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คําชี้แจงสําหรับการให้ความเห็น 

ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนําเขา้สารเอชซเีอฟซี 
(HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

-------------------------------------- 
เหตุผลความจาํเปน็ 

๑.  ตามมติการประชุมรัฐภาคีตามพิธีสารมอนทรีออล ครัง้ที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๗ – ๒๑ 
กันยายน ๒๕๕๐ ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนการลดและเลกิใช้ 
สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) โดยสําหรับประเทศกําลังพัฒนา (Article 5 country) จะต้อง 
ลดและเลิกใช้สาร HCFCs โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

      - ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗  ให้คงปริมาณการใช้สาร HCFCs ไว้ โดยใช้ค่าเฉลี่ยปรมิาณ
การใช้สาร HCFCs ของประเทศ ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 

 - ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ จะต้องลดปริมาณการใช้สารฯ ลงร้อยละ ๑๐ ของค่าปีฐาน 
(พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 - ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ จะต้องลดปริมาณการใช้สารฯ ลงร้อยละ ๓๕ จากค่าปีฐาน 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ จะต้องลดปรมิาณการใช้สารฯ ลงร้อยละ ๖๗.๕ จากค่าปีฐาน 
 - ปี พ.ศ. ๒๕๗๓ - ๒๕๘๓  จะต้องลดปรมิาณการใชส้ารฯ เป็นร้อยละ ๐ จากค่าปีฐาน 

และจะยังคงใช้สารฯ ได้เฉพาะในภาคการซ่อมบํารุง ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี  

 กรอ. ในฐานะหน่วยงานรบัผดิชอบหลกั จึงได้ออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือ่ง 
แนวทางการอนุญาตนําเข้าสารเอชซเีอฟซี (HCFCs) เพื่อใชใ้นประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้การดําเนินการของ
ประเทศไทยเปน็ไปตามพันธกรณีของพิธีสารมอนทรีออล  

๒.  ประเทศไทยได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนพหุภาคีตามพิธีสารมอนทรีออล ในการดําเนิน
โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคารบ์อน ระยะที ่๑ ระหวา่งปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง  ๒๕๖๑   
(HCFC Phase out management plan : stage I; HPMP : stage I) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิต
เครื่องปรับอากาศและผลิตโฟม ในการปรบัเปลี่ยนอุปกรณ์ กระบวนการผลิต และเสรมิสร้างศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในการใช้สารทดแทน ซึ่งตามเงื่อนไขการขอรับเงินช่วยเหลือฯ นั้น กําหนดให ้ 
  ๒.๑  ประเทศไทยต้องลดปริมาณการใช้สาร HCFCs ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๕ 
จากค่าปีฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยจะยังคงเหลือปริมาณการใช้สาร HCFCs ในภาคการซ่อมบํารุง ต้ังแต่ปี พ.ศ.  
๒๕๗๓ – ๒๕๘๒ ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี จากค่าปีฐาน และในปี พ.ศ. ๒๕๘๓ จะต้องไม่มีการใช้สาร HCFCs ใน
ประเทศ 

 ๒.๒  ห้ามใช้สาร HCFC-22 ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ  
  ๒.๒.๑  หา้มใช้สาร HCFC-22 ในการผลิตเครื่องปรับอากาศที่มขีนาดทําความเยน็ 

ตํ่ากว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียู/ชม. เพื่อจําหน่ายในประเทศ ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
  ๒.๒.๒  ห้ามนําเข้าเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HCFC-22 ที่มีขนาดทําความเย็น 

ตํ่ากว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียู/ชม. เพื่อจําหน่ายในประเทศ ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
  ๒.๒.๓  ห้ามจาํหน่ายเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HCFC-22 ทีม่ีขนาดทําความเย็น 

ตํ่ากว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียู/ชม. ในประเทศ ต้ังแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
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 ๒.๓  ห้ามนําเข้าสาร HCFC-141b เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโฟม รวมถึง สาร 
pre-blended polyol ที่มีสว่นผสมของ HCFC-141b ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ยกเว้นการใช้
ในการผลิตโฟมแบบฉีดพ่น (spray foam) 

การดําเนินการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะหนว่ยงานรบัผิดชอบ 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ร่างประกาศกรมโรงงาน -
อุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนําเข้าสารเอช ซี เอฟ ซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้การดําเนินการของประเทศไทยสอดคล้องกับเงื่อนไขการขอรับเงินช่วยเหลือฯ จากกองทุน
พหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล โดยได้แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมฯ 
ดังกล่าว มีสาระการแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมโรงงานฯ พร้อมคําอธิบาย ดังตารางที่แสดง
ด้านล่างนี้ 

ตารางแสดงสาระการแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม   
เรื่อง แนวทางการอนุญาตนาํเขา้สารเอช ซี เอฟ ซี (HCFCs) เพือ่ใช้ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ปี พ.ศ. 

