
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตรำยประเภทผลติภณัฑก์ ำจดัแมลงและสตัว์แทะ 

กรณีวตัถุดบิเทคนคิอลเกรดที่สำรส ำคญัเคยรบัขึน้ทะเบยีนแลว้  
หน่วยงำนท ีใ่ห้บรกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข  

 

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

ผูรั้บบริกำร วิธกีำร และเงือ่นไขในกำรยื่นค ำขอ  

 

คู่มอืส ำหรับประชำชนฉบับนีใ้ชก้ับกำรขอขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำย ประเภทผลติภัณฑก์ ำจัดแมลงและสัควแ์ทะ กรณวัีตถุด ิบ

เทคนิคอลเกรดทีส่ำรส ำคัญเคยรับขึ้นทะเบยีนแลว้ และรวมถงึวัตถุดบิก ึ่งส ำเร็จรูปทีส่ำรส ำคัญเคยรับขึ้นทะเบยีนแลว้ ซ ึง่ตอ้ง

ปฏบัิต ิตำมหลักเกณฑ ์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 ำขอขึ้นทะเบยีนตำมรำยกำรขอ้มูลเอกสำรและหลักฐำนเพือ่กำรขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำยต ำมทีก่ 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 ระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรตรวจสอบเอกสำรไม่เกนิ 

10 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 ้งแต่เจำ้หนำ้ที่

ไดรั้บเอกสำรครบถว้น และ /หรือไดรั้บเอกสำรทีแ่กไ้ขขอ้บกพร่องครบถว้นแลว้ พรอ้มหลักฐำนกำรช ำระค่ำประเม ินเอกสำรทำง

วชิำกำร โดยเจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ผลกำรพจิำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วันพจิำรณำแลว้เสร็จ ทั้งน ี ้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ

ยำจะรับขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำยก็ต่อเม ือ่ผลกำรประเมนิหลักฐำนและเอกสำรทำงวชิำกำรทีย่ื่นประกอบค ำขอม ีควำมถูกตอ้ง

เหมำะสม มคีุณภำพ ประส ิทธภิำพ และควำมปลอดภัยสอดคลอ้งตำมหลักวชิำกำรและขอ้ก ำหนดหลักเกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง  

 

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 ำหนดเกณฑค์่ำคลำดเคลือ่นจำกปริมำณทีก่ 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. ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำดว้ยกำรแสดงฉลำกผลติภัณฑวั์ตถุอันตรำยประเภทผลิตภัณฑ ์ป้องกันก ำจัด

แมลงและสัตวแ์ทะ  

 

13. ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ที ่398/2544 และ122/2548 (ฉบับที ่2) เรื่อง กำรปฏิบัต ิเก ีย่วกับหนังสอืรับรอง

กำรจ ำหน่ำย (Certificate of Free Sale; CFS) เพือ่ประกอบกำรน ำเขำ้ผลิตภัณฑส์ุขภำพ  

 

14. ประกำศส ำนักควบคุมเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย เรื่อง หนังสอืรับรองกำรจ ำหน่ำย (Certificate of Free Sale; CFS) เพือ่

ประกอบกำรน ำเขำ้ผลติภัณฑวั์ตถุอันตรำยประเภทป้องกันควบคุมไล่ก ำจัดแมลงสัตวแ์ทะและสัตวอ์ ืน่  

 

15. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำดว้ยเรื่องยกเวน้กำรปฏบัิตติำมพระรำชบัญญัต ิวัตถุอันตรำย พ .ศ. 2535 ทีส่ ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำรับผิดชอบ  

 

16. ประกำศกระทรวงสำธำณณสุขว่ำดว้ยเรื่องยกเวน้กำรขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำย  



 คู่มอืและแนวทำงกำรพจิำรณำทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

 

 

1.แนวทำงกำรพจิำรณำเอกสำรประกอบกำรขอขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำย  

 

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 : 35 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: -)  

5 ถงึ 10 นำที ส ำนักควบคุม

เครื่องส ำอำงและวัตถุ

อันตรำย 

 

2) กำรพจิำรณำ  

(1)  พจิำรณำค ำขอและประเมนิเอกสำร  

(2)  สรุปผลกำรประเม ิน  ตรวจสอบผลกำรประเม ิน และเสนอ

ออกใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำย 

(หมำยเหตุ: -)  

32 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

ระยะเวลำทีผู่ย้ื่นค ำขอชีแ้จงเพิม่เตมิ  

- 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 50 

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) 

 

