
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตรำยเพือ่กำรสง่ออกเท่ำน ัน้  ประเภทผลติภณัฑ์

ก ำจดัแมลงและสตัว์แทะ กรณีที่สำรส ำคญัยงัไมเ่คยรบัขึน้ทะเบยีน (สำรใหม)่  
หน่วยงำนท ีใ่ห้บรกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถ ้ำม)ี ในกำรย ืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต  

ผูรั้บบริกำร วิธกีำร และเงือ่นไขในกำรยื่นค ำขอ  

 

คู่มอืส ำหรับประชำชนฉบับนีใ้ชก้ับกำรขอขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำยเพือ่กำรส่งออกเท่ำนัน้ ประเภทผลติภัณฑก์ ำจัดแมลงและสัตว์

แทะ กรณทีีส่ำรส ำคัญยังไม่เคยรับขึน้ทะเบยีน (สำรใหม่) โดยผลิตภัณฑม์วัีตถุประสงค์เพือ่ผลติหรือน ำเขำ้เพือ่กำรส่งออก

เท่ำนัน้ (export only) ไม่ประสงค์จะจ ำหน่ำยในประเทศ โดยอำจเป็นผลติภัณฑส์ ำเร็จรูป วัตถุดบิเทคนคิอลเกรด หรือวัตถุดบิก ึ่ง

ส ำเร็จรูป (กรณเีป็นวัตถุด ิบตอ้งยื่นค ำขอพรอ้มกับค ำขอขึ้นทะเบยีนผลติภัณฑส์ ำเร็จรูป) ซึง่ผูย้ื่นค ำขอตอ้งปฏบัิตติำมหลักเกณฑ ์

วธิกีำรและเงือ่นไข ดังต่อไปนี้ 

 

 

 ผูป้ระสงค์จะผลิตหรือน ำเขำ้วัตถุอันตรำยชนดิที ่2 หรือวัตถุอันตรำยชนิดที ่3 ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

รับผดิชอบ ตอ้งยื่นค ำขอขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำยตำมหลักเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำดว้ย

กำรขึน้ทะเบยีน กำรออกใบส ำคัญ และกำรต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำยทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

รับผดิชอบ 

 ผูย้ื่นค ำขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอ ำนำจและผูม้อี ำนำจไดย้ื่นหนังสอืรับรองกำรปฏบัิตติำมหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขกำรอนุญำต

ไวต้่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 ผูย้ื่นค ำขอตอ้งยื่นค ำขอดว้ยตนเอง ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ โดยตอ้งจัดเตรียมและยื่นเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอขึ้นทะเบยีนตำมรำยกำรขอ้มูลเอกสำรและหลักฐำนเพือ่กำรขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำยตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำดว้ยกำรก ำหนดรำยกำรขอ้มูลเอกสำรและหลักฐำนเพือ่กำรขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำย และ

ปฏบัิติตำมกฎระเบยีบ หลักเกณฑ ์และขอ้ก ำหนดที่เก ีย่วขอ้ง ทั้งน ี ้ขอใหผู้ย้ื่นค ำขอตรวจสอบรำยกำรเอกสำรดว้ยตนเองตำม

แบบบันทกึกำรตรวจสอบค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอ (Checklist) และลงนำมในแบบตรวจสอบค ำขอฯ (Checklist) ให ้

เรียบรอ้ยก่อนยื่นค ำขอ (จ ำนวนชุดเอกสำรทีต่อ้งยื่น - เอกสำรตน้ฉบับ 1 ชุด และขอใหผู้ย้ื่นค ำขอจัดท ำส ำเนำ 1 ชุด เก็บไวท้ี่

ตนเองเพือ่ เป็นหลักฐำนในกำรอำ้งอ ิง) 

 ในกำรยื่นค ำขอ เจำ้หนำ้ที่จะออกใบสั่งช ำระค่ำใชจ่้ำยในกำรพิจำรณำค ำขอและกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง เม ือ่ ผูย้ื่นค ำ

ขอช ำระค่ำใชจ่้ำยแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะออกใบนัดตรวจค ำขอให ้โดยเจำ้หนำ้ทีจ่ะตรวจสอบควำมครบถว้นของเอกสำรและหลักฐำน

ทำงวชิำกำรทีย่ื่นและแจง้ผลใหท้รำบภำยในก ำหนดเวลำทีร่ะบุในใบนัดตรวจค ำขอ ระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรตรวจสอบเอกสำร

ส ำหรับกรณสีำรใหม่จะใชเ้วลำไม่เกนิ 20 วันท ำกำร  

 ในกรณทีีค่ ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถว้น และ /หรือ มคีวำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุใหไ้ม่สำมำรถพิจำรณำได ้

เจำ้หนำ้ที่จะจัดท ำบันทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ตอ้งยื่นเพิม่เตมิ ผูย้ื่นค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ข

หรือยื่นเอกสำรเพิม่เตมิภำยใน 10 วันท ำกำร มเิช่นนัน้จะถอืว่ำผูย้ื่นค ำขอละทิ้งค ำขอ  

 หำกเอกสำรหลักฐำนครบถว้นหรือผูย้ื่นค ำขอแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือยื่นเอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นภำยใน 10 วันท ำกำร 

เจำ้หนำ้ที่จะออกใบสั่งช ำระค่ำใชจ่้ำยในกำรประเม ินเอกสำรทำงวิชำกำร เม ือ่ผูย้ื่นค ำขอช ำระค่ำใชจ่้ำยแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะออกใบ

นัดรับเรื่องใหแ้ก่ผูย้ื่นค ำขอ  

 

 

กำรพจิำรณำอนุญำต  

 

 ระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรพิจำรณำอนุญำตเป็นไปตำมทีร่ะบุในคู่มอืประชำชนฉบับนี ้กำรนับระยะเวลำเริ่มนับระยะเวลำตั ้งแต่

เจำ้หนำ้ทีไ่ดรั้บเอกสำรครบถว้น และ/หรือไดรั้บเอกสำรทีแ่กไ้ขขอ้บกพร่องครบถว้นแลว้ พรอ้มหลักฐำนกำรช ำระค่ำประเมนิ

เอกสำรทำงวชิำกำร โดยเจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแลว้เสร็จ ทัง้น ี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำจะรับขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำยก็ต่อเม ือ่ผลกำรประเม ินหลักฐำนและเอกสำรทำงวิชำกำรทีย่ื่นประกอบค ำขอมคีวำม

ถูกตอ้งเหมำะสม มคีุณภำพ ประสทิธ ิภำพ และควำมปลอดภัยสอดคลอ้งตำมหลักวิชำกำรและขอ้ก ำหนดหลักเกณฑท์ี่เก ีย่วขอ้ง  

 ในขัน้ตอนกำรพิจำรณำ หำกคณะท ำงำนพิจำรณำทะเบยีนต ำรับและกำรขออนุญำตวัตถุอันตรำยมปีระเด็นทำงวชิำกำร

จ ำเป็นตอ้งขอควำมเหน็เพิม่ เตมิจำกผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะดำ้น เจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ผูย้ื่นค ำขอทรำบและผูย้ื่นค ำขอตอ้งช ำระค่ำประเมนิ

ในส่วนนีเ้พิม่เตมิ  



หมำยเหตุ 

 

กำรช ำระค่ำใชจ่้ำยในกำรพจิำรณำค ำขอและกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งและค่ำใชจ่้ำยในกำรประเมนิเอกสำรทำงวิชำกำรเป็นไป

ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยที่จะจัดเก็บจำกผูย้ื่นค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ ์วัตถุ

อันตรำยในควำมรับผดิชอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 

กฎระเบยีบหลักเกณฑใ์นกำรรับค ำขอและกำรพิจำรณำอนุญำต  

 

 

 กฎระเบยีบที่เก ีย่วขอ้ง 

 

 

1.ตรวจสอบรำยชือ่วัตถุอันตรำยชนดิที ่2 และวัตถุอันตรำยชนดิที ่3 ในควำมรับผดิชอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ

ยำโดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัตวัิตถุอันตรำยพ.ศ. 2535 ไดใ้นบัญช ี4 แนบทำ้ยประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมว่ำดว้ย

เรื่องบัญชรีำยชือ่วัตถุอันตรำย 

 

2. กฎกระทรวง ก ำหนดค่ำธรรมเนยีมเก ีย่วกับวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2552 

 

3.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำดว้ยค่ำใชจ่้ำยทีจ่ะจัดเก็บจำกผูย้ื่นค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลติภัณฑวั์ตถุ

อันตรำยในควำมรับผดิชอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 

4. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำดว้ยเรื่องกำรขึน้ทะเบยีน กำรออกใบส ำคัญ และกำรต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนวัตถุ

อันตรำย ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผดิชอบ 

 

5.ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำดว้ยเรื่องกำรก ำหนดรำยกำรขอ้มูลเอกสำรและหลักฐำนเพือ่กำรขึน้ทะเบยีน

วัตถุอันตรำย  

 

6. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำดว้ยเรื่องก ำหนดเกณฑค์่ ำคลำดเคลือ่นจำกปริมำณทีก่ ำหนดไวข้องสำรส ำคัญในวัตถุอันตรำย

ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผดิชอบ 

 

7. ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำดว้ยเรื่องหน่วยงำนเอกชนทีท่ ำกำรตรวจวิเครำะหวั์ตถุอันตรำยเพือ่กำรขึน้

ทะเบยีน 

 

8. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำดว้ยเรื่องฉลำกของวัตถุอันตรำยทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผดิชอบ  

 

9. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำดว้ยเรื่องระบบกำรจ ำแนกและกำรส ือ่สำรควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำยทีส่ ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ  

 

10. ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมว่ำดว้ยเรื่องระบบกำรจ ำแนกและกำรส ือ่สำรควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำย 

 

11. ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำดว้ยเรื่องหลักเกณฑก์ำรทดสอบประสทิธ ิภำพของวัตถุอันตรำย  

 

12.ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำดว้ยเรื่องยกเวน้กำรปฏิบัตติำมพระรำชบัญญัต ิวัตถุอันตรำย พ .ศ. 2535 ทีส่ ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ 

 

 

  

 



คู่มอืและแนวทำงกำรพจิำรณำทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

 

1. แนวทำงกำรพิจำรณำเอกสำรประกอบกำรขอขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำย  

 

2. ประโยชนอ์ัตรำกำรใชแ้ละลักษณะทีแ่นะน ำใหใ้ชส้ ำหรับผลติภัณฑค์วบคุมพำหะน ำโรคและสัตวร์บกวนทำงสำธำรณสุขตำม

ขอ้แนะน ำขององคก์ำรอนำมัยโลก (Pesticides and their application for the control of vectors and pests of public 

health importance, 6th ed., 2006 หรือฉบับล่ำสุด 

 

 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร  

 

 สถำนท ีใ่หบ้รกิำร  

ศูนย์บริกำรผลติภัณฑส์ุขภำพเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service Center: OSSC) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ โทรศพัท ์0 2590 7626/

ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

(หมำยเหตุ: (เปิดรับบัตรควิ 8.30 - 15.30 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้ริกำรวัน จันทร์ ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด ) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท ีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 90 วันท ำกำร  
 

ล ำดบั  ข ัน้ตอน  ระยะเวลำ  ส่วนท ีร่บัผดิชอบ  

1) กำรตรวจสอบเอกสำร  

(1)   ผูย้ื่นค ำขอยื่นหลักฐำนกำรช ำระค่ำใชจ่้ำย (ค่ำพจิำรณำค ำ

ขอและตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเอกสำรและค่ำประเมนิ

เอกสำรทำงวชิำกำร )  พรอ้มค ำขอและเอกสำรหลักฐำนที่

ครบถว้นและ/หรือแกไ้ขขอ้บกพร่องครบถว้นแลว้ 

(2)   เจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบหลักฐำนและออกใบนัดรับเรื่อง  

 

(หมำยเหตุ: -)  

15 ถงึ 30 นำที ส ำนักควบคุม

เครื่องส ำอำงและวัตถุ

อันตรำย 

 

2) กำรพจิำรณำ  

(1)  พจิำรณำค ำขอและประเมนิเอกสำร  

(2)  เสนอคณะท ำงำนพจิำรณำทะเบยีนต ำรับและกำรขออนุญำต

วัตถุอันตรำย เพือ่พิจำรณำใหค้วำมเหน็ชอบต่อผลกำรประเมนิ

ประสทิธภิำพและควำมปลอดภัย  

(3)  ด ำเนนิกำรตำมมตคิณะท ำงำนฯ / แจง้ผูย้ื่นค ำขอตำมมติ

คณะท ำงำนฯ  

(4)  สรุปผลกำรประเม ิน ตรวจสอบผลกำรประเมนิ และเสนอ

ออกใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำย 

(หมำยเหตุ: (กรณคีณะท ำงำนฯ มมีตใิหส้่งเรื่องใหผู้เ้ช ีย่วชำญ
เฉพำะดำ้นพจิำรณำ  ผูย้ื่นค ำขอตอ้งช ำระค่ำใชจ่้ำยในสว่นนี้))  

87 วันท ำกำร  ส ำนักควบคุม

เครื่องส ำอำงและวัตถุ

อันตรำย 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีติ 

ลงนำม  

(หมำยเหตุ: -)  

3 วันท ำกำร ส ำนักควบคุม

เครื่องส ำอำงและวัตถุ

อันตรำย 

 

4) - 

แจง้ผลกำรพิจำรณำและออกใบสั่งช ำระค่ำธรรมเนยีม  

(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำไม่รวมเวลำทีร่อผูย้ื่นค ำขอมำรับ
ใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำยและช ำระค่ำธรรมเนยีม ))  

10 นำที ส ำนักควบคุม

เครื่องส ำอำงและวัตถุ

อันตรำย 

 

5) - 

- ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวมทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืฉบับนี ้ ไม่นับ

0 วันท ำกำร ส ำนักควบคุม

เครื่องส ำอำงและวัตถุ



ล ำดบั  ข ัน้ตอน  ระยะเวลำ  ส่วนท ีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลำทีผู่ย้ื่นค ำขอชีแ้จงเพิม่เตมิ และไม่นับระยะเวลำหำกม ี

ควำมจ ำเป็นตอ้งส่งผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะดำ้นพจิำรณำตำมมติ

คณะท ำงำนฯ  

- กรณมีเีหตุใหต้อ้งชีแ้จงเพิม่ เตมิ  อย . จะแจง้เรื่องทีต่อ้งชีแ้จง

เพิม่เตมิใหผู้ย้ื่นค ำขอทรำบ  โดยผูย้ื่นค ำขอตอ้งด ำเน ินกำรให ้

แลว้เสร็จภำยใน 15 วันท ำกำร  หำกครบระยะเวลำแลว้ ผูย้ื่นค ำ

ขอยังไม่ชีแ้จงขอ้มูลเพิม่เตมิ  อย. จะพิจำรณำค ำขอตำมขอ้มูล

ทีย่ื่นไวแ้ลว้  ทั ้งน ี ้ระยะเวลำด ำเน ินกำรรวมทั้งส ิน้จะไม่เกนิ 105 

วันท ำกำร  

(หมำยเหตุ: -)  

อันตรำย 

 

6) - 

กรณคีณะท ำงำนฯ มมีตใิหส้่งเรื่องใหผู้เ้ชีย่ วชำญพจิำรณำ  อย. 

จะแจง้ใหผู้ย้ื่นค ำขอทรำบ  โดยระยะเวลำทีผู่เ้ช ีย่วชำญใชใ้นกำร

พจิำรณำจะไม่เกนิ 35 วันท ำกำร  ทั้งน ี ้ ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวม

ทัง้ส ิน้จะไม่เกนิ 125 วันท ำกำร  และหำกมเีหตุใหผู้ย้ื่นค ำขอ

ตอ้งชีแ้จงเพิม่เตมิดว้ย  ระยะเวลำด ำเน ินกำรรวมทั้งส ิน้จะไม่เกนิ  

140 วันท ำกำร  

(หมำยเหตุ: -)  

0 วันท ำกำร ส ำนักควบคุม

เครื่องส ำอำงและวัตถุ

อันตรำย 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ  

ล ำดบั  ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร  

1) 

 

แบบฟอรม์ค ำขอขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตรำย (วอ./สธ 1) ท ีก่รอก

ขอ้มูลครบถว้น  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

2) 

 

(ขอ้มูลสำรใหม่) บญัชรีำยกำรขอ้มูลของสำรส ำคญัท ีย่ ืน่  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (แสดงชือ่เอกสำร จ ำนวนหนำ้ของเอกสำรแต่ละรำยกำร 

พรอ้มแหล่งทีม่ำหรือเอกสำรอำ้งองิของเอกสำรทีย่ื่น ) 

- 

3) 

 

