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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกรายการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
ดังต่อไปนี้  โดยให้ใช้รายการตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๑ บัญชี  ๔  ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ  บัญชี  ๔.๑  
รายชื่อสารควบคุม  ลําดับที่  ๓  1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน  (1,1,2-trichloroethane)  และลําดับที่  ๑๕๗  
เมทานอล  (methanol)  หรือ  เมทิลแอลกอฮอล์  (methyl  alcohol) 

  ๑.๒ บัญชี  ๔  ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ  บัญชี  ๔.๓  
รายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุม  ลําดับที่  ๕  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเพื่อประโยชน์
ในการลบหรือแก้คําผิดหรือเพื่อละลายสารเคมีที่ใช้ลบหรือแก้คําผิด  หรือซักแห้งผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ 

  ๑.๓ บัญชี  ๕  ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  บัญชี  ๕.๔  กลุ่มสารอื่น ๆ  
ลําดับที่  ๖  สารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน  (hydrofluorocarbons) 

ข้อ ๒ ให้เพิ่มเติมรายชื่อวัตถุอันตรายตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เร่ือง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  สําหรับ
วัตถุอันตราย  ดังต่อไปนี้   

  ๒.๑ บัญชี  ๔  ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ  บัญชี  ๔.๑  
รายชื่อสารควบคุม  ลําดับที่  ๒๒๕  ฟอร์มัลดีไฮด์  (formaldehyde)  หรือ  เมทานัล  (methanal)   

  ๒.๒ บัญชี  ๕  ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  บัญชี  ๕.๑  รายชื่อสารควบคุม  
ลําดับที่  ๔๘๙  ครีซอล  (cresol)  หรือ  เมทิลฟีนอล  (methyl  phenol)  ลําดับที่  ๔๙๐  เอชเอฟซี-245อีบี  
(HFC-245eb)  ลําดับที่  ๔๙๑  เอชเอฟซี-338เอ็มซีซี  (HFC-338mcc)  ลําดับที่  ๔๙๒  เอชเอฟซี-388เอ็มอีอี  
(HFC-338mee)  ลําดับที่  ๔๙๓  เอชเอฟซี-356เอฟเอฟเอ  (HFC-356ffa)  ลําดับที่  ๔๙๔  เอชเอฟโอ-1234  วายเอฟ  
(HFO-1234yf)  ลําด ับที ่  ๔๙๕  เอชเอฟโอ-1234แซดอี  (HFO-1234ze)  และลําด ับที ่  ๔๙๖   
เอชเอฟโอ-1336เอ็มแซดแซด-แซด  (HFO-1336mzz-Z) 
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ข้อ ๓ ให้ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ส่งออก  หรือผู้มีไว้ในครอบครอง  ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  
หรือชนิดที่  ๓  ตามประกาศฉบับนี้ที่ได้ดําเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  แจ้งการดําเนินการ
สําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  หรือย่ืนคําขออนุญาตสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่  ๓  ภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  และถ้าวัตถุอันตรายใดจะต้องขึ้นทะเบียน  ก็ให้ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียน
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวด้วย   

ให้ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ส่งออก  หรือผู้มีไว้ในครอบครอง  ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่  ๔  ตามประกาศฉบับนี้  
ที่ได้ดําเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนด
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

ทั้งนี้  ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อรรชกา  สีบุญเรือง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 



 

 
 

บัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
บัญชี ๔ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 

 
บัญชี ๔.๑  รายช่ือสารควบคุม 

ล าดับที่ ชื่อวัตถุอันตราย 
เลขทะเบียน 

ซีเอเอส 
(CAS No.) 

