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๒๙ กันยายน ๒๕๔๘

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไมอนุญาตใหแจงขอเท็จจริงของผูนําเขา หรือผูสงออก
ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบผานระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตราย
ที่ไมอนุญาตใหแจงขอเท็จจริงของผูนําเขา หรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีอํานาจหนาที่รั บผิด ชอบผ านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร เขากั บระบบเครือข ายคอมพิว เตอรของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นอันจะสงผล
ทําใหมีผูประกอบการไดรับความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลาและลดคาใชจาย เพิ่มมากขึ้นจากเดิม อาศัยอํานาจ
ตามความในขอ 4 แหงระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือผูสงออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
จึงประกาศกําหนดรายชื่อวัตถุอันตรายที่ไมอนุญาตใหแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไมอนุญาต
ใหแจงขอเท็จจริงของผูนําเขา หรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่
รั บ ผิ ด ชอบผ า นระบบสั ญ ญาณคอมพิ ว เตอร เ ข า กั บ ระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ข องกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗
ขอ ๒ ใหรายชื่อวัตถุอันตรายตามบัญชีทายประกาศนี้เปนวัตถุอันตรายที่ไมอนุญาตใหแจง
ขอ เท็ จจริง ของผู นํา เข า หรือ ผู สง ออกซึ่ งวั ตถุ อัน ตรายที่ก รมโรงงานอุ ตสาหกรรมมีอํ านาจหน า ที่
รับ ผิด ชอบ ผ านระบบสั ญญาณคอมพิ วเตอร เข า กับ ระบบเครื อ ขา ยคอมพิ วเตอร ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมตามระเบีย บกรมโรงงานอุตสาหกรรมวา ดวยหลั กเกณฑวิ ธีก ารและเงื่อ นไขการแจ ง
ขอ เท็ จจริง ของผู นํา เข า หรือ ผู สง ออกซึ่ งวั ตถุ อัน ตรายที่ก รมโรงงานอุ ตสาหกรรมมีอํ านาจหน า ที่
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รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
อิสสระ โชติบุรการ
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายทายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไมอนุญาตใหแจงขอเท็จจริงของผูนําเขา หรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2548
1. ACETIC ACID > 80% w/w
2. ACETONE > 75% w/w
3. 1,4-BUTANEDIOL
4. GAMMA BUTYROLACTONE
5. CARBON TETRACHLORIDE (TETRACHLOROMETHANE)
6. CHLOROFLUOROCARBONS and its substitutions
7. CHLOROFORM (TRICHLOROMETHANE)
8. ETHYLENE OXIDE (1,2-EPOXYETHANE)
9. ETHYL ETHER (ETHER; DIETHYL ETHER; ETHYL OXIDE
10. HALON 1301
11. HALON 1211
12. HALON 2402
13. HYDROCHLORIC ACID > 15% w/w
14. HYDROGEN FLUORIDE (anhydrous)
15. HYDROFLUOROCARBONS and its substitutions
16. GAMMA HYDROXY VALEATE
17. MERCURY (QUICK SILVER; HYDRARGYRUM)
18. MERCURY (II) THIOCYANATE
19. METHYL ETHYL KETONE > 50% w/w
20. PERFLUOROCARBONS and its substitutions
21. PHOSPHORUS OXYCHLORIDE (PHOSPHORYL CHLORIDE)
22. PHOSPHORUS PENTACHLORIDE (PHOSPHORIC CHLORIDE; PHOSPHORIC
PERCHLORIDE)
23. PHOSPHORUS TRICHLORIDE (PHOSPHORUS CHLORIDE)
24. PIPERIDINE (HEXAHYDROPYRIDINE)
25. POTASSIUM CYANIDE > 1% w/w

26. POTASSIUM FLUORIDE
27. SODIUM CYANIDE > 1% w/w
28. SULFURIC ACID > 50% w/w
29. SULFURIC ACID, FUMING (OLEUM) > 50% w/w
30. SULFUR HEXAFLUORIDE
31. TOLUENE > 75% w/w
32. 1,1,1-TRICHLOROETHANE (METHYL CHLOROFORM)
33. ของเสียเคมีวัตถุ (CHEMICAL WASTES) และเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสที่ใชแลว ตาม
บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2538
34. อาวุธเคมี ตามบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2538

