
-ราง- 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง หลักเกณฑวิธีการพิจารณาสารควบคุมตามคุณสมบัติความเปนอันตรายและการใหแจงขอเท็จจริง

เกี่ยวกับการผลิตหรือการนําเขา ซ่ึงวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๖ 
ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ....  

 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และมาตรา ๒๐ (๑) แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ออกประกาศไว ดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการผลิตหรือ

การนําเขา ซ่ึงวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๖ ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ขอ ๒ ในประกาศนี ้

“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบในบัญชี ๕.๖ 

กลุมสารควบคุมตามคุณสมบัติของบัญชี ๕ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 

ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“สารเดี่ยว (Substance)” หมายความวา ธาตุหรือสารประกอบท่ีอยูในสถานะธรรมชาติ 

หรือเกิดจากกระบวนการผลิตตาง ๆ ท้ังนี้ รวมถึงสารเติมแตงท่ีจําเปนในการรักษาความเสถียรของสารเดี่ยว

หรือสารเจือปนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต แตไมรวมถึงสารตัวทําละลายท่ีสามารถแยกออกมาจากสารเดี่ยว

ไดโดยไมมีผลตอความเสถียรของสารเดี่ยวหรือไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของสารเดี่ยว 

“สารผสม (Mixture)” หมายความวา สารผสมหรือสารละลายท่ีประกอบดวยสารเด่ียวสองชนิด

หรือมากกวาท่ีไมทําปฏิกิริยาตอกัน 

ขอ ๓ ใหผูผลิต หรือผูนําเขาสารเดี่ยวหรือสารผสมท่ีมีสารเดี่ยวนั้นเปนองคประกอบ และมี

ปริมาณของสารเดี่ยวชนิดนั้นในทุกผลิตภัณฑรวมกันเกินกวา ๑,๐๐๐ กิโลกรัมตอป แจงขอเท็จจริงตามแบบ 

วอ./อก.๒๐ แนบทายประกาศฉบับนี้ 

การแจงขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ใหแจงเพียงครั้งเดียวโดยใหแจงผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 

ขอ ๔ หลักเกณฑวิธีการพิจารณาความเปนอันตรายของวัตถุอันตรายเพ่ือแจงขอเท็จจริง 

ตามขอ ๓ ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยระบบการจําแนกและการสื่อสารความเปนอันตราย

ของวัตถุอันตราย  



-๒- 

กรณีพบวามีความเปนอันตรายท่ีต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดตามประกาศในวรรคหนึ่ง ใหสามารถ 

แจงขอเท็จจริงตามแบบ วอ./อก.๒๐ ไดดวย 

 

        

ท้ังนี้ ใหมีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ...................................... 

  

 

 (นายสุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ) 

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

                   ท้ังนี้... 

 

 



           วอ./อก. ๒๐ 
หมายเลขรับแจ้ง....................................................................  

ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๖ 

ข้าพเจ้า        อายุ  ปี   สัญชาต ิ     เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร      
                   (บุคคลธรรมดา / นิติบคุคล) 

สถานที่ทำการหรือที่อยู่เลขที่    หมู่ที ่        ตรอก/ซอย   ถนน      ตำบล/แขวง           อำเภอ/เขต         
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์              โทรสาร           
ขอแจ้งข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ        การผลิต      การนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตราย ตามบัญชี ๕.๖ ต่อกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ลงชื่อ    ผู้แจ้ง 

                 (    ) 

           วันที่    /                /          ) 

รายการที่ ชื่อสารเคม ี CAS No. คุณสมบัติความเป็นอันตราย รูปแบบการนำไปใช้ ปริมาณรวม (เมตริกตัน/ปี) 
๑       จำแนกตามระบบ GHS 

    ประเภทย่อย (Category)……...... 
    ประเภทย่อย (Category)……...... 
    ประเภทย่อย (Category)……...... 
    นอกเหนือจากที่จำแนกตามระบบ GHS 

    ใช้โดยบุคคลทั่วไป 
    ใช้เชิงพาณิชย ์
    ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม 
    ใช้เป็น intermediate หรือ 
Non-isolated Intermediate 

