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ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมก าหนดให๎การผลิตหรือการ
น าเข๎าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต๎องขอขึ้นทะเบียนตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่กํอนและเมื่อ
ได๎รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนแล๎ว จึงจะแจ๎งการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือขออนุญาตวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 ได๎  โดยหลักเกณฑ์และวิธีการขอขึ้นทะเบียนให๎เป็นไปตามที่รัฐมนตรีผู๎รับผิดชอบประกาศ
ก าหนด  

ดังนั้น ผู๎ผลิตหรือผู๎น าเข๎าวัตถุอันตรายที่ใช๎ในบ๎านเรือนหรือทางสาธารณสุข ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์
ก าจัดแมลงและสัตว์แทะ ผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรค และผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต๎การ
ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  หากเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวําด๎วยเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย   ต๎องยื่น
ค าขอขึ้นทะเบียนและเอกสารหลักฐานเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายตํอส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา และปฏิบัติตามประกาศ  หลักเกณฑ์ วิธีการ และข๎อก าหนดตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการพิจารณารับขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตราย ซึ่งหากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาแล๎วเห็นวําผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ  
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการใช๎  จึงจะออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายให๎ 

 “แนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย” ฉบับนี้  จึงจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง
ให๎ผู๎ประกอบการวัตถุอันตรายสามารถเตรียมการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนให๎มีคุณภาพ ปลอดภัย และมี
ประสิทธิผล  ตามแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบ
ค าขอขึ้นทะเบียนได๎ถูกต๎องครบถ๎วน มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาต เพ่ือเป็นการลด
ข๎อบกพรํองในการจัดเตรียมค าขอ  ท าให๎การพิจารณาอนุญาตเป็นไปได๎อยํางรวดเร็ว  สํงผลให๎ผู๎บริโภคมี
ทางเลือกท่ีหลากหลายเพิ่มข้ึนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและถูกต๎องตามกฎหมาย 

กลุํมก ากับดูแลวัตถุอันตรายกํอนออกสูํตลาด  ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  หวังเป็นอยํางยิ่งวํา แนวทางฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตํอ การสํงเสริม
ความเข๎าใจให๎แกํผู๎ประกอบการวัตถุอันตราย และเป็นการสร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎บริโภคในด๎านการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 
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         รูปแบบของเหลวฉีดพํนในอากาศ (space spray) ที่มี xylene  
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1. แนวทางการตรวจสอบค าขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
 
 

1. ตรวจสอบความครบถ้วน
ของจ านวนรายการเอกสาร
ตามที่ก าหนดใน (Checklist) 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารที่ยื่น 

(1)  แบบฟอร์มค าขอ 

หลักการ   “เป็นขั้นตอนการตรวจค าขอ ไม่ใช่ขั้นตอนการพิจารณาค าขอ” 
 เป็นการตรวจสอบความครบถ๎วนของรายการเอกสารที่ยื่นตามรายการเอกสารที่ก าหนดใน Checklist และ

ตรวจสอบความถูกต๎องของเอกสารที่ผู๎ประกอบการต๎องจดัเตรียมตามที่ระบุในคูํมือประชาชน 
 การพิจารณาหรือการตรวจประเมนิรายละเอียดเนื้อหาของเอกสารวาํจะสามารถอนุญาตได๎หรือไมํ อยูใํนขั้นตอน

การพิจารณาค าขอ 

 ตรวจสอบ จ านวนรายการเอกสารต๎องครบถ๎วนทุกรายการ ตามที่ระบุใน 
Checklist 
หากตรวจสอบแล๎วพบวําจ านวนรายการเอกสารไมํครบ เจ๎าหน๎าท่ีจะบันทึก
ข๎อบกพรํองใน checklist และต๎องให๎ผู๎ประกอบการแกไ๎ขให๎ถูกต๎องกํอน จึง
จะรับค าขอได ๎

 กรณีกรอกไมํครบถ๎วน หรือ กรอกไมํถูกต๎อง ถือเป็นกรณีที่สามารถแก๎ไขให๎
ถูกต๎องได๎ ไมํถือให๎เป็นเหตไุมรํับค าขอ 
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(2)  ฉลาก 
 
 

 ตรวจสอบ 
1) ความครบถ๎วนของหัวข๎อฉลากตาม ข๎อ 4 ของประกาศ สธ. เรื่อง ฉลากของ

วัตถุอันตรายที่ อย. รับผิดชอบ พ.ศ. 2558 และสอดคล๎องตามแนวทางการ
แสดงฉลาก (ถ๎ามี) 

2) ฉลากครอบคลุมทุกขนาดบรรจุ + ลงนามรับรองฉลาก 
 หากหัวข๎อบนฉลากไมํครบถ๎วนตามประกาศ สธ.  ให๎บันทึกข๎อบกพรํองใน 

Checklist และต๎องให๎ผูป๎ระกอบการแก๎ไขให๎ถูกต๎องกํอน จึงจะรับค าขอได ๎
 กรณีข๎อความบนฉลากไมํสอดคล๎องตามฉลากมาตรฐานหรือมีข๎อความอื่น

เพิ่มเตมิ แตํมีเอกสารหลักฐานอื่นช้ีแจงประกอบ เชํน ฉลากตํางประเทศ หนังสือ
รับรอง/ช้ีแจง เป็นต๎น ให๎รับไว๎พิจารณาในขั้นตอนการพิจารณา 

 กรณีฉลากแสดงข๎อความหรือรปูภาพในท านองเป็นคุณสมบตัิเฉพาะ ลักษณะ
พิเศษ  หรือกลําวอ๎างสรรพคณุของผลิตภัณฑ์ เชํน หัวฉีดพิเศษ  ไมทํิ้งคราบมัน 
ไมํต๎องล๎างออก แห๎งเร็ว  ผํานการทดสอบการระคายเคือง  ขจัดคราบ.....(ระบุ
ช่ือคราบ หรือจ านวนคราบ)  สูตรป้องกันฝุ่นกลับคืน  คุณสมบตัิ.....ประการ 
(ระบุจ านวนและชื่อคุณสมบัติ) ยํอยสลายงําย เป็นต๎น  ให๎สํงเอกสาร หลักฐาน 
ผลการทดสอบ หรือหนังสือช้ีแจงอธิบายเหตผุลสนับสนุนข๎อความดงักลําว และ
จะพิจารณาความนาํเชื่อถือและความเหมาะสมทางวิชาการของเอกสารที่ยื่นใน
ขั้นตอนการพิจารณา (ดูตัวอยาํงกรณีที่ต๎องสํงเอกสารชี้แจงประกอบการแสดง
ข๎อความบนฉลาก ในเอกสารหัวข๎อ “เอกสาร หลักฐาน หนังสือช้ีแจงอื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎อง) 

 ยังไมํพิจารณาช่ือการค๎า  ข๎อความ หรือ รูปภาพท่ีปรากฏบนฉลาก เนื่องจาก
ต๎องพิจารณาพร๎อมกับหลักฐานและเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นประกอบค าขอ  จึงถือ
เป็นขั้นตอนการพิจารณาค าขอและประเมินเอกสาร 

 กรณีการสํงออกเทํานั้น (ไมํขายในประเทศ)  ไมตํ๎องยื่นฉลาก 
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(3) ข้อมูลสารใหม่  
(เฉพาะกรณีสารใหม่) 

 ตรวจสอบ 
1) ความครบถ๎วนของบัญชีรายการขอ๎มูลของสารใหมํ โดยต๎องแสดงช่ือเอกสาร  จ านวน

หน๎าของเอกสารแตลํะรายการ พรอ๎มแหลํงท่ีมาหรือเอกสารอ๎างอิงของเอกสารที่ยื่น 
ทั้งนี้ รายการเอกสารที่ยื่นต๎องครบถ๎วนตามที่ก าหนดไว๎ในข๎อ 1 ของรายการข๎อมลู
เอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ท๎ายประกาศ อย. เรื่อง การ
ก าหนดรายการข๎อมลูเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถอุันตราย พ.ศ. 
2553 

2) ความครบถ๎วนของข๎อมูลสารใหมํ ต๎องเป็นไปตามหัวข๎อที่ก าหนดในข๎อ 1 ของรายการ
ข๎อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ท๎ายประกาศ อย. เรื่อง 
การก าหนดรายการข๎อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ดังนี้  
 ข้อมูลทั่วไป (5 ข้อ) 

-    กรณสีารส าคัญไมํใชํสารเคมีหรือไมํใชํสารที่ไดม๎ีการลงทะเบียน CAS No.) 
และไมํปรากฏสตูรโครงสร๎าง สูตร empirical หรือน้ าหนักโมเลกุล ให๎ระบุ
เฉพาะช่ือสามญั หรือช่ือวิทยาศาสตร์ หรือช่ือพ๎องได๎ 

 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (13 ข้อ) 
-    อาจไมํจ าเป็นต๎องมีข๎อมลูคุณสมบัติครบทุกข๎อยํอย เนื่องจากเปน็

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับบางสถานะของสารเคมี เชํน  คํา pH ของของแข็ง
จ าเป็นต๎องวัดในรูปสารละลาย  จดุวาบไฟ (flash point) ของของเหลว คํา 
upper-lower flammability หรอื explosive limit ของก๏าซ ไอระเหย หรือ
ฝุ่นผง หรืออุณหภูมิทีลุ่กตดิไฟได๎เอง (Auto-ignition temperature) ส าหรับ
สารที่มีคณุสมบัตเิป็นเชื้อเพลิง/ตดิไฟ/สารไวไฟ เป็นต๎น 

 วิธีตรวจเอกลักษณ์และวิเคราะห์ปริมาณ 
-   ต๎องมีทั้งวิธีการตรวจเอกลักษณ์ (Identification) หรือวิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

(Qualitative analysis) และวิธีวิเคราะห์หาปริมาณ (Quantitative 
analysis) ซึ่งจะต๎องมีรายละเอยีดของวิธีการ ขั้นตอน เครื่องมือวิเคราะห์ การ
ตรวจพิสูจน์ชนดิและและการค านวณหาปรมิาณสาร 

 ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษ (17 ข้อ) และผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม (4 ข้อ) 
-   ต๎องเป็นข๎อมูลการทดสอบ หรอืข๎อมูลจากแหลํงข๎อมลูทางวิชาการที่มีคุณภาพ

และเป็นที่เช่ือถือได๎ โดยระบุแหลํงที่มาของข๎อมูลให๎ชัดเจน 
-   กรณีแจ๎งวําไมํปรากฏความเปน็พิษหรือความเป็นอันตรายตามแตํละหัวข๎อยํอย 

ต๎องแสดงหลักฐานสนับสนุนหรือระบุแหลํงอ๎างอิงที่สามารถตรวจสอบได๎ 
- กรณีมีข๎อมลูตามหัวข๎อยํอยไมํครบหรือไมสํามารถระบุได๎ด๎วยข๎อมลูทีม่ีอยูํใน

ปัจจุบัน ต๎องช้ีแจงได๎วําได๎ค๎นหาขอ๎มูลจากแหลํงใดบ๎าง  ซึ่งแหลํงข๎อมูลที่ค๎น
จะต๎องเป็นแหลํงข๎อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นท่ีเชื่อถือได๎  หรือหาก
เห็นวําไมมํีความจ าเป็นต๎องสํงข๎อมูลดังกลาํว ต๎องมีหนังสือหรือเอกสารช้ีแจง
เหตุผลทางวิชาการสนับสนุน 

 ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะน าให้ใช ้หรือข้อมูลการ
แนะน าให้ใช้ตามที่กล่าวอ้างให้ใช ้
-  ต๎องเป็นข๎อมูลจากแหลํงอ๎างอิงที่เป็นท่ียอมรับ เชํน WHO หรือข๎อมลูการขึ้น

ทะเบียนในตํางประเทศท่ีเป็นที่นําเชื่อถือและยอมรับในวงกว๎าง หรือรายงาน
เอกสารทางวิชาการหรือการวิจัย 

 Safety Data Sheet (SDS)  ดูแนวทางการตรวจสอบในข๎อ “(8) SDS” 
 หากรายการเอกสารไมํครบถ๎วนตาม 1) ถึง 2)  ให๎บันทึกข๎อบกพรํองใน Checklist และ

ต๎องให๎ผู๎ประกอบการแก๎ไขให๎ถูกตอ๎งกํอน จึงจะรับค าขอได ๎
 การพิจารณาเนื้อหา รายละเอียดข๎อมูลแตลํะรายการของสารใหมํ อยูํในข้ันตอนการ

พิจารณาค าขอและประเมินเอกสาร 
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(4)  เอกสารแสดง
สูตรส่วนประกอบ 
 
 

 ตรวจสอบ 
1) ช่ือและอัตราสํวนของสารส าคัญและสํวนประกอบอ่ืนๆ ในสตูร 

- ต๎องระบุช่ือทางเคมี กรณรีะบุเปน็ช่ือการค๎า ต๎องมีเอกสารแจ๎งช่ือทางเคมีของช่ือการค๎านั้น 
- ต๎องระบุสูตรสํวนประกอบครบ 100 % 
- ต๎องระบุสารส าคญั (สารออกฤทธิ์) และหน๎าที่ของสารทุกตัวในสูตร  
- อัตราสํวนสารส าคัญต๎องตรงตามที่ระบุในค าขอขึ้นทะเบียนฯ (วอ./สธ 1) 
- กรณีวัตถุดิบเทคนิคอลเกรด ต๎องระบุช่ือและปรมิาณขององค์ประกอบอ่ืนและสารปนเปื้อน 

(impurities or contaminants) และผลพลอยได๎อื่นๆ (by-products) โดยแสดงเป็นช่ือทางเคมี
และระบุปรมิาณเป็นร๎อยละหรือเปอร์เซ็นต ์

- กรณีสารส าคัญเกดิจากการท าปฏิกิริยาเคมีของสารตั้งต๎นที่อยูํในสตูรสํวนประกอบ ต๎องแสดงการ
เกิดปฏิกริิยาเคมีและวิธีการค านวณหาปรมิาณสารส าคัญ หรือวิเคราะห์หาปรมิาณสารส าคัญในกรณี
ที่ไมํสามารถค านวณได ๎

- กรณีผลิตภัณฑส์ าหรับฉีดหรือพํนหรือผลิตภณัฑ์ที่การใช๎ต๎องสัมผสักับผิวหนังหรืออาหาร ไมํอนุญาต
ให๎ใช๎ methanol หรือสารผสมที่มี methanol เป็นสํวนประกอบ เนื่องจากการใช๎ methanol ใน
ลักษณะดังกลําว จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 

- กรณีผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือผลติภณัฑ์ฆาํเชื้อโรคที่มี hydrochloric acid เป็นสารส าคญั 
ความเข๎มข๎นของ hydrochloric acid ต๎องอยูํในชํวง 5-24% และความเข๎มข๎นเมื่อเจือจางขณะใช๎
งาน ต๎องอยูํในชํวง 5-8 % 

- กรณีผลิตภัณฑ์ฉดีพํนอัดก๏าซ (aerosol)  การระบุอัตราสํวนสารส าคัญและสตูรสํวนประกอบ ให๎ระบุ
สูตรสํวนประกอบท่ีรวมสารขับดัน (propellant) แล๎ว 

- กรณีผลิตภัณฑ์แตํงกลิ่นผลไม ๎เชํน กลิ่นส๎ม กลิ่นสตรอเบอรี่ กลิ่นเชอรี่ กลิ่นมะนาว กลิ่นวานิลา กลิน่
แอปริคอต เป็นต๎น 
o ผลิตภณัฑ์ประเภทก าจดัแมลงและสัตว์แทะ  

ไมํอนุญาตให๎แตํงกลิ่นผลไม๎และไมอํนุญาตให๎แสดงช่ือกลิ่นบนฉลาก 
ยกเว๎น ผลติภณัฑ์รูปแบบฉีดพํนอดัก๏าซ โรลออน และผลติภณัฑ์ที่ใช๎กับเครื่องฉีดพํนอัตโนมตัิ 
อนุญาตให๎แตํงกลิ่นผลไมไ๎ด๎ แตไํมอํนุญาตให๎แสดงช่ือกลิ่นและภาพผลไม๎บนฉลาก 

o ผลิตภณัฑ์ประเภทท าความสะอาดและฆําเชื้อโรค 
ไมํอนุญาตให๎แตํงกลิ่นผลไม๎ในผลติภัณฑ์ที่มีรูปแบบดังตํอไปนี ้
- ชนิดของเหลว ที่มีคํา pH  2 หรือ  11.5 
- ชนิดของเหลว ที่มีคํา LD50 ของผลิตภณัฑ์  2,000 mg/kg 
- ชนิดของแข็ง  ท่ีมีคํา LD50 ของผลิตภณัฑ์  500 mg/kg 
- ชนิดของแข็งที่มีคุณสมบัติกัดกรอํน เชํน สารประกอบท่ีให๎คลอรีน กรด ดําง 
ไมํอนุญาตให๎แตํงกลิ่นผลไม๎ในผลติภัณฑ์ที่ประกอบด๎วยสารกลุมํตัวท าละลายอินทรีย์ ท่ีมีความ
เข๎มข๎น  10 %w/w เชํน naphtha, petroleum distillates  ยกเว๎นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบฉีด
พํนอัดก๏าซและผลติภณัฑ์ที่ใช๎กับเครื่องฉีดพํนอัตโนมตัิ แตํไมํอนุญาตให๎แสดงช่ือกลิ่นและภาพ
ผลไม๎บนฉลาก 

o ผลิตภณัฑ์ที่อยูํในขํายไมํอนุญาตให๎แตํงกลิ่นผลไม๎ ผู๎ประกอบการตอ๎งยื่นเอกสารรบัรองวํา
ผลิตภณัฑ์ไมํได๎แตํงกลิ่นหรือใช๎น้ าหอมท่ีมีกลิ่นผลไม๎ และให๎ยื่น SDS และ specification ของ
น้ าหอมและของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรปูเพื่อประกอบการพิจารณา 

2) กรณผีลติภณัฑ์น าเข๎าจากตํางประเทศ  เอกสารสูตรสํวนประกอบต๎องเป็นเอกสารฉบับจริงที่ออก
และรับรองโดยผู๎ผลิตตํางประเทศ 

 หากตรวจสอบแล๎วพบวํา ไมํเป็นไปตาม 1) ถึง 2) ให๎บันทึกข๎อบกพรํองใน Checklist และต๎องให๎
ผู๎ประกอบการแก๎ไขให๎ถูกต๎องกํอน จึงจะรับค าขอได๎ 

 ยังไมํพิจารณาความถูกต๎องของการระบุหนา๎ที่ของสารอื่นๆ ในสตูร (ยกเว๎นสารส าคญั)  
 กรณสีูตรสํวนประกอบมีการแนบเอกสารการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ให๎รับไว๎พิจารณาในขั้นตอนการพิจารณา 
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(5)  คุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมี
ของผลิตภัณฑ ์
 
 

 ตรวจสอบ 
-    ความครบถ๎วนของข๎อมูลคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภณัฑ์ตามที่

ระบุในคูํมือประชาชนส าหรับการขอขึ้นทะเบียนผลิตภณัฑ์วัตถุอันตรายแตลํะ
ประเภท 

-    อาจไมํจ าเป็นต๎องมีข๎อมลูคุณสมบัติครบทุกข๎อยํอย เนื่องจากเปน็คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับบางสถานะของสารเคมี เชํน  คํา pH ของของแข็งจ าเป็นต๎องวัดในรูป
สารละลาย  จุดวาบไฟ (flash point) ของของเหลว คํา upper-lower 
flammability หรือ explosive limit ของก๏าซ ไอระเหย หรือฝุ่นผง หรืออุณหภมูิ
ที่ลุกติดไฟไดเ๎อง (Auto-ignition temperature) ส าหรับสารทีม่ีคณุสมบัติเป็น
เชื้อเพลิง/ติดไฟ/สารไวไฟ เป็นต๎น 

 หากตรวจสอบแล๎วพบวํา มีข๎อมลูไมํครบถ๎วน   ให๎บันทึกข๎อบกพรํองใน Checklist 
และต๎องให๎ผู๎ประกอบการแก๎ไขใหถ๎ูกต๎องกํอน จึงจะรับค าขอได ๎

 
 
 

(7)  เอกสารแสดง
ความเป็นพิษ หรือ
กลุ่มความเป็น
อันตรายของวัตถุ
อันตรายที่ขอขึ้น
ทะเบียน 

(6)  เอกสารแสดง
กรรมวิธีการผลิต 
 
 

 ตรวจสอบ 
1) ต๎องแสดงล าดับขั้นตอนการผสมของสํวนประกอบครบทุกตัวตามทีร่ะบุในสูตร

สํวนประกอบ  
2) ต๎องระบุขั้นตอนการผลิต  การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุ และการติดฉลาก 
3) กรณีแจ๎งปรมิาณการผลติไว๎ ปรมิาณการผลติต๎องสอดคล๎องกับอัตราสํวนของสูตร
สํวนประกอบ 

 หากตรวจสอบแล๎วพบวํา ไมํเป็นไปตาม 1) หรือ 2) หรือ 3) ให๎บันทึกข๎อบกพรํองใน 
Checklist และต๎องให๎ผูป๎ระกอบการแก๎ไขให๎ถูกต๎องกํอน จึงจะรับค าขอได๎ 
 

 
 

 ตรวจสอบ 
เอกสารแสดงคําความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของหนูของผลิตภณัฑ์จากการ
ทดสอบในห๎องปฏิบัติการ; หรือ   
ผลการค านวณความเป็นพิษเฉยีบพลัน (LD50) ของสารส าคญัที่เป็นองค์ประกอบ
ส าหรับกรณไีมมํีผลทดสอบในห๎องปฏิบัติการของผลิตภัณฑ;์ หรือ 
เอกสารแสดงการจัดกลุมํความเปน็อันตรายตามระบบ GHS  

 หากตรวจสอบแล๎วพบวําค านวณไมํถูกต๎อง หรือคํา LD50 ไมสํอดคลอ๎งกับเอกสารอื่นที่
ยื่นประกอบค าขอ เชํน SDS  ถือเป็นกรณีที่สามารถแก๎ไขให๎ถูกต๎องได๎ ไมํถือให๎เป็น
เหตุไมํรับค าขอ 
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(8)  SDS 
 
 

 ตรวจสอบ 
1) SDS อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได๎ 
2) ช่ือการค๎าที่ระบุใน SDS ต๎องตรงกับช่ือการค๎าที่ขอข้ึนทะเบียน กรณช่ืีอการค๎าไมตํรงกัน 

ต๎องมีหนังสือรับรองจากผู๎ผลิตวําเป็นผลติภณัฑ์เดียวกัน 
3) ช่ือและอัตราสํวนสารส าคัญ และสูตรสํวนประกอบอ่ืนในผลติภณัฑต์๎องสอดคล๎องกับ

เอกสารแสดงสตูรสํวนประกอบ 
4) ในกรณีที่ไมํมี SDS ของผลิตภณัฑ ์ให๎สํง SDS ของสํวนประกอบทุกตัวในผลติภณัฑ์แทนได๎ 

(ยกเว๎น น้ า ไมํต๎องสํง) 
5) เมื่อระบบ GHS มีผลใช๎บังคับ  (19 มี.ค. 59 ส าหรับสารเดี่ยว และ 19 มี.ค. 63 ส าหรับ

สารผสม) หัวข๎อของ SDS ของผลิตภัณฑ์ต๎องเป็นไปตามข๎อก าหนดของระบบ GHS ดังนี ้
1.  การบํงช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และผูผ๎ลติ (Identification of the substance 

or mixture and of the supplier) 
2.  การบํงช้ีความเป็นอันตราย (Hazards identification) 
3.  องค์ประกอบและข๎อมูลเกี่ยวกบัสํวนผสม (Composition / information on 

ingredients) 
4.  มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures) 
5.  มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures) 
6.  มาตรการจดัการเมื่อมีการหกรัว่ไหลของสาร (Accidental release measures) 
7.  การขนถําย เคลื่อนย๎าย ใช๎งาน และเก็บรักษา (Handling and storage) 
8.  การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกันสํวนบุคคล (Exposure 

controls/personal protection) 
9.  คุณสมบตัิทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties) 
10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกริิยา (Stability and reactivity) 
11. ข๎อมูลดา๎นพิษวิทยา (Toxicological information) 
12. ข๎อมูลดา๎นนิเวศวิทยา (Ecological information) 
13. ข๎อพิจารณาในการก าจัด (Disposal considerations) 
14. ข๎อมูลการขนสํง (Transport information) 
15. ข๎อมูลดา๎นกฎข๎อบังคับ (Regulatory information) 
16. ข๎อมูลอื่นๆ รวมทั้งข๎อมูลการจัดท าและการปรบัปรุงแก๎ไขเอกสารข๎อมูลความ

ปลอดภัย (Other information) 
 

 หากตรวจสอบแล๎วพบวํา  ไมํเป็นไปตาม 1) ถึง 5) ให๎บันทึกข๎อบกพรํองใน Checklist และต๎อง
ให๎ผู๎ประกอบการแก๎ไขให๎ถูกต๎องกอํน จึงจะรับค าขอได๎ 
 

 
 (9)  ประโยชน์ 

อัตราการใช้ 
ลักษณะที่
แนะน าให้ใช ้
 
 

 ตรวจสอบ 
1) แหลํงที่มาของเอกสาร ควรได๎จากแหลํงอ๎างอิงที่เป็นท่ียอมรับ เชํน WHO ข๎อมูลการขึ้น

ทะเบียนหรือฉลากตํางประเทศจากประเทศท่ีระบบการขึ้นทะเบียนเป็นท่ียอมรับ  รายงาน
เอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัย เป็นต๎น 

2) กรณผีลติภณัฑ์ฆําเชื้อโรคหรือผลิตซักผ๎าขาวที่ให๎ Chlorine หรือ Oxygen ต๎องมี
เอกสารอ๎างอิงขนาดการใช๎ / ความเข๎มข๎นที่ใช๎ 

3) ข๎อบํงใช๎ วิธีการใช๎ รูปแบบ อัตราการใช๎ ตามที่ระบุบนฉลากต๎องสอดคล๎องกับเอกสารที่
อ๎างอิง 

 หากตรวจสอบแล๎วพบวํา  ไมํเป็นไปตาม 1) ถึง 2) ให๎บันทึกข๎อบกพรํองใน Checklist และต๎อง
ให๎ผู๎ประกอบการแก๎ไขให๎ถูกต๎องกอํน จึงจะรับค าขอได๎ 
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(10)  ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพ 

 ตรวจสอบ 
1) วิธีการทดสอบฯ 

 กรณีที่ อย. ก าหนดวิธีการทดสอบไว๎แล๎ว ต๎องทดสอบตามวิธีที่ก าหนด (บังคับใช๎
กับท้ังกรณีผลิตและกรณีน าเขา๎) 
ข๎อยกเว๎น    กรณีมีเหตุผลจ าเป็นที่ไมํสามารถใช๎วิธีทดสอบตามที่ก าหนดไวไ๎ด๎ เชํน  

กรณีรปูแบบของผลติภณัฑ์หรือลกัษณะการใช๎หรือกลไกการออก
ฤทธิ์ไมํเหมาะสมกับวิธีการทดสอบท่ีประกาศไว๎ เป็นต๎น ให๎ยื่น
เอกสารช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นและให๎สํงเอกสารเหมือนกับกรณีที่ 
อย. ยังไมํได๎ก าหนดวิธีการทดสอบไว๎ 

 กรณีที่ อย. ยังไมไํด๎ก าหนดวิธีทดสอบไว ๎แตํผู๎ประกอบการมผีลการทดสอบฯ แล๎ว 
เอกสารต๎องประกอบด๎วย     
-    วิธีการทดสอบ 
-    รายงานผลการทดสอบ 
-    เอกสารอ๎างอิง /แหลํงที่มาของวิธีการทดสอบ 
หมายเหตุ การพิจารณาตัดสินวําวิธีการทดสอบใช๎ไดห๎รือไมํได๎ หรือเหมาะสม
หรือไมํ จะอยูํในขั้นตอนการพิจารณา ไมํใชํขั้นตอนการตรวจรับ 

2) รายงานผลการทดสอบฯ ต๎องระบขุ๎อมูลของผลติภณัฑ์ ได๎แกํ 
 ช่ือผลิตภณัฑ์  ช่ือผู๎ผลิต อัตราสํวนสารส าคัญ ที่ถูกต๎องสอดคล๎องตามค าขอข้ึน

ทะเบียน 
 รุํนการผลิต (lot. Number หรือ batch number) ต๎องเป็นรุํนการผลิตเดียวกัน

กับท่ีสํงวิเคราะห์ปริมาณสารส าคญั (กรณสีารส าคญัอยูํในบัญชีรายช่ือท่ีต๎องสํง
วิเคราะหป์ริมาณสารส าคัญ) ยกเวน๎หากรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพเป็น
ผลการทดสอบจากตํางประเทศส าหรับกรณีที่ อย. ยังไมไํด๎ก าหนดวิธกีารทดสอบไว๎ 

 วัน เดือน ปี ที่ผลิต 
o กรณผีลติ  วัน เดือน ปี ที่ผลิต ต๎องไมํกํอนวันท่ีได๎รบัอนุญาตใหผ๎ลติตัวอยําง

วัตถุอันตราย 
o กรณีน าเขา๎  วัน เดือน ปีท่ีสํงทดสอบประสิทธิภาพต๎องไมํกํอนวันท่ีได๎รับ

อนุญาตให๎น าเข๎าตัวอยํางวัตถุอันตราย  ยกเว๎นกรณีใช๎ผลทดสอบ
ประสิทธิภาพที่ท าการทดสอบในตาํงประเทศ 

 หากผู๎ผลิตหรือผู๎น าเข๎าไมํได๎เป็นผูส๎ํงทดสอบประสิทธิภาพ เชํน กรณีผู๎จดัจ าหนําย
หรือเจ๎าของผลิตภณัฑเ์ป็นผูส๎ํงทดสอบ ต๎องมีหนังสือยินยอมจากเจ๎าของเอกสารให๎
ผู๎ยื่นค าขอใช๎เอกสารนั้นได ๎

3) ผลการทดสอบฯ 
 กรณีรายงานฯ ระบุเกณฑ์การตัดสิน ผลการทดสอบฯ ต๎องผํานเกณฑ์การตดัสิน  
 กรณีรายงานฯ ไมํระบุเกณฑ์การตดัสิน ให๎รับไว๎พิจารณาในขั้นตอนการพิจารณา 

4) กรณผีลติภณัฑ์ฆําเชื้อโรคหรือผลิตภัณฑ์ซักผ๎าขาวที่ให๎ Chlorine หรือ Oxygen ที่มี
เอกสารอ๎างอิงขนาดการใช๎  อาจสงํเอกสารอ๎างอิงความเข๎มข๎นท่ีใช๎แทนการสํงผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพกไ็ด ๎

 หากตรวจสอบแล๎วพบวํา ไมํเป็นไปตาม 1) ถึง 4) ให๎บันทึกข๎อบกพรํองใน Checklist และต๎อง
ให๎ผู๎ประกอบการแก๎ไขให๎ถูกต๎องกอํน จึงจะรับค าขอได๎ 

 การทดสอบประสิทธิภาพไมํมีข๎อก าหนดเกี่ยวกับคณุสมบัติของห๎องปฏิบัติการ ให๎พิจารณา
วิธีการทดสอบเป็นหลัก 
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 (11)  ผลการวิเคราะห์ AI  
(เฉพาะกรณีผลติภัณฑ์ก าจัดแมลง 
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และผลิตภัณฑ์
ซักผ้าขาวที่สารส าคัญอยู่ในรายชื่อ
ที่ต้องวิเคราะห์ AI) 

 ตรวจสอบ 
1) ห๎องปฏิบัติการที่ท าการตรวจวเิคราะห ์

 ต๎องเป็นหนํวยงานของรัฐ เชํน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรม
วิทยาศาสตร์บริการ  กรมวิชาการเกษตร 

 กรณีเป็นหนํวยงานเป็นหนํวยงานเอกชน  ต๎องมีคุณสมบัตติาม
ประกาศ อย. เรื่อง หนํวยงานเอกชนท่ีท าการตรวจวิเคราะห์วตัถุ
อันตรายเพื่อการขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2553 

 บ. ห๎องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นหนํวยงานใน
ก ากับของรัฐ และรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการด าเนินงาน ให๎
รับผลการวิเคราะห์ AI ได ๎

2) รายงานผลการวิเคราะห์ AI  ต๎องระบุข๎อมูลของผลิตภณัฑ์ ได๎แก ํ
 ช่ือผลิตภณัฑ์  ช่ือผู๎ผลิต อัตราสํวนสารส าคัญ ที่ถูกต๎อง