ตวัอย่ำงฉลำกวตัถุอนัตรำยท ีข่อขึน้ทะเบยีนครอบคลุมทกุขนำด

บรรจุ และใบแทรก (ถำ้ม)ี พรอ้มลงนำมรบัรองฉลำกและใบแทรก  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

3) 

 

เอกสำรแสดงข้อมูลท ัว่ไปของผลติภณัฑ์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้มูลทีต่อ้งระบุ ไดแ้ก่  

(1) ชือ่กำรคำ้ ชือ่ ผูผ้ล ิตและประเทศที่ผลติ  

(2) ชือ่และอัตรำส่วนของสำรส ำคัญ โดยแสดงเป็นชือ่ทำงเคมแีละระบุ

ปริมำณเป็นรอ้ยละหรือเปอร์เซ็นต ์เช่น รอ้ยละของน ้ำหนักต่อน ้ำหนัก (% 

W/W) หรือรอ้ยละของน ้ำหนักต่อปริมำตร (% W/V) 

(3) ส ำหรับวัตถุดบิเทคนคิอลเกรด หำกมสี่วนประกอบอ ืน่ เช่น สำรให ้

ควำมคงตัว (stabilizer) หรือสำรปนเป้ือน (impurities / contaminants) 

หรือผลพลอยไดอ้ ืน่ๆ (by-product)   ตอ้งระบุชือ่ อัตรำส่วน และหนำ้ที่

ของส่วนประกอบนัน้ โดยระบุปริมำณเป็นรอ้ยละหรือเปอร์เซ็นต ์เช่น % 

w/w หรือ % w/v  ทัง้น ี ้ ตอ้งระบุสูตรส่วนประกอบทั้งหมด (100%)  

(4) ส ำหรับวัตถุดบิก ึ่งส ำเร็จรูป ตอ้งระบุชือ่และอัตรำส่วนของสำรส ำคัญ /

ระบุสูตรส่วนประกอบทัง้หมด (100%) และหนำ้ทีข่องสำรทุกตัวในสูตร 

โดยตอ้งแสดงเป็นชือ่ทำงเคมแีละระบุปริมำณเป็นรอ้ยละหรือเปอร์เซ็นต ์

เช่น % w/w หรือ % w/v 

(5) หำกเป็นกรณผีลติภัณฑน์ ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ  เอกสำรสูตร

ส่วนประกอบตอ้งเป็นเอกสำรฉบับจริงทีอ่อกและรับรองโดยผูผ้ลติใน

ต่ำงประเทศ 

 

) 

- 

4) 

 

คุณสมบตัทิำงกำยภำพและทำงเคมขีองผลติภณัฑ์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้มูลทีต่อ้งระบุ ไดแ้ก่  

(1)  ลักษณะทีป่รำกฏ เช่น สถำนะทำงกำยภำพ ส ีกลิน่  

(2)  ควำมเป็นกรด–ด่ำง (pH) 

(3)  ควำมหนำแน่นหรือควำมหนำแน่นสัมพัทธ ์ส ำหรับของเหลว 

(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 (ถำ้ม)ี 

) 

- 

5) 

 

เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภยั (Safety Data Sheet; SDS) ของ

ผลติภณัฑ์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั  ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร  

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้ก ำหนดในกำรจัดท ำเป็นไปตำมระบบสำกล GHS 

(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals) ขององคก์ำรสหประชำชำติ) 

6) 

 

(กรณีวตัถุดบิก ึง่ส ำเร็จรูป) สรุปผลกำรจ ำแนกประเภทควำมเป็น

อนัตรำยตำมระบบ GHS หรอื เอกสำรแสดงระดบัควำมเป็นพษิของ

ผลติภณัฑ์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ ((1) สำรผสมจะตอ้งด ำเน ินกำรตำมระบบ GHS ใหแ้ลว้เสร็จ

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 ์  

 

) 

- 

7) 

 

(กรณีน ำเขำ้) หนงัสือรบัรองกำรจ ำหน่ำย (Cert ificate of Free 

Sale) ในประเทศผูผ้ลติหร ือ ประเทศอืน่ๆ ในกรณีท ีไ่ม่มกีำร

จ ำหน่ำยในประเทศผูผ้ลติ  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดใน  

(1) ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ที ่398/2544  เรื่อง  

กำรปฏบัิต ิเก ีย่วกับหนังสอืรับรองกำรจ ำหน่ำย (Certificate of Free 

Sale; CFS) เพือ่ประกอบกำรน ำเขำ้ผลติภัณฑส์ุขภำพ ลงวันที ่4 ตุลำคม 

2544 

(2)  ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ที ่122/2548   เรื่อง  

กำรปฏบัิต ิเก ีย่วกับหนังสอืรับรองกำรจ ำหน่ำย (Certificate of Free 

Sale; CFS) เพือ่ประกอบกำรน ำเขำ้ผลติภัณฑส์ุขภำพ (ฉบับที ่2)   ลง

วันที ่25 กุมภำพันธ ์2548 

(3) ประกำศส ำนักควบคุมเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย เรื่อง หนังสอื

