
บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
บัญชี ๒ ท่ีกรมประมงรับผิดชอบ 

 
บัญชี ๒.๑ รายช่ือสารควบคุม 

ลําดับท่ี ช่ือวัตถุอันตราย เลขทะเบียน 
ซีเอเอส (CAS 

No.) 

ชนิดของ 
วัตถุอันตราย 

เง่ือนไข 

1 กรดอะซีติก (acetic acid) 64-19-7 3 ความเขมขนไมเกินรอยละ 80 โดยน้ําหนัก (≤ 80%)  ในผลิตภัณฑท่ีใช ทางการ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือประโยชนแกการควบคุม ปองกัน กําจัด 
เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวอ่ืน 

2 กรดเปอรอะซีติก (peracetic acid) 79-21-0 3 ในผลิตภัณฑท่ีใชทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือประโยชน แกการ
ควบคุม ปองกัน กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวน้ํา 

3 กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) หรือ  
ไฮโดรเจนคลอไรด (hydrogen chloride) หรือ กรดเกลือ 

7647-01-0 3 ความเขมขนไมเกินรอยละ 15 โดยน้ําหนัก (≤15%) ในผลิตภัณฑท่ีใช ทางการ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือประโยชนแกการควบคุม ปองกัน กําจัด 
เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวอ่ืน 

4 กลูตารัลดีไฮด (glutaraldehyde) 111-30-8 3 ในผลิตภัณฑท่ีใชในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือประโยชน แก
การควบคุม ปองกัน กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวน้ํา 

5 แคลเซียมไฮโปคลอไรต (calcium hypochlorite) 7778-54-3 1 ในผลิตภัณฑท่ีใชในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือประโยชน แก
การควบคุม ปองกัน กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวอ่ืน 

6 โซเดียมไฮดรอกไซด  (sodium hydroxide) 1310-73-2 1 ความเขมขนไมเกินรอยละ 20 โดยน้ําหนัก (≤ 20%) ในผลิตภัณฑท่ีใชใน 
ทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือประโยชนแกการควบคุม ปองกัน 
กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวอ่ืน 

7 โซเดียมไฮโปคลอไรต (sodium hypochlorite) 7681-52-9 1 ในผลิตภัณฑท่ีใชทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือประโยชน แกการ
ควบคุม ปองกัน กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวอ่ืน 

8 ไตรคลอรฟอน (trichlorfon) 52-68-6 3 ในผลิตภัณฑท่ีใชทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือประโยชน แกการ
ควบคุม ปองกัน กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต หรือสัตวอ่ืน 



บัญชี ๒.๑ รายช่ือสารควบคุม 
ลําดับท่ี ช่ือวัตถุอันตราย เลขทะเบียน ซี

เอเอส (CAS 
No.) 

ชนิดของ 
วัตถุอันตราย 

เง่ือนไข 

9 ไตรฟลูราลิน (trifluralin) 1582-09-8 3 ในผลิตภัณฑท่ีใชทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือประโยชน แกการ
ควบคุม ปองกัน กําจัด เชื้อรา ปรสิต พืช 

10 เบนซัลโคเนียมคลอไรด (benzalkonium chloride) หรือ 
อัลคิลเบนซิลไดเมทิล แอมโมเนียมคลอไรด 
(alkylbenzyldimethyl amoniumchloride) 

68424-85-1 3 ในผลิตภัณฑท่ีใชทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือประโยชน แกการ
ควบคุม ปองกัน กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช และสัตวอ่ืน 

11 ฟอรมัลดีไฮด (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanol) 50-00-0 2 ในผลิตภัณฑท่ีใชในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือประโยชน แก
การควบคุม ปองกัน กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวอ่ืน 

12 เฟนตินอะซิเตต (fentin acetate) 900-95-8 3 ในผลิตภัณฑท่ีใชในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือประโยชน แก
การควบคุม ปองกัน และกําจัดหอย 

13 มาลาไคตกรีนออกซาเลต (malchite green oxalate) 2437-29-8 3 ในผลิตภัณฑท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม เพ่ือประโยชน แกการควบคุม 
ปองกัน กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวน้ํา 

14 มาลาไคตกรีนออกซาเลต (malchite green oxalate) 2437-29-8 4 ยกเวนในผลิตภัณฑท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม 
15 มาลาไคตกรีนไฮโดรคลอไรด 

 (malchite green hydrochloride) 
569-64-2 3 ในผลิตภัณฑท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม เพ่ือประโยชนแก การควบคุม 

ปองกัน กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวน้ํา 
16 มาลาไคตกรีนไฮโดรคลอไรด (malchite green 

hydrochloride) 
569-64-2 4 ยกเวนในผลิตภัณฑท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม 

17 โรตีโนน (rotenone) 83-79-4 3 ในผลิตภัณฑท่ีใชทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือประโยชนแกการ
กําจัดศัตรูปลา หรือศัตรูสัตวน้ําอ่ืนๆ 

 
 
 
 



บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
บัญชี ๒ ท่ีกรมประมงรับผิดชอบ 

 
บัญชี ๒.2 รายช่ือกลุมสารควบคุม 

ลําดับท่ี ช่ือวัตถุอันตราย เลขทะเบียน 
ซีเอเอส  

(CAS No.) 

ชนิดของ 
วัตถุอันตราย 

เง่ือนไข 

1 กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก และเกลือของกรดดังกลาว 
(trichloroisocyanuric acid and its salts) 

- 4 ในผลิตภัณฑท่ีใชทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือประโยชนแกการ
ควบคุม ปองกัน กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวน้ํา 

2 คลอรีนและสารท่ีใหคลอรีน (chlorine and chlorine 
releasing substances) 

- 3 ในผลิตภัณฑท่ีใชทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือประโยชนแกการ
ควบคุม ปองกัน กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
บัญชี ๒ ท่ีกรมประมงรับผิดชอบ 

 
บัญชี ๒.3 รายช่ือกลุมผลิตภัณฑควบคุม 

ลําดับท่ี ช่ือวัตถุอันตราย เลขทะเบียน 
ซีเอเอส  

(CAS No.) 

ชนิดของ 
วัตถุอันตราย 

เง่ือนไข 

1 ผลิตภัณฑจุลชีพสําหรับปรับสภาพน้ํา หรือท่ีทําข้ึนเพ่ือปองกัน 
กําจัด ทําลาย หรือควบคุมจุลชีพ ปรสิต พืช หรือสัตวน้ําอ่ืนใน
บอเลี้ยงสัตวน้ํา 

- 2  

2 ผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของสารสําคัญท่ีทําข้ึนเพ่ือปองกัน กําจัด 
ทําลาย หรือ ควบคุมจุลชีพ ปรสิต พืช หรือสัตวน้ําอ่ืนในบอ
เลี้ยงสัตวน้ํา 

- 2  

 
 
 
 
 
 
 