สอดคล๎องตามค าขอข้ึนทะเบยีน 
 รุํนการผลิต (lot. Number หรือ batch number) และต๎องเป็น

รุํนการผลิตเดียวกันกับท่ีระบุในรายงานผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพ  ยกเว๎นหากรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพ
เป็นผลการทดสอบจากตํางประเทศส าหรบักรณีที่ อย. ยังไมไํด๎
ก าหนดวิธีการทดสอบไว ๎

 วัน เดือน ปี ที่ผลิต 
o กรณผีลติ  วัน เดือน ปี ที่ผลิต ต๎องไมํกํอนวันท่ีได๎รบัอนุญาต

ให๎ผลิตตัวอยํางวัตถุอันตราย 
o กรณีน าเขา๎  วัน เดือน ปีท่ีสํงวิเคราะห์ต๎องไมํกํอนวันท่ีได๎รับ

อนุญาตให๎น าเข๎าตัวอยํางวัตถุอันตราย  ยกเว๎นกรณีใช๎ผล
การวิเคราะห์จากตํางประเทศ 

 หากผู๎ผลิตหรือผู๎น าเข๎าไมํได๎เป็นผูส๎ํงวิเคราะห์ เชํน กรณผีู๎จัด
จ าหนํายหรือเจ๎าของผลติภณัฑ์เปน็ผู๎สํงทดสอบ ต๎องมีหนังสือ
ยินยอมจากเจา๎ของเอกสารใหผ๎ู๎ยืน่ค าขอใช๎เอกสารนั้นได ๎

3) ผลการวิเคราะห์ AI  
 ต๎องผํานเกณฑ์คําคลาดเคลื่อน  

4) กรณสีารส าคัญอยูํในรายชื่อที่ต๎องสํงวิเคราะห์ปรมิาณสารส าคญั  แตํ
ผลิตภณัฑ์อยูํในรูปแบบท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไมสํามารถ
วิเคราะหไ์ด๎ ใหส๎ํงหนังสือยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 หากตรวจสอบแล๎วพบวํา ไมํเป็นไปตาม 1) ถึง 3) ให๎บันทึกข๎อบกพรํองใน 
Checklist และต๎องให๎ผูป๎ระกอบการแก๎ไขให๎ถูกต๎องกํอน จึงจะรับค าขอได ๎
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 (12)  เอกสารแสดงลักษณะ
ภาชนะบรรจุ การหุ้มห่อ หรือ
ผูกมัดภาชนะบรรจ ุ

 ตรวจสอบ 
1) อยํางน๎อยต๎องมีรายละเอียด ดังตอํไปนี้ 

 ลักษณะและขนาดความจุของภาชนะ 
 ชนิดวัสดุที่ท าภาชนะบรรจ ุ
 ผลการทดสอบการกัดกรํอนของภาชนะบรรจุที่จ าหนําย (ถ๎ามี) 
 ผลการทดสอบการเก็บในภาชนะบรรจุที่จ าหนาํย (ถ๎ามี) 

2) กรณีภาชนะบรรจุรูปแบบใหมํยังไมํเคยรบัขึ้นทะเบียน หรือกรณีที่ภาชนะ
บรรจุอาจสํงผลตํอประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลติภณัฑ์ ให๎สํง
ภาพถํายและ/หรือตัวอยํางผลิตภณัฑ์ประกอบด๎วย 

 หากตรวจสอบแล๎วพบวํา ไมํเป็นไปตาม 1) หรือ 2) ให๎บันทึกข๎อบกพรํองใน 
Checklist และต๎องให๎ผูป๎ระกอบการแก๎ไขให๎ถูกต๎องกํอน จึงจะรับค าขอได๎ 

 
 

(13)  ส าเนาใบอนุญาตผลิต
ตัวอย่างหรือน าเข้าตัวอย่าง 

 ตรวจสอบ 
1) ใบอนุญาตต๎องออกกํอนวันที่ผลิตส าหรับกรณผีลติ  หรือต๎องออกกํอน

วันท่ีสํงวิเคราะหป์ริมาณ AI หรือสงํทดสอบประสิทธิภาพส าหรับกรณี
น าเข๎า (กรณสีํงห๎องปฏิบัติการในประเทศ)  

2) รายละเอียดทีร่ะบุในใบอนุญาตผลติตัวอยํางหรือน าเข๎าตัวอยําง ต๎อง
สอดคล๎องกับค าขอข้ึนทะเบียน หากช่ือการค๎าไมตํรงกันต๎องมีหนังสอื
รับรองวําเป็นผลิตภัณฑ์เดยีวกันจากผู๎ผลิตหรือผู๎น าเข๎า 

 หากตรวจสอบแล๎วพบวํา ไมํเป็นไปตาม 1) หรือ 2) ให๎บันทึกข๎อบกพรํองใน 
Checklist และต๎องให๎ผูป๎ระกอบการแก๎ไขให๎ถูกต๎องกํอน จึงจะรับค าขอได๎ 
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(14) หนังสือ  
CFS  
(เฉพาะกรณี
ผลิตภัณฑ์ก าจัด
แมลงและสัตว์
แทะ) 

 ตรวจสอบ     รายละเอียดต๎องเป็นไปตาม 
-  ค าสั่ง อย. ท่ี 398/2544 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจ าหนําย (Certificate of Free Sale; CFS) เพื่อ

ประกอบการน าเข๎าผลิตภัณฑ์สุขภาพ  และค าสั่ง อย. ท่ี 122/2548 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจ าหนําย 
(Certificate of Free Sale; CFS) เพื่อประกอบการน าเข๎าผลิตภัณฑ์สุขภาพ    (ฉบับท่ี 2)  

-  ประกาศส านัก สว. เรื่อง หนังสือรับรองการจ าหนําย (Certificate of Free Sale; CFS) เพื่อประกอบการน าเข๎า
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายประเภทป้องกัน ควบคุม ไลํ ก าจัดแมลง สัตว์แทะ และสัตว์อื่นๆ 

ดังน้ี 
1) CFS ต๎องออกโดยประเทศผู๎ผลิต   หากออกโดยประเทศผู๎จ าหนํายจะใช๎เฉพาะกับกรณีท่ีก าหนดไว๎ในข๎อ 1(1) (2) หรือ 

(3) ของค าสั่ง อย. ท่ี 398/2544 เทําน้ัน โดยต๎องมีหนังสือชี้แจงกรณีดังกลําวจากผู๎ผลิต พร๎อมแนบหนังสือรับรองแหลํง
ผลิตจากประเทศผู๎ผลิต (ตามข๎อ 2 ของค าสั่งฯ) 

2) CFS ต๎องออกหรือรับรองข๎อความโดยหนํวยงานของรัฐผู๎มีหน๎าท่ีก ากับดูแลผลิตภัณฑ์น้ันๆ หรือหนํวยงานเอกชนท่ีรัฐ
รับรอง เชํน  
 Australia ออกโดย APVMA  
 Brazil ออกโดย National Health  Surveillance Agency, Ministry of Health   
 China ออกโดย ICAMA (ยกเวน๎ spot-on ออกโดย Provincial Bureau of Animal Husbandry &. Veterinary 

Medicine)  
 France ออกโดย EMA 
 Germany ออกโดย LANUV 
 India ออกโดย Central Insecticides Board & Registration Committee, Department of Agriculture & 

Cooperation 
 Indonesia ออกโดย Pesticide Committee 
 Israel ออกโดย Ministry of Environment Protection Pest Surveillance & Control Division 
 Italy ออกโดย Ministry of Health (Ministero della Salute) 
 Japan ออกโดย OMETA หรือ Ministry of Health, Labour and Welfare Government of Japan 
 Malaysia ออกโดย Pesticide Board of Malaysia, Pesticide Control Division, Department of Agriculture 
 Singapore ออกโดย NEA   
 UK ออกโดย HSE  
 Uruguay ออกโดย Ministerio de Ganaderia Agricultura Y Pesca 
 USA ออกโดย US EPA         เป็นต๎น 

3) CFS ต๎องระบุรายละเอียด ดังน้ี 
 ชื่อผลิตภัณฑ์ กรณีชื่อการค๎าตํางจากท่ีขอขึ้นทะเบียน ต๎องมีหนังสือรับรองวําเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน 
 ชื่อผู๎ผลิต และสถานท่ีตั้ง 
 ข๎อความท่ีมีความหมายรับรอง “จ าหนํายได๎ในประเทศผู๎ออกหนังสือ” 
 ระบุชื่อ และปริมาณสารส าคัญ 

4) CFS ต๎องผํานการรับรองจากสถานทูตไทยหรือส านักพาณิชย์ไทย ยกเวน๎กรณี CFS ท่ีมาสํงให๎ อย. โดยตรงจาก 
หนํวยงานรัฐผู๎ก ากับดูแล เชํน จาก ICAMA สํงให๎ อย. โดยตรง 

5) ข๎อความใน CFS ถ๎าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ ต๎องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีหนํวยงานท่ี
เชื่อถือได๎รับรอง 

6) CFS ต๎องเป็นฉบับจริง ถ๎าเป็นส าเนาต๎องได๎รับการรับรองข๎อความจากหนํวยงานของรัฐ หรือหนํวยงานเอกชน หรือบุคคล
ท่ีรัฐรับรอง 

7) กรณีท่ีผลิตภัณฑ์หลายรายการแตํใช๎ CFS ฉบับเดียวกัน ต๎องยื่น CFS ฉบับจริงพร๎อมส าเนาให๎เจ๎าหน๎าท่ีตรวจสอบ และ
ผู๎ประกอบการต๎องรับรองส าเนา 

8) CFS มีอายุการใช๎ภายในก าหนดเวลาท่ีระบุใน CFS ถ๎าไมํได๎ระบุการใช๎ ให๎ถือวํามีอายุ 2 ปี นับแตํวันท่ีออก CFS ยกเว๎น
กรณีท่ีใน CFS ระบุอายุทะเบียนหรือมี Certificate of Registration แนบมา แล๎วทะเบียนยังไมํหมดอายุ ให๎อนุโลมรับ
เอกสารได๎ 

9) กรณี CFS ไมํมขี๎อความท่ีมีความหมายรับรอง “จ าหนํายได๎ในประเทศผู๎ออกหนังสือ” ให๎สํงเอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ี
สามารถอ๎างอิงได๎วํามีการจ าหนํายในประเทศผู๎ออก CFS เชํน Certificate of Registration โดยเอกสารดังกลําวต๎องผําน
การรับรองจากสถานทูตไทยหรือส านักพาณิชย์ไทย 

 หากตรวจสอบแล๎วพบวํา ไมํเป็นไปตาม 1) ถึง 8) ให๎บันทึกข๎อบกพรํองใน Checklist และต๎องให๎ผู๎ประกอบการแก๎ไขให๎
ถูกต๎องกํอน จึงจะรับค าขอได๎ 
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(15) เอกสาร หลักฐาน 
หรือหนังสือชี้แจงอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  

 ตรวจสอบ 
ความครบถ๎วนของเอกสาร หลักฐาน หรือหนังสือช้ีแจงอื่นๆ ที่จ าเปน็ต๎องยื่นประกอบค าขอ เชํน 

 กรณีฉลากแสดงเคร่ืองหมายการค้าท่ีจดทะเบียน  
ให๎สํงหนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค๎า และรับรองการมีสิทธ์ิใช๎
เครื่องหมายดังกลําวและจะเป็นผูร๎ับผิดชอบในกรณีที่มีปัญหาหรือข๎อขัดข๎องทางกฎหมาย 

 กรณีฉลากแสดงเคร่ืองหมายการค้าท่ีไม่ได้จดทะเบียน  
ให๎สํงเอกสารรับรองวําเป็นเครื่องหมายการค๎า และรับรองการมีสิทธิ์ใช๎เครื่องหมายดังกลําว
และจะเป็นผูร๎ับผดิชอบในกรณีที่มปีัญหาหรือข๎อขัดข๎องทางกฎหมาย 

 กรณีฉลากแสดงเคร่ืองหมายรับรอง สัญลกัษณ์ หรือโลโก้ต่างๆ   
เชํน สัญลักษณ์ฉลากเขียว  เครื่องหมาย THAILAND TRUST MARK เป็นต๎น 
ให๎สํงหลักฐานการไดร๎ับการรับรองเครื่องหมาย และหลักฐานรับรองการมีสิทธ์ิใช๎
เครื่องหมายดังกลําวกับผลิตภณัฑท์ี่ขอข้ึนทะเบียน  โดยลักษณะเครือ่งหมายต๎องตรงตาม
หลักฐานที่ใช๎อ๎างอิง  และมีหนังสอืรับรองวําจะแสดงเครื่องหมายดังกลําวตามระยะเวลาที่
ได๎รับการรับรองเทํานั้น 

 กรณีฉลากแสดงข้อความหรือรูปภาพในท านองเป็นคุณสมบัติเฉพาะ ลักษณะพิเศษ  หรือ
กล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์  
เช่น หัวฉีดพิเศษ  ไม่ทิ้งคราบมัน ไม่ต้องล้างออก แห้งเร็ว  ผ่านการทดสอบการระคายเคือง  
ขจัดคราบ.....(ระบุช่ือคราบ หรือจ านวนคราบ)  สูตรป้องกันฝุ่นกลับคืน  คุณสมบตัิ.....
ประการ (ระบุจ านวนและชื่อคุณสมบัติ) ย่อยสลายง่าย ควันน้อย เปน็ต้น   
ให๎สํงเอกสาร หลักฐาน ผลการทดสอบ หรือหนังสือช้ีแจงอธิบายเหตผุลสนับสนุน 

 กรณีชื่อการค้าท่ีขอขึน้ทะเบียนไม่ตรงกับชื่อการค้าท่ีระบุในเอกสารหลักฐานอืน่ๆ ท่ียื่น
ประกอบค าขอ 
ให๎สํงหนังสือรับรองจากผู๎ผลิตวําเป็นผลติภณัฑ์เดียวกัน 

 กรณีผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ  ผลิตภัณฑ์ก าจัดปลวก ผลิตภัณฑ์ก าจัด
หนู และผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุดิบเทคนิคอลเกรด 
ให๎สํงหนังสือรับรองจากผู๎ผลิต (กรณีผลิต) ผู๎น าเข๎า (กรณีน าเข๎า) และผู๎จัดจ าหนําย (ถ๎ามี)  
วําจะไมํน าผลิตภณัฑไ์ปใช๎ในวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช๎ในบ๎านเรือนหรือทาง
สาธารณสุข 

 กรณีการสํงออกเทํานั้น (ไมํขายในประเทศ)  ท่ีเอกสารหลักฐานไมเํปน็ไปตามหลักเกณฑ์ 
เชํน ปริมาณสารส าคญัหรืออัตราการใช๎ไมํเป็นไปตาม WHO เป็นตน๎ 
ให๎สํงเอกสารการสั่งซื้อจากตํางประเทศ หรือข๎อมลูการขึ้นทะเบียนในตํางประเทศ หรือข๎อ
ก าหนดการให๎ใช๎ปริมาณสารส าคญัในตํางประเทศเพื่อยืนยัน  

 หากตรวจสอบแล๎วไมํพบเอกสาร หลักฐาน หรือหนังสือช้ีแจงอื่นๆ ที่จ าเป็นต๎องยื่นประกอบค า
ขอ ให๎บันทึกข๎อบกพรํองใน Checklist และต๎องให๎ผู๎ประกอบการแกไ๎ขให๎ถูกต๎องกํอน จึงจะ
รับค าขอได๎   

 หากแจ๎งแล๎วผู๎ประกอบการยืนยันวําไมํประสงค์จะยื่น  ให๎ผู๎ประกอบการลงนามรับรองวําได๎รับ
ทราบการแจ๎งจากเจ๎าหน๎าที่แล๎ววําเอกสารดังกลําวมผีลตํอการพิจารณาอนุญาตและยืนยันความ
ประสงคไ์มํยื่นเอกสาร  หลักฐาน หรือหนังสือช้ีแจงดังกลําว 
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(16) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ
ที่ได้ยื่นต้นฉบับไว้ที่ อย. แล้ว 

 ตรวจสอบ 
เอกสารยังไมํหมดอายุ ขอบขํายการมอบอ านาจครอบคลมุค าขอท่ียืน่ และลง
นามรับรองส าเนาเอกสาร 

 หากตรวจสอบแล๎วพบวําหมดอายหุรือขอบขํายไมคํรอบคลุม ให๎บันทึก
ข๎อบกพรํองใน Checklist และต๎องให๎ผู๎ประกอบการแกไ๎ขให๎ถูกต๎องกํอน จึง
จะรับค าขอได ๎
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การพิจารณาการกรอกข๎อมูลของค าขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./สธ 1) และเอกสาร
ประกอบค าขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ให๎พิจารณาตรวจสอบความครบถ๎วนและถูกต๎อง ดังนี้  

2.1 ชื่อผู้ย่ืนค าขอและที่อยูข่องสถานที่ติดต่อ 
 2.1.1 ผู๎ยื่นค าขอ ต๎องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล  

2.1.2 ในกรณีบุคคลธรรมดาที่เป็น “ร๎าน” ให๎ระบชุื่อผู๎ยื่นค าขอ เป็นชื่อบุคคลและระบุชื่อร๎านในวงเล็บ 

2.2 ชื่อทางการค้า (หมายเหตุดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข๎อ “8. หลักเกณฑ์การใช้ชื่อทางการค้าและ
เครือ่งหมายการค้า”) 
2.2.1 ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ต๎องมีชื่อทางการค๎า 
2.2.2  ชื่อทางการค๎าต๎องเป็นภาษาไทย โดยอาจมีชื่อทางการค๎าภาษาอังกฤษหรือไมํก็ได๎  

ยกเว้น กรณีสํงออกไมํจ าเป็นต๎องมีชื่อการค๎าภาษาไทย  แตํต๎องมีชื่อการค๎าภาษาอังกฤษ 
2.2.3 ตรวจสอบชื่อทางการค๎าวําซ้ ากับชื่อทางการค๎าที่เคยรับขึ้นทะเบียนหรือไม ่ 

ตัวอยํางกรณีชื่อการค๎าที่เขียนตํางกัน แตํถือวําเป็นชื่อการค๎าเดียวกัน  
(1)  กรณีชื่อการค๎าที่มเีครื่องหมาย (-) คั่นระหวํางค า  เชํน “ดิส อเวย์” กับ “ดิส-อเวย์”  
(2)  กรณชีื่อการค๎า “ดิส-อเวย์ สเปรย์กันยุง” กับ “สเปรย์กันยุง ดิส-อเวย์” 

 2.2.4 ชื่อทางการค๎าที่เป็นภาษาอังกฤษหากมีปรากฏในฉลากให๎ระบุในค าขอขึ้นทะเบียนด๎วย 
2.2.5  ชื่อทางการค๎าภาษาอังกฤษ ต๎องตรงกัน (ถอดตัวอักษร) หรือมีความหมายอยํางเดียวกันกับชื่อ

ทางการค๎าภาษาไทย 
 2.2.6 ชื่อทางการค๎าต๎องมีความเฉพาะ ไมํอนุญาตค าทั่วๆไป เชํน  

-  สเปรย์กันยุง  
- ไลม์ รีมูฟเวอร์, LIME REMOVER  
-  ลอนดรี พลัส, LAUNDRY PLUS  

2.2.7 ชื่อทางการค๎าต๎องไมํท าให๎เข๎าใจผิดในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เชํน 
-   เอเอเอ ชอล์ก ชนิดผง  

2.2.8 ชื่อทางการค๎าจะต๎องเป็นอักษร มิใชํรูปภาพหรือเครื่องหมาย  
ยกเว๎น เครื่องหมาย   

 ’      /   - . 

โดยหากใช๎เครื่องหมาย  “&”  ในชื่อทางการค๎าภาษาอังกฤษ ให๎ใช๎ค าวํา “แอนด์” ในชื่อทาง
การค๎าภาษาไทย       

2.2.9  ผลิตภัณฑ์ที่เป็น technical grade สามารถใช๎ common name หรือ chemical name เป็นชื่อ
ทางการค๎าได๎ 

 

2. การพิจารณาการกรอกข้อมูลค าขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
 
 



14  
 แนวทางการพิจาณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
 

2.3 ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารส าคัญ) 
2.3.1 ให๎ระบุชื่อสารส าคัญตรงตามชื่อทางเคมีที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย หากกรณีบัญชี

รายชื่อวัตถุอันตรายระบุเป็นกลุํมสารหรือกลุํมผลิตภัณฑ์  ให๎ระบุชื่อสารส าคัญเป็นชื่อสามัญหรือ
ชื่อทางเคมีหรือชื่อวิทยาศาสตร์ 

2.3.2 ปริมาณของวัตถุอันตราย ให๎ระบุปริมาณเป็นร๎อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เชํน ร๎อยละของน้ าหนักตํอ
น้ าหนัก (% W/W) หรือร๎อยละของน้ าหนักตํอปริมาตร (% W/V)  แตํไมํให๎ระบุเป็น % V/V 
เนื่องจากไมํสามารถตรวจวิเคราะห์ได๎ 

2.4 ประเภทของการใช้ 
1.2.1 ระบุตามคุณสมบัติและลักษณะของการน าไปใช๎  เชํน  ยาจุดกันยุง  ผลิตภัณฑ์ไลํแมลง 

ผลิตภัณฑ์-ซักผ๎า ผลิตภัณฑ์ซักผ๎าขาว ผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อแบคทีเรีย ผลิตภัณฑ์ลดเชื้อแบคทีเรีย 
เป็นต๎น  

1.2.2 การพิจารณาประเภทการใช๎ เป็น “ท าความสะอาด” หรือ “ท าความสะอาด (ระดับ
อุตสาหกรรม)”         
ให๎พิจารณาจากสูตรสํวนประกอบรํวมกันกับลักษณะการใช๎ ดังนี้ 
(1) ประเภท “ท าความสะอาด” ใช๎ในกรณีสูตรสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์สามารถใช๎

โดยทั่วไปทั้งในบ๎านเรือนและในระดับอุตสาหกรรม เชํน ผลิตภัณฑ์ซักผ๎า ล๎างรถ ท าความ
สะอาดพ้ืนผิวที่ประกอบด๎วยสารส าคัญเป็นสารในกลุํม surfactants เป็นต๎น 

(2) ประเภท “ท าความสะอาด (ระดับอุตสาหกรรม)”  ใช๎ในกรณีสูตรสํวนประกอบและ
ลักษณะการใช๎ของผลิตภัณฑ์มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับใช๎ระดับหรือทางอุตสาหกรรมไมํ
เหมาะสมที่จะน ามาใช๎ในบ๎านเรือนโดยทั่วไป 

(3) หลักเกณฑ์การแสดงข๎อความ “ท าความสะอาด” หรือ “ท าความสะอาด (ระดับ
อุตสาหกรรม)”  ในใบส าคัญการขึ้นทะเบียนและบนฉลาก ดังนี้ 
- การระบุประเภทการใช๎ “ท าความสะอาด” หรือ “ท าความสะอาด (ระดับ

อุตสาหกรรม)” ในใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ให๎ระบุตามการจัดประเภท
การใช๎ในข๎อ 2.4.2 (1) หรือข๎อ 2.4.2 (2) 

- ต๎องแสดงข๎อความ “ใช๎ในงานอุตสาหกรรม” หรือ “ใช๎ในระดับอุตสาหกรรม” บน
ฉลาก กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทการใช๎ “ท าความสะอาด (ระดับอุตสาหกรรม)” 

- กรณีผลิตภัณฑ์ที่ มีการจัดประเภทการใช๎เป็น “ท าความสะอาด” บนฉลาก กรณี
ส าหรับขนาดบรรจุใหญํจะแสดงข๎อความ“ใช๎ในงานอุตสาหกรรม” หรือ“ใช๎ในระดับ
อุตสาหกรรม” ไว๎ด๎วยก็สามารถอนุญาตได ๎

2.5  ลักษณะของวัตถุอันตราย 
ให๎ระบุลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏ เชํน ของเหลว ผง เกล็ด เป็นต๎น และอาจระบุสี 

กลิ่น หรือไมํก็ได๎ 

2.6  ชื่อและท่ีอยูข่องผู้ผลิต 
-   กรณผีลิตในประเทศ   ให๎ระบุชื่อและที่อยูํผู๎ผลิตเป็นภาษาไทยโดยละเอียด 
-   กรณผีลิตตํางประเทศ ให๎ระบุชื่อผู๎ผลิตและประเทศผู๎ผลิตเป็นภาษาอังกฤษ 
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2.7 ชื่อและท่ีอยูผู่้จัดส่งกรณีน าเข้า (ถ๎ามี) สามารถระบุชื่อผู๎จัดสํงและประเทศผู๎จัดสํงหลายแหํงได๎ 

2.8  ชนิด ลักษณะภาชนะบรรจุ และขนาดบรรจุ 
2.8.1 ระบุลักษณะภาชนะบรรจุพร๎อมวัสดุที่ใช๎ท า เชํน ขวดพลาสติก PE ซองพลาสติก PVC  ขวดแก๎วสีชา  

ตัวอยํางชนิดภาชนะบรรจุ  เชํน 
- กระดาษ - พลาสติกชนิด PET -    เหล็ก - อลูมิเนียมฟอยล์ 
- แก๎ว - พลาสติกชนิด PVC - อลูมิเนียม - สแตนเลส 
- พลาสติกชนิด LDPE - พลาสติกชนิด PE/PP - ไนลอน - ดีบุก 
- พลาสติกชนิด LLDPE - พลาสติกชนิด PE - ฟอยล์ - สังกะสี 
- พลาสติกชนิด PP -   โพลีเอสเตอร์+เรยอน (non-woven)  

ตัวอยํางลักษณะของภาชนะบรรจุ  เชํน 
1. ขวด   
    ค าอธิบายลักษณะ : ขวดกลม และมีฝาที่ใช๎วัสดุชนิดเดียวกันกับขวด 
2. ขวด/ฝา  
    ค าอธิบายลักษณะ : ขวดกลม และมีฝาที่ใช๎วัสดุคนละชนิดกับขวด 
3. ขวด/ฝา child-resistant    
    ค าอธิบายลักษณะ :  ขวดกลม ที่มีฝาเป็นแบบ child-resistant 
4. ขวด/ฝา released valve   
    ค าอธิบายลักษณะ : ขวดกลม ที่มีฝาเป็นแบบ released valve 
5. ขวดหัวสเปรย์   
    ค าอธิบายลักษณะ: ขวดมีหัวสเปรย์ได๎ เป็นชนิดอัดก๏าซหรือไมํก็ได๎ ขึ้นกับเลือกรูปแบบของ     

ผลิตภัณฑ์ 
6. ขวดสี่เหลี่ยมชนิดหูหิ้ว   
    ค าอธิบายลักษณะ : ขวดสี่เหลี่ยม ที่มีที่หิ้วได๎ (บางครั้งผู๎ยื่นค าขอฯ จะระบุวําเป็นแกลลอน) 
7. ขวดสี่เหลี่ยม 
8. ถุงลามิเนต 
    ค าอธิบายลักษณะ : ถุงท่ีท าด๎วยวัสดุที่ซ๎อนกันหลายชั้น 
9.   กระป๋อง                               10. กลํอง         11. แผง                                      12. ถุง 13. ถ๎วย 14. ปี๊ป 
15. กระปุก                                                          16. ซอง                                                             17. ตลับ 18. ถงั 19. แท๎งค์ 20. หลอด 
21. กระสอบ เชํน กระสอบพลาสติก 

2.8.2 ระบุปริมาณสุทธิของขนาดบรรจุตํางๆ ตามระบบเมตริก  เชํน ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร หรือ    
1 ลิตร เป็นต๎น  
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2.9 การลงลายมือชื่อของผู้ยื่นค าขอ  ต๎องกระท าโดย 
2.9.1 ผู๎มีอ านาจลงนาม อาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือเป็นผู๎มีอ านาจตามกฎหมายกรณีผู๎ยื่นค าขอเป็นนิติ

บุคคล  
2.9.2 ผู๎รับมอบอ านาจ ตามท่ีปรากฏในหนังสือมอบอ านาจ  

การพิจารณาเอกสารประกอบการมอบอ านาจและแตํงตั้งผู๎ด าเนินการ แบํงตามประเภทผู๎ยื่นค า
ขอได๎เป็น 3 กรณี ดังนี ้
2.9.2.1  กรณีท่ีผู๎ยื่นค าขอฯ เป็นบุคคลธรรมดา ผู๎ยื่นค าขอฯ ต๎องแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวตํางด๎าวของผู๎ขอ
อนุญาต โดยต๎องพิจารณาวํามีการรับรองส าเนาถูกต๎องและตรวจสอบวันหมดอายุ
ของส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวตํางด๎าวนั้น 

(2) ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ๎ามี) โดยต๎องพิจารณาวํามีการรับรองส าเนาถูกต๎องและ
เงื่อนไขการประกอบกิจการตรงกับท่ีขออนุญาต 

2.9.2.2 กรณีท่ีผู๎ยื่นค าขอฯ เป็นคณะบุคคล ผู๎ยื่นค าขอฯ ต๎องแนบเอกสาร ดังนี้ 
(1) ส าเนาสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล โดยต๎องพิจารณาวํามีการรับรองส าเนาถูกต๎อง 

และเงือ่นไขการประกอบกจิการตรงกับที่ขออนุญาต 
(2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู๎เสียภาษี โดยต๎องพิจารณาวํามีการรับรองส าเนาถูกต๎อง 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู๎ยื่นค าขอฯ เป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล เอกสารประกอบการมอบอ านาจ
และแตํงตั้งผู๎ด าเนินการจะสามารถใช๎ได๎ 1 ครั้งตํอการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 1 เรื่อง
เทํานั้น 

2.9.2.3 กรณีท่ีผู๎ยื่นค าขอฯ เป็นนิติบุคคล ผู๎ยื่นค าขอฯ ต๎องแนบเอกสาร ดังนี้ 
(1) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยจะต๎องออกย๎อนหลังไปไมํ

เกิน 6 เดือนนับตั้งแตํวันที่ท าการมอบอ านาจและแตํงตั้งผู๎ด าเนินการ 
(2) ส าเนาทะเบียนบ๎านของนิติบุคคล โดยต๎องพิจารณาวําที่อยูํในส าเนาทะเบียนบ๎าน

ตรงกับที่อยูํในส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  และมีการ
รับรองส าเนาถูกต๎อง 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู๎เสียภาษี โดยต๎องพิจารณาวํามีการรับรองส าเนาถูกต๎อง 
(4) หนังสือมอบอ านาจและแตํงตั้งผู๎ด าเนินการแทน โดยต๎องพิจารณาการสะกดค า 

ขอบเขตการมอบอ านาจวําครอบคลุมสิ่งที่ผู๎ยื่นค าขอฯ ด าเนินการกับกลุํมควบคุม
วัตถุอันตรายหรือไมํ ระยะเวลาที่มอบอ านาจ ความถูกต๎องของการลงลายมือชื่อ
ของผู๎มอบอ านาจตามที่ระบุไว๎ในส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
การลงลายมือชื่อของผู๎ รับมอบอ านาจ การลงลายมือชื่อของพยาน การ
ประทับตราบริษัท และการติดอากรแสตมป์ ทั้งนี ้ หนังสือมอบอ านาจและแตํงตั้ง
ผู๎ด าเนินการจะต๎องก าหนดวันหมดอายุไมํเกิน 1 ปี 

(5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางและส าเนาหนังสือ
รับรองให๎ท างานในประเทศไทย (Work Permit) ของผู๎มอบอ านาจ และผู๎รับมอบ
อ านาจ โดยต๎องพิจารณาวํามีการรับรองส าเนาถูกต๎องและตรวจสอบวันหมดอายุ
ของส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางและส าเนาหนังสือ
รับรองให๎ท างานในประเทศไทย 
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(6) หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู๎ขออนุญาต โดยต๎อง
พิจารณาวํามีการลงลายมือชื่อถูกต๎องตามที่ระบุไว๎ในส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

ทั้งนี้ เอกสารส าเนาทะเบียนบ๎านของนิติบุคคล ส าเนาบัตรประจ าตัวผู๎เสียภาษี และหนังสือ
รับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู๎ขออนุญาต ยื่นเฉพาะกรณีที่ยื่นเอกสารการ
มอบอ านาจและแตํงตั้งผู๎ด าเนินการครั้งแรก 

หากเอกสารประกอบการมอบอ านาจและแตํงตั้งผู๎ด าเนินการยังไมํครบถ๎วนถูกต๎อง การลงลายมือ
ชื่อของผู๎รับมอบอ านาจจะไมํมีผลผูกพันตํอบริษัทผู๎ขออนุญาต 
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การพิจารณาวําสารส าคัญเป็นสารใหมํที่ยังไมํเคยรับขึ้นทะเบียนหรือไมํ พิจารณาดังนี้ 
1) สารส าคัญที่ยังไมํเคยรับขึ้นทะเบียน แตํสารดังกลําวเป็นสารผสมของสารส าคัญที่เคย