ชนิดของ 
วัตถุอันตราย 

เงื่อนไข 

3 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2-trichloroethane) 79-00-5  3 ในผลิตภัณฑ์ที่น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรซักแห้งผ้ำหรือสิ่งทออ่ืนๆ 
รวมทั้งกำรลบหรือแก้ค ำผิดหรือเพ่ือกำรละลำยสำรเคมีที่ใช้ใน 
กำรลบหรือแก้ค ำผิด ยกเว้นในผลิตภัณฑ์ลบค ำผิดที่มีรูปแบบเป็น
เทปลบค ำผิด หรือรูปแบบเป็นปำกกำหรือขวดหัวปำกกำ 
 

157 เมทานอล (methanol) หรือ เมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) 67-56-1  1 ในผลิตภัณฑ์อุปโภคท่ีใช้ในบ้านเรือนที่มีสารนี้เป็นตัวท าละลาย 
ยกเว้นในผลิตภัณฑ์ลบค ำผิดที่มีรูปแบบเป็นเทปลบค ำผิด หรือ
รูปแบบเป็นปำกกำหรือขวดหัวปำกกำ 
 

225 
 

ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือ เมทำนัล (methanal) 50-00-0 4 ที่เป็นสำรส ำคัญในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุข 
ที่น ำมำใช้เพ่ือประโยชน์แก่กำรฆ่ำเชื้อโรค ท ำควำมสะอำดพ้ืน  
ฝำผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุต่ำงๆ 
 

 
 
 

 
  



 

 
 

บัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
บัญชี ๔ ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 

 
บัญชี ๔.๓  รายช่ือกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุม 

ล าดับที่ ชื่อวัตถุอันตราย 
เลขทะเบียน 

ซีเอเอส 
(CAS No.) 

ชนิดของ 
วัตถุอันตราย 

เงื่อนไข 

5 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้ำนเรือนหรือทำงสำธำรณสุขเพ่ือประโยชน์ในกำรลบ 
หรือแก้ค ำผิด หรือเพ่ือละลำยสำรเคมีที่ใช้ลบหรือแก้ค ำผิด  
หรือซักแห้งผ้ำ หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

-  2 ยกเว้น ๑. เทปลบค ำผิด หรือ ๒. ผลิตภัณฑ์ลบค ำผิดที่มีน้ ำเป็น 
ตัวท ำละลำย หรือ ๓. ผลิตภณัฑ์ลบค ำผิด ที่มีรูปแบบเป็นปำกกำ
หรือขวดหัวปำกกำ 
 

  



 

 
 

บัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
บัญชี ๕ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

 
บัญชี ๕.๔  กลุ่มสารอ่ืนๆ  

ล าดับที่ ชื่อวัตถุอันตราย 
เลขทะเบียน 

ซีเอเอส 
(CAS No.) 

ชนิดของ 
วัตถุอันตราย 

เงื่อนไข 

6 สำรกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคำร์บอน (hydrofluorocarbons) 
 

- 1  

 
 

  



 

 
 

บัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
บัญชี ๕ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

 
บัญชี ๕.๑  รายช่ือสารควบคุม 

ล าดับที่ ชื่อวัตถุอันตราย 
เลขทะเบียน 

ซีเอเอส 
(CAS No.) 

ชนิดของ 
วัตถุอันตราย 

เงื่อนไข 

489  ครีซอล (cresol) หรือ เมทิลฟีนอล (methyl phenol) 1319-77-3 2  
490 เอชเอฟซี-245อีบี (HFC-245eb) 431-31-2 3  
491 เอชเอฟซี-338เอ็มซีซี (HFC-338mcc) 662-35-1 3  
492 เอชเอฟซี-388เอ็มอีอี (HFC-338mee) 377-36-6 3  
493 เอชเอฟซี-356เอฟเอฟเอ (HFC-356ffa) 407-59-0 3  
494 เอชเอฟโอ-1234วำยเอฟ (HFO-1234yf) 754-12-1 3  
495 เอชเอฟโอ-1234แซดอี (HFO-1234ze) 1645-83-6 

29118-24-9 
3  

496 เอชเอฟโอ-1336เอ็มแซดแซด-แซด (HFO-1336mzz-Z) 692-49-9 3  

 
 
 
 
 
 
 


