
ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

1 กษ 0514 01 2 0021 50 บริษัท ไทยอินเตอรฟด จํากัด ผลิต
กากชา

 (tea seed meal)
ซาโปนิน 13% มารูเซน กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ไทยอินเตอรฟด จํากัด - บริษัท ไทยอินเตอรฟด จํากัด

2 กษ 0514 01 2 0023 50
บริษัท เบ็นไมเยอร 

เคมีคอลส (ท)ี จํากัด
นําเขา จุลินทรีย

Bacillus licheniformis, Bacillus 

subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

2.0x10^9 CFU/g

อีพิซิน 

(EPICIN)
บําบัดน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา Epicore BioNetworks Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท เบ็นไมเยอร 

เคมีคอลส (ท)ี จํากัด

3 กษ 0514 01 2 0032 50
บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด

 อควาคัลเจอร (ประเทศไทย) 

จํากัด

ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 10%
เอเอเอ 

(AAA)
เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด

 อควาคัลเจอร (ประเทศไทย) 

จํากัด

-

บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด

 อควาคัลเจอร (ประเทศไทย) 

จํากัด

4 กษ 0514 01 2 0045 50 บริษัท ยงฮงจั่น จํากัด นําเขา
กากชา 

(tea seed meal)
ซาโปนิน ไมนอยกวา 12% Semi-Granular กุงมังกร

เพื่อใชในการกําจัดศัตรูในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ยงฮงจั่น จํากัด -

บริษัท ยงฮงจั่น จํากัด และ

บริษัท เอกยงวงศ จํากัด

5 กษ 0514 01 2 0049 50 บริษัท เอกยงวงศ จํากัด นําเขา
กากชา 

(tea seed meal)
ซาโปนิน ไมนอยกวา 12% Semi-Granular นกปากหาง

เพื่อใชในการกําจัดศัตรูในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท เอกยงวงศ จํากัด - บริษัท เอกยงวงศ จํากัด

6 กษ 0514 01 2 0053 50 หางหุนสวนจํากัด เค.เคมี ผลิต
กากชา 

(tea seed meal)
ซาโปนิน 10% ซําโปเทีย เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หางหุนสวนจํากัด เค.เคมี  - หางหุนสวนจํากัด เค.เคมี

7 กษ 0514 01 2 0008 51 บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด ผลิต
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidone iodine as available iodine 

1.25% w/w

โพวิดีน 125 

(POVIDINE 125)

ใชสําหรับฆาเชิ้อแบคทีเรียพื้นผิวและ

อุปกรณในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด - บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด

8 กษ 0514 01 2 0023 51
บริษัท เบ็นไมเยอร เคมีคอลส 

(ท)ี จํากัด
นําเขา จุลินทรีย

Bacillus licheniformis, Bacillus 

subtilis/amyloliquefaciens และ 

Bacillus pumilus

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

4.0x10^9 CFU/g

อีพิซิน-ดี 

(EPICIN-D)
บําบัดน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา Epicore BioNetworks Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท เบ็นไมเยอร 

เคมีคอลส (ท)ี จํากัด

9 กษ 0514 01 2 0063 51 หางหุนสวนจํากัด เค.เคมี ผลิต
กากชา

 (tea seed meal)
ซาโปนิน 10% สามดอกบัว เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หางหุนสวนจํากัด เค.เคมี  - หางหุนสวนจํากัด เค.เคมี

10 กษ 0514 01 2 0013 52 บริษัท ไบเออรไทย จํากัด นําเขา ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Potassium peroxymonosulphate 48% 

w/w Sodium dodecyl benzene 

sulphonate 15 % w/w

เรมีดอร อควาติก 

(Remed Aquatic)
ฆาเชื้อในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Biolink Ltd. United 

Kingdom
สหราชอาณาจักร บริษัท ไบเออรไทย จํากัด

11 กษ 0514 01 2 0015 52 บริษัท วงศชัยเกษตร จํากัด ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% จิงโจสําเภา เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท วงศชัยเกษตร จํากัด - บริษัท วงศชัยเกษตร จํากัด

12 กษ 0514 01 2 0017 52 บริษัท วงศชัยเกษตร จํากัด ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% ทองนําโชค เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท วงศชัยเกษตร จํากัด - บริษัท วงศชัยเกษตร จํากัด

13 กษ 0514 01 2 0019 52 บริษัท วงศชัยเกษตร จํากัด ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% ทองกวางคู เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท วงศชัยเกษตร จํากัด - บริษัท วงศชัยเกษตร จํากัด

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

14 กษ 0514 01 2 0027 52
บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus licheniformis, Bacillus 

subtilis, Bacillus pumilus

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
10 

CFU/g

ซาโนไลฟ มิก-เอฟ 

(Sanolife MIC-F)
ปรับสภาพน้ําในบอเพาะเลี้ยงปลา

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
- -

15 กษ 0514 01 2 0028 52
บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus licheniformis, Bacillus 

subtilis, Bacillus pumilus 

ปริมาณจุลินทรียรวม 

2x10^
10 

CFU/g

ซาโนไลฟ มิก-เอส 

(Sanolife MIC-S)
เพื่อปรับสภาพน้ําในบอเพาะเลี้ยงกุง

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด

16 กษ 0514 01 2 0030 52 บริษัท หยุนมารเก็ตติ้ง จํากัด ผลิต กากเมล็ดชา ซาโปนินไมนอยกวา 10% ซานตาครอส เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท หยุนมารเก็ตติ้ง จํากัด - บริษัท หยุนมารเก็ตติ้ง จํากัด

17 กษ 0514 01 2 0041 52
บริษัท ทวีผลเกษตรธรรมชาติ

 จํากัด
ผลิต กากเมล็ดชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% ตรากระทิง

ใชกําจัดหอยเชอรี่ในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท ทวีผลเกษตรธรรมชาติ

 จํากัด
-

บริษัท ทวีผลเกษตรธรรมชาติ

 จํากัด

18 กษ 0514 01 2 0002 53 บริษัท ไบเออรไทย จํากัด นําเขา จุลินทรีย

Bacillus 

subtilis/amyloliquefaciens,Bacillus 

licheniformis, Bacillus megaterium  

และ Bacillus pumilus

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

พอนดพลัส 

(PondPlus)
ใชบําบัดน้ําในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล

Novozymes (Shenyang) 

Biologicals Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
-

19 กษ 0514 01 2 0003 53 บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% ปลามีปก เพื่อกําจัดศัตรูในบอเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด - บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด

20 กษ 0514 01 2 0018 53 บริษัท ยูโนเคม จํากัด ผลิต กากชาน้ํา ซาโปนินไมนอยกวา 20%
ยูโปนิน 

(U PONIN)
เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ยูโนเคม จํากัด - บริษัท ยูโนเคม จํากัด

21 กษ 0514 01 2 0020 53
บริษัท เวอรแบค 

(ประเทศไทย) จํากัด
นําเขา ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

potassium peroxymonosulfate 50%  

Malic acid 10% และ 

Sulfamic acid 5%

อควาโพรเทค 

(AquaProtect
R
)

ผลิตภัณฑฆาเชื่อในบอเพาะเลี้ยงสัตว

น้ํา
Virbac Vietnam

ประเทศสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม

บริษัท เวอรแบค 

(ประเทศไทย) จํากัด

22 กษ 0514 01 2 0029 53
บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) 

จํากัด
นําเขา กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 10%

เมสซี่ 

(Messi)
เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Zhejiang Changfa Cereals 

Oils and Foods Co.,Ltd

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) 

จํากัด

23 กษ 0514 01 2 0003 54 บริษัท ไบเออรไทย จํากัด ผลิต
Niclosamide 

ethanolamine salt

2',5-dichloro-4'-nitrosalicylanilide 

(ethanolamine salt) 59.4% w/w 

(เทียบเทากับ 50.0% w/w of base)

อควาบอสโซ 50 

(Aquabosso 50)

เพื่อกําจัดหอย ในการเตรียมบอ

เพาะเลี้ยงกุง
บริษัท ไบเออรไทย จํากัด - บริษัท ไบเออรไทย จํากัด

24 กษ 0514 01 2 0004 54
บริษัท ไลฟสตอก อกรีคัล

เจอรัล บิซิเนส อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด

นําเขา กากชา ซาโปนิน 12% กากชาตราหาดาว เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Changsha Xian Shanyuan 

Agriculture & Technology 

Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท ไลฟสตอก อกรีคัล

เจอรัล บิซิเนส อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

25 กษ 0514 01 2 0007 54
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Potassium hydrogen 

peroxymonosulfate as active oxygen 

2.5% w/w ,Sodium lauryl sulfate 

2.90% w/w

ไวราไซด 

(VIRACIDE)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
 -

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด

26 กษ 0514 01 2 0016 54 บริษัท ไทยอินเตอรฟด จํากัด ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 13% ตรากุงทอง เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ไทยอินเตอรฟด จํากัด - บริษัท แอดวานวฟารมา จํากัด

27 กษ 0514 01 2 0026 54
บริษัท เวอรแบค 

(ประเทศไทย) จํากัด
นําเขา จุลินทรีย

Bacillus megaterium, Bacillus 

licheniformis,Bacillus pumilus, 

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

และ Bacillus subtilis/amyloliquefaciens

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

2.0x10^
7 
CFU/ml

ไบโอมารีน 

(BIO MARINE)

ลดสารอินทรียจากเศษอาหาร

และขี้กุง
Virbac Vietnam

ประเทศสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม

บริษัท เวอรแบค

 (ประเทศไทย) จํากัด

28 กษ 0514 01 2 0027 54
บริษัท เวอรแบค 

(ประเทศไทย) จํากัด
นําเขา จุลินทรีย

Bacillus licheniformis, Bacillus 

pumilus,Bacillus 

subtilis/amyloliquefaciens, Bacillus 

subtilis/amyloliquefaciens และ 

Bacillus megaterium  

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

2.0x10^
9
 CUF/g

เอโคมารีน 

(ECO MARINE)

ลดสารอินทรียจากเศษอาหาร

และขี้กุง
Virbac Vietnam

ประเทศสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม

บริษัท เวอรแบค 

(ประเทศไทย) จํากัด

29 กษ 0514 01 2 0017 55
บริษัท ไลฟสตอก อกรีคัล

เจอรัล บิซิเนส อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด

นําเขา กากชา ซาโปนิน ไมนอยกวา 12% ตรา ดาวแดง กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
 Nanchang Eastern Sun 

Trading Co.,Ltd

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท ไลฟสตอก อกรีคัล

เจอรัล บิซิเนส อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด

30 กษ 0514 01 2 0019 55 บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด ผลิต METALDEHYDE Metaldyhyde 6% GR
เมทัล-สลัก 6 

(Metal-Slug 6)
เพื่อกําจัดศัตรูในบอเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด - บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด

31 กษ 0514 01 2 0022 55
บริษัท แอ็กโกร 

(ประเทศไทย) จํากัด
ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 10% นกกระยาง เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท แอ็กโกร 

(ประเทศไทย) จํากัด
-

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย)

 จํากัด

32 กษ 0514 01 2 0025 55
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

และ Bacillus megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^
9
 CFU/g

นูทรอล 

(NEUTROL)

ยอยสลายสารอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด

33 กษ 0514 01 2 0026 55
บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Potassium peroxymonosulphate 

26.20%

ซาโนแคร เพอร 

(Sanocare PUR)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
  - 

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด

34 กษ 0514 01 2 0027 55
บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Potassium peroxymonosulphate 

26.20%

ซาโนแคร ซีไอดี 

(Sanocare CID)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
  - 

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

35 กษ 0514 01 2 0028 55 บริษัท ไบเออรไทย จํากัด ผลิต

นิโคลซาไมด เอทานอล

ลามีน ซอลท 

(niclosamide 

ethanolamine 

ethanolamine salt)

Niclosamide ethanolamine salt 

83.10% WP

ไบลุสไซด ดับบลิวพี 70

 (Bayluscide WP 70)
ใชกําจัดหอยในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ไบเออรไทย จํากัด - บริษัท ไบเออรไทย

36 กษ 0514 01 2 0029 55
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 2.90 w/v

สปดีน-35 

(SPEEDYNE-35)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
 -

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด

37 กษ 0514 01 2 0030 55
บริษัท ไลฟสตอก อกรีคัล

เจอรัล บิซิเนส อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด

นําเขา กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% ตราสามดาว เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Pingxiang Eternal Agritech 

Co.,Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท ไลฟสตอก อกรีคัล

เจอรัล บิซิเนส อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด

38 กษ 0514 01 2 0035 55
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Potassium monopersulphate 

compound 86% w/w

ไวรูซิดอล 

(VIRUCIDAL)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด

39 กษ 0514 01 2 0037 55
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

povidone iodine as available iodine 

1.06% w/v

ไบโอดีน 125 

(BIODYNE 125)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
-

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด

40 กษ 0514 01 2 0038 55
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

povidone iodine as available iodine 

0.86% w/v

ไบโอดีน 100

 (BIODYNE 100)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
-

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด

41 กษ 0514 01 2 0038 55
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

povidone iodine as available iodine 

0.86% w/v

ไบโอดีน 100 

(BIODYNE 100)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
 -

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด

42 กษ 0514 01 2 0040 55
บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัส

ตรีส จํากัด
ผลิต

ฟอรมัลดีไฮด 

(formaldehyde)
Formaldehyde 37%

ฟอรมัลดีไฮด 

(ฟอรมาลีน) 

Formaldehyde 

(Formalin) FM-37%

ฆาเชื้อในน้ําและควบคุมปริมาณ

แพลงกตอนในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัส

ตรีส จํากัด
-

บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัส

ตรีส จํากัด

43 กษ 0514 01 2 0043 55 บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% เสือคาบหอย ใชกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด - บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด

44 กษ 0514 01 2 0045 55 บริษัท โนวา อะกริเทค จํากัด ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% ชากาวัน กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท โนวา อะกริเทค จํากัด - บริษัท โนวา อะกริเทค จํากัด

45 กษ 0514 01 2 0046 55 บริษัท โนวา อะกริเทค จํากัด ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% อัศวิน ใชกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท โนวา อะกริเทค จํากัด - บริษัท โนวา อะกริเทค จํากัด

46 กษ 0514 01 2 0047 55
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Potassium monopersulphate 

86% w/w

วีพลัส 

(V-PLUS)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด

47 กษ 0514 01 2 0048 55
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Potassium monopersulphate

 86% w/w

เวอรสนิท 

(Versnit)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด

48 กษ 0514 01 2 0057 55 บริษัท บิ๊กเกษตร จํากัด ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% หงสเกษตร เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท บิ๊กเกษตร จํากัด - บริษัท บิ๊กเกษตร จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

49 กษ 0514 01 2 0058 55 บริษัท อัลตั้น-คอรป จํากัด ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% ลิงจับหอย กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท อัลตั้น-คอรป จํากัด - บริษัท อัลตั้น-คอรป จํากัด

50 กษ 0514 01 2 0059 55 บริษัท ซันคร็อพ กรุป จํากัด ผลิต
กากชา 

(tea seed meal)
ซาโปนินไมนอยกวา 12% ซันสลัก

ใชกําจัดหอยเชอรี่ในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา
บริษัท ซันคร็อพ กรุป จํากัด - บริษัท ซันคร็อพ กรุป จํากัด

51 กษ 0514 01 2 0070 55
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Potassium hydrogen 

peroxymonosulphate as active oxygen 

2.5% w/w

ไวโรสตอป 

(VIROSTOP)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
-

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด

52 กษ 0514 01 2 0070 55
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

Potassium hydrogen 

peroxymonosulfate as active oxygen 

2.5% w/w

ไวโรสตอป 

(VIROSTOP)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
 -

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด

53 กษ 0514 01 2 0071 55
บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis

 และ Bacillus pumilus 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

5.0x10^10 CFU/g

ซาโนไลฟ มิก 

(Sanolife MIC)

ควบคุมปริมาณเชื้อวิบริโอ

ในโรงเพาะฟก

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
  - 

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด

54 กษ 0514 01 2 0072 55 บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด ผลิต
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)
iodine 3% w/w

เอ็มเค ไอโอดีน 30 

(MK IODINE 30)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด - บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด

55 กษ 0514 01 2 0073 55
บริษัท ไลฟสตอก อกรีคัล

เจอรัล บิซิเนส อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด

นําเขา กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% ตราดาว เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา Chemisky Co., Ltd.
ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท ไลฟสตอก อกรีคัล

เจอรัล บิซิเนส อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด

56 กษ 0514 01 2 0079 55 บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด ผลิต METALDEHYDE
r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1, 3, 5, 7-

tetroxocane 6%
ชาง-สลัก ใชกําจัดหอยเชอรี่ในบอเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด -

บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด 

และบริษัท ไทยออน อินเตอร

แพค จํากัด

57 กษ 0514 01 2 0080 55 บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% เรือใบ ใชกําจัดหอยเชอรี่ในบอเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด -
บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด

58 กษ 0514 01 2 0081 55 บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% เสือนา ใชกําจัดหอยเชอรี่ในบอเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด - บริษัท สยาม จินนา จํากัด

59 กษ 0514 01 2 0082 55 บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% ดอกดาวเรือง ใชกําจัดหอยเชอรี่ในบอเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด - บริษัท ดาวเรืองเกษตร จํากัด

60 กษ 0514 01 2 0084 55 บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% เตามังกรทอง ใชกําจัดหอยเชอรี่ในบอเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด -
หางหุนสวนจํากัด มิตรภาพ

สงเสริมการเกษตร

61 กษ 0514 01 2 0087 55
บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) 

จํากัด
นําเขา

POTASSIUM 

PERMANGANATE
POTASSIUM PERMANGANATE 99 %

โพแทสเซียมเปอร

แมงกาเนต
ใชลดปริมาณแบคทีเรียในบอเลี้ยงกุง

Chongqing Changyuan 

Group Limited

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) 

จํากัด
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62 กษ 0514 01 2 0089 55
บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus licheniformis, Bacillus 

subtilis, Bacillus pumilus

 ปริมาณจุลินทรียรวมทั้งหมไมนอยกวา 

5x10^
10 

CFU/g

ซาโนไลฟ

 โปร-ดับเบิ้ลยู 

(Sanolife PRO-W)

ควบคุมปริมาณเชื้อวิบริโอในบอเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด

63 กษ 0514 01 2 0090 55
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 

2.9% w/w

โซลูดีน -35 

(SOLUDINE-35)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
- บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด

64 กษ 0514 01 2 0090 55
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 

2.9% w/v

โซลูดีน-35 

(SOLUDINE-35)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
 -

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด

65 กษ 0514 01 2 0091 55 บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% โปรน็อค ใชกําจัดหอยเชอรี่ในบอเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด -
บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด

66 กษ 0514 01 2 0098 55
บริษัท เวอรแบค 

(ประเทศไทย) จํากัด
นําเขา ผลิตภัณฑฆาเชื้อ Bronopol 50% w/v

แอนติซอล 

(ANTIZOL)

ควบคุมการติดเชื้อราและโปรโตซัวใน

บอเลี้ยงสัตวน้ํา และลดการ

ติดเชื้อแบคทีเรียในไขปลานิล

Virbac Vietnam
ประเทศสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม

บริษัท เวอรแบค 

(ประเทศไทย) จํากัด

67 กษ 0514 01 2 0099 55 บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด ผลิต METALDEHYDE
r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1, 3, 5, 7-

tetroxocane 6%

โดฮา-สลัก 6 จี 

(Doha-Slug 6 G)
ใชกําจัดหอยเชอรี่ในบอเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด - บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด

68 กษ 0514 01 2 0100 55 บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด ผลิต METALDEHYDE
r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1, 3, 5, 7-

tetroxocane 6%

วอรี่-สลัก 

(Worry-Slug)
ใชกําจัดหอยเชอรี่ในบอเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด -

บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด 

และบริษัท ติวเตอร (2000) 

จํากัด

69 กษ 0514 01 2 0101 55 บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด ผลิต METALDEHYDE
r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1, 3, 5, 7-

tetroxocane 6%
มารชมพู ใชกําจัดหอยเชอรี่ในบอเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด - บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด

70 กษ 0514 01 2 0102 55 บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด ผลิต METALDEHYDE
r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1, 3, 5, 7-

tetroxocane 6%

เชอรี-่พิ้งค 

(Cherry-Pink)
ใชกําจัดหอยเชอรี่ในบอเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด - บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด

71 กษ 0514 01 2 0002 56
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด ควอลิตี้

 ซัพพลาย (2010) จํากัด
ผลิต ไอโอดีน (IODINE)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex available iodine 2.9% w/w

เอสซี ดีน 97

 (SC DINE 97)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท พรีเมี่ยม แอนด 

ควอลิตี้ ซัพพลาย (2010) 

จํากัด

-
หางหุนสวนจํากัด ไบโอ วิชั่น 

อะควาคัลเจอร

72 กษ 0514 01 2 0003 56
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus megaterium, Bacillus 

subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

ซีเคแบค 

(C.K.BAC)
กําจัดของเสียอินทรียในบอเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด

73 กษ 0514 01 2 0004 56
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus megaterium, Bacillus 

subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

ไทแบค

 (TAIBAC)
กําจัดของเสียอินทรียในบอเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
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74 กษ 0514 01 2 0005 56
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus megaterium, Bacillus 

subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา

 1x10^
9 
CFU/g

บี แซด ที 

(B.Z.T.)
กําจัดของเสียอินทรียในบอเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด

75 กษ 0514 01 2 0014 56 บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด ผลิต
กากชา 

(tea seed meal)
ซาโปนินไมนอยกวา 12% เชอรรี่น็อค

กําจัดหอยเชอรี่ในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา
บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด - บริษัท บีเอส อะควาเทค จํากัด

76 กษ 0514 01 2 0020 56
บริษัท ทวีผล เกษตรธรรมชาติ

 จํากัด
ผลิต

กากชา 

(tea seed meal)
ซาโปนินไมนอยกวา 12% ตราฉลามแดง กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ทวีผล เกษตรธรรมชาติ

 จํากัด
-

บริษัท ทวีผล เกษตรธรรมชาติ

 จํากัด

77 กษ 0514 01 2 0022 56
บริษัท เอส.เอ็ม.บ.ี 

อินเตอรเทรด จํากัด
ผลิต

ฟอรมัลดีไฮด 

(Formaldehyde)
Formaldehyde 40% ฟอรมาลิน 40%

ควบคุม ปองกัน กําจัดปรสิตภายนอก

และเชื้อราภายนอก

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เอส.เอ็ม.บ.ี 

อินเตอรเทรด จํากัด
-

บริษัท เอส.เอ็ม.บ.ี อินเตอรเท

รด จํากัด

78 กษ 0514 01 2 0029 56
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

และ Bacillus megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x108
 
CFU/g

ดีแม็กซ 

(D Max)

ลดของเสียอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด

79 กษ 0514 01 2 0036 56
บริษัท แอ็กโกร

 (ประเทศไทย) จํากัด
ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 10%

เปดลุยทุง 

(DUCKY)
ใชกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย)

 จํากัด
- บริษัท ไซมา เคมี จํากัด

80 กษ 0514 01 2 0038 56
บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัส

ตรีส จํากัด
ผลิต

ฟอรมัลดีไฮด 

(formaldehyde)
Formaldehyde 40%

ฟอรมัลดีไฮด 

(ฟอรมาลีน) 

Formaldehyde 

(Formalin) 40%

กําจัดปรสิตในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัส

ตรีส จํากัด
-

บริษัท ทีโอเอ-โดฟเคม อินดัส

ตรีส จํากัด

81 กษ 0514 01 2 0039 56 บริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จํากัด ผลิต
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

 (ไอโอดีน)

Povidone iodine as available iodine 

1.0% w/v

แอนิดีน 100 

(ANIDINE 100)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จํากัด -

บริษัท แอนิเทค โทเทิล 

โซลูชั่น จํากัด

82 กษ 0514 01 2 0041 56 บริษัท ไทย อะโกรเทรด จํากัด นําเขา
กากชา 

(tea seed meal)
ซาโปนินไมนอยกวา 12%

กากชา 

(Tea Seed Meal)

กําจัดหอยเชอรี่ในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

Yichun City Qingsong 

Industry Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท ไทย อะโกรเทรด จํากัด

 บริษัท เกษตร ยูไนเต็ด จํากัด

 บริษัท เอ็นพีซี กรุป จํากัด 

บริษัท พรีรันเนอร ครอป เคมี

คอล จํากัด บริษัท เจ.เอส.ลีด

เดอร จํากัด บริษัท เกรทแพค

 อโกรเทค จํากัด หางหุนสวน

จํากัด ณ.นราณัฐ

83 กษ 0514 01 2 0045 56 บริษัท เคมีเอเซีย จํากัด นําเขา

โพแทสเซียม

เปอรแมงกาเนต 

(potassium 

permanganate)

POTASSIUM PERMANGANATE 

ไมต่ํากวา 99 %

POTASSIUM 

PERMANGANATE

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Chongqing Changyuan 

Group Limited

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท เคมีเอเซีย จํากัด
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84 กษ 0514 01 2 0051 56
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

Potassium peroxymonosulphate

 72% w/w

ไวรูแฟน 

(VIRUFAN)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด

85 กษ 0514 01 2 0053 56
บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร.

เอสโซซิเอทส จํากัด
ผลิต

เมทัลดีไฮด 

(metaldehyde)

r-2,c-4,c-8-tetramethyl-1,3,5,7-

tetroxocane 6% GB
Metaldehyde 6

กําจัดหอยเชอรี่ในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร.

เอสโซซิเอทส จํากัด
-

บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร.

เอสโซซิเอทส จํากัด

86 กษ 0514 01 2 0056 56
บริษัท วิทยคอรป โปรดักส 

จํากัด
นําเขา

โพแทสเซียม

เปอรแมงกาเนต 

(potassium 

permanganate)

Potassium permanganate ไมนอยกวา 

99% w/w
-

กําจัดปรสิตและฆาเชื้อในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Chongqing Changyuan 

Group Limited

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท วิทยคอรป โปรดักส 

จํากัด

87 กษ 0514 01 2 0061 56
บริษัท เคมโทรนิคส เทคโนโลยี

 (ประเทศไทย) จํากัด
ผลิต

คอปเปอร ซัลเฟต เพน

ตะไฮเดรต 

(Copper sulfate 

pentahydrate)

Copper sulfate pentahydrate 

96 - 100% as Copper 24% w/w

คอปเปอร - 128 

(คอปเปอร ซัลเฟต เพนตะไฮ

เดรต) 

Copper - 128 (Copper 

sulfate pentahydrate)

เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท เคมโทรนิคส เทคโนโลยี

 (ประเทศไทย) จํากัด
-

บริษัท เคมโทรนิคส เทคโนโลยี

 (ประเทศไทย) จํากัด และ

บริษัท เคมโทรนิคส โปรดักส 

จํากัด

88 กษ 0514 01 2 0001 57 บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด ผลิต
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidone iodine complex 20% as 

available iodine 1.25% w/v

โซลูดีน 

(SOLUDINE)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด - บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด

89 กษ 0514 01 2 0007 57 บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด ผลิต
อีมาเมกตินเบนโซเอต 

(emamectin 

benzoate)

Emamectin benzoate 8% w/v โปรตอน กําจัดเห็บปลาในปลาทอง บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด - บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด

90 กษ 0514 01 2 0008 57
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

 (ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 1% w/w

โปรดีน 95

 (PRODINE 95)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย)

จํากัด

91 กษ 0514 01 2 0009 57
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Polyvinylpyrrolidone as available 

iodine 1.25% w/w

โคไอโอดีน 125

 (COIODINE 125)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย)

จํากัด

92 กษ 0514 01 2 0010 57 บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จํากัด ผลิต
ฟอรมัลดีไฮด 

(formaldehyde)
Formaldehyde 37% -

 กําจัดปรสิตเห็บระฆัง

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จํากัด - บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จํากัด

93 กษ 0514 01 2 0011 57 บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จํากัด ผลิต
ฟอรมัลดีไฮด 

(formaldehyde)
Formaldehyde 40% -

 กําจัดปรสิตเห็บระฆัง

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จํากัด - บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จํากัด

94 กษ 0514 01 2 0012 57 บริษัท ไบเออรไทย จํากัด นําเขา จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus 

amyloliquefaciens, Bacillus 

megaterium  และ Brevibacillus 

parabrevis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 1x10^
9 

CFU/g

พลัส 10 

(Plus 10)
ลดของเสียอินทรียในบอเลี้ยงกุง

Novozymes (Shenyang) 

Biologicals Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท ไบเออรไทย จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

95 กษ 0514 01 2 0020 57 บริษัท ไทย อะโกรเทรด จํากัด นําเขา
เมทัลดีไฮด 

(metaldehyde)
Metaldyhyde 6% GB

เมทัลดีไฮด 6

 (METALDEHYDE 6)

ใชกําจัดหอยเชอรี่ในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

Shanghai Shengnong 

Pesticide Co.,Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท ไทย อะโกรเทรด จํากัด

 , บริษัท เกษตรยูไนเต็ด จํากัด

 และ บริษัท พรีรันเนอร คร

อป เคมีคอล จํากัด

96 กษ 0514 01 2 0021 57
บริษัท ไทยเวล อะโกรเทค 

จํากัด
นําเขา METALDEHYDE Metaldyhyde 6% GB

คลีนแนล 

(Cleanail)

ใชกําจัดหอยเชอรี่ในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

XUZHOU NUOTE 

CHEMICAL Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท ไทยเวล อะโกรเทค 

จํากัด

97 กษ 0514 01 2 0022 57 บริษัท แบ็กซเซล จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus licheniformis และ Bacillus 

megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา

 1x10^
9 
CFU/g

เอวัน 

(A1)

ลดตะกอนของเสียอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงกุง
บริษัท แบ็กซเซล จํากัด - บริษัท แบ็กซเซล จํากัด

98 กษ 0514 01 2 0023 57 บริษัท แบ็กซเซล จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus licheniformis และ Bacillus 

megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

แบคติโพสท (สูตรผง) 

[Bactipost (powder)]

ลดตะกอนของเสียอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงกุง
บริษัท แบ็กซเซล จํากัด - บริษัท แบ็กซเซล จํากัด

99 กษ 0514 01 2 0024 57 บริษัท แบ็กซเซล จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus licheniformis และ Bacillus 

megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา

 1x10^
9 
CFU/g

เอนเจสท (สูตรผง) 

[Engest (powder)]

ลดตะกอนของเสียอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงกุง
บริษัท แบ็กซเซล จํากัด - บริษัท แบ็กซเซล จํากัด

100 กษ 0514 01 2 0025 57 บริษัท แบ็กซเซล จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus licheniformis และ Bacillus 

megaterium

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

โปรเจสท (สูตรผง) 

[Progest (powder)]

ลดตะกอน-ของเสียอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงกุง
บริษัท แบ็กซเซล จํากัด - บริษัท แบ็กซเซล จํากัด

101 กษ 0514 01 2 0026 57 บริษัท แบ็กซเซล จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus licheniformis และ Bacillus 

megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

เอทู 

(A2)
ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง บริษัท แบ็กซเซล จํากัด - บริษัท แบ็กซเซล จํากัด

102 กษ 0514 01 2 0027 57 บริษัท แบ็กซเซล จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus licheniformis และ Bacillus 

megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา

 1x10^
9 
CFU/g

แบคติโพสท (สูตรน้ํา) 

[Bactipost (liquid)]

ลดตะกอนของเสียอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงกุง
บริษัท แบ็กซเซล จํากัด - บริษัท แบ็กซเซล จํากัด

103 กษ 0514 01 2 0028 57 บริษัท แบ็กซเซล จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus licheniformis และ Bacillus 

megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

เอนเจสท (สูตรน้ํา)

 [Engest (liquid)]

ลดตะกอนของเสียอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงกุง
บริษัท แบ็กซเซล จํากัด - บริษัท แบ็กซเซล จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

104 กษ 0514 01 2 0029 57 บริษัท แบ็กซเซล จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus licheniformis และ Bacillus 

megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

โปรเจสท (สูตรน้ํา) 

[Progest (liquid)]

ลดตะกอนของเสียอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงกุง
บริษัท แบ็กซเซล จํากัด - บริษัท แบ็กซเซล จํากัด

105 กษ 0514 01 2 0030 57
บริษัท บลูอควา อินเตอร

เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
นําเขา จุลินทรีย

Bacillus licheniformis, Bacillus 

subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, 

Bacillus pumilus และ Saccharomyces

 cerevisiae 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

 1x10^
10 

CFU/g

ซอยลโกร 

(SoilGro)
ลดของแข็งในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Blue Aqua International 

Pte Ltd. 
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร

บริษัท บลูอควา อินเตอร

เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด

106 กษ 0514 01 2 0031 57
บริษัท บลูอควา อินเตอร

เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
นําเขา จุลินทรีย

Bacillus licheniformis, Bacillus 

subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, 

Bacillus pumilus 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
10 

CFU/g

แบคโตโกร 

(BactoGro)

ลดของแข็งแขวนลอยในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

Blue Aqua International 

Pte Ltd.
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร

บริษัท บลูอควา อินเตอร

เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด

107 กษ 0514 01 2 0002 58
บริษัท บ.ีท.ีไบโอเทค 2010 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis /

amyloliquefaciens/atrophaeus, 

Bacillus pumilus, Bacillus 

licheniformis และ Saccharomyces 

cerevisiae 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^9 CFU/g

อโกรแบค 

(AGROBACT)

ลดตะกอนของเสียอินทรียในบอเลี้ยง

กุง

บริษัท บ.ีท.ีไบโอเทค 2010 

จํากัด
-

บริษัท โอเรียนทฟารมาเค็ม 

จํากัด

108 กษ 0514 01 2 0003 58
บริษัท บ.ีท.ีไบโอเทค 2010 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis /

amyloliquefaciens/atrophaeus, 

Bacillus pumilus, Bacillus 

licheniformis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^7 CFU/g

เพาเวอรแบค 

(POWERBACT)

ลดตะกอนของเสียอินทรียในบอเลี้ยง

กุง

บริษัท บ.ีท.ีไบโอเทค 2010 

จํากัด
-

บริษัท โอเรียนทฟารมาเค็ม 

จํากัด

109 กษ 0514 01 2 0004 58
บริษัท บ.ีท.ีไบโอเทค 2010 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus pumilus, Bacillus 

licheniformis

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา

 1x10^7
 
CFU/g

เบสทแบค 

(BESTBACT)

ลดตะกอนของเสียอินทรียในบอเลี้ยง

กุง

บริษัท บ.ีท.ีไบโอเทค 2010 

จํากัด
-

บริษัท โอเรียนทฟารมาเค็ม 

จํากัด

110 กษ 0514 01 2 0005 58
บริษัท เออรเบอร ไบโอเทค 

(ประเทศไทย) จํากัด
นําเขา จุลินทรีย

Bacillus subtilis

 ปริมาณจุลินทรียรวม 2.0x10^
9 
CFU/g

ไบโอมิน พี ไลฟ 

(Biomin
R 
P Life)

ลดแอมโมเนียในบอเลี้ยงกุง
บริษัท ไบโอมิน (สิงคโปร) 

จํากัด
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร -

111 กษ 0514 01 2 0006 58
บริษัท เบสทยูเนี่ยน เทรดดิ้ง 

จํากัด
นําเขา จุลินทรีย

Bacillus subtilis 

ปริมาณจุลินทรียรวม 1x10^
9 
CFU/g

บีย-ูอีเอ็มเอส 

(BU-EMS)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

GeneReach Biotechnology 

Corporation
ประเทศไตหวัน -

112 กษ 0514 01 2 0007 58 บริษัท โคว ตง เซง จํากัด ผลิต
เมทัลดีไฮด

 (metaldehyde)
Metaldyhyde 6% GB เชอรี่ทอป

ใชกําจัดหอยเชอรี่ในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา
บริษัท โคว ตง เซง จํากัด - บริษัท โคว ตง เซง จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

113 กษ 0514 01 2 0009 58 บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด ผลิต กากเมล็ดชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% เปดทอง
ใชกําจัดหอยเชอรี่ในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา
บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด - รานฟลุคการเกษตร

114 กษ 0514 01 2 0010 58
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus vallismortis, Bacillus 

subtilis/amyloliquefaciens

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

อควาเด็กซ 

(AQUA DEX)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด

115 กษ 0514 01 2 0011 58
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus vallismortis, Bacillus 

subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา

 1x10^
9 
CFU/g

เอ 380 

(A 380)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด

116 กษ 0514 01 2 0012 58
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ potassium peroxymonosulphate 30%

ไวรา ชัวร 

(VIRA SURE)

ฆาเชื้อบนื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ อินโนเวชั่น 

อะโกร จํากัด

117 กษ 0514 01 3 0013 58
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ potassium peroxymonosulphate 30%

ไวรา แบค 

(VIRA BAC)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

118 กษ 0514 01 2 0014 58
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ potassium peroxymonosulphate 30%

ไวรา เพอร 

(VIRA PUR)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

119 กษ 0514 01 2 0015 58
บริษัท เออรเบอร ไบโอเทค 

(ประเทศไทย) จํากัด
นําเขา จุลินทรีย

Bacillus subtilis 

ปริมาณจุลินทรียรวม 5.0x10^
8 
CFU/g

ไบโอมิน พี ไลฟ พลัส 

(Biomin
R 
P Life Plus)

ลดแอมโมเนียในบอเลี้ยงกุง
บริษัท ไบโอมิน (สิงคโปร) 

จํากัด
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร -

120 กษ 0514 01 2 0016 58 บริษัท แบ็กซเซล จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens  

และ Bacillus vallismortis

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา

 1x10^
9 
CFU/g

อควาซิส (สูตรผง)

 [Aquasis (powder)]

ลดตะกอนของเสียอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงกุง
บริษัท แบ็กซเซล จํากัด - บริษัท แบ็กซเซล จํากัด

121 กษ 0514 01 2 0017 58 บริษัท แบ็กซเซล จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens  

และ Bacillus vallismortis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา

 1x10^
9 
CFU/g

แบคติโพสท พลัส (สูตรผง)

 [Bactipost plus 

(powder)]

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง บริษัท แบ็กซเซล จํากัด - บริษัท แบ็กซเซล จํากัด

122 กษ 0514 01 2 0018 58 บริษัท แบ็กซเซล จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens  