ปริมาณสารเอชซีเอฟซี (HCFCs) ของประเทศ 
ที่สามารถนําเข้าได้ (โอดีพีตัน) 

 
 

เหตุผลการแกไ้ขปรับปรุง ประกาศ กรอ.ฯ  
ฉบับเดิม 

ร่างประกาศ กรอ.ฯ  
ที่แก้ไขปรับปรุง 

๒๕๕๖ ๙๒๗ ๙๒๗ ๙๒๗   
(ให้คงปริมาณนี้ไว้ ๒ ปี  
ในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗) 

๒๕๕๗  ๙๒๗ ๙๒๗ ๙๒๗  
(ให้คงปริมาณนี้ไว้ ๒ ปี  
ในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗) 

๒๕๕๘  ๘๓๔ ๘๓๔ ๘๓๔  
(ลดลงร้อยละ ๑๐ จากค่าปีฐาน  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖) 
๒๕๕๙  ๘๓๔ ๘๓๔ ๘๓๔  

(ลดลงร้อยละ ๑๐ จากค่าปีฐาน  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๒๕๖๐  ๘๓๔  ๘๓๔  ๘๓๔  
(ลดลงร้อยละ ๑๐ จากค่าปีฐาน  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖) 
๒๕๖๑  ๘๓๔ ๗๘๘ แก้ไขปริมาณจาก ๘๓๔  เป็น ๗๘๘  

(ต้องลดลงร้อยละ ๑๕ จากคา่ปีฐาน  
(พ.ศ. ๒๕๕๖) เพราะได้รับเงินชว่ยเหลือฯ) 

๒๕๖๒  ๘๓๔  ๗๘๘ แก้ไขปริมาณจาก ๘๓๔  เป็น ๗๘๘  
(ต้องลดลงร้อยละ ๑๕ จากคา่ปีฐาน  

(พ.ศ. ๒๕๕๖) เพราะได้รับเงินชว่ยเหลือฯ) 
๒๕๖๓  ๖๐๒  ๖๐๒  ๖๐๒  

(ต้องลดลงร้อยละ ๓๕ จากค่าปีฐาน) 
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ปี พ.ศ. 

ปริมาณสารเอชซีเอฟซี (HCFCs) ของประเทศ 
ที่สามารถนําเข้าได้ (โอดีพีตัน) 

 
 

เหตุผลการแกไ้ขปรับปรุง ประกาศ กรอ.ฯ  
ฉบับเดิม 

ร่างประกาศ กรอ.ฯ  
ที่แก้ไขปรับปรุง 

๒๕๖๔  ๖๐๒ ๖๐๒ ๖๐๒  
(ต้องลดลงร้อยละ ๓๕ จากค่าปีฐาน) 

๒๕๖๕  ๖๐๒ ๖๐๒ ๖๐๒  
(ต้องลดลงร้อยละ ๓๕ จากค่าปีฐาน)

๒๕๖๖ ๖๐๒ ๖๐๒ ๖๐๒  
(ต้องลดลงร้อยละ ๓๕ จากค่าปีฐาน) 

๒๕๖๗  ๖๐๒  ๖๐๒  ๖๐๒  
(ต้องลดลงร้อยละ ๓๕ จากค่าปีฐาน) 

๒๕๖๘ ๓๐๑  ๓๐๑  ๓๐๑  
(ต้องลดลงร้อยละ ๖๗.๕ จากค่าปีฐาน) 

๒๕๖๙  ๓๐๑  ๓๐๑  ๓๐๑  
(ต้องลดลงร้อยละ ๖๗.๕ จากค่าปีฐาน) 

๒๕๗๐  ๓๐๑  ๓๐๑  ๓๐๑  
(ต้องลดลงร้อยละ ๖๗.๕ จากค่าปีฐาน) 

๒๕๗๑  ๓๐๑  ๓๐๑  ๓๐๑  
(ต้องลดลงร้อยละ ๖๗.๕ จากค่าปีฐาน) 

๒๕๗๒  ๓๐๑  ๓๐๑  ๓๐๑  
(ต้องลดลงร้อยละ ๖๗.๕ จากค่าปีฐาน) 

๒๕๗๓ ๐ * ๒๓.๑๘/ปี  
หรือปริมาณรวมทั้งสิ้น 

๒๓๑.๘ 
เพื่อใช้ในภาคการซ่อม
บํารุงเครื่องปรับอากาศ

และ 
เครื่องทําความเย็น 

ลดลงร้อยละ ๑๐๐  
ยกเว้นใช้ในภาคซ่อมบํารุง ร้อยละ ๒.๕ 

ต่อปี ของค่าปีฐาน  
และยังคงใช้ได้ต่อไปอีก ๑๐ ปี 

* ปรับปรุง
แก้ไข  

ปี พ.ศ. เป็น  
๒๕๗๓ ถึง 
๒๕๘๒ 

- 

* ๒๕๘๓   * ๐ ปริมาณการใช้สารฯ ต้องเป็น ๐ 

หมายเหต ุ: * หรือ ตัวอักษรสีแดง  หมายถึง เนื้อหาที่มีการแก้ไขหรือเพิม่เติม 
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- ร่าง – 
 

ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม  
เรือ่ง แนวทางการอนญุาตนาํเข้าสารเอชซเีอฟซ ี(HCFCs)  

เพือ่ใชใ้นประเทศ (ฉบบัที ่๒)  
พ.ศ. .... 