รับขึ้นทะเบียนแล๎วทั้งหมด ไมํจัดวําสารส าคัญที่ยังไมํเคยรับขึ้นทะเบียนนี้เป็นสารใหมํ 
เชํน สาร cresylic acid เป็นสารส าคัญที่ยังไมํเคยรับขึ้นทะเบียน แตํสาร cresylic 
acid นี้ประกอบด๎วย สาร cresol 3 isomer, phenol และ xylenol ซึ่งเป็น
สารส าคัญที่เคยรับขึ้นทะเบียนแล๎ว ดังนั้น สาร cresylic acid จึงไมํจัดวําเป็นสารใหมํ 
เป็นต๎น 

2) ผลิตภัณฑ์ที่ยังไมํเคยรับขึ้นทะเบียน แตํมีสารส าคัญที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (วอ.1) 
ไมํต๎องสํงข๎อมูลตามหัวข๎อสารใหมํ เนื่องจากสารที่เป็น วอ.1 จัดเป็นสารที่มีความเป็น
พิษต่ า 

กรณีที่พิจารณาแล๎วสารส าคัญเป็นสารใหมํที่ยังไมํเคยรับขึ้นทะเบียน ให๎พิจารณาความ
ครบถ๎วนของรายการข๎อมูลตามที่ก าหนดไว๎ในในประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับการ
ก าหนดรายการข๎อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ดังนี้ 

3.1 ข้อมูลทั่วไป ให๎ระบุ 
- ชื่อสามัญที่เสนอหรือยอมรับโดย ISO หรือองค์การอ่ืนๆ ชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC 

หรือชื่อวิทยาศาสตร์ หรือชื่อพ๎อง 
- CAS No. หรือหมายเลขบํงชี้อ่ืนๆ เชํน EINECS No. 
- สูตรโครงสร๎าง 
- สูตรเอมพิริคอล 
- น้ าหนักโมเลกุล 

กรณีที่สารส าคัญไมํใชํสารเคมีหรือไมํใชํสารที่ได๎มีการลงทะเบียนไว๎ใน CAS Registry Databases 
(CAS No.) และไมํปรากฏสูตรโครงสร๎าง สูตรเอมพิริคอล หรือน้ าหนักโมเลกุล  ให๎ระบุเฉพาะชื่อสามัญ หรือชื่อ
วิทยาศาสตร์ หรือชื่อพ๎องได ๎

3.2 คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี 
ให๎ระบุลักษณะที่ปรากฏทางกายภาพ เชํน ของเหลว ผง เกล็ด สี กลิ่นของสารส าคัญ แตํอาจ

ไมํจ าเป็นต๎องมีข๎อมูลคุณสมบัติครบทุกข๎อยํอย เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการเป็น
คุณสมบัติเฉพาะที่ท าการทดสอบไดท๎ี่บางสถานะของสารเคมี เชํน  

- คําความเป็นกรด-ดําง (pH) ของของเหลวหรือสารละลาย หากต๎องการวัดคํา pH ของ
ของแข็ง จ าเป็นต๎องวัดในรูปของสารละลาย 

- จุดวาบไฟของของเหลว 

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อมูลสารส าคัญ กรณีสารใหม ่
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- คําขีดจ ากัดสูงสุดหรือต่ าสุดของความไวไฟ (upper/lower flammability) หรือ คํา
จ ากัดสูงสุดและต่ าสุดของการระเบิด (explosive limit) ของก๏าซ ไอระเหย หรือฝุ่นผง 
(dust)  

- อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได๎เอง มักจะมีระบุไว๎ส าหรับสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิง มี
คุณสมบัติติดไฟ (combustible) หรือเป็นสารไวไฟ 

3.3 วิธีตรวจเอกลักษณ์และวิเคราะห์ปริมาณ 
ต๎องมีทั้งวิธีตรวจเอกลักษณ์หรือวิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (qualitative analysis) และวิธี

วิเคราะห์หาปริมาณ (quantitative analysis) ซึ่งจะต๎องมีรายละเอียดของวิธี พร๎อมทั้งขั้นตอน และการ
ค านวณ 

3.4 ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษ  
โดยให๎ระบุแหลํงที่มาของข๎อมูลโดยชัดเจน 
- กรณีที่ผู๎ขออนุญาตแจ๎งวําสารส าคัญไมํปรากฏความเป็นพิษหรือความเป็นอันตราย

ตามแตํละหัวข๎อยํอย  ผู๎ขออนุญาตต๎องแสดงหลักฐานสนับสนุนหรือระบุแหลํงอ๎างอิงที่
สามารถตรวจสอบได๎ 

- กรณมีีข๎อมูลตามหัวข๎อยํอยไมํครบหรือไมํสามารถระบุได๎ด๎วยข๎อมูลที่มีอยูํในปัจจุบัน ผู๎ขอ
อนุญาตต๎องชี้แจงไดว๎ํา 
(1) ได๎ค๎นหาข๎อมูลมาจากแหลํงใดบ๎าง ซึ่งแหลํงข๎อมูลที่ค๎นจะต๎องเป็นแหลํงข๎อมูลทาง

วิชาการท่ีมีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือได๎  
หรือ 
(2) ไมํมีความจ าเป็นที่จะต๎องสํงข๎อมูลดังกลําว เนื่องจากการใช๎ไมํมีผลตํอความเป็นพิษ

ในด๎านนั้นๆ  
จึงจะพิจารณาให๎ไมํต๎องสํงข๎อมูลได๎ 

รายการข๎อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษของสารส าคัญ (สารใหมํ) ตามรายการข๎อมูลเอกสารและ
หลักฐานเพ่ือการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายแนบท๎ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับ 
การก าหนดรายการข๎อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  เป็นการจัดประเภทความเป็น
อันตรายตํอสุขภาพเพ่ือรองรับระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals) ข๎อพิจารณาเบื้องต๎นส าหรับข๎อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษมีดังนี้ 

3.4.1 ความเป็นพิษเฉียบพลัน  
พิจารณาจากคํา LD50 (mg/kg body weight) ส าหรับความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อได๎ทางปาก 

(oral) หรือสัมผัสทางผิวหนัง (dermal) ในสัตว์ทดลอง และคํา LC50 (mg/l หรือ ppm) ส าหรับความเป็นพิษ
เฉียบพลันเมื่อได๎รับทางการหายใจ (inhalation)  

ชนิดของสัตว์ทดลองที่นิยมใช๎ในการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อได๎รับทางปากและ
ทางการหายใจ ได๎แกํ หนู rat ในขณะที่การทดสอบความเป็นพิษเฉียบจากการได๎รับสัมผัสทางผิวหนังจะนิยมใช๎
กระตํายหรือหนู rat 
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3.4.2 การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง  
ข๎อมูลที่สามารถน ามายื่นประกอบการพิจารณา ไดแ๎กํ 
- หลักฐานในคนหรือข๎อมูลทางระบาดวิทยา 
- ผลสรุปการทดสอบการกัดกรํอนและการระคายเคืองตํอผิวหนังในสัตว์ทดลอง เชํน 

Primary Skin Irritation Test หรือ Draize Test เป็นต๎น หรือผลการทดสอบ In Vitro 
Dermal Tests เชํน OECD Test Guideline 430 และ 431 เป็นต๎น 

- ผลสรุปการทดสอบการระคายเคืองในคน (Patch Test) 
- ผลการจ าแนกประเภทความเป็นอันตรายประเภทการกัดกรํอนหรือการระคายเคืองตํอ

ผิวหนังโดยหนํวยงานหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เชํน ผลการจ าแนกความเป็นอันตราย
ของสหภาพยุโรป ตาม CLP Regulation (EC) No 1272/2008 เป็นต๎น 

นอกจากนี้ การเป็นสารกัดกรํอนตํอผิวหนังยังสามารถพิจารณาได๎จากคําความเป็นกรด-ดําง 
(pH) ของสารเคมี (pH  2 หรือ  11.5) 

3.4.3 การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา  
ข๎อมูลที่สามารถน ามายื่นประกอบการพิจารณา ได๎แกํ 
- หลักฐานในคนหรือข๎อมูลทางระบาดวิทยา 
- ผลสรุปการทดสอบความเป็นพิษตํอดวงตา (Ocular Toxicity Tests) ในสัตว์ทดลอง  เชํน  

Eye Irritation Test หรือ Draize Test หรือ ผลการทดสอบ In Vitro Ocular Test เชํน 
opacity tests เป็นต๎น 

- ผลการจ าแนกประเภทความเป็นอันตรายประเภทการการท าลายดวงตาอยํางรุนแรงและ
การระคายเคืองตํอดวงตาโดยหนํวยงานหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เชํน ผลการจ าแนก
ความเป็นอันตรายของสหภาพยุโรปตาม ตาม CLP Regulation (EC) No 1272/2008 
เป็นต๎น 

นอกจากนี้ การเป็นสารท าลายดวงตาอยํางรุนแรงยังสามารถพิจารณาได๎จากคําความเป็น
กรด-ดําง (pH) ของสารเคมี (pH  2 หรือ  11.5) 

3.4.4  การท าให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง  
ข๎อมูลที่สามารถน ามายื่นประกอบการพิจารณา ได๎แกํ 
- หลักฐานในคนหรือข๎อมูลทางระบาดวิทยาและข๎อมูลทางคลินิก เชํน diagnostic patch 

test, skin prick test หรือ serological analysis เป็นต๎น 
- ผลสรุปการทดสอบในสัตว์ทดลอง เชํน การทดสอบตาม OECD Guideline 406 (the 

Guinea Pig Maximization test and the Buehler guinea pig test), OECD 
Guideline 429 (Local Lymph Node Assay) หรือ การทดสอบ Mouse Ear Swelling 
Test (MEST)     เป็นต๎น 

3.4.5 การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์  
ข๎อมูลที่สามารถน ามายื่นประกอบการพิจารณา ได๎แกํ  ผลการพิจารณาน้ าหนักของหลักฐาน

การกํอให๎เกิดการกลายพันธุ์ในคนหรือสัตว์ทดลอง  
ค าศัพท์ที่พบวํามีการใช๎ในความหมายของการกํอให๎เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ได๎แกํ 

germ cell mutagenicity, mutagenicity, genotoxicity, mutagen, mutation, genotoxic  
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ตัวอยํางวิธีการทดสอบการกํอให๎เกิดการกลายพันธุ์ ได๎แกํ 
- in vivo heritable germ cell mutagenicity test เชํน Rodent dominant lethal 

mutation test (OECD 478), Mouse heritable translocation assay (OECD 485) 
และ Mouse specific locus test 

- in vivo somatic cell mutagenicity test เชํน Mammalian bone marrow 
chromosome aberration test (OECD 475), Mouse spot test (OECD 484), 
Mammalain erythrocyte micronucleus test (OECD 474) 

- mutagenicity  test in germ cells เชํน Mammalian spermatogonial 
chromosome aberration test (OECD 483), spermatid micronucleus assay 

- genotoxicity test in germ cells เชํน sister chromatic exchange analysis in 
spermatogonia, unscheduled DNA Synthesis test (UDS) in testicular cells 

- genotoxicity test in somatic cells เชํน Liver Unscheduled DNA Synthesis 
(UDS) in vivo (OECD 486), Mammalian bone marrow Sister Chromatid 
Exchanges (SCE) 

- in vitro mutagenicity test เชํน In vitro mammalian chromosome aberration 
test (OECD  473),  In vitro mammalian cell gene mutation test (OECD 476), 
Bacterial reverse mutation test (OECD 471) 

3.4.6 การก่อมะเร็ง  
ข๎อมูลที่สามารถน ามายื่นประกอบการพิจารณา ได๎แกํ ผลการพิจารณาน้ าหนักของหลักฐาน

การเป็นสารกํอมะเร็งในคนหรือในสัตว์ทดลอง และการตัดสินการเป็นสารกํอมะเร็งตามประกาศของIARC 
(International Agency for Research on Cancer), NTP (U.S. National Toxicology Program), ACGIG 
(American Conference of Governmental Industrial Hygienists) หรือ U.S. EPA (U.S. 
Environmental Protection Agency) นอกจากนี้ ผลการทดสอบ in vivo mutagenic activity อาจ
น ามาใช๎ เป็นข๎อพิจารณาเบื้องต๎นในการสงสัยการเป็นสารกํอมะเร็ง 

3.4.7 ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์  
ข๎อมูลที่สามารถน ามายื่นประกอบการพิจารณา ได๎แกํ ผลการพิจารณาน้ าหนักของหลักฐาน

ความเป็นพิษทั้งในคนและในสัตว์ทดลองตํอระบบการท างานของอวัยวะสืบพันธุ์  และผลประทบตํอการเจริญ
พันธุ์ ผลกระทบตํอการพัฒนาการของตัวอํอน รวมถึงผลกระทบตํอลูกที่ได๎รับสารเคมีผํานทางนมแมํ  

วิธีการทดสอบในสัตว์ทดลองที่มักใช๎ อ๎างอิงความ เป็นพิษตํอระบบสืบพันธุ์  ได๎แกํ 
developmental toxicity testing methods, peri-and post natal toxicity testing methods และ 
one or two-generation toxicity testing methods 

3.4.8 ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว  
ข๎อมูลความเป็นพิษที่ใช๎ประกอบการพิจารณา ได๎แกํ รายงานการเกิดพิษในคนหรือการ

ทดสอบในสัตว์ทดลองจากการได๎รับสัมผัสครั้งเดียวโดยอาจแสดงอาการทันที  (immediate effects) หรือ
ภายหลังการได๎สัมผัส (delayed effects) ทั้งที่สามารถกลับคืนได๎ (reversible effects) หรือไมํสามารถ
กลับคืนได๎ (irreversible effects) พิษที่เกิดขึ้นเป็นพิษตํออวัยวะเป้าหมายนอกเหนือจากความเป็นพิษตามที่
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ระบุในข๎อ 3.4.1 ถึงข๎อ 3.4.7 ตัวอยํางความเป็นพิษตํออวัยวะเป้าหมายอยํางเฉพาะเจาะจง เชํน พิษตํอตับ พิษ
ตํอระบบประสาท เป็นต๎น 

3.4.9 ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ า  
ข๎อมูลความเป็นพิษที่ใช๎ประกอบการพิจารณาใช๎หลักการเดียวกันกับข๎อ 3.4.8 แตํเป็นความ

เป็นพิษที่เกิดขึ้นจากการได๎รับสัมผัสซ้ า 

3.4.10 ความเป็นอันตรายจากการส าลัก  
ข๎อมูลความเป็นพิษที่แสดงถึงความเป็นพิษจากการส าลักสารเคมีเข๎าไปในชํองทางเดินหายใจ

ภายหลังจากการได๎รับทางปากหรือจากการอาเจียน เชํน ปอดบวมจากสารเคมี (chemical pneumonia)     
เป็นต๎น ซ่ึงข๎อมูลสํวนใหญํจะได๎มาจากรายงานการเกิดพิษในคนหรือข๎อมูลทางระบาดวิทยา  

สารเคมีที่มักมีคุณสมบัติความเป็นพิษนี้ ได๎แกํ สารไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbons หรือ 
petroleum distillates) สาร chlorinated hydrocarbons บางชนิด สาร terpentine และ pine oil เป็น
ต๎น กลุํมสารเคมีที่พบรายงานการเกิดพิษในสัตว์ทดลอง ได๎แกํ n-primary alcohols (3-13 carbon atoms), 
isobutyl alcohol และสารประกอบ ketone(ไมํเกิน 13 carbon atoms) นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาได๎จาก
คุณสมบัติทางกายภาพ ได๎แกํ คํา kinematic viscosity น๎อยกวําหรือเทํากับ 20.5 mm2/s ที่ 40oC  

 หากสารเคมีมีคุณสมบัติท าให๎เกิดอันตรายจากการส าลักของสารเคมี ควรจะต๎องพิจารณา
ข๎อแนะน าในการปฐมพยาบาลที่ปรากฏอยูํบนฉลากอยํางรอบคอบด๎วย เนื่องจากการปฐมพยาบาลโดยการท า
ให๎อาเจียน เป็นการเพ่ิมความเสี่ยงอันตรายจากการส าลักสารเคมี 

3.5 ข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยให๎ระบุแหลํงที่มาของข๎อมูลโดยชัดเจน 
- กรณีที่ผู๎ขออนุญาตแจ๎งวําสารส าคัญไมํปรากฏความเป็นพิษตํอสิ่งแวดล๎อม ผู๎ขออนุญาต

ต๎องแสดงหลักฐานสนับสนุนหรือระบุแหลํงอ๎างอิงที่สามารถตรวจสอบได๎ 
- กรณีมีข๎อมูลไมํครบหรือไมํสามารถระบุได๎ด๎วยข๎อมูลที่มีอยูํในปัจจุบัน ผู๎ขออนุญาตต๎อง

ชี้แจงวํา 
(1) ได๎ค๎นหาข๎อมูลมาจากแหลํงใดบ๎าง ซึ่งแหลํงข๎อมูลที่ค๎นจะต๎องเป็นแหลํงข๎อมูลทาง

วิชาการที่มคีุณภาพและเป็นที่เชื่อถือได ๎ 
หรือ 
(2) ไมํมีความจ าเป็นที่จะต๎องสํงข๎อมูลดังกลําว โดยให๎ท าเอกสารชี้แจง  
จึงจะพิจารณาให๎ไมํต๎องสํงข๎อมูลได๎ 

 ข๎อควรพิจารณาในการตัดสินความเพียงพอและเหมาะสมของข๎อมูลที่ใช๎ยื่นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม มีดังนี้ 

3.5.1   ความเป็นพิษเฉียบพลันและความเป็นพิษเรื้อรัง 
- คําความเป็นพิษเฉียบพลันตํอสิ่งแวดล๎อมในน้ า ได๎แกํ คํา 96 hr LC50 (for fish), 48 hr 

EC50 (for crustacea) 72 or 96 hr ErC50 (for algae or other aquatic plants) โดย
ถือวําคําความเป็นพิษที่ได๎จากการทดสอบในสิ่งมีชีวิตเหลํานี้สามารถใช๎เป็นตั วแทนของ
สิ่งมีชีวิตในน้ าได๎ทั้งหมด และจะเป็นผลการทดสอบใน fresh water species หรือ 
marine species ก็ได๎ 
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  - คําความเป็นพิษเรื้อรังตํอสิ่งแวดล๎อมในน้ า ได๎แกํ คํา chronic NOEC (for fish or 
crustacea) ข๎อมูลนี้มักจะมีเผยแพรํน๎อยกวําคําความเป็นพิษเฉียบพลันในน้ า 

  - คําความเป็นพิษเฉียบพลันตํอสิ่งแวดล๎อมในดิน ได๎แกํ คํา LC50 ใน earthworms 
อยํางไรก็ตาม  เนื่องจากปัจจุบันยังไมํมีการรับรองมาตรฐานวิธีการทดสอบความเป็นพิษ
เรื้อรังตํอสิ่งมีชีวิตในดิน จึงอาจไมํพบข๎อมูลความเป็นพิษเรื้อรังตํอสิ่งแวดล๎อมในดิน 

3.5.2 การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย 
สามารถพิจารณาได๎จากผลการทดสอบการยํอยสลายทางกายภาพ (abiotic degradation) 

เชํน hydrolysis หรือการทดสอบการยํอยสลายทางชีวภาพ (biotic degradation) นอกจากนี้ อาจพบวํา มี
การใช๎คําอัตราสํวน BOD (5 days)/COD ratio > 0.5 เป็นคําบํงชี้ความสามารถในการยํอยสลายอยํางรวดเร็ว
ในน้ าหรือใช๎วิธีการท านายความสามารถในการยํอยสลายจากโครงสร๎างของสารเคมี 

3.5.3  ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพในดินและน้ า  
สามารถพิจารณาได๎จากคํา log KOW ≥ 4 หรือคํา BCF ≥ 500 (bioconcentration factor) 

ของสิ่งมีชีวิตในดินหรือในน้ า  ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพสามารถน ามาใช๎ประกอบการพิจารณาความ
เป็นพิษเรื้อรังตํอสิ่งมีชีวิตในดินและในน้ าได๎ในกรณีที่ไมํมีข๎อมูลคําความเป็นพิษเรื้อรัง โดยน ามาใช๎พิจารณา
รํวมกับคําความเป็นพิษเฉียบพลัน 

3.6 ประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะน าให้ใช้  
ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับประโยชน์ อัตราการใช๎ และลักษณะที่แนะน าให๎ใช๎ควรจะสอดคล๎องกับ

คุณสมบัติและข๎อบํงใช๎ของสารเคมีที่สามารถอ๎างอิงได๎จากแหลํงอ๎างอิงที่เป็นที่ยอมรับ เชํน Pesticides and 
Their Application for the Control of Vectors and Pests of Public Health Importance ซ่ึงจัดท าขึ้น
โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO)  หรือ Clinical Toxicology of 
Commercial Products. (1987) Gosselin RE, et al, 5th ed. เป็นต๎น  

3.7 เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 
เอกสารข๎อมูลความปลอดภัยของสารเคมีหรือ Safety Data Sheet (SDS) ควรจะมีการให๎

ข๎อมูลในหัวข๎อตํอไปนี้ 
(1) การบํงชี้สารเคมีและผู๎ผลิต (Identification of the substance or mixture and of the 

supplier) 
(2) การบํงชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification) 
(3) องค์ประกอบและข๎อมูลเกี่ยวกับสํวนผสม (Composition / information on 

ingredients) 
(4) มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures) 
(5) มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures) 
(6) มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรด รั่วไหลของสาร (Accidental release measures) 
(7) การขนถําย เคลื่อนย๎าย ใช๎งาน และเก็บรักษา (Handling and storage) 
(8) การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันสํวนบุคคล (Exposure controls/personal 

protection) 
(9) คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties) 
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(10) ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity) 
(11) ข๎อมูลด๎านพิษวิทยา (Toxicological information) 
(12) ข๎อมูลด๎านนิเวศวิทยา (Ecological information) 
(13) ข๎อพิจารณาในการก าจัด (Disposal considerations) 
(14) ข๎อมูลการขนสํง (Transport information) 
(15) ข๎อมูลด๎านกฎข๎อบังคับ (Regulatory information) 
(16) ข๎อมูลอื่นๆ รวมทั้งข๎อมูลการจัดท าและการปรับปรุงแก๎ไขเอกสารข๎อมูลความปลอดภัย 

(Other information) 
ทั้งนี้ การจัดท าเอกสารข๎อมูลความปลอดภัย หรือ SDS ต๎องเป็นไปตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขวําด๎วยเรื่องระบบการจ าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะ
กรมการอาหารและยารับผิดชอบ หรือตามระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals) 

3.8 การปฏิบัติกรณีผู้ย่ืนค าขอฯ ไม่สามารถส่งเอกสารหลักฐานตามหัวข้อสารใหม่ได้ครบถ้วน  
ให๎ผู๎ยื่นค าขอฯ ปฏิบัติดังนี้ 

   (1) ให๎ระบุแหลํงข๎อมูลวําได๎ค๎นหาข๎อมูลจากที่ใดบ๎าง 
(2)  ให๎ระบุพร๎อมสํงหลักฐานวําวัตถุอันตรายดังกลําวมีการใช๎ในผลิตภัณฑ์อ่ืนใดและใน

ประเทศใดบ๎าง 
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4.1 สูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ ์

4.1.1 กรณีผลิตภัณฑ์น าเข้า เอกสารแสดงสูตรสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ยื่นประกอบการขอขึ้น
 ทะเบียนต๎องเป็นเอกสารฉบับจริงที่ออกและมีการเซ็นรับรองโดยผู๎ผลิตตํางประเทศ 

4.1.2 กรณีเป็นวัตถุดิบเทคนิคอลเกรด ประเภทผลิตภัณฑ์ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก าจัดแมลง สัตว์
แทะและสัตว์อ่ืน  ต๎องแสดงชื่อและอัตราสํวนของสารส าคัญโดยแสดงเป็นชื่อทางเคมี และระบุ
ปริมาณเป็นร๎อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เชํน ร๎อยละของน้ าหนักตํอน้ าหนัก (% W/W) หรือร๎อยละของ
น้ าหนัก ตํอปริมาตร (% W/V)  และระบุชื่อและปริมาณขององค์ประกอบอ่ืนและสารปนเปื้อน 
(impurities or contaminants)  (ถ๎ามี) และผลพลอยได๎อ่ืน  ๆ(by-product)  (ถ๎ามี) โดยแสดงเป็นชื่อทาง
เคมี และระบุปริมาณเป็นร๎อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เชํน ร๎อยละของน้ าหนักตํอน้ าหนัก (% W/W) หรือ
ร๎อยละของน้ าหนักตํอปริมาตร (% W/V) 

4.1.3 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปหรือเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป ต๎อง 
- แสดงสูตรสํวนประกอบทั้งหมดให๎ครบ 100% (ระบุชื่อและอัตราสํวนของสารส าคัญและ

สํวนประกอบอ่ืนๆ ทุกตัวในผลิตภัณฑ์)  โดยให๎ระบุปริมาณเป็นร๎อยละของน้ าหนักตํอ
น้ าหนัก (% W/W) หรือร๎อยละของน้ าหนักตํอปริมาตร (% W/V) 

- การระบุชื่อสารให๎ระบุเป็นชื่อสามัญหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ พร๎อมระบุหน๎าที่และ
อัตราสํวนของสารทุกตัวในผลิตภัณฑ์ให๎ครบถ๎วน 

- การแสดงอัตราสํวนสารส าคัญต๎องตรงตามค าขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./สธ 1) 

4.1.4 กรณีผลิตภัณฑ์ชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซ (aerosol) 
-    การระบุปริมาณสารส าคัญ (% W/W หรือ % W/V) ของผลิตภัณฑ์ชนิดฉีดพํนอัดก๏าซ  ให๎

ระบุตามสูตรสํวนประกอบที่รวมสารขับดัน (propellant) แล๎ว แตํการค านวณคํา LD50 
ของผลิตภัณฑ์ให๎ค านวณโดยใช๎ปริมาณสารส าคัญ (% W/W หรือ % W/V) ตามสูตรที่เป็น 
intermediate (สูตรที่ไมํรวมสารขับดัน) 

4.1.5 กรณีการใช้สาร methanol ในสูตรส่วนประกอบ 
- ไมํอนุญาตให๎ใช๎ methanol รวมถึงสารผสมที่มี methanol เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์

วัตถุอันตรายส าหรับฉีดหรือพํน และในผลิตภัณฑ์ที่การใช๎ต๎องสัมผัสกับผิวหนังหรืออาหาร 
เนื่องจากกรณีดังกลําว methanol จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4  

4.1.6 กรณีผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงชนิดเหย่ือ   
- สูตรสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ต๎องมีอาหารหรือเหยื่อลํอเป็นสํวนประกอบ 

 
 

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อมูลของผลิตภณัฑ์ 
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4.1.7  หลักเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคพื้น ฝาผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์ที่
มีกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) เป็นสารส าคัญ  มีดังนี้ 
(1)  สูตรผลิตภัณฑ์ ต๎องมีความเข๎มข๎นของกรดไฮโดรคลอริก อยูํในชํวง 5-24%  
และ 
 (2)  ความเข๎มข๎นเมื่อเจือจางขณะใช๎งาน ต๎องมีความเข๎มข๎นของกรดไฮโดรคลอริกอยูํในชํวง 

5-8%  

4.2 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 

4.2.1 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี  
ให๎ระบุลักษณะที่ปรากฏทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ เชํน ของเหลว ผง เกล็ด สี กลิ่น แตํอาจ

ไมํจ าเป็นต๎องมีข๎อมูลคุณสมบัติครบทุกข๎อยํอย เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการเป็น
คุณสมบัติเฉพาะที่ท าการทดสอบได๎ที่บางสถานะของผลิตภัณฑ์และขึ้นกับสารเคมีที่ เป็นองค์ประกอบใน
ผลิตภัณฑ์ เชํน หากในผลิตภัณฑ์ไมํมีสารเคมีใดที่มีคุณสมบัติไวไฟ ก็ไมํจ าเป็นต๎องทดสอบคุณสมบัติความไวไฟ
ของผลิตภัณฑ์ 

 
4.2.2  กรณีผลิตภัณฑ์แต่งกลิ่นผลไม้    

 ให๎พิจารณาตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการแตํงกลิ่น การแสดงภาพ หรือชื่อผลไม๎ใน
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ซึ่งสามารถแบํงได๎เป็น 3 กลุํมของผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
  
กลุ่มที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก าจัดแมลง สัตว์แทะและสัตว์อ่ืน 

ไม่อนุญาตให๎แตํงกลิ่นผลไม๎ในสูตรสํวนประกอบ และไม่อนุญาตให้แสดงชื่อกลิ่นผลไม้บนฉลาก 
ยกเว๎น ผลิตภัณฑ์ป้องกัน ควบคุม ไลํ ก าจัดแมลง สัตว์แทะและสัตว์ อ่ืนในรูปแบบที่ไมํสามารถน ามา
รับประทานได๎  ได๎แกํ ฉีดพํนอัดก๏าซ โรลออน ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎กับเครื่องพํนอัตโนมัติ ( intermittent spray) 
อนุญาตให๎แตํงกลิ่นผลไม๎ได๎ แตหํ้ามแสดงชื่อกลิ่นและภาพผลไม๎บนฉลาก 

 
กลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค  
 (1) ไม่อนุญาตให๎แตํงกลิ่นผลไม๎ในผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรคที่มีรูปแบบ ตํอไปนี้ 
  ชนิดของเหลว  ที่มีคํา pH < 2 หรือ > 11.5 
  ชนิดของเหลว  ที่มีคํา LD50 ของผลิตภัณฑ์ < 2000 mg/kg 
  ชนิดของแข็ง   ที่มคีํา LD50 ของผลิตภัณฑ์ <   500 mg/kg 
  ชนิดของแข็ง   ที่มีคุณสมบัติกัดกรํอน เชํน สารประกอบที่ให๎คลอรีน กรด ดําง  
 (2) ไม่อนุญาตให๎แตํงกลิ่นผลไม๎ในผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรคที่ประกอบด๎วยสารกลุํมตัวท าละลาย            

อินทรีย์ใน ความเข๎มข๎น > 10 %w/w  
  ยกเว๎น รูปแบบที่ไมํสามารถน ามารับประทานได๎ ได๎แกํ ฉีดพํนอัดก๏าซ ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎กับเครื่อง     
                   พํนอัตโนมัติ อนุญาตให๎แตํงกลิ่นผลไม๎ได๎ แตํห้ามแสดงชื่อกลิ่นและภาพผลไม๎บนฉลาก 
 (3) นอกเหนือจากข๎อ (1 ) และ (2 ) อนุญาตให๎แตํงกลิ่นผลไม๎ในสูตรสํวนประกอบและ
 แสดงชื่อกลิ่นได๎ แตํไม่อนุญาตให๎แสดงรูปภาพบนฉลาก 
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กลุ่มที่ 3 : ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ  

(1) ไม่อนุญาตให๎แตํงกลิ่นผลไม๎ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดฯ ที่มีรูปแบบ ตํอไปนี้  
  ชนิดของเหลว  ที่มีคํา pH <  2  หรือ > 11.5 
  ชนิดของเหลว  ที่มีคํา LD50 ของผลิตภัณฑ์ <  2000 mg/kg  
  ชนิดของแข็ง   ที่มีคํา LD50 ของผลิตภัณฑ์  <  500 mg/kg  
  ชนิดของแข็ง ที่มีคุณสมบัติกัดกรํอน เชํน สารประกอบที่ให๎คลอรีน กรด ดําง  

 (2)  ไม่อนุญาตให๎แตํงกลิ่นผลไม๎ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดฯ ที่ประกอบด๎วยสารกลุํมตัวท า 
ละลายอินทรีย์ในความเข๎มข๎น  > 10 %w/w   

 ยกเว๎น รูปแบบที่ไมํสามารถน ามารับประทานได๎ ได๎แกํ ฉีดพํนอัดก๏าซ ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎กับเครื่อง    
 พํนอัตโนมัติ อนุญาตให๎แตํงกลิ่นผลไม๎ได๎ แตํห้ามแสดงชื่อกลิ่นและภาพผลไม๎บนฉลาก 

(3)   นอกเหนือจากข๎อ (1) และ (2) อนุญาตให๎แตํงกลิ่นผลไม๎ในสูตรสํวนประกอบแสดงชื่อกลิ่น  
 ผลไมแ๎ละแสดงรูปภาพผลไมบ๎นฉลากได๎  ทั้งนี้ รูปภาพผลไมท๎ี่แสดงจะต๎องไมํกํอให๎เกิดความ 
 เข๎าใจผิดวําเป็นอาหารหรือสามารถน าไปรับประทาน และการแสดงรูปผลไม๎บนฉลากต๎องมี 
 ขนาดไมํเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ฉลากท้ังหมด 

