
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนญุาตน าเขา้ตวัอยา่งหรอืผลติตวัอยา่งวตัถอุนัตราย [N] 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูรั้บบรกิาร วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 

 

คูม่อืส าหรับประชาชนฉบบันีใ้ชก้บัการขออนุญาตน าเขา้ตวัอย่างวตัถอุนัตรายหรอืผลติตวัอย่างวตัถอุนัตราย ส าหรับกรณี

ทีผู่ป้ระสงคจ์ะขอขึน้ทะเบยีนมคีวามจ าเป็นตอ้งน าเขา้ตวัอยา่งวตัถอุนัตรายหรอืผลติตวัอยา่งวตัถอุนัตรายทีจ่ะขอขึน้ทะเบยีน 

หรอืตอ้งน าเขา้มาซึง่วตัถอุนัตรายอยา่งอืน่เพือ่ใชใ้นการผลติวัตถอุนัตรายทีจ่ะขอขึน้ทะเบยีน เชน่  กรณีการผลติหรอืน าเขา้

ตวัอยา่งวัตถอุนัตรายประเภทผลติภัณฑก์ าจัดแมลงหรอืสตัวแ์ทะ หรอืผลติภัณฑฆ์า่เชือ้โรค หรอืผลติภัณฑซ์ักผา้ขาว เพือ่สง่

ทดสอบประสทิธภิาพหรอืวเิคราะหป์รมิาณสารส าคัญ เป็นตน้ซึง่ตอ้งปฏบิตัติามหลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไข ดงัตอ่ไปนี ้

 

คูม่อืส าหรับประชาชนฉบบันีใ้ชก้บักรณีการผลติหรอืการน าเขา้ตวัอยา่งวัตถอุนัตรายทีม่ปีรมิาณเกนิ 5 กโิลกรัม หรอื 5 

ลติร หรอืกรณีวตัถดุบิเทคนคิอลเกรดและวตัถดุบิกึง่ส าเร็จรูปทีใ่ชใ้นบา้นเรอืนหรอืทางสาธารณสขุทีน่ ามาใชเ้พือ่ประโยชน์แกก่าร

ระงับ ป้องกนั ควบคมุ ไล ่ก าจัดแมลง และสตัวอ์ืน่หรอืสตัวแ์ทะ รับผดิชอบ  โดยใหย้ืน่ค าขอผ่านระบบ e-submission ของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (https://privus.fda.moph.go.th/) พรอ้มแนบไฟลร์ายการเอกสารตามทีก่ าหนดไวใ้น

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีน การออกใบส าคญั และการตอ่อายใุบส าคญัการขึน้ทะเบยีนวัตถอุนัตรายที่

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผดิชอบ   

 

แตห่ากเป็นกรณีการผลติหรอืการน าเขา้ตวัอย่างวตัถุอนัตรายทีม่ปีรมิาณไมเ่กนิ 5 กโิลกรัม หรอื 5  ลติร ซึง่มใิชว่ตัถดุบิ

เทคนคิอลเกรดและวตัถดุบิกึง่ส าเร็จรูปก าจัดแมลงหรอืสตัวแ์ทะ ผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ตวัอยา่งวตัถอุนัตรายสามารถยืน่หนังสอื

รับรองตนเองแทนการขออนุญาตได ้  โดยยืน่ผ่านระบบ e-submission (https://privus.fda.moph.go.th/) และเป็นระบบ

อตัโนมัต ิจงึไม่อยูใ่นขอบขา่ยของคูม่อืฯ ฉบบันี้ 

 

 ผูย้ื่นค าขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอ านาจ และผูม้ีอ านาจไดย้ื่นหนังสอืรับรองการปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

อนุญาตไวต้อ่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว้ 

 

 การยืน่ค าขอผ่านระบบ e-submission ผูย้ืน่ค าขอตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น พรอ้มแนบไฟลเ์อกสารหลักฐาน ในการ

ยืน่ค าขอ  ระบบจะแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอออกใบสัง่ช าระคา่ค าขอ ใหผู้ย้ืน่ค าขอช าระเงนิไดท้ีช่อ่งทางตา่งๆ ตามทีร่ะบใุนใบสัง่ช าระฯ 

มฉิะนัน้ ระบบจะไม่สามารถด าเนินการตอ่ใหไ้ด ้และขอใหผู้ย้นืค าขอด าเนนิการตามขอ้แนะน าและขัน้ตอนตามทีแ่จง้ผ่านระบบ  

