
กม. กรอ. ตรวจพิจารณา  

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

(ราง)  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง 

ซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

--------------------------- 

 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหแจง

ขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง ซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม             

มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๒๐(๑) แหงพระราชบัญญัติ      

วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๔ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหแจง

ขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง ซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม    

มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๔ ใหผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายตามรายชื่อวัตถุ

อันตรายทายประกาศนี้  ท่ี มีหรือเคยมีวัตถุอันตรายตามรายชื่อวัตถุอันตรายทายประกาศนี้อยู ใน                 

ความครอบครองในแตละรายชื่อของวัตถุอันตรายปริมาณตั้งแตหนึ่งรอยกิโลกรัมข้ึนไป ระหวางเดือนมกราคม

ถึงเดือนมิถุนายน หรือระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับ ชื่อวัตถุอันตราย       

สูตรและอัตราสวน ชื่อทางการคา ชื่อสามัญหรือชื่อยอ(ถามี) เลขท่ีใบรับแจงการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุ

อันตรายชนิดท่ี ๒ หรือเลขท่ีใบอนุญาต และเลขท่ีใบสําคัญการข้ึนทะเบียน(ถามี) ปริมาณท่ีผลิต นําเขา สงออก 

หรือมีไวในครอบครอง ปริมาณท่ีขาย ใช หรือจําหนายจายแจก ชื่อหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูซ้ือ   

การนําไปใช และวัตถุประสงคการใช ใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบตามแบบ วอ./อก.๗ แบบ วอ./อก.๗.๑ และ   

แบบ วอ./อก.๗.๒ ทายประกาศนี้” 

ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี ................................... 

 

  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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(ราง)  

รายช่ือวัตถุอันตรายทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง ซ่ึงวัตถุอันตรายท่ี          

กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

  

ลําดับท่ี รายช่ือวัตถุอันตรายตามบัญชีรายช่ือ ๕.๑  
ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวย เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย 

6 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-trichloroethane) หรือ เมทิลคลอโรฟอรม 
(methylchloroform) 

7 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2-trichloroethane) 
15 1,4-บิวเทนไดออล (1,4-butanediol) หรือ 1,4-บิวทิลีนไกลคอล (1,4-butylene glycol) 
17 2-(ไทโอไซยาโนเมทิลไทโอ) เบนโซไทอะโซล [2-(thiocyanomethylthio) benzothiazole] 
40 4-ไนโตรไดฟนิล (4-nitrodiphenyl) 
42 4-อะมิโนไดฟนิล (4-aminodiphenyl) 
45 กรด 2,2-ไดฟนิล-2-ไฮดรอกซีอะซีติก (2,2-diphenyl-2-hydroxyacetic acid) 
46 กรดแกมมา-ไฮดรอกซีวาลีริก (gamma-hydroxyvaleric acid) 
48 กรดซัลฟูริก (sulfuric acid) 
49 กรดซัลฟูริก ฟูมม่ิง (sulfuric acid, fuming)  หรือ โอเลียม (oleum) 
54 กรดโบริก (boric acid) 
58 กรดฟอสโฟนิก (phosphonic acid) 
63 กรดอะซีติก (acetic acid) 
75 คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos) 
76 คลอรีน (chlorine) 
82 คลอโรฟอรม (chloroform) หรือ ไตรคลอโรมีเทน (trichloromethane) 
84 ควินิวคลิดิน-3-ออล (quinuclidin-3-ol) 
86 คอปเปอร (II) ซัลเฟต (เพนตะไฮเดรต) [copper (II) sulphate (pentahydrate)] 
87 คอปเปอร (II) ไฮดรอกไซด [copper (II) hydroxide) 
91 คารบอนเตตระคลอไรด (carbon tetrachloride) หรือ เตตระคลอโรมีเทน 

(tetrachloromethane) 
92 คารเบนดาซิม (carbendazim) 
93 คิวปรัสออกไซด (cuprous oxide) 
100 แคลเซียมไฮโปคลอไรต (calcium hypochlorite) 



  

101 โคบอลตคารโบนิล (cobalt carbonyl) หรือ โคบอลตเตตระคารโบนิล (cobalt tetracarbonyl) 
หรือ ออกตะคารโบนิลไดโคบอลต (octacarbonyldicobalt) 