 

 การพิจารณากลิ่นในผลิตภัณฑ์ที่ไม่อนุญาตให้แต่งกลิ่นผลไม้  ให๎พิจารณาจาก 
(1) ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (Finished product) ที่ได๎จะต๎องไมํให๎กลิ่นผลไม๎ และให๎ผู๎ประกอบการ

รับรองวําผลิตภัณฑ์ของตนไมํมีกลิ่นผลไม๎ด๎วย 
(2) สูตรสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ต๎องไมํมีน้ าหอมท่ีเป็นกลิ่นผลไม๎ และให๎ผู๎ประกอบการรับรอง

วําผลิตภัณฑ์ของตนไมํได๎ใช๎น้ าหอมที่ให๎กลิ่นผลไม๎ด๎วย 
(3) หากพิจารณาแล๎วมีข๎อสงสัย ให๎ผู๎ประกอบการสํงผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป หรือให๎สํงเอกสารข๎อมูล

ความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) และ Specification ของน้ าหอมและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
มาให๎พิจารณากลิ่น (ดม) หากพิจารณาแล๎วกลิ่นของผลิตภัณฑ์ไมํได๎ให๎กลิ่นผลไม๎จึงจะอนุญาตได๎   

(4) ตัวอยํางกลิ่นของผลิตภัณฑ์ท่ีจัดเป็นกลิ่นผลไม๎ เชํน 
- กลิ่นซิตรัส (citrus)  
- กลิ่นอุเมะ (ume) เนื่องจาก Ume แปลวํา apricot ซึ่งเป็นผลไม๎ชนิดหนึ่ง  
- กลิ่นมะนาว (lemon) 
- กลิ่นวานิลลา (vanilla) เนื่องจากคล๎ายกลิ่นของอาหาร 

(5)  กรณีการตั้งชื่อกลิ่นน้ าหอมที่สื่อวําเป็นผลไม๎ เชํน I-Berry (ซึ่ง berry แปลวํา ผลไม๎ขนาด
เล็กๆ) แตํน้ าหอมไมํใชํกลิ่นผลไม๎ สามารถแตํงกลิ่นในสูตรได๎ แต่ไม่อนุญาตให๎แสดงชื่อกลิ่น      
I-Berry บนฉลาก เนื่องจากอาจแปลได๎วําเป็นผลไม ๎ 

4.2.3   กรณีผลิตภัณฑ์มีกรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid) เป็นสารส าคัญ  
ให๎พิจารณาการแสดงภาพดอกไม๎ หรือชื่อกลิ่นในผลิตภัณฑ์ที่มีกรดไฮโดรคลอริกเป็ น

สารส าคัญ อนุญาตการแสดงภาพดอกไม๎และชื่อกลิ่นได๎ ถ๎าพิจารณาแล๎วไมํเชิญชวนให๎สูดดม 
 
 



28  
 แนวทางการพิจาณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
 

4.2.4 คุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง  
ให๎พิจารณาตามลักษณะของสูตรแตํละประเภท  เชํน  
- การเกิดฟอง ส าหรับสูตรที่ต๎องผสมน้ ากํอนใช๎ 
- การเปียกน้ า ส าหรับสูตรผสมน้ า เชํน Water dispersible granules (WG), Wettable 

powder (WP) เป็นต๎น  
- การแขวนลอยในน้ า ส าหรับสูตรที่ต๎องผสมน้ ากํอนใช๎ เชํน suspension concentrate 

(SC), water dispersible granules (WG), wettable powder (WP) เป็นต๎น  
- การทดสอบขนาดด๎วยตะแกรงรํอนแบบเปียก ส าหรับสูตรผงที่ต๎องผสมน้ ากํอนใช๎ เชํน 

suspension concentrate (SC), water dispersible granules (WG), wettable 
powder (WP) เป็นต๎น  

- การทดสอบขนาดด๎วยตะแกรงรํอนแบบแห๎ง ส าหรับสูตรชนิดผงและเม็ด เชํน dustable 
powder (DP), granule (GR) เป็นต๎น 

- การคงตัวของอิมัลชั่น ส าหรับสูตรชนิด emulsifiable concentrate (EC) 

4.3 กรรมวิธีการผลิต 
4.3.1 ต๎องแสดงล าดับขั้นตอนการผสมของสํวนประกอบให๎ครบทุกตัวตามสูตรสํวนประกอบ 
4.3.2 ต๎องระบุจนถึงข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุและติดฉลาก 
4.3.3 กรณีแจ๎งปริมาณการผลิตไว๎ ปริมาณการผลิตนั้นต๎องสอดคล๎องกับสูตรที่ระบุ 

4.4 เอกสารแสดงค่าความเป็นพิษ หรือการจัดประเภทความเป็นอันตรายของผลิตภัณฑ์ 
4.4.1 ให๎สํงเอกสารแสดงคําความเป็นพิษเฉียบพลันของผลิตภัณฑ์ หรือผลการจัดประเภทความเป็น

อันตรายของผลิตภัณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องระบบการจ าแนกและการ
สื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
หรือตามระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals)  ซึ่งข๎อมูลเหลํานี้จะน ามาใช๎ประกอบการพิจารณาการแสดงเครื่องหมายแสดงความ
เป็นอันตราย (hazard pictogram) ค าสัญญาณ (signal word) และข๎อความแสดงความเป็น
อันตราย (hazard statement) บนฉลากผลิตภัณฑ์ ตามข๎อก าหนดในประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวําด๎วยการแสดงฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบ   

4.4.2 คําความเป็นพิษเฉียบพลัน (LD50) ของผลิตภัณฑ์เมื่อได๎รับทางปาก (oral LD50)  จากการสัมผัส
ทางผิวหนัง (dermal LD50) หรือจากทางการหายใจ (inhalation LD50)  สามารถหาได๎จาก 2 
วิธี คือ  
 1) การทดสอบกับสัตว์ทดลอง  โดยสํงตัวอยํางวัตถุอันตรายไปทดสอบในห๎องปฏิบัติการ เชํน 

หนํวยงานทดสอบทั้งในและตํางประเทศ ซึ่งอาจเป็นหนํวยงานของรัฐบาลหรือเอกชน 
รวมทั้งผู๎ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นเองก็ได๎ 

 2) การค านวณ   กรณีที่ไมํมีคํา LD50 ของผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากการทดสอบในสัตว์ทดลองตาม
ข๎อ 4.4.2 ข๎อยํอย 1)   ให๎ใช๎คําจากการค านวณตามหลักเกณฑก์ารค านวณตามระบบ GHS 
ซึ่งจะต๎องค านวณจากสารเคมีทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ (active ingredients 
and non-active ingredients)  แตํในระหวํางที่ยังไมํถึงก าหนดด าเนินการแล๎วเสร็จตาม
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ระบบ GHS  (19 มีนาคม 2559 ส าหรับสารเดี่ยว และ 19 มีนาคม 2563 ส าหรับสาร
ผสม)    ให๎ค านวณจากคํา LD50 ของสารส าคัญทุกตัวในผลิตภัณฑ์ (active ingredients) 
ตามแนวทางเดิมทีใ่ช๎อยูํในปัจจุบันไปพลางกํอน  ตามแนวทางดังตํอไปนี้ 

   การค านวณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน (LD50)  
  คําความเป็นพิษเฉียบพลันของสารตํางๆ ได๎มาจากการทดสอบในสัตว์ทดลองใน
ห๎องปฏิบัติการ ข๎อมูลเหลํานี้จะมีการรวบรวมอยูํในเอกสารตํางๆ ทางวิชาการ ซึ่งค๎นหาได๎จากห๎องสมุดโดย
สืบค๎นจากฐานข๎อมูลในคอมพิวเตอร์ (CD-ROM) โดยโปรแกรมของ TOMES PLUS หรือ CCIS หรือจาก
ฐานข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ตของหนํวยงานที่เป็นที่ยอมรับ เชํน 

- National Toxicology Program, U.S. Department of Health and Human Services  
https://ntp.niehs.nih.gov/ 

- ChemIDplus  
https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/ 

- Hazardous Substances Data Bank (HSDB)  
https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm     

- Toxicology Literature Online (TOXLINE)  
https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/toxline.htm     

- TOXNET database 
https://toxnet.nlm.nih.gov/ 

- IPCS INCHEM  
http://www.inchem.org/ 

- ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry, USA  
    http://www.atsdr.cdc.gov/ 
- eChemPortal 

https://www.echemportal.org/echemportal/index.action 

   ตัวอยํางหนังสือที่มีในห๎องสมุดส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เชํน 
  - DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS 7th ed Vol. I, II, III, by N.  
   Irving Sax, Richard J. Lexis, Sr. 
  - SAX’S DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS 8th ed Vol. I, II,  
   III, by N. Irving Sax, Richard J. Lewis, Sr. 

 กรณีท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด๎วยสํวนผสมของสารตํางๆ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจะไมํมีข๎อ
มูลคําความเป็นพิษดังกลําวปรากฏอยูํในแหลํงข๎อมูลข๎างต๎น แตํสามารถหาคําความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ซึ่ง
ประกอบด๎วยสํวนผสมของสารตํางๆ โดยการค านวณ  ซ่ึงจะต๎องทราบขอ๎มูลตํอไปนี้ 

(1) ทราบวํามีสารที่เป็นวัตถุอันตรายกี่รายการในผลิตภัณฑ์ 
(2) ทราบวําสารที่เป็นวัตถุอันตรายนั้นมี % ความเข๎มข๎นเทําไร ในหนํวย % W/W 

หรือ % W/V 
(3) ทราบวําสารที่เป็นวัตถุอันตรายนั้นมีคําความเป็นพิษเฉียบพลันในหนูทดลอง      

(LD50 ,oral  rat)   เทําไร 
  

https://ntp.niehs.nih.gov/
https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/
https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm
https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/toxline.htm
https://toxnet.nlm.nih.gov/
http://www.inchem.org/
http://www.atsdr.cdc.gov/
https://www.echemportal.org/echemportal/index.action
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 จากนั้นจึงน าคําเหลํานั้นมาค านวณคําความเป็นพิษเฉียบพลันของผลิตภัณฑ์ (Tm) จากสูตร 
 

  100 = C1 + C2 + C3 + ……. 
                  
  Tm                 T1   T2     T3 
   
เมื่อ   Tm    =   คําความเป็นพิษเฉียบพลันของผลิตภัณฑ์คือคําที่ต๎องการหนํวยเป็น 

มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ าหนักตัวหนูทดลอง (rat) 
 C1, C2, C3, …. =   % ความเข๎มข๎นของสารที่เป็นวัตถุอันตรายแตํละชนิดในผลิตภัณฑ์ 

 T1, T2, T3, …. = คําความเป็นพิษเฉียบพลันของสารที่เป็นวัตถุอันตรายแตํละชนิดในผลิตภัณฑ์  

4.5 เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
4.5.1 ให๎สํงเอกสารข๎อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ของผลิตภัณฑ์  
4.5.2 เอกสารข๎อมูลความปลอดภัยควรจะมีการให๎ข๎อมูลในหัวข๎อตํอไปนี้ 

(1) การบํงชี้สารเคมีและผู๎ผลิต (Identification of the substance or mixture and of the 
supplier) 

(2) การบํงชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification) 
(3) องค์ประกอบและข๎อมูลเกี่ยวกับสํวนผสม (Composition / information on 

ingredients) 
(4) มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures) 
(5) มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures) 
(6) มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรด รั่วไหลของสาร (Accidental release measures) 
(7) การขนถําย เคลื่อนย๎าย ใช๎งาน และเก็บรักษา (Handling and storage) 
(8) การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันสํวนบุคคล (Exposure controls/personal 

protection) 
(9) คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties) 
(10) ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity) 
(11) ข๎อมูลด๎านพิษวิทยา (Toxicological information) 
(12) ข๎อมูลด๎านนิเวศวิทยา (Ecological information) 
(13) ข๎อพิจารณาในการก าจัด (Disposal considerations) 
(14) ข๎อมูลการขนสํง (Transport information) 
(15) ข๎อมูลด๎านกฎข๎อบังคับ (Regulatory information) 
(16) ข๎อมูลอื่นๆ รวมทั้งข๎อมูลการจัดท าและการปรับปรุงแก๎ไขเอกสารข๎อมูลความปลอดภัย 

(Other information) 
หมายเหตุ  เมื่อถึงก าหนดเวลาด าเนินการแล๎วเสร็จส าหรับการจัดท า SDS ตามระบบ GHS 

(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) ตามที่ก าหนดไว๎ใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจ าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2558  (19 มีนาคม 2559 ส าหรับสารเดี่ยว และ 19 
มีนาคม 2563 ส าหรับสารผสม) การจัดท า SDS ของผลิตภัณฑ์ต๎องเป็นไปตามข๎อก าหนดของระบบ GHS 
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4.6 ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะน าให้ใช้  
หรือข๎อมูลการแนะน าให๎ใช๎ตามท่ีกลําวอ๎างให๎ใช๎ ต๎องสอดคล๎องกับสรรพคุณที่ระบุในฉลาก 
ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง กรณีไมํมีใน WHO Guideline รวมทั้งไมํสอดคล๎องกับ WHO 

Guideline ให๎บริษัทสํง recommendation (เชํน recommend จากผู๎ผลิตวัตถุดิบ) เอกสารข๎อมูลการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ในตํางประเทศ หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ (เชํน ฉลากตํางประเทศหรือรายงานการวิจัยจาก
ผู๎วิจัย แหลํงที่เชื่อถือได๎หรือผลทดสอบจากผู๎ผลิต) มาประกอบการพิจารณา   

4.7 ข้อมูลของประสิทธิภาพ 
ให๎สํงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ต๎องสํงผลการทดสอบประสิทธิภาพ  (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข๎อ 

“5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบประสิทธิภาพ”) 

4.8 ผลวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ 
4.8.1 ต๎องมาจากหนํวยงานของรัฐ หรือหนํวยงานของเอกชนที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เห็นชอบตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หนํวยงานเอกชนที่ท าการตรวจ
วิเคราะห์วัตถุอันตรายเพ่ือการข้ึนทะเบียน พ.ศ. 2553 โดยให๎ยื่นเฉพาะวัตถุอันตรายที่มีรายชื่อตาม
แนบท๎ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาวําด๎วยการก าหนดรายการข๎อมูลเอกสาร
และหลักฐานเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 
ตัวอยํางห๎องปฏิบัติการภายในประเทศซึ่งไมํใชํหนํวยงานของรัฐ  แตํสามารถรับผลวิเคราะห์
ปริมาณสารส าคัญได๎ เชํน บริษัท ห๎องปฏิบัติกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากเป็นหนํวยงาน
ในก ากับของรัฐ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติการ
ปรับโครงสร๎างหนี้ของบริษัท ห๎องปฏิบัติกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด มีมติให๎สํวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหนํวยงานของรัฐพิจารณาเลือกใช๎บริการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสินค๎าและ
บริการอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ  เป็นล าดับแรก เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให๎มีสภาพ
คลํองและเพียงพอตํอการช าระหนี้ ได๎ตํอไป (รายละเอียดตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดํวนที่สุด ที่ นร 0506/ว (ร) 186 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติการ
ปรับโครงสร๎างหนี้ของบริษัท ห๎องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด) 

4.8.2  วัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุดิบเทคนิคอลเกรด และผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปหรือวัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูปใน
กลุํมผลิตภัณฑ์ป้องกัน ควบคุม ไลํ ก าจัดแมลง สัตว์แทะและสัตว์อ่ืน ไมํต๎องสํงผลวิเคราะห์
ปริมาณสารส าคัญและผลการทดสอบประสิทธิภาพ ถึงแม๎จะมีรายชื่อตามแนบท๎ายประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาวําด๎วยการก าหนดรายการข๎อมูลเอกสารและหลักฐานเพ่ือการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย 

4.8.3 ผลิตภัณฑ์ที่ต๎องสํงผลวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญและผลการทดสอบประสิทธิภาพ ในรายงานผล
ทั้ง  2 ฉบับ ต๎องมีข๎อมูลในสํวนของชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู๎ผลิต ชื่อและอัตราสํวนสารส าคัญ รุํนการ
ผลิต และวัน/เดือน/ปีที่ผลิต ตรงกัน 

4.8.4 ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด๎วยสารส าคัญ cationic surfactant อยูํมากกวํา 1 ชนิด และรายงานผล
วิเคราะห์ระบุเป็นผลรวม total cationic surfactant ให๎ถือวําเป็นข๎อมูลที่ไมํสามารถระบุได๎โดย
สภาพหรือลักษณะของวัตถุอันตรายนั้น หรือสภาพการใช๎ไมํมีความจ าเป็นที่ต๎องให๎ข๎อมูลดังกลําว 
หรือไมํสามารถระบุได๎ด๎วยข๎อมูลที่มีอยูํในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นข๎อมูลที่ยกเว๎นได๎ตามประกาศส านักงาน



32  
 แนวทางการพิจาณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
 

คณะกรรมการอาหารและยาวําด๎วยการก าหนดรายการข๎อมูลเอกสารและหลักฐานเพ่ือการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตราย 

4.8.5 กรณีผลิตภัณฑ์ซักผ๎าขาว ให๎สํงผลวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ ดังนี้ 
(1) chlorine bleach ต๎องสํงผลวิเคราะห์ปริมาณ available chlorine ของผลิตภัณฑ์ 
(2) oxygen bleach เชํน 

- sodium carbonate peroxyhydrate, sodium perborate monohydrate, 
sodium perborate, sodium perborate tetrahydrate ต๎องสํงผลวิเคราะห์
ปริมาณ available oxygen ของผลิตภัณฑ์ 

- Hydrogen peroxide ต๎องสํงผลวิเคราะห์ปริมาณ hydrogen peroxide หรือ 
available oxygen ของผลิตภัณฑ์ 

(3) peracetic acid bleach ต๎องสํงผลวิเคราะห์ปริมาณ hydrogen peroxide ของผลิตภัณฑ์ 
4.8.6 กรณีสารส าคัญมีรายชื่ออยูํในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่ต๎องสํงผลวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ แตํ

ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่หนํวยราชการ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) ยังไมํสามารถวิเคราะห์ได๎ ใน
การยื่นค าขอให๎ใช๎หนังสือยืนยันจากหนํวยราชการ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) แทนรายงานผล
วิเคราะห์ได๎ 

4.9 ส าเนาใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างวัตถุอันตรายเพื่อการขึ้นทะเบียน 
ให๎สํงเฉพาะในกรณทีีเ่ป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ต๎องสํงวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญหรือทดสอบ

ประสิทธิภาพประกอบการขึ้นทะเบียน 

4.10 ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มป้องกัน ควบคุม ไล่ ก าจัดแมลง สัตว์แทะและสัตว์อ่ืน  
กรณีผลิต  ให๎สํงส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายของวัตถุดิบเทคนิคอล

เกรด หรือผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่ใช๎ในการผลิต 
กรณนี าเข๎า  ให๎สํงหนังสือรับรองการจ าหนําย (Certificate of Free Sale, CFS) ของ

ผลิตภัณฑ์ที่น าเข๎า (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข๎อ  “6. หลักเกณฑ์การ
พิจารณาหนังสือรับรองการจ าหน่าย (Certificate of Free Sale, CFS)”) 

4.11 ฉลากหรือตัวอย่างฉลาก  
ต๎องมีตัวอยํางฉลากที่แสดงรูปแบบและข๎อความครบถ๎วนทุกขนาดบรรจุ ยกเว๎น กรณีเป็นค า

ขอขึ้นทะเบียนส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุวําเพ่ือการสํงออกเทํานั้นไมํต๎องยื่นฉลาก (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข๎อ
ที่ 6 “หลักเกณฑ์การพิจารณาฉลากวัตถุอันตราย”) 

4.12 ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ  
พิจารณาวําเอกสารยังไมํหมดอายุ และขอบขํายการมอบอ านาจครอบคลุม 
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4.13  ตัวอย่างวัตถุอันตราย/ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างภาชนะบรรจุ  
- ในกรณีทั่วไป ให๎สํงเอกสารหรือภาพถํายที่แสดงลักษณะภาชนะบรรจุ การหุ๎มหํอหรือ

ผูกมัดภาชนะบรรจุที่ชัดเจน 
- การสํงตัวอยํางวัตถุอันตราย/ผลิตภัณฑ์ และตัวอยํางภาชนะบรรจุ ให๎สํงเฉพาะในกรณี

ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาร๎องขอเพ่ือประกอบการพิจารณารับขึ้น
ทะเบียน  
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5.1 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพ 
5.1.1 ผลิตภัณฑ์ที่ต๎องทดสอบประสิทธิภาพ ได๎แกํ 

(1) ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปประเภทป้องกัน ควบคุม ไลํ ก าจัดแมลง สัตว์แทะและสัตว์อ่ืน 
(2) ผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรค 
(3) ผลิตภัณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มิได๎ก าหนดเกณฑ์การทดสอบแตํมี

การกลําวอ๎างคุณประโยชน์ เชํน ผลิตภัณฑ์ซักผ๎าขาว เป็นต๎น 
5.1.2 กรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได๎ก าหนดวิธีการทดสอบไว๎แล๎ว ให๎ผู๎ยื่นค าขอฯ สํง

ตัวอยํางไปทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดไว๎ 
5.1.3  กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยายังมิได๎ก าหนดวิธีการทดสอบให๎ผู๎ยื่นค าขอสํง

วิธีการทดสอบและข๎อมูลผลการทดสอบตามที่เจ๎าของผลิตภัณฑ์หรือผู๎ยื่นค าขอได๎ทดสอบไว๎ 
หรือผลการทดสอบจากสถาบันใดที่ผู๎ยื่นค าขอเห็นวําเหมาะสม ซึ่งผู๎ประเมินเอกสารจะน าผล
การทดสอบดังกลําวเสนอคณะท างานพิจารณาทะเบียนต ารับและการขออนุญาตวัตถุอันตราย
เพ่ือพิจารณาวําสามารถสนับสนุนการแสดงสรรพคุณ วิธีใช๎บนฉลากตามที่กลําวอ๎างได๎หรือไม ํ

5.1.4 วิธีการทดสอบประสิทธิภาพต๎องสอดคล๎องกับวิธีใช๎บนฉลาก รวมถึงต๎องมีอัตราการผสม หรือ
ความเข๎มข๎นของผลิตภัณฑ์ขณะใช๎ (ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ต๎องเจือจาง) หรืออัตราการฉีดพํนตํอ
พ้ืนที่สอดคล๎องกันด๎วย 

5.2 ข้อก าหนดการใช้รายงานผลทดสอบประสิทธิภาพ และการอ้างอิงการใช้รายงานผลทดสอบ
ประสิทธิภาพ 
5.2.1 การใช๎รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพ หรือการอ๎างอิงการใช๎รายงานผลทดสอบ

ประสิทธิภาพให๎เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การก าหนด
รายการข๎อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552 

5.2.2 ผู๎ประกอบการสามารถอ๎างอิงรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพฉบับเดิมได๎ ในกรณีดังตํอไปนี้ 
(1) กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสูตรสํวนประกอบเหมือนกัน แตกตํางกันที่สีและกลิ่น และเป็นของ

ผู๎ผลิตรายเดียวกัน 
(2) กรณีท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่น ามาแบํงบรรจุ 
(3) กรณีท่ีบริษัทต๎องการเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงชื่อทางการค๎า 
(4) กรณีโอนกิจการจากบริษัทหนึ่งไปอีกบริษัทหนึ่ง สถานที่ผลิตเดิม มีกรรมวิธีการผลิต 

เครื่องมือเทคโนโลยี และวัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิตเทําเทียมกัน มีบรรทัดฐานตามคุณภาพ
มาตรฐานเดิม 

(5) กรณยี๎ายสถานที่ผลิต โดยให๎ผู๎ประกอบการยื่นขอสลักหลังใบอนุญาตผลิตให๎แล๎วเสร็จจึง
ยื่นขอสลักหลังใบส าคัญการข้ึนทะเบียน 

 ทั้งนี้ หากเป็นการอ๎างอิงรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพจากทะเบียนอ่ืน ผู๎ประกอบการ
ต๎องแจ๎งเลขทะเบียนที่รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพฉบับจริงแนบอยูํด๎วย 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบประสิทธิภาพ 
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5.2.3 ผู๎ประกอบการต๎องสํงผลทดสอบประสิทธิภาพฉบับใหมํ (ไมํสามารถอ๎างอิงรายงานผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพฉบับเดิมได๎) ในกรณีดังตํอไปนี้ 
(1) กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (finished product) ที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป หรือ

วัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูป (pre-mixture) และมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ (specification) 
ของผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปหรือวัตถุดิบกึ่งส าเร็จรูปที่ใช๎  ท าให๎ผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปหรือ
วัตถุดิบก่ึงส าเร็จรูปมีองค์ประกอบแตกตํางไปจากเดิม  ผู๎ประกอบการสามารถใช๎ทะเบียน
เดิมได๎ แตํต๎องสํงผลทดสอบประสิทธิภาพฉบับใหมํ  

(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนสูตรสํวนประกอบอ่ืนที่ไมํใชํสีและกลิ่น ผู๎ประกอบการสามารถใช๎
ทะเบียนเดิมได ๎แตํต๎องสํงผลทดสอบประสิทธิภาพฉบับใหมํ 

กรณีในข๎อ 5.2.3 (1) และ 5.2.3 (2) ผู๎ประกอบการต๎องสํงสูตรสํวนประกอบ specification ของ
ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการผลิต และฉลาก (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) ของสูตรใหมํประกอบการ
พิจารณาด๎วย 

(3) กรณีที่มีการเปลี่ยนสารส าคัญหรืออัตราสํวนของสารส าคัญ ผู๎ประกอบการต๎องขอขึ้น
ทะเบียนใหมํ  ไมํสามารถใช๎ทะเบียนเดิมได๎ และต๎องสํงผลทดสอบประสิทธิภาพฉบับใหมํ 
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

(4) กรณีผลิตภัณฑ์ที่น าเข๎า หากเพ่ิมแหลํงผลิตในตํางประเทศ ผู๎ประกอบการต๎องขึ้น
ทะเบียนใหมํและต๎องสํงผลการทดสอบประสิทธิภาพฉบับใหมํ ยกเว๎น กรณีมีหนังสือ
รับรองจากผู๎ผลิตวําผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 แหลํง มีกรรมวิธีการผลิต เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
วัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิตเทําเทียมกัน  และให๎สํงหลักฐานการแสดงความเทําเทียมกันของ
ผลิตภัณฑ์นั้นด๎วย  

5.3 วิธีการทดสอบ 
 5.3.1 วิธีการทดสอบและเกณฑ์ตัดสินผลการทดสอบประสิทธิภาพที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
   ประกาศก าหนดไว๎แล๎ว ดังนี้ 

(1) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ
ประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย (ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2538)  
(ซึ่งเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพในการฆําเชื้อโรคของผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพ้ืน ฝา
ผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอ่ืนๆ ได๎ถูกยกเลิกไป ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง ยกเลิกเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย ข๎อ 25 ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ
ประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย (ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2546)  

(2) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง วิธีการทดสอบและเกณฑ์ตัดสินผล
การทดสอบประสิทธิภาพการฆําเชื้อโรคบนพ้ืนแข็งที่ไมํมีรูพรุนของผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรค 
ชนิดของเหลว หรือชนิดผงที่ละลายน้ าได๎ (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553) 

(3)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง วิธีการทดสอบและเกณฑ์ตัดสินผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพการฆําเชื้อโรคบนพ้ืนแข็งที่ไมํมีรูพรุนของผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรค ชนิดฉีด
พํนธรรมดาหรือฉีดพํนก๏าซ (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553) 
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5.3.2 วิธีทดสอบที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดแนวทางการทดสอบไว๎ ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการทดสอบประสิทธิภาพการฆําเชื้อ
แบคทีเรียของผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ในกระบวนการซักผ๎า ได๎แกํ 

- การทดสอบผลิตภัณฑ์ที่อ๎างสรรพคุณฤทธิ์ตกค๎างการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหลังซัก 
- การทดสอบผลิตภัณฑ์ที่อ๎างสรรพคุณฤทธิ์ตกค๎างการฆําเชื้อแบคทีเรียหลังซัก 
- การทดสอบผลิตภัณฑ์ที่อ๎างสรรพคุณฤทธิ์ฆําเชื้อแบคทีเรียขณะซัก 

ทั้งนี้ หากผู๎ยื่นค าขอทดสอบด๎วยวิธีการที่ตํางไปจากที่ประกาศฯ ต๎องพิจารณาตามกรณีที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยังมิได๎ก าหนดวิธีการทดสอบ 

5.4 หน่วยงานทดสอบ 
ผู๎ยื่นค าขอ สามารถสํงทดสอบประสิทธิภาพได๎กับหนํวยงานราชการ หรือหนํวยงานเอกชนที่

นําเชื่อถือได๎  ตัวอยํางหนํวยงานภาครัฐที่ให๎บริการทดสอบประสิทธิภาพ เชํน 
(1) หนํวยงานราชการที่ให๎บริการการทดสอบประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การทดสอบ

ประสิทธิภาพที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุม ไลํ 
ก าจั ดแมลง สั ตว์ แทะและสัตว์ อ่ืน  ได๎ แกํ  สถาบันวิ จั ยวิทยาศาสตร์สาธารณสุ ข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร๎อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

(2) หนํวยงานราชการที่ให๎บริการการทดสอบประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การทดสอบ
ประสิทธิภาพที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดเกี่ยวกับการป้องกันก าจัดปลวก 
ได๎แกํ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม๎ กรมป่าไม๎ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

(3) หนํวยงานราชการที่ให๎บริการการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดไรฝุ่น ได๎แกํ 
ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

(4) หนํวยงานราชการที่ให๎บริการการทดสอบประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การทดสอบ
ประสิทธิภาพที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดเกี่ยวกับการฆําเชื้อโรค ได๎แกํ ส านัก
เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

(5) หนํวยงานราชการที่ให๎บริการการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดเห็บหมัด ชนิด
หยดหลัง (spot-on) ได๎แกํ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(6) หนํวยงานราชการที่ให๎บริการทดสอบประสิทธิภาพไลํหนู ได๎แกํ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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5.5  การพิจารณารายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพ 
5.5.1 รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพที่สํงต๎องเป็นเอกสารฉบับจริง เทํานั้น 
 5.5.1.1 กรณีท่ีรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพฉบับจริงได๎แนบไว๎กับทะเบียนอ่ืน ให๎ผู๎ยื่นค าขอฯ ใช๎

ฉบับส าเนาได๎ โดยต๎องแจ๎งเลขทะเบียนที่รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพฉบับจริง
แนบอยูํด๎วย 

5.5.1.2 กรณีที่ฉบับจริงสูญหาย สามารถใช๎ฉบับที่ได๎รับการรับรองส าเนาจากหนํวยงานผู๎ท าการ
ทดสอบแทนได ๎

5.5.1.3 กรณีท่ีการทดสอบประสิทธิภาพท าในตํางประเทศและไมํสามารถสํงเอกสารฉบับจริงได๎ ให๎
ผู๎ยื่นค าขอฯ สํงส าเนาที่รับรองโดยผู๎ผลิต หรือผู๎ทดสอบ หรือผู๎น าเข๎า 

5.5.2 กรณีท่ีสํงตัวอยํางไปทดสอบประสิทธิภาพที่หนํวยงานอื่น แตํทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาก าหนด รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพดังกลําวจะต๎องออกใน
นามหนํวยงาน ไมํใชํตัวบุคคล 

5.5.3 กรณีที่ชื่อผลิตภัณฑ์ในรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพ ไมํตรงกับชื่อผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอขึ้น
ทะเบียน   ผู๎ยื่นค าขอฯ จะต๎องมีหนังสือรับรองวําผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับที่ยื่น
ขอขึ้นทะเบียน 

5.5.4 กรณีที่เจ๎าของรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพ ไมํใชํผู๎ยื่นค าขอฯ ให๎เจ๎าของเอกสารมีหนังสือ
ยินยอมให๎ผู๎ยื่นค าขอฯ ใช๎เอกสารดังกลําวประกอบการขอขึ้นทะเบียนได๎ 

5.5.5 กรณีที่รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพระบุชื่อผู๎ผลิตไมํตรงตามความเป็นจริง เนื่องจากความ
ผิดพลาดในการสํงตัวอยํางทดสอบ ต๎องให๎เจ๎าของเอกสารมีหนังสือยืนยันชื่อผู๎ผลิตที่ถูกต๎อง 