เมือ่ระบบไดรั้บการช าระเงนิแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารและหลักฐานทางวชิาการทีย่ืน่ และแจง้ผลให ้

ทราบภายในก าหนดเวลาทีแ่จง้ผ่านระบบ ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตรวจสอบเอกสารจะใชเ้วลาไมเ่กนิ 10 วนัท าการ 

 

 ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้

เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้และบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิ่มเตมิ ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ข

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิผา่นระบบภายใน 10 วนัท าการ มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

 

 หากเอกสารหลักฐานครบถว้นหรอืผูย้ืน่ค าขอแกไ้ขขอ้บกพร่องหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นภายใน 10 วันท าการ 

ระบบจะแจง้ใหผู้ย้ื่นค าขอออกใบสั่งช าระค่าใชจ้่ายในการประเมินเอกสารทางวชิาการ เมื่อผูย้ื่นค าขอช าระค่าใชจ้่ายแลว้ 

เจา้หนา้ทีจ่ะประเมนิเอกสารและแจง้ผลการพจิารณาใหท้ราบผ่านระบบ หากไดรั้บการอนุมัตริะบบจะแจง้ใหผู้ย้ืน่ค าขอออกใบสัง่

ช าระคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต เมือ่ผูย้ืน่ค าขอช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมแลว้  จะสามารถพมิพใ์บอนุญาตจากระบบไดด้ว้ยตนเอง 

 

การพจิารณาอนุญาต 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการพจิารณาอนุญาตเป็นไปตามทีร่ะบใุนคูม่อืประชาชนฉบับนี้ การนับระยะเวลาเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่

เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้น และ/หรือไดรั้บเอกสารทีแ่กไ้ขขอ้บกพร่องครบถว้นแลว้ พรอ้มหลักฐานการช าระค่าประเมนิ

เอกสารทางวชิาการ เมือ่เจา้หนา้ทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ  ระบบจะแจง้ผลการพจิารณาใหท้ราบโดยทนัท ี

 

 

https://privus.fda.moph.go.th/
https://privus.fda.moph.go.th/


หมายเหต ุ

การช าระค่าใชจ้่ายในการพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกตอ้ง และค่าใชจ้่ายในการประเมนิเอกสารทาง

วชิาการ เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ะจัดเก็บจากผูย้ื่นค าขอในกระบวนการพจิารณาอนุญาต

ผลติภัณฑว์ตัถอุนัตรายในความรับผดิชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 

กฎระเบยีบหลกัเกณฑใ์นการรับค าขอและการพจิารณาอนุญาต 

 

1. วตัถอุนัตรายทีต่อ้งขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายตอ่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดแ้ก ่วัตถุอันตรายชนดิที ่2 และวัตถุ

อันตรายชนิดที ่3 ในความรับผดิชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัตวิัตถุ

อนัตราย พ.ศ. 2535 โดยสามารถตรวจสอบรายชือ่วัตถุอันตรายในความรับผดิชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได ้

ในบญัช ี4 แนบทา้ยประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมวา่ดว้ยเรือ่งบญัชรีายชือ่วัตถอุนัตราย 

 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าดว้ยเรื่องการขึน้ทะเบยีน การออกใบส าคัญ และการต่ออายุใบส าคัญการขึน้ทะเบยีนวัตถุ

อนัตรายทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผดิชอบ 

 

3. กฎกระทรวง ก าหนดคา่ธรรมเนยีมเกีย่วกบัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2552 

 
  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

e-submission (https://privus.fda.moph.go.th)/เว็บไซตแ์ละ
ชอ่งทางออนไลน์ 
(หมายเหต:ุ (กรณีตอ้งการตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ตดิตอ่ไดใ้นวนัและ
เวลาราชการ ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) ที ่
ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 

Center: OSSC) อาคาร 6 ชัน้ 5 ตกึส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ โทร. 0 2590 7626)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารยืน่ค าขอได ้
ตลอด 24 ชัว่โมง แตร่ะบบจะนับเวลาตามวนัและเวลา
ราชการ  