รับรองกำรจ ำหน่ำย (Certificate of Free Sale; CFS) เพือ่ประกอบกำร

น ำเขำ้ผลิตภัณฑวั์ตถุอันตรำยประเภทป้องกัน ควบคุม ไล่ ก ำจัดแมลง 

สัตวแ์ทะและสัตวอ์ ืน่ ลงวันที ่12 เมษำยน  2554 

) 

- 

8) 

 

(กรณีวตัถุดบิก ึง่ส ำเร็จรูป) เอกสำรแสดงกรรมวธิกีำรผลติ  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ขอ้มูลทีต่อ้งระบุไดแ้ก่  

(1) ตอ้งแสดงล ำดับขัน้ตอนกำรผสมของส่วนประกอบครบทุกตัวตำมที่

ระบุในสูตรส่วนประกอบ 

(2)  ตอ้งระบุขัน้ตอนกำรผลติ  กำรตรวจสอบคุณภำพ กำรบรรจุ และกำร

ตดิฉลำก  

(3)  กรณแีจง้ปริมำณกำรผลติไวป้ริมำณกำรผลติตอ้งสอดคลอ้งกับ

อัตรำส่วนของสูตรส่วนประกอบ 

) 

- 



ล ำดบั  ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร  

9) 

 

หนงัสือรบัรองจำกผูผ้ลติ (กรณีผลติ) หรอืผูน้ ำเขำ้ (กรณีน ำเขำ้) 

และผูจ้ดัจ ำหน่ำย (ถำ้ม)ี ว่ำจะไม่น ำผลิตภณัฑไ์ปใช ้ใน

วตัถุประสงคอ์ืน่นอกเหนอืจำกกำรใช ้ในบำ้นเรอืนหรอืทำง

สำธำรณสุข 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

10) 

 

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

เก ีย่วกับชนิดและลักษณะของภำชนะบรรจุในแบบฟอร์มค ำขอ (วอ ./สธ 

1) ไม่ชัดเจน  เป็นตน้) 

- 

11) 

 

(กรณีผลติวตัถุดบิก ึง่ส ำเร็จรูป) หนงัสือรบัรองกำรขึน้ทะเบยีนวตัถุ

อนัตรำยของวตัถุดบิเทคนคิอลเกรดหร ือวตัถุดบิก ึ่งส ำเร็จรูปท ี่

น ำมำใชใ้นกำรผลิตวตัถุอนัตรำยท ีข่อขึน้ทะเบยีน  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (หนังสอืรับรองตอ้งระบุรำยละเอยีดดังต่อไปนี้ 

(1) รำยละเอยีดของใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำย / ใบอนุญำต

หรือใบรับแจง้ด ำเนนิกำรของวัตถุดบิเทคนคิอลเกรดหรือวัตถุดบิก ึง่

ส ำเร็จรูปทีน่ ำมำใชใ้นกำรผลติ ไดแ้ก่ ชือ่กำรคำ้ ชือ่และอัตรำส่วน

สำรส ำคัญ เลขทะเบยีน เลขทีใ่บอนุญำตหรือเลขทีใ่บรับแจง้กำร

ด ำเนนิกำร และชือ่ ผูผ้ลติหรือผูน้ ำเขำ้  

(2) ขอ้ควำมรับรองกำรใช ้ 

(ดูตัวอย่ำงทำ้ยคู่มอืประชำชน)  

) 

- 

12) 

 

(กรณีวตัถุดบิก ึง่ส ำเร็จรูป) ขอ้มูลเก ีย่วกบัประโยชน ์ ลกัษณะท ี่

แนะน ำใหใ้ช ้หรอืข้อมูลกำรแนะน ำกำรใชข้องวตัถุด ิบก ึง่ส ำเร็จรูป

ในกำรน ำไปผลติผลติภณัฑ์ส ำเร็จรูป  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (กรณคี ำขอขึน้ทะเบยีนวัตถุดบิก ึ่งส ำเร็จรูปที่น ำไปผลติเป็น

ผลติภัณฑส์ ำเร็จรูปทีม่รูีปแบบทียั่งไม่เคยรับขึน้ทะเบยีนมำก่อน ใหย้ื่นค ำ

ขอขึน้ทะเบยีนผลิตภัณฑส์ ำเร็จรูปพรอ้มค ำขอขึ้นทะเบยีนวัตถุด ิบก ึง่

ส ำเร็จรูป) 