5.5.6 กรณีที่ผลการทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด ไมํ
ผํานเกณฑ์ในขณะที่ผลการทดสอบตามวิธีทดสอบของผู๎ยื่นค าขอฯ ผํานเกณฑ์ ให๎มีหนังสือชี้แจง
เหตุผลความไมํเหมาะสมในการใช๎เกณฑ์ที่ก าหนดกับผลิตภัณฑ์ของตนและยืนยันการขอใช๎ผลการ
ทดสอบของผู๎ยื่นค าขอฯ ประกอบการขอขึ้นทะเบียน จึงถือวําสํงเอกสารประกอบค าขอฯ ครบถ๎วน 

5.5.7 ผลการทดสอบประสิทธิภาพในห๎องปฏิบัติการและภาคสนาม ไมํจ ากัดอายุรายงานผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่สํงทดสอบประสิทธิภาพต๎องเป็นรุํนการผลิตเดียวกันกับที่สํง
วิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ (กรณีเป็นสารที่อยูํในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่ต๎องสํงผลวิเคราะห์
หาปริมาณสารส าคัญ) ยกเว๎นผลทดสอบจากตํางประเทศกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยายังมิได๎ก าหนดวิธีการทดสอบ ไมํจ าเป็นที่รุํนการผลิตที่สํงทดสอบประสิทธิภาพกับที่สํง
วิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญต๎องเป็นรุํนเดียวกัน  

5.6 การพิจารณาผลการทดสอบประสิทธิภาพแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ 

5.6.1 ผลิตภัณฑ์ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก าจัดแมลง สัตว์แทะและสัตว์อ่ืน   
(1) การทดสอบประสิทธิภาพโดยใช๎แมลงวันเป็นสัตว์ทดลอง สามารถอ๎างสรรพคุณในการก าจัด

แมลงบิน รวมถึงการแสดงข๎อความ “ก าจัดแมลงบินเล็กๆ ชนิดอ่ืน เชํน ยุง” ได๎ เนื่องจาก
แมลงวันสามารถเป็นตัวแทนของแมลงบิน 

(2) การทดสอบประสิทธิภาพโดยใช๎แมลงสาบเป็นสัตว์ทดลอง สามารถอ๎างสรรพคุณก าจัดแมลง
คลานเล็กๆ ชนิดอ่ืนได๎  ยกเว๎น การอ๎างสรรพคุณเกี่ยวกับตัวเรือด ต๎องสํงผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพส าหรับตัวเรือดโดยเฉพาะ  
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(3) กรณีที่ต๎องการระบุชนิดของยุงบนฉลาก เชํน ยุงลาย ต๎องมีผลทดสอบประสิทธิภาพโดยใช๎ยุง
นั้น และไมํสามารถอ๎างอิงถึงยุงชนิดอื่นได๎  

(4) การทดสอบประสิทธิภาพโดยใช๎มดละเอียดชนิด Monomorium pharonis เป็นสัตว์ทดลอง 
สามารถอ๎างสรรพคุณก าจัดมดในบ๎านเรือนได๎ แตํถ๎าผลทดสอบประสิทธิภาพใช๎มดละเอียด
ชนิด Tapinoma melanocephalum ให๎ระบุชนิดของมดบนฉลากให๎ชัดวํา ก าจัดมดเหม็น
ในบ๎านเรือน พร๎อมทั้งอธิบายลักษณะของมดเหม็นในฉลากด๎วย  

(5) การอ๎างสรรพคุณเกี่ยวกับแมลงพาหะน าโรค เชํน ใช๎ในการป้องกันหรือก าจัดยุงพาหะน าเชื้อ
ไข๎มาลาเรีย เป็นต๎น หรือการอ๎างสรรพคุณฤทธิ์ตกค๎างของผลิตภัณฑ์นานมากกวํา 3 เดือน 
ต๎องสํงผลการทดสอบประสิทธิภาพในภาคสนามประกอบการพิจารณา 

(6) ผลทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก าจัดตัวเบียนภายนอก (เห็บ หมัด) 
(6.1) การอ๎างสรรพคุณในการก าจัดตัวเบียนภายนอกสัตว์เลี้ยง แตํสารส าคัญเป็นสารที่ยังไมํ

เคยรับขึ้นทะเบียนในรูปแบบก าจัดตัวเบียนภายนอก ต๎องมีเอกสารอ๎างอิงทางวิชาการ
ที่แสดงให๎เห็นวําสารส าคัญหรือผลิตภัณฑ์ดังกลําวสามารถใช๎บนตัวสัตว์เลี้ยงได๎
ประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากการสํงผลการทดสอบประสิทธิภาพการก าจัดตัว
เบียนภายนอก 

(6.2) หากผลิตภัณฑ์ที่ใช๎บนตัวสัตว์เลี้ยงมีลักษณะการใช๎แบบที่ไมํมีการล๎างออก (กรณีที่แนว
ทางการแสดงฉลากระบุให๎ล๎างผลิตภัณฑ์ออก) ต๎องมีเอกสารข๎อมูลความเป็นพิษจาก
การใช๎ผลิตภัณฑ์ดังกลําวกับสัตว์เลี้ยง หรือมีเอกสารอ๎างอิงทางวิชาการประกอบการ
พิจารณา นอกเหนือจากการสํงผลการทดสอบประสิทธิภาพการก าจัดตัวเบียนภายนอก 

(6.3)  ส าหรับผลิตภัณฑ์รูปแบบหยดหลัง (spot-on) การแสดงขนาดการใช๎ของสุนัขน้ าหนัก 
แตํละชํวงสามารถท าได๎ หากคํา minimum dose ของสุนัขในแตํละชํวงน้ าหนัก ไมํ
น๎อยกวําคํา minimum dose ที่ใช๎ในการทดสอบ  แม๎วําการทดสอบจะไมํได๎ท าการ
ทดสอบกับสุนัขในทกุชํวงน้ าหนักที่แสดงบนฉลาก  

(7) ผลทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไลํแมลง ชนิดทาผิวหนัง 
(7.1)  การอ๎างสรรพคุณในการป้องกันยุงและระยะเวลาป้องกันยุงบนฉลากของผลิตภัณฑ์ไลํ

แมลง  หากผลทดสอบประสิทธิภาพใช๎ยุงลายในการทดสอบ สามารถอ๎างสรรพคุณใน
การไลํยุงได๎ แตํถ๎าผลทดสอบใช๎ยุงชนิดอ่ืนที่ไมํใชํยุงลาย เชํน ยุงร าคาญ ยุงก๎นปลํอง 
ให๎ระบุชนิดของยุงตามที่ใช๎ทดสอบ และการแสดงระยะเวลาป้องกันยุงให๎ระบุได๎ตาม
ระยะเวลาในผลทดสอบประสิทธิภาพแตํไมํเกิน 7 ชั่วโมง 

(7.2)  การอ๎างสรรพคุณในท านองที่วําผลิตภัณฑ์ยังมีประสิทธิภาพในการไลํยุงในภาวะที่
 รํางกายมีเหงื่อออก ต๎องมีผลทดสอบประสิทธิภาพตํอยุงลายในสภาวะที่รํางกายมีเหงื่อ 
(7.3)  ในการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่มี DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) ที่

ความเข๎มข๎นสูงๆ เชํน 95 % W/W  จะต๎องสํงผลการทดสอบประสิทธิภาพในการ
ป้องกันทากเพ่ิมเติม  

(8) ผลทดสอบประสิทธิภาพของยาจุดกันยุง 
การอ๎างสรรพคุณในท านองที่วํายาจุดกันยุงให๎ประสิทธิภาพตํอเนื่องตลอดขด ต๎องสํง
ผลทดสอบวํายาจุดกันยุงจุดตํอเนื่องได๎นานเทําไร และการแสดงระยะเวลาบนฉลากให๎
แสดงตามจ านวนชั่วโมงที่จุดได๎ในผลทดสอบ ทั้งนี้ส าหรับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
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สามารถสํงผลทดสอบประสิทธิภาพกํอนการเผาไหม๎  หรือจะสํงผลทดสอบ
ประสิทธิภาพของชิ้นยาจุดกันยุงที่ เหลือหลังการเผาไหม๎แทนสํงผลทดสอบ
ประสิทธิภาพกํอนการเผาไหม๎ได๎  

(9) ผลทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กันยุงใช๎กับเครื่องไฟฟ้า 
(9.1)  การอ๎างระยะเวลาป้องกันยุงบนฉลากของผลิตภัณฑ์กันยุงที่ใช๎กับเครื่องไฟฟ้า ชนิด

แผํนแมท ต๎องสํงผลการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันยุงของแผํนแมทที่ใช๎งานไป
แล๎วตามจ านวนชั่วโมงท่ีต๎องการแสดงบนฉลากจึงจะสามารถแสดงระยะเวลาป้องกันยุง
ได ๎

(9.2) กรณีเครื่องไฟฟ้าที่ใช๎กับผลิตภัณฑ์กันยุง สามารถปรับระดับได๎ และมีการอ๎าง
ระยะเวลาป้องกันยุงเมื่อใช๎เครื่องไฟฟ้าที่ระดับตํางๆ ให๎สํงผลทดสอบประสิทธิภาพที่ใช๎
เครื่องไฟฟ้าตามระดับและระยะเวลาที่อ๎างบนฉลาก รวมทั้งให๎ชี้แจงที่มาของเครื่องไฟฟ้า
วําเมื่อไรจะใช๎ที่ระดับใด 

(10) ผลทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง ส าหรับมุ๎ง 
(10.1) กรณีมุ๎งชุบธรรมดา ให๎สํงผลการทดสอบประสิทธิภาพก าจัดยุง ชนิดมุ๎งชุบ 3 เดือน 

โดยวิธีมาตรฐานในการทดสอบจะใช๎ยุงก๎นปลํอง ซึ่งเป็นยุงกลางคืนที่แข็งแรงเป็นหลัก 
ซึ่งสามารถอ๎างสรรพคุณก าจัดยุงบนฉลากได๎ 

   (10.2) กรณีเป็นมุ๎งในรูปแบบ Long Lasting Insecticidal (LLINs)  
    (10.2.1) กรณีท่ัวไป ต๎องมีเอกสารดังนี้  

i. ผลการประเมินการซัก 20 ครั้ง ในห๎องปฏิบัติการ 
ii. รายงานผลการประเมินผลิตภัณฑ์จาก Report of the WHOPES 

Working Group meetings ฉบับที่มีการประเมินสถานะผลิตภัณฑ์ทั้งใน
ขั้นตอนการประเมิน Interim Recommendation และ Full 
Recommendation 

iii. ผลทดสอบทางชีววิเคราะห์ (bioassay test)  กับยุงพาหะในประเทศ
ไทย โดยต๎องเป็นผลภาคสนามอยํางน๎อย 6 เดือน ในสภาพแวดล๎อมที่
เป็นแหลํงเพาะพันธุ์หรือแหลํงที่อยูํอาศัยของยุงพาหะน าโรค   ยกเว๎น
หากผลการทดสอบ Phase III Large-scale field trial ทดสอบใน
ประเทศไทยไมํต๎องท าการทดสอบนี้ซ้ า 

iv. หากเอกสารไมํครบตามข๎อ ( i) – (iii) ให๎พิจารณาเป็นกรณีไป เชํน  
ผลิตภัณฑ์มีผล WHOPES : interim recommendation สามารถรับขึ้น
ทะเบียนเป็นประเภท “ก าจัดแมลง (ส าหรับมุ๎ง)” รูปแบบ “มุ๎งชุบ” ได๎ 
ในเงื่อนไข “เพ่ือการสํงออกเทํานั้น (export only)” และต๎องแนบ
เอกสารการสั่งซื้อจากประเทศอ่ืนที่ต๎องการน าไปใช๎ ประกอบการ
พิจารณา 
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(10.2.2) กรณีนวัตกรรมไทยที่ไมํได๎ผํานการประเมินจาก WHOPES ให๎พิจารณาดังนี้ 
i. สารส าคัญที่น ามาใช๎ต๎องผํานการประเมินจาก WHOPES และอัตราการ

ใช๎ต๎องไมํเกินในชํวงที่ WHOPES ประเมิน 
ii. ต๎องมีผลการประเมินการซัก 20 ครั้ง ในห๎องปฏิบัติการ 
iii. ต๎องมีผลการทดสอบภาคสนามในประเทศไทย อยํางน๎อย 3 ปี 

(11) ผลทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก าจัดปลวก 
(11.1) ผลิตภัณฑ์ก าจัดปลวก ไมํมี WHO recommended dose  

(11.1.1)  หากอัตราสํวนสารส าคัญและความเข๎มข๎นที่ใช๎ขณะเทราด อยูํในชํวงที่เคย
 ได๎รับอนุญาต ให๎รับขึ้นทะเบียนได๎โดยไมํต๎องใช๎เอกสารสนับสนุน 
(11.1.2)  หากอัตราสํวนสารส าคัญหรือความเข๎มข๎นขณะเทราดสูงกวําที่เคยได๎รับ

อนุญาต ให๎สํงเอกสารสนับสนุนการใช๎ประกอบการพิจารณา 
(11.2) อนุญาตการใช๎ความเข๎มข๎นที่ผสมขณะเทราดที่ต่ ากวําที่เคยได๎รับอนุญาต ในกรณีที่ผู๎

ยื่นค าขอฯ ไมํมีเอกสารสนับสนุนการใช๎ความเข๎มข๎นนี้ แตํมีผลทดสอบประสิทธิภาพใน
ภาคสนามอยํางน๎อย 3 ปี ประกอบการพิจารณา  เพ่ือใช๎ยืนยันวําความเข๎มข๎นนี้
สามารถป้องกันปลวกได๎เมื่อทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนาม  โดยให๎แสดง
ระยะเวลาป้องกันปลวกไว๎ในฉลากด๎วย 

(11.3)  หากระยะเวลานับจากวันที่สํงทดสอบประสิทธิภาพ จนถึงวันที่พิจารณาค าขอขึ้น
ทะเบียน พบวํามีผลทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามแล๎ว ให๎ทางบริษัทฯ สํงผลทดสอบ
ปลวกภาคสนาม (ถ๎ามี) 

(12) ผลทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงที่ใช๎โดยผู๎เชี่ยวชาญ 
(12.1) การอ๎างสรรพคุณในการก าจัดแมลง แบบฉีดพํนพื้นผิวที่มีการดูดซับน้ ายา เชํน พ้ืนไม๎  

ต๎องมีผลทดสอบประสิทธิภาพแบบ surface spray บนพื้นผิวของไม๎อัดประกอบการ
พิจารณา เนื่องจากพ้ืนผิวของไม๎อัดเป็นตัวแทนของพ้ืนผิวที่มีการดูดซับน้ ายา 

  (12.2)  การแสดงข๎อความบนฉลากในผลิตภัณฑ์ฉีดพํนพ้ืนผิวส าหรับยุงก๎นปลํอง ไมํจ าเป็น
จะต๎องระบุ “พ้ืนผิวประเภทไม๎” เนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใช๎แผํนไม๎อัด
เป็นตัวแทนพ้ืนผิวทั่วไปใน protocol  

(13)  ผลทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงรูปแบบฉีดพํนอัตโนมัติ 
(13.1)  ผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดแมลงรูปแบบฉีดพํนอัตโนมัติ ต๎องสํงผลการทดสอบ 

ประสิทธิภาพตามสภาพการใช๎งานจริง   
  (14)  ผลทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก าจัดไรฝุ่นบ๎าน (คทง. 16/54; 8 ก.ย.54) 

(14.1)  การอ๎างระยะเวลาในการฉีดพํนซ้ าของผลิตภัณฑ์ ต๎องสํงเอกสารอ๎างอิงทางวิชาการท่ี  
          สนับสนุนได๎ประกอบการพิจารณา 
(14.2)  หากวิธีการใช๎ของผลิตภัณฑ์ แสดงให๎เห็นวํามีการใช๎อยํางตํอเนื่อง ต๎องสํงผลทดสอบ 

การระคายเคืองทางผิวหนังของผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม 
(15) ผลทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก าจัดหนู 

(15.1)  การทดสอบประสิทธิภาพโดยใช๎หนูจิ๊ด ชนิด Rattus exulans เป็นสัตว์ทดลอง
สามารถอ๎างสรรพคุณก าจัดหนูในบ๎านเรือนได๎  แตํหากต๎องการระบุชนิดของหนูบน
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ฉลาก เชํน หนูท๎องขาว (Rattus rattus) ต๎องมีผลทดสอบประสิทธิภาพที่ทดสอบกับ
หนูท๎องขาว และไมํสามารถอ๎างอิงถึงหนูชนิดอื่นได๎ 

(15.2)  กรณีเพ่ิมรูปรํางและน้ าหนักของก๎อนเหยื่อของผลิตภัณฑ์ก าจัดหนู ชนิดเหยื่อ 
(ส าเร็จรูป) เชํน จากก๎อนรูปไขํเป็นก๎อนแปดเหลี่ยม ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีสารส าคัญ
และอัตราสํวนสูตรสํวนประกอบเหมือนเดิมทุกประการ และน าไปใช๎กับหนูชนิด
เดียวกัน สามารถเพ่ิมรูปรํางและน้ าหนักของก๎อนเหยื่อได๎โดยไมํต๎องสํงผลทดสอบ
ประสิทธิภาพ 

 (16) ผลทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกัน/ไลํหนู 
  การทดสอบประสิทธิภาพโดยใช๎หนูชนิด Wistar เป็นสัตว์ทดลอง สามารถอ๎าง

สรรพคุณป้องกัน/ไลํหนูในบ๎านเรือนได๎   
 (17) ผลทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แบคทีเรียก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

การพิจารณาระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ ให๎ดูผลที่การใช๎น้ าทดแทน 
25% ของปริมาณน้ าในตุํมทดสอบทุกวัน จะต๎องมีฤทธิ์ตกค๎างที่ท าให๎ลูกน้ ายุงลายตายได๎
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 เป็นตัวก าหนดระยะเวลาในการป้องกันยุงวําป้องกันได๎กี่วัน 
เพ่ือใช๎ในการแสดงระยะเวลาในการใช๎ซ้ าบนฉลาก  
 
 

 (18) ผลทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก าจัดตัวเรือด 
(18.1)  การทดสอบประสิทธิภาพโดยใช๎เรือดชนิด Cimex hemipterus เป็นสัตว์ทดลอง 

สามารถอ๎างสรรพคุณก าจัดเรือดได๎ เนื่องจากเรือดชนิด Cimex hemipterus เป็น
สายพันธุ์ที่พบเฉพาะในเขตร๎อนและเป็นสายพันธุ์ที่พบในไทยเป็นสํวนใหญํ 

(18.2)  การอ๎างระยะเวลาการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์บนฉลาก ต๎องสํงผลทดสอบ
ประสิทธิภาพฤทธิ์ตกค๎างของผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่ต๎องการแสดงบนฉลาก  

 5.6.2 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค  
(1) กรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได๎ก าหนดวิธีทดสอบ ให๎ผู๎ยื่นค าขอสํงตัวอยํางไป 

   ทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ก าหนด 
 (2) กรณีของผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรคบนพ้ืนแข็งที่ไมํมีรูพรุน สามารถสรุปสาระส าคัญที่ใช๎เป็น

แนวทางในการพิจารณารับขึ้นทะเบียน ดังนี้ 
- ใช๎ได๎ส าหรับการฆําเชื้อบนพ้ืนแข็งที่ไมํมีรูพรุนเทํานั้น เชํน พ้ืน ฝาผนัง เครื่อง

สุขภัณฑ ์เป็นต๎น 
- การทดสอบการฆําเชื้อของผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ใช๎วิธีเทราดบนพ้ืนแข็งที่ ไมํมีรู

พรุนต๎องมีผลทดสอบด๎วยวิธี use-dilution (60 carriers) และจะต๎องผําน
เกณฑ์อยํางน๎อยกับเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิด ทั้งแกรมลบ คือ Salmonella 
enterica (choleraesuis)  ATCC 10708 แ ล ะ แ ก ร ม บ ว ก  คื อ 
Staphylococcus aureus ATCC 6538  

- การอ๎างสรรพคุณการฆําเชื้อที่ใช๎ในสถานพยาบาลต๎องทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย
เพ่ิมข้ึนอีก 1 ชนิด คือ Pseudomonas aeruginosa PRD 10 ATCC 15442 
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- การอ๎างอิงสรรพคุณการฆําเชื้อรา ต๎องสํงผลการทดสอบประสิทธิภาพกับเชื้อ 
Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533 จึงจะอนุญาตให๎แสดง
ข๎อความ “ฆําเชื้อรา” กรณทีีม่ีผลการทดสอบประสิทธิภาพเฉพาะเชื้อ Candida 
albican อนุญาตให๎ระบุเป็นชื่อเชื้อได ๎

- กรณีผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรคชนิดของเหลว และระบุวิธีใช๎เป็นแบบเทราดหรือฉีด
พํน อาจเลือกทดสอบด๎วยวิธีตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง วิธีการทดสอบและเกณฑ์ตัดสินผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆําเชื้อโรค
บนพ้ืนแข็งที่ไมํมีรูพรุนของผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรคชนิดของเหลวหรือชนิดผงที่
ละลายน้ าได๎ หรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง วิธีการ
ทดสอบและเกณฑ์ตัดสินผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆําเชื้อโรคบนพ้ืนแข็งที่
ไมํมีรูพรุนของผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรคชนิดฉีดพํนธรรมดาหรือฉีดพํนก๏าซ ทั้งนี้
จะต๎องทดสอบตามอัตราสํวนการใช๎ที่ระบุบนฉลาก 

  (3) กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยายังมิได้ก าหนดวิธีการทดสอบ ให๎ผู๎ยื่นค าขอสํง
วิธีการทดสอบและข๎อมูลผลการทดสอบที่เจ๎าของผลิตภัณฑ์หรือตนเองได๎ทดสอบไว๎หรือผล
การทดสอบจากสถาบันใดท่ีผู๎ยื่นค าขอเห็นวําเหมาะสม ซึ่งมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

1.  วิธีทดสอบต๎องมีเอกสารอ๎างอิงวําเป็นวิธีมาตรฐานที่ยอมรับระดับประเทศ 
2.  กรณีการอ๎างสรรพคุณฆําเชื้อโรคบนพ้ืนผิววัสดุที่ ไมํใชํพ้ืนแข็งที่ไมํมีรูพรุน อาจ

ปรับใช๎วิธีการทดสอบตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 
วิธีการทดสอบและเกณฑ์ตัดสินผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆําเชื้อโรคบน
พ้ืนแข็งที่ไมํมีรูพรุนของผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรคชนิดของเหลวหรือชนิดผงที่ละลาย
น้ าได ๎หรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง วิธีการทดสอบ
และเกณฑ์ตัดสินผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆําเชื้อโรคบนพ้ืนแข็งที่ไมํมีรู
พรุนของผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรคชนิดฉีดพํนธรรมดาหรือฉีดพํนก๏าซได๎ตามความ
เหมาะสม โดยจะต๎องทดสอบตามพ้ืนผิวที่ระบุบนฉลาก เชํน อ๎างสรรพคุณฆํา
เชื้อบนฟองน้ าต๎องทดสอบกับฟองน้ า  

ทั้งนี้ การอ๎างสรรพคุณ อัตราสํวนที่ใช๎และระยะเวลาที่เชื้อโรคสัมผัสผลิตภัณฑ์
ฆําเชื้อต๎องสอดคล๎องกับที่ระบบุนฉลากด๎วย 

3.  ฆําเชื้อในอากาศต๎องดูผลการฆําเชื้อในอากาศ 
4.  เกณฑ์การตัดสินประสิทธิภาพ เมื่อทดสอบตามอัตราสํวนที่ใช๎และระยะเวลาที่

ระบุในฉลาก 
- การยับยั้งเชื้อโรค (กรณีการฆําเชื้อโรคของผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ในกระบวนการซักผ๎า) 

(1)  กรณีทดสอบแบบเชิงคุณภาพให๎ดู inhibition zone หรือ 
(2)  กรณีทดสอบแบบเชิงปริมาณ ปริมาณเชื้อต๎องเทําเดิมหรือลดลงไมํถึง 

99.9% หรือลดลงไมํถึง 3 log 
- การลดเชื้อโรคดูผลการลดเชื้อโรค 103-105 (กรณีการฆําเชื้อโรคของผลิตภัณฑ์

ที่ใช๎ในกระบวนการซักผ๎า) 
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- การฆําเชื้อโรค หากทดสอบด๎วยวิธี use-dilution (60 carriers) ต๎องฆําเชื้อ
ตามที่ระบุได๎ไมํน๎อยกวํา 59 carriers จาก 60 carriers (กรณีการฆําเชื้อโรค
บนพ้ืนผิววัสดุ) 

5.  เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช๎ในการทดสอบ 
เชื้อแบคทีเรีย 
- กรณีการฆําเชื้อแบคทีเรียบนพ้ืนผิวที่ไมํใชํพ้ืนแข็งที่ไมํมีรูพรุน ที่ใช๎ในบ๎านเรือน

และสถานที่อ่ืนใด ให๎ทดสอบตามพ้ืนผิวที่ระบุในฉลาก โดยต๎องทดสอบกับทั้ง
เชื้อ Salmonella enterica (choleraesuis) ATCC 10708 และ 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 แตํหากเป็นการฆําเชื้อบนพ้ืนผิวที่ใช๎
ในสถานพยาบาล ต๎องทดสอบกับเชื้อ 3 ชนิด คือ Salmonella enterica 
(choleraesuis) ATCC 10708, Staphylococcus aureus ATCC 6538 
และ Pseudomonas aeruginosa PRD 10 ATCC 15442 

- กรณีการฆําเชื้อแบคทีเรียบนผ๎า โดยมีการระบุผ๎าแบบเฉพาะเจาะจง ให๎
ทดสอบกับผ๎ าที่ ระบุบนฉลาก โดยต๎องทดสอบกับ เ ชื้ อ  2  ชนิด คือ 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 และ Klebsella pneumoneae 
ATCC 4352 แตํหากเป็นการฆําเชื้อแบคทีเรียบนผ๎าที่ใช๎ในสถานพยาบาล 
ต๎องทดสอบกับเชื้อ 3 ชนิด คือ Staphylococcus aureus ATCC6538, 
Klebsella pneumoneae ATCC 4352 และ Pseudomonas 
aeruginosa PRD 10 ATCC 15442 

 
เชื้อไวรัส 
- ต๎องท าให๎ไวรัสที่ทดสอบลดลง 103-104 โดยต๎องท าการทดสอบกับพ้ืนผิวด๎วย 

ยกเว๎นในกรณีทีม่ีข๎อมูลวําไมํสามารถใช๎วิธีดังกลําวได๎ และให๎อ๎างสรรพคุณการ
ฆําเชื้อที่ใช๎ในการทดสอบเทํานั้น 

เชื้อรา 
- กรณีการฆําเชื้อราบนพ้ืนผิวที่ไมํใชํพ้ืนแข็งที่ไมํมีรูพรุน ให๎ทดสอบตามพ้ืนผิวที่

ระบุในฉลาก โดยต๎องทดสอบกับเชื้อ Trichophyton mentagrophytes 
ATCC 9533 

6.  หลักเกณฑ์พิจารณาอื่น ๆ 
- ผลทดสอบประสิทธิภาพการลดเชื้อแบคทีเรียในอากาศส าหรับผลิตภัณฑ์ที่

ประกอบด๎วย glycol ต๎องมีความเข๎มข๎นของ glycol ในผลิตภัณฑ์อยํางน๎อย 
5% และใช๎ผลทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของ EPA โดยต๎องสํงผล
วิเคราะห์สารส าคัญของ Triethylene glycol และเมื่อค านวณความเข๎มข๎น
ตามวิธีใช๎จะต๎องมีความเข๎มข๎นของไอระเหยอากาศไมํน๎อยกวํา 50% 
saturation 

- ในกรณีอ๎างสรรพคุณดับกลิ่น ไมํต๎องสํงผลทดสอบประสิทธิภาพการฆําเชื้อ 
 (4)   กรณีผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรคที่มีสารส าคัญเป็นสารที่ให๎คลอรีน เชํน sodium hypochlorite  
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สามารถสํงผลทดสอบประสิทธิภาพในห๎องปฏิบัติการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง วิธีการทดสอบและเกณฑ์ตัดสินผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆําเชื้อโรคบนพ้ืนแข็งที่ไมํ
มีรูพรุนของผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรคชนิดของเหลวหรือชนิดผงที่ละลายน้ าได๎  หรือ ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง วิธีการทดสอบและเกณฑ์ตัดสินผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆําเชื้ อโรค
บนพ้ืนแข็งที่ไมํมีรูพรุนของผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรคชนิดฉีดพํนธรรมดาหรือฉีดพํนก๏าซ หรือใช๎เอกสารอ๎างอิงทาง
วิชาการอ๎างอิงขนาดการใช๎ ที่ระบุ ppm ของคลอรีนที่ใช๎ในการฆําเชื้อและระยะเวลาที่พ้ืนผิวต๎องสัมผัสกับ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสํงเอกสารการค านวณคํา ppm ของคลอรีนภายหลังการเจือจางที่ระบุบนฉลากให๎สอดคล๎อง
ตามเอกสารอ๎างอิง 

5.6.3 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว  
ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ให๎สํงเอกสารอ๎างอิงทางวิชาการอ๎างอิงขนาดการใช๎ที่ระบุ ppm 

ของคลอรีน หรือออกซิเจนที่ใช๎ในการซักผ๎าขาว และสํงเอกสารการค านวณคํา ppm ของคลอรีนหรือออกซิเจน 
(แล๎วแตํกรณี) ตรงตามการเจือจางที่ระบุบนฉลากให๎สอดคล๎องตามเอกสารอ๎างอิง 
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หนังสือรับรองการจ าหนําย (Certificate of Free Sale : CFS) เป็นเอกสารที่ผู๎ยื่นค าขอฯ 
ต๎องยื่นพร๎อมค าขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์น าเข๎าเฉพาะผลิตภัณฑ์ป้องกัน ควบคุม ไลํ 
ก าจัดแมลง สัตว์แทะและสัตว์อ่ืน เพ่ือรับรองการจ าหนํายผลิตภัณฑ์นั้นในประเทศผู๎ผลิต โดยรายละเอียดที่ต๎อง
ระบุใน CFS จะเป็นไปตาม 

1. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 398/2544 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับหนัง
รับรองการจ าหนําย (Certificate of Free Sale : CFS) เพ่ือประกอบการน าเข๎า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

2. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 122/2548 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับหนัง
รับรองการจ าหนําย (Certificate of Free Sale : CFS) เพ่ือประกอบการน าเข๎า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ฉบับที่ 2) 

3. ประกาศส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย เรื่อง หนังรับรองการจ าหนําย 
(Certificate of Free Sale: CFS) เพ่ือประกอบการน าเข๎าผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
ประเภทป้องกัน ควบคุม ไลํ ก าจัดแมลง สัตว์แทะและสัตว์อ่ืน ประกาศ ณ วันที่ 12 
เมษายน 2554 

โดยสามารถสรุปรายละเอียดที่ต๎องระบุใน CFS ได๎ดังนี้ 

6.1  ประเทศผู้ออก CFS 
CFS ต๎องออกโดยประเทศผู๎ผลิตแตํอนุญาตให๎ใช๎ CFS ที่ออกโดยประเทศผู๎จัดจ าหนํายกรณี

ดังตํอไปนี้ 
(1) ประเทศผู๎จัดจ าหนํายเป็นเจ๎าของผลิตภัณฑ์ซึ่งวําจ๎างให๎ประเทศผู๎ผลิตเป็นผู๎ผลิตแทน 
(2) ประเทศผู๎ผลิตไมํมีการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ดังกลําว เนื่องจากไมํมีกรณีที่จะต๎องใช๎ผลิตภัณฑ์

ดังกลําว 
(3) กรณีอ่ืนๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นสมควรและต๎องแนบเอกสาร

เพ่ิมเติม คือ หนังสือรับรองแหลํงผลิตจากประเทศผู๎ผลิต 
ทั้งนี้ ต๎องมีหนังสือชี้แจงจากบริษัทผู๎ผลิตฉบับจริงถึงสาเหตุที่ไมํสามารถออก CFS จาก

ประเทศผู๎ผลิตได๎ โดยกลุํมควบคุมวัตถุอันตรายจะพิจารณารายละเอียดเป็นรายๆ ไป 

6.2 หน่วยงานที่ออกหรือหน่วยงานที่รับรองข้อความใน CFS และเอกสารหนังสือรับรองแหล่งผลิตจาก
ประเทศผู้ผลิต 