(ขอ้มูลสำรใหม่) ขอ้มูลท ัว่ไปของสำรส ำคญั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้มูลทีต่อ้งระบุ ไดแ้ก่ ชือ่สำมัญทำงเคม ี/ CAS No./สูตร

โครงสรำ้ง /สูตรเอมพริิคอล /น ้ำหนักโมเลกุล) 

- 

4) 

 

(ขอ้มูลสำรใหม่) คุณสมบตั ิทำงกำยภำพและทำงเคมขีองส ำคญั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้มูลทีต่อ้งระบุ ไดแ้ก่  

(1) ลักษณะทีป่รำกฏ เช่น สถำนะทำงกำยภำพ ส ี กลิน่  

(2) ควำมเป็นกรด – ด่ำง (pH)  

(3) จุดหลอมเหลว / จุดเดอืด/ จุดเยือกแข็ง / อุณหภูมขิองกำรสลำยตัว 

(เป็นองศำเซลเซยีส)  

(4) ควำมดันไอ (เป็นปำสคำล) และควำมหนำแน่นไอ  

(5) ควำมสำมำรถในกำรละลำยน ้ำและตัวท ำละลำยอนิทรีย์ 

(6) ค่ำสัมประสทิธ ิก์ำรละลำยในชัน้ของ n-octanol ต่อน ้ำ (ค่ำ log Kow)  

(7) ควำมหนำแน่นหรือควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ ส ำหรับของเหลว 

(8) อัตรำกำรระเหย  

(9) จุดวำบไฟ  

(10) อุณหภูม ิทีลุ่กต ิดไฟไดเ้อง 

(11) ควำมสำมำรถในกำรลุกตดิไฟไดส้ ำหรับของแข็งหรือก๊ำซ  

- 



ล ำดบั  ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร  

(12) ค่ำขดีจ ำกัดสูงสุดหรือต ่ำสุดของควำมไวไฟ  

      หรือค่ำข ีดจ ำกัดสูงสุดและต ่ำสุดของกำรระเบดิ  

(13) ควำมเสถยีรและกำรเกดิปฏกิริิยำ) 

5) 

 

(ขอ้มูลสำรใหม่) วธิตีรวจเอกลกัษณ์และวเิครำะหป์รมิำณ  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ตอ้งมทัีง้วธิกีำรตรวจเอกลักษณ ์(Identification) หรือวิธ ี

วเิครำะหเ์ชิงคุณภำพ (Qualitative analysis) และวธิวีเิครำะหห์ำปริมำณ 

(Quantitative analysis) ซึง่จะตอ้งมรีำยละเอยีดของวธิกีำร ขัน้ตอน 

เครื่องมอืวิเครำะห ์กำรตรวจพสิูจน ์ชนดิและกำรค ำนวณหำปริมำณสำร ) 

- 

6) 

 

(ขอ้มูลสำรใหม่) ขอ้มูลควำมเป็นพษิของสำรส ำคญั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้มูลทีต่อ้งระบุไดแ้ก่  

(1) ควำมเป็นพษิเฉยีบพลัน ( ทำงปำก  ทำงผวิหนัง และทำงกำร

หำยใจ) 

(2) กำรกัดกร่อนและกำรระคำยเคอืงต่อผวิหนัง 

(3) กำรท ำลำยดวงตำอย่ำงรุนแรงและกำรระคำยเคอืงต่อดวงตำ  

(4) กำรท ำใหไ้วต่อกำรกระตุน้อำกำรแพต้่อระบบทำงเดนิหำยใจหรือ

ผวิหนัง 

(5) กำรก่อใหเ้กดิกำรกลำยพันธุ ์ของเซลลส์ ืบพันธุ ์ 

(6) กำรก่อมะเร็ง 

(7) ควำมเป็นพษิต่อระบบสบืพันธุ ์ 

(8) ควำมเป็นพษิต่อระบบอวัยวะเป้ำหมำยอย่ำงเฉพำะเจำะจงจำกกำรรับ

สัมผัสครั้งเดยีว 

(9) ควำมเป็นพษิต่อระบบอวัยวะเป้ำหมำยอย่ำงเฉพำะเจำะจงจำกกำรรับ

สัมผัสซ ้ำ 

(10) ควำมเป็นอันตรำยจำกกำรส ำลัก  

(11) ควำมเป็นอันตรำยดำ้นอ ืน่ๆนอกเหนอืจำกขำ้งตน้ (ถำ้ม)ี 

(12) กำรเปลีย่นแปลงสำรเคมภีำยในร่ำงกำยสัตว ์เช่น กำรดูดซมึ กำร

ขับถ่ำยของเสยี  กำรกระจำยไปตำมส่วนต่ำงๆ และกำรสะสมภำยใน

ร่ำงกำย  กำรเปลีย่นแปลงเป็นสำรอ ืน่ เป็นตน้  

(13) กำรศกึษำทำงระบำดวิทยำหรือกำรศกึษำทำงดำ้นคลนิกิและขอ้มูล

ทำงดำ้นอำชีวอนำมัย (ถำ้ม)ี  

(14) ค ำเตอืนและขอ้ควรระวังในกำรใชแ้ละกำรเก็บรักษำ 

(15) อำกำรเกดิพษิทีเ่ก ิดเฉยีบพลันและทีเ่กดิข ึน้ภำยหลัง  

(16) กำรปฐมพยำบำลหรือกำรแกพ้ษิเบือ้งตน้  

(17) ค ำแนะน ำส ำหรับแพทย์ 

(18) เอกสำรชีแ้จง (ถำ้ม)ี ส ำหรับกรณขีอ้มูลตำมหัวขอ้ย่อยไม่ครบ 

หรือไม่สำมำรถระบุไดด้ว้ยขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบัน หรือแจง้ว่ำไม่ปรำกฏ

ควำมเป็นพษิ ตอ้งชีแ้จงไดว่้ำไดค้น้หำขอ้มูลจำกแหล่งใดบำ้ง  ซ ึ่งตอ้ง

เป็นแหล่งขอ้มูลทำงวชิำกำรทีม่คีุณภำพและเป็นทีเ่ช ือ่ถอืได ้ หรือหำก

เห็นว่ำไม่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งส่งขอ้มูลดังกล่ำว ตอ้งม ีหนังสอืหรือเอกสำร

ชีแ้จงเหตุผลทำงวชิำกำรสนับสนุน 

 

* ขอ้มูลควำมเป็นพษิของสำรส ำคัญตอ้งเป็นขอ้มูลกำรทดสอบ หรือ

ขอ้มูลจำกแหล่งขอ้มูลทำงวิชำกำรทีม่คีุณภำพและเป็นที่เช ือ่ถอืได ้โดย

ระบุแหล่งทีม่ำของขอ้มูลใหชั้ดเจน  

) 

- 

7) 

 

(ขอ้มูลสำรใหม่) ขอ้มูลผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมของสำรส ำคญั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 



ล ำดบั  ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร  

หมำยเหตุ (ขอ้มูลทีต่อ้งระบุ ไดแ้ก่  

(1) ผลกระทบต่อส ิ่งแวดลอ้มในดนิ  

(1.1) ควำมเป็นพษิเฉยีบพลันและเรื้อรังต่อส ิง่แวดลอ้มในดิน  

(1.2) กำรตกคำ้งยำวนำนและควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำย  

(1.3) ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ(bioaccumulation factor หรือ 

bioconcentration factor) 

(1.4) ปริมำณตกคำ้งในดนิเม ือ่ใชส้ำรเคม ีตำมอัตรำและลักษณะทีแ่นะน ำ

ใหใ้ช ้(ถำ้ม ี) 

(2)  ผลกระทบต่อส ิ่งแวดลอ้มในน ้ำ 

(2.1) ควำมเป็นพษิเฉยีบพลันและเรื้อรังต่อส ิง่แวดลอ้มในน ้ำ 

(2.2) กำรตกคำ้งยำวนำนและควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำย  

(2.3) ศักยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ(bioaccumulation factor หรือ 

bioconcentration factor) 

(2.4) ปริมำณตกคำ้งในน ้ำเม ือ่ใชส้ำรเคมตีำมอัตรำและลักษณะทีแ่นะน ำ

ใหใ้ช ้(ถำ้ม ี) 