- 

13) 

 

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)  กรณฉีลำกแสดงเครื่องหมำยกำรคำ้ทีจ่ดทะเบยีน  

- ใหส้่งหนังสอืส ำคัญแสดงกำรจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรคำ้ และใหผู้ ้

ยื่นค ำขอรับรองกำรมสี ิทธ ิใ์ชเ้ครื่องหมำยดังกล่ำวและจะเป็นผูรั้บผดิชอบ

ในกรณทีีม่ปัีญหำหรือขอ้ขัดขอ้งทำงกฎหมำย  

- กรณหีนังสอืส ำคัญแสดงกำรจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรคำ้ไม่ไดอ้อก

ใหแ้ก่ผูย้ื่นค ำขอ  ตอ้งม ีหนังสอืยินยอมจำกผูไ้ดรั้บอนุญำตว่ำยินยอมใหผู้ ้

ยื่นค ำขอใชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ดังกล่ำว 

- 



ล ำดบั  ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร  

 

(2) กรณฉีลำกแสดงเครื่องหมำยกำรคำ้ทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน  

- ใหผู้ย้ื่นค ำขอรับรองว่ำเป็นเครื่องหมำยกำรคำ้ และรับรองกำรมสีทิธ ิใ์ช ้

เครื่องหมำยดังกล่ำวและจะเป็นผูรั้บผิดชอบในกรณีทีม่ปัีญหำหรือ

ขอ้ขัดขอ้งทำงกฎหมำย  

- กำรก ำกับว่ำเป็นเครื่องหมำยกำรคำ้ ใหใ้ส่สัญลักษณ ์TM 

 

(3) กรณฉีลำกแสดงเครื่องหมำยรับรอง สัญลักษณ ์หรือโลโกต้่ำงๆ  เช่น 

เครื่องหมำย THAILAND TRUST MARK เป็นตน้ 

- ใหส้่งหลักฐำนกำรไดรั้บกำรรับรองเครื่องหมำย และหลักฐำนรับรองกำร

มสีทิธ ิใ์ชเ้ครื่องหมำยดังกล่ำวกับผลติภัณฑท์ีข่อขึ้นทะเบยีน  โดย

ลักษณะเครื่องหมำยตอ้งตรงตำมหลักฐำนทีใ่ชอ้ ำ้งอ ิง  และม ีหนังสอื

รับรองว่ำจะแสดงเครื่องหมำยดังกล่ำวตำมระยะเวลำทีไ่ดรั้บกำรรับรอง

เท่ำนัน้ 

 

(4) กรณฉีลำกแสดงขอ้ควำมหรือรูปภำพในท ำนองเป็นคุณสมบัตเิฉพำะ 

ลักษณะพเิศษ  หรือกล่ำวอำ้งสรรพคุณของผลิตภัณฑ ์   

- ใหส้่งเอกสำร หลักฐำน ผลกำรทดสอบ หรือหนังสอืชีแ้จงอธิบำย

เหตุผลสนับสนุน  

 

(5) กรณฉีลำกแสดงวันหมดอำยุ   

- ใหส้่งผลทดสอบควำมคงตัวของผลติภัณฑ ์(stability test) 

 

(6) กรณชีือ่กำรคำ้ที่ขอขึน้ทะเบยีนไม่ตรงกับชือ่กำรคำ้ทีร่ะบุในเอกสำร

หลักฐำนอ ืน่ๆ ทีย่ื่นประกอบค ำขอ    

- ใหส้่งหนังสอืรับรองจำกผูผ้ล ิตว่ำเป็นผลติภัณฑเ์ดยีวกัน  

 

(7)  กรณขีอ้มูลใน SDS ไม่ตรงกับขอ้มูลค ำขอขึ้นทะเบยีน  

- ใหส้่งหนังสอืรับรองและชีแ้จงว่ำเป็นผลติภัณฑ ์เดยีวกันและมสีูตร

ส่วนประกอบตรงกับผลติภัณฑ ์ทีข่อข ึน้ทะเบยีน  

 

(8)  กรณมีผูีจั้ดจ ำหน่ำย  

-  ผูจั้ดจ ำหน่ำยเป็นนติบุิคคล  

ใหส้่งส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนิตบุิคคลและส ำเนำบัตร

ประจ ำตัวประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมของนติ ิบุคคลทีเ่ป็นผูจั้ด

จ ำหน่ำย  พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำเอกสำรโดยผูม้อี ำนำจลงนำม  

