรับ หรือช่ือทางวิทยาศาสตร์ โดยจะต้องระบุทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

2. อัตราส่วนของสารส าคัญที่เป็นวตัถุอันตราย สามารถระบุเปน็ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

3. ช่ือทางการค้าภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

4. ประโยชน ์

5. วิธีใช้ 

6. ค าเตือน หรือข้อควรระวัง (ใช้อักษรทึบหรือขีดเส้นใต้ ค าว่า “ห้าม”) 

7. วิธีเก็บรักษา 

8. อาการเกิดพิษ (ถ้ามี) 

9. วิธีแก้พิษเบื้องต้น   

10. ค าแนะน าส าหรับแพทย์ (ถ้ามี) 

11. วันหมดอายุการใช้ (ถ้ามี)  

12. การท าลายภาชนะบรรจุ (ถา้มี) 

13. เลขทะเบยีนวัตถุอันตราย 

14. ขนาดบรรจุ ให้ใช้หน่วยปริมาตรหรือหน่วยน้ าหนัก 

15. ช่ือ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผลติในประเทศ (กรณผีลติ) หรือช่ือ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้น าเข้า พร้อมชื่อผู้ผลิตใน

ต่างประเทศและประเทศผู้ผลิต (กรณีน าเข้า)  

16. ช่ือ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ค้าส่งหรือผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี)  

17. วัน เดือน ปี ที่ผลิต 

18. เลขหรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลติ 

19. รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (Hazard pictograms) ค าสัญญาณ (Signal words) และข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard 

statements) ตามระบบ GHS  ซึง่ต้องมีขนาดที่เหมาะสม เห็นได้ชัดเจน 

ทั้งนี้    - ข้อความทั้งหมดต้องเป็นภาษาไทย ขนาดของตัวอักษรต้องไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และอ่านได้ชัดเจน 
- ช่ือทางการค้าภาษาไทยจะต้องมขีนาดเหมาะสม  เห็นได้ชัดเจนและหากมีชื่อการค้าภาษาต่างประเทศจะต้องตรงกันหรือมีความหมาย

เดียวกันกับช่ือการค้าภาษาไทย 
- ข้อความที่เป็นสาระส าคญัที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภค ได้แก่ ค าเตือน  ข้อควรระวังและวิธีใช้  ถ้าจะมีภาษาอ่ืนด้วย  

จะต้องมีความหมายตรงกันกับความในภาษาไทย 
    - การแสดงข้อความบนฉลาก ต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง  หรือในท านองโอ้อวดสรรพคณุ หรอืท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญ 



ตัวอย่างการจัดท าฉลากผลิตภัณฑแ์อลกอฮอล์ส าหรับฆ่าเชื้อ 

(ช่องทาง Fast Track ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19)  
วิธีใช้ แบบเช็ดพื้นผิววัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 1 และ 2 ช่ือและอัตราส่วน

สารส าคัญ 

ข้อ 17 วัน เดือน ปี ที่ผลิต 

 

 

ข้อ 5 วิธีใช้ 

ข้อ 6 ค าเตือน หรือ 

ข้อควรระวัง 

ข้อ 7 วิธีเก็บรักษา 

ข้อ 9 วิธีแก้พิษเบื้องต้น (ถ้ามี) 

ข้อ 13  เลขทะเบียนวัตถุอันตราย 

 

ข้อ 14 ขนาดบรรจุ 

 

ข้อ 15 ชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลข

โทรศัพท์ของผู้ผลิต/ผู้น าเช้า 

 ข้อ 16 ชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลข

โทรศัพท์ของผู้ค้าส่งหรือผู้จัด

จ าหน่าย (ถ้ามี) 

 

 

ข้อ 19 รูปสัญลักษณ์แสดงความ

เป็นอันตราย (Hazard 

pictograms) ค าสัญญาณ (Signal 

words) และข้อความแสดงความ

เป็นอันตราย (Hazard 

statements) ตามระบบ GHS 

 

 

 

 

ข้อ 18 เลขหรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต 

 

 

ข้อ 3 ช่ือทางการค้า (ถ้ามี) 

ข้อ 4 ประโยชน์ 



ตัวอย่างการจัดท าฉลากผลิตภัณฑแ์อลกอฮอล์ส าหรับฆ่าเชื้อ 

(ช่องทาง Fast Track ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19)  
วิธีใช้ แบบสเปรย์หรือฉีดพ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 1 และ 2 ช่ือและอัตราส่วน

สารส าคัญ 

ข้อ 4 ประโยชน์ 

ข้อ 6 ค าเตือน หรือ 

ข้อควรระวัง 

ข้อ 7 วิธีเก็บรักษา 

ข้อ 9 วิธีแก้พิษเบื้องต้น (ถ้ามี) 

ข้อ 13  เลขทะเบียนวัตถุอันตราย 

 ข้อ 15 ชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลข

โทรศัพท์ของผู้ผลิต/ผู้น าเช้า 

 

ข้อ 5 วิธีใช้ 

ข้อ 16 ชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลข

โทรศัพท์ของผู้ค้าส่งหรือผู้จัด

จ าหน่าย (ถ้ามี) 

 

 

ข้อ 19 รูปสัญลักษณ์แสดงความ

เป็นอันตราย (Hazard 

pictograms) ค าสัญญาณ (Signal 

words) และข้อความแสดงความ

เป็นอันตราย (Hazard 

statements) ตามระบบ GHS 

 

 

 

 

ข้อ 3 ช่ือทางการค้า (ถ้ามี) 

ข้อ 17 วัน เดือน ปี ที่ผลิต 

 

 

ข้อ 14 ขนาดบรรจุ 

 

ข้อ 18 เลขหรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต 

 

 