106 ซัลเฟอรไดคลอไรด (sulfur dichloride) 
123 ซีเนบ (zineb) 
145 โซเดียมคลอเรต (sodium chlorate) 
147 โซเดียมไซยาไนด (sodium cyanide) 
154 โซเดียมไฮโปคลอไรต (sodium hypochlorite) 
156 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin) 
159 ไซยาโนเจนคลอไรด (cyanogen chloride) 
162 ดาโซเมต (dazomet) 
167 ไดคลอโรเฟน (dichlorophen) 
177 ไดเมทิลฟอสไฟต (dimethyl phosphite) 
179 ไดยูรอน (diuron) 
182 ดเอทิลฟอสไฟต (diethyl phosphite) 
186 เตตระเมทิลเลด (tetramethyl lead) 
188 เตตระเอทิลเลด (tetraethyl lead) 
195 ไตรบิวทิลทินฟลูออไรด (tributyl tin fluoride) 
196 ไตรบิวทิลทินออกไซด (tributyl tin oxide) 
199 ไตรเมทิลฟอสไฟต (trimethyl phosphite) 
202 ไตรเอทาโนลามีน (triethanolamine) 
203 ไตรเอทิลฟอสไฟต (triethyl phosphite) 
209 เทอรบูทริน (terbutryn) 
218 ไทแรม (thiram) 
219 ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole) 
222 ไทโอไดไกลคอล : บิส (2-ไฮดรอกซีเอทิล) ซัลไฟด 
225 ไทโอยูเรีย (thiourea) 
226 นอรมัล-บิวทิลเมอรแคปแทน (n-butyl mercaptan) หรือ 1-บิวเทนไทออล (1-butanethiol) 
230 แนฟทิลามีน (naphthylamine) 
239 บิส (2-เมทอกซีเอทิล) อีเทอร [bis (2-methoxyethyl) ether] หรือ ไดเอทิลีนไกลคอลไดเมทิล

อีเทอร (diethylene glycol dimethyl ether) 



  

244 เบนซัลโคเนียมคลอไรด (benzalkonium chloride) หรือ อัลคิลเบนซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอ
ไรด (alkylbenzyldimethylammoniumchloride) 

245 เบนซิดีน (benzidine) 
247 เบนซิลไซยาไนด (benzyl cyanide) 
253 แบเรียมคารบอเนต (barium carbonate) 
268 พินาโคลิลแอลกอฮอล : 3,3-ไดเมทิลบิวแทน-2-ออล (pinacolyl alcohol : 3,3-

dimethylbutan-2-ol) 
269 พีเอฟซี ซี-318 (PFC C-318)  
270 พีเอฟซี-116 (PFC-116) 
271 พีเอฟซี-14 (PFC-14)  
272 พีเอฟซี-218 (PFC-218) 
273 พีเอฟซี-31-10 (PFC-31-10) 
274 พีเอฟซี-41-12 (PFC-41-12) 
275 พีเอฟซี-51-14 (PFC-51-14) 
276 พีเอฟซี-91-18 (PFC-91-18) 
281 เพอรเมทริน (permethrin) 
283 โพแทสเซียมไซยาไนด (potassium cyanide) 
296 ฟอรมัลดีไฮด (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanol) 
298 ฟอสจีน (phosgene) หรือ คารบอนิลคลอไรด (carbonyl chloride) 
301 ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด (phosphorus trichloride) 
302 ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด (phosphorus pentachloride) 
305 ฟอสฟอรัสออกซีคลอไรด (phosphorus oxychloride) หรือ ฟอสฟอริลคลอไรด (phosphoryl 

chloride) 
313 ฟนูรอน (fenuron) 
314 เฟอรแบม (ferbam) 
321 เมทานอล (methanol) หรือ เมทิลแอลกอฮอล (methyl alcohol) 
323 เมทิลคลอไรด (methyl chloride) หรือ คลอโรมีเทน (chloromethane) 
333 เมทิลีนคลอไรด (methylene chloride) หรือ ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane) 
334 เมอรคิวรี (II) คลอไรด [mercury (II) chloride] 
335 เมอรคิวรี (II) โครเมต [mercury (II) chromate] 
336 เมอรคิวรี (II) ซัลไฟด [mercury (II) sulfide] 
337 เมอรคิวรี (II) ไทโอไซยาเนต [mercury (II) thiocyanate] 