-  ผูจั้ดจ ำหน่ำยเป็นบุคคลธรรมดำ 

ใหส้่งส ำเนำใบทะเบยีนพำณชิย์ (ถำ้ม ี) และส ำเนำบัตรประจ ำตัว

ประชำชนของผูจั้ดจ ำหน่ำย พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำเอกสำรโดย

เจำ้ของเอกสำร  

 

(9) เอกสำรหลักฐำนอ ื่นๆ  

) 

 

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  

 ค่ำธรรมเนยีม 200 บำท 

  

 



ล ำดบั  รำยละเอยีดค่ำธรรมเนยีม  ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ)  

(3) ช ำระแคชเชยีร์เชค็ สั่งจ่ำยเขำ้บัญช ี“ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ (เพือ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน)” 

(4) หอ้งกำรเงนิ ศูนย์บริกำรผลติภัณฑส์ุขภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service Center: OSSC) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
))  

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 2,000 บำท 

  

 

3) 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 2,000 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)  



ล ำดบั  ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร  

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) ตัวอย่ำงหนังสอืรับรองจำกผูผ้ล ิต หรือผูน้ ำเขำ้ และผูจั้ดจ ำหน่ำย (ถำ้ม)ี ว่ำจะไม่น ำผลติภัณฑไ์ปใชใ้นวัตถุประสงค์

อ ืน่นอกเหนอืจำกกำรใชใ้นบำ้นเรือนหรือทำงสำธำรณสุข  

(หมำยเหตุ: -)  

5) ตัวอย่ำงหนังสอืรับรองกำรขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำยของวัตถุด ิบเทคนคิอลเกรดหรือวัตถุดบิส ำเร็จรูปทีน่ ำมำใชใ้น

กำรผลติวัตถุอันตรำยทีข่อขึน้ทะเบยีน  

(หมำยเหตุ: -)  

6) กำรค ำนวณค่ำควำมเป็นพษิเฉยีบพลัน (LD50) ของผลติภัณฑวั์ตถุอันตรำย  

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

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ  เรื่อง  หลักเกณฑก์ำรทดสอบประสทิธภิำพของวัตถุอันตรำย  ลงวันที ่13 กรกฎำคม 
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(หมำยเหตุ: -)  
8) รำยชือ่ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ว่ำดว้ยกำรแสดงฉลำกผลติภัณฑวั์ตถุอันตรำย ประเภท

ผลติภัณฑก์ ำจัดแมลงและสัตวแ์ทะ  

(หมำยเหตุ: -)  
9) แนวทำงกำรพจิำรณำเอกสำรประกอบกำรขอขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำย  

(หมำยเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

 หำกในขัน้ตอนกำรตรวจค ำขอพบว่ำมปีระเด็นตอ้งน ำเสนอคณะท ำงำนพจิำรณำทะเบยีนต ำรับและกำรขออนุญำตวัตถุ

อันตรำยเพือ่พิจำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ เจำ้หนำ้ทีจ่ะแจง้ใหผู้ย้ื่นค ำขอทรำบก่อนรับเค ำขอเขำ้สู่ขัน้ตอนกำรพจิำรณำ โดยจะม ี

ขัน้ตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำเป็น 60 วันท ำกำร ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นคู่มอืประชำชน เรื่อง กำรขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรำย 

ประเภทผลติภัณฑก์ ำจัดแมลงและสัตวแ์ทะ กรณทีี่สำรส ำคัญเคยรับขึน้ทะเบยีนแลว้แทนคู่มอืประชำชนฉบับนี ้ (ดูรำยละเอยีด

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และเงือ่นไขในกำรพจิำรณำไดใ้นคู่มอืประชำชนฉบับดังกล่ำว ) 

 หำกคณะท ำงำนฯ พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำ ผลติภัณฑท์ี่ขอขึน้ทะเบยีนอำจเข ำ้ข่ำยวัตถุอันตรำยทีห่ำ้มมใิหพ้นักงำน

เจำ้หนำ้ทีรั่บข ึน้ทะเบยีนตำมควำมในมำตรำ 38 แหง่พระรำชบัญญัตวัิตถุอันตรำย พ .ศ. 2535* ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำจ ำเป็นจะตอ้งเสนอค ำขอดังกล่ำวต่อคณะอนุกรรมกำร / คณะกรรมกำรวัตถุอันตรำยเพือ่พิจำรณำใหค้วำมเหน็ ขัน้ตอน

ดังกล่ำวจะใชร้ะยะเวลำเพิม่เตมิจำกทีก่ 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  

 