------------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนําเข้า 
สารเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีของพิธีสารมอนทรีออล 
ว่าด้วยสารทําลายช้ันบรรยากาศโอโซนที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้ ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข 
การได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออลในการดําเนินโครงการลดและเลกิใช้ 
สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแนวทางการอนุญาต
นําเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs) หรือสารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrochlorofluorocarbons) 
เพื่อใช้ในประเทศ  

อาศัยอํานาจตามข้อ ๑๔ แหง่กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงยกเลิกรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง แนวทางการอนุญาตนําเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่  
๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ใช้รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน 

  ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

      ประกาศ ณ วันที่       
        

       (นายพสุ  โลหารชุน) 
         อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
เรื่อง แนวทางการอนุญาตนําเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

ปี พ.ศ. ปริมาณสารเอชซีเอฟซี (HCFCs) ของประเทศที่สามารถนาํเข้าได้ (โอดีพีตัน) 

๒๕๕๖ ๙๒๗ 

๒๕๕๗  ๙๒๗ 

๒๕๕๘  ๘๓๔ 

๒๕๕๙  ๘๓๔ 

๒๕๖๐  ๘๓๔  

๒๕๖๑  ๗๘๘ 

๒๕๖๒  ๗๘๘ 

๒๕๖๓  ๖๐๒  

๒๕๖๔  ๖๐๒ 

๒๕๖๕  ๖๐๒ 

๒๕๖๖ ๖๐๒ 

๒๕๖๗  ๖๐๒  

๒๕๖๘ ๓๐๑  

๒๕๖๙  ๓๐๑  

๒๕๗๐  ๓๐๑  

๒๕๗๑  ๓๐๑  

๒๕๗๒  ๓๐๑  

๒๕๗๓ ถึง ๒๕๘๒ 
๒๓.๒/ปี หรือปริมาณรวมทั้งสิ้น ๒๓๒ 

เพื่อใช้ในภาคการซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น 
๒๕๘๓ ๐ 

 
 



 

7/๘ 
 

  กําหนดให้แจ้งความเหน็ได้จนถึงวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  ผา่นช่องทางดังนี ้

  ๑. ส่งความเหน็เปน็หนังสือไปยัง สํานักสนธิสัญญาและยทุธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๗๕/๖ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

  ๒. ส่งทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๑๕ 

  ๓. ส่งทางอีเมล : ozone.thai@diw.mail.go.th 

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
โปรดติดต่อ สว่นอนุรักษ์โอโซน  สํานักสนธิสัญญาและยทุธศาสตร์  

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๘ และ ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๐๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8/๘ 
 

แบบเสนอความเห็น 
ต่อ ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนําเข้า 

สารเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. .... 
 

ช่ือ – สกุล ..................................................................................... ตําแหน่ง ......................................................  
หน่วยงาน/ บริษัท/ ห้างร้าน ...............................................................................................................................  
ที่อยู่ .....................................................................................................................................................................  
โทรศัพท ์.......................................................................... โทรสาร .....................................................................  
e-mail address …………………………………………………………………………………………………………………………………  

ได้พิจารณาร่างประกาศฯ แล้ว มีข้อคิดเหน็ดังนี้  

 เห็นชอบตามร่างประกาศฯ ทุกประการ  

 เห็นชอบตามร่างประกาศฯ เป็นส่วนใหญ ่หากแต่มีขอ้แก้ไข/ เพิ่มเติม ดังนี้ (โปรดระบุ)  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  

 ไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศฯ เนื่องจาก (โปรดระบุ)  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเหน็อื่น ๆ  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  

หมายเหต ุ๑. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ต้องการ  
    ๒. โปรดส่งแบบเสนอข้อคดิเห็นไปที่ ส่วนอนุรักษ์โอโซน สํานักสนธสิญัญาและยุทธศาสตร ์
กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ ๗๕/๖ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
๑๐๔๐๐ หรือที่โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๑๕  หรือที่อีเมล : ozone.thai@diw.mail.go.th  
ภายในวันศุกรท์ี่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนอนุรักษ์โอโซน สํานักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๘, ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๐๔ 


