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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
และมาตรา ๒๐ (๑) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายจึงประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษ
ของวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ วัตถุอันตรายในประกาศนี้ หมายความว่า วัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา ๑๘
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓ วัตถุอันตรายที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร จะต้อง
แสดงฉลากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไว้ที่หีบห่อหรือภาชนะบรรจุ และฉลากดังกล่าวจะต้องมีเครื่องหมาย
และข้อความ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อทางการค้า (ถ้ามี)
(๒) ชื่อสารสําคัญที่เป็นวัตถุอันตรายให้ระบุเป็นชื่อสามัญ หรือชื่อทางเคมีตามระบบไอยูแพ็ค
(IUPAC ; The International Union of Pure and Applied Chemistry) หรือชื่อทางเคมีในระบบอื่น ๆ
ที่เป็นที่ยอมรับ หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์
(๓) รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictograms) คําสัญญาณ (signal words)
และข้อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statements) ตามระบบสากลการจําแนกประเภท
ความเป็นอันตรายและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (Globally Harmonized
System of Classification and Labelling of Chemicals; GHS) หรือตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ว่าด้วยเรื่องระบบการจําแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์
รับผิดชอบ
(๔) อัตราส่วนของสารสําคัญที่เป็นวัตถุอันตราย
(๕) หมายเลขสหประชาชาติ (UN number ; United Nations number) ชื่อที่ถูกต้อง
ในการขนส่งของสหประชาชาติ (UN proper shipping name ; United Nations proper
shipping name) และสัญลักษณ์ตาม UN hazard class (United Nations hazard class) (ถ้ามี)
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ข้อ ๔ วัตถุอันตรายที่ผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศ จะต้องแสดงฉลากไว้ที่
ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตรายทุกชิ้น ฉลากดังกล่าวจะต้อ งมีเครื่องหมายและข้อความ
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อสาระสําคัญที่เป็นวัตถุอันตรายให้ระบุเป็นชื่อสามัญ หรือชื่อทางเคมีตามระบบไอยูแพ็ค
(IUPAC ; The International Union of Pure and Applied Chemistry) หรือชื่อทางเคมี
ในระบบอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์
(๒) อัตราส่วนของสารสําคัญที่เป็นวัตถุอันตราย
(๓) ชื่อทางการค้า (ถ้ามี)
(๔) ประโยชน์
(๕) วิธีใช้
(๖) คําเตือน หรือข้อควรระวัง (ใช้อักษรทึบหรือขีดเส้นใต้)
(๗) วิธีเก็บรักษา
(๘) อาการเกิดพิษ (ถ้ามี)
(๙) วิธีแก้พิษเบื้องต้น (ถ้ามี)
(๑๐) คําแนะนําสําหรับแพทย์ (ถ้ามี)
(๑๑) วันหมดอายุการใช้ (ถ้ามี)
(๑๒) การทําลายภาชนะบรรจุ (ถ้ามี)
(๑๓) รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictograms) คําสัญญาณ (signal words)
และข้อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statements) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าด้วยเรื่องระบบการจําแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ
(๑๔) ทะเบียนวัตถุอันตราย (กรณีที่เป็นวัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียน) หรือเลขที่รับแจ้ง
(กรณีที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑)
(๑๕) ขนาดบรรจุในกรณีของแข็งให้ใช้เป็นหน่วยน้ําหนัก สําหรับของเหลวให้ใช้หน่วยปริมาตร
หรือหน่วยน้ําหนักในระบบเมตริก
(๑๖) ชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของแหล่งผลิตในประเทศ (กรณีผลิต)
(๑๗) ชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้นําเข้า พร้อมชื่อผู้ผลิตในต่างประเทศและประเทศผู้ผลิต
(กรณีนําเข้า)
(๑๘) ชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ค้าส่งหรือผู้จัดจําหน่าย (ถ้ามี)
(๑๙) วัน เดือน ปี ที่ผลิต
(๒๐) เลขหรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
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ข้อ ๕ ข้อความบนฉลากในข้อ ๔ ต้องมีลักษณะดังนี้
(๑) ข้อความใน (๑) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๒) ข้อความใน (๒) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
(๓) ข้อความใน (๓) - (๑๙) เป็นภาษาไทย
(๔) รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย คําสัญญาณ และข้อความแสดงความเป็นอันตราย
ในข้อ (๑๓) ต้องมีขนาดเหมาะสม ขอบสีแดง เห็นได้ชัดเจนตัดกับสีพื้นของฉลาก
(๕) หากมี ชื่ อ ทางการค้ า เป็ น ภาษาต่ า งประเทศ จะต้ อ งมี ข นาดไม่ ใ หญ่ ก ว่ า ชื่ อ ภาษาไทย
และต้องมีความหมายอย่างเดียวกัน
(๖) ข้ อ ความในฉลากถ้ า มี ภ าษาอื่ น นอกจากภาษาไทย ความหมายต้ อ งตรงกั บ ความใน
ภาษาไทย
(๗) ข้อความใน (๔) - (๕) และ (๗) - (๑๐) อาจอยู่ในใบแทรกได้
(๘) ฉลากของภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ที่มีขนาดเล็กมากจนไม่อาจบรรจุข้อความได้ทั้งหมด
ฉลากที่จะปิดบนภาชนะดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องบรรจุข้อความใน (๑) - (๓) และรูปสัญลักษณ์ความ
เป็นอันตราย (hazard pictograms) ส่วนในข้อความอื่น ๆ จะบรรจุในใบแทรก
(๙) ขนาดของตัวอักษรบนฉลากต้องไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร และเห็นได้ชัดเจน
(๑๐) การแสดงข้อความบนฉลากของวัตถุอันตราย ต้องไม่เท็จหรือเกินความจริงหรือทํานอง
โอ้อวดสรรพคุณ หรือทําให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญ
ข้อ ๖ ในระหว่างที่ให้ระยะเวลาดําเนินการจําแนกประเภทความเป็นอันตราย ติดฉลาก
และจัดทําเอกสารข้อมูลความปลอดภัยให้แล้วเสร็จสําหรับผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าซึ่งวัตถุอันตรายที่เป็นสารเดี่ยว
และสารผสมตามข้อ ๒ วรรคสอง แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ระบบการจําแนก
และการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ความใน
ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษ
ของวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด
ระยะเวลาให้ดําเนินการดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

