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ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น 

ต่อการก าหนดเงื่อนไขในการควบคุมสาร Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds 
เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ 

 

หลักการและเหตุผล 

 อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants: POPs) ก าหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกจะต้องด าเนินมาตรการทางกฎหมายและการบริหาร 
ที่จ าเป็น เพื่อเลิกการผลิตและการใช้สาร POPs ที่มีรายชื่อในภาคผนวก เอ ตามเงื่อนไขข้อก าหนดของภาคผนวกดังกล่าว 
เมื่อสาร Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds ได้ถูกบรรจุไว้ในภาคผนวก เอ 
ประเทศไทยจึงต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะด าเนินการควบคุมสาร
ดังกล่าวภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ยังไม่รวมการผลิตหรือการน าเข้ามาใช้ทางการแพทย์ 
หรือทางสาธารณสุข 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงเสนอควบคุมสารเพิ่มเติม ๘ รายการ ในบัญชี ๕.๑ ดังนี้  

สาร PFOA 

และเกลือของ PFOA 

๑. กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค  
(Perfluorooctanoic acid (PFOA)  

CAS No. 335-67-1 

๒. แอมโมเนียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต  
(Ammonium Perfluorooctanoate)  

CAS No. 3825-26-1 

๓. โซเดียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต  
(Sodium Perfluorooctanoate)  

CAS No. 335-95-5 

๔. โพแทสเซียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต  
(Potassium Perfluorooctanoate) 

CAS No. 2395-00-8 

๕. ซิลเวอร์เปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต  
(Silver Perfluorooctanoate) 

CAS No. 335-93-3 

๖. เปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิลฟลูออไรด์  
(Perfluorooctanoyl Fluoride) 

CAS No. 335-66-0 

สารประกอบที่
เกี่ยวข้องกับ PFOA 

๗. เมทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต  
(Methyl Perfluorooctanoate)  

CAS No. 376-27-2 

๘. เอทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต  
(Ethyl Perfluorooctanoate)  

CAS No. 3108-24-5 

 สารทั้ง ๘ รายการ จะก าหนดให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ในกรณีที่เข้าข่ายข้อยกเว้นพิเศษตาม
อนุสัญญาฯ (รายละเอียดตามที่ระบุในตารางแนบท้าย) แต่ส่วนที่นอกเหนือจากข้อยกเว้นพิเศษดังกล่าว จะก าหนดเป็น
วัตถอัุนตรายชนิดที่ ๔ ซึ่งห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก การน าผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครอง 
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 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้พิจารณาข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับการควบคุมสารดังกล่าวเป็นวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๔ ในกรณีที่เป็นสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาเพ่ือจะก าหนดเป็นข้อยกเว้น โดยได้ท าการศึกษา
ข้อมูลกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (Regulation (EU) 2019/1021) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีการก าหนดค่าความเข้มข้น
ของสารปนเปื้อนที่เกิดขึ้นโดยไม่จงใจ (Unintentional trace contaminents) ส าหรับสาร PFOA เกลือของ PFOA 
และสารประกอบที่เก่ียวข้องกับ PFOA ที่จะได้รับการยกเว้น ดังนี้ 

 ๑) ความเข้มข้นของ PFOA หรือเกลือใดๆ ของ PFOA เท่ากับหรือต่ ากว่า ๐ .๐๒๕  มก./กก. 
(๐.๐๐๐๐๐๒๕% โดยน้ าหนัก) ซึ่งมีอยู่ในสาร สารผสม หรือ Article  

๒) ความเข้มข้นของสารประกอบที่ เกี่ยวข้องกับ PFOA ใดๆ หรือการรวมกันของสารประกอบ 
ที่เก่ียวข้องกับ PFOA เท่ากับหรือต่ ากว่า ๑ มก./กก. (๐.๐๐๐๑% โดยน้ าหนัก) ซึ่งมีอยู่ในสาร สารผสม หรือ Article 

๓) ความเข้มข้นของ PFOA และเกลือของ PFOA เท่ากับหรือต่ ากว่า ๑ มก./กก. (๐.๐๐๐๑% โดย
น้ าหนัก) ซึ่งมีอยู่ในผงไมโครพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) ที่ผลิตขึ้นโดยการฉายรังสีไอออไนซ์ หรือโดยการย่อยสลายด้วย
ความร้อน หรือในสารผสมที่มีผงไมโครพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีนซึ่งใช้ในการอุตสาหกรรมและการใช้งานระดับอาชีพ  

ข้อเสนอในการก าหนดเงื่อนไข 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเสนอก าหนดเงื่อนไขในการควบคุมสาร PFOA เกลือของ PFOA และ