CFS และเอกสารหนังสือรับรองแหลํงผลิตจากประเทศผู๎ผลิตต๎องออก หรือรับรองข๎อความ
โดยหนํวยงานของรัฐที่มีหน๎าทีเกี่ยวข๎องกับการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ หรือหนํวยงานเอกชนที่รัฐ
รับรอง 

 
 

 6. หลักเกณฑ์การพิจารณาหนังสือรับรองการจ าหน่าย (Certificate of Free Sale) 
CFS) 
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6.3 การรับรอง CFS 
CFS ต๎องผํานการรับรองจากหนํวยงานของกระทรวงตํางประเทศของประเทศไทย หรือส านัก

พาณิชย์ไทย  ในกรณีที่เป็น CFS ที่สํงโดยตรงมาจากหนํวยงานของรัฐบาลที่ก ากับดูแลมาถึงส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  เชํน จากหนํวยงาน ICAMA ของประเทศจีน (The Control of 
Agrochemicals, Ministry of Agriculture ,P.R.China)  เป็นต๎น จัดวําเป็นเอกสารที่มีความนําเชื่อถือแล๎ว จึง
สามารถยอมรับได๎ โดยไมํต๎องผํานการรับรองจากหนํวยงานของกระทรวงตํางประเทศของประเทศไทย หรือ
ส านักพาณิชย์ไทย 

6.4 รายละเอียดใน CFS 

 6.4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์  
กรณีชื่อการค๎าไมํสอดคล๎องกับชื่อการค๎าที่ขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ให๎มีหนังสือรับรอง

วําเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน 

 6.4.2 ชื่อผู๎ผลิต และสถานที่ตั้ง 

 6.4.3 ข๎อความที่มีความหมายรับรอง “จ าหนํายได๎ในประเทศผู๎ออกหนังสือ”  
 หาก CFS ไมํมีข๎อความที่มีความหมายรับรอง “จ าหนํายได๎ในประเทศผู๎ออกหนังสือ” ให๎สํง

เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่สามารถอ๎างอิงได๎วํามีการจ าหนํายในประเทศผู๎ออก CFS เชํน หลักฐานการขึ้น
ทะเบียน Certificate of Registration เป็นต๎น ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม โดยเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่น
เพ่ิมเติมจะต๎องผํานการรับรองจากหนํวยงานของกระทรวงตํางประเทศของประเทศไทย หรือส านักพาณิชย์ไทย 
ทั้งนี้ กลุํมควบคุมวัตถุอันตรายจะพิจารณารายละเอียดเป็นรายๆ ไป 

 6.4.4 ชื่อและปริมาณสารส าคัญของวัตถุอันตราย  
ในกรณีที่ CFS ที่แนบไมํได๎ระบุชื่อและปริมาณสารส าคัญ ผู๎ยื่นค าขอฯ สามารถใช๎ส าเนา

หลักฐานการขึ้นทะเบียนหรือการอนุญาต เชํน ส าเนาทะเบียน ที่มีการระบุชื่อและปริมาณสารส าคัญอยูํแทนได๎ 
หรือ กรณี CFS ระบุปริมาณสารส าคัญในรูปแบบผลรวมของ % สารส าคัญทุกตัว ให๎ผู๎ยื่นค า

ขอสํงหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ใน CFS วําเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันกับที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเอกสารหรือ
หลักฐานที่ยื่นเพ่ิมเติมจะต๎องผํานการรับรองจากหนํวยงานของกระทรวงตํางประเทศของประเทศไทยหรือ
ส านักพาณิชย์ไทย ทั้งนี้ กลุํมควบคุมวัตถุอันตรายจะพิจารณารายละเอียดเป็นรายๆ ไป 

6.5 หากข้อความใน CFS เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ  
ให๎แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีหนํวยงานที่เชื่อถือได๎รับรอง 

6.6 กรณีใช้ส าเนา CFS แทนฉบับจริง  
ต๎องได๎รับการรับรองข๎อความจากหนํวยงานของรัฐ หรือหนํวยงานของเอกชน หรือบุคคลที่รัฐ

รับรอง 

6.7 กรณีหลายผลิตภัณฑ์แต่ใช้ CFS ฉบับเดียวกัน  
ต๎องยื่น CFS ฉบับจริงพร๎อมส าเนาให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบและรับรองส าเนา 
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6.8 อายุของ CFS 
6.8.1 CFS มีอายุการใช๎งานภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน CFS นั้น 
6.8.2 กรณีไมํได๎ระบุอายุการใช๎งาน สามารถใช๎ได๎ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแตํวันที่ออก CFS 
6.8.3 กรณีที่ CFS ยังมีอายุอยูํเมื่อยื่นค าขอฯ แตํหมดอายุระหวํางที่พิจารณารับขึ้นทะเบียน ให๎ถือวํายัง

สามารถใช๎ CFS ฉบับนี้ได๎ โดยไมํต๎องสํง CFS ฉบับใหม ํ

6.9 กรณีได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียน เนื่องจากเป็นการน าเข้าเทคนิคอลเกรดมาเพื่อใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการผลิตของตนเองและเป็นวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเคยรับขึ้น
ทะเบียนไว้แล้ว  

ไมํต๎องแนบ CFS ประกอบการขออนุญาตน าเข๎า เนื่องจากไมํได๎มีการระบุไว๎ในกฎหมาย 
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7.1 การจัดท าฉลากวัตถุอันตรายให้เป็นไปตาม 
7.1.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยารับผิดชอบ พ.ศ. 2558 
7.1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจ าแนกและความเป็นวัตถุอันตรายของที่

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2558 
7.1.3 แนวทางตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาวําด๎วยการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุ

อันตราย และรํางแนวทางการแสดงฉลากที่ผํานมติคณะท างานพิจารณาทะเบียนต ารับและการ
ขออนุญาตวัตถุอันตราย โดยสามารถปรับข๎อความให๎เหมาะสมกับลักษณะและวิธีใช๎ของ
ผลิตภัณฑ์ 

7.1.4     มติคณะท างานพิจารณาทะเบียนต ารับและการขออนุญาตวัตถุอันตราย 

7.2 หลักเกณฑ์โดยท่ัวไปเกี่ยวกับการพิจารณาฉลากผลิตภัณฑ์ 
7.2.1 ชื่อสารส าคัญให๎ระบุเป็นชื่อสามัญ หรือชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC หรือชื่อทางเคมีในระบบ

อ่ืนๆ ที่เป็นที่ยอมรับหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ โดยต๎องระบุเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
วงเล็บ  สํวนการระบุอัตราสํวนของสารส าคัญ อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  

7.2.2 ข๎อความบนฉลากต๎องเป็นภาษาไทย  
7.2.3 ข๎อความที่เป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับความปลอดภัยของผู๎บริโภค ได๎แกํ ค าเตือน ข๎อควร

ระวัง  และวิธีใช๎ ถ๎ามีภาษาอ่ืนด๎วย ต๎องมีความหมายตรงกับความในภาษาไทย 
7.2.4 ขนาดตัวอักษรบนฉลากต๎องไมํน๎อยกวํา 1 มิลลิเมตร และอํานได๎ชัดเจน 
7.2.5 การจัดท าฉลาก  

(1) กรณีที่มีแนวทางตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาวําด๎วยการแสดงฉลาก
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายและรํางแนวทางการแสดงฉลากที่ผํานมติคณะท างานพิจารณา
ทะเบียนต ารับและการขออนุญาตวัตถุอันตรายแล๎ว แตํมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ 
เชํน ประโยชน์ วิธีใช๎ หรือค าเตือน ให๎เหมาะสมกับลักษณะและวิธีใช๎ของผลิตภัณฑ์ ต๎อง
มีเอกสารหลักฐานประกอบ เชํน ผลทดสอบประสิทธิภาพ หรือเอกสารอ๎างอิงทาง
วิชาการ ซึ่งต๎องน าเข๎าพิจารณาในคณะท างานพิจารณาทะเบียนต ารับและการขออนุญาต
วัตถุอันตราย 

(2)    กรณีไมํมีแนวทางตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาวําด๎วยการแสดงฉลาก
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายหรือไมํมีรํางแนวทางการแสดงฉลากที่ผํานมติคณะท างานพิจารณา
ทะเบียนต ารับและการขออนุญาตวัตถุอันตราย  ต๎องมีเอกสารหลักฐานประกอบการ
แสดงข๎อความในหัวข๎อตํางๆ บนฉลาก  เชํน ผลทดสอบประสิทธิภาพ หรือเอกสารอ๎างอิง
ทางวิชาการ ซึ่งต๎องน าเข๎าพิจารณาในคณะท างานพิจารณาทะเบียนต ารับและการขอ
อนุญาตวัตถุอันตราย           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาฉลากวัตถุอันตราย 
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7.3 ข้อความและเครื่องหมายบนฉลากวัตถุอันตรายที่จ าหน่ายหรือใช้ในประเทศ  

7.3.1  ข๎อความที่ต๎องแสดงบนฉลาก   ได๎แกํ 
(1)  ชื่อทางการค๎า 
(2)  ชื่อสารส าคัญ 
(3)  อัตราสํวนของสารส าคัญ 

(13) เลขทะเบียนวัตถุอันตราย (กรณีที่เป็นวัตถุอันตราย    
      ต๎องขึ้นทะเบียน) หรือเลขที่รับแจ๎ง (กรณีวัตถุอันตราย  
      ชนิดที่ 1) 

(4)  ประโยชน์ 
(5)  วิธีใช๎ 
(6)  ค าเตือน/ข๎อควรระวัง  
     (ใช๎อักษรทึบ/ขีดเส๎นใต๎หัวข๎อ) 
(7)  วิธีเก็บรักษา 
(8)  อาการเกิดพิษ (ถ๎ามี) 
(9)  วิธีแก๎พิษเบื้องต๎น (ถ๎ามี) 
(10) ค าแนะน าส าหรับแพทย์ (ถ๎ามี) 
(11) วันหมดอายุการใช๎ (ถ๎ามี) 
(12) การท าลายภาชนะบรรจุ (ถ๎ามี) 

(14) ขนาดบรรจุ 
(15) ชื่อ ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของผู๎ผลิตในประเทศ  
       (กรณีผลิต) และ 
        ชื่อ ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของผู๎น าเข๎า พร๎อมชื่อ  
        ผู๎ผลิตในตํางประเทศและประเทศผู๎ผลิต (กรณีน าเข๎า) 
(16)  ชื่อ ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของผู๎ค๎าสํงหรือผู๎จัด   
       จ าหนําย (ถ๎ามี) 
(17)  วัน เดือน ปี ที่ผลิต 
(18)  เลข หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต 
(19)  รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard  
       pictogram) ค าสัญญาณ (signal word) และ  
       ข๎อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard  
       statement) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวํา 
       ด๎วยเรื่องระบบการจ าแนกและการสื่อสารความเป็น 
       อันตรายของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการ 
       อาหารและยารับผิดชอบ 

7.3.2 เครื่องหมาย 
(1) ทะเบียนวัตถุอันตราย (กรณีวัตถุอันตรายที่ต๎องขึ้นทะเบียน) 

- ให๎แสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. ตามรูปดังนี้  
 
 

- ให๎แสดงสีกรอบของเครื่องหมาย สีของอักษร วอส. และเลขทะเบียนเป็นสีตัดกับสี
พ้ืนของฉลาก 

- ขนาดของตัวอักษร วอส. และเลขทะเบียนให๎มีขนาดเหมาะสมกับพ้ืนที่ของฉลาก
และต๎องไมนํ๎อยกวํา 1 มิลลิเมตร 

(2) รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictogram) ค าสัญญาณ (signal word) 
และข๎อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statement) ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวําด๎วยเรื่องระบบการจ าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ หรือตามระบบ GHS (Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) 

- ความเป็นอันตรายทางกายภาพ  สุขภาพและสิ่งแวดล๎อม  และการแสดงรูป
สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictogram) ค าสัญญาณ (signal 
word) และข๎อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statement)  ขึ้นกับ



50  
 แนวทางการพิจาณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
 

คุณสมบัติความเป็นอันตรายของผลิตภัณฑ์และผลการจ าแนกประเภทความเป็น
อันตรายตามหลักเกณฑ์ของระบบ GHS ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ  ดู
การใช๎รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย  ค าสัญญาณ และข๎อความแสดงความเป็น
อันตรายที่ใช๎ส าหรับสื่อสารความเป็นอันตรายแตํละประเภทได๎ในภาคผนวก 

- การแสดงรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย ค าสัญญาณ และข๎อความแสดง
ความเป็นอันตรายบนฉลาก ต๎องมีขนาดเหมาะสม  เห็นได๎ชัดเจน 

(3)  ในระหวํางที่ให๎ระยะเวลาด าเนินการจ าแนกประเภทความเป็นอันตราย ติดฉลาก และจัดท า 
SDS ตามระบบ GHS ให๎แล๎วเสร็จ ตามที่ก าหนดไว๎ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ระบบการจ าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุ อันตรายที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2558    ให๎ยังคงใช๎การแสดงระดับความเป็น
พิษ  การจ าแนกระดับความเป็นพิษ และการแสดงเครื่องหมายและข๎อความแสดงระดับ
ความเป็นพิษ ตามที่ก าหนดไว๎ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความ
เป็นพิษของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจหน๎าที่รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2538 ได๎ตํอไปจนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2559 ส าหรับสารเดี่ยว และ 19 มีนาคม 2563 
ส าหรับสารผสม  

-  เครื่องหมายและข๎อความแสดงระดับความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ (ถ๎ามี) พิจารณา
จากคํา LD50 ของผลิตภัณฑ์   

- การแสดงเครื่องหมายและข๎อความแสดงระดับความเป็นพิษบนฉลากต๎องมีขนาด
เหมาะสม เห็นได๎ชัดเจน 

(4)  เครื่องหมายส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด๎วยสารที่มีฤทธิ์กัดกรํอน 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด๎วยสารที่มีฤทธิ์กัดกรํอน  หากระหวํางนี้ยังไมํพร๎อมด าเนินการ

ตามระบบ GHS ให๎แสดงเครื่องหมายและข๎อความแสดงการกัดกรํอนตามแนวทางดังตํอไปนี้ ได๎จนถึงวันที่ 19 
มีนาคม 2563  

(4.1) การแสดงเครื่องหมายและข๎อความแสดงการกัดกรํอนของผลิตภัณฑ์ประเภทกรด -
ดําง ที่มีคํา pH ของผลิตภัณฑ์ คือ pH ≤2 หรือ ≥11.5 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแสดงเครื่องหมายบนฉลาก
ของวัตถุอันตรายทีม่ีสํวนประกอบของสารและความเข๎มข๎นตามรายละเอียดในตาราง ดังตํอไปนี้ 
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สารในผลิตภัณฑ์ 
ความเข๎มข๎น 

 (%) 
การแสดงเครื่องหมายและข๎อความบนฉลาก 

เครื่องหมาย ข๎อความ 

HCl* 
กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) 

< 10 กัดกรํอน กัดกรํอน 
> 10 หัวกะโหลกกับกระดูกไขว๎ 

กัดกรํอน 
พิษร๎ายแรง 
กัดกรํอน 

H2SO4 

กรดซัลฟูริก (sulfuric acid) 

< 10 กัดกรํอน กัดกรํอน 
> 10 หัวกะโหลกกับกระดูกไขว๎ 

กัดกรํอน 
พิษร๎ายแรง 
กัดกรํอน 

HNO3* 
กรดไนตริก (nitric acid) 

< 5 กัดกรํอน กัดกรํอน 
> 5 หัวกะโหลกกับกระดูกไขว๎ 

กัดกรํอน 
พิษร๎ายแรง 
กัดกรํอน 

Phenol 
ฟีนอล (phenol) 

< 5 กัดกรํอน กัดกรํอน 
> 5 หัวกะโหลกกับกระดูกไขว๎ 

กัดกรํอน 
พิษร๎ายแรง 
กัดกรํอน 

KOH* 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์  
(potassium hydroxide) 

< 10 กัดกรํอน กัดกรํอน 
> 10 หัวกะโหลกกับกระดูกไขว๎ 

กัดกรํอน 
พิษร๎ายแรง 
กัดกรํอน 

NaOH* 
โซเดียมไฮดรอกไซด์  

(sodium hydroxide) 

< 10 กัดกรํอน กัดกรํอน 

> 10 
หัวกะโหลกกับกระดูกไขว๎ 

กัดกรํอน 
พิษร๎ายแรง 
กัดกรํอน 

AgNO3 

ซิลเวอรไ์นเตรต (silver nitrate) 

< 5 กัดกรํอน กัดกรํอน 

> 5 
หัวกะโหลกกับกระดูกไขว๎ 

กัดกรํอน 
พิษร๎ายแรง 
กัดกรํอน 

แอมโมเนียน้ า (ammonia water) 
(free or chemically uncombined ) 

รวมทั้ง แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 
(ammonium hydroxide) 

< 5 กัดกรํอน กัดกรํอน 

> 5 
หัวกะโหลกกับกระดูกไขว๎ 

กัดกรํอน 
พิษร๎ายแรง 
กัดกรํอน 

กรดออกซาลิก (oxalic acid) * 
< 10 กัดกรํอน กัดกรํอน 
> 10 หัวกะโหลกกับกระดูกไขว๎ 

กัดกรํอน 
พิษร๎ายแรง 
กัดกรํอน 

เกลือของกรดออกซาลิก  
(salts of oxalic acid)  

< 10 กัดกรํอน กัดกรํอน 
> 10 หัวกะโหลกกับกระดูกไขว๎ 

กัดกรํอน 
พิษร๎ายแรง 
กัดกรํอน 

กรดอะซีติก (acetic acid) * ทุกความเข๎มข๎น กัดกรํอน กัดกรํอน 

กรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous acid) 
(free or combined) 

< 10 ของ 
available chlorine 

กัดกรํอน กัดกรํอน 

> 10 ของ 
available chlorine 

หัวกะโหลกกับกระดูกไขว๎ 
กัดกรํอน 

พิษร๎ายแรง 
กัดกรํอน 

* หมายถึง ในรูปของ free หรือ chemically unneutralized 
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(4.2) ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ประกอบด๎วยสารดังกลําวข๎างต๎น หากมีคํา pH อยูํในชํวงที่
มากกวํา 2 (pH2) แตํน๎อยวํา 11.5 (pH11.5) ได๎รับยกเว๎น มิต๎องแสดงเครื่องหมาย “กัดกรํอน” และ
ข๎อความ “กัดกรํอน” 

(4.3) ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ในการฆําเชื้อโรค ท าความสะอาดพ้ืน ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุ
ตํางๆ หรือซักผ๎าขาว หรือใช๎แก๎ไขการอุดตันของทํอหรือทางระบายสิ่งปฏิกูล ที่มิได๎ประกอบด๎วยสารข๎างต๎น 
หากมีคํา pH ตั้งแตํ 2 ลงไป (pH ≤2) หรือ ตั้งแตํ 11.5 ขึ้นไป (pH ≥11.5)  ให๎แสดงเครื่องหมาย “กัดกรํอน” 
และข๎อความ “กัดกรํอน” ที่ฉลากและต๎องแสดงเครื่องหมายพร๎อมทั้งข๎อความอ่ืนตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ .ศ. 2558 ด๎วย 
ถ๎าผลิตภัณฑ์นั้น มีคําความเป็นพิษเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศฯ ดังกลําว 

(4.4) การแสดงเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด๎วยสารที่ให๎ hypochlorous acid 
เชํน sodium dichlorocyanurate ในรูปที่ยังไมํเปียกน้ า (dry form) คือ รูปเม็ด 

(tablet)  ยกเว๎น ไมํต๎องแสดงเครื่องหมาย “หัวกะโหลกและกระดูกไขว๎” พร๎อมข๎อความ “พิษร๎ายแรง” และ 
เครื่องหมาย “กัดกรํอน” พร๎อมข๎อความ “กัดกรํอน” บนฉลากกลํองและอลูมิเนียมฟอยด์  แตํให๎แสดง
ข๎อความตํอไปนี้ “อยําสัมผัสผลิตภัณฑ์ (หรือใช๎ค าวํา วัตถุอันตราย)  ขณะมือเปียกน้ า” ที่แผงอลูมิเนียมฟอยด์  
ทั้งนี้ ให๎พิจารณาจากข๎อมูลตํอไปนี้ 

 คําความเป็นพิษของสารส าคัญและของผลิตภัณฑ์ ต๎องอยูํในระดับเป็นพิษน๎อย
มาก  (Slightly hazardous) 

 คําความเป็นกรด-ดําง (pH) ของผลิตภัณฑ์ที่ 1% solution และที่ dilution 
ขณะใช๎ ต๎องไมํอยูํในชํวงน๎อยกวําหรือเทํากับ 2 (pH ≤2) หรือ หรือมากกวํา
เทํากับ 11.5 (pH ≥11.5) 

(5) เครื่องหมายส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารออกซิไดส์ 
เชํน sodium dichloroisocyanurate ,หรือ hydrogen peroxide ตั้งแตํ 50% ขึ้นไป ให๎

ใสํสัญลักษณ์ตาม un recommendations on the transport of dangerous goods (UNRTDG) – Rev.17 
(2011) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

หรือ 

 

 

สารออกซิไดส์ หรือ ตามระบบ GHS 
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(6)  แนวทางการปฏิบัติในการแสดงเครื่องหมายอันตรายและข๎อความบนฉลากของผลิตภัณฑ์
ประเภทฉีดพํนอัดก๏าซ เพ่ือให๎เป็นไปตามหมวด 8 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความใน
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 และในข๎อ 3 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ดังนี้ 

(6.1) กรณีผลิตภัณฑ์น าเข๎าไมํเข๎าขํายต๎องด าเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2529) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ดังกลําว 

(6.2) กรณีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ (บรรจุก๏าซในประเทศ) จะต๎องด าเนินการตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) และกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535)  ได๎แกํ กระป๋องก๏าซมีความจุเกิน 
0.05 ลิตร และบรรจุก๏าซ ได๎แกํ ก๏าซไฮโดรคาร์บอนเหลว ซึ่งได๎แกํ โปรเปน (propane) โปรปิลีน (propylene)  
นอร์มัลบิวเทน (n-butane) ไอโซบิวเทน (isobutane)  หรือ   บิวทิลีนส์ (butylenes) อยํางใดอยํางหนึ่งหรือ
หลายอยํางผสมกันเป็นสํวนใหญํ โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

 เอกสารประกอบค าขอขึ้นทะเบียน 
 ให๎สํงเอกสารการค านวณการบรรจุของเหลวและก๏าซเพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลตามหัวข๎อ

ที่จะแสดงบนฉลาก ได๎แกํ ความจุของกระป๋องก๏าซ น้ าหนักสุทธิ ปริมาณก๏าซ อยํางน๎อย 1 ขนาดบรรจุ 
 ฉลากผลิตภัณฑ์ 
 ให๎แสดงหัวข๎อตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ได๎แกํ ความจุของ

กระป๋องก๏าซ น้ าหนักสุทธิ ปริมาณก๏าซ ความดันของก๏าซในกระป๋องก๏าซ ความดันสูงสุด และแสดงเครื่องหมาย
ไวไฟตามระบบ GHS หรือตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529)  โดยแสดงเฉพาะหัวข๎อไมํต๎องใสํตัวเลข 

7.4 หลักเกณฑ์การแสดงข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค  
การแสดงข๎อความบนฉลากต๎องเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง การแสดงข๎อความบนฉลากผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรค (ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 128 ตอนพิเศษ 7 ง 19 
มกราคม 2554 มีผลใช๎บังคับวันที่ 19 มกราคม 2555) ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ต๎องการแสดงสรรพคุณท าความ
สะอาดรํวมกับการฆําเชื้อโรคจึงต๎องเป็นไปตามข๎อ 1.7 ของประกาศฯ คือ ต๎องมีผลการทดสอบประสิทธิภาพท า
ความสะอาดและฆําเชื้อในขั้นตอนเดียว (One-Step cleaner disinfectant)  

7.4.1 เจตนารมณ์เดิมที่ออกประกาศ บังคับเฉพาะการแสดงสรรพคุณ แตํอยํางไรก็ตามชื่อ
ทางการค๎าซึ่งปรากฏบนฉลาก ก็ต๎องพิจารณาให๎สอดคล๎องกับประกาศด๎วย 

7.4.2 ข๎อความตามประกาศฯ “อนุญาตให๎แสดงข๎อความ......ตาม 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6 และ 1.7” หมายถึง การบังคับ = ต๎อง 

7.4.3 ค าวํา “ฆําเชื้อ” มีความหมายเดียวกับ “ฆําเชื้อโรค” 
7.4.4 กรณีมีผลฆําเชื้อแบคทีเรียในสถานพยาบาล (ทดสอบ 3 เชื้อตามที่ก าหนด) จะแสดง

ชื่อ หรือสรรพคุณ “ฆําเชื้อแบคทีเรีย” ซ่ึงต่ ากวําฆําเชื้อ  สามารถอนุญาตได๎ หากไมํ
ประสงค์ระบุสถานพยาบาล 

7.4.5 หากไมํมีผล One-Step ไมํอนุญาต “cleaner, ท าความสะอาด, ล๎าง”  ส าหรับ
ข๎อความ “sanitizer” ใช๎ได๎ “sanitizer” เป็นค าลอยๆ ใช๎ได๎  ไมํต๎องมี bacteria 
ก ากับ 

7.4.6 กรณีมีผล One-Step ค าวํา “ในขั้นตอนเดียวกัน” จะระบุหรือไมํก็ได๎ 
7.4.7 กรณีไมํมีผล One-Step ไมํอนุญาตให๎แสดงสารท าความสะอาดที่ใบส าคัญและฉลาก  
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7.4.8 กรณีมีผล One-Step ต๎องแสดงข๎อความบนฉลาก “ในกรณีที่พ้ืนผิวสกปรกมากให๎ท า
ความสะอาดกํอนใช๎” 

7.4.9 เนื่องจากกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) มีหน๎าที่หลักคือการท าความสะอาด
ขจัดคราบ  ไมํใชํสารเคมีที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับการฆําเชื้อโรค ดังนั้น 
ผลิตภัณฑ์ที่มีกรดไฮโดรคลอริกเป็นสารส าคัญ ถึงแม๎จะมีผลทดสอบประสิทธิภาพการ
ฆําเชื้อโรค แตํหากไมํใชํผลการทดสอบประสิทธิภาพท าความสะอาดและฆําเชื้อในขั้นตอน
เดียว (One-Step cleaner disinfectant) จะอนุญาตให๎แสดงเฉพาะสรรพคุณการท าความ
สะอาดเทํานั้น 

สํวนผลิตภัณฑ์ที่มีสารส าคัญเป็นสารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับการฆําเชื้อ
โรค เชํน สารกลุํม cationic surfactants จะไมํอนุญาตให๎แสดงสรรพคุณท าความสะอาด 
ยกเว๎น กรณีมีผลการทดสอบประสิทธิภาพท าความสะอาดและฆําเชื้อในขั้นตอนเดียว 
(One-Step cleaner disinfectant) 

7.4.10  ผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรคไมํเหมาะสมที่จะอ๎างสรรพคุณการฆําเชื้อไวรัสโดยไมํแสดงสรรพคุณ
การฆําเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา เนื่องจากโดยทั่วไปในสภาวะแวดล๎อมภายนอก 
(inanimate surface) เชื้อไวรัสจะไมํสามารถอยูํรอดได๎ ในขณะที่เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
สามารถอยูํรอดได๎ จึงมีความจ าเป็นในการใช๎ผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อแบคทีเรียหรือผลิตภัณฑ์ฆํา
เชื้อรา ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรคอยํางน๎อยควรต๎องมีผลทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียหรือ
เชื้อรา  และสามารถแสดงสรรพคุณการฆําเชื้อแบคทีเรียหรือการฆําเชื้อราได๎  สํวน
สรรพคุณการฆําเชื้อไวรัสจะสามารถแสดงรํวมด๎วยได๎ถ๎ามีผลการทดสอบกับเชื้อไวรัส  แตํ
จะไมํสามารถอ๎างเฉพาะสรรพคุณการฆําเชื้อไวรัสเพียงอยํางเดียวได๎ 

7.5 หลักเกณฑ์การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง  

7.5.1  หลักเกณฑ์การแสดงรูปภาพเกี่ยวกับธรรมชาติ (เชํน ใบไม๎ ดอกไม๎) บนฉลาก
ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง  ให๎ถือปฏิบัติดังนี้  

 
หากสารทุกตัวในสูตรสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ มาจากธรรมชาติทั้งหมด อนุญาตให๎แสดง

ภาพทีเ่กี่ยวกับธรรมชาติได๎ ยกเว้น  
(1)  กรณีสารส าคัญทุกตัวในสูตรสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ สกัดมาจากธรรมชาติ

ทั้งหมด อนุญาตให๎แสดงภาพที่เก่ียวกับธรรมชาติที่สอดคล๎องกับสารส าคัญนั้นๆ ได๎ 
(2)  กรณีสารส าคัญตัวใดตัวหนึ่งในสูตรสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์สกัดมาจากธรรมชาติ 

อนุญาตให๎แสดงรูปภาพ และหรือ ข๎อความที่เกี่ยวกับสารส าคัญที่มาจากธรรมชาตินั้นๆ ได๎ แตํต๎องแสดง
ข๎อความที่บํงบอกวํามีสารส าคัญท่ีเป็นสารสังเคราะห์ตัวอ่ืนบนฉลากให๎มีขนาดเทําเทียมกัน  

(3)  ยาจุดกันยุง  ซึ่งถือวําเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่ า สามารถแสดงรูปภาพเกี่ยวกับ
ธรรมชาติได๎ แตํการแสดงรูปภาพจะต๎องสอดคล๎องกับสูตรสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ 
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7.5.2 หลักเกณฑ์การแสดงข๎อความบนฉลากของผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง   
ให๎แสดงข๎อความ  “ห้ามน าไปใช้ทางการเกษตร” ด๎านหน๎าฉลาก ในผลิตภัณฑ์ที่อาจ

น าไปใช๎ทางการเกษตรได๎  เชํน ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงที่ใช๎โดยผู๎เชี่ยวชาญ  ผลิตภัณฑ์ก าจัดปลวก  ผลิตภัณฑ์
ก าจัดหนู  ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงประเภทวัตถุดิบเทคนิคอลเกรด 

7.5.3 หลักเกณฑ์การแสดงข๎อความบนฉลากซองน้ าซึมของผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ ายุง   
ข๎อความที่ต๎องแสดงบนฉลากซองน้ าซึม ผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ ายุง ได๎แกํ 
- ชื่อการค๎า 
- ชื่อและอัตราสํวนสารส าคัญ 
- ข๎อความ “วัตถุอันตราย ห๎ามรับประทาน” 
- ขนาดใช๎ เชํน 1 ซองตํอน้ า 200 ลิตร (ไมํใช๎ 1 ซอง/น้ า 200 ลิตร) 
- ขนาดบรรจุ เชํน 20 กรัม 
- ครั้งที่ผลิต (มีหัวข๎อระบุด๎วย) 
- วัน เดือน ปีที่ผลิต (มีหัวข๎อระบุด๎วย) 
(หมายเหตุ ข๎อความดังกลําวไมํจ าเป็นต๎องอยูํบนซองด๎านเดียวกัน) 

7.5.4 หลักเกณฑ์การแสดงข๎อความบนฉลากแผงส าหรับผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ ายุง  
-  ให๎เพ่ิมข๎อความ “วัตถุอันตราย ห๎ามรับประทาน” 

7.5.5 หลักเกณฑ์การแสดงข๎อความบนฉลากผลิตภัณฑ์ป้องกัน ควบคุม ไลํ ก าจัดแมลง สัตว์
แทะและสัตว์อ่ืน  

-  กรณีผลิตผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเพ่ือน าไปแบํงบรรจุ ให๎จัดท าฉลากภาษาไทยที่มี
ข๎อความครบถ๎วนตามผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป แตํระบุข๎อความในหัวข๎อวิธีใช๎วํา เพ่ือน าไปแบํงบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป และปรับข๎อความในหัวข๎อค าเตือนให๎เหมาะส าหรับผู๎ปฏิบัติงานในโรงงาน  
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7.6  ตัวอย่างการแสดงค า หรือข้อความท่ีอนุญาตและไม่อนุญาตบนฉลากวัตถุอันตราย 
แนวทางในการพิจารณาข๎อความที่แสดงบนฉลากวัตถุอันตรายสามารถแบํงได๎เป็น 3 กรณี

ตามลักษณะการพิจารณา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความที่แสดงบนฉลาก 

ข้อความที่ไม่อนุญาต เนื่องจาก
เป็นเท็จ / เกินความจริง /  
ในท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

 

ข้อความที่อาจอนุญาตได้  
หากมีเอกสาร / หลักฐานที่
สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความที่สามารถอนุญาตได้ 
โดยไม่ต้องแนบเอกสาร / 

หลักฐานประกอบ 

ข้อความที่เป็นเท็จ หรือเกินความ
จริง หรือข้อเท็จจริงในท านองโอ้อวด
สรรพคุณเกี่ยวกับ 
 สูตรสํวนประกอบ 
 ความปลอดภัยของสุขภาพและ

สิ่งแวดล๎อม 
 ประสิทธิภาพ 
 ข๎อความโอ๎อวดอื่นๆ 

 

ข้อความที่อนุญาตหากมีเอกสาร
ห ลั ก ฐ า น ส นั บ ส นุ น ก า ร แ ส ด ง
ข้อความเกี่ยวกับ 
 สูตรสํวนประกอบ/ คณุสมบัติของ

ผลิตภณัฑ ์
 ความปลอดภัยของสุขภาพและ

สิ่งแวดล๎อม 
 ประสิทธิภาพ 
 ข๎อความที่อนุญาตหากเป็นไปตาม

ข๎อเท็จจริงอื่นๆ ของผลิตภัณฑ ์

ข้อความที่อนุญาต  หากเป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
 
 สูตรสํวนประกอบ/ คณุสมบัติของ

ผลิตภณัฑ ์
 ความปลอดภัยของสุขภาพและ

สิ่งแวดล๎อม 
 ประสิทธิภาพ 
 ข๎อความที่อนุญาตหากเป็นไปตาม

ข๎อเท็จจริงอื่นๆ ของผลิตภัณฑ ์
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7.6.1 ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทุกประเภท 

(1) ไม่อนุญาตให้แสดงค าหรือข้อความบนฉลาก เนื่องจากเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกิน
ความจริงในท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ยา 

ไมํอนุญาตเนื่องจากเกี่ยวกับ 
สูตรสํวนประกอบ /  

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

ยกเว๎น ยาจุดกันยุง เนื่องจากเป็น 
ชื่อมาตรฐาน  สมอ. 