(3) ควำมเป็นพษิต่อส ิ่งมชี ีวติอ ืน่ ๆ 

(4) เอกสำรชีแ้จง (ถำ้ม)ี ส ำหรับกรณขีอ้มูลตำมหวัขอ้ย่อยไม่ครบ 

หรือไม่สำมำรถระบุไดด้ว้ยขอ้มูลทีม่อียู่ในปัจจุบัน หรือแจง้ว่ำไม่ปรำกฏ

ควำมเป็นพษิ ตอ้งชีแ้จงไดว่้ำไดค้น้หำขอ้มูลจำกแหล่งใดบำ้ง  ซ ึ่งตอ้ง

เป็นแหล่งขอ้มูลทำงวชิำกำรทีม่คีุณภำพและเป็นทีเ่ช ือ่ถอืได ้ หรือหำก

เห็นว่ำไม่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งส่งขอ้มูลดังกล่ำว ตอ้งม ีหนังสอืหรือเอกสำร

ชีแ้จงเหตุผลทำงวชิำกำรสนับสนุน 

 

* ขอ้มูลควำมเป็นพษิของสำรส ำคัญตอ้งเป็นขอ้มูลกำรทดสอบ หรือ

ขอ้มูลจำกแหล่งขอ้มูลทำงวิชำกำรทีม่คีุณภำพและเป็นที่เช ือ่ถอืได ้โดย

ระบุแหล่งทีม่ำของขอ้มูลใหชั้ดเจน  

) 

8) 

 

(ขอ้มูลสำรใหม่) ขอ้มูลเก ีย่วกบักำรท ำลำยวตัถุอนัตรำยหรอื

สำรส ำคญั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (หำกท ำลำยโดยกำรเผำตอ้งบอกอุณหภูมทิี่ท ำใหม้กีำร

สลำยตัว) 

- 

9) 

 

(ขอ้มูลสำรใหม่) เอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยั (Safety Data 

Sheet; SDS) ของสำรส ำคญั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้ก ำหนดในกำรจัดท ำเป็นไปตำมระบบสำกล GHS 

(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals) ขององคก์ำรสหประชำชำติ) 

- 

10) 

 

(ขอ้มูลสำรใหม่) ประโยชน ์อตัรำกำรใช ้และลกัษณะท ีแ่นะน ำให้

ใช ้ หรอืข้อมูลกำรแนะน ำให้ใชต้ำมท ีก่ล่ำวอำ้งของสำรส ำคญั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้แนะน ำในกำรจัดเตรียมเอกสำร  

(1) ขอ้บ่งใชแ้ละวธิใีชต้ำมทีร่ะบุบนฉลำกผลิตภัณฑค์วรสอดคลอ้งตำม

ประโยชน ์อัตรำกำรใช ้และลักษณะทีแ่นะน ำใหใ้ชต้ำมขอ้แนะน ำของ

องคก์ำรอนำมัยโลกส ำหรับผลติภัณฑค์วบคุมพำหะน ำโรคและสัตว์

รบกวนทำงสำธำรณสุข   

(2) กรณขีอ้บ่งใชห้รือวธิใีชไ้ม่มกีำรระบุไว ้หรือไม่สอดคลอ้งกับ

ขอ้แนะน ำขององคก์ำรอนำมัยโลก  อำจอำ้งอ ิงขอ้แนะน ำในกำรใชจ้ำก

แหล่งอำ้งองิอ ืน่ๆ ทีเ่ป็นทีน่่ำเชือ่ถอืในวงกวำ้งหรือหลักฐำนเชิงประจักษ์

- 



ล ำดบั  ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร  

อ ืน่ๆ เช่น ขอ้มูลกำรขึน้ทะเบยีนและฉลำกผลติภัณฑใ์นต่ำงประเทศที่

ระบบกำรขึน้ทะเบยีนผลติภัณฑก์ ำจัดแมลงเป็นทีน่่ำเชือ่ถอืและยอมรับใน

วงกวำ้ง  รำยงำนเอกสำรทำงวชิำกำรหรือกำรวจัิย ขอ้มูลกำรศกึษำวจัิย

จำกผูผ้ลติวัตถุดบิ รำยงำนกำรประเมนิควำมเส ีย่งของสำรหรือผลติภัณฑ ์

ทีข่อขึน้ทะเบยีน เป็นตน้ (กรณเีอกสำรเป็นภำษำต่ำงประเทศทีไ่ม่ใช่

ภำษำอังกฤษ ตอ้งแปลเป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย) 

(3) ขอ้บ่งใช ้วธิกีำรใช ้รูปแบบ อัตรำกำรใช ้ตำมทีร่ะบุบนฉลำกตอ้ง

สอดคลอ้งกับเอกสำรทีอ่ำ้งองิ 

) 

11) 

 

(เฉพำะกรณีวตัถุดบิเทคนคิอลเกรด) เอกสำรแสดงข้อมูลท ัว่ไป

ของวตัถุดบิเทคนคิอลเกรด  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้มูลทีต่อ้งระบุ ไดแ้ก่  

(1) ชือ่กำรคำ้  ชือ่ ผูผ้ล ิตและประเทศทีผ่ลติ  

(2) ชือ่และอัตรำส่วนของสำรส ำคัญ  

(3) กรณมีสี่วนประกอบอ ืน่ เช่น สำรใหค้วำมคงตัว (stabilizer) หรือ สำร

ปนเป้ือน (impurities/ contaminants) หรือผลพลอยไดอ้ ืน่ๆ (by-

product) ตอ้งระบุชือ่ อัตรำส่วน และหนำ้ทีข่องส่วนประกอบนัน้  

(4) ชือ่สำรส ำคัญและส่วนประกอบอ ืน่ตอ้งแสดงเป็นชือ่ทำงเคมแีละระบุ

ปริมำณเป็นรอ้ยละหรือเปอร์เซ็นต ์เช่น % w/w หรือ % w/v 

(5) หำกเป็นกรณผีลติภัณฑน์ ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ  เอกสำรสูตร

ส่วนประกอบตอ้งเป็นเอกสำรฉบับจริงทีอ่อกและรับรองโดยผูผ้ลติใน

ต่ำงประเทศ 

) 

- 

12) 

 

(เฉพำะกรณีวตัถุดบิเทคนคิอลเกรด) คุณสมบตั ิทำงกำยภำพและ

ทำงเคมขีองวตัถุดบิเทคนคิอลเกรด  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้มูลทีต่อ้งระบุ ไดแ้ก่  

(1) ลักษณะทีป่รำกฏ เช่น สถำนะทำงกำยภำพ ส ี กลิน่  

(2) ควำมเป็นกรด – ด่ำง (pH) 

(3) ควำมหนำแน่นหรือควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ ส ำหรับของเหลว 

(4) จุดวำบไฟ 

(5) อุณหภูม ิทีลุ่กตดิไฟไดเ้อง 

(6) ควำมสำมำรถในกำรลุกตดิไฟไดเ้อง ส ำหรับของแข็งหรือก๊ำซ  

(7) ค่ำขดีจ ำกัดสูงสุดหรือต ่ำสุดของควำมไวไฟ  

     หรือค่ำข ีดจ ำกัดสูงสุดและต ่ำสุดของกำรระเบดิ  

(8) ควำมคงตัวในกำรเก็บรักษำ 

) 

- 

13) 

 

(เฉพำะกรณีวตัถุดบิเทคนคิอลเกรด) เอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยั 

(Safety Data Sheet; SDS) ของวตัถุดบิเทคนิคอลเกรด  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้ก ำหนดในกำรจัดท ำเป็นไปตำมระบบสำกล GHS 

(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals) ขององคก์ำรสหประชำชำติ) 

- 

14) 

 

เอกสำรแสดงข้อมูลท ัว่ไปของผลติภณัฑ์ส ำเร็จรูปหร ือวตัถุดบิก ึง่

ส ำเร็จรูป ตำมแต่กรณี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้มูลทีต่อ้งระบุ ไดแ้ก่  

- 



ล ำดบั  ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร  

(1) ชือ่กำรคำ้ ชือ่ ผูผ้ล ิตและประเทศที่ผลติ  

(2) ชือ่และอัตรำส่วนของสำรส ำคัญ /ระบุสูตรส่วนประกอบทั้งหมด 

(100%) และหนำ้ที่ของสำรทุกตัวในสูตร โดยตอ้งแสดงเป็นชือ่ทำงเคม ี

และระบุปริมำณเป็นรอ้ยละหรือเปอร์เซ็นต ์เช่น % w/w หรือ % w/v 

(3) หำกเป็นกรณผีลติภัณฑน์ ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ  เอกสำรสูตร

ส่วนประกอบตอ้งเป็นเอกสำรฉบับจริงทีอ่อกและรับรองโดยผูผ้ลติใน

ตำ่งประเทศ 

(4) กรณใีชวั้ตถุดบิก ึ่งส ำเร็จรูปมำผลติเป็นผลติภัณฑส์ ำเร็จรูป  ใหแ้นบ

สูตรส่วนประกอบ 100 % ของวัตถุดบิก ึ่งส ำเร็จรูปนัน้ดว้ย ) 