  

338 เมอรคิวรี (II) ออกไซด [mercury (II) oxide] 
339 เมอรคิวรี หรือ ปรอท (mercury 
361 ออรโท-ไดคลอโรเบนซีน (o-dichlorobenzene) หรือ 1,2-ไดคลอโรเบนซีน (1,2-

dichlorobenzene) 
372 อารซีนิก หรือ สารหนู (arsenic) 
373 อารซีนิกไตรคลอไรด (arsenic trichloride) หรือ อารซีนิก (III) คลอไรด [arsenic (III) chloride] 
374 อารซีนิกไตรออกไซด (arsenic trioxide) 
375 อารซีนิกเพนทอกไซด (arsenic pentoxide) หรือ อารซีนิกออกไซด (arsenic oxide) 
379 เอชซีเอฟซี-121 (HCFC-121) หรือ เตตระคลอโรฟลูออโรอีเทน (tetrachlorofluoroethane) 
380 เอชซีเอฟซี-122 (HCFC-122) หรือ ไตรคลอโรไดฟลูออโรอีเทน (trichlorodifluoroethane) 
381 เอชซีเอฟซี-123 (HCFC-123) หรือ ไดคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน (dichlorotrifluoroethane) 
382 เอชซีเอฟซี-124 (HCFC-124) หรือ คลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน (chlorotetrafluoroethane) 
383 เอชซีเอฟซี-131 (HCFC-131) หรือ ไตรคลอโรฟลูออโรอีเทน (trichlorodifluoroethane) 
384 เอชซีเอฟซี-132 (HCFC-132) หรือ ไดคลอโรไดฟลูออโรอีเทน (dichlorodifluoroethane) 
385 เอชซีเอฟซี-133 (HCFC-133) หรือ คลอโรไตรฟลูออโรอีเทน (chlorotrifluoroethane) 
386 เอชซีเอฟซี-141 (HCFC-141) หรือ ไดคลอโรฟลูออโรอีเทน (dichlorofluoroethane) 
387 เอชซีเอฟซี-142 (HCFC-142) หรือ คลอโรไดฟลูออโรอีเทน (chlorodifluoroethane) 
388 เอชซีเอฟซี-151 (HCFC-151) หรือ คลอโรฟลูออโรอีเทน (chlorofluoroethane) 
389 เอชซีเอฟซี-21 (HCFC-21) หรือ ไดคลอโรฟลูออโรมีเทน (dichlorofluoromethane) 
390 เอชซีเอฟซี-22 (HCFC-22) หรือ คลอโรไดฟลูออโรมีเทน (chlorodifluoromethane) 
391 เอชซีเอฟซี-221 (HCFC-221) หรือ เฮกซะคลอโรฟลูออโรโพรเพน 

(hexachlorofluoropropane) 
392 เอชซีเอฟซี-222 (HCFC-222) หรือ เพนตะคลอโรไดฟลูออโรโพรเพน 

(pentachlorodifluoropropane) 
393 เอชซีเอฟซี-223 (HCFC-223) หรือ เตตระคลอโรไตรฟลูออโรโพรเพน 

(tetrachlorotrifluoropropane) 
394 เอชซีเอฟซี-224 (HCFC-224) หรือ ไตรคลอโรเตตระฟลูออโรโพรเพน 

(trichlorotetrafluoropropane) 
395 เอชซีเอฟซี-225 (HCFC-225) หรือ ไดคลอโรเพนตะฟลูออโรโพรเพน 

(dichloropentafluoropropane) 
396 เอชซีเอฟซี-226 (HCFC-226) หรือคลอโรเฮกซะฟลูออโรโพรเพน 

(chlorohexafluoropropane) 



  

397 เอชซีเอฟซี-231 (HCFC-231) หรือ เพนตะคลอโรฟลูออโรโพรเพน 
(pentachlorofluoropropane) 

398 เอชซีเอฟซี-232 (HCFC-232) หรือ เตตระคลอโรไดฟลูออโรโพรเพน 
(tetrachlorodifluoropropane) 

399 เอชซีเอฟซี-233 (HCFC-233) หรือ ไตรคลอโรไตรฟลูออโรโพรเพน 
(trichlorotrifluoropropane) 