สารประกอบที่เกี่ยวข้องกับ PFOA เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ กรณีเป็นสารปนเปื้อน (Impurity) ดังนี้ 
๑) สาร PFOA และเกลือของ PFOA จ านวน ๖ รายการ ให้ได้รับการยกเว้นส าหรับที่เป็นสารปนเปื้อน 

(Impurity) ดังนี้  
๑. ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๐๐๐๒๕ โดยน้ าหนัก (≤ 0.0000025% w/w) หรือ  
๒. มีอยู่ในผงไมโครพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) ที่ผลิตขึ้นโดยการฉายรังสีไอออไนซ์ หรือโดย

การย่อยสลายด้วยความร้อน ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๐๑ โดยน้ าหนัก (≤ 0.0001% w/w) 

๒) สารประกอบที่เกี่ยวข้องกับ PFOA จ านวน ๒ รายการ  
กรณีเมทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต  ให้ได้รับการยกเว้นส าหรับที่เป็นสารปนเปื้อน (Impurity)  

ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๐๑ โดยน้ าหนัก (≤ 0.0001% w/w) และหรือ เมื่อรวมกับเอทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต 
ที่เป็นสารปนเปื้อน (Impurity) ความเข้มข้นรวมต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๐๑ โดยน้ าหนัก (≤ 0.0001% w/w) 

กรณีเอทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต ให้ได้รับการยกเว้นส าหรับที่เป็นสารปนเปื้อน (Impurity) ความ
เข้มข้นไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๐๑ โดยน้ าหนัก (≤ 0.0001% w/w) และหรือเมื่อรวมกับเมทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต  
ที่เป็นสารปนเปื้อน (Impurity) ความเข้มข้นรวมต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๐๑ โดยน้ าหนัก (≤ 0.0001% w/w) 

*ข้อความก าหนดเงื่อนไขแสดงใน (ร่าง) บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ตามที่แนบ 
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(ร่าง) บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
บัญชี ๕ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

บัญชี ๕.๑ รายช่ือสารควบคุม 

ล าดับที่ ชื่อวัตถุอันตราย 
เลขทะเบียน 

ซีเอเอส 
(CAS No.) 

ชนิดของ 
วัตถุอันตราย 

เงื่อนไข 

526 กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค (Perfluorooctanoic acid)  335-67-1 3 เฉพาะท่ีน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
- ใช้ในการเคลือบป้องกันการสะท้อนแสงในกระบวนการ 
photolithography และกระบวนการเอชช่ิง (etch processes) ใน
การผลิตเซมิคอนดักเตอร์  
- ใช้ในการเคลือบภาพถ่ายท่ีใช้กับฟิล์ม  
- ใช้ในส่ิงทอส าหรับป้องกันการเปียกและซึมของน้ าและน้ ามัน เพ่ือ
ป้องกันอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานจากของเหลวท่ีเป็นอันตรายและมีความ
เส่ียงต่อสุขภาพ เพ่ือความปลอดภัยในการท างาน  
- ใช้ในโฟมดับเพลิงส าหรับดับไอน้ ามันเช้ือเพลิงเหลวและเพลิงไหม้เช้ือเพลิง
เหลว (Class B fires) ท่ีมีระบบท่ีติดต้ังอยู่แล้ว รวมท้ังแบบเคล่ือนท่ีและ
แบบติดยึด  
- ใช้ในการผลิต polytetrafluoroethylene (PTFE) และ 
polyvinylidene fluoride (PVDF) ส าหรับการผลิต อุปกรณ์ท่ีน า
ความร้อนเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ หรือน้ ายา
เคลือบส าหรับป้องกันการรั่วไหลของสารอินทรีย์ระเหยและ ฝุ่น
ละออง PM2.5 
- ใช้ในการผลิต polyfluoroethylene propylene (FEP) ส าหรับ
การผลิตสายไฟฟ้าแรงสูง และสายเคเบิลส าหรับส่งกระแสไฟฟ้า 
- ใช้ในการผลิต fluoroelastomers ส าหรับการผลิตโอริง (O-
rings), สายพานวี (v-belts) และช้ินส่วนพลาสติกส าหรับตกแต่ง
ภายในรถยนต์ 

527 แอมโมเนียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (Ammonium Perfluorooctanoate) 3825-26-1 3 

528 โซเดียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (Sodium 
Perfluorooctanoate) 

335-95-5 3 

529 โพแทสเซียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (Potassium Perfluorooctanoate) 2395-00-8  3 

530 ซิลเวอร์เปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (Silver Perfluorooctanoate) 335-93-3  3 

531 เปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิลฟลูออไรด์ (Perfluorooctanoyl 
Fluoride) 

335-66-0 3 

532 เมทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (Methyl Perfluorooctanoate) 376-27-2 3 

533 
 

เอทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (Ethyl Perfluorooctanoate) 3108-24-5 3 
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(ร่าง) บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
บัญชี ๕ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

บัญชี ๕.๑ รายช่ือสารควบคุม   

ล าดับที่ ชื่อวัตถุอันตราย 
เลขทะเบียน 

ซีเอเอส 
(CAS No.) 