น้ ายา - 

สูตรยาพิเศษ - 
สูตรพิเศษ ยกเว๎น “ลักษณะพิเศษ” / 

“ออกแบบพิเศษ”  ต๎องมีเอกสาร
ที่สามารถสนับสนุน / ชี้แจงได๎วํามี
ลักษณะพิเศษหรือออกแบบพิเศษ
อยํางไร 

Special formula 
ด๎วยสูตรพิเศษและเอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ 

ไมํมีสํวนประกอบของ ชื่อสารเคมี เนื่องจากสื่อให๎เข๎าใจได๎วํา
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยเพราะ
ไมํมีสารเคมีนี้ 

กลิ่นมวลดอกไม๎ 
 

ไมํอนุญาตเนื่องจากเกี่ยวกับ 
สูตรสํวนประกอบ/ 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

เนื่องจากกลิ่นที่ใช๎ไมไํด๎มาจาก
ดอกไม๎หลายชนดิ  แตํอาจอนุญาต
ข๎อความ “กลิ่นดอกไม”๎ หาก
สามารถชี้แจงได๎วํากลิ่นที่ใช๎เป็น
กลิ่นดอกไม๎ หรือให๎ระบุเป็นชื่อ
กลิ่นที่ใช๎ 

ไมํเป็นอันตราย 

ไมํอนุญาตเนื่องจากเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของสุขภาพ 

และสิ่งแวดล๎อม 

- 
ไมํเป็นพิษ - 
ปลอดภัย - 
ปลอดภัยส าหรับคุณ - 
มีความปลอดภัยกับเด็ก - 
Child Friendly      
ผํานการทดสอบแล๎ววําปลอดภัย - 
เพ่ือบ๎านที่สะอาดและปลอดภัย - 
ไมํมีสารเคมีตกค๎าง - 
ไร๎สารตกค๎างที่เป็นอันตราย - 
ไร๎สารตกค๎าง - 
ไมํมีผลตํอเด็ก สัตว์เลี้ยงและ
อาหาร 

- 

สูตรไมํระคายเคือง - 
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ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

หํวงใยสิ่งแวดล๎อม ไมํอนุญาตเนื่องจากเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของสุขภาพ 

และสิ่งแวดล๎อม 

- 
ไมํระคายเคือง - 
คุ๎มคําทุกวัน 
 

- 

ปราศจากการระคายเคือง 

ไมํอนุญาตเนื่องจากเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของสุขภาพ 

และสิ่งแวดล๎อม 

- 
ไมํระคายเคืองผิวหนัง - 
Skin allergy free - 
อํอนโยนตํอผิวคุณ ไมํอนุญาตการแสดงข๎อความท านอง

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เชนํ เพ่ือผิว
เนียนนุํมชุํมชื่น สูตรบ ารงุผิว เป็นต๎น 

นุํมละมุน ใช๎ได๎ทุกวัน อํอนโยน
ส าหรับผิว 
Gentle to skin / Skin kind      - 
อํอนโยนตํอทุกสภาพผิว - 
ใช๎ได๎บํอยเทําท่ีต๎องการ 
 

เนื่องจากเป็นการชักจูงให๎ใช๎เกิน
ความจ าเป็น 

Safe 
 

จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป หากเมือ่
ผสมกับค าอ่ืนแล๎ว ท าให๎เกิดการเข๎าใจ
ผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยจะไมํอนุญาต 

สดชื่น 
 

เนื่องจากค าวํา “สดชื่น” มี
ความหมายในเชิงที่เกี่ยวข๎องกับ
สุขภาพอาจสื่อให๎เกิดความเข๎าใจ
วําผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นนี้มีผลดีตํอ
สุขภาพ ซึ่งไมํเหมาะสม 
กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ยกเว๎น 
ผลิตภัณฑ์ซักผ๎าที่ไมํมีสารส าคัญ
เป็นสารฆําเชื้อด๎วย 

Natural Fresh เนื่องจากโอ๎อวดเกินจริง 
ปรับอากาศ - 
AIR REFREHSER - 
ปกป้องสุขภาพของคุณและ
สิ่งแวดล๎อม 

- 

ไมํเป็นอันตรายตํอสิ่งแวดล๎อม - 
ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม - 
ไมํท าลายชั้นบรรยากาศ เนื่องจากกํอให๎เกิดความเข๎าใจผิด/ 

คลาดเคลื่อนได๎วํา ผลิตภัณฑ์
ปลอดตํอสิ่งแวดล๎อม 

 

จึงชํวยรักษาสภาพแวดล๎อม 
หํวงใยสิ่งแวดล๎อม 
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ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ได๎ผล 100 % (ร๎อยเปอร์เซ็นต์) 

ไมํอนุญาตเนื่องจากเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

 

- 
ประสิทธิภาพสูง อนุญาตเฉพาะค าวํา 

“ มีประสิทธิภาพ”  แตํต๎องมี
ผลทดสอบประสิทธิภาพที่สามารถ

สนับสนุนได๎ 
 
 
 

ด๎วยสูตรพลังประสิทธิภาพ 
Highly  effective 
ประสิทธิภาพเยี่ยม 
ระบบเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 

ได๎ผลเด็ดขาด 

ไมํอนุญาตเนื่องจากเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

 

- 
ออกฤทธิ์แรง - 
Rapidly 

ค าตํางๆ เหลํานี้จะพิจารณาเป็น
รายกรณีไป หากเม่ือผสมกับค าอ่ืน

แล๎วเป็นการโอ๎อวดเกินจริง 
ไมํอนุญาต 

 

Fast 
Strong 
Advance 
Special 
พิเศษ 
Perfect 
Potent 
Extra 
Strength 
Powerful 
Utmost - 
ยอดเยี่ยม - 
พลังแรง - 
ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณภาพ - 
FIRST QUALITY - 
โดยความควบคุมของกระทรวง
สาธารณสุข 

- 

No Animal Testing เนื่องจากไมํเกี่ยวข๎องกับสาระส าคัญ
ของตัวผลิตภัณฑ์ และกํอให๎เกิด
ความเข๎าใจผิด / คลาดเคลื่อนได๎
วําผลิตภัณฑ์รํวมอนุรักษ์สัตว์ 

ไมํอนุญาตการแสดงรูปภาพ / 
ข๎อความเชิงเปรียบเทียบระหวําง
ผลิตภัณฑ์ 

เนื่องจากไมํอนุญาตการโฆษณาใน
เชิงเปรียบเทียบ 
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ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ผลิตภัณฑ์ (ท าความสะอาด) ที่
ได๎รับความนิยมทั่วโลก 

ไมํอนุญาตเนื่องจากเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

 

ไมํอนุญาตข๎อความเกี่ยวกับผล
ส ารวจความนิยม / ความพึงพอใจ
ทางการตลาด หรือข๎อความแสดง
การรับรองโดยองค์กรหรือบุคคล 

เนื่องจากเป็นข๎อความในเชิงโฆษณา
โอ๎อวด 

ผลิตภัณฑ์ชั้นน าของโลก 
ขายดีอันดับ 1 ของโลก 
ผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับการยอมรับโดย
ผู๎ผลิต(เครื่องล๎างจาน) ชั้นน า 
ยอดขายอันดับ 1 ในประเทศ 
ส ารวจโดย… ระหวํางเดือน… 
ผลิตภายใต๎ลิขสิทธิ์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- 

เครื่องหมาย “THAILAND  
BEST” 

ไมํอนุญาต เนื่องจากเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

 

ต๎องมีเอกสารสนับสนุน และ
ลักษณะเครื่องหมายต๎องตรงตาม
หลักฐานที่ใช๎อ๎างอิง 

ไร๎กังวล เนื่องจากค าวํา “ไร๎กังวล ” 
หมายความวํา หายหํวง สมบูรณ์แบบ 
เป็นค าที่โอ๎อวด 

ปัญหาจะหมดไป เมื่อใช๎ (ชื่อ
ผลิตภัณฑ์) 

- 

ของแท๎ ของปลอม และรูป
ผลิตภัณฑ์ของแท๎และของปลอม 
 

ไมํอนุญาตเนื่องจากไมํอยูํใน
เงื่อนไขการแสดงฉลากวัตถุ

อันตรายและ ไมํสามารถพิสูจน์
ข๎อเท็จจริงได๎ 

เป็นการแสดงวํามีของปลอมอยูํใน
ท๎องตลาดซึ่งไมํสามารถพิสูจน์
ข๎อเท็จจริงได๎  

มั่นใจในคุณภาพทุกครั้งที่ใช๎งาน ไมํอนุญาต เนื่องจากเป็นข๎อความ
ทีเ่ป็นเท็จหรือเกินความจริงใน

ท านองโอ๎อวดสรรพคุณ 

- 

ระวัง! สารกํอมะเร็ง  ไมํอนุญาต เนื่องจากเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของสุขภาพ 

และสิ่งแวดล๎อม 

- 

สัญลักษณ์ มผช (มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน) 

ไมํอนุญาต เนื่องจากไมํเกี่ยวข๎อง
กับผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ทางบ๎านเรือน

และสาธารณสุข 

- 

HACCP CERTIFIED  ข๎อความที่ไมํอนุญาตอ่ืนๆ - 
GMP CERTIFIED ข๎อความที่ไมํอนุญาตอ่ืนๆ - 
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(2) ข้อความที่อาจอนุญาตได้ หากมีเอกสาร / หลักฐานที่สามารถสนับสนุนได้ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ลักษณะพิเศษ 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับสูตรสํวนประกอบ / 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

ต๎องมีเอกสารที่สามารถสนับสนุน 
/ ชี้แจงได๎วํามีลักษณ์พิเศษ

ออกแบบเฉพาะ มีคุณสมบัติพิเศษ
หรือคิดค๎นขึ้นเป็นพิเศษอยํางไร 

ออกแบบพิเศษ 
ออกแบบเฉพาะ 
คุณสมบัติพิเศษ 
ที่คิดค๎นขึ้นเป็นพิเศษ 
สารสกัดจากธรรมชาติ - 
มีประสิทธิภาพ อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง

เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 

ต๎องมีผลทดสอบประสิทธิภาพที่
สามารถสนับสนุนได๎ สูตรประสิทธิภาพ 

Effective  formula 
ลิขสิทธิ์เฉพาะจากผลิตภัณฑ์… อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริงอ่ืนๆ 

ของผลิตภัณฑ์ 
การอ๎างลิขสิทธิ์อ๎างได๎ต๎องมี
เอกสารสนับสนุน ซึ่งเป็นบุคคล 
หรือนิติบุคคลไมํใชํของผลิตภัณฑ์ 

เทคโนโลยีจากประเทศ… 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริงอ่ืนๆ 
ของผลิตภัณฑ์ 

ต๎องมีเอกสารสนับสนุนได๎วําเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีการคิดค๎นจาก
ประเทศนั้นๆ จริง 

The original (BLUE) sanitizer ต๎องเอกสารที่สนับสนุนวําเป็นผู๎
คิดค๎นผลิตภัณฑ์ 

ชนิดถุงเติม  ชํวยลดปริมาณขยะ ต๎องมีเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 

การกลําวอ๎างคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์  ได๎แกํ มีสํวนผสม / มี
สํวนประกอบของสาร เชํน มีสาร
ให๎ความสดใส (brightening  
agent) 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริงอ่ืนๆ  
ของผลิตภัณฑ์ 

 

ต๎องสํงเอกสารอ๎างอิงคุณสมบัติ
นั้นๆที่สอดคล๎องตามความเข๎มข๎น
ของสารในสูตรสํวนประกอบ
ประกอบการพิจารณา 
 

การกลําวอ๎างคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ เชํน  
- ท าให๎ผ๎าสีสดใส 
- เคลือบพื้นผิวให้เงางาม          

ต๎องสํงผลการทดสอบของ
ผลิตภัณฑ์สนับสนุนการแสดง
คุณสมบัตินั้นๆ ประกอบการ
พิจารณา 
 

การแสดงเครื่องหมายรับรอง
ผลิตภัณฑ์ เชํน  
- Green Label Singapore 
- Good Design Award  

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริงอ่ืนๆ 
ของผลิตภัณฑ์ 

 

ต๎องมีหลักฐานการได๎รับการ
รับรองเครื่องหมาย และลักษณะ
เครื่องหมายต๎องตรงตามหลักฐาน
ที่ใช๎อ๎างอิง และรับรองวํา จะแสดง
เครื่องหมายจนถึงวันหมดอายุของ
เครื่องหมายดังกลําวนั้นเทํานั้น 
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ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ตราสัญลักษณ์ Thailand 
Trusted Mark (TTM) 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริงอ่ืนๆ  
ของผลิตภัณฑ์ 

ต๎ อ ง มี เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น  คื อ 
หนังสือรับรอง (Certificate) ให๎ใช๎
ตราสัญลักษณ์  Thailand 
Trusted Mark (TTM) จากกรม
สํงเสริมการสํงออก ที่ออกให๎โดย
สอดคล๎องกับโรงงานผู๎ผลิตของ
ผลิ ตภัณฑ์  และจะต๎ องมี กา ร
รับรองวําจะแสดงตราสัญลักษณ์
บนฉลากตามระยะเวลาที่ได๎รับ
หนังสือรับรอง 

ได๎รับการรับรองเป็นสินค๎าฉลาก
เขียว (Green Label) จากสถาบัน
สิ่งแวดล๎อมไทย” และเครื่องหมาย
ฉลากเขียว 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริงอ่ืนๆ   
ของผลิตภัณฑ์ 

 

ต๎องมีเอกสารหนังสือรับรองจาก
จากสถาบันสิ่งแวดล๎อมไทย
ประกอบการพิจารณา 

เครื่องหมาย อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริงอ่ืนๆ ต๎องชี้แจงที่มาของเครื่องหมาย 
 

เจ๎าแรกในเมืองไทย...(พร๎อมระบุ
สํวนขยายความ) 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริงอ่ืนๆ   
ของผลิตภัณฑ์ 

เนื่องจากเป็นข๎อความที่ยากตํอ
การพิสูจน์ 

พัฒนาจากผลวิจัยรํวมกับ 
...(ระบสุถาบันการศึกษา)..... 
Developed from Joint 
Research with ......(ระบุ
สถาบันการศึกษา).......  

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริงอ่ืนๆ   
ของผลิตภัณฑ์ 

ต๎องมีหนังสือจาก
สถาบันการศึกษาดังกลําว ที่
รับรองวําอนุญาตให๎แสดงข๎อความ
นั้นๆได๎ 

สัญลักษณ์ OTOP (พร๎อมระบุปีที่
ได๎รับ) 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริงอ่ืนๆ   
ของผลิตภัณฑ์ 

ต๎องมีเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 

Japan Active Ingredient 
 
 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง 
เกี่ยวกับสูตรสํวนประกอบ  
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

โดยให๎ท าเครื่องหมายแสดงวํา
หมายถึง (ระบุชื่อ active 
ingredient) และให๎แนบหนังสือ
รับรองวําทุก lot. จะใช๎วัตถุดิบ 
(ระบุชื่อ active ingredient) จาก
ประเทศญี่ปุ่นเทํานั้น) 
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1.3  ข้อความที่สามารถอนุญาตได้ โดยไม่ต้องแนบเอกสาร / หลักฐานประกอบ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ใหมํ อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับสูตรสํวนประกอบ / 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

- 
สูตรใหม ํ - 

FRAGRANCE FREE  
 

อนุญาต หากเป็นข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับสูตรสํวนประกอบ/
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

- 

หากทํานไมํพึงพอใจในสินค๎านี้  
กรุณาน ามาคืนหรือเปลี่ยนใหมํได๎
ที่.................. อนุญาตหากเป็นไปตามข๎อเท็จจริง

อ่ืนๆของผลิตภัณฑ์ 

- 

สินค๎าประกันความพึงพอใจ ไมํ
พอใจยินดีคืนเงิน 

- 

สินค๎าคุณภาพจาก................. - 
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7.6.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกัน  ควบคุม ไล่ ก าจัดแมลง  สัตว์แทะและสัตว์อ่ืน 

(1) ผลิตภัณฑ์ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก าจัดแมลง สัตว์แทะ และสัตว์อ่ืนทุกประเภท  

 (1.1) ไม่อนุญาตให้แสดงค าหรือข้อความที่ มีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก 
เนื่องจากเป็นข้อความที่เท็จหรือเกินความจริงหรือในท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

กลิ่นสะอาดสดชื่น 

ไมํอนุญาต เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของสุขภาพและสิ่งแสดล๎อม 

เนื่องจากค าวํา “สดชื่น” มี
ความหมายในเชิงที่เกี่ยวข๎อง
กับสุขภาพอาจสื่อให๎เกิดความ
เข๎าใจวําผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นนี้มี
ผลดีตํอสุขภาพ ซึ่งไมํเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 
ยกเว๎น ผลิตภัณฑ์ซักผ๎าที่ไมํมี
สารส าคัญเป็นสารฆําเชื้อด๎วย 

ผลิตภัณฑ์... มีคํา LD50 > 100,000 
mg/kg  B.W. 

เนื่องจากการค านวณคํา  LD50 
ของผลิตภัณฑ์ประกอบการขึ้น
ทะเบียนค านวณเฉพาะ
สารส าคัญเทํานั้น เป็นการ
ค านวณแบบครําวๆ เพ่ือแสดง
สัญลักษณ์ความเป็นพิษบน
ฉลาก และการแสดงข๎อความที่
เกี่ยวข๎องกับความปลอดภัย 
อาจท าให๎ผู๎ใช๎ขาดความ
ระมัดระวังในการใช๎ 

องค์การอนามัยโลกจัด อีโทเฟนพร็อกซ ์
ให๎อยูํในกลุํมสารออกฤทธิ์ไมํ
กํอให๎เกิดอันตรายแบบเฉียบพลัน
เมื่อใช๎อยํางปกติ (Table 5: Active 
ingredients unlikely to present 
acute hazard in normal use) 
 

ไมํให๎แสดงข๎อความที่เกี่ยวข๎อง
กับความปลอดภัย เนื่องจาก
ท าให๎ผู๎ใช๎ขาดความระมัดระวัง
ในการใช๎ 

ไร๎กลิ่น/ Odorless ไมํอนุญาต เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของสุขภาพและสิ่งแสดล๎อม 

เนื่องจากข๎อความดังกลําว
อาจจะท าให๎ผู๎ใช๎ไมํระมัดระวัง
และอาจเกิดอันตรายได๎ 

ไร๎กลิ่นรบกวน ไมํอนุญาตเกีย่วกับความปลอดภัย
ของสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 

 

- 
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ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

กลิ่นหอมหมื่นลี้ 
กลิ่นดอกหอมหมื่นลี้ 

ไมํอนุญาตเนื่องจากเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของสุขภาพและ

สิ่งแวดล๎อม 

เนื่องจากชื่อกลิ่นดังกลําวเข๎า
ขํายในเชิงโอ๎อวดและเชิญชวน
ให๎สูดดมซึ่งอาจท าให๎ผู๎บริโภค
ขาดความระมัดระวังในการใช๎ 

ก าจัดแมลงได๎ทุกชนิด 

ข๎อความที่ไมํอนุญาตเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ 

- 
สูตรเพ่ิมประสิทธิภาพ เนื่องจากไมํมีความชัดเจน 

โดยจะท าให๎ผู๎บริโภคเข๎าใจได๎
วํามีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นจาก
สูตรอ่ืน 

ปราศจากยุง หมดหํวงเรื่องยุง ไมอํนุญาตอ่ืนๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ - 
ปลอดยุง 

 
 

ไมํอนุญาตอ่ืนๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
 
 

“ปลอด” เทียบเทํากับค าวํา 
100% 

ไมํอนุญาตการแสดงข๎อความ
เกี่ยวกับโรค และอาการของโรค 
พาหะของโรคบนฉลาก 

เนื่ องจากเมื่ อสรุปข๎อความ
โดยรวมแล๎วจะเป็นการชี้น าให๎
ผู๎ บ ริ โ ภ ค เ ข๎ า ใ จ วํ า เ มื่ อ ใ ช๎
ผลิตภัณฑ์นี้แล๎วจะสามารถ
ป้องกันโรคได๎  เชํน  ก าจั ด
ยุงลายอยํางได๎ผล ยุงลายเป็น
สาเหตุของโรคไข๎ เลือดออก 
เป็นต๎น ทั้งนี้ หากมีผลทดสอบ
ภาคสนามของผลิตภัณฑ์ให๎
พิจารณาเป็นกรณีไป 

ฆาตกรตัวร๎ายในบ๎านคุณ  เนื่องจากเป็นการโฆษณาโอ๎
อวด 

ฤทธานุภาพเต็มพ้ืนที่ - 
พลังใหมํ ! - 
ไร๎แมลงสาบกวนใจ ใช๎....(ชื่อ
ผลิตภัณฑ์)....... 

ไมํอนุญาต เนื่องจากเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

- 

ไมํมีสํวนผสมยาฆําแมลง ไมํอนุญาตเนื่องจากเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของสุขภาพและ

สิ่งแวดล๎อม 

- 

...(เชํน ชื่อบริษัท).....LEADING 
INNOVATION IN PEST 
MANAGEMENT 

ไมํอนุญาตอ่ืนๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
 

- 
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(1.2) ข้อความทีอ่าจอนุญาตได้  หากมีเอกสาร / หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 
การแสดงฤทธิ์ตกค๎างของผลิตภัณฑ์
ก าจัดแมลงมากกวํา 3 เดือน 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ 

ต๎องสํงผลทดสอบ
ประสิทธิภาพในภาคสนาม
ประกอบการพิจารณา 

ปกป้องคุณจากยุงลาย อนุญาตในผลิตภัณฑ์ประเภท
ป้องกันยุงชนิดแผํน / ชนิด
ของเหลวที่ใช๎กับเครื่องไฟฟ้า 
ยาจุดกันยุง  และผลิตภัณฑ์ไลํ
แมลงส าเร็จรูป หากมี
ผลทดสอบประสิทธิภาพทาง
ชีววิเคราะห์ตํอยุงลาย 

ก าจัดยุงลายอยํางได๎ผล 

ปกป้องคุณและครอบครัวจากยุงร๎าย อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ 

- 

สกัดจากน้ ามันหอมระเหยจากส๎ม, 
Extracted from orange essential oil 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ 

- 

SMALL BREEDS, 
ส าหรับสุนัขสายพันธุ์เล็ก 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ 

ให๎ชี้แจงเกี่ยวกับสูตรของ
ผลิตภัณฑ์ 
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(2) ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงในบ้านเรือน ชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซ 

(2.1) ไม่อนุญาตให้แสดงค าหรือข้อความที่ มีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก 
เนื่องจากเปน็ข้อความท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

สูตรพิเศษส าหรับยุงโดยเฉพาะ ไมํอนุญาตเนื่องจาก เกี่ยวกับสูตร
สํวนประกอบ / คุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ 

- 
Specially  formulated  for  
mosquitoes 

- 

สูตรฆาํแมลงเรียบ…รวด…เร็ว 

ไมํอนุญาตเนื่องจากเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ 

เนื่องจากค าวํา  ฆําเรียบ / ตาย
เรียบ   
= 100% สํวนค าวํา รวดเร็ว
ไมํมีขอบเขตท่ีชัดเจนวําเร็ว
แคํไหน    
กรณีแสดงเป็นฆําแมลงได๎เร็ว
ภายใน…...นาที ต๎องมีเอกสาร
ที่สามารถสนับสนุนได๎ 

พิฆาตยุงแรงสูง 

ข๎อความทีไ่มํอนุญาตอ่ืนๆ 

- 
สูตรมือปราบแมลง - 
เพ่ิมพลังก าจัด - 
ลํา - 
ค๎นหา - 

 

 



68  
 แนวทางการพิจาณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
 

(2.2)  ข้อความที่อาจอนุญาตได้  หากมีเอกสาร / หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

2.2.2  ข้อความที่อาจอนุญาตได้  หากมีเอกสาร / หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

without  the  pungent  smell อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สูตรสํวนประกอบ / คุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ 
 

- 
โดยไมํทิ้งกลิ่นเหม็น - 
หัวฉีดพิเศษ - 
หัวฉีดเฉพาะทาง - 
ฆําแมลงได๎เร็ว   ภายใน...นาที อนุญาตหากข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
- 

ก าจัดแมลงได๎หลายชนิด   เชํน... ต๎องมีผลทดสอบ
ประสิทธิภาพที่สนับสนุนได๎ 

สูตรไร้สารแต่งกลิ่น อนุญาตหากเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สูตรส่วนประกอบ / คุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ 
 

- 

 
 
 
(2.3) ข้อความที่สามารถอนุญาตได้ โดยไม่ต้องแนบเอกสาร / หลักฐานประกอบ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

การแสดงเครื่องหมายและข๎อความ  
Ozone  safe 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สูตรสํวนประกอบ / คุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ 

โดยให๎พิจารณาจากสูตร
สํวนประกอบ 
วําไมํมีสารที่ท าลายชั้น
บรรยากาศ 
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(3) ผลิตภัณฑ์ก าจัดตัวเบียนภายนอก เช่น เห็บ หมัด เป็นต้น 

(3.1) ไม่อนุญาตให้แสดงค า หรือข้อความที่มีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก 
เนื่องจากเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือในท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ปลอดภัยตํอสุนัข ไมํอนุญาต เนื่องจาก เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของสุขภาพและ

สิ่งแวดล๎อม 
 

- 

โค  กระบือ  แพะ  แกะ  และสุกร ไมํอนุญาต เนื่องจากเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ 

เนื่องจากเป็นสัตว์ปศุสัตว์ 
ท าให๎ผิวหนังสุขภาพดี 
 

- 

ส าหรับสุนัขทุกสายพันธุ์ 
ข๎อความที่ไมํอนุญาตอ่ืนๆ 

- 
Healthy happy  dog  for life  

 
 

 

(3.2) ข้อความที่อาจอนุญาต หากมีเอกสาร / หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎บนตัวสัตว์ที่ไมํมีการล๎าง
ออก (กรณีท่ีฉลากมาตรฐานระบุให๎
ล๎างออก) 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  
เกี่ยวกับความปลอดภัยของสุขภาพ

และสิ่งแวดล๎อม 

ต๎องมีเอกสารข๎อมูลความเป็น
พิษจากการใช๎ผลิตภัณฑ์กับ
สัตว์เลี้ยงชนิดนั้นๆหรือ
เอกสารอ๎างอิงประกอบ 
 

ขนเป็นเงางาม อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 

- 
ถนอมขนให๎เงางาม - 
สามารถตัดวงจรชีวิตของหมัดได๎ - 
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(4)    ผลิตภัณฑ์ไล่แมลง  ชนิดทาผิวหนัง  

 (4.1) ไม่อนุญาตให้แสดงค า หรือข้อความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก  เนื่องจากเป็น
ข้อความที่เป็นเท็จ หรือเกินความจริงในท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ใช๎เป็นผ๎าเย็น 
ไมํอนุญาต เกี่ยวกับสูตร

สํวนประกอบ / คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ 

 

- 
ผ๎าหอม - 
น้ าหอม - 
Refreshing  tissue - 
ผลิตด๎วยใยผ๎าที่อํอนนุํม  จึงให๎สัมผัสที่
นุํมนวลตํอผิว 

เนื่องจากไมํเกี่ยวข๎องกับ
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ 

โลชั่นธรรมชาต ิ

ไมํอนุญาต เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 

 

- 
ไมํอนุญาตการแสดงรูปเด็ก  ถึงแม๎จะ
เป็นรูปการ์ตูน 

หากรูปนั้นขัดกับอายุของเด็ก
ในค าเตือน  เชํน  การ์ตูนรูป
เด็กทารก อาจท าให๎เกิดความ
เข๎าใจผิดวําสามารถใช๎กับเด็ก
อายุ < 2 ปีได๎ 

DEET Free ไมํอนุญาตเกี่ยวกับสูตรสํวนประกอบ 
/ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

- 
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(4.2) ข้อความที่อาจอนุญาตได้ หากมีเอกสาร / หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ไมํมีสี  จึงไมํเปรอะเปื้อนเสื้อผ๎า 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  
เกี่ยวกับสูตรที่สํวนประกอบ / 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

- 
สเปรย์โลชั่นสมุนไพรป้องกันยุง หากลักษณะสูตรมี

สํวนประกอบของสมุนไพรที่
ไมํแปรสภาพหรือสารสกัด
จากสมุนไพร 

Family  care - 
Smooth  & dry 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  
เกี่ยวกับสูตรที่สํวนประกอบ / 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์
ประกอบด๎วย  starch  corn 
10 %w/w  และมีผลทดสอบ
ความ dry และ smooth  บน
ผิวหนังจาก skin  
investigation  and  
technology  (Germany) 
ประกอบการพิจารณา 

Not oily  or greasy 
Powder dry formula 
สเปรย์กันยุงสูตรแป้ง 

การแสดงข๎อความในท านองที่อ๎างวํา
ผลิตภัณฑ์ยังมีประสิทธิภาพในการไลํ
ยุงในภาวะที่รํางกายมีเหงื่อออก 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง   
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 

ต๎องมีผลทดสอบประสิทธิภาพ
ตํอบุงลายในสภาวะที่รํางกายมี
เหงื่อ 

 

 (4.3) ข้อความทีส่ามารถอนุญาตได้ โดยไม่ต้องแนบเอกสาร / หลักฐานประกอบ  

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ประกอบไปด๎วยสารออกฤทธิ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  
เกี่ยวกับสูตรสํวนประกอบ / 

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ 

- 

หอม / มีกลิ่นหอม - 

การระบุระยะเวลาป้องกันยุงบนฉลาก อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  
เกี่ยวกับสูตรสํวนประกอบ / 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

อนุญาตให๎ระบุระยะเวลาป้องกัน
ยุงบนฉลากได๎ตามระยะเวลาใน
ผลทดสอบประสิทธิภาพแตํไมํ
เกิน7 ชั่วโมง 

ไม่เหนียวเหนอะหนะ อนุญาตหากเป็นข้อเท็จจริง  
เกี่ยวกับสูตรส่วนประกอบ / 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

- 
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(5)    ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ชนิดทาผิวหนัง 

(5.1) ไม่อนุญาตให้แสดงค าหรือข้อความที่ มีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก 
เนื่องจากเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือในท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ไมํอนุญาตค าวํา หอม   
เทียนหอมกันยุง   
ในผลิตภัณฑ์เทียนจุดไลํยุง 

ไมํอนุญาต  เกี่ยวกับสูตร
สํวนประกอบ / คุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ 

- 

สบายผิว เพราะไม่ต้องทาอะไร 
 

ไม่อนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

- 

 

(5.2) ข้อความท่ีอาจอนุญาตได้  หากมีเอกสาร / หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ป้องกันยุงร้าย โดยไม่ต้องทาโลชั่นกัน
ยุง 