15) 

 

คุณสมบตัทิำงกำยภำพและทำงเคมขีองผลติภณัฑส์ ำเร็จรูปหรอื

วตัถุดบิก ึง่ส ำเร็จรูป ตำมแต่กรณี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้มูลทีต่อ้งระบุ ไดแ้ก่  

(1)  ลักษณะทีป่รำกฏ เช่น สถำนะทำงกำยภำพ ส ีกลิน่  

(2)  ควำมเป็นกรด–ด่ำง (pH) 

(3)  ควำมหนำแน่นหรือควำมหนำแน่นสัมพัทธ ์(ส ำหรับผลติภัณฑท์ี่เป็น

ของเหลว) 

(4)  จุดวำบไฟ 

(5)  อุณหภูม ิทีลุ่กตดิไฟไดเ้อง 

(6)  ควำมสำมำรถในกำรลุกตดิไฟไดเ้องของของแข็งหรือก๊ำซ  

(7)  ค่ำขดีจ ำกัดสูงสุดหรือต ่ำสุดของควำมไวไฟหรือค่ำขดีจ ำกัดสูงสุด

และต ่ำสุดของกำรระเบิด  

(8) ควำมสำมำรถในกำรเขำ้กันไดก้ับสำรอ ืน่  

(9) คุณสมบัตอิ ืน่ เช่น กำรกัดกร่อน กำรระเหย เป็นตน้  

(10)  ควำมคงตัวในกำรเก็บรักษำ 

) 

- 

16) 

 

ขอ้ก ำหนดเฉพำะ (specification) ตำมลกัษณะสูตร 

(formulat ion) ของผลติภณัฑส์ ำเร็จรูป  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้มูลทีต่อ้งระบุข ึ้นกับลักษณะสูตรผลติภัณฑ ์  ดังน ี้ 

(1) ขนำดของเกล็ด / เม็ด / กอ้น ส ำหรับผลติภัณฑท์ีม่ ีลักษณะเป็น

เกล็ด / เม็ด / กอ้น  

(2) กำรเกดิฟอง (persistent foam) ส ำหรับสูตรที่ตอ้งผสมน ้ำก่อนใช ้

เช่น emulsifiable concentrate (EC), emulsion, oil in water (EW), 

suspension concentrate (SC), wettable powder (WP), water 

dispersible granule (WG) 

(3)  กำรเปียกน ้ำ (wettability) ส ำหรับสูตรที่ตอ้งผสมน ้ำก่อนใช ้เช่น 

wettable powder (WP), water dispersible granule (WG)  

(4) กำรแขวนลอยในน ้ำ (suspensibility)  ส ำหรับสูตรทีต่อ้งผสมน ้ำก่อน

ใช ้เช่น wettable powder (WP), suspension concentrate (SC), 

water dispersible granule (WG) 

(5) กำรทดสอบขนำดดว้ยตะแกรงร่อนแบบเปียก (wet sieve test) 

ส ำหรับสูตรทีต่อ้งผสมน ้ำก่อนใช ้เช่น wettable powder (WP), 

suspension concentrate (SC), water dispersible granule (WG)  

(6)  ควำมคงตัวของอมิัลช่ัน  (emulsion stability and re-

emulsification) ส ำหรับสูตรชนดิ emulsifiable concentrate (EC), 

emulsion, oil in water (EW) 

(7)  ควำมคงตัว (ระบุเป็นช่ัวโมง) หลังกำรผสมก่อนใช ้ ส ำหรับสูตรที่

ตอ้งผสมน ้ำก่อนใช ้เช่น wettable powder (WP), suspension 

concentrate (SC) และ water dispersible granule (WG) ) 

- 



ล ำดบั  ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร  

17) 

 

เอกสำรแสดงกรรมวธิกีำรผลติของผลติภณัฑส์ ำเร็จรูปหรอื

วตัถุดบิก ึง่ส ำเร็จรูป ตำมแต่กรณี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้มูลทีต่อ้งระบุไดแ้ก่  

(1) ตอ้งแสดงล ำดับขัน้ตอนกำรผสมของส่วนประกอบครบทุกตัวตำมที่

ระบุในสูตรส่วนประกอบ 

(2)  ตอ้งระบุขัน้ตอนกำรผลติ  กำรตรวจสอบคุณภำพ กำรบรรจุ และกำร

ตดิฉลำก  

(3)  กรณแีจง้ปริมำณกำรผลติไวป้ริมำณกำรผลติตอ้งสอดคลอ้งกับ

อัตรำส่วนของสูตรส่วนประกอบ 

) 

- 

18) 

 

ประโยชน ์อตัรำกำรใช ้และลกัษณะท ีแ่นะน ำใหใ้ช ้หรอืข้อมูลกำร

แนะน ำใหใ้ชต้ำมท ีก่ล่ำวอำ้งของผลติภณัฑ์ส ำเร็จรูปหร ือวตัถุด ิบ

ก ึง่ส ำเร็จรูป ตำมแต่กรณี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้แนะน ำในกำรจัดเตรียมเอกสำร  

(1) ขอ้บ่งใชแ้ละวธิใีชต้ำมทีร่ะบุบนฉลำกผลิตภัณฑค์วรสอดคลอ้งตำม

ประโยชน ์อัตรำกำรใช ้และลักษณะทีแ่นะน ำใหใ้ชต้ำมขอ้แนะน ำของ

องคก์ำรอนำมัยโลกส ำหรับผลติภัณฑค์วบคุมพำหะน ำโรคและสัตว์

รบกวนทำงสำธำรณสุข   

(2) กรณขีอ้บ่งใชห้รือวธิใีชไ้ม่มกีำรระบุไว ้หรือไม่สอดคลอ้งกับ

ขอ้แนะน ำขององคก์ำรอนำมัยโลก (WHO)  อำจอำ้งอ ิงขอ้แนะน ำในกำร

ใชจ้ำกแหล่งอำ้งองิอ ืน่ๆ ทีเ่ป็นทีน่่ำเชือ่ถอืในวงกวำ้งหรือหลักฐำนเชิง

ประจักษ์อ ืน่ๆ เช่น ขอ้มูลกำรขึน้ทะเบยีนและฉลำกผลติภัณฑใ์น

ต่ำงประเทศทีร่ะบบกำรขึน้ทะเบยีนผลติภัณฑก์ ำจัดแมลงเป็นทีน่่ำเชือ่ถอื

และยอมรับในวงกวำ้ง  รำยงำนเอกสำรทำงวชิำกำรหรือกำรวจัิย ขอ้มูล

กำรศกึษำวิจัยจำกผูผ้ลติวัตถุดบิ รำยงำนกำรประเม ินควำมเส ีย่งของ

ผลติภัณฑท์ีข่อขึน้ทะเบยีน เป็นตน้ (กรณเีอกสำรเป็นภำษำต่ำงประเทศ

ทีไ่ม่ใช่ภำษำอังกฤษ ตอ้งแปลเป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย ) 

(3) ขอ้บ่งใช ้วธิกีำรใช ้รูปแบบ อัตรำกำรใช ้ตำมทีร่ะบุในรำยงำนผลกำร

ทดสอบประสทิธภิำพตอ้งสอดคลอ้งกับเอกสำรทีอ่ำ้งองิ 

(4) กรณกีำรส่งออกเท่ำนัน้ (ไม่ขำยในประเทศ)  ทีเ่อกสำรหลักฐำนไม่

เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์เช่น ปริมำณสำรส ำคัญหรืออัตรำกำรใชไ้ม่ เป็นไป

ตำม WHO เป็นตน้  ใหส้่งเอกสำรกำรสั่งซ ือ้จำกต่ำงประเทศ หรือขอ้มูล

กำรขึน้ทะเบยีนในต่ำงประเทศ หรือขอ้ก ำหนดกำรใหใ้ชป้ริมำณ

สำรส ำคัญในต่ำงประเทศเพือ่ยืนยัน  

) 

- 

19) 

 

เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภยั (Safety Data Sheet; SDS) ของ

ผลติภณัฑส์ ำเร็จรูปหรอืวตัถุดบิก ึง่ส ำเร็จรูป ตำมแต่กรณี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้ก ำหนดในกำรจัดท ำเป็นไปตำมระบบสำกล GHS 

(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals) ขององคก์ำรสหประชำชำติ) 

- 

20) 

 

สรุปผลกำรจ ำแนกประเภทควำมเป็นอนัตรำยตำมระบบ GHS หรอื 

เอกสำรแสดงระดบัควำมเป็นพิษของผลติภณัฑส์ ำเร็จรูปหรอื

วตัถุดบิก ึง่ส ำเร็จรูป ตำมแต่กรณี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ ((1) สำรผสมจะตอ้งด ำเน ินกำรตำมระบบ GHS ใหแ้ลว้เสร็จ

- 



ล ำดบั  ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร  

ภำยในวันที ่19 ม.ีค. 63 

(2) กรณทีีผู่ป้ระกอบกำรพรอ้มด ำเนนิกำรตำมระบบ GHS  และไดย้ื่น

ฉลำกและ SDS ตำมระบบ GHS  ขอ้มูลสรุปผลกำรจ ำแนกประเภทควำม

เป็นอันตรำยจะแสดงอยู่ใน SDS  จงึไม่ตอ้งแยกส่งเอกสำรนีซ้ ้ำอกี  

(3) กรณผูีป้ระกอบกำรยังไม่พรอ้มด ำเนนิกำรตำมระบบ GHS และยังไม่

ถงึก ำหนดทีต่อ้งด ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จ (19 ม.ีค. 63)  ใหส้่งเอกสำร

แสดงระดับควำมเป็นพษิ เช่น ค่ำควำมเป็นพษิเฉยีบพลันทำงปำกของหนู 

rat (LD50 (oral, rat)ของผลติภัณฑจ์ำกกำรทดสอบในหอ้งปฏิบัตกิำร ;  

หรือผลกำรค ำนวณควำมเป็นพษิเฉยีบพลัน (LD50) ของสำรส ำคัญที่เป็น

องคป์ระกอบส ำหรับกรณไีม่มผีลทดสอบในหอ้งปฏบัิตกิำรของผลติภัณฑ ์  

) 

21) 

 

ผลกำรทดสอบประสิทธภิำพในกำรป้องกนั ควบคุม ไล่ ก ำจดัแมลง

หรอืสตัวแ์ทะ ของผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูป  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้แนะน ำในกำรจัดเตรียมเอกสำร  

(1) วธิกีำรทดสอบฯ  

- กรณทีี ่อย. ก ำหนดวธิกีำรทดสอบไวแ้ลว้ ตอ้งทดสอบตำมวิธทีีก่ ำหนด 

(บังคับใชก้ับทัง้กรณีผลติและกรณีน ำเขำ้) 

ขอ้ยกเวน้  กรณมี ีเหตุผลจ ำเป็นทีไ่ม่สำมำรถใชว้ธิ ีทดสอบตำมทีก่ ำหนด

ไวไ้ด ้เช่น  กรณรูีปแบบของผลติภัณฑ ์หรือลักษณะกำรใชห้รือกลไกกำร

ออกฤทธิไ์ม่เหมำะสมกับวธิกีำรทดสอบทีป่ระกำศไว ้เป็นตน้ ใหย้ื่น

เอกสำรชีแ้จงเหตุผลควำมจ ำเป็นและใหส้่งเอกสำรเหมอืนกับกรณีที ่อย . 

ยังไม่ไดก้ ำหนดวิธกีำรทดสอบไว ้ (ดูรำยชือ่หลักเกณฑแ์ละวธิกีำร

ทดสอบประสทิธภิำพทีป่ระกำศไวแ้ลว้ทำ้ยคู่มอืประชำชน) 

- กรณทีี ่อย. ยังไม่ไดก้ ำหนดวธิ ีทดสอบไว ้เช่น  ผลติภัณฑก์ ำจัดเหบ็

หมัดชนดิหยดหลัง (spot-on) ผลติภัณฑไ์ล่หนู เป็นตน้ ผูป้ระกอบกำร

สำมำรถส่งผลทดสอบจำกหน่วยงำนทีน่่ำเชือ่ถอื โดยเอกสำรตอ้ง

ประกอบดว้ยวธิกีำรทดสอบ  รำยงำนผลกำรทดสอบ และเอกสำรอำ้งอ ิง 

/แหล่งทีม่ำของวธิกีำรทดสอบ 

(2) รำยงำนผลกำรทดสอบฯ ตอ้งระบุขอ้มูลของผลติภัณฑ ์ไดแ้ก่ 

- ชือ่ผลติภัณฑ ์ ชือ่ ผูผ้ล ิต อัตรำส่วนสำรส ำคัญ ทีถู่กตอ้งสอดคลอ้งตำม

ค ำขอขึน้ทะเบยีน  

- วัน เดอืน ปี ทีผ่ล ิต  

- รุ่นกำรผลติ (Lot. Number หรือ Batch number) ตอ้งเป็นรุ่นกำรผลิต

เดยีวกันกับทีส่่งวเิครำะหป์ริมำณสำรส ำคัญ (กรณสีำรส ำคัญอยู่ในบัญชี

รำยชือ่ทีต่อ้งส่งวเิครำะหป์ริมำณสำรส ำคัญ) ยกเวน้หำกรำยงำนผลกำร

ทดสอบประสทิธภิำพเป็นผลกำรทดสอบจำกต่ำงประเทศส ำหรับกรณีที ่

อย. ยังไม่ไดก้ ำหนดวธิกีำรทดสอบไว  ้

- หำกผูผ้ล ิตหรือผูน้ ำเขำ้ไม่ไดเ้ป็นผูส้่งทดสอบประสทิธ ิภำพ เช่น กรณผูี ้

จัดจ ำหน่ำยหรือเจำ้ของผลติภัณฑเ์ป็นผูส้่งทดสอบ ตอ้งม ีหนังสอืยินยอม

จำกเจำ้ของเอกสำร ใหผู้ย้ื่นค ำขอใชเ้อกสำรนัน้ได  ้

- กรณชีือ่กำรคำ้หรือขอ้มูลผลติภัณฑท์ีป่รำกฏในรำยงำนฯ ไม่ตรงกับค ำ

ขอ ตอ้งม ีหนังสอืชีแ้จงจำกผูส้่งทดสอบ 

(3) ผลกำรทดสอบฯ  

- กรณรีำยงำนฯ ระบุเกณฑก์ำรตัดสนิ ผลกำรทดสอบฯ ตอ้งผ่ำนเกณฑ ์

กำรตัดสนิ  

(4)   วธิกีำรทดสอบประส ิทธภิำพตอ้งสอดคลอ้งกับวธิใีชบ้นฉลำก 

รวมถงึตอ้งมอีัตรำกำรผสม หรือควำมเขม้ขน้ของผลิตภัณฑข์ณะใช ้

(ส ำหรับผลิตภัณฑ ์ทีต่อ้งเจอืจำง)  หรืออัตรำกำรฉีดพ่นต่อพืน้ที่

สอดคลอ้งกัน  

(5)   ผูย้ื่นค ำขอสำมำรถส่งทดสอบประสทิธภิำพไดก้ับหน่วยงำนภำครัฐ

- 



ล ำดบั  ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร  

หรือหน่วยงำนเอกชนทีใ่หบ้ริกำรกำรทดสอบประส ิทธภิำพและเป็นที่

น่ำเชือ่ถอื ดูรำยชือ่หน่วยงำนภำครัฐทีใ่หบ้ริกำรรับทดสอบประสทิธ ิภำพ

ในเอกสำรแนวทำงกำรพิจำรณำเอกสำรประกอบกำรขอขึน้ทะเบยีนวัตถุ

อันตรำย 

(http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/SitePages/Askingh

azmat3_List.aspx)) 

22) 

 

ผลกำรวเิครำะหป์รมิำณสำรส ำคญัของผลติภณัฑ์ส ำเร็จรูป  

(เฉพำะกรณีสำรส ำคญัอยู่ในบญัชรีำยช ื่อวตัถุอนัตรำยท ีต่ ้อง

ส่งผลวิเครำะหป์รมิำณสำรส ำคญั แนบทำ้ยประกำศส ำนกังำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำดว้ยเร ือ่งกำรก ำหนดรำยกำรขอ้มูล

เอกสำรและหลกัฐำนเพือ่กำรขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตรำย ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้แนะน ำในกำรจัดเตรียมเอกสำร  

(1) หอ้งปฏิบัตกิำรที่ท ำกำรตรวจวเิครำะห  ์

-ตอ้งเป็นหน่วยงำนของรัฐ เช่น กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  กรม

วทิยำศำสตร์บริกำร     กรมวิชำกำรเกษตร สถำบันวจัิยวทิยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหำวิทยำลัยในกำรก ำกับของรัฐ  