    > ๑ ถึง <๑๐ 
    >= ๑๐ ถึง < ๑๐๐ 
    >= ๑๐๐ ถึง < ๑๐๐๐ 
    >= ๑๐๐๐ 

๒       จำแนกตามระบบ GHS 
    ประเภทย่อย (Category)……..... 
    ประเภทย่อย (Category)……..... 
    ประเภทย่อย (Category)……..... 
    นอกเหนือจากที่จำแนกตามระบบ GHS 

    ใช้โดยบุคคลทั่วไป 
    ใช้เชิงพาณิชย ์
    ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม 
    ใช้เป็น intermediate หรือ 
Non-isolated Intermediate 

    > ๑ ถึง <๑๐ 
    >= ๑๐ ถึง < ๑๐๐ 
    >= ๑๐๐ ถึง < ๑๐๐๐ 
    >= ๑๐๐๐ 
 

๓       จำแนกตามระบบ GHS 
    ประเภทย่อย (Category)……..... 
    ประเภทย่อย (Category)……..... 
    ประเภทย่อย (Category)……..... 
    นอกเหนือจากที่จำแนกตามระบบ GHS 

    ใช้โดยบุคคลทั่วไป 
    ใช้เชิงพาณิชย ์
    ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม 
    ใช้เป็น intermediate หรือ 
Non-isolated Intermediate 

    > ๑ ถึง <๑๐ 
    >= ๑๐ ถึง < ๑๐๐ 
    >= ๑๐๐ ถึง < ๑๐๐๐ 
    >= ๑๐๐๐ 



หมายเหตุ 

รูปแบบการนำไปใช้ หมายถึง การนำสารเคมีไปใช้ประโยชน์ โดยแบ่งเป็น ๔ รูปแบบ ได้แก่ 

๑. การนำไปใช้โดยบุคคลทั่วไป (Consumer Use) หมายถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเดี่ยวหรือสารผสม เมื่อขายจะพร้อมใช้งานต่อบุคคลทั่วไป เช่น สารเคมีในสีทาบ้าน สารเคมีที่
ใช้ในกาวที่วางขายโดยทั่วไป เป็นต้น 

๒. การนำไปใช้เชิงพาณิชย์ (Commercial Use) หมายถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเดี่ยวหรือสารผสม (รวมถึงเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์) ในสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ 
เพ่ือเตรียมสินค้าที่ปิดผนึก (sealable goods) หรือ การใช้บริการเชิงพาณิชย์ เช่น การใช้สารเคมีหรือสารผสมในสถานประกอบการซักอบรีด เป็นต้น 

๓. การนำไปใช้เชิงอุตสาหกรรม (Industrial Use) หมายถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเดี่ยวหรือสารผสม (รวมถึงเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์) ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิต 
(รวมถึงนำเข้า) และการใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าอ่ืนๆ  

๔. การนำไปใช้เป็นสารตัวกลางที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา/ สารมัธยันต์ (Intermediate) หรือ การนำไปใช้เป็นสารตัวกลางที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาที่ไม่มีการแยกออก 

   ๔.๑ การนำไปใช้เป็นสารตัวกลางที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา/ สารมัธยันต์ (Intermediate) หมายถึง การใช้สารเคมี โดยที่สารเคมีถูกใช้ไปทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในปฏิกิริยา
เคมี เพ่ือจุดประสงค์การผลิตสารเดี่ยวหรือสารผสมอื่น หรือ มีจุดประสงค์เพ่ือเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

   ๔.๒ การนำไปใช้เป็นสารตัวกลางที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาที่ไม่มีการแยกออก (Non-isolated Intermediate) หมายถึง การใช้สารเคมีโดยไม่มีการนำออกหรือแยกออกจาก
อุปกรณ์ท ี ่ ใช ้ ในการผล ิต เช ่น ท ่อทำปฏ ิก ิร ิยา (reaction vessel) ที ่ ใช ้ผล ิตสารเคม ี หร ืออ ุปกรณ์อ ื ่นๆ ท ี ่สน ับสน ุนการ ผล ิตโดยท่อทำปฏิก ิร ิยาในข ั ้นตอน 
การผลิตอย่างต่อเนื่อง (continuous flow process) แต่ไม่รวมถึงแท็งก์หรือท่ออ่ืนๆ หรือใช้เพื่อเก็บสารเคมีหลังจากการผลิต 
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