ชนิดของ 
วัตถุอันตราย 

เงื่อนไข 

534 กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค (Perfluorooctanoic acid )  
 

335-67-1 4 เฉพาะท่ีไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 โดยให้ได้รับ 
การยกเว้นส าหรับท่ีเป็นสารปนเป้ือน (Impurity) ดังน้ี 
๑. ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๐๐๐๒๕ โดยน้ าหนัก  
(≤ 0.0000025% w/w) หรือ 
๒. มีอยู่ในผงไมโครพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) ท่ีผลิตขึ้นโดย
การฉายรังสีไอออไนซ์หรือโดยการย่อยสลายด้วยความร้อน  
ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๐๑ โดยน้ าหนัก (≤ 0.0001% w/w)   

535 แอมโมเนียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (Ammonium Perfluorooctanoate) 3825-26-1 4 

536 โซเดียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (Sodium Perfluorooctanoate) 335-95-5 4 

537 โพแทสเซียมเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (Potassium Perfluorooctanoate) 2395-00-8  4 

538 ซิลเวอร์เปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (Silver Perfluorooctanoate) 335-93-3  4 

539 เปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิลฟลูออไรด์ (Perfluorooctanoyl Fluoride) 335-66-0  4 

540 เมทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (Methyl Perfluorooctanoate) 
 

376-27-2  4 เฉพาะท่ีไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 โดยให้ได้รับการ
ยกเว้นส าหรับท่ีเป็นสารปนเป้ือน (Impurity) ความเข้มข้นไม่เกิน
ร้อยละ ๐.๐๐๐๑ โดยน้ าหนัก (≤ 0.0001% w/w) และหรือ 
เมื่อรวมกับวัตถุอันตรายล าดับท่ี 541 ท่ีเป็นสารปนเป้ือน (Impurity) 
ความเข้มข้นรวมต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๐๑  
โดยน้ าหนัก (≤ 0.0001% w/w) 

541 เอทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะโนเอต (Ethyl Perfluorooctanoate) 
 

3108-24-5 4 เฉพาะท่ีไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 โดยให้ได้รับการ
ยกเว้นส าหรับท่ีเป็นสารปนเป้ือน (Impurity) ความเข้มข้นไม่เกิน
ร้อยละ ๐.๐๐๐๑ โดยน้ าหนัก (≤ 0.0001% w/w) และหรือ 
เมื่อรวมกับวัตถุอันตรายล าดับท่ี 540 ท่ีเป็นสารปนเป้ือน (Impurity) 
ความเข้มข้นรวมต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๐๑ โดยน้ าหนัก  
(≤ 0.0001% w/w) 
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แบบแสดงความคิดเห็น 

การก าหนดเงื่อนไขในการควบคุมสาร Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and  
PFOA-related compounds เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ใน (ร่าง)บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย แนบท้าย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  
 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป  

 ประชาชนทั่วไป / นักวิชาการ / องค์กรอิสระ 

 ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ประเภท   ผลิต   น าเข้า   ส่งออก   มีไว้ในครอบครอง  น าผ่าน 

ความเห็น 

ขอแสดงความคิดเห็นต่อ การก าหนดเงื่อนไขในการควบคุมสาร Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-
related compounds เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ใน (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ดังต่อไปนี้ 

ชื่อสาร ข้อเสนอการควบคุม/เงื่อนไข ความคิดเห็น 

๑. กรดเปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิค 
(Perfluorooctanoic acid ) 
CAS number 335-67-1 
๒. แอมโมเนียมเปอร์ฟลูออโร 
ออกตะโนเอต (Ammonium 
Perfluorooctanoate)  
CAS number 3825-26-1 
๓. โซเดียมเปอร์ฟลูออโรออกตะ
โนเอต (Sodium 
Perfluorooctanoate)  
CAS number 335-95-5 
๔. โพแทสเซียมเปอร์ฟลูออโร 
ออกตะโนเอต (Potassium 
Perfluorooctanoate)  
CAS number 2395-00-8 
 

ควบคุมเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ในบัญชี ๕.๑ 
รายชื่อสารควบคุม โดยก าหนดเงื่อนไข  