400 เอชซีเอฟซี-234 (HCFC-234) หรือ ไดคลอโรเตตระฟลูออโรโพรเพน 
(dichlorotetrafluoropropane) 

401 เอชซีเอฟซี-235 (HCFC-235) หรือ คลอโรเพนตะฟลูออโรโพรเพน 
(chloropentafluoropropane) 

402 เอชซีเอฟซี-241 (HCFC-241) หรือ เตตระคลอโรฟลูออโรโพรเพน 
(tetrachlorofluoropropane) 

403 เอชซีเอฟซี-242 (HCFC-242) หรือ ไตรคลอโรไดฟลูออโรโพรเพน (trichlorodifluoropropane) 
404 เอชซีเอฟซี-243 (HCFC-243) หรือ ไดคลอโรไตรฟลูออโรโพรเพน (dichlorotrifluoropropane) 
405 เอชซีเอฟซี-244 (HCFC-244) หรือ คลอโรเตตระฟลูออโรโพรเพน 

(chlorotetrafluoropropane) 
406 เอชซีเอฟซี-251 (HCFC-251) หรือ ไตรคลอโรฟลูออโรโพรเพน (trichlorofluoropropane) 
407 เอชซีเอฟซี-252 (HCFC-252) หรือ ไดคลอโรไดฟลูออโรโพรเพน (dichlorodifluoropropane) 
408 เอชซีเอฟซี-253 (HCFC-253) หรือ คลอโรไตรฟลูออโรโพรเพน (chlorotrifluoropropane) 
409 เอชซีเอฟซี-261 (HCFC-261) หรือ ฟลูออโรไดคลอโรโพรเพน (fluorodichloropropane) 
410 เอชซีเอฟซี-262 (HCFC-262) หรือ คลอโรไดฟลูออโรโพรเพน (chlorodifluoropropane) 
411 เอชซีเอฟซี-271 (HCFC-271) หรือ คลอโรฟลูออโรโพรเพน (chlorofluoropropane) 
412 เอชซีเอฟซี-31 (HCFC-31)  หรือ คลอโรฟลูออโรมีเทน (chlorofluoromethane) 
413 เอชเอฟซี-125 (HFC-125) 
414 เอชเอฟซี-134 (HFC-134) 
415 เอชเอฟซี-134เอ (HFC-134a) 
416 เอชเอฟซี-143 (HFC-143) 
417 เอชเอฟซี-143เอ (HFC-143a) 
418 เอชเอฟซี-152 (HFC-152) 
419 เอชเอฟซี-152เอ (HFC-152a) 
420 เอชเอฟซี-161 (HFC-161) 
421 เอชเอฟซี-227ซีเอ (HFC-227ca) 



  

422 เอชเอฟซี-227อีเอ (HFC-227ea) 
423 เอชเอฟซี-23 (HFC-23) 
424 เอชเอฟซี-236ซีบี (HFC-236cb) 
425 เอชเอฟซี-236อีเอ (HFC-236ea) 
426 เอชเอฟซี-236เอฟเอ (HFC-236fa) 
427 เอชเอฟซี-245ซีเอ (HFC-245ca) 
428 เอชเอฟซี-245เอฟเอ (HFC-245fa) 
429 เอชเอฟซี-32 (HFC-32) 
430 เอชเอฟซี-365เอ็มเอฟซี (HFC-365mfc) 
431 เอชเอฟซี-41 (HFC-41) 
432 เอชเอฟซี-43-10เอ็มอีอี (HFC-43-10mee) 
433 เอชเอฟซี-ซี-447-อีเอฟ (HFC-c-447-ef) 
453 เอ็น-เมทิลไดเอทาโนลามีน (N-methyldiethanolamine) 
455 เอ็น-เอทิลไดเอทาโนลามีน (N-ethyldiethanolamine) 
463 แอสเบสตอส (asbestos) : ไครโซไทล (chrysotile) 
484 ไฮโดรเจนไซยาไนด (hydrogen cyanide) 
499 2,2',3,3',4,5',6-เฮปตะโบรโมไดฟนิลอีเทอร (บีดีอี-175) 

2,2',3,3',4,5',6-heptabromodiphenyl ether (BDE-175) 
500 2,2',3,4,4',5',6-เฮปตะโบรโมไดฟนิลอีเทอร (บีดีอี-183) 