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 3 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
- ผูย้ืน่ค าขอช าระคา่คา่ใชจ้่าย (คา่พจิารณาค าขอและตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของเอกสาร และคา่ประเมนิเอกสารทางวชิาการ) 
พรอ้มกรอกขอ้มลูค าขอและแนบไฟลเ์อกสารหลกัฐานทีค่รบถว้น

และ/หรอืแกไ้ขขอ้บกพร่องครบถว้นแลว้ 

(หมายเหต:ุ -)  

ทนัท ี จดุรับค าขอ 
 

2) การพจิารณา 

1) พจิารณาค าขอและประเมนิเอกสาร 

(2) ออกใบอนุญาตและอนุมัตผิา่นระบบ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัท าการ กองควบคมุเครือ่งส าอาง

และวัตถอุนัตราย 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

แบบฟอรม์ค าขออนุญาตผลติหรอืน าเขา้ตวัอยา่งวตัถอุนัตราย 

(วอ./สธ 8) ทีก่รอกขอ้มูลครบถว้น โดยกรอกขอ้มูลผา่นระบบ e-

submission (https://privus.fda.moph.go.th/) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 

 

เอกสารแสดงสตูรสว่นประกอบของผลติภณัฑ ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(แนบไฟลเ์อกสารแสดงสตูรสว่นประกอบของผลติภัณฑ ์ 
ตอ้งแสดงชือ่และอตัราสว่นของสารส าคัญและสว่นประกอบอืน่ๆ ทกุตัวใน

ผลติภัณฑ ์ โดยแสดงเป็นชือ่ทางเคม ีระบหุนา้ทีข่องสารทกุตัวในสตูร 

และระบปุรมิาณเป็นรอ้ยละหรอืเปอรเ์ซ็นต ์ เชน่ รอ้ยละของน ้าหนักตอ่
น ้าหนัก (% w/w) หรอืรอ้ยละของน ้าหนักตอ่ปรมิาตร (% w/v) ทัง้นี ้

ตอ้งระบสุตูรสว่นประกอบทัง้หมด (100 %)  
กรณีผลติภัณฑน์ าเขา้จากตา่งประเทศ  ใหแ้นบไฟลเ์อกสารแสดงสตูร

สว่นประกอบทีอ่อกและรับรองโดยผูผ้ลติในตา่งประเทศ ) 

- 

3) 
 

เอกสารแสดงลกัษณะภาชนะบรรจแุละการหุม้หอ่หรอืผูกมดั
ภาชนะบรรจ ุ

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แนบไฟลเ์อกสารแสดงลกัษณะภาชนะบรรจแุละการหุม้หอ่

หรอืผกูมัดภาชนะบรรจ ุ รายละเอยีดอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 
(1)  ลกัษณะภาชนะบรรจแุละขนาดความจขุองภาชนะ 

(2)  วสัดทุีท่ าภาชนะบรรจุ) 

- 

4) 
 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั (Safety Data Sheet; SDS) ของ
ผลติภณัฑ ์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(แนบไฟลเ์อกสาร) 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองปรมิาณการใชต้วัอยา่งวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แนบไฟลเ์อกสาร) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ใชจ้า่ยในการพจิารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกตอ้ง 

(หมายเหต:ุ (ช าระทีช่อ่งทางใดชอ่งทางหนึง่ตามทีร่ะบใุนใบสัง่ช าระ 
ไดแ้ก ่

(1) ช าระผา่นชอ่งทางตา่งๆ ของธนาคารไทยพาณชิย ์ 
(2) ช าระผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสข์องธนาคารอืน่ทีใ่หบ้รกิารรับช าระบลิ
ขา้มธนาคาร ตามรายชือ่ธนาคารทีร่ะบใุนใบสัง่ช าระ  
(3) ช าระแคชเชยีรเ์ชค็ สัง่จ่ายเขา้บญัช ี“ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (เพือ่รายไดจ้ากการด าเนนิงาน)”  

(4) หอ้งการเงนิ ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service Center: OSSC) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  
 

2) คา่ใชจ้า่ยในการประเมนิเอกสารทางวชิาการ 

(หมายเหต:ุ (ช าระทีช่อ่งทางใดชอ่งทางหนึง่ตามทีร่ะบใุนใบสัง่ช าระ 
ไดแ้ก ่

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 

  
 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(1) ช าระผา่นชอ่งทางตา่งๆ ของธนาคารไทยพาณชิย ์ 
(2) ช าระผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสข์องธนาคารอืน่ทีใ่หบ้รกิารรับช าระบลิ
ขา้มธนาคาร ตามรายชือ่ธนาคารทีร่ะบใุนใบสัง่ช าระ  
(3) ช าระแคชเชยีรเ์ชค็ สัง่จ่ายเขา้บญัช ี“ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (เพือ่รายไดจ้ากการด าเนนิงาน)”  