“เฉพาะที่ไม่เข้าเง่ือนไขการเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 
๓ โดยให้ได้รับการยกเว้นส าหรับที่เป็นสารปนเปื้อน 
(Impurity) ดังนี้ 
๑. ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๐๐๐๒๕  
โดยน้ าหนัก (≤ 0.0000025% w/w) หรือ 
๒. มีอยู่ในผงไมโครพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีน 
(PTFE) ที่ผลิตขึ้นโดยการฉายรังสีไอออไนซ์หรือ 
โดยการย่อยสลายด้วยความร้อน ความเข้มข้นไม่เกิน
ร้อยละ ๐.๐๐๐๑ โดยน้ าหนัก (≤ 0.0001% w/w)”   
 
 
 
 
 

  เห็นด้วย เนื่องจาก ............................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
 ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก ........................... 
.................................................................. .. 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
ข้อเสนอแนะ .............................................. 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 

ค าชี้แจง : แบบแสดงความคิดเห็น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการก าหนด
เงื่อนไขในการควบคุมสาร Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related compounds เป็นวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๔ ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื ่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง 
ร่างประกาศให้มีความเหมาะสมต่อไป 



๒/๔ 
 

ชื่อสาร ข้อเสนอการควบคุม/เงื่อนไข ความคิดเห็น 
๕. ซิลเวอร์เปอร์ฟลูออโร 
ออกตะโนเอต (Silver 
Perfluorooctanoate)  
CAS number 335-93-3 
๖. เปอร์ฟลูออโรออกตะโนอิล
ฟลูออไรด์ (Perfluorooctanoyl 
Fluoride)  
CAS number 335-66-0   
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.................................................................... 

................................................................... 

.................................................................... 
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๓/๔ 
 

ชื่อสาร ข้อเสนอการควบคุม/เงื่อนไข ความคิดเห็น 

๗. เมทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะ 
โนเอต (Methyl 
Perfluorooctanoate)  
CAS number 376-27-2 
 

ควบคุมเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ในบัญชี ๕.๑ 
รายชื่อสารควบคุม ล าดับที่ 540 โดยก าหนดเงื่อนไข  

“เฉพาะที่ไม่เข้าเง่ือนไขการเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 
๓ โดยให้ได้รับการยกเว้นส าหรับที่เป็นสารปนเปื้อน 
(Impurity) ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๐๑ 
โดยน้ าหนัก (≤ 0.0001% w/w) และหรือเม่ือรวม
กับวัตถุอันตรายล าดับที่ 541 ที่เป็นสารปนเปื้อน 
(Impurity) ความเข้มข้นรวมต้องไม่เกินร้อยละ 
๐.๐๐๐๑ โดยน้ าหนัก (≤ 0.0001% w/w) 

  เห็นด้วย เนื่องจาก ............................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
 ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก ........................... 
.................................................................... 
.................................................................. .. 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
ข้อเสนอแนะ .............................................. 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................. .. 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 



๔/๔ 
 

ชื่อสาร ข้อเสนอการควบคุม/เงื่อนไข ความคิดเห็น 

๘. เอทิลเปอร์ฟลูออโรออกตะ 
โนเอต (Ethyl 
Perfluorooctanoate)  
CAS number 3108-24-5 
 

ควบคุมเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ในบัญชี ๕.๑ 
รายชื่อสารควบคุม ล าดับที่ 541 โดยก าหนดเงื่อนไข 

เฉพาะที่ไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 
โดยให้ได้รับการยกเว้นส าหรับที่เป็นสารปนเปื้อน 
(Impurity) ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ ๐.๐๐๐๑ 
โดยน้ าหนัก (≤ 0.0001% w/w) และหรือเม่ือรวม
กับวัตถุอันตรายล าดับที่ 540 ที่เป็นสารปนเปื้อน 
(Impurity) ความเข้มข้นรวมต้องไม่เกินร้อยละ 
๐.๐๐๐๑ โดยน้ าหนัก (≤ 0.0001% w/w) 

  เห็นด้วย เนื่องจาก ............................... 
.................................................................... 
......................................................... ........... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
 ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก ........................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................... . 
.................................................................... 
.................................................................... 
ข้อเสนอแนะ .............................................. 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 

 
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อร่างประกาศฉบับนี้ 
............................................................................................................................. .................................................................
.................................................................. ............................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................. 

หมายเหตุ  :  ท่านสามารถส่งแบบแสดงความคิดเห็นฯ นี้ไปยังกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย  
                  ทาง E-mail address :  hazsecretariat@diw.mail.go.th โดยตั้งชื่อ file: “แสดงความคิดเห็น” 
        ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
            หรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

       และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. ๐๒ ๔๓๐ ๖๓๐๘ ต่อ ๑๗๑๑      