2,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (BDE-183) 
501 2,2',4,4'-เตตระโบรโมไดฟนิลอีเทอร (บีดีอี-47) 

2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) 
502 2,2',4,4',5-เพนตะโบรโมไดฟนิลอีเทอร (บีดีอี-99) 

2,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (BDE-99) 
503 2,2',4,4',5,5'-เฮกซะโบรโมไดฟนิลอีเทอร (บีดีอี-153) 

2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (BDE-153) 
504 2,2',4,4',5,6'-เฮกซะโบรโมไดฟนิลอีเทอร (บีดีอี-154) 

2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (BDE-154) 
505 กรดเปอรฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิก (perfluorooctane sulfonic acid) 
507 ไดดีซิลไดเมทิลแอมโมเนียมเปอรฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต 

(didecyldimethylammoniumperfluorooctane sulfonate) 



  

508 ไดเอทานอลแอมโมเนียมเปอรฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต 
(diethanolammoniumperfluorooctane sulfonate) 
 

509 เตตระเอทิลแอมโมเนียมเปอรฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต 
(tetraethylammonium perfluorooctane sulfonate) 

510 เปอรฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิลฟลูออไรด (perfluorooctane sulfonyl fluoride) 
511 โพแทสเซียมเปอรฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต (potassium perfluorooctane sulfonate) 
512 เมอรคิวรี (I) คลอไรด [mercury (I) chloride] 
513 เมอรคิวรี (II) ซัลเฟต [mercury (II) sulfate] 
514 เมอรคิวรี (II) ไนเตรต [mercury (II) nitrate] 
515 ลิเทียมเปอรฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต (lithium perfluorooctane sulfonate) 
516 ออกตะโบรโมไดฟนิลอีเทอร (octabromodiphenyl ether) 
517 แอมโมเนียมเปอรฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต (ammonium perfluorooctane sulfonate) 

 
ลําดับท่ี รายช่ือวัตถุอันตรายตามบัญชีรายช่ือ ๕.๔  

ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวย เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย 
 

5 สารกลุมไฮโดรคลอโรฟลูออโรคารบอน (hydrochlorofluorocarbons) 
6 สารกลุมไฮโดรฟลูออโรคารบอน (hydrofluorocarbons) 
11 สารประกอบปรอท (mercury compounds) 

 
ลําดับท่ี รายช่ือวัตถุอันตรายตามบัญชีรายช่ือ ๕.๕  

ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวย เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย 
 

7 สารเคมีท่ีมีอะตอมของฟอสฟอรัสซ่ึงกลุมเมทิล เอทิลหรือโพรพิล (นอรมัล หรือไอโซ)  
มีพันธะ แตไมมีอะตอมของคารบอนมาตอ ท้ังนี้ ยกเวนสารเคมีท่ีมีรายชื่ออยูในรายการ ๑ 
[chemicals, except for those listed in Schedule 1, containing a phosphorus atom 
to which is bonded one methyl, ethyl or propyl (normal or iso) group but not 
further carbon atoms] 
ตัวอยาง เมทิลฟอสโฟนิล ไดคลอไรด (e.g. methylphosphonyl dichloride)ไดเมทิล เมทิล
ฟอสโฟเนต (dimethyl methylphosphonate) 
ยกเวน โฟโนฟอส : โอ-เอทิล เอส-เฟนิล เอทิลฟอสโฟโนไทโอโลไทโอเนต(exemption: fonofos: 
O-Ethyl S-phenyl ethylphosphonothiolothionate) 



 

 
 
 

8 เอ็น เอ็น-ไดอัลคิล (เมทิล เอทิล นอรมัล-โพรพิล หรือ ไอโซ-โพรพิล) ฟอสฟอรอะมิดิก 
ไดเฮไลด [N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides] 

9 ไดอัลคิล (เมทิล เอทิล นอรมัล-โพรพิล หรือ ไอโซ-โพรพิล) เอ็น,เอ็น-ไดอัลคิล  
(เมทิล เอทิล นอรมัล-โพรพิล หรือ ไอโซ-โพรพิล)-ฟอสฟอรอะมิเดต 
[Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphoramidates]  