และ Bacillus vallismortis

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 1x10^
9

 
CFU/g

ซิมไบโอ (สูตรผง) 

[Symbio (powder)]
ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง บริษัท แบ็กซเซล จํากัด - บริษัท แบ็กซเซล จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

123 กษ 0514 01 2 0019 58 บริษัท แบ็กซเซล จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens  

และ Bacillus vallismortis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

อควาซิส (สูตรน้ํา) 

[Aquasis (liquid)]

ลดตะกอนของเสียอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงกุง
บริษัท แบ็กซเซล จํากัด - บริษัท แบ็กซเซล จํากัด

124 กษ 0514 01 2 0020 58 บริษัท แบ็กซเซล จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens  

และ Bacillus vallismortis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

แบคติโพสท พลัส 

(สูตรน้ํา) 

[Bactipost plus (liquid)]

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง บริษัท แบ็กซเซล จํากัด - บริษัท แบ็กซเซล จํากัด

125 กษ 0514 01 2 0021 58 บริษัท แบ็กซเซล จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens  

และ Bacillus vallismortis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

ซิมไบโอ (สูตรน้ํา) 

[Symbio (liquid)]
ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง บริษัท แบ็กซเซล จํากัด - บริษัท แบ็กซเซล จํากัด

126 กษ 0514 01 2 0003 59

บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด

 อควาคัลเจอร (ประเทศไทย) 

จํากัด

ผลิต กากชา ซาโปนิน 12% อันดามัน เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด

 อควาคัลเจอร (ประเทศไทย) 

จํากัด

-
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด

127 กษ 0514 01 2 0004 59
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex available iodine 3% w/w

โอดีน 350 

(Odine 350)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
-

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด

128 กษ 0514 01 2 0005 59
บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Polyvinylpyrrolidone - iodine complex 

as available iodine 1% w/w

พีวี 125 

(PV 125)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
-

บริษัท อินทิเกรท อกรี เทค 

จํากัด

129 กษ 0514 01 2 0006 59 บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด ผลิต กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12% โซเล เพื่อกําจัดศัตรูในบอเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ริช อะโกร ซายน จํากัด -
บริษัท อินเตอร อะกริเทค 

(ประเทศไทย) จํากัด

130 กษ 0514 01 2 0007 59
บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iondine 

complex as available iodine 6% w/w

เอ็นพี ดีน 55 

(NP DINE 55)

ฆาเขื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
-

บริษัท อินทิเกรท อกรี เทค 

จํากัด

131 กษ 0514 01 2 0008 59
บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated phenol iodine complex as 

available 6% w/w

ไอ-55 

(I-55)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
-

บริษัท อินทิเกรท อกรี เทค 

จํากัด

132 กษ 0514 01 2 0009 59
บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated phenol iodine complex as 

available 6% w/w

ไอโอดีน โกลด 99

 (IODINE GOLD 99)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
-

บริษัท อินทิเกรท อกรี เทค 

จํากัด

133 กษ 0514 01 2 0010 59
บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iondine 

complex as available iodine 6% w/w

ไอโอดีน 95 

(IONDINE)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
-

บริษัท อินทิเกรท อกรี เทค 

จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

134 กษ 0514 01 2 0011 59
บริษัท นีโอไซเอ็นซ 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 6% w/w

นีโอดีน-6000 

(NEODINE-6000)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
-

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

135 กษ 0514 01 2 0012 59
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

ไบโอเทค วัน 

(BIOTECH ONE)
ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
-

บริษัท เพอรเฟค อควาคัล

เจอร จํากัด

136 กษ 0514 01 2 0013 59
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

มาริโอ แบค

(Mario Bac)
ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
-

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด

137 กษ 0514 01 2 0014 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

povidone iodine 25% w/v 

as available iodine 2.5% w/v

สตารดีน 250

 (STARDINE 250)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ อินโนเวชั่น 

อะโกร จํากัด

138 กษ 0514 01 2 0015 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

povidone iodine 25% w/v 

as available iodine 2.5% w/v

ยูนิดีน 250 

(UNIDINE 250)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

139 กษ 0514 01 2 0016 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

 (ไอโอดีน)

povidone iodine 20% w/v

 as available iodine 2.0% w/v

ยูนิดีน 200 

(UNIDINE 200)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด

140 กษ 0514 01 2 0017 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

povidone iodine 15% w/v 

as available iodine 1.5% w/v

ยูนิดีน 150 

(UNIDINE 150)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

141 กษ 0514 01 2 0018 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

povidone iodine 12.5% w/v 

as available iodine 1.25% w/v

ยูนิดีน 125 

(UNIDINE 125)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

142 กษ 0514 01 2 0019 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

povidone iodine 12.5% w/v

 as available iodine 1.25% w/v

สตารดีน 125 

(STARDINE 125)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ อินโนเวชั่น 

อะโกร จํากัด

143 กษ 0514 01 2 0020 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

povidone iodine 15% w/v

 as available iodine 1.5% w/v

สตารดีน 150 

(STARDINE 150)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ อินโนเวชั่น 

อะโกร จํากัด

144 กษ 0514 01 2 0022 59
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

ซุปเปอร บาซิลลัส 

(Super Bacillus)
ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
-

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด

145 กษ 0514 01 2 0023 59
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

อันดามัน บาซิลลัส 

(Andaman Bacillus)
ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
-

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด

146 กษ 0514 01 2 0024 59
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

ดีไลท บาซิลลัส 

(Delight Bacillus)
ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
-

บริษัท เพอรเฟค อควาคัล

เจอร จํากัด

147 กษ 0514 01 2 0025 59 บริษัท เอิรทฟลด จํากัด ผลิต
เมทัลดีไฮด 

(metaldehyde)
Metaldyhyde 6% GB

โน-สเนล 

(NO-SNAIL)

ใชกําจัดหอยเชอรี่ในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา
บริษัท เอิรทฟลด จํากัด - บริษัท เอิรทฟลด จํากัด
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148 กษ 0514 01 2 0027 59
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 

1.05% w/v

คิว.พี.ไอโอดีน 12.5% 

(Q.P.IODINE 12.5%)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
- บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด

149 กษ 0514 01 2 0028 59
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 1.5% w/v

โพลีดีน 18% 

(POLYDINE 18%)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนrพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
- บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด

150 กษ 0514 01 2 0029 59
บริษัท นีโอไซเอ็นซ 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Polyvinylpyrrolidone - iodine complex 

as available iodine 

1.25% w/w

แอลฟาดีน125

 (ALPHADINE125)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณในการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
-

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

151 กษ 0514 01 2 0030 59
บริษัท นีโอไซเอ็นซ 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

ไมโคร ชายน 

(Miro Sci)
ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
-

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

152 กษ 0514 01 2 0031 59
บริษัท นีโอไซเอ็นซ 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

ไบโอวิสท 

(Biowish)
ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
-

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

153 กษ 0514 01 2 0032 59
บริษัท นีโอไซเอ็นซ 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

เพาเวอร ทรี 

(Power 3)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
-

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

154 กษ 0514 01 2 0033 59 บริษัท ไบเออรไทย จํากัด นําเขา จุลินทรีย

Paracoccus pantotrophus และ 

Bacillus megaterium

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

3.0x10^
9 
CFU/g

พอนดดีท็อกซ 

(PondDtox)
ใชบําบัดน้ําในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล

Novozymes (Shenyang) 

Biologicals Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท ไบเออรไทย จํากัด

155 กษ 0514 01 2 0034 59
บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens , 

Bacillus licheniformis และ 

Brevibacillus choshinensis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
7 
CFU/g

บาซิลลัส 

1070

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด

156 กษ 0514 01 2 0035 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacilus licheniformis, Bacilus 

polymyxa, Bacilus megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา

 1x10^
7 
CFU/g

มาสเตอรคลีน 

(MASTERCLEAN)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

กุงทะเล

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

157 กษ 0514 01 2 0036 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Lactobacillus 

plantarum และ Saccharomyces 

cerevisiae

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
7 
CFU/g

ไบโอโปร 

(BIOPRO)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

กุงทะเล

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด
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158 กษ 0514 01 2 0037 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus licheniformis, Bacillus 

polymyxa, Bacillus megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
7 
CFU/g

เอ็ม-แบค 

(M-BAC)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

กุงทะเล

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

159 กษ 0514 01 2 0038 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus licheniformis, Bacillus 

polymyxa, Bacillus megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
7 
CFU/g

คลีนแบค 

(CLEANBAC)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

กุงทะเล

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

160 กษ 0514 01 2 0039 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis,

 Bacillus polymyxa, Bacillus 

megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา

 1x10^
7 
CFU/g

บาซิลลัส-109 

(BACILLUS-109)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง

ทะเล

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

161 กษ 0514 01 2 0040 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis,

 Bacillus polymyxa, Bacillus 

amyloliquefaciens, Bacillus pumilus 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
9 
CFU/g

บ-ีไฟว 

(B-FIVE)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

กุงทะเล

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

162 กษ 0514 01 2 0041 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis,

 Bacillus polymyxa, Bacillus 

amyloliquefaciens, Lactobacillus 

casei, Lactobacillus acidophilus และ 

Saccharomyces cerevisiae  

ปริมาณจุลินทรียรวม 

1x10^
9 
CFU/g

ไบโอแบค 

(BIOBAC)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

163 กษ 0514 01 2 0042 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis,

 Bacillus polymyxa, Bacillus 

amyloliquefaciens, Bacillus 

megaterium, และ Saccharomyces 

cerevisiae  

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา

 1x10^
8 
CFU/g

สตาร แบค 

(STAR BAC)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

กุงทะเล

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

164 กษ 0514 01 2 0043 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis,

 Bacillus polymyxa,  Lactobacillus 

casei, Lactobacillus acidophilus และ 

Saccharomyces cerevisiae  

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
8 
CFU/g

มัลติฟลอค 

(MULTIFLOC)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง

ทะเล

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
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165 กษ 0514 01 2 0044 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis,

 Bacillus polymyxa, Lactobacillus 

casei, Lactobacillus acidophilus และ 

Saccharomyces cerevisiae 

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
8 
CFU/g

ไมโคร-ฟลอค 

(MICRO-FLOC)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง

ทะเล

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

166 กษ 0514 01 2 0047 59
บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^9 CFU/g

บีเอส-เอ 

(BS-A)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

กุงทะเล

บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด

167 กษ 0514 01 2 0048 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis,

 Bacillus polymyxa, Bacillus pumilus,

 Bacillus amyloliquefaciens, 

Lactobacillus casei, Lactobacillus 

acidophilus, Saccharomyces 

cerevisae 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา

 1.0 x 10^
9 
cfu/g

ไบโอพอนด 

(BIOPOND)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

กุงทะเล

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

168 กษ 0514 01 2 0049 59
บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/Bacillus 

amyloliquefaciens

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^6 cfu/g

อินทิเกรท ดีเอช-วัน 

(INTEGRATE DH-ONE)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

กุงทะเล

บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
-

บริษัท อินทิเกรท อกรี เทค 

จํากัด

169 กษ 0514 01 2 0050 59 บริษัท พีที อโกรเทค จํากัด นําเขา ดางทับทิม Potassium permanganate 99% w/w
โพแทสเซียม เปอรแมงกาเนต 

(Potassiumpermanganate)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Chongqing Changyuan 

Chemical Corporation 

Limited

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท พีที อโกรเทค จํากัด

170 กษ 0514 01 2 0051 59 บริษัท พีที อโกรเทค จํากัด ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ HYDROGEN PEROXIDE 50%
ไฮโดรเจน เปอรออกไซด 50%

 (HYDROGEN PEROXIDE 

50%)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท พีที อโกรเทค จํากัด - บริษัท พีที อโกรเทค จํากัด

171 กษ 0514 01 2 0052 59 บริษัท พีที อโกรเทค จํากัด ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ
Polyvinylpyrrolidone - iodine complex 

as available iodine 1% w/w

พีที โพวิโดน ไอโอดีน 

(PT Povidone iodine)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท พีที อโกรเทค จํากัด - บริษัท พีที อโกรเทค จํากัด

172 กษ 0514 01 2 0053 59
บริษัท วอเตอร สเปเชียลลิส 

ซัพพลาย จํากัด
นําเขา ดางทับทิม Potassium permanganate 99% w/w

POTASSIUM 

PERMANGANATE
ฆาเชื้อในบอพักน้ํา สําหรับฟารมกุง

Chongqing Changyuan 

Group Limited

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท วอเตอร สเปเชียลลิส 

ซัพพลาย จํากัด

173 กษ 0514 01 2 0001 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

 (ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex available iodine 3.0% w/w

ไฮดีน 

(HIGHDINE)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื่นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

174 กษ 0514 01 2 0002 60
บริษัท ลีดเดอร ไมโครไบโอโล

ยี จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus 

amyloliquefaciens 

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

5x10^
8 
CFU/g

ดีแบค. 

(D bact.)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท ลีดเดอร ไมโครไบโอ

โลยี จํากัด
-

บริษัท ลีดเดอรไมโครไบโอ

เทคโนโลยี จํากัด

175 กษ 0514 01 2 0003 60 บริษัท ไทยเปอรออกไซด จํากัด ผลิต
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

(hydrogen peroxide)
Hydrogen peroxide 50% w/w

ออกซี่เฟรช-50 

(OXYFRESH-50)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ไทยเปอรออกไซด จํากัด - บริษัท ไทยเปอรออกไซด จํากัด

176 กษ 0514 01 2 0004 60 บริษัท เจพีพี ฟารอีส จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus pumilus

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1x10^
7 
CFU/g

ไบโอแคล พลัส 

(Bio Cal Plus)

ปรับปรุงคุณภาพน้ําและยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรียในบอเพาะเลี้ยงกุงทะเล
บริษัท เจพีพี ฟารอีส จํากัด - บริษัท เจพีพี ฟารอีส จํากัด

177 กษ 0514 01 2 0006 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

 (ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex available iodine 2.0% w/v

ซุปเปอร ด9ี9 

(SUPER D99)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด

178 กษ 0514 01 2 0007 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex available iodine 3.0% w/v

โอดีน 99 

(ODINE 99)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด

179 กษ 0514 01 2 0008 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

 (ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex available iodine 2.0% w/v

ไอโอดีน 55 

(IODINE 55)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด

180 กษ 0514 01 2 0010 60
บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/ Bacillus 

amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา

 2x10^9 CFU/g

นาโน 

(NANO)

ลดตะกอนของเสียอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงกุง

บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
-

บริษัท อินทิเกรท อกรี เทค 

จํากัด

181 กษ 0514 01 2 0011 60
บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/Bacillus 

amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา

 2x10^9 CFU/g

จ-ีการด 

(G-GUARD)
ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง

บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
-

บริษัท อินโนเฝทเทต

 มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด

182 กษ 0514 01 2 0012 60
บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/ Bacillus 

amyloliquefaciens

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

2x10^10 CFU/g

วอเตอร การด 

(WATER GUARD)

ลดตะกอนของเสียอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงกุง

บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
-

บริษัท อินทิเกรท อกรี เทค 

จํากัด

183 กษ 0514 01 2 0013 60
บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/ Bacillus 

amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

2x10^9 CFU/g

อินทิเกรท ไฮ-คิว 

(INTEGRATE HI-Q)

ลดตะกอนของเสียอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงกุง

บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
-

บริษัท อินทิเกรท อกรี เทค 

จํากัด

184 กษ 0514 01 2 0014 60
บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^6 CFU/g

บีพี-1 

(BP-1)
ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง

บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
-

บริษัท อินโนเฝทเทต

 มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

185 กษ 0514 01 2 0015 60
บริษัท เกรทแพค อโกรเทค 

จํากัด
นําเขา

เมทัลดีไฮด

 (metaldehyde)
Metaldehyde 6% GR

เมทัลดีไฮด 

(Metaldehyde)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Xuzhou Nuote Chemical 

Co., Ltd

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท เกรทแพค อโกรเทค 

จํากัด , บริษัท ภิญโญภาส 

อินเตอรเทรด จํากัด และ 

บริษัท เอส พี เค จี จํากัด

186 กษ 0514 01 2 0016 60
บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^9 CFU/g

ไดเจส 2 

(DIGEST 2)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

กุงทะเล

บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด

187 กษ 0514 01 2 0017 60 บริษัท ไทยเปอรออกไซด จํากัด ผลิต
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

(hydrogen peroxide)
Hydrogen peroxide 50% w/w

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

50% เกรดมาตราฐาน 

(HYDROGEN PEROXIDE 

50% STANDARD)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ไทยเปอรออกไซด จํากัด - บริษัท ไทยเปอรออกไซด จํากัด

188 กษ 0514 01 2 0018 60
หางหุนสวนจํากัด แฟรดีล 

คอมเมอรเชียล
นําเขา

ดางทับทิม 

(potassium 

permanganate)

potassium permanganate 100%
Potassium 

permanganate

ลดปริมาณแบคทีเรียในบอเพาะเลี้ยง

กุงทะเลกอนการเลี้ยง

Chongqing Changyuan 

Group Ltd.
ประเทศสาธารณประชาชนจีน

หางหุนสวนจํากัด แฟรดีล 

คอมเมอรเชียล

189 กษ 0514 01 2 0019 60
บริษัท กูดมาเนจเมนท

 โปรดักส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)
Available iodine 1% w/w

เกรทเทอรดีน

 (GREATERDINE)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท กูดมาเนจเมนท 

โปรดักส จํากัด
- บริษัท เกรทเทอร เวท จํากัด

190 กษ 0514 01 2 0020 60
บริษัท กูดมาเนจเมนท 

โปรดักส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)
Available iodine 1.25% w/w

โพวิโดน ไอโอดีน 12.5%

 (POVIDONE IODINE 

12.5%)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท กูดมาเนจเมนท 

โปรดักส จํากัด
- บริษัท เกรทเทอร เวท จํากัด

191 กษ 0514 01 2 0021 60
บริษัท ลีดเดอร ไมโครไบโอโล

ยี จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

5x10^8 CFU/g

จุลินทรีย แฮปป-พลัส 

(HAPPY-PLUS Micro 

Organism)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง
บริษัท ลีดเดอร ไมโครไบโอโล

ยี จํากัด
-

บริษัท ลีดเดอร ไมโครไบโอโล

ยี จํากัด

192 กษ 0514 01 2 0022 60
บริษัท ลีดเดอร ไมโครไบโอโล

ยี จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

5x10^8 CFU/g

ไฮเกรด-พลัส 

(HIGHGRADE-PLUS)
ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยงกุง

บริษัท ลีดเดอร ไมโครไบโอโล

ยี จํากัด
-

บริษัท ลีดเดอร ไมโครไบโอโล

ยี จํากัด

193 กษ 0514 01 2 0023 60
บริษัท ซุพพีเรียร เคมี

อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 

จํากัด

ผลิต
เมทัลดีไฮด 

(metaldehyde)

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5.7-

tetraoxacyclooctane 6% GB
คารเชอรี่ กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซุพพีเรียร เคมี

อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 

จํากัด

-

บริษัท ซุพพีเรียร เคมี

อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 

จํากัด

194 กษ 0514 01 2 0024 60
บริษัท ซุพพีเรียร เคมี

อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 

จํากัด

ผลิต
เมทัลดีไฮด 

(metaldehyde)

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-

tetraoxacyclooctane 6% GB
เชอรรี่ทอกซ กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซุพพีเรียร เคมี

อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 

จํากัด

-
บริษัท โพลีคร็อพ อินดัสทรีส 

จํากัด

195 กษ 0514 01 2 0025 60
บริษัท ซุพพีเรียร เคมี

อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 

จํากัด

ผลิต
เมทัลดีไฮด 

(metaldehyde)

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-

tetraoxacyclooctane 6% GB
นอคดาวเชอรี่ กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซุพพีเรียร เคมี

อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 

จํากัด

- บริษัท มอเรน จํากัด

196 กษ 0514 01 2 0026 60 บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด ผลิต
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iondine 

complex as available iodine 1.0 w/w

โปรทาดีน 6000 

(Protadine 6000)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด - บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

197 กษ 0514 01 2 0027 60 บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด ผลิต
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iondine 

complex as available iodine 2.0 w/w

โปรทาดีน 9500 

(Protadine 9500)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด - บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด

198 กษ 0514 01 2 0028 60
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Polyvinylpyrrolidone as Available 

Iodine 1.15% w/w

ไบโอดีน-พลัส 

(BIODINE-PLUS)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด

199 กษ 0514 01 2 0029 60
บริษัท เจบเซน แอนด เจสเซน

 อินกรีเดียนส (ท)ี จํากัด
นําเขา จุลินทรีย

Bacillus subtilis

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^
10

 CFU/g

บาซิลลัส เอส-อาร25 คอน

เซนเทรท 

(Bacillus S-R25 

Concentrate)

ใชเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Lallemand Animal 

Nutrition UK Limited
ประเทศสหราชอาณาจักร

บริษัท เจบเซน แอนด เจสเซน

 อินกรีเดียนส (ท)ี จํากัด

200 กษ 0514 01 2 0030 60
บริษัท เกรทแพค อโกรเทค 

จํากัด
นําเขา

กากชา

 (tea seed meal)
ซาโปนิน 12%

ซาโปร-เอส 

(Sapro-S)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Changsha Xian Shan Yuan 

Agriculture & Technology 

Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บรัษท เกรทแพค อโกรเทค 

จํากัด

201 กษ 0514 01 2 0031 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)
Povidone iodine 10.0% w/v

แม็กกาดีน 100 

(MAGGADINE 100)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
- บริษัท อะโกรซายซ จํากัด

202 กษ 0514 01 2 0032 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

 (ไอโอดีน)
Povidone iodine 10.0% w/v

โพลีดีน 100 

(POLYDINE 100)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

203 กษ 0514 01 2 0033 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidon iodine as available iodine 

12.5% w/v

ไอคิว-ดีน 125 

(IQ-DINE 125)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท อะโกรซายซ อินเตอร

เทรด จํากัด

204 กษ 0514 01 2 0034 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)
Povidone iodine 15.0% w/v

โซลูดีน 150 

(SOLUDINE 150)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

205 กษ 0514 01 2 0035 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ Potassium peroxymonosulphate 50.0%

คิว-การด 

(Q-GUARB)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด

206 กษ 0514 01 2 0036 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus polymyxa, 

Bacillus licheniformis และ Bacillus 

megaterium

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/g

ค-ูแบค 

(KHU-BAC)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

กุงทะเล

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท อะโกรซายซ อินเตอร

เทรด จํากัด

207 กษ 0514 01 2 0037 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus polymyxa, 

Bacillus licheniformis และ Bacillus 

megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา

 1.0x10^7 CFU/g

ไฮ-แบค 

(HIGH-BAC)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

กุงทะเล

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ อินโนเวชั่น อะ

โกร จํากัด

208 กษ 0514 01 2 0038 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus polymyxa, 

Bacillus licheniformis และ Bacillus 

megaterium

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/g

บา-แบค 

(BA-BAC)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท อะโกรซายซ อินเตอร

เทรด จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

209 กษ 0514 01 2 0039 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus polymyxa, 

Bacillus licheniformis และ Bacillus 

megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/g

นีโอแบค 

(NEOBAC)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ อินโนเวชั่น อะ

โกร จํากัด

210 กษ 0514 01 2 0041 60 บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Pediococcus acidilactici, Bacillus 

subtilis, Bacillus pumilus, Bacillus 

amyloliquefaciens

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

10x10^9 CFU/g

เนอรส-แบค 

(Nurse-Bac)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา
บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด - บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด

211 กษ 0514 01 2 0042 60 บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, 

Bacillus amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

5.0x10^8 CFU/g

ไบโอ-รีดอกซ 

(Bio-Rebox)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา
บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด - บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด

212 กษ 0514 01 2 0043 60
บริษัท อินตรอน ไลฟไซเอนซ 

(ประเทศไทย) จํากัด
นําเขา จุลินทรีย

Bacillus subtilis

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

4.0x10^8 CUF/g

ซอยเล็กซ 

(SOILEX)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา
Intron Life Sciences ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย บริษัท ออล เวท จํากัด

213 กษ 0514 01 2 0044 60 บริษัท ไทย อะโกรเทรด จํากัด นําเขา จุลินทรีย

Bacillus pumilus และ Bacillus subtilis

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.54x10^9 CFU/g

โอเชี่ยนนิก 

(Oceanic)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

Advanced Green 

Biotechnolgy Inc. 
ประเทศไตหวัน บริษัท ไทย อะโกรเทรด จํากัด

214 กษ 0514 01 2 0045 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus polymyxa, 

Bacillus licheniformis และ Bacillus 

megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/g

ไมโครแบค

 (MICROBAC)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

กุงทะเล

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท อะโกรซายซ อินเตอร

เทรด จํากัด

215 กษ 0514 01 2 0046 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ Potassium peroxymonosulphate 50%

ไวโรไซด 

(VIROCIDE)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

216 กษ 0514 01 2 0047 60 บริษัท คิว คิว เคมิคอลส จํากัด ผลิต
กากชา 

(tea seed meal)
ซาโปนิน  ไมนอยกวา 12% คิว คิว ชา

กําจัดหอยเชอรี่ในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา
บริษัท คิว คิว เคมิคอลส จํากัด - บริษัท คิว คิว เคมิคอลส จํากัด

217 กษ 0514 01 2 0051 60
บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis

 และ Bacillus pumilus ปริมาณจุลินทรีย

ทั้งหมดไมนอยกวา 1.7x109 CFU/g

ซีเคียว แฮทเชอรี่ 

(Seecure Hatchery)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด

218 กษ 0514 01 2 0052 60 บริษัท กูดซุป เวิลด จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^8 CFU/ml

ดีวัน 

(D1)

ลดของเสียในดินตะกอนพื้นบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท กูดซุป เวิลด จํากัด - บริษัท กูดซุป เวิลด จํากัด

219 กษ 0514 01 2 0053 60 บริษัท แลนเซสส ไทย จํากัด นําเขา ผลิตภัณฑฆาเชื้อ
potassium peroxymonosulphate 

22.6% w/w

เวอรคอน^TM อะควาติก

 (Virkon^TM AQUATIC)

ฆาเชื้อในระบบน้ํา รวมถึงพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Antec International 

Limited
ประเทศสหราชอาณาจักร บริษัท แลนเซสส ไทย จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

220 กษ 0514 01 2 0054 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol  iondine 

complex as available iodine 3.0% w/v

ไฮเปอรดีน-99

 (HYPERDINE-99)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท อะโกรซายซ อินเตอร

เทรด จํากัด

221 กษ 0514 01 2 0055 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iondine 

complex as available iodine 3.0% w/v

ไอโอดีน-99 

(IODINE-99)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด

222 กษ 0514 01 2 0056 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl  phenol iondine 

complex as available iodine 3.0% w/v

ซุปเปอรดีน 

(SUPERDINE)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท อะโกรซายซ อินเตอร

เทรด จํากัด

223 กษ 0514 01 2 0001 61
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

 (ไอโอดีน)
Povidone iodine 10% w/v

โซลูดีน 100 

(SOLUDINE 100)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
 -

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

224 กษ 0514 01 2 0002 61
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)
Povidone iodine 15% w/v

เอ็กซตราดีน 150 

(EXTRADINE 150)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
 -

บริษัท อะโกรซายซ อินเตอร

เทรด จํากัด

225 กษ 0514 01 2 0003 61
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)
Povidone iodine 20.00% w/v

ไอคิว-ดีน 200 

(IQ-DINE 200)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
 -

บริษัท อะโกรซายซ อินเตอร

เทรด จํากัด

226 กษ 0514 01 2 0004 61
บริษัท ไวทเครน (วี.88) 

อะควาเท็ค จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด

ไมนอยกวา 1.0x10^6 CFU/g

ไบโอชิป 

(BioChip)

ลดปริมาณสารอินทรียในน้ําที่ใชเลี้ยง

กุง

บริษัท ไวทเครน (วี.88) 

อะควาเท็ค จํากัด
-

บริษัท ไวทเครน (วี.88) 

อะควาเท็ค จํากัด

227 กษ 0514 01 2 0005 61
บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร.

เอสโซซิเอทส จํากัด
ผลิต

เมทัลดีไฮด

 (metaldehyde)

r-2,c-4,c-8-tetramethyl-1,3,5,7-

tetroxocane 6% GB

เทฮามายล 

(tehamild)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร.

เอสโซซิเอทส จํากัด
-

บริษัท คริสทอล ครอป

 เดเวลลอปเมนท จํากัด

228 กษ 0514 01 2 0006 61
บริษัท โซลเวย 

เพอรอกซิไทย จํากัด
ผลิต

ไฮโดรเจน

เปอรออกไซด 

(hydrogen peroxide)

hydrogen peroxide 50% w/w

อินเตอรรอกซ 

เอสท®ี 50 

(INTEROX ST® 50)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โซลเวย เพอรอกซิไทย 

จํากัด
-

บริษัท โซลเวย เพอรอกซิไทย 

จํากัด

229 กษ 0514 01 2 0007 61 บริษัท สิงหอํานวย ฟูดส จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus megaterium 

และ Bacillus licheniformis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^6 CFU/g

เชื้อจุลินทรีย 

(เพื่อนชาวกุง) ชนิดผง

ลดสารอินทรียและควบคุมเชื้อ

วิบริโอในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท สิงหอํานวย ฟูดส จํากัด - บริษัท สิงหอํานวย ฟูดส จํากัด

230 กษ 0514 01 2 0008 61
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)
Povidone iodine 15% w/v

นีโอดีน 150 

(NEODINE 150)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
 -

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

231 กษ 0514 01 2 0009 61 บริษัท พีที อโกรเทค จํากัด นําเขา
ฟอรมัลดีไฮด 

(formaldehyde)
Formaldehyde 40% w/w

ฟอรมาลีน

 (FORMALIN)

ควบคุม ปองกัน กําจัดปรสิต และ

เชื้อราภายนอกที่เกิดกับสัตวน้ํา
Aica Singapore Pte Ltd. ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร บริษัท พีที อโกรเทค จํากัด

232 กษ 0514 01 2 0010 61 บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด ผลิต
ซาโปนิน 

(saponin)
ซาโปนิน ไมนอยกวา 10% แฟคโทนิน 10 เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด - บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด

233 กษ 0514 01 2 0011 61 บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด ผลิต
ซาโปนิน 

(saponin)
ซาโปนิน ไมนอยกวา 10% ซูเปอรซา 10 เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด - บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด

234 กษ 0514 01 2 0012 61 บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด ผลิต
ซาโปนิน 

(saponin)
ซาโปนิน ไมนอยกวา 10% ซิปโป 10 เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด - บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

235 กษ 0514 01 2 0013 61 บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด ผลิต
ซาโปนิน 

(saponin)
ซาโปนิน ไมนอยกวา 20% ซิปโป 20 เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด - บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด

236 กษ 0514 01 2 0015 61
หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เอ เท

รดดิ้ง กรุป
ผลิต

ฟอรมัลดีไฮด 

(formaldehyde)
Formaldehyde 40% w/w

เอ็มเอ ฟอรมาลิน

 (MA FORMALIN)

กําจัดปรสิต และเชื้อราภายนอกใน

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เอ 

เทรดดิ้ง กรุป
-

หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เอ

 เทรดดิ้ง กรุป

237 กษ 0514 01 2 0016 61
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus polymyxa, 

Bacillus licheniformis และ Bacillus 

megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/g

ไบโอบอล

 (BIOBALL)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
 -

บริษัท ยูนิตี้ อินโนเวชั่น 

อะโกร จํากัด

238 กษ 0514 01 2 0017 61 บริษัท กรุฟเน็ต เม็ทดิชิน จํากัด ผลิต
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Polyethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 

9.0% w/v

เอ็กซตราดีน 90

 (EXTRADINE 90)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท กรุฟเน็ต เม็ทดิชิน จํากัด - บริษัท กรุฟเน็ต เม็ทดิซิน จํากัด

239 กษ 0514 01 2 0018 61 บริษัท เพ็นตาเคมี จํากัด ผลิต
เมทัลดีไฮด

 (metaldehyde)

r-2,c-4,c-8-tetramethyl-1,3,5,7-

tetroxocane 6% GB
เชอรี่คิล กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท เพ็นตาเคมี จํากัด  - บริษัท เพ็นตาเคมี จํากัด

240 กษ 0514 01 2 0019 61
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร 

จํากัด (มหาชน)
ผลิต จุลินทรีย

Ectothiorhodospira shaposhnikovii 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/ml

ซุปเปอร พีเอส 

(SUPER PS)

ชวยลดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดและ

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร 

จํากัด
 - บริษัท แอ็ดวานซฟารมา จํากัด

241 กษ 0514 01 2 0020 61
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus polymyxa, 

Bacillus licheniformis และ Bacillus 

megaterium

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/g

นีโอบอล 

(NEOBALL)

ยอยสลายสารอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
 -

บริษัท อะโกรซายซ 

อินเตอรเทรด จํากัด

242 กษ 0514 01 2 0021 61
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus polymyxa, 

Bacillus licheniformis และ Bacillus 

megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/g

ไมโครบอล 

(MICROBALL)

ยอยสลายสารอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
 -

บริษัท ยูนิตี้ อินโนเวชั่น 

อะโกร จํากัด

243 กษ 0514 01 2 0022 61
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidone iodine 12.5% w/v as 

available iodine 1.25% w/v

เพาเวอรดีน 125

 (POWERDINE 125)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
 -

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

244 กษ 0514 01 2 0023 61
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidone iodine 20% w/v as available 

iodine 2.0% w/v

ไอโซดีน 200

 (ISODINE 200)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
 -

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

245 กษ 0514 01 2 0024 61 บริษัท มิตรสมบูรณ จํากัด ผลิต เมทัลดีไฮด
2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-

tetraoxacyclooctane 6%
เชอรี่แอน 6 จี กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท มิตรสมบูรณ จํากัด - บริษัท มิตรสมบูรณ จํากัด

246 กษ 0514 01 2 0025 61 บริษัท มิตรสมบูรณ จํากัด ผลิต เมทัลดีไฮด
2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-

tetraoxacyclooctane 6%
เชอรี่มีล 6 จี กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท มิตรสมบูรณ จํากัด -

บริษัท เมืองทองการเกษตร 

จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

247 กษ 0514 01 2 0026 61
บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-

one 9,150 mg/kg และ 

2-methyl-4-isothiazolin-3-one 

3,440 mg/kg

ซาโนแคร เอซีอี โปร

 (Sanocare ACE Pro)

สําหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ในการเพาะฟกไขอารทีเมีย

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
  - 

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด

248 กษ 0514 01 2 0027 61
บริษัท ทีทีแอนดดี โปรดัคส 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available 2.9% w/v

ซีโลดีน - 350 

(ZELODYNE - 350)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ทีทีแอนดดี โปรดัคส 

จํากัด
-

บริษัท ทีทีแอนดดี โปรดัคส 

จํากัด

249 กษ 0514 01 2 0028 61
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 

3.0% w/w

มาริโอ ดีน 

(MARIO DINE)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
 -

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด

250 กษ 0514 01 2 0029 61 บริษัท อะโกรไบโอเมท จํากัด ผลิต จุลินทรีย
Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0 x 10^7 CFU/g

กรีนพอยท

 (GREENPOINT)

ลดตะกอนอินทรียและควบคุมเชื้อ

วิบริโอ Vibrio harveyi ในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อะโกรไบโอเมท จํากัด -
บริษัท กรีนเทค อควาคัลเจอร

 จํากัด

251 กษ 0514 01 2 0030 61 บริษัท อะโกรไบโอเมท จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา

 1.0 x 10^7 CFU/g

แบคเตอร กรีน 

(BACTER GREEN)

ลดตะกอนอินทรียและควบคุมเชื้อ

วิบริโอ Vibrio harveyi ในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อะโกรไบโอเมท จํากัด -
บริษัท กรีนเทค อควาคัลเจอร

 จํากัด

252 กษ 0514 01 2 0031 61 บริษัท เอิรทฟลด จํากัด ผลิต
เมทัลดีไฮด 

(metaldehyde)

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-

tetraoxacyclooctane 5%

เรียว 

(RYO)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท เอิรทฟลด จํากัด - บริษัท ดีไลน เทค จํากัด

253 กษ 0514 01 2 0034 61
บริษัท เจ็นตรา อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด
นําเขา กากชา ซาโปนินไมนอยกวา 12%

ตรา ฟลายอิ้ง ฮอรส 

(FLYING HORSE)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา Agrisky Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท เจ็นตา อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด

254 กษ 0514 01 2 0038 61
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus plantarum

 และ Saccharomyces cerevisiae 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^9 CFU/g

แลคโตแบค 

(LACTOBAC)

ยอยสลายสารอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
 -

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด

255 กษ 0514 01 2 0039 61
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus plantarum

 และ Saccharomyces cerevisiae 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^9 CFU/g

ออโต แบค 

(AUTO BAC)

ยอยสลายสารอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
 -

บริษัท อะโกรซายซ อินเตอร

เทรด จํากัด

256 กษ 0514 01 2 0040 61
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis

 และ Bacillus megaterium ปริมาณ

จุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^9 CFU/g

โกลเดนแบค 

(GOLDENBAC)

ยอยสลายสารอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
 -

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด

257 กษ 0514 01 2 0041 61
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidone iodine 20% w/v as available 

iodine 2.0% w/v

สตารดีน 200 

(STARDINE 200)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
 -

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด

258 กษ 0514 01 2 0042 61 บริษัท ไทยเคมีภัณฑ จํากัด ผลิต
ฟอรมัลดีไฮด 

(Formaldehyde)
Formaldehyde 37%

ฟอรมัลดีไฮด 37% 

(Formaldehyde 37%)

ควบคุม ปองกัน กําจัดปรสิต และเชื้อ

ราภายนอกที่เกิดกับสัตวน้ํา
บริษัท ไทยเคมีภัณฑ จํากัด - บริษัท ไทยเคมีภัณฑ จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

259 กษ 0514 01 2 0043 61 บริษัท ไทยเคมีภัณฑ จํากัด ผลิต
ฟอรมัลดีไฮด 

(Formaldehyde)
Formaldehyde 40%

ฟอรมัลดีไฮด 40% 

(Formaldehyde 40%)

ควบคุม ปองกัน กําจัดปรสิต และเชื้อ

ราภายนอกที่เกิดกับสัตวน้ํา
บริษัท ไทยเคมีภัณฑ จํากัด - บริษัท ไทยเคมีภัณฑ จํากัด

260 กษ 0514 01 2 0046 61
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidone iodine 12.5% w/v as 

available iodine 1.25% w/v

พรีมา พีวีซี 

(PREMA PVP

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด

261 กษ 0514 01 3 0047 61
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 

2.0% w/w

ไอโอดีน แม็กซ 

(IODINEMAX)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
-

บริษัท เพอรเฟค อควาคัล

เจอร จํากัด

262 กษ 0514 01 2 0001 62
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 2% w/w

แมกซ ดีน 99 

(Max dine 99)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
-

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด

263 กษ 0514 01 2 0002 62 บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด ผลิต
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 

2.0% w/w

เอ็กซโปดีน 9500 

(expodine 9500)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด - บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด

264 กษ 0514 01 2 0003 62 บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด ผลิต
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 

2.0% w/w

ลลิ ดีน 9800 

(Lali dine 9800)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด - บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด

265 กษ 0514 01 2 0004 62 บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด ผลิต
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 

2.0% w/w

ซุพรา  ดีน 950 

(Supra dine 950)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด - บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด

266 กษ 0514 01 2 0005 62
บริษัท เบ็นไมเยอร 

เคมีคอลส (ท)ี จํากัด
นําเขา

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidone iodine as available iodine 

10% w/w

โพวิโดน-ไอโอดีน 

ยูเอสพี 

(Povidone-Iodine USP)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Marcus Research 

Laboratory, Inc.
สหรัฐอเมริกา

บริษัท เบ็นไมเยอร 

เคมีคอลส (ท)ี จํากัด

267 กษ 0514 01 2 0006 62
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 5.2 w/v

ไฮเปอรดีน 

(HYPERDINE)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
-

บริษัท ไลฟสตอก อกรีคัล

เจอรัล บิซิเนส อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด

268 กษ 0514 01 2 0007 62
บริษัท ไบโอโฟล 

(ประเทศไทย) จํากัด
นําเขา จุลินทรีย

Paenibacillus polymyxa, Bacillus 

licheniformis และ Bacillus megaterium

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

3x10^9 CFU/g

เอบีเอส-เอสเอฟ

 (ABS-SF)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา
Aquatic BioScience, LLC สหรัฐอเมริกา

บริษัท ไบโอโฟล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

269 กษ 0514 01 2 0008 62
บริษัท เอ็น ซี เอช 

(ประเทศไทย) จํากัด
นําเขา จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

และ Bacillus licheniformis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

3.0x108 CFU/g

ฟรี-โฟลวTM โพรไบโอติค 

วอเตอร ทรีทเมนต แท็บ

เล็ทส 

(FREE FLOWTM 

PROBIOTIC WATER 

TREATMENT TABLET)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา
NCH Life Sciences ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท เอ็น ซี เอช

 (ประเทศไทย) จํากัด

270 กษ 0514 01 2 0009 62 บริษัท ไมโครไบโอเทค จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis,Bacillus licheniformis 

และ Bacillus megaterium 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^8 CFU/g

ทรีอีโค 1
ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา
บริษัท ไมโครไบโอเทค จํากัด -

บริษัท ทรี อีโค เวสท 

แมเนจเมนท จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

271 กษ 0514 01 2 0010 62
บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Crude iodine 99% w/v as available 

iodine 1% w/v

ซิตโต ไอโอดีน

 (SITTO  IODINE)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด

272 กษ 0514 01 2 0011 62 บริษัท เออีซี พลัส จํากัด นําเขา
เมทัลดีไฮด 

(Metaldehyde)

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-

tetraoxacyclooctane 6 %

เมทัลดีไฮด-999 

(Metaldehyde-999)
เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Xuzhou Nuote Chemical 

Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท เทค ซายน จํากัด

273 กษ 0514 01 2 0012 62 บริษัท เออีซี พลัส จํากัด นําเขา
เมทัลดีไฮด 

(Metaldehyde)

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-

tetraoxacyclooctane 6 %

เมทัล 6 จี 

(Metal 6 G)
เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Xuzhou Nuote Chemical 

Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท วินเทค อะโกร จํากัด

274 กษ 0514 01 2 0013 62 บริษัท เออีซี พลัส จํากัด นําเขา
เมทัลดีไฮด 

(Metaldehyde)

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-

tetraoxacyclooctane 6 %

เฮอรี่ 

(Herry)
เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Xuzhou Nuote Chemical 

Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท ยูนิเวอรแซล อะโกร 

จํากัด

275 กษ 0514 01 2 0014 62 บริษัท เออีซี พลัส จํากัด นําเขา
เมทัลดีไฮด 

(Metaldehyde)

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-

tetraoxacyclooctane 6 %

เอ็นโดร-ฟน 6 จี 

(Endor-phine 6 G)
เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Xuzhou Nuote Chemical 

Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท โลตัส อโกร ซายส จํากัด

276 กษ 0514 01 2 0015 62 บริษัท แพลนติ้ง เคมส จํากัด ผลิต
เมทัลดีไฮด

 (Metaldehyde)

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-

tetraoxacyclooctane 6 %

เชลลี่ 

(Shelly)
เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท แพลนติ้ง เคมส จํากัด - บริษัท แพลนติ้ง เคมส จํากัด

277 กษ 0514 01 2 0017 62 บริษัท เออีซี พลัส จํากัด นําเขา
เมทัลดีไฮด 

(metaldehyde)

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-

tetraoxacyclooctane 6%

ซีโปรนิล 

(Zepronyl)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Xuzhou Nuote Chemical 

Co., Ltd. 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท ซีบรากอน จํากัด

278 กษ 0514 01 2 0018 62
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine

 2.0% w/w

ลักกี้ ดีน 99 

(Lucky dine 99)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
-

บริษัท เพอรเฟค อควาคัล

เจอร จํากัด

279 กษ 0514 01 2 0019 62
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidone iodine as available iodine 

0.86% w/v

อะควาแลบ 

(AQUALAB)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
-

บริษัท ไลฟสตอก อกรีคัล

เจอรัล บิซิเนส อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด

280 กษ 0514 01 2 0020 62
บริษัท อควา แคร เทรดดิ้ง 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 2% w/w

เรด ไอโอดีน 

(Red Iodine)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อควา แคร เทรดดิ้ง 

จํากัด
-

บริษัท อควา แคร เทรดดิ้ง 

จํากัด

281 กษ 0514 01 2 0021 62 บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด ผลิต
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 3% w/w

อมาดีน 99

 (AMADINE 99)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด -

บริษัท ไบโอ กรีน อกรีเทค 

จํากัด

282 กษ 0514 01 2 0022 62 บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด ผลิต
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 3% w/w

นิวดีน 99 

(Newdine 99)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด -

บริษัท ไบโอ กรีน อกรีเทค 

จํากัด

283 กษ 0514 01 2 0023 62
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต

โพแทสเซียม โมโนเปอร

ซัลเฟต 

(potassium 

monopersulphate)

Potassium monopersulphate 

86% w/w

โอซานา คิวซี 

(OXANA QC)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด

284 กษ 0514 01 2 0024 62
บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

และ Bacillus licheniformis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

2.0x109 CFU/g

ซีเคียว พอนด 

(Secure Pond)

ลดตะกอนอินทรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) 

จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

285 กษ 0514 01 2 0025 62 บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด ผลิต
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available 3% w/w

ไอโอดีน เอ 

(IODINE A)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด - บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด

286 กษ 0514 01 2 0026 62
บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available 3.0% w/w

นีโอดีน 

(NEODINE)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
-

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

287 กษ 0514 01 2 0027 62 บริษัท เอิรทฟลด จํากัด ผลิต
เมทัลดีไฮด 

(metaldehyde)

2,4,6,8-tetramathyl-1,3,5,7-

tetraoxacyclooctane 6%

มีเอ็ม สเนล 6 จี 

(TM SNAIL 6 G)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท เอิรทฟลด จํากัด -

หางหุนสวนจํากัด มิตรภาพ

สงเสริมการเกษตร

288 กษ 0514 01 2 0028 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis และ Bacillus 

licheniformis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0X10^7 CFU/ml

ไบโอการด 

(BIOGUARD)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท อะโกรซายซ อินเตอร

เทรด จํากัด

289 กษ 0514 01 2 0029 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis และ Bacillus 

licheniformis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0X10^7 CFU/ml

บอดี้การด 

(BODYGUARD)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด

290 กษ 0514 01 2 0030 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Lactobacillus 

plantarum และ Saccharomyces 

cerevisiae

 ปริมาณจุลินทรีย ทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/ml

เอ็กซเซลล 

(EXCELL)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท อะโกรซายซ อินเตอร

เทรด จํากัด

291 กษ 0514 01 2 0031 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Lactobacillus 

plantarum และ Saccharomyces 

cerevisiae 

ปริมาณจุลินทรีย ทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/ml

แท็กการด 

(TAGGUARD)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด

292 กษ 0514 01 2 0032 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Lactobacillus 

plantarum และ Saccharomyces 

cerevisiae 

ปริมาณจุลินทรีย ทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/ml

โปรฟช

 (PROFISH)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

293 กษ 0514 01 2 0033 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Lactobacillus 

plantarum และ Saccharomyces 

cerevisiae 

ปริมาณจุลินทรีย ทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/ml

โปรฟช 

(PROFISH)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท อะโกรซายซ อินเตอร

เทรด จํากัด

294 กษ 0514 01 2 0034 62
บริษัท ซีแนทโก อินเตอร

เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis

 และ Lactobacillus acidophilus 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

4.3X10^9 CFU/g

แบคโตแซค 

(BACTOSAC)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีแนทโก อินเตอร

เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จํากัด
-

บริษัท ซีแนทโก อินเตอร

เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

295 กษ 0514 01 2 0035 62
บริษัท สยามอินเตอรเนชั่น

แนล อะกรีคัลเจอร จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis

 และ Lactobacillus acidophilus 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

3.5X10^9 CFU/g

แบคมิกซ 

(BACMIX)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท สยามอินเตอรเนชั่น

แนล อะกรีคัลเจอร จํากัด
-

บริษัท สยามอินเตอรเนชั่น

แนล อะกรีคัลเจอร จํากัด

296 กษ 0514 01 2 0036 62 บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

และ Pediococcus pentosaceus 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^8 CFU/ml

พอนด เดอ แบค 

(Pond der Bac)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด - บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด

297 กษ 0514 01 2 0037 62 บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

และ Pediococcus pentosaceus

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^8 CFU/ml

แบคตา-จี 

(Bacta-G)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด - บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด

298 กษ 0514 01 2 0038 62
บริษัท กูดมาเนจเมนท 

โปรดักส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidone iodine as  available iodine 

1.0% w/w

ไอโอดีน-ชัตเตอร 99 

(IODINE-SHUTTER 99)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท กูดมาเนจเมนท

 โปรดักส จํากัด
- บริษัท เกรทเทอร เวท จํากัด

299 กษ 0514 01 2 0039 62
บริษัท กูดมาเนจเมนท 

โปรดักส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidone iodine as  available iodine 

1.0% w/w

จ-ีไอโอดีน 

(G-IODINE)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท กูดมาเนจเมนท 

โปรดักส จํากัด
- บริษัท เกรทเทอร เวท จํากัด

300 กษ 0514 01 2 0040 62
บริษัท กูดมาเนจเมนท

 โปรดักส จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidone iodine as  available iodine 

2.0% w/w

แน็กดีน99 

(NAXDINE 99)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท กูดมาเนจเมนท

 โปรดักส จํากัด
- บริษัท เกรทเทอร เวท จํากัด

301 กษ 0514 01 2 0041 62
บริษัท ทวีผล เกษตรธรรมชาติ

 จํากัด
ผลิต

ซาโปนิน 

(saponin)
ซาโปนินไมนอยกวา 50% ซาโปนิน ตราหงสแดง กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ทวีผล เกษตรธรรมชาติ

 จํากัด
-

บริษัท ทวีผล เกษตรธรรมชาติ

 จํากัด

302 กษ 0514 01 2 0043 62 บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด ผลิต
เมทัลดีไฮด 

(metaldehyde)

2,4,6,8-tetramethyl-1,36,5,7-

tetraoxacyclooctane 3.5%

เมทัล-สลัก 3.5 

(Metal-Slug 3.5)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด - บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด

303 กษ 0514 01 2 0045 62 บริษัท เอเชีย สตารแลป จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/g

ไมโคร สตาร 

(MICRO STAR)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท เอเชีย สตารแลป จํากัด - บริษัท เอเชีย สตารแลป จํากัด

304 กษ 0514 01 2 0046 62 บริษัท ออลเวท จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus 

subtilis/amyloliquefaciens,Pediococcu

s pentosaceus และ Saccharomyces 

cerevisiae 

ปริมาณจุลินทรียไมนอยกวา 

1.0x10^9 CFU/g

ไบโอ เพ็ด 

(BIO PED)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ออลเวท จํากัด - บริษัท ออลเวท จํากัด

305 กษ 0514 01 2 0047 62 บริษัท ออลเวท จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus 

subtilis/amyloliquefaciens,Pediococcu

s pentosaceus และ Saccharomyces 

cerevisiae 

ปริมาณจุลินทรียไมนอยกวา

 1.0x10^9 CFU/g

พีอาร แบค 522 

(PR BAC 522)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ออลเวท จํากัด - บริษัท ออลเวท จํากัด
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306 กษ 0514 01 2 0048 62 บริษัท ออลเวท จํากัด นําเขา จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

และ Bacillus licheniformis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

3.0x10^4 CFU/g

เอ็นไวรอน-เอซี 

(ENVIRON-AC)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Biostadt India Limited ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย บริษัท ออลเวท จํากัด

307 กษ 0514 01 2 0049 62
บริษัท ซีแพค เอเชีย 

อิมเมจิง โปรดักส จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis,Bacillus 

licheniformis,Lactobacillus 

acidophilus และ Lactobacillus casei 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/g

เซ็นทิเน็ล-บีเอ็มโอ

(Sentinel-BMO)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีแพค เอเชีย 

อิมเมจิง โปรดักส จํากัด
-

บริษัท ซีแพค เอเชีย อิมเมจิง 

โปรดักส จํากัด

308 กษ 0514 01 2 0050 62
บริษัท อควา แคร เทรดดิ้ง 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

และ Pediococcus pentosaceus 

ปริมาณจุลินทรียไมนอยกวา 

1.0x10^8 CFU/g

เอ็ม 1000 

(M 1000)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อควา แคร เทรดดิ้ง 

จํากัด
-

บริษัท อควา แคร เทรดดิ้ง 

จํากัด

309 กษ 0514 01 2 0051 62 บริษัท มอนเทค เอเชีย จํากัด นําเขา จุลินทรีย

Bacillus 

subtilis/amyloliquefaciens,Bacillus 

subtilis/amyloliquefaciens,Bacillus 

megaterium และ Bacillus 

licheniformis 

ปริมาณจุลิทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

4.0x10^8 CFU/g

โปร พาวเดอร

 พาวเวอร 

(Pro Powder Power)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Bio Future Ltd. ประเทศสาธารณรัฐไอซแลนด บริษัท มอนเทค เอเชีย จํากัด

310 กษ 0514 01 2 0052 62 บริษัท เอเชีย สตารแลป จํากัด ผลิต จุลินทรีย
Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/g

เอเชีย สตาร แบคซิน 

(ASIA STAR BACCIN)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท เอเชีย สตารแลป จํากัด - บริษัท เอเชีย สตารแลป จํากัด

311 กษ 0514 01 2 0053 62 บริษัท เอเชีย สตารแลป จํากัด ผลิต จุลินทรีย
Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/g

ไบโอ ไทด 

(BIO TIDE)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท เอเชีย สตารแลป จํากัด - บริษัท เอเชีย สตารแลป จํากัด

312 กษ 0514 01 2 0054 62
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพาย 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

และ Bacillus licheniformis

 ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^8 CFU/g

อะควา เพรพ 

(Aqua Prep)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพาย 

จํากัด
-

บริษัท สยาม อะกริ ซัพพาย 

จํากัด

313 กษ 0514 01 2 0055 62
บริษัท ไวทเครน (วี.88) 

อะควาเท็ค จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis 

ปริมาณจุลินทรียไมนอยกวา 

1.0x10^6 CFU/g

ไบโอโทนิค 

(Bio Tonic)

ควบคุมเชื้อแบคทีเรียวิบริโอในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวืน้ํา

บริษัท ไวทเครน (วี.88) 

อะควาเท็ค จํากัด
-

บริษัท ไวทเครน (วี.88) 

อะควาเท็ค จํากัด

314 กษ 0514 01 2 0056 62
บริษัท เบ็นไมเยอร 

เคมีคอลส(ท)ี จํากัด
นําเขา

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

 (ไอโอดีน)

Povidone iodine as available iodine 

20% w/w

โพวิโดน-ไอโอดีน 

ดับโดน 

(Povidone-Iodine 

Dubldone)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Marcus Research 

Laboratory,Inc.
ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท เบ็นไมเยอร

 เคมีคอลส(ท)ี จํากัด

315 กษ 0514 10 2 0057 62 บริษัท กิบสัน ไบโอเทค จํากัด นําเขา
ไฮโดรเจน

เปอรออกไซด 

(hydrogen peroxide)

Hydrogen peroxide 50% w/w
ฮูวา-ซาน ทีอาร-50 

(HUWA-SAN TR-50)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Roam Technology NV

ประเทศราชอาณาจักร

เบลเยียม
บริษัท กิบสัน ไบโอเทค จํากัด
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316 กษ 0514 01 2 0058 62 บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด ผลิต
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidone iodine as available iodine 

1.0% w/v

โพวิดีน 100

 (POVIDONE 100)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด - บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด

317 กษ 0514 01 2 0059 62 บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด ผลิต
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidone iodine as available iodine 

1.0% w/v

โซลูดีน อัลตรา 

(SOLUDINE ultra)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด - บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด

318 กษ 0514 01 2 0060 62
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidone iodine as  available iodine 

10% w/w

โคไอโอดีน 

(COIODINE)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด

319 กษ 0514 01 2 0061 62 บริษัท นนททรีเซีย จํากัด ผลิต
เมทัลดีไฮด 

(metaldehyde)

r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1, 3, 5, 7-

tetroxocane 6% GB
คีทัล กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท นนททรีเซีย จํากัด - บริษัท นนททรีเซีย จํากัด

320 กษ 0514 01 2 0062 62 บริษัท นนททรีเซีย จํากัด ผลิต
เมทัลดีไฮด 

(metaldehyde)

r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1, 3, 5, 7-

tetroxocane 6% GB
เซอรี่เคท กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท นนททรีเซีย จํากัด - บริษัท นนททรีเซีย จํากัด

321 กษ 0514 01 2 0063 62 บริษัท นนททรีเซีย จํากัด ผลิต
เมทัลดีไฮด 

(metaldehyde)

r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1, 3, 5, 7-

tetroxocane 6% GB
สลาฟ กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท นนททรีเซีย จํากัด - บริษัท นนททรีเซีย จํากัด

322 กษ 0514 01 2 0064 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

นิโคลซาไมด 

(niclosamide)

2´, 5-dichloro-4´- nitrosalicylanilide 

83.1% w/w

ไลโซ 

(LISO)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

323 กษ 0514 01 2 0065 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

นิโคลซาไมด 

(niclosamide)

2´, 5-dichloro-4´- nitrosalicylanilide 

83.1% w/w

มอลลูไซด 

(MOLLUCIDE)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

324 กษ 0514 01 2 0066 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

นิโคลซาไมด 

(niclosamide)

2´, 5-dichloro-4´- nitrosalicylanilide 

50.0% w/w

มาคอก

 (MACOX)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

325 กษ 0514 01 2 0067 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

นิโคลซาไมด 

(niclosamide)

2´, 5-dichloro-4´- nitrosalicylanilide 

50.0% w/w

มอลลัสซี่ 

(MOLLUSCY)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

326 กษ 0514 01 2 0068 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

นิโคลซาไมด 

(niclosamide)

2´, 5-dichloro-4´- nitrosalicylanilide 

50.0% w/w

นารูไซด 

(NARUCIDE)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

327 กษ 0514 01 2 0069 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

นิโคลซาไมด 

(niclosamide)

2´, 5-dichloro-4´- nitrosalicylanilide 

50.0% w/w

มาคัส-โซ 

(MARCUS-ZO)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ อินโนเวชั่น 

อะโกร จํากัด

328 กษ 0514 01 2 0070 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

นิโคลซาไมด 

(niclosamide)

2´, 5-dichloro-4´- nitrosalicylanilide 

50.0% w/w

เลนโซ 

(LENZO)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท อะโกรซายซ อินเตอร

เทรด จํากัด
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329 กษ 0514 01 2 0001 63 บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด ผลิต
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidone iodine as available iodine 

10% w/w

เพียวทาดีน 100

 (PURETADINE 100)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด - บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด

330 กษ 0514 01 2 0002 63 บริษัท ออลเวท จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

และ Bacillus licheniformis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^8 CFU/g

เซ็นเตอร แบค 

(CENTER BAC)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ออลเวท จํากัด - บริษัท เกษตร เซ็นเตอร จํากัด

331 กษ 0514 01 2 0003 63 บริษัท ออลเวท จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

และ Bacillus licheniformis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^8 CFU/g

ออล-แบคไซม 

(ALL-BACTZYME)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ออลเวท จํากัด - บริษัท ออลเวท จํากัด

332 กษ 0514 01 2 0004 63 บริษัท ออลเวท จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

และ Bacillus licheniformis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^8 CFU/g

ไทโอแบค 

(THIOBAC)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ออลเวท จํากัด - บริษัท ออลเวท จํากัด

333 กษ 0514 01 2 0005 63
บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด
นําเขา

นิโคลซาไมด 

(niclosamide)

2', 5-dichloro-4'-nitrosalicylanilide 

83.1% w/w

นิกกี้ 85 

(NIKKI 85)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Yunnan Litto Chemicals 

Corporation

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด

334 กษ 0514 01 2 0006 63
บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด
นําเขา

นิโคลซาไมด 

(niclosamide)

2', 5-dichloro-4'-nitrosalicylanilide 

83.1% w/w

นิโก 

(NICO)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Yunnan Litto Chemicals 

Corporation

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท โฟโตกรีน เคมีคอล 

จํากัด

335 กษ 0514 01 2 0007 63
บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด
นําเขา

นิโคลซาไมด 

(niclosamide)

2', 5-dichloro-4'-nitrosalicylanilide 

83.1% w/w

บาเลสตา

 (BALESTA)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Yunnan Litto Chemicals 

Corporation

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท บูม อะโกร จํากัด

336 กษ 0514 01 2 0008 63
บริษัท เคมโททรนิคส โปรดักส

 จํากัด
ผลิต

คอปเปอร ซัลเฟต เพน

ตะไฮเดรต 

(copper sulfate 

pentahydrate)

Copper sulfate pentahydrate 

96 - 100% as copper 24% w/w

คอปเปอร-128 

(คอปเปอร ซัลเฟต เพนตะไฮ

เดรต)

 (Copper-128 

(Copper sulfate 

pentahydrate))

กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท เคมโทรนิคส โปรดักส 

จํากัด
-

บริษัท เคมโทรนิคส โปรดักส 

จํากัด

337 กษ 0514 01 2 0009 63 บริษัท ออลเวท จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

และ Bacillus licheniformis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^8 CFU/g

ไมตรินิล

 (MAITRINIL)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ออลเวท จํากัด - บริษัท ออลเวท จํากัด

338 กษ 0514 01 2 0010 63
บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด
นําเขา

นิโคลซาไมด 

(niclosamide)

2', 5-dichloro-4'-nitrosalicylanilide 

83.1% w/w

ซัสโก 

(SUSCO)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Yunnan Litto Chemicals 

Corporation

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท ฟรีมารเก็ต อโกร จํากัด

339 กษ 0514 01 2 0011 63 บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด ผลิต
อีมาเมกตินเบนโซเอต

 (emamectin 

benzoate)

Emamectin benzoate 5% w/w
โปรตอน-เอ็กซ 

(Proton-X)
 เพื่อกําจัดเห็บในปลาทอง  บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด -  บริษัท ฟอรมูลาร-เอ จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

340 กษ 0514 01 2 0013 63 บริษัท พีที อโกรเทค จํากัด นําเขา

โพแทสเซียม

เปอรแมงกาเนต 

(potassium 

permanganate)

Potassium permanganate 99.3% w/w
อควา ดิสโซฟ 

(Aqua dissolved)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Magnesia Chemicals LLP. ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย บริษัท พีที อโกรเทค จํากัด

341 กษ 0514 01 2 0014 63
บริษัท มิลเลนเนียม ฟารม 

จํากัด
ผลิต

เมทัลดีไฮด 

(metaldehyde)

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-

tetraoxacyclooctane 5%

เมทัลดีไฮด 5 จีบี 

(Metaldehyde 5 GB)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มิลเลนเนียม ฟารม 

จํากัด
-

บริษัท มิลเลนเนียม ฟารม 

จํากัด

342 กษ 0514 01 2 0016 63
บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 

2.0% w/w

ไอ ดีน 99 

(I DINE 99)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
- บริษัท อินวิโทร จํากัด

343 กษ 0514 01 2 0017 63
บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine

 3.5% w/w

ไอ ดีน 350 

(I DINE 350)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
- บริษัท อินวิโทร จํากัด

344 กษ 0514 01 2 0018 63
บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidone iodine as available iodine 

1.0% w/w

โพวิโดน-10 

(POVIDONE-10)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
- บริษัท อินวิโทร จํากัด

345 กษ 0514 01 2 0019 63
บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 

1.0% w/w

พี ดีน 100 

(P DUNE 100)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด
-

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด

346 กษ 0514 01 2 0020 63
บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine

 1.0% w/w

พี นาดีน 999 

(P NADINE 999)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด
-

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด

347 กษ 0514 01 2 0021 63
บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 

2.0% w/w

เอพี ดีน 90 

(AP DINE 90)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด
-

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด

348 กษ 0514 01 2 0022 63
บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 

2.0% w/w

คอมเพล็กซ 600 

(COMPLEX 600)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด
-

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด

349 กษ 0514 01 2 0023 63
บริษัท เอ.เอส.พี.

 อาหารสัตว จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 

3.0% w/w

อควา พี ดีน 300 

(AQUA P DINE 300)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด
-

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด

350 กษ 0514 01 2 0024 63
บริษัท เอ.เอส.พี.

 อาหารสัตว จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Povidone iodine as available iodine 

1.0% w/w

พี ดีน คอมเพล็กซ

 (P DINE COMPLEX)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด
-

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด

351 กษ 0514 01 2 0025 63 บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0X10
7
 CFU/g

บ-ีแบค 2090 

(B-BAC 2090)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด - บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

352 กษ 0514 01 2 0026 63 บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

และ Bacillus licheniformis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0X10
7
 CFU/g

บีเอสแอล 99 

(BSL 99)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด - บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด

353 กษ 0514 01 2 0027 63
บริษัท ไตเหลียงเคมีภัณฑ 

จํากัด
นําเขา

โพแทสเซียม

เปอรแมงกาเนต 

(potassium 

permanganate)

Potassium permanganate 99% w/w
ทีแอลพีพี 

(TLPP)

ลดปริมาณแบคทีเรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา

Chongqing Changyuan 

Group Limited

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท ไตเหลียงเคมีภัณฑ 

จํากัด

354 กษ 0514 01 2 0028 63
บริษัท ไตเหลียงเคมีภัณฑ 

จํากัด
นําเขา

โพแทสเซียม

เปอรแมงกาเนต 

(potassium 

permanganate)

Potassium permanganate 99% w/w
ทีแอลพีพี

 (TLPP)

ลดปริมาณแบคทีเรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา
Magnesia Chemicals LLP. ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

บริษัท ไตเหลียงเคมีภัณฑ 

จํากัด

355 กษ 0514 01 2 0029 63
บริษัท เอเชีย สตาร เทรด 

จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis/amyloliquefaciens 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/g

ไบโอ สตาร 

(Bio Star)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เอเชีย สตาร เทรด 

จํากัด
-

บริษัท เอเชีย สตาร เทรด 

จํากัด

356 กษ 0514 01 2 0030 63
บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด
ผลิต

ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Ethoxylated nonyl phenol iodine 

complex as available iodine 

2.0% w/w

อควา พี ดีน 222 

(AQUA P DINE 222)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด
-

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด

357 กษ 0514 01 2 0031 63
บริษัท เอ.เอส.พี.

 อาหารสัตว จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 10% w/w และ Glutaraldehyde

 20% w/w

อัลฟา ไซด 

(ALPHA CIDE)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด
-

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด

358 กษ 0514 01 2 0032 63
บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 10% w/w และ Glutaraldehyde

 15% w/w

กลูตา เว็ท 

(GLUTA VET)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด
-

บริษัท เอ.เอส.พี. 

อาหารสัตว จํากัด

359 กษ 0514 01 2 0031 63
บริษัท วิทยคอรป โปรดักส 

จํากัด
นําเขา

โพแทสเซียม

เปอรแมงกาเนต 

(potassium 

permanganate)

Potassium permanganate ไมนอยกวา 

99% w/w

โพแทสเซียม

เปอรแมงกาเนต 

(potassium 

permanganate)

ลดปริมาณแบคทีเรียในบอเลี้ยงกุง Organic Industries Pvt. Ltd. ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
บริษัท วิทยคอรป โปรดักส 

จํากัด

360 กษ 0514 01 2 0032 63
บริษัท ไวทเครน (วี.88) 

อะควาเท็ค จํากัด
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus subtilis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^6 CFU/g

ไบโออะควา 

(BioAqua)

ควบคุมเชื้อแบคทีเรียวิบริโอในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ไวทเครน (วี.88) 

อะควาเท็ค จํากัด
-

บริษัท ไวทเครน (วี.88) 

อะควาเท็ค จํากัด

361 กษ 0514 01 2 0033 63
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร 

จํากัด (มหาชน)
ผลิต จุลินทรีย

Bacillus pumilus และ Bacillus 

licheniformis 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมนอยกวา 

1.0x10^7 CFU/g

ไบโอติก 

(BIOTIC)

ลดตะกอนสารอินทรียในบอ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เจริญโภคภัณฑ

อาหาร จํากัด (มหาชน)
 - บริษัท แอ็ดวานซฟารมา จํากัด

362 กษ 0514 01 2 0035 63 บริษัท ออลเวท จํากัด นําเขา
ผลิตภัณฑฆาเชื้อ 

(ไอโอดีน)

Alkyl aryl polyoxyethylene iodine 

complex as available iodine 10% w/w

มิซูฟอร 

(MIZUPHOR)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Biostadt India Limited ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย บริษัท ออลเวท จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

363 กษ 0514 01 2 0036 63 บริษัท ซ.ีซี. อินเตอรเทค จํากัด นําเขา
นิโคลซาไมด

 (niclosamide)

2´, 5-dichloro-4´- nitrosalicylanilide 

ethanolamine salt 50% w/w

เชลล-ซี 

(Shell-C)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Nantong Luosen 

Chemicals Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท ซ.ีซี. อินเตอรเทค จํากัด

364 กษ 0514 01 2 0037 63
บริษัท เกรทแพค อโกรเทค 

จํากัด
นําเขา

นิโคลซาไมด 

(niclosamide)

2', 5-dichloro-4'-nitrosalicylanilide 

50.0% WP

เอสซาไมด 

(S SAMIDE)
กําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Jiangsu Aijin Agrochemical 

Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บรัษท เกรทแพค อโกรเทค 

จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

1 กษ 0514 01 3 0028 42 บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด ผลิต
ไตรฟลูราลิน 

(trifluralin)
trifluralin 48% w/v

โอ-แลน

 (O-LAN)
เพื่อลดปริมาณซูโอแทมเนียม บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด - บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด

2 กษ 0514 01 3 0008 43 บริษัท เจียไต จํากัด ผลิต
ไตรคลอรฟอน 

(trichlorfon)
Trichlorfon 97% SP

ไตรคลอรฟอน 

(TRICHLORFON)
เพื่อกําจัดศัตรูในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท เจียไต จํากัด - บริษัท เจียไต จํากัด

3 กษ 0514 01 3 0003 45 บริษัท เจียไต จํากัด ผลิต
ไตรคลอรฟอน 

(trichlorfon)
Trichlorfon 97% SP

ซันเทอเร็กซ 97 

(SUNTEREX 97)
เพื่อกําจัดศัตรูในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท เจียไต จํากัด - บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด

4 กษ 0514 01 3 0005 52 บริษัท เคมีเอเซีย จํากัด นําเขา
ไตรฟลูราลิน 

(trifluralin)
Trifluralin 48%

ไตรฟลูราลิน 48% 

(TRIFLURALIN 48%)

ใชกําจัดโปรโตซัวซูโอแทมเนียม

ในกุงขาว

Jiangsu Fengshan Group 

Co.,Ltd

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท เคมีเอเซีย จํากัด

5 กษ 0514 01 3 0001 53 บริษัท อะโกรไบโอเมท จํากัด นําเขา

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80% w/w
KELKO - 80%

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

THOR SPECIALTIES SDN 

BHD
ประเทศมาเลเซีย บริษัท อะโกรไบโอเมท จํากัด

6 กษ 0514 01 3 0002 53
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 15% w/v , 

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 10% w/v , 

Polyethoxylated nonyl phenol 3.0% 

w/v

เซ็พเตอร-จี 

(SEPTER - G)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
- บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด

7 กษ 0514 01 3 0001 54
บริษัท อินเตอรเว็ท

 (ประเทศไทย) จํากัด
นําเขา ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 15% w/w , 

 Coco benzyl dimethyl ammonium 

chloride 10% w/w

แอควา ออมนิไซด 

(Aqua Omnicide)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Coventry Chemicals Ltd. ประเทศสหราชอาณาจักร

บริษัท อินเตอรเว็ท 

(ประเทศไทย) จํากัด

8 กษ 0514 01 3 0003 54 บริษัท กรุฟเน็ต เม็ทดิชิน จํากัด นําเขา

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl  ammonium 

chloride 80% w/w

เบนซัลโคเนียม คลอไรด 

(บีเคซ)ี 80%

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Zhejiang Medicines and 

Health products Imp. & 

Exp. Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท กรุฟเน็ต เม็ทดิซิน จํากัด

9 กษ 0514 01 3 0006 54
บริษัท ญาโณทัย อินเตอรเท

รด จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80% w/v

ไบโอ-ควอท 80 

(BIO-QUAT 80)

ใชสําหรับฆาเชื้อบนผิวและอุปกรณใน

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ญาโนทัย อินเตอรเทรด

 จํากัด
-

บริษัท ญาโนทัย อินเตอรเทรด

 จํากัด

10 กษ 0514 01 3 0001 55 บริษัท ไบเออรไทย จํากัด ผลิต
ไตรคลอรฟอน 

(trichlorfon)
Trichlorfon  

ดิพเทอเร็กซ 97 

(DIPTEREX 97)
เพื่อกําจัดพาหะโรคกุง บริษัท ไบเออรไทย จํากัด  - บริษัท ไบเออรไทย จํากัด

11 กษ 0514 01 3 0002 55 บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl benzyl dimethyl ammonium 

chloride 50.0% w/w

เซฟ ไซด 50 บ.ีเค.ซี 

(Safe Side 50 B.K.C)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด - บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด

12 กษ 0514 01 3 0003 55 บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl benzyl dimethyl ammonium 

chloride 50.0%w/w

เซฟเวอร บี.เค.ซี 

(Saver B.K.C)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด - บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด

13 กษ 0514 01 3 0004 55 บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl benzyl dimethyl ammonium 

chloride 10.0%

วอเตอร-เซฟ 

(Water Safe)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด - บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

14 กษ 0514 01 3 0005 55 บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl benzyl dimethyl ammonium 

chloride 80.0% w/w

เซฟเวอร 80 บ.ีเค.ซี 

(Saver 80 B.K.C)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด - บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด

15 กษ 0514 01 3 0006 55 บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl benzyl dimethyl ammonium 

chloride 80.0%

เซฟ ไซด 80 บ.ีเค.ซี 

(Safe Side 80 B.K.C)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด - บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด

16 กษ 0514 01 3 0014 55
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80% w/w

โคเดล 80 

(CODEL 80)

ฆาเชื้อบนผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด

17 กษ 0514 01 3 0023 55 บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80%

บีเคซี เอ 80 

(BKC A 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด - บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด

18 กษ 0514 01 3 0024 55 บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80%

เอ็มเค-บีเคซี 80 

(MK-BKC 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด - บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด

19 กษ 0514 01 3 0025 55 บริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จํากัด ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl benzyl dimethyl ammonium 

chloride 80% w/w

เบ็ทเทอร บีเคซี 80% 

(BETTER BKC 80%)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จํากัด  -

บริษัท แอนิเทค โทเทิล 

โซลูชั่น จํากัด

20 กษ 0514 01 3 0026 55 บริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จํากัด ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค

Glutaraldehyde 15% w/v,  Alkyl 

benzyl dimethyl ammonium chloride 

4% w/v, n-Octyl decyl dimethyl 

ammonium chloride 3% w/v, Di-n- 

Octyl dimethyl ammonium chloride 

1.5% w/v, Di-n-Decyl dimethyl 

ammonium chloride 1.5% w/v

คลอรัลดีไฮด 

(CHLORALDEHYDE)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จํากัด  -

บริษัท แอนิเทค โทเทิล 

โซลูชั่น จํากัด

21 กษ 0514 01 3 0034 55 บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl benzyl dimethyl  ammonium 

chloride 80% w/w

นิว เซฟ-โกลด 80 

(NEU SAVE-GOLD 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ธนันต อินทราโกร จํากัด - บริษัท ธนันต อินทราโกร จํากัด

22 กษ 0514 01 3 0035 55 บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl benzyl dimethyl  ammonium 

chloride 50% w/w

นิว เซฟ-ซี 50

 (NEU SAVE-C 50)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ธนันต อินทราโกร จํากัด - บริษัท ธนันต อินทราโกร จํากัด

23 กษ 0514 01 3 0002 56
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล 

(ประเทศไทย) จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

benzalkonium chloride 80%
ซานิโซล ซี-80 

(SANISOL C-80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล 

(ประเทศไทย) จํากัด
-

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล 

(ประเทศไทย) จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

24 กษ 0514 01 3 0011 56 
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Potassium peroxymonosulphate 50.0

 % w/w และ Sodium 

dichloroisocyanurate 5.0 % w/w 

(as oxidizing power 3.0 % w/w)

ไวรูสนิป อะควา 

(Virusnip Aqua)

ฆาเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
-

บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย)

 จํากัด

25 กษ 0514 01 3 0012 56
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Quaternary ammonium compound , 

benzyl -C8-18- alkyldimethyl , chloride 

82%

อควา บีเคซี 80

 (AQUA BKC 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
-

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด

26 กษ 0514 01 3 0013 56
บริษัท อินเตอรไลฟ ฟารมา 

จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

อัลคิล เบนซิล ไดเมทธิล แอมโมเนียม คลอ

ไรด 80% w/v

ไลฟควอท - 800 

(Life Quart - 800)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อินเตอรไลฟ ฟารมา 

จํากัด
-

บริษัท ซ.ียู. อะกรีเวท 

(ไทยแลนด) จํากัด

27 กษ 0514 01 3 0014 56
บริษัท อินเตอรไลฟ ฟารมา 

จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

อัลคิล เบนซิล ไดเมทธิล แอมโมเนียม คลอ

ไรด 50% w/v

ไลฟควอท - 500 

(Life Quart - 500)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อินเตอรไลฟ ฟารมา 

จํากัด
-

บริษัท ซ.ียู. อะกรีเวท 

(ไทยแลนด) จํากัด

28 กษ 0514 01 3 0015 56
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Quaternary compounds, benzyl-C8-18-

alkyldimethyl, chlorides 82%

ซุปเปอร คลีน 80 

(SUPER CLEAN 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
-

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด

29 กษ 0514 01 3 0018 56
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides 

80% w/w

บีอารเอฟ 9999 

(BRF 9999)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด

30 กษ 0514 01 3 0019 56
บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl benzyl dimethyl ammonium 

chloride 80%

สตารเซฟ 

(STARSAVE)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) 

จํากัด

31 กษ 0514 01 3 0020 56 บริษัท ไบเออรไทย จํากัด ผลิต

TROCLOSENE 

SODIUM (Sodium 

Dichloroisocyanurate)

Troclosene sodium 54% w/w เทียบเทา

กับ available chlorine 35.4% w/w

อควาเซ็พท 3.0 

(Aquasept 3.0)

ลดปริมาณแบคทีเรียในบอเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา
บริษัท ไบเออรไทย จํากัด - บริษัท ไบเออรไทย จํากัด

32 กษ 0514 01 3 0022 56
บริษัท แอคทิวา สวิส 

(ประเทศไทย) จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Sodium hypochlorite 0.035% w/v , 

Chlorine dioxide 0.0011% w/v , 

Sodium chlorate 0.0015% w/v, Ozone 

0.0024% w/v (as available chlorine 

0.04% w/v)

สเตอริแพลนท 

(Steriplant)

ฆาเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท แอคทิวา สวิส 

(ประเทศไทย) จํากัด
-

บริษัท แอคทิวา สวิส 

(ประเทศไทย) จํากัด

33 กษ 0514 01 3 0010 57
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต

กลูตารัลดีไฮด 

(glutaraldehyde)
Glutaraldehyde 50% w/w

กลูตา 50

 (GLUTA 50)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
-

บรัท เพอรเฟค อควาคัลเจอร 

จํากัด

34 กษ 0514 01 3 0011 57
บริษัท ญาโณทัย อินเตอรเท

รด จํากัด
นําเขา

กลูตารัลดีไฮด 

(glutaraldehyde)
Glutaraldehyde 50% w/w

UCARCIDE ™ 250 

Antimicrobial

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

The Dow Chemical 

Company
ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท ญาโนทัย อินเตอรเทรด

 จํากัด
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35 กษ 0514 01 3 0012 57 บริษัท เกษตร เซ็นเตอร จํากัด นําเขา
Tosylchloramide 

sodium

Sodium p-toluenesulfonchloramide , 

trihydrate 100%

ฮาลามิด 

(Halamid)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณในการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Axcentive SARL ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส บริษัท เกษตร เซ็นเตอร จํากัด

36 กษ 0514 01 3 0013 57
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
นําเขา

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80% w/w

เอ็มเอ็กซ ควอท 80 

(MX QUAT 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Rugao Wanli Chemical 

Industry Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด

37 กษ 0514 01 3 0014 57 บริษัท ไทย-แดน จํากัด นําเขา

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Dodecyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80% w/v

เบนซัลโนเนียมคลอไรด,

1227 

(BENZALKONIUM 

CHLORIDE,1227)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Shandong Taihe Water 

Treatment Co.,Ltd.

ประเทศสาธารณ

รัฐประชาชนจีน
บริษัท ไทย-แดน จํากัด

38 กษ 0514 01 3 0015 57
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
นําเขา

ควอเทอรนารี

แอมโมเนียมคอมปาวน 

(Quaternary 

ammonium 

compounds)

Octyl decyl dimethyl ammonium 

chloride 40% w/w , Diocthyl dimethyl 

ammonium chloride 20% w/w , 

Didecyl dimethyl ammonium chloride 

20% w/w , Ethanol 10% w/w

บารแดค 2880 

(BARDAC 2880)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Lonza Microbial Control 

Asia Pacific Pte Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด

39 กษ 0514 01 3 0016 57
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
นําเขา

กลูตารัลดีไฮด 

(glutaraldehyde)
Glutaraldehyde 50% w/w

โพรเทคทอล จีเอ 50 

(PROTECTOL GA 50)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
BASF SE 

ประเทศสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด

40 กษ 0514 01 3 0017 57
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
นําเขา

กลูตารัลดีไฮด 

(glutaraldehyde)
Glutaraldehyde 50% w/w

กลูตารัลดีไฮด 50 พีซีที 

(GLUTARALDEHYDE 

50 PCT)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Hubei Microbial Control 

Biological Technology Co., 

Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด

41 กษ 0514 01 3 0018 57
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล 

(ประเทศไทย) จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

benzalkonium chloride 80%
ซานิโซล เอ็ม-80 

(SANISOL M-80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล 

(ประเทศไทย) จํากัด
-

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล 

(ประเทศไทย) จํากัด

42 กษ 0514 01 3 0001 58
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 25% w/v , 

Didecyl dimethyl ammonium chloride 

9.9% w/v

โพกาไซด 

(POGACIDE)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

43 กษ 0514 01 3 0002 58
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 25% w/v , 

Didecyl dimethyl ammonium chloride 

9.9% w/v

กลูตาคลีน 

(GLUTACLEAN)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด

44 กษ 0514 01 3 0003 58
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 25% , 

Alkyll dimethyl benzyl ammonium 

chloride 9.9

กลูตารอล 191 

(GLUTARAL 191)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
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45 กษ 0514 01 3 0004 58
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 25% w/v , 

Didecyl dimethyl ammonium chloride 

9.9% w/v

เซฟการด 

(SAFEGUARD)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

46 กษ 0514 01 3 0005 58
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 25% w/v ,

 Didecyl dimethyl ammonium chloride 

9.9% w/v

แอนตี้-โฟว 

(ANTI-4)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด

47 กษ 0514 01 3 0006 58
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 15%  , 

Didecyl dimethyl ammonium chloride 

9.9%

สต็อปเปอร 

(STOPPER)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด

48 กษ 0514 01 3 0007 58
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 25% w/v , 

Didecyl dimethyl ammonium chloride 

9.9% w/v

โฟวการด 

(FOURGUARD)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ อินโนเวชั่น อะ

โกร จํากัด

49 กษ 0514 01 3 0008 58 บริษัท ไทย อะโกรเทรด จํากัด นําเขา
ไตรคลอรฟอน 

(trichlorfon)
Trichlorfon 80% SP

ไตรคลอรฟอน 

(TRICHLORFON)
เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

HEZE BeiLian 

Agrochemcial 

Manufacture Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท ไทย อะโกรเทรด จํากัด

 และ บริษัท เคที โพรเทค 

จํากัด

50 กษ 0514 01 3 0009 58
บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80%

นีโอเซฟ 8000 

(NEOSAFE 8000)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
-

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

51 กษ 0514 01 3 0010 58
หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เอ

 เทรดดิ้ง กรุป
ผลิต

มาลาไคต กรีน ออกซา

เลต (malachite green

 oxalate)

malachite green oxalate 1.31% มาลา ฟช พลัส กําจัดปรสิตภายนอกในปลาสวยงาม
หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เอ 

เทรดดิ้ง กรุป
-

หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เอ 

เทรดดิ้ง กรุป

52 กษ 0514 01 3 0011 58
หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เอ 

เทรดดิ้ง กรุป
ผลิต

มาลาไคต กรีน ออกซา

เลต (malachite green

 oxalate)

malachite green oxalate 3.55% อควาติก เอ พลัส กําจัดปรสิตภายนอกในปลาสวยงาม
หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เอ 

เทรดดิ้ง กรุป
-

หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เอ 

เทรดดิ้ง กรุป

53 กษ 0514 01 3 0012 58
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 15% w/v , 

Didecyl dimethyl ammonium chloride 

10% w/v

เพียวการด 

(PUREGUARD)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท อะโกรซายซ อินเตอร

เทรด จํากัด

54 กษ 0514 01 3 0013 58
บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 15% w/w , 

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 10% w/w

กลูตาโซล-เอจี 

(GLUTASOL-AG)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
-

บริษัท นีโอไซเอ็นซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด

55 กษ 0514 01 3 0001 59
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด ควอลิตี้

 ซัพพลาย (2010) จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Quaternary ammonium compound , 

benzyl -C8-18- alkyldimethyl , chloride 

80%

เอส.ซี. บ.ีเค.ซี. 80

 (S.C. B.K.C. 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท พรีเมี่ยม แอนด ควอลิตี้

 ซัพพลาย (2010) จํากัด
-

บริษัท พรีเมี่ยม แอนด ควอลิตี้

 ซัพพลาย (2010) จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

56 กษ 0514 01 3 0002 59
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด ควอลิตี้

 ซัพพลาย (2010) จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Quaternary ammonium compound , 

benzyl -C8-18- alkyldimethyl , chloride 

80%

บีวี บ.ีเค.ซี. 80%

 (BV B.K.C. 80%)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท พรีเมี่ยม แอนด ควอลิตี้

 ซัพพลาย (2010) จํากัด
-

หางหุนสวนจํากัด ไบโอ วิชั่น 

อะควาคัลเจอร

57 กษ 0514 01 3 0003 59
บริษัท เบ็นไมเยอร 

เคมีคอลส (ท)ี จํากัด
นําเขา

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80%

บีซี 80 

(BC 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Quat-Chem Ltd. ประเทศสหราชอาณาจักร

บริษัท เบ็นไมเยอร 

เคมีคอลส (ท)ี จํากัด

58 กษ 0514 01 3 0004 59
บริษัท ไซโนเคม ฟารมแคร 

(ประเทศไทย) จํากัด
นําเขา

ไตรคลอรฟอน 

(trichlorfon)
Trichlorfon 97% SP

ไตรคลอรฟอน 97% 

(Trichlorfon 97% SP)
เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Nantong Jiangshan 

Agrochemical & 

Chemicals Limted Liability 

Co.,

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท เซฟฟารม จํากัด และ 

บริษัท ลัดดา จํากัด

59 กษ 0514 01 3 0005 59 บริษัท พีที เคม เมอรส จํากัด นําเขา
เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Dodecyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80%

เบนซัลโซเนียม คลอไรด

 80% 

(benzalkonium 

chloride 80%)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Shandong Taihe 

Chemicals Co., Ltd

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท พีที เคม เมอรส จํากัด

60 กษ 0514 01 3 0006 59
บริษัท ทีทีแอนดดี โปรดัคส 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 15% w/v ,

 Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 10% w/v

คลินนิก ทูเอ็นวัน 

(CLINNIC 2N1)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ทีทีแอนดดี โปรดัคส 

จํากัด

บริษัท ทีทีแอนดดี โปรดัคส 

จํากัด
บริษัท ออล เวท จํากัด

61 กษ 0514 01 3 0007 59
บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80% w/w

แมคโคร-80 บ.ีเค.ซี. 

(MACRO-80 B.K.C.)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด
-

บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด

62 กษ 0514 01 3 0008 59 บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80% w/w

กูด บ.ีเค.ซี. 80% 

(GOOD B.K.C. 80%)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด - บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด

63 กษ 0514 01 3 0009 59
บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80% w/w

เซฟ เกรท 

(SAFE GRATE)

ฆาเชื้อบนผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
-

บริษัท อินทิเกรท อกรี เทค 

จํากัด

64 กษ 0514 01 3 0010 59
บริษัท ญาโณทัย อินเตอรเท

รด จํากัด
นําเขา

ควอเทอรนารี

แอมโมเนียมคอมปาวน 

(Quaternary 

ammonium 

compounds)

Octyl decyl dimethyl ammonium 

chloride 40% w/w , Diocthyl dimethyl 

ammonium chloride 20% w/w , 

Didecyl dimethyl ammonium chloride 

20% w/w

คอมบาย ควอท 

(COMBINE QUAT)

ฆาเชื้อบนผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
- -

บริษัท ญาโนทัย อินเตอรเทรด

 จํากัด

65 กษ 0514 01 3 0011 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl  benzyl dimethyl ammonium 

chloride 80%

ยูนิเซฟ 80 

(UNISAFE 80)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด

66 กษ 0514 01 3 0012 59
บริษัท ทีทีแอนดดี โปรดัคส 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 30% w/v,

 Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 10% w/v

เซฟ โซน 

(SAFE ZONE)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ทีทีแอนดดี โปรดัคส 

จํากัด

บริษัท ทีทีแอนดดี โปรดัคส 

จํากัด

บริษัท โอเรียนทฟารมาเค็ม 

จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

67 กษ 0514 01 3 0013 59
บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl  ammonium 

chloride 80%

เบลซัล เกรท

 (BENSUL GRATE)

ฆาเขื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
-

บริษัท อินทิเกรท อกรี เทค 

จํากัด

68 กษ 0514 01 3 0014 59
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต

กลูตารัลดีไฮด 

(glutaraldehyde)
Glutaraldehyde 50% w/w

ทารอล จี 

(Taral G)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณในการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด

69 กษ 0514 01 3 0015 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

น็อค-ซู 

(KNOCK-ZU)

กําจัดเชื้อราและปรสิต

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโปรดักซ 

จํากัด

70 กษ 0514 01 3 0016 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

พาราไซด

 (PARACIDE)

กําจัดเชื้อราและปรสิต

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

71 กษ 0514 01 3 0017 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

อควาไซด 

(AQUACIDE)

กําจัดเชื้อราและปรสิต

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

72 กษ 0514 01 3 0018 59 บริษัท ซ.ีซี. อินเตอรเทค จํากัด นําเขา

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Dodecyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80%

เบนซัลโซเนียม คลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Shandong Taihe 

Chemicals Co., Ltd

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท ซ.ีซี.อินเตอรเทค จํากัด

73 กษ 0514 01 3 0019 59 บริษัท พรีเมอร จํากัด ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)
∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v
เมอรารีน เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บริษัท พรีเมอร จํากัด - บริษัท พรีเมอร จํากัด

74 กษ 0514 01 3 0021 59 บริษัท เคมีเอเซีย จํากัด นําเขา

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Benzalkonium chloride 80%

เบนซัลโคเนียม คลอไรด

 80% (ซานทรีต เอ็ม

แซต 
®
 3080) 

BENZALKONIUM 

CHLORIDE 80% 

(SANTREAT MZ ® 

3080)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Melzer Chemical PVT. Ltd. ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย บริษัท เคมีเอเซีย จํากัด

75 กษ 0514 01 3 0023 59 บริษัท โกเวล จํากัด นําเขา

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl benzyl dimethyl  ammonium 

chloride 80%

อารแควด เอ็มซีบ-ี80 

(ARQUAD MCB-80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Akzo Nobel Surface 

Chemistry AB
ประเทศราชอาณาจักรสวีเดน บริษัท โกเวล จํากัด

76 กษ 0514 01 3 0024 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl  benzyl dimethyl ammonium 

chloride 50%

ยูนิเซฟ 50 

(UNISAFE 50)

ฆาเชื้อบนพื้นผิวและอุปกรณ

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

77 กษ 0514 01 3 0025 59
บริษัท เกรทแพค อโกรเทค 

จํากัด
นําเขา

ไตรคลอรฟอน 

(trichlorfon)
Trichlorfon 80% w/w

ไตรคลอรฟอน 

(TRICHLORFON)
เพื่อกําจัดศัตรูในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา Hubei Sanonda Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท เกรทแพค อโกรเทค 

จํากัด, บริษัท เอส พี เค จี ไบ

โอเคม จํากัด, บริษัท บลูแอก 

จํากัด และ บริษัท ยู อินเตอร

เทค จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

78 กษ 0514 01 3 0026 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin) Trifluralin 48% w/v

ซู-สต็อป 

(ZU-STOP)
ลดปริมาณซูโอแทมเนียม

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

79 กษ 0514 01 3 0027 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin) Trifluralin 48% w/v

โปรโตไซด 

(Protocide)
ลดปริมาณซูโอแทมเนียม

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

80 กษ 0514 01 3 0028 59
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin) Trifluralin 48% w/v

พาราเซฟ 

(PARASAFE)
ลดปริมาณซูโอแทมเนียม

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

81 กษ 0514 02 3 0044 59 บริษัท อะโกรไบโอเมท จํากัด นําเขา

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80%
LARTON 80

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Shandong Taihe 

Chemicals Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท อะโกรไบโอเมท จํากัด

82 กษ 0514 01 3 0001 60 บริษัท ซ.ีซี. อินเตอรเทค จํากัด นําเขา ผลิตภัณฑฆาเชื้อ Glutaraldehyde 50% w/w
กลูตารัลดีไฮด 50% 

(Glutaraldehyde 50%)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Hubei Jinghong Chemical 

Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท ซ.ีซี. อินเตอรเทค จํากัด

83 กษ 0514 01 3 0002 60 บริษัท เอิรทฟลด จํากัด ผลิต
ไตรคลอรฟอน 

(trichlorfon)
Trichlorfon  97% SP

ไตรคลอรฟอน  97 เอส

พี (trichlorfon 97 SP)
กําจัดพาหะโรคกุง บริษัท เอิรทฟลด จํากัด - บริษัท เอิรทฟลด จํากัด

84 กษ 0514 01 3 0004 60 บริษัท เคมีเอเซีย จํากัด นําเขา
เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Dodecyl Dimethyl Benzyl Ammonium 

Chloride 80% w/w

เบนซัลโคเนียม คลอไรด

 80% 

(BENZALKONIUM 

CHLORIDE 80%)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Shandong Taihe Water 

Treatment Technologies 

Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท เคมีเอเซีย จํากัด

85 กษ 0514 01 3 0005 60
บริษัท กูดมาเนจเมนท 

โปรดักส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 25% w/w, 

Benzalkonium chloride 80% w/w

กลูตารอล 250 

(GLUTARAL 250)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท กูดมาเนจเมนท 

โปรดักส จํากัด
-

บริษัท กูดมาเนจเมน 

โปรดักส จํากัด

86 กษ 0514 01 3 0006 60 บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ Glutaraldehyde 10.0% w/w
กลูตา พลัส 

(Gluta Plus)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด - บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด

87 กษ 0514 01 3 0007 60 บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด ผลิต
กลูตารัลดีไฮด 

(glutaraldehyde)
Glutaraldehyde 15.0% w/w

กลูตา-เพียว 

(GLUTA-PURE)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด -

บริษัท ไบโอ กรีน อกรีเทค 

จํากัด

88 กษ 0514 01 3 0008 60 บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด ผลิต
กลูตารัลดีไฮด 

(glutaraldehyde)
Glutaraldehyde 10.0% w/w

กลูตา 1000 

(Gluta 1000)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด - บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด

89 กษ 0514 01 3 0009 60
บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 15% ,

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloridi 10% w/w

อินทิเกรท กลูตาพลัส 

(INTEGRATED 

GLUTAPLUS)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
-

บริษัท อินทิเกรท อกรี เทค 

จํากัด

90 กษ 0514 01 3 0010 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin) Trifluralin 48% w/v

เฟอรการด 

(FERGUARD)

กําจัดเชื้อราและปรสิต

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

91 กษ 0514 01 3 0011 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin) Trifluralin 48% w/v

เฟอรแลน 

(FERLAN)

กําจัดเชื้อราและปรสิต

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

92 กษ 0514 01 3 0012 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 15% ,

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 10%

กลูตามิกซ 

(GLUTAMIX)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท อะโกรซายซ อินเตอร

เทรด จํากัด

93 กษ 0514 01 3 0013 60
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 25% ,

Dodecyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride  10.0% w/v

ทวิน การด 

(TWIN GUARD)

ใชสําหรับฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิว

และอุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท อะโกรซายซ อินเตอร

เทรด จํากัด

94 กษ 0514 01 3 0001 61
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

ซูมาไซด 

(ZOOMACIDE)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียม และเห็บระฆังใน

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
 -

บริษัท เพอรฺเฟค อควาคัล

เจอร จํากัด

95 กษ 0514 01 3 0002 61
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

ซูแม็กซ

 (ZOOMAX)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียม และเห็บระฆัง

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
 -

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด

96 กษ 0514 01 3 0003 61
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

คิลซู 

(KILLZOO)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียม และเห็บระฆัง

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
 -

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด

97 กษ 0514 01 3 0004 61
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

ซูซู 

(ZOOZOO)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียม และเห็บระฆัง

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
 -

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด

98 กษ 0514 01 3 0005 61
บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl benzyl dimethyl ammonium 

chloride 80% w/w

ซิตโต บีเคซี 80

 (SITTO BKC 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท ซิตโต (ประเทศไทย) 

จํากัด

99 กษ 0514 01 3 0006 61
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
นําเขา

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80% w/w

ไฮยามีน 3500-80% 

(HYAMINE 3500-80%)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Lonza Microbial Control 

Asia Pacific Pte Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด

100 กษ 0514 01 3 0007 61
บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
นําเขา

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80% w/w

ยูนิควอท คิวเอซ-ี80 

(UNIQUAT QAC-80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Lonza Microbial Control 

Asia Pacific Pte Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐป

ระชาชนจีน

บริษัท มิกซเวลล มารเก็ตติ้ง 

จํากัด

101 กษ 0514 01 3 0008 61
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80%

อควาติค 80

 (AQUATIC 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
 -

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด

102 กษ 0514 01 3 0009 61
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80%

อันดามัน บีเคซี 80 

(ANDAMAN BKC 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
 -

บริษัท เพอรเฟค อควาคัล

เจอร จํากัด

103 กษ 0514 01 3 0010 61 บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80%

สแนพ

 (SNAP)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ธนันต อินทราโก จํากัด -

บริษัท ไบโอ กรีน อกรีเทค 

จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

104 กษ 0514 01 3 0011 61 บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด ผลิต
กลูตารัลดีไฮด 

(glutaraldehyde)
Glutaraldehyde 50% w/w

กลูตา 5000 

(GLUTA 5000)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด - บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด

105 กษ 0514 01 3 0012 61 บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 25% w/w , 

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 40% w/w

กลูตา-บีเคซี 2540 

(GLUTA - BKC 2540)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด - บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด

106 กษ 0514 01 3 0014 61
บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80%

มาริโอ บีเคซี 80 

(MARIO BKC 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด
-

บริษัท มาริโอ ไบโอ โปรดักส 

จํากัด

107 กษ 0514 01 3 0001 62
บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

ซูมารีน 

(ZOOMARINE)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียม และเห็บระฆัง

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด
-

บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด

108 กษ 0514 01 3 0002 62
บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

ซูไซด-เอ็ม 

(ZOOCIDE-M)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียม และเห็บระฆัง

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด
-

บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด

109 กษ 0514 01 3 0003 62
บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

ซูไซด-ไอ 

(ZOOCIDE-I)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียม และเห็บระฆัง

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด
-

บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด

110 กษ 0514 01 3 0004 62
บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

ซู-เอ็มซี 

(ZOO-MC)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียม และเห็บระฆัง

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด
-

บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด

111 กษ 0514 01 3 0005 62
บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

ซูวารด 

(ZOOWARD)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียม และเห็บระฆัง

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด
-

บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด

112 กษ 0514 01 3 0006 62
บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

ซูริด 

(ZOORID)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียม และเห็บระฆัง

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด
-

บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด

113 กษ 0514 01 3 0007 62
บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

ซูการด 

(ZOOGUARD)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียม และเห็บระฆัง

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด
-

บริษัท เค.ซี.เอส. ฟารมาติค 

จํากัด

114 กษ 0514 01 3 0008 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Dodecyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80% w/v

บาร็อกซ 80 

(BAROX 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

115 กษ 0514 01 3 0009 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Glutaraldehyde 15% w/v, 

Dodecyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 10% w/v

ไวรอน 

(VIRON)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

116 กษ 0514 01 3 0010 62 บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จํากัด นําเขา
คลอรีนไดออกไซด 

(chlorine dioxide)
Chlorine dioxide 5.8% w/w พาทเนอร-ที (Partner-T)

ฆาเชื้อแบคทีเรีย Vibrio 

parahaemolyticus ในบอพักน้ํา

Langfang Xiuyuan Green 

Tech Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จํากดั



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

117 กษ 0514 01 3 0011 62 บริษัท ออลเวท จํากัด ผลิต
เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl benzyl dimethyl ammonium 

chloride 80% w/w

ออลซาฟ 80 

(ALLSAFEE 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท ออลเวท จํากัด - บริษัท ออลเวท จํากัด

118 กษ 0514 01 3 0012 62 บริษัท อะโกรไบโอเมท จํากัด นําเขา
เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl benzyl dimethyl ammonium 

chloride 80% w/w

 เคลโก – 80% 

(KELKO – 80%)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Thor Specialty Chemical 

(Zhenjiang) Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท อะโกรไบโอเมท จํากัด

119 กษ 0514 01 3 0013 62
บริษัท อควา แคร เทรดดิ้ง 

จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80% w/w

ซี การด 

(SEA GUARD)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อควา แคร เทรดดิ้ง 

จํากัด
-

บริษัท อควา แคร เทรดดิ้ง 

จํากัด

120 กษ 0514 01 3 0014 62 บริษัท ซ.ีซี. อินเตอรเทค จํากัด นําเขา ไตรฟลูราลิน (trifluralin)
∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

ไตรฟลูราลิน 480 กรัม/

ลิตร อีซี (Trifluralin 

480g/L EC)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียม และเห็บระฆัง 

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Qingdao Hansen Biologic 

Science Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท ซ.ีซี. อินเตอรเทค จํากัด

121 กษ 0514 01 3 0015 62 บริษัท เอเชีย สตารแลป จํากัด ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)
∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

อิมพีช ซู 

(IMPEACH ZOO)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียม และเห็บระฆัง 

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เอเชีย สตารแลป จํากัด - บริษัท เอเชีย สตารแลป จํากัด

122 กษ 0514 01 3 0016 62 บริษัท เอเชีย สตารแลป จํากัด ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)
∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

คิว-ซู 

(Q-ZOO)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียม และเห็บระฆัง

 ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เอเชีย สตารแลป จํากัด - บริษัท เอเชีย สตารแลป จํากัด

123 กษ 0514 01 3 0017 62
บริษัท กูดมาเนจเมนท 

โปรดักส จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

ซูโอไซด 

(ZUOSIDE)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียม และเห็บระฆัง 

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท กูดมาเนจเมนท 

โปรดักส จํากัด
-

บริษัท อควาเทค ไบโอรีเสิรช 

จํากัด

124 กษ 0514 01 3 0018 62 บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 10% w/w และ Glutaraldehyde

 15% w/w

กลูตา-จี 650 

(Gluta-G 650)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด - บริษัท กูดสปด อควาเทค จํากัด

125 กษ 0514 01 3 0019 62 บริษัท เออีซี พลัส จํากัด นําเขา
ไตรคลอรฟอน 

(trichlorfon)

Dimethyl-2,2,2-trichloro-1-

hydroxyethyl phosphonate 80% SP

ดิพเทอฟอน 80 

(Dipterfon 80)
กําจัดพาหะโรคกุง

HEZE BeiLian 

Agrochemcial 

Manufacture Co., Ltd. 

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท เออีซี พลัส จํากัด

126 กษ 0514 01 3 0020 62
บริษัท กูดมาเนจเมนท 

โปรดักส จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Sodium dichloro isocyanurate as 

available chlorine 11.0% w/w และ 

Potassium monopersulphate as active 

oxygen 2.30% w/w

ไวเพล็กซ 

(VIPLEX)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท กูดมาเนจเมนท 

โปรดักส จํากัด
- บริษัท เกรทเทอร เวท จํากัด

127 กษ 0514 01 3 0021 62 บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด ผลิต
เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 40% w/w

บ-ีดอล 

(B-DOL)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด - บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด

128 กษ 0514 01 3 0022 62 บริษัท พีที อโกรเทค จํากัด นําเขา

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Dodecyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80% w/w

บีเคซี พีทีเอที 

(BKC PTAT)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Shandong Taihe 

Chemicals Co., Ltd.

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท พีที อโกรเทค จํากัด



ลําดับ เลขที่ กษ บริษัท ดําเนินการ ชื่อวัตถุอันตราย สารสําคัญ ชื่อทางการคา วัตถุประสงค ชื่อผูผลิต แหลงผลิต ผูจัดจําหนาย

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

129 กษ 0514 01 3 0023 62
บริษัท อควา แคร เทรดดิ้ง 

จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 10% w/w และ Glutaraldehyde

 15% w/w

เฟมัส กลูตารอล 

(Famous Glutaral)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อควา แคร เทรดดิ้ง 

จํากัด
-

บริษัท อควา แคร เทรดดิ้ง 

จํากัด

130 กษ 0514 01 3 0024 62
บริษัท กูดมาเนจเมนท 

โปรดักส จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

ซูเพล็ก 

(ZOOPLEX)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียมและเห็บระฆัง

 ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท กูดมาเนจเมนท 

โปรดักส จํากัด
- บริษัท เกรทเทอร เวท จํากัด

131 กษ 0514 01 3 0025 62 บริษัท เคมีเอเซีย จํากัด นําเขา

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Benzalkonium chloride 80% w/w
โบ-ควอท 

(BO-QUAT)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Shandong Boke Water 

Treatment Co.,Ltd

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท เคมีเอเซีย จํากัด

132 กษ 0514 01 3 0026 62 บริษัท พีที อโกรเทค จํากัด นําเขา
กลูตารัลดีไฮด 

(glutaraldehyde)
Glutaraldehyde 50% w/w

กลูตา พีทีเอที 

(Gluta PTAT)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Hubei Xinjing New 

Material Co.,Ltd

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท พีที อโกรเทค จํากัด

133 กษ 0514 01 3 0027 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80% w/w

วีคอน 80

 (VKON 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

134 กษ 0514 01 3 0028 62
บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

อินทิเกรท นิวแลนด 

(INTEGRATE 

NEWLAND)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียมและเห็บระฆัง 

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด
-

บริษัท อินโนเฝทเทต 

มานูแฟคเจอริ่ง จํากัด

135 กษ 0514 01 3 0029 62 บริษัท ไทย อะโกรเทรด จํากัด นําเขา
ไตรคลอรฟอน 

(trichlorfon)

Dimethyl-2,2,2-trichliro-1-hydroxyethyl 

phosphonate 80% SP
ไตรฟอส ใชสําหรับกําจัดพาหะโรคกุง

HEZE BeiLian 

Agrochemcial 

Manufacture Co.,Ltd

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน
บริษัท เคที โพรเทค จํากัด

136 กษ 0514 01 3 0030 62
บริษัท มิลเลนเนียน ฟารม 

จํากัด
ผลิต

ไตรคลอรฟอน 

(trichlorfon)

Dimethyl-2,2,2-trichloro-1-

hydroxyethyl phosphonate 60% w/w

โบววิกซ 

(BOWWIX)
ใชสําหรับกําจัดพาหะโรคกุง

บริษัท มิลเลนเนียน ฟารม 

จํากัด
- บริษัท รัตนธนเคมีคอล จํากัด

137 กษ 0514 01 3 0031 62
บริษัท มิลเลนเนียน ฟารม 

จํากัด
ผลิต

ไตรคลอรฟอน 

(trichlorfon)

Dimethyl-2,2,2-trichloro-1-

hydroxyethyl phosphonate 97% w/w

ดีฟฟอน 

(DEEFFON)
ใชสําหรับกําจัดพาหะโรคกุง

บริษัท มิลเลนเนียน ฟารม 

จํากัด
- บริษัท ดีไลน เทค จํากัด

138 กษ 0514 01 3 0033 62
บริษัท โซลเวย เพอรอกซิไทย 

จํากัด
ผลิต ผลิตภัณฑฆาเชื้อ

Hydrogen peroxide 20% w/w,Acetic 

acid 20% w/w และ Peracetic acid 12%

 w/w

อควาลิแซน 

(AQUALISAN)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โซลเวย เพอรอกซิไทย 

จํากัด
-

บริษัท โซลเวย เพอรอกซิไทย 

จํากัด

139 กษ 0514 01 3 0034 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Dodecyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 50% W/V

บาร็อกซ 50 

(BAROX 50)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

140 กษ 0514 01 3 0035 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Dodecyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 50% W/V

ไบเด็กซ 50 

(BIDEX 50)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
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141 กษ 0514 01 3 0036 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 50% W/V

วีคอน 50

 (VKON 50)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

142 กษ 0514 01 3 0037 62
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Dodecyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 80% W/V

ไบเด็กซ 80 

(BIDEX 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

143 กษ 0514 01 3 0038 62 บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด ผลิต
กลูตารัลดีไฮด 

(glutaraldehyde)
Glutaraldehyde 10% w/w

เมกา 4

 (MEGA 4)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด - บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด

144 กษ 0514 01 3 0039 62 บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด ผลิต
กลูตารัลดีไฮด 

(glutaraldehyde)
Glutaraldehyde 10% w/w

ไมดา 4 พลัส 

(MIDA 4 PLUS)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด - บริษัท มั่นคงอินเตอรฟด จํากัด

145 กษ 0514 01 3 0001 63
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 50% W/V

คอรเท็กซ 50

 (CORTEX 50)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด

146 กษ 0514 01 3 0002 63
บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Alkyl dimethyl benzyl ammonium 

chloride 50% W/V

คลอรเซ็ปท 50 

(CHORCEPT 50)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท ซีโนเทค 

อะโกรบิสซิเนส จํากัด
-

บริษัท อะโกรซายซ อินเตอร

เทรด จํากัด

147 กษ 0514 01 3 0003 63 บริษัท ไทย อะโกรเทรด จํากัด ผลิต
ไตรคลอรฟอน 

(trichlorfon)

Dimethyl-2,2,2-trichloro-1-

hydroxyethyl phosphonate 80% SP
ทัลโต ใชสําหรับกําจัดพาหะโรคกุง บริษัท ไทย อะโกรเทรด จํากัด

บริษัท ไทย อะโกรเทรด 

จํากัด
บริษัท เกษตร ยูไนเต็ด จํากัด

148 กษ 0514 01 3 0004 63
บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

โคดาลีน 

(CODALEEN)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียมและเห็บระฆัง

 ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด
-

บริษัท โคเดล (ประเทศไทย) 

จํากัด

149 กษ 0514 01 3 0005 63
บริษัท ไวทเครน (วี.88) 

อะควาเท็ค จํากัด
ผลิต

ไตรคลอรฟอน 

(trichlorfon)

Dimethyl-2,2,2-trichloro-1-

hydroxyethyl phosphonate 6.0% w/w

ไซเดส 

(Sites)
กําจัดปรสิตภายนอกในปลาสวยงาม

บริษัท ไวทเครน (วี.88) 

อะควาเท็ค จํากัด
-

บริษัท ไวทเครน (วี.88) 

อะควาเท็ค จํากัด

150 กษ 0514 01 3 0006 63
บริษัท เวท ซุปพีเรีย 

คอนซัลแตนท จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

เอชท-ีโอ-รีน 

(HT-O-RINE)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียมและเห็บระฆัง

 ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เวท ซุปพีเรีย 

คอนซัลแตนท จํากัด
-

บริษัท เวท ซุปพีเรีย 

คอนซัลแตนท จํากัด

151 กษ 0514 01 3 0007 63
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด ควอลิตี้

 ซัพพลาย (2010) จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides 

80% w/w

พรีเมียร บีเคซี 80 

(PREMIER BKC 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท พรีเมี่ยม แอนด ควอลิตี้

 ซัพพลาย (2010) จํากัด
-

หางหุนสวนจํากัด ไบโอ วิชั่น 

อะควาคัลเจอร
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รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง

152 กษ 0514 01 3 0008 63
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด ควอลิตี้

 ซัพพลาย (2010) จํากัด
ผลิต

เบนซัลโคเนียมคลอไรด 

(benzalkonium 

chloride)

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides 

80% w/w

แชมป บีเคซี 80 

(CHAMP BKC 80)

ฆาเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและ

อุปกรณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท พรีเมี่ยม แอนด ควอลิตี้

 ซัพพลาย (2010) จํากัด
-

บริษัท ไบโอ อินเตอรเทค 

อควาคัลเจอร จํากัด

153 กษ 0514 01 3 0009 63
บริษัท ไวทเครน (วี.88) 

อะควาเท็ค จํากัด
ผลิต

มาลาไคตกรีนออกซาเลต

 (malachite green 

oxalate)

Malachite green 0.3%
ซุปเปอร อิ๊ค

 (Super Ich)
กําจัดปรสิตภายนอกในปลาสวยงาม

บริษัท ไวทเครน (วี.88) 

อะควาเท็ค จํากัด
-

บริษัท ไวทเครน (วี.88) 

อะควาเท็ค จํากัด

154 กษ 0514 01 3 0012 63
บริษัท เวท ซุปพีเรีย 

คอนซัลแตนท จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

ซู-โอ-รีน 

(ZOO-O-RINE)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียมและเห็บระฆัง 

ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เวท ซุปพีเรีย 

คอนซัลแตนท จํากัด
-

บริษัท เวท ซุปพีเรีย 

คอนซัลแตนท จํากัด

155 กษ 0514 01 3 0013 63
บริษัท เวท ซุปพีเรีย 

คอนซัลแตนท จํากัด
ผลิต ไตรฟลูราลิน (trifluralin)

∞,∞,∞-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-

diproply-p-toluidine 48% w/v

เซอรีน 

(SERINE)

ใชกําจัดเชื้อรา กําจัดปรสิตภายนอก 

เชน ซูโอแทมเนียมและเห็บระฆัง

 ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

บริษัท เวท ซุปพีเรีย 

คอนซัลแตนท จํากัด
-

บริษัท เวท ซุปพีเรีย 

คอนซัลแตนท จํากัด
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