(4) หอ้งการเงนิ ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service Center: OSSC) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)  

3) คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตผลติตวัอยา่งวตัถุอนัตรายหรอืใบอนุญาต

น าเขา้ตวัอยา่งวตัถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ (ช าระทีช่อ่งทางใดชอ่งทางหนึง่ตามทีร่ะบใุนใบสัง่ช าระ 
ไดแ้ก ่

(1) ช าระผา่นชอ่งทางตา่งๆ ของธนาคารไทยพาณชิย ์ 
(2) ช าระผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสข์องธนาคารอืน่ทีใ่หบ้รกิารรับช าระบลิ
ขา้มธนาคาร ตามรายชือ่ธนาคารทีร่ะบใุนใบสัง่ช าระ  
(3) ช าระแคชเชยีรเ์ชค็ สัง่จ่ายเขา้บญัช ี“ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (เพือ่รายไดจ้ากการด าเนนิงาน)”  
(4) หอ้งการเงนิ ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service Center: OSSC) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)  อาคาร 6   ชัน้ 5  ตกึส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ 88/24  ถนนตวิานนท ์ ต าบลตลาดขวญั  อ าเภอเมอืง จังหวดั
นนทบรุ ี11000 โทรศพัท ์  0 2590 7626 

(หมายเหต:ุ (กรณีตดิตามสถานะการพจิารณาค าขอ))  
2) กลุม่ก ากบัดแูลวัตถอุนัตรายกอ่นออกสูต่ลาด  กองควบคมุเครือ่งส าอางและวตัถุอนัตราย  อาคาร 2 ชัน้ 5  ตกึ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ 88/24  ถนนตวิานนท ์ ต าบลตลาดขวญั  อ าเภอเมอืง 

จังหวดันนทบรุ ี11000 โทรศพัท ์  0 2590 7303, 0 2590 7305-6, 0 2590 7384  โทรสาร    0 2590 7308, 0 
2591 8483  E-mail  toxic@fda.moph.go.th 

(หมายเหต:ุ (กรณีตดิตามสถานะการพจิารณาค าขอ))  
3) ศนูยจ์ัดการเรือ่งรอ้งเรยีนและปราบปรามการกระท าผดิกฎหมายเกีย่วกบัผลติภัณฑส์ขุภาพ (ศรป.)  อาคาร 1  ชัน้ 1   

ตกึส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ 88/24  ถนนตวิานนท ์ ต าบลตลาดขวญั  อ าเภอ

เมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 สายดว่น   1556  โทรศพัท ์  0 2590 7354 -55  โทรสาร 0 2590 1556    E-mail      
1556@fda.moph.go.th 

(หมายเหต:ุ (กรณีรอ้งเรยีน))  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

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

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ค าขออนุญาตผลติหรอืน าเขา้ตัวอย่างวัตถอุนัตราย (วอ./สธ 8) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ตวัอยา่งหนังสอืรับรองปรมิาณการใชว้ัตถอุนัตราย เพือ่ประกอบค าขออนุญาตผลติหรอืน าเขา้ตวัอยา่งวัตถอุนัตราย 

(หมายเหต:ุ -)  
3) บนัทกึการตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ (Checklist) การขออนุญาตน าเขา้ตวัอย่างหรอืผลติตัวอย่าง

วตัถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ -)  

4) หนังสอืรับรองตนเองส าหรับกรณีผลติหรอืน าเขา้ตัวอยา่งวตัถุอนัตราย (วอ./สธ. 15) 

(หมายเหต:ุ (เฉพาะกรณีผลติตวัอยา่งวัตถอุนัตรายหรอืน าเขา้ตวัอยา่งวตัถอุนัตรายไมเ่กนิ 5 กโิลกรัม หรอื 5 ลติร 
และไมใ่ชว่ตัถดุบิเทคนคิอลเกรดหรอืวตัถดุบิกึง่ส าเร็จรูปก าจัดแมลงหรอืสตัวแ์ทะ ))  

 

หมายเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล าดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