10 เอ็น เอ็น-ไดอัลคิล (เมทิล เอทิล นอรมัล-โพรพิล หรือไอโซ-โพรพิล) อะมิโนเอทิล-2- 
คลอไรด และเกลือของสารนี้ท่ีถูกโปรโตเนต 
[N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethyl-2-chlorides and corresponding 
protonated salts] 

11 เอ็น เอ็น-ไดอัลคิล (เมทิล เอทิล นอรมัล-โพรพิล หรือไอโซ-โพรพิล)อะมิโนอีเทน-2-ออลส และ
เกลือของสารนี้ท่ีถูกโปรโตเนต  
[N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)aminoethane-2-ols and corresponding protonated 
salts] 
ยกเวน เอ็น เอ็น-ไดเมทิลอะมิโนเอทานอล และเกลือของสารนี้ท่ีถูกโปรโตเนต   
(Exemptions: N,N-Dimethylaminoethanol and corresponding protonated salts)  
           เอ็น เอ็น-ไดเอทิลอะมิโนเอทานอล และเกลือของสารนี้ท่ีถูกโปรโตเนต     
           (N,N-diethylaminoethanol and corresponding  protonated salts)                           

12 เอ็น เอ็น-ไดอัลคิล (เมทิล เอทิล นอรมัล-โพรพิล หรือ ไอโซ-โพรพิล) 
อะมิโนอีเทน-2-ไทออลส และเกลือของสารนี้ท่ีถูกโปรโตเนต 
[N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-thiols and corresponding 
protonated salts] 



 

ขอมูลประกอบการรับฟงความคิดเห็น 

ในการจัดทํารางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เร่ือง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง 

ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 
 

เหตุผลความจําเปน  ตามท่ีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือ
ผูมีไวในครอบครอง ซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดใชบังคับมา
ตั้งแตวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซ่ึงประกาศดังกลาวประกอบดวยสาระสําคัญ ๒ สวน คือ 

๑) สวนท่ีกําหนดใหผูนําเขา หรือสงออกวัตถุอันตราย ท้ังชนิดท่ี ๑ ชนิดท่ี ๒ และชนิดท่ี ๓ ทุก 
รายการ แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตราย เชน ปริมาณ ภาชนะบรรจุ สถานท่ีเก็บ ชื่อพาหนะ ชื่อดานศุลกากร     
เปนตน โดยการแจงตองทํากอนนําหรือสงวัตถุอันตรายออกจากดานศุลกากร (แบบ วอ./อก. ๖) 

๒) สวนท่ีกําหนดใหผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออกวัตถุอันตราย หรือผูมีไวในครอบครอง วัตถุอันตราย 
ท่ีมีรายชื่อกําหนดตามบัญชีแนบทาย จํานวน ๕๓ รายการ แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับปริมาณท่ีผลิต นําเขา สงออก หรือมีไว
ในครอบครอง ปริมาณท่ีขาย ชื่อผูซ้ือ และการนําไปใช โดยกําหนดใหแจงปละ ๒ ครั้ง (แบบ วอ./อก. ๗) 
  เนื่องจากรายชื่อวัตถุอันตรายตามบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงท่ีกําหนดใหแจง วอ./อก.๗ ไมเปนไป
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายท่ีใชอยูในปจจุบัน ซ่ึงมีการระบุรายชื่อเปนภาษาไทย 
อีกท้ังปจจุบันมีการควบคุมวัตถุอันตรายเพ่ิมเติมอีกเปนจํานวนมาก วัตถุอันตรายบางรายการมีความจําเปนตองติดตาม
การนําไปใช ตัวอยางเชน โซเดียมไซยาไนด เนื่องจากมีความจําเปนตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง 
กําหนดชื่อสารเคมี พ้ืนท่ีควบคุม และหนาท่ีของผูทําธุรกรรม ภายใตมาตรการปองกันการลักลอบนําสารเคมี วัสดุ หรือ
เครื่องมือบางประเภทไปใชผลิตยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงตามประกาศดังกลาวไดกําหนดให โซเดียมไซยาไนด เปน
สารเคมีในบัญชี ๒ ลําดับท่ี ๖ สวนราชการท่ีรับผิดชอบการควบคุมการทําธุรกรรมสารเคมีดังกลาวตองใหความรวมมือ
และใหขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมแกสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีวัตถุ
อันตรายท่ีอยูในบัญชี ๑ ของประกาศกระทรวงยุติธรรมดังกลาว วัตถุอันตรายท่ีมีการควบคุมหลายหนวยงาน และวัตถุ
อันตรายท่ีควบคุมภายใตอนุสัญญาระหวางประเทศ จึงจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมรายชื่อวัตถุอันตรายแนบทายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมดังกลาว 

สาระสําคัญ 

  ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๔ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของ
ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง ซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และกําหนดขอความใหมเพ่ือใชแทน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

  ๑. ปรับปรุงรายชื่อวัตถุอันตรายตามแนบทายประกาศกระทรวงท่ีกําหนดใหแจง วอ./อก.๗ ใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายท่ีใชอยูในปจจุบัน  

  ๒. เพ่ิมรายชื่อวัตถุอันตรายใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน เชน โซเดียมไซยาไนด รายการวัตถุ
อันตรายท่ีสมควรมีการติดตามการนําไปใช เชน วัตถุอันตรายท่ีอยูในบัญชี ๑ ของประกาศกระทรวงยุติธรรมดังท่ีกลาว
ขางตน คือ 1-ฟนิล-2-ไนโตรโพรพีน วัตถุอันตรายท่ีมีการควบคุมหลายหนวยงาน เนื่องจากมีการนําไปใชประโยชนได
หลายทาง รายชื่อวัตถุอันตรายท่ีควบคุมภายใตอนุสัญญาระหวางประเทศ เชน อนุสัญญาสตอกโฮลมฯ อนุสัญญา             
ร็อตเตอรดัมสฯ และอนุสัญญามินามาตะฯ เปนตน 



  ๓. กําหนดใหการประกอบการวัตถุอันตรายในปริมาณตั้งแตหนึ่งรอยกิโลกรัม ระหวางเดือนมกราคมถึง
เดือนมิถุนายน หรือระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมในแตละป ตองแจงตามแบบ วอ./อก. ๗ แบบ วอ./อก.๗.๑ 
และแบบ วอ./อก.๗.๒ ทายประกาศ 

  ๔. กําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป 

--------------------------------- 
 



แบบแสดงความคิดเห็น 
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 

 

วันที่................. เดือน................................. พ.ศ. ...................... 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด) .................................................................. 
ที่อยู่เลขที่.............................. ตรอก/ซอย................................................ ถนน .......................................................  
หมู่ที่.........................ต าบล/แขวง................................................. อ าเภอ/เขต .................................................. ...... 
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์ ..................................... โทรศัพท์ ...................................... . 
โทรสาร ....................................................... E-mail.................................................................................................... 
ขอแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้
ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ....ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ประเด็น 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  เหตุผลประกอบความเห็น 
๑ รายชื่อวัตถุอันตรายตามแนบท้าย 

ร่างประกาศกระทรวงนี้ที่
ก าหนดให้แจ้ง วอ./อก.๗ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

๒ ก าหนดให้การประกอบการวัตถุ
อันตรายในปริมาณตั้งแต่หนึ่งร้อย
กิโลกรัม ระหว่างเดือนมกราคม
ถึงเดือนมิถุนายน หรือระหว่าง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม
ในแต่ละปี  ต้องแจ้งตามแบบ 
วอ./อก. ๗ แบบ วอ./อก.๗.๑ 
และแบบ วอ./อก.๗.๒ 
 

  

 
 
 
 
 

๓ ก าหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

  

 
 
 
 
 

 

ค ำชี้แจง : แบบแสดงควำมคิดเห็นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นที่ก ำหนดใน (ร่ำง) ประกำศ
กระทรวงอุตสำหกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงร่ำงประกำศดังกล่ำวให้มีควำมเหมำะสม ต่อไป 



-๒- 
 
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อร่างประกาศฉบับนี้ 
............................................................................................................................. .....................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
.................................................................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
 
หมายเหตุ  :  ท่านสามารถส่งแบบแสดงความคิดเห็นฯ นี้ไปยังกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย  
                  ทาง E-mail address :  hazsecretariat@diw.mail.go.th โดยตั้งชื่อ file: “แสดงความคิดเห็น” 
    ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม  