อนุญาตหากเป็นข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 

ต้องมีผลทดสอบ
ประสิทธิภาพที่สนับสนุน 
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(6)    ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงในบ้านเรือนชนิดเหย่ือ 

 (6.1) ข้อความที่อาจอนุญาตได้  หากมีเอกสาร / หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

วิธีการก าจัดแมลงสาบแบบใหมํ อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  
เกี่ยวกับสูตรสํวนประกอบ / 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

- 
กลไกก าจัดแมลงสาบแบบใหมํ - 
สูตรลํอแมลง - 
ผลิตภัณฑ์นี้มีสารดึงดูดมดให๎มากินเหยื่อ
แล๎วกลับไปป้อนให๎มดตัวอ่ืนๆในรังจน
คํอยๆตายไป จึงควรวางเหยื่อไว๎ตํอเนื่อง
เพ่ือป้องกันการกลับมาของมด 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  
เกี่ยวกับสูตรสํวนประกอบ / 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

- 

โดยไมํจ าเป็นต๎องเก็บกวาดซากแมลง อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 
 
 
 

- 
จะตายพร๎อมกนัในรัง - 
ชนิดใหมํที่สามารถฆําได๎ทั้งรัง - 
ฆํามดได๎ทั้งรัง - 
ก าจัดไขํตัดวงจรชีวิตแมลงสาบอยํางแท๎จริง - 
ก าจัดแมลงสาบแม๎ในที่หลบซํอน - 
ใช๎งําย สะดวก ประหยัด สะอาด 
 

อนุญาต หากเป็นข๎อเท็จจริงเก่ียวกับ
สูตรสํวนประกอบ/คุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ ์

- 
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(7)    ยาจุดกันยุง 

 (7.1) ไม่อนุญาตให้แสดงค าหรือข้อความที่ มีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก
เนื่องจากเป็นข้อความท่ีเป็นเท็จหรือเกินความเป็น  จริงในท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ยาจุดกันยุงที่ไมํแตํงสี  ไมํอนุญาต 
ข๎อความ สีธรรมชาติ 

ไมํอนุญาต  เกี่ยวกับสูตร
สํวนประกอบ / คุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ 

แตํอนุญาต  ไมํเจือสี
สังเคราะห์ 

ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ  99 % 
 
 
 

เนื่องจากท าให๎ผู๎บริโภคเกิด
ความเข๎าใจผิดวําผลิตภัณฑ์มี
ความปลอดภัยสูง  ซึ้งใน
ความเป็นจริงแล๎วผลิตภัณฑ์
สมุนไพรจุดไลํยุงสามารถ
แสดงข๎อความนี้ได๎ 

ผสมสารสกัดจากไพรีทรัมธรรมชาติ  / 
Natural Pyrethrum Extract 
Added 
 
 

ไมํอนุญาต  เกี่ยวกับสูตร
สํวนประกอบ / คุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ 

เนื่องจากท าให๎เข๎าใจผิดวํา
ผลิตภัณฑ์มีสํวนผสมของ
สารส าคัญจากธรรมชาติ
เทํานั้น   ซึ่งขัดแย๎งกับ
ข๎อเท็จจริงที่มีสารส าคัญอ่ืนมิ
ได๎มาจากธรรมชาติ 

เพ่ิมเติมสํวนผสมจากสมุนไพร
ธรรมชาติ / Natural Herbal 
Ingredients Added 

ให๎ใช๎ ข๎อความ เป็น  
“ผสมผงใบตะไคร๎หอม   
ผงใบยูคาลิปตัส  ผงขมิ้นชัน” 
ตามข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ............เทํา เนื่องจากไมํอนุญาตการแสดง
รูปภาพ/ข๎อความเชิง
เปรียบเทียบระหวําง
ผลิตภัณฑ์ 

เพ่ิมสารไลํยุง.................% 
 

รูปภาพนั่งรอบกองไฟ มีหม๎ออาหาร
และขดยาจุดกันยุง 

ไมํอนุญาต เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 

 

เนื่องจากสื่อถึงความไมํ
เหมาะสมในการใช๎ผลิตภัณฑ์ 
และลักษณะภาพท าให๎มี
ความเสี่ยงในการสูดดม 
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(7.2) ข้อความท่ีอาจอนุญาตได้  หากมีเอกสาร / หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ให๎ประสิทธิภาพตํอเนื่องตลอดขด 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  
เกี่ยวกับประสิทธิของผลิตภัณฑ์ 

ต๎องมีผลทดสอบวํายาจุดกันยุง
ตํอเนื่องนานเทําใด  สํวนการ
แสดงจ านวนชั่วโมงที่จุดได๎ใน
ผลทดสอบ  และไมํต๎องสํงชิ้นยา
จุดนี้ไปทดสอบประสิทธิภาพอีก 

ควันน๎อย อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 

ต๎องสํงเอกสารสนับสนุน
ประกอบ เชํน ผลการตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณควัน และ
ต๎องพิจารณาสูตร
สํวนประกอบของผลิตภัณฑ์
วําท าให๎เกิดควันน๎อย
ประกอบด๎วย  

 

 (7.3) ข้อความท่ีสามารถอนุญาตได้  โดยไม่ต้องแนบเอกสาร / หลักฐานประกอบ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ปกป้องคุณ อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริงอ่ืนๆ 
ของผลิตภัณฑ์ 

- 
ยาจุดกันยุงคุณภาพ   ส าหรับคนไทย - 
วิธีใช๎เพื่อให๎ได๎ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  - 
วางไว๎เหนือลม - 
ไมํวางสิ่งของกีดขวางขดยาจุดกันยุง - 
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(8) ผลิตภัณฑ์กันยุงใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 (8.1) ไม่อนุญาตให้แสดงค าหรือข้อความที่ มีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก
เนื่องจากเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงในท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

Electronic  mosquito  killer 

ไมํอนุญาตเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
เนื่องจากไมํใชํผลิตภัณฑ์ฆํา  

ก าจัดยุง / แมลง 

ก าจัดยุง 
ฆํายุง 
Kill 
Destroyer 
Insecticidal  mat 
Insecticidal  refills 
ได๎ตลอดทั้งคืน ไมํอนุญาตเกี่ยวกับประสิทธิภาพ - 

เครื่องไลํยุงไฟฟ้าชนิดน้ า ไมํอนุญาตอ่ืนๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ - 

 

 (8.2) ข้อความทีอ่าจอนุญาตได้  หากมีเอกสาร / หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

การแสดงจ านวนชัว่โมงในการป้องกันยุง
ใช๎กับเครื่องใช๎ไฟฟ้า  ชนิดแผํนแมท 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

ต๎องมีผลทดสอบประสิทธิภาพ
ในการป้องกันยุงของแผํนแมํนที่
ใช๎แล๎วไปตามจ านวนชั่วโมงได๎ 

 

 (8.3) ข้อความที่สมารถอนุญาตได้โดยไม่ต้องแนบเอกสาร / หลักฐานประกอบ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ไมํแตํงกลิ่น/ no fragrance,  
fragrance free, no scent 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง 
เกี่ยวกับสูตรสํวนประกอบ / 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

- 

ไมํมีควันรบกวน - 
Use  with  electric  heater - 
มีประสิทธิภาพป้องกันยุงที่มารบกวน อนุญาตหากเป็นตามข๎อเท็จจริง

อ่ืนๆ  ของผลิตภัณฑ์ 
 

- 
ใช๎ได๎สะดวกไมํท าให๎เปรอะเปื้อน - 
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(9) ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ 

(9.1) ไม่อนุญาตให้แสดงค าหรือข้อความที่ มีความหมายใกล้เคียงกันบนฉลาก  
เนื่องจากเป็นข้อความท่ีเป็นเท็จ  หรือเกินความจริงหรือในท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ไมํอนุญาตสรรพคุณเกี่ยวกับฤทธิ์
ตกค๎าง 

ไมํอนุญาตเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีวิธีการใช๎
เป็นแบบการพํนหมอกควัน 
(fogging) และพํน ULV 

 

(9.2) ข้อความท่ีอาจอนุญาตได้ หากมีเอกสาร / หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ผลิตภัณฑ์สามารถใช๎ได๎กับเครื่องพํน
หมอกควันได๎ทุกรุํน 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  
เกี่ยวกับสูตรสํวนประกอบ / 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

- 

 

 

 

(10) ผลิตภัณฑ์ก าจัดปลวก 

(10.1) ไม่อนุญาตให้แสดงค าหรือข้อความที่ มีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก 
เนื่องจากเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความความเป็นจริงหรือในท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

เพ่ือบ๎านที่สะอาดและปลอดภัย ไมํอนุญาต เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 

 

- 
ปกป้องสุขภาพของคุณและสิ่งแวดล๎อม - 
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(11)   ผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ ายุง 

 (11.1) ไม่อนุญาตให้แสดงค าหรือข้อความใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก  เนื่องจากเป็น
ข้อความที่เป็นเท็จ  หรือเกินความจริงหรือในท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ปลอดภัยตํอปลา ไมํอนุญาต เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 

เนื่องจากวิธีการใช๎ผลิตภัณฑ์
ไมํได๎แนะน าให๎ใสํบํอเลี้ยง
ปลาจึงไมํจ าเป็นแสดง
ข๎อความนี้ 

 

 

(12)   ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงส าหรับชุบมุ้ง  

 (12.1) ข้อความทีอ่าจอนุญาตได้   หากมีเอกสาร / หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ใช๎ในการป้องกันและก าจัดยุงพาหะน า
ไข๎มาลาเรีย 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 

ต๎องสํงผลทดสอบ
ประสิทธิภาพภาคสนามที่
ทดสอบกับผลิตภัณฑ์ตามที่
ยื่นขอในการชุบมุ๎ง / ฉีดพํน
พ้ืนผิวที่สามารถสนับสนุนการ
แสดงข๎อความบนฉลากได๎ 

ชุบมุ๎งและพํนแบบฤทธิ์ตกค๎างใบบ๎าน 
เพ่ือควบคุมไข๎มาลาเรีย 
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(13) ผลิตภัณฑ์ก าจัดเหา 

(13.1) ข้อความทีอ่าจอนุญาตได้   หากมีเอกสาร / หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ฆําได๎ทั้งตัวเหาและไขํ 
อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 

การแสดงข๎อความฆําไขํเหา
ต๎องสํงเอกสารทางวิชาการท่ี
นําเชื่อถือหรือผลทดสอบ
ประสิทธิภาพที่สนับสนุนการ
ฆําไขํเหาได๎ 

Kill  both  lice  &  eggs 

 

 (13.2) ข้อความทีส่ามารถอนุญาตได้โดยไม่ต้องแนบเอกสาร / หลักฐานประกอบ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

สระสะอาด สบายหัว อนุ ญ า ต ห า ก เ ป็ น ข๎ อ เ ท็ จ จ ริ ง 
เ กี่ ย ว กั บ สู ต ร สํ ว นประกอบ  / 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

- 
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7.6.3   กลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด / ฆ่าเชื้อ  ฝาผนัง   เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอ่ืนๆ 

(1)    ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด / ฆ่าเชื้อพื้น  ฝาผนัง  เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอ่ืนๆ ทุกกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ 

(1.1)   ไม่อนุญาตให้แสดงค าหรือข้อความที่มีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก  
เนื่องจากเป็นข้อความท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริงหรือในท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

สูตรดับเบิ้ลคลีนเนอร์ 
 

ไมํอนุญาต  เกี่ยวกับสูตร
สํวนประกอบ / คุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 

- 

สูตรเปลี่ยนสีขณะสลายคราบ 

เนื่องจากการเปลี่ยนสีเกิดจาก
การเปลี่ยน  pH ไมํใชํสลาย

คราบ 

คุณจะเห็นประสิทธิในการท าความ
สะอาดได๎อยํางชัดเจน  โดยน้ ายาจะ
เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ าเงินเมื่อท า
ปฏิกิริยาสลายคราบสกปรก  ขณะ
สลายคราบหินปูน 
สูตรพลังฟอง - 
สูตรพลังเข๎มข๎น - 
พลังมะนาว - 
ผสมซูเปอร์แอมโมเนีย เนื่องจากตามข๎อเท็จจริงไมํมี

ซูเปอร์แอมโมเนีย  แตํถ๎าเป็น  
สูตรผสมแอมโมเนีย ให๎ดูตาม
ข๎อเท็จจริงของสูตร 

ล๎างความลื่นและฟองออกได๎งํายกวํา 
 
 
 

ไมํอนุญาต เนื่องจากค าวํา 
“ได๎งํายกวํา” เป็นค าที่ไมํ
ชัดเจน  และเป็นการ
เปรียบเทียบ  สํวนค าวํา   
“ล๎างความลื่นและฟองได๎งําย
กวํา” ต๎องมีเอกสารหลักฐาน
ที่พิสูจน์สํวนประกอบ  ทั้งนี้  
จะพิจารณาเอกสารหลักฐาน
เป็นกรณีไป 

ไมํเหนียวเหนอะหนะ ไมํอนุญาต  เกี่ยวกับสูตร
สํวนประกอบ / คุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ 
 

- 
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ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

นุํมนวลตํอมือ  

ไมํอนุญาต เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 

ไมํอนุญาต เนื่องจากเป็น
ข๎อความในเชิงโฆษณาโอ๎อวด 
และไมํได๎เป็นผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิว และต๎องระมัดระวังในการ
ใช๎ 

ถนอมมือไมํระคายผิว 
ถนอมมือ 
ไมํท าให๎มือแห๎งกร๎าน 
ผสมสาร...เพ่ือชํวยให๎มือไมํแห๎งกร๎าน 
ไมํระคายเคือง - 
ล๎างภาชนะเด็กอํอนได๎ดี - 
ปลอดภัยกวําใช๎ผงซักฟอก  
ดีกวําผงซักฟอก 

ไมํอนุญาตเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

ไมํอนุญาต ค าวํา  
“ปลอดภัยกวํา”  “ดีกวํา” 
เนื่องจากเป็นเชิงเปรียบเทียบ
โอ๎อวด  ในเรื่องคุณภาพ  
และความปลอดภัย 

ไมํต๎องขัด ฆําลงถึงรากทุกครั้งที่ใช๎ กรณีค าวํา ไมํต๎องขัด  อนุญาต
ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด / 
ฆําเชื้อพ้ืน  ฝาผนัง  เครื่อง
สุขภัณฑ์  และวัสดุอ่ืน  ๆ 
ประเภทกรดเทํานั้น  แตํไมํ
อนุญาตในผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาด / ฆําเชื้อพ้ืนฝาผนัง  
เครื่องสุขภัณฑ์  และวัสดุอ่ืนๆ
ทั่วไป  และการขจัดคราบฝังแนํน
เชํน คราบกรัน  คราบตะสนิท 
เป็นต๎น  เพราะออกแรงขัด 

ป้องกันคราบสกปรกสะสม - 
All  purpose bathroom cleaner 

 
ไมํอนุญาตเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

ไมํอนุญาต All  purpose   
เนื่องจากโอ๎อวด แตํอนุญาต 
Multi  purpose   / 
อเนกประสงค์โดยต๎องสามารถ
ใช๎ได๎ตั้งแตํ 3 พ้ืนผิวขึ้นไป เชํน 
ท าความสะอาดพ้ืน  ซักผ๎า  ล๎าง
รถ   เป็นต๎น  (กรณีพ้ืนไม๎ พ้ืน
คอนกรีต = 1 พ้ืนผิว ) 

All surface cleaner 

ไมํอนุญาต All = ทุกชนิด 
ทุกที่ในครัว 
ใช๎กับสุขภัณฑ์ได๎ทุกชนิด 
ครบสกปรกทุกชนิด 
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ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

สารพัดคราบ 

ไมํอนุญาตเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
 

ไมํอนุญาต All = ทุกชนิด ใช๎ได๎ทุกพื้นผิว ใช๎ได๎ทุกแหํง ไมํวําจะ
สักกี่ครั้ง 
ท าความสะอาดซอกซอนได๎ทุกพ้ืนผิว กรณีค าวํา  “ซอกซอน”  

อนุญาตในผลิตภัณฑ์ซักผ๎า 
เฉพาะสูตรที่มี  enzyme แตํ
ไมํอนุญาตในผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาด / ฆําเชื้อพ้ืนฝา
ผนัง  เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุ
อ่ืนๆทั่วไป 

สามารถท าให๎รอยเปื้อนที่ยากแกํการ
ก าจัดถูกชะล๎างออกไปได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให๎แนํใจได๎ถึงความ
สะอาดที่สมบูรณ์แบบ 

เนื่องจากค าวํา “สมบูรณ์
แบบ” เป็นข๎อความโอ๎อวด 

ให๎คุณมีพ้ืนผิวที่สะอาดล้ าลึก - 
อยํางหมดจด  เกลี้ยงเกลา 

ไมํอนุญาตเกี่ยวกบัประสิทธิภาพ 

ไมํอนุญาต  เนื่องจาก
เทียบเทํากับค าวํา 100% 

สะอาดหมดจด 
สะอาดเกลี้ยง 
หมดจดอยํางมีอนามัย 
สะอาดทันใจ - 
หยดเพียงเล็กน๎อยสะอาดใสเร็วไว - 
สะอาดนาน - 
ปกป้องความสะอาดของพ้ืนผิว สะอาด
นานยิ่งขึ้น ความหมายไมํชัดเจน   

และโอ๎อวด หลุดออกอยํางงํายดาย 
ขจัดคราบฝั่งแนํนทั่วบ๎านอยํางงํายดาย 
พลังขจัดติดแนํน - 
พลังท าความสะอาด - 
สะดวกกวํา  
เร็วกวํา 

ไมํอนุญาต   
เนื่องจากเป็นเชิงเปรียบเทียบ

ในเรื่องคุณภาพ 

แสนงํายสบายกวําเดิม 
ขจัดคราบได๎งํายดายและรวดเร็ว 
ขจัดคราบได๎ดีกวําผงขัด 
ขจัดคราบเหนือกวํา 
ไมํกํอให๎เกิดรอยขีดขํวนเหมือนผงขัด 
ประหยัดกวําน้ ายาล๎างห๎องน้ าอ่ืนๆ 



 
แนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  

83 

 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ถนอมสุขภัณฑ์ 

ไมํอนุญาตเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

แตํอนุญาต  ไมํกัดท าลาย
เครื่องสุขภัณฑ์ /ไมํกัดหรือ
ท าลายพื้นผิว  ในผลิตภัณฑ์
และวัสดุอ่ืนๆ ที่ไมํใชํกรด หรือ
มีสารที่มีคุณสมบัติกัดกรํอน 

คุ๎มครองพ้ืนผิวสุขภัณฑ์ 
ไมํเป็นอันตรายตํอสุขภัณฑ์  ทํอน้ า  
หรือระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ปลอดภัยส าหรับพ้ืน..................... - 
จึงไมํท าให๎ความเงาของพ้ืนหมอง - 
ไมํท าลายเคลือบเงา - 
ชํวยให๎เพื่อคงความเงางามเสมอ - 
คงความเงางามให๎พ้ืนผิว - 
ดูเงางามเหมือนใหมํอีกครั้ง - 
แวววาวเหมือนใหมํ - 
แวววาวเหมือนเดิม - 
จึงเหมาะอยํางยิ่งส าหรับส าหรับพื้นผิว
ในครัว 

- 

พ้ืนผิวตําง/ได๎ดีเยี่ยม - 
ทนทานปราศจากเชื้อโรค - 
ใช๎น้ ายาท าความสะอาดพ้ืนทุกวันชํวย
ป้องกันคุณจากเชื้อโรคที่มองไมํเห็น 

- 

ที่เป็นสาเหตุของโรคตํางๆ เชํน โรคหวัด   
บิด และโรคเริม เป็นต๎น 

- 

ซึ่งเป็นแหลํงหมักหมม  ของสิ่งสกปรก
และเชื้อโรค  โดยที่ปกติจะท าความ
สะอาดยาก 

ไมํอนุญาตในผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาด  แตํอนุญาตใน
ผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อ 

เพ่ือความมัน่ใจในสุขภาพอนามัยที่ดี 

ข๎อความที่ไมํอนุญาตอ่ืนๆ 

เนื่องจากค าวํา มั่นใจ = แนํใจ 
เชื่อใจ เป็นค าโอ๎อวด  ไมํ
ชัดเจนและไมํใชํปัจจัยเดียวที่
ท าให๎ผู๎ผู๎ใช๎มีสุขภาพอนามัยที่
ดี  แตํ อนุญาต เพ่ือสุขภาพ
อนามัยที่ดี / เพ่ืออนามัยที่ดี 

เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในความสะอาด
และสขุอนามัยในครอบครัว 
 

(....ชื่อบุคคล.....) มั่นใจใช้ (.......ชื่อ
ผลิตภัณฑ์...........) 
Professional  choice - 
คิดถึงคุณภาพคิดถึง (.....ชื่อผลิตภัณฑ์)  เนื่องจากเป็นข๎อความโอ๎อวด 
กลิ่นสะอาด เพียวริฟาย คลีน  
 
 

เนื่องจากสื่อในเชิงโอ๎อวด 
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ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

Sparkling Power Clean 
 

ข๎อความที่ไมํอนุญาตอ่ืนๆ เนื่องจากค าวํา “Power”  
ท าให๎ข๎อความดังกลําว เข๎า
ขํายโอ๎อวด แตํอนุญาต
ข๎อความ “Sparkling 
Clean”  

 

(1.2)   ข้อความที่อาจอนุญาตได้  หากมีเอกสาร / หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ 
เหตุผลประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม 

หมายเหตุ 

การแสดงตัวเลขเปรียบเทียบ เชํน  
ขจัดคราบได๎เร็วกวํา 2 เทําเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์... 
หรือแห๎งเร็วกวํา 2 เทําเมื่อเทียบเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์…หรือแห๎งเร็วกวําในเวลาที่เทํากัน เป็นต๎น 

อนุญาตหากเป็น
ข๎อเทจ็จริง  เกี่ยวกับ
สูตรสํวนประกอบ / 

คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ 

 

อนุญาตกรณีท่ีเป็นการ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์
ของตัวเองเทํานั้น  โดย
ต๎องมีการทดสอบที่
สามารถสนับสนุนได๎  
และตองระบุชื่อผลิตภัณฑ์
ที่เปรียบเทียบบนฉลาก 

การแสดงข๎อความที่เปรียบเทียบ เชํน สูตรเข๎มข๎น
กวําเดิม เป็นต๎น อนุญาตหากเป็น

ข๎อเท็จจริง  เกี่ยวกับ
สูตรสํวนประกอบ / 

คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ 

 

- 

ล๎างความลื่นและฟองได๎งําย ต๎องมีเอกสารหลักฐานที่
พิสูจน์ได๎ชัดเจน  และ
พิจารณาจากสูตร
สํวนประกอบ  ทั้งนี้ จะ
พิจารณาเอกสารหลักฐาน
เป็นกรณีไป 

ประกอบด๎วยสารลดแรงตึงผิวผิวที่สามารถยํอยสลาย
ได๎ตามธรรมชาติ 

อนุญาตหากเป็น
ข๎อเท็จจริง  เกี่ยวกับ
สูตรสํวนประกอบ / 

คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ 

 

สารทุกตัวในผลิตภัณฑ์
ต๎องมีข๎อมูลการยํอยสลาย
ได๎ หรือมีข๎อมูลผลการ
ทดสอบการยํอยสลายของ
ผลิตภัณฑ์สนับสนุนได๎ 

สูตรเข๎มข๎นพิเศษ - 
โดยไมํต๎องล๎างออก อนุญาตเป็นข๎อเท็จจริง   

เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของสุขภาพและ

สิ่งแวดล๎อม 

ต๎องมีผลผํานการทดสอบ
การระคายเคืองผิวหนัง 
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ข้อความ 
เหตุผลประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม 

หมายเหตุ 

ผํานการทดสอบการระคายเคืองใน (ให๎ระบุชนิดและ
จ านวนสัตว์ทดลองตามผลทดสอบการระคายเคืองที่แนบ ) 
เชํน แผํนการทดสอบการระคายเคืองในกระตําย 
จ านวน 3 ตัว 

อนุญาตเป็นข๎อเท็จจริง   
เกี่ยวกับความปลอดภัย

ของสุขภาพและ
สิ่งแวดล๎อม 

ต๎องมีผลการทดสอบการ
ระคายเคืองทางผิวหนังที่
สามารถสนับสนุนได๎ 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด  
หากตอ๎งการแสดงค าวําประสิทธิภาพ 

อนุญาตหากเป็น
ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 

ต๎องมีเอกสารการทดสอบ
ประสิทธิภาพ ที่สามารถ
สนับสนุนได๎ 

Multi purpose ต๎องสามารถใช๎ได๎ตั้งแตํ 3 
พ้ืนผิวขึ้นไป เชํน ท าความ
สะอาดพ้ืน ซักผ๎า ล๎างรถ 
เป็นต๎น (กรณีพ้ืนไม๎ พื้น
คอนกรีต = 1 พ้ืนผิว) 

อเนกประสงค์ 

(ใช๎ท าความสะอาด) โดยทั่วไป เทียบเทํากับ ค าวํา Multi 
purpose/อเนกประสงค์ 
โดยผลิตภัณฑ์ต๎อง
สามารถใช๎ได๎ตั้งแตํ 3 
พ้ืนผิวขึ้นไปเชํนเดียวกัน 

General purpose 

การแสดงจ านวนคราบที่ผลิตภัณฑ์สามารถท าความ
สะอาดได๎  อนุญาตสูงสุดไมํเกิน  15  คราบ ซึ่งเป็น
จ านวนสูงสุดที่เคยอนุญาต 

 
 
 
 

อนุญาตหากเป็น
ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 

- 

ไมํกํอให๎เกิดรอยคราบบนพ้ืนผิว - 
ลดการเกิดคราบ ลดกลิ่น ต๎องมีเอกสาร / หลักฐาน

สนับสนุน  และพิจารณา
จากสูตรสํวนประกอบ 

สูตรป้องกันฝุ่นกลับคืน ต๎องมีผลทดสอบของ
ผลิตภัณฑ์วําสามารถ
ป้องกันคราบกับคืนได๎ 

ใช๎ฉีดท าความสะอาดได๎ทุกซอกทุกมุมแม๎แตํขอบโถ
สุขภัณฑ์ 

โดยการพิจารณาอนุญาต
จะข้ึนอยูํกับลักษณะ
ภาชนะบรรจุ / 
ข๎อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ 
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(1.3)   ข้อความที่สามารถอนุญาตได้ โดยไม่ต้องแนบเอกสาร / หลักฐานประกอบ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ไมํแตํงสี ไมํแตํงกลิ่น อนุญาต หากเป็นข๎อเท็จจริง เกี่ยวกับ
สูตรสวํนประกอบ / คุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ ์

- 

สูตรสํวนผสมน้ าหอม 

อนุญาต หากเป็นข๎อเท็จจริง 
เกี่ยวกับสูตรสํวนประกอบ / 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

ถ๎ามีสํวนผสมของน้ าหอม 
สูตรใหมํกลิ่นบางเบา/เบาบาง โดยพิจารณาจากสตูร

สํวนประกอบ ทั้งนี้ หากเห็นวํา
เป็นอันตรายจากการสดูดมจะ
ไมํอนุญาต เชํน ผลิตภัณฑ์ท่ี
ประกอบด๎วยกรด เป็นต๎น 

สูตรเพ่ิมความเงางาม อนุญาตหากในสูตร
สํวนประกอบมีสํวนผสมของ 
wax หรือสารให๎ความเงา 

เงางาม 

เป็นผลิตภัณฑ์ขจัดคราบที่ 
ไมํกัดกรํอนพ้ืนผิว 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 
 
 

อนุญาตในผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาด /ฆําเชื้อ ฝาผนัง เครื่อง
สุขภัณฑ์และวัสดุอ่ืนๆ ที่ไมํใชํ
กรด หรือสารที่มีคุณสมบัติกัด
กรํอนโดยให๎พิจารณาจากสูตร
สํวนประกอบ และคํา pH 

ไมํกัดหรือท าลายพ้ืนผิว 
ไมํกัดท าลายเครื่องสุขภัณฑ์ 

แวววาว เป็นประกายสดใส อนุญาตเฉพาะกรณีท่ีพ้ืนผิวของ
วัสดุแวววาวเป็นประกายได๎ เชนํ 
ชามแก๎ว 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ท าความสะอาดและฆําเชื้อในขั้นตอน
เดียว 

 
 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 
 

ต๎องมีผลทดสอบประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์การทดสอบ
ประสิทธิภาพการฆําเชื้อโรค
บนพื้นแข็งที่ไมํมีรุพรุนของ
ผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรค 

ไมํเปลืองแรงขัด ให๎สํงเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาและ
พิจารณาเป็นรายกรณีไป 

ปริมาณฟองเหมาะสม ล๎างออกงําย ให๎สํงเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา  
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ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

พิชิตคราบ อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 

พิชิต แปลวํา ปราบให๎แพ๎ 
ชนะ =ขจัด จึงอนุญาต 

เพ่ือสุขอนามัยที่ดี ข๎อความที่อนุญาตหากเป็น
ข๎อเท็จจริงอ่ืนๆ ของผลิตภัณฑ์ 

- 
เพ่ืออนามัยที่ดี - 
สะอาดถูกหลักอนามัย - 
ไมํมีสารแอมโมเนีย  

 
 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับสูตรสํวนประกอบ/
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

อนุญาตเฉพาะส าหรับ
ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก 
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(2) ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อพื้น  เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีสารส าคัญเป็นกรด 

(2.1)   ไม่อนุญาตให้แสดงค าหรือข้อความใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก  เนื่องจากเป็นข้อความ
ที่เป็นเท็จ หรือเกินความเป็นจริงหรือท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

สูตรใหมกํลิ่นบางเบา/เบาบาง ไมํอนุญาต เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 

เนื่องจากผลติภัณฑ์ท่ี
ประกอบด๎วยกรด กํอให๎เกิด
อันตรายจากการสูดดม 

เป็นผลิตภัณฑ์ขัดคราบที่ไมํกัดกรํอน
พ้ืนผิว 

ไมํอนุญาตเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

ไมํอนุญาตในผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาด / ฆําเชื้อพ้ืน ฝา
ผนัง เครื่องสุขภัณฑ์  และ
วัสดุอ่ืนๆ  ประเภทกรด เชํน 
HCI ถึงแม๎จะมีผลทดสอบ 

ไมํกัดหรือท าลายพ้ืนผิว 
ไมํกัดท าลายเครื่องสุขภัณฑ์ 

 

 

 

(2.2)  ข้อความที่สามารถอนุญาตได้โดยไม่ต้องแนบเอกสาร / หลักฐานประกอบ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ไมํต๎องขัด  
 

ข๎อความที่อนุญาตหากตาม
ข๎อเท็จจริง เกี่ยวกับประสิทธิภาพ

ของผลิตภัณฑ์ 

อนุญาตในผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาด / ฆําเชื้อพ้ืน ฝาผนัง 
เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอ่ืนๆ 
ประเภทกรด เชํน HCI  เป็น
ต๎น และไมํได๎เป็นการขจัด
คราบฝังแนํน เชํน คราบ
ตะกรัน คราบสนิม เป็นต๎น 

ทุํนแรงขัดประหยัดแรงถู 
ไมํเปลืองแรงขัด 
No scrubbing 

ไมํปรานีตํอคราบสกปรก - 
ขจัดคราบฝังแนํน - 
ขจัดคราบติดแนํน - 
ขจัดคราบสนิม - 
ขจัดคราบหินปูน - 
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ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

สูตรพิชิตคราบฝังแนํน 

ข๎อความที่อนุญาตหากตาม
ข๎อเท็จจริง เกี่ยวกับประสิทธิภาพ

ของผลิตภัณฑ์ 

พิชิตแปลวํา ปราบให๎แพ๎  
ชนิด = ขจัด อนุญาต สํวนค า
วํา คราบฝังแนํน อนุญาตใน 
(1) ผลิตภัณฑ์ท าความ

สะอาด/ ฆําเชื้อพ้ืน ฝา
ผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ 
และวัสดุอ่ืนๆ ประเภท
กรด 

(2) ผลิตภัณฑ์ซักผ๎าขาวที่มี
bleaching agent  
เนื่องจากเป็นการท า
ปฏิกิริยาเคมีที่ท าให๎
คราบหลุดออกไป  

แตํถ๎าเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ๎าที่มี 
enzyme  ให๎ค าวํา คราบติด
แนํน แตํไมํให๎ คราบฝังแนํน 
เนื่องจาก enzyme ยํอย
สลายได๎เฉพาะคราบอินทรีย์ 

Heavy duty toilet cleaner - 
ขจัดคราบได๎ไมํเกิน 15 คราบ ได๎แกํ 
จ าพวกคราบสนิม, คราบหินปูน, คราