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บันทึกการตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ (Checklist) 
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ส าหรับฆ่าเชื้อที่มีสารส าคัญ Sodium hypochlorite  

ยื่นค าขอพร้อมค าขออนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  (ช่องทาง Fast Track ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19) 

ช่ือผู้ยื่นค าขอ.................................................................................................ช่ือผลิตภณัฑ์................................................................................... 

ขอให้ผู้ยื่นค าขอจัดเรียงเอกสารตามล าดับรายการเอกสาร และตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของเอกสารด้วยตนเองตามรายละเอียดที่ระบุใน checklist          
พร้อมท าเครื่องหมาย  ในกล่องข้อความท่ีตรงผลการตรวจสอบ (จ านวนชุดเอกสารที่ต้องยื่น  -  เอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และขอให้ผู้ยื่นค าขอจัดท า
ส าเนา 1 ชุด เก็บไว้ที่ตนเองเพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิง) 

ส่วนที่ 1   การตรวจสอบเอกสาร 

  ล าดับ รายการเอกสาร 
ผู้ยื่น 
ค าขอ

ตรวจสอบ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

ผลการ
ตรวจสอบ บันทึกข้อบกพร่อง ผลการแก้ไข

ข้อบกพร่อง 
1 แบบฟอร์มค าขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./สธ 1) 

ที่กรอกข้อมูลครบถว้น และลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามตาม
กฎหมายหรือผู้รับมอบอ านาจตามที่ปรากฏในหนังสือมอบอ านาจ 

  มี 
  ไม่มี 

  ครบถ้วน 
  ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง 

  ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน 

2 ตัวอย่างฉลากวัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียน
ครอบคลุมทุกขนาดบรรจุ และใบแทรก (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองฉลากและใบแทรกทุกฉบับ 
-   หัวข้อฉลากต้องครบถ้วนตามข้อ 4 และมีลักษณะ
ถูกต้องตามข้อ 5 ของประกาศ สธ. เรื่อง ฉลากของ      
วัตถุอันตรายที่ อย. รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 และสอดคล้อง
ตามแนวทางการแสดงฉลากวัตถุอันตราย  

  มี 
  ไม่มี 
  

  ครบถ้วน 
  ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง 
 

  ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน 

-  หวัข้อฉลาก ประกอบด้วย  มี ไม่มี 
(1) ชื่อและอัตราส่วนสารส าคัญ (ระบุเป็นภาษาไทย และวงเล็บเป็น

ภาษาอังกฤษ) โดยระบุหนว่ยเป็น % w/w หรือ % w/v 
  

(2) ชื่อทางการค้า (ต้องเป็นภาษาไทย  หากมีชื่อการค้า
ภาษาตา่งประเทศ ต้องตรงกันหรือมีความหมายอยา่ง
เดียวกันกบัชื่อการค้าภาษาไทย) 

  

(3) ประโยชน ์   

(4) วิธีใช ้
    - อัตราการใช้ตาม WHO แนะน า (ส าหรับฆ่าเช้ือบน
พื้นผิว %ความเข้มข้นของ Sodium hypochlorite  
ขณะใช้งาน 5000 ppm (0.5%)) 

  

(5) ค าเตือนหรือข้อควรระวัง (ค าวา่ “หา้ม” ใช้อักษรทึบ
หรือขีดเส้นใต้) 

  

(6) วิธีเก็บรกัษา   

(7) อาการเกิดพิษ (ถ้ามี)   

(8) วิธีแก้พิษเบือ้งต้น (ถ้ามี)   

(9) ค าแนะน าส าหรับแพทย์ (ถ้ามี)   

(10) วันหมดอายุการใช้ (ถ้ามี)   

(11) การท าลายภาชนะบรรจุ (ถ้ามี)   

(12) กรอบเครื่องหมาย อย วอส เพื่อแสดงเลขทะเบียน
วัตถุอันตราย 

  

(13) ขนาดบรรจุ ให้แสดงตามระบบเมตริก  
เช่น กรัม กิโลกรัม มิลลิลิตร ลิตร เป็นต้น 

  

(14) ชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพทข์องผูผ้ลิตในประเทศ 
(กรณีผลิต) หรือชือ่ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้น าเขา้ 
พร้อมชือ่ผู้ผลิตในต่างประเทศและประเทศผู้ผลิต (กรณีน าเขา้) 

  

(15) ชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ค้าส่งหรือผู้จัด
จ าหน่าย (ถา้มี) 

  

(16) วัน เดือน ป ีที่ผลิต   

(บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล) 

วอส........./........... 
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ส่วนที่ 1   การตรวจสอบเอกสาร 

  ล าดับ รายการเอกสาร 
ผู้ยื่น 
ค าขอ

ตรวจสอบ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

ผลการ
ตรวจสอบ บันทึกข้อบกพร่อง ผลการแก้ไข

ข้อบกพร่อง 
(17) เลขหรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต   

 (18) รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย ค าสัญญาณ และ
ข้อความแสดงความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (ถ้ามี) 

  

3 เอกสารแสดงข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ 
 ข้อมูลที่ต้องระบุ ได้แก ่

- ชื่อการค้า  
- ชื่อและอัตราส่วนของสารส าคัญ โดยแสดง %ความเข้มข้น
สารส าคัญในรูปของ Sodium hypochlorite (as 
available chlorine 

- ระบุสูตรส่วนประกอบทั้งหมด (100%) และหนา้ที่ของสาร
ทุกตัวในสูตร โดยต้องแสดงเป็นชื่อทางเคมีและระบุปริมาณเป็น
ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เช่น % w/w หรือ % w/v 

- หากเป็นกรณีผลิตภัณฑ์น าเข้าจากตา่งประเทศเอกสารสูตร
ส่วนประกอบต้องเป็นเอกสารฉบับจริงที่ออกและรับรอง
โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ 

  มี 
  ไม่มี 

  ครบถ้วน 
  ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง 

  ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน 

4 เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิต  
-  ขอ้มูลที่ต้องระบุ ได้แก ่
(1) ต้องแสดงล าดับขั้นตอนการผสมของส่วนประกอบ 
    ครบทุกตัวตามที่ระบุในสูตรส่วนประกอบ 
(2) ต้องระบุขั้นตอนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ  
    การบรรจ ุ และการติดฉลาก 
(3) กรณีแจ้งปริมาณการผลิตไว้ ปริมาณการผลิตต้อง 
    สอดคล้องกับอัตราสว่นของสูตรส่วนประกอบ 

 ม ี
 ไม่มี 

 

   ครบถ้วน      
   ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง   
 

 

  ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน 

5 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ 
-  ขอ้มูลที่ต้องระบุ ได้แก ่

  มี 
  ไม่มี 

  ครบถ้วน 
  ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง 

  
 

 ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน 

มี ไม่มี    

(1) ลักษณะที่ปรากฏ เช่น สถานะทางกายภาพ ส ีกลิ่น   
(2) ความเป็นกรด – ด่าง (pH)   

6 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data 
Sheet; SDS) ของผลิตภัณฑ์  

- SDS อาจเป็นภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษก็ได้ 
- ชื่อการค้าที่ระบุใน SDS ต้องตรงกับชื่อการค้าที่ขอขึ้น
ทะเบียน  
- ชื่อและอัตราส่วน หรือช่วงความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายที่
แสดงใน SDS ต้องสอดคล้องกับเอกสารแสดงสูตรส่วนประกอบ 
- หวัขอ้ของ SDS ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของระบบ GHS ดังนี ้
1.  การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต (Identification 
of the substance or mixture and of the supplier) 
2.  การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification) 
3.  องค์ประกอบและข้อมูลเกีย่วกับส่วนผสม 
(Composition / information on ingredients) 
4.  มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures) 
5.  มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures) 
6.  มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร 
(Accidental release measures) 
7.  การขนถา่ย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา 
(Handling and storage) 
8.  การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล 
(Exposure controls/personal protection) 
9.  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and 

  มี 
  ไม่มี 

  ครบถ้วน 
  ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง 

  ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน 
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ส่วนที่ 1   การตรวจสอบเอกสาร 

  ล าดับ รายการเอกสาร 
ผู้ยื่น 
ค าขอ

ตรวจสอบ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

ผลการ
ตรวจสอบ บันทึกข้อบกพร่อง ผลการแก้ไข

ข้อบกพร่อง 
chemical properties) 
10. ความเสถียรและการเกิดปฏกิิริยา (Stability and reactivity) 
11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information) 
12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information) 
13. ข้อพิจารณาในการก าจัด (Disposal considerations) 
14. ข้อมูลการขนส่ง (Transport information) 
15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ (Regulatory information) 
16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดท าและการปรับปรุง
แก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Other information) 

7 หนังสือรับรองการจัดท าฉลากและ SDS ของ
ผลิตภัณฑ์ตามระบบ GHS 

 ม ี
 ไม่มี 

   ครบถ้วน      
   ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง 

  ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน 

8 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญของผลิตภัณฑ์ 
1) ห้องปฏิบัติการที่ท าการตรวจวิเคราะห์ 
      เนื่องจากเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินและเป็นสารท่ี 
WHO แนะน า จึงได้รับการยกเว้น โดยหน่วยงานท่ี
วิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ ไม่จ าเป็นต้องเป็น
หน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานเอกชนท่ีได้รับการ
รับรองตามประกาศ อย. เรื่อง หน่วยงานเอกชนท่ีท า
การตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตรายเพื่อการขึ้นทะเบียน 
พ.ศ. 2553 
      บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ และรัฐบาลมี
นโยบายสนับสนุนการด าเนินงาน ให้รับผลการ
วิเคราะห์ AI ได้ 
2) รายงานผลการวิเคราะห์ AI  ต้องระบุข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
      ชื่อผลิตภัณฑ์  ชื่อผู้ผลิต อัตราส่วนสารส าคัญ 
ท่ีถูกต้องสอดคล้องตามค าขอขึ้นทะเบียน 
      วัน เดือน ปี ท่ีผลิต 
      รุ่นการผลิต (lot. Number หรือ batch 
number)  
      หากผู้ผลิต หรือผู้น าเข้า ไม่ได้เป็นผู้ส่ง
วิเคราะห์ เช่น กรณีผู้จัดจ าหน่ายหรือเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์เป็นผู้ส่งทดสอบ ต้องมีหนังสือยินยอมจาก
เจ้าของเอกสารให้ผู้ยื่นค าขอใช้เอกสารนั้นได้ 
      กรณีชื่อการค้าหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีปรากฏ
ในรายงานฯ ไม่ตรงกับค าขอ ต้องมีหนังสือชี้แจงจากผู้
ส่งทดสอบ 
3) ผลการวิเคราะห์ AI ต้องผ่านเกณฑ์ค่า
คลาดเคลื่อน  
4) กรณีสารส าคัญอยู่ในรายชื่อที่ต้องส่งวิเคราะห์
ปริมาณสารส าคัญ แต่ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่สามารถวิเคราะห์
ได้  ให้ส่งหนังสือยืนยันจากกรมวิทยา 
ศาสตร์การแพทย์ 

 ม ี
 ไม่มี 

   ครบถ้วน      
   ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง 

  ครบถ้วน 
 ไม่
ครบถ้วน 

9 ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ หรือภาพถ่ายภาชนะบรรจุ  
 พร้อมระบุชนิดและลกัษณะภาชนะบรรจุ และขนาดบรรจุ 

 ม ี
 ไม่มี 

   ครบถ้วน      
   ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง 

  ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน 
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ส่วนที่ 1   การตรวจสอบเอกสาร 

  ล าดับ รายการเอกสาร 
ผู้ยื่น 
ค าขอ

ตรวจสอบ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

ผลการ
ตรวจสอบ บันทึกข้อบกพร่อง ผลการแก้ไข

ข้อบกพร่อง 
10 เอกสาร หลักฐาน หรือหนังสือชี้แจงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

 
ตัวอยา่งเอกสาร หลกัฐาน หรอืหนังสือชีแ้จงอื่นๆ  
ที่จ าเป็นต้องยื่นประกอบค าขอ เช่น 

 ม ี
 ไม่มี 

   ครบถ้วน      
   ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง 
  ไม่ต้องม ี

  ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน 

มี ไม่มี 
 กรณีฉลากแสดงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบยีน  
- ให้ส่งหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบยีนเครื่องหมาย
การค้า และให้ผู้ยื่นค าขอรับรองการมีสิทธิ์ใช้เครื่องหมาย
ดังกล่าวและจะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่มีปัญหาหรือ
ข้อขัดข้องทางกฎหมาย  
- กรณีหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าไม่ได้ออกให้แก่ผู้ยื่นค าขอ  ตอ้งมีหนังสือยินยอม
จากผู้ได้รับอนุญาตว่ายินยอมให้ผูย้ื่นค าขอใช้เครื่องหมาย
การค้าดังกล่าว 

  

 กรณีฉลากแสดงเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน  
- ให้ผู้ยื่นค าขอรับรองว่าเป็นเครื่องหมายการค้า และรับรอง
การมีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายดังกล่าวและจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
กรณีที่มีปัญหาหรือขอ้ขัดข้องทางกฎหมาย 
- การก ากับวา่เป็นเครื่องหมายการค้า ให้ใส่สัญลักษณ์ TM 

  

  กรณีมีผู้จัดจ าหน่าย  
-  ผู้จัดจ าหนา่ยเป็นนิติบุคคล 
ให้ส่งส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและ
ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบุคคลที่เป็นผู้จัดจ าหน่าย  พร้อมลงนามรับรองส าเนา
เอกสารโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
-  ผู้จัดจ าหนา่ยเป็นบุคคลธรรมดา 
ให้ส่งส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถา้มี) และส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้จัดจ าหนา่ย พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาเอกสารโดยเจ้าของเอกสาร 
 

     

  เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………… 

    

11 ส าเนาหนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินการ           
ซ่ึงได้ยื่นต้นฉบับไว้ท่ี อย. แล้ว พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาเอกสาร 

 ม ี
 ไม่มี 

   ครบถ้วน      
   ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง 

  ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน 

ส าหรับผู้ยื่นค าขอ (1) ส าหรับเจ้าหน้าที่ (1) 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้ยื่นค าขอ 
(.........................................................)                                                
วันท่ี.................................................... 
 

สรุปผลการตรวจสอบเอกสาร 
 เอกสารครบถ้วน และรับค าขอได้ 
 พบข้อบกพร่องตามท่ีระบุในบันทึกข้อบกพร่องข้างต้น และแจ้งผู้ยื่นค าขอฯ แก้ไข
ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ   (วันท่ี..............................................)    
หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอ  

                      ลงชื่อ................................................................ผู้ตรวจค าขอ 
                           (................................................................)                                                                                                           
                      วันท่ี...................................................................                                             
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ส่วนที่ 2   การยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง 
ส าหรับผู้ยื่นค าขอ (2)     
 ข้าพเจ้าได้แก้ไขข้อบกพร่องดังน้ี (ระบุล าดับหมายเลขเอกสารท่ีได้แก้ไขข้อบกพร่องแล้ว)  เอกสารล าดับท่ี…….......................................................... 

 
                                                                    ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                                 (.....................................................................) 
                                                                                วันท่ี................................................................ 
 
 
ส่วนที่ 3  สรุปผลการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ (3.1)                       
 การแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน และรับค าขอได้ 
 ส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เน่ืองจากผู้ยื่นค าขอแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดท่ีระบุในบันทึกผลการแก้ไขข้อบกพร่อง
ข้างต้น                                                                                                                                                                                                      

ลงชื่อ.............................................................................ผู้ตรวจค าขอ 
                                                                                                  (..............................................................................)      
                                                                                                  วันท่ี......................................................................                                           
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ (3.2)   
 ออกใบนัดรับเรื่อง  เลขรับท่ี....................................................................................   วันท่ี.... ......................................................................           
 คืนค าขอ พร้อมส่งมอบบันทึกข้อบกพร่องและเอกสารประกอบท้ังหมดให้ผู้ยื่นค าขอ เมื่อวันท่ี ................................................................... 
  
                                                                                            ลงชื่อ...................................................................เจ้าหน้าท่ีธุรการ OSSC 
                                                                                                (...................................................................)    
                                                                                              วันท่ี...............................................................                                                           
ส าหรับผู้ยื่นค าขอ (3.3)  กรณีคืนค าขอ 
ข้าพเจ้ารับทราบข้อบกพร่องและรับคืนค าขอพร้อมเอกสารประกอบท้ังหมด 

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                                             (.....................................................................) 
                                                                                          วันท่ี.................................................................... 
 
 
 