- กรณเีป็นหน่วยงำนเป็นหน่วยงำนเอกชน ตอ้งมคีุณสมบัตติำมประกำศ 

อย. เรื่อง หน่วยงำนเอกชนทีท่ ำกำรตรวจวเิครำะหวั์ตถุอันตรำยเพือ่กำร

ขึน้ทะเบยีน พ.ศ. 2553 

- บริษัทหอ้งปฏบัิตกิำรกลำง (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นหน่วยงำนใน

ก ำกับของรัฐ และรัฐบำลมนีโยบำยสนับสนุนกำรด ำเนนิงำน ใหรั้บผลกำร

วเิครำะห ์AI ได ้

(2) รำยงำนผลกำรวิเครำะห ์AI  ตอ้งระบุขอ้มูลของผลติภัณฑ ์

ไดแ้ก่ 

- ชือ่ผลติภัณฑ ์ ชือ่ ผูผ้ล ิต อัตรำส่วนสำรส ำคัญ ทีถู่กตอ้งสอดคลอ้งตำม

ค ำขอขึน้ทะเบยีน  

- วัน เดอืน ปี ทีผ่ล ิต  

- รุ่นกำรผลติ (Lot. Number หรือ Batch number) และตอ้งเป็นรุ่นกำร

ผลติเดยีวกันกับทีร่ะบุในรำยงำนผลกำรทดสอบประส ิทธภิำพ  ยกเวน้

หำกรำยงำนผลกำรทดสอบประสทิธ ิภำพเป็นผลกำรทดสอบจำก

ต่ำงประเทศส ำหรับกรณีที ่อย . ยังไม่ไดก้ ำหนดวธิกีำรทดสอบไว  ้

- หำกผูผ้ล ิตหรือผูน้ ำเขำ้ไม่ไดเ้ป็นผูส้่งวเิครำะห ์เช่น กรณผูีจั้ดจ ำหน่ำย

หรือเจำ้ของผลติภัณฑเ์ป็นผูส้่งทดสอบ ตอ้งม ีหนังสอืยินยอมจำกเจำ้ของ

เอกสำรใหผู้ย้ื่นค ำขอใชเ้อกสำรนัน้ได  ้

- กรณชีือ่กำรคำ้หรือขอ้มูลผลติภัณฑท์ีป่รำกฏในรำยงำนฯ ไม่ตรงกับค ำ

ขอ ตอ้งม ีหนังสอืชีแ้จงจำกผูส้่งทดสอบ 

(3) ผลกำรวเิครำะห ์AI ตอ้งผ่ำนเกณฑค์่ำคลำดเคลือ่น  

(4) กรณสีำรส ำคัญอยู่ในรำยชือ่ที่ตอ้งส่งวิเครำะหป์ริมำณสำรส ำคัญ แต่

ผลติภัณฑอ์ยู่ในรูปแบบทีก่รมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ยังไม่สำมำรถ

วเิครำะหไ์ด ้ใหส้่งหนังสอืยืนยันจำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หรือส่ง

วเิครำะหท์ี่หน่วยงำนอ ืน่ตำมขอ้ (1) 

) 

- 

23) 

 

ตวัอย่ำงผลติภณัฑ ์หรอืตวัอย่ำงภำชนะบรรจุ หรอืภำพถ่ำย

ผลติภณัฑ ์หร ือภำพถ่ำยภำชนะบรรจุ กำรหุม้ห่อหรอืผกูมดัภำชนะ

บรรจุ กรณีท ี ่อย . รอ้งขอเพือ่ประกอบกำรขึน้ทะเบยีน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (กรณทีี ่อย. รอ้งขอ เช่น ผลติภัณฑรู์ปแบบใหม่หรือภำชนะ

บรรจุรูปแบบใหม่หรือในกรณทีีลั่กษณะภำชนะบรรจุอำจส่งผลต่อ

ประสทิธภิำพและควำมปลอดภัยของผลติภัณฑ ์หรือกรณีทีก่ำรระบุขอ้มูล

- 



ล ำดบั  ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร  

เก ีย่วกับชนิดและลักษณะของภำชนะบรรจุในแบบฟอร์มค ำขอ (วอ ./สธ 

1) ไม่ชัดเจน  เป็นตน้) 

24) 

 

เอกสำร หลกัฐำน หร ือหนงัสือช ีแ้จงอืน่ ๆ  ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ตัวอย่ำงเอกสำร หลักฐำน หรือหนังสอืชีแ้จงอ ืน่ๆ ที่

จ ำเป็นตอ้งยื่นประกอบค ำขอ เช่น  

(1) กรณชีือ่กำรคำ้ที่ขอขึน้ทะเบยีนไม่ตรงกับชือ่กำรคำ้ทีร่ะบุในเอกสำร

หลักฐำนอ ืน่ๆ ทีย่ื่นประกอบค ำขอ    

- ใหส้่งหนังสอืรับรองจำกผูผ้ล ิตว่ำเป็นผลติภัณฑเ์ดยีวกัน  

 

(2)  กรณขีอ้มูลใน SDS ไม่ตรงกับขอ้มูลค ำขอขึ้นทะเบยีน 

- ใหส้่งหนังสอืรับรองและชีแ้จงว่ำเป็นผลติภัณฑ ์เดยีวกันและมสีูตร

ส่วนประกอบตรงกับผลติภัณฑ ์ทีข่อข ึน้ทะเบยีน  

 

(3) เอกสำรหลักฐำนอ ื่นๆ (ถำ้ม ี)  

) 

- 

 

ค่ำธรรมเนยีม  

ล ำดบั  รำยละเอยีดค่ำธรรมเนยีม  ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ)  

1) ค่ำใชจ่้ำยในกำรพจิำรณำค ำขอและกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 

(หมำยเหตุ: (ช ำระทีช่อ่งทำงใดชอ่งทำงหนึ่งตำมทีร่ะบุในใบสั่งช ำระ 
ไดแ้ก่ 
 (1) ช ำระผ่ำนชอ่งทำงต่ำงๆ ของธนำคำรไทยพำณิชย์ 
 (2) ช ำระผ่ำนชอ่งทำงอเิล็กทรอนกิสข์องธนำคำรอ ืน่ทีใ่หบ้ริกำรรับช ำ
ระบลิขำ้มธนำคำร ตำมรำยช ือ่ธนำคำรทีร่ะบุในใบสัง่ช ำระ  

(3) ช ำระแคชเชยีร์เชค็ สั่งจ่ำยเขำ้บัญช ี“ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ (เพือ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน)” 

(4) หอ้งกำรเงนิ ศูนย์บริกำรผลติภัณฑส์ุขภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service Center: OSSC) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
))  

 ค่ำธรรมเนยีม 200 บำท 

  

 

2) ค่ำใชจ่้ำยในกำรประเมนิเอกสำรทำงวชิำกำร 

(หมำยเหตุ: (ช ำระทีช่อ่งทำงใดชอ่งทำงหนึ่งตำมทีร่ะบุในใบสั่งช ำระ 
ไดแ้ก่ 
 (1) ช ำระผ่ำนชอ่งทำงต่ำงๆ ของธนำคำรไทยพำณิชย์ 

 (2) ช ำระผ่ำนชอ่งทำงอเิล็กทรอนกิสข์องธนำคำรอ ืน่ทีใ่หบ้ริกำรรับช ำ
ระบลิขำ้มธนำคำร ตำมรำยช ือ่ธนำคำรทีร่ะบุในใบสัง่ช ำระ  

(3) ช ำระแคชเชยีร์เชค็ สั่งจ่ำยเขำ้บัญช ี“ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ (เพือ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน)” 

(4) หอ้งกำรเงนิ ศูนย์บริกำรผลติภัณฑส์ุขภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service Center: OSSC) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
))  

 ค่ำธรรมเนยีม 3,000 บำท 

  

 

3) ค่ำใช ้จ่ำยในกำรประเม ินเอกสำรทำงว ิชำกำรโดยผูเ้ช ี่ยวชำญ

เฉพำะดำ้น (เฉพำะกรณีท ีค่ณะท ำงำนฯ มมีตใิหส่้งผูเ้ช ีย่วชำญ) 

(หมำยเหตุ: (- กรณกีำรประเมนิขอ้มูลทำงพษิวิทยำ  กำรประเมนิควำม
เส ีย่ง กำรประเมนิเกณฑก์ำรตัดสนิและวธิกีำรทดสอบประสทิธ ิภำพ
ผลติภัณฑท์ีไ่ม่เป็นไปตำมหลักเกณฑแ์ละกำรกล่ำวอำ้งประโยชนแ์ละ
วธิใีชบ้นฉลำก  และกำรประเม ินผลิตภัณฑรู์ปแบบใหม่หรือเทคโนโลยี
ใหม่ มคี่ำใชจ่้ำย เรื่องละ 12,000.- บำท แต่หำกเป็นกำรประเมนิในเรื่องที่

ต่ำงจำกทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ มคี่ำใชจ่้ำย เรื่องละ 15,000.- บำท 

 

- ช ำระทีช่อ่งทำงใดชอ่งทำงหนึ่งตำมทีร่ะบุในใบสัง่ช ำระ ไดแ้ก่ 

 ค่ำธรรมเนยีม 12,000 บำท 

  

 



ล ำดบั  รำยละเอยีดค่ำธรรมเนยีม  ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ)  

(1)  ช ำระผ่ำนชอ่งทำงต่ำงๆ ของธนำคำรไทยพำณิชย์  

(2)  ช ำระผ่ำนชอ่งทำงอเิล็กทรอนกิสข์องธนำคำรอ ืน่ทีใ่หบ้ริกำรรับช ำ
ระบลิขำ้มธนำคำร ตำมรำยช ือ่ธนำคำรทีร่ะบุในใบสัง่ช ำระ  

(3)  ช ำระแคชเชยีร์เชค็ สั่งจ่ำยเขำ้บัญช ี“ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ (เพือ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน)”  

(4) หอ้งกำรเงนิ  ศูนย์บริกำรผลติภัณฑส์ุขภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service Center: OSSC) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 

))  

4) ค่ำธรรมเนยีมใบส ำคญักำรขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตรำย 

(หมำยเหตุ: (ช ำระทีช่อ่งทำงใดชอ่งทำงหนึ่งตำมทีร่ะบุในใบสั่งช ำระ 
ไดแ้ก่ (1) ช ำระผ่ำนชอ่งทำงต่ำงๆ ของธนำคำรไทยพำณชิย์ (2) ช ำระ
ผ่ำนชอ่งทำงอเิล็กทรอนกิสข์องธนำคำรอ ืน่ทีใ่หบ้ริกำรรับช ำระบลิขำ้ม
ธนำคำร ตำมรำยช ือ่ธนำคำรทีร่ะบุในใบสัง่ช ำระ (3) ช ำระแคชเชยีร์เชค็ 
สัง่จ่ำยเขำ้บัญช ี“ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (เพือ่รำยไดจ้ำก

กำรด ำเน ินงำน)” (4) หอ้งกำรเงนิ ศูนย์บริกำรผลติภัณฑส์ุขภำพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center: OSSC) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำ))  

 ค่ำธรรมเนยีม 0 บำท 

  

 

 

ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร  

ล ำดบั  ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร  

1) ศูนย์บริกำรผลติภัณฑส์ุขภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) อำคำร 6   ชัน้ 5  ตกึส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ  กระทรวงสำธำรณสุข 88/24  ถนนตวิำนนท ์ ต ำบลตลำดขวัญ  อ ำเภอเมอืง จังหวัด

นนทบุรี 11000 โทรศัพท ์  0 2590 7626 

(หมำยเหตุ: (กรณตีดิตำมสถำนะกำรพจิำรณำค ำขอ ))  

2) กลุ่มก ำกับดูแลวัตถุอันตรำยก่อนออกสู่ตลำด   ส ำนักควบคุมเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย ทีอ่ยู่  อำคำร 2 ชัน้ 5  

ตกึส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  กระทรวงสำธำรณสุข 88/24  ถนนตวิำนนท ์ ต ำบลตลำดขวัญ  อ ำเภอ

เมอืง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์   0 2590 7303, 0 2590 7305-6, 0 2590 7384  โทรสำร    0 2590 

7308, 0 2591 8483  E-mail  toxic@fda.moph.go.th 

(หมำยเหตุ: (กรณตีดิตำมสถำนะกำรพจิำรณำค ำขอ ))  
3) ศูนย์จัดกำรเรื่องรอ้งเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเก ีย่วกับผลติภัณฑส์ุขภำพ (ศรป.)  ทีอ่ยู่ อำคำร 1  

ชัน้ 1   ตกึส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  กระทรวงสำธำรณสุข 88/24  ถนนตวิำนนท ์ ต ำบลตลำดขวัญ  

อ ำเภอเมอืง จังหวัดนนทบุรี 11000 สำยด่วน   1556  โทรศัพท ์  0 2590 7354 -55  โทรสำร 0 2590 1556    E-

mail      1556@fda.moph.go.th 

(หมำยเหตุ: (กรณรีอ้งเรียน))  
4) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม . 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม . 10300))  
5) ศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ  

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟตแ์วร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

- สำยด่วน 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center)  

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

 

 

 
 



แบบฟอรม์ ตวัอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก  

ล ำดบั  ชือ่แบบฟอรม์  

1) แบบบันทกึกำรตรวจสอบค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอ (Checklist) กำรขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำย ประเภท

ผลติภัณฑก์ ำจัดแมลงและสัตวแ์ทะ  

(หมำยเหตุ: -)  

2) แบบฟอร์มค ำขอขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำย (วอ./สธ 1) 

(หมำยเหตุ: -)  

3) ตัวอย่ำงกำรกรอกค ำขอขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำย  

(หมำยเหตุ: -)  
4) กำรค ำนวณค่ำควำมเป็นพษิเฉยีบพลัน (LD50) ของผลติภัณฑวั์ตถุอันตรำย  

(หมำยเหตุ: -)  
5) รำยชือ่หลักเกณฑแ์ละวิธกีำรทดสอบประส ิทธภิำพในกำรก ำจัดแมลง ทีป่ระกำศไวใ้นประกำศส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ  เรื่อง  หลักเกณฑก์ำรทดสอบประสทิธภิำพของวัตถุอันตรำย  ลงวันที ่13 กรกฎำคม 

2538 

(หมำยเหตุ: -)  
6) แนวทำงกำรพจิำรณำเอกสำรประกอบกำรขอขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำย  

(หมำยเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ  

หำกคณะท ำงำนพจิำรณำทะเบยีนต ำรับฯ พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำ ผลติภัณฑท์ีข่อขึน้ทะเบยีนอำจเขำ้ข่ำยวัตถุอันตรำยทีห่ำ้มมใิห ้

พนักงำนเจำ้หนำ้ทีรั่บข ึ้นทะเบยีนตำมควำมในมำตรำ 38 แหง่พระรำชบัญญัต ิวัตถุอันตรำย พ .ศ. 2535* ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำจ ำเป็นจะตอ้งเสนอค ำขอดังกล่ำวต่อคณะอนุกรรมกำร / คณะกรรมกำรวัตถุอันตรำยเพือ่พจิำรณำใหค้วำม เหน็ 

ขัน้ตอนดังกล่ำวจะใชร้ะยะเวลำเพิม่เตมิจำกทีก่ ำหนดไว  ้

 

* มำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัต ิวัตถุอันตรำย พ .ศ. 2535 บัญญัตว่ิำ หำ้มมใิหพ้นักงำนเจำ้หนำ้ทีรั่บข ึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำยเม ือ่

คณะกรรมกำรเห็นว่ำ 

(1) วัตถุอันตรำยทีข่อขึน้ทะเบยีนไม่เป็นทีเ่ช ือ่ถอืไดว่้ำม ีคุณประโยชนต์ำมทีข่อขึ้นทะเบยีนไว ้หรือหำกน ำมำใชแ้ลว้อำจเก ิด

อันตรำยแก่บุคคล สัตว ์พชื ทรัพย์ หรือส ิง่แวดลอ้มโดยไม่มวีธิปีกติตำมควรทีจ่ะป้องกันได  ้

(2) วัตถุอันตรำยทีข่อขึน้ทะเบยีนใชช้ ือ่ในท ำนองโออ้วด ไม่สุภำพ หรืออำจท ำใหเ้ขำ้ใจผดิจำกควำมเป็นจริง หรือ 

(3) วัตถุอันตรำยทีข่อขึน้ทะเบยีนเป็นวัตถุอันตรำยปลอม หรือเป็นวัตถุอันตรำยทีพ่นักงำนเจำ้หนำ้ทีส่ั่งเพกิถอนทะเบยีนแลว้  

ค ำสั่งไม่รับข ึ้นทะเบยีนของพนักงำนเจำ้หนำ้ทีใ่หเ้ป็นทีสุ่ด  

 
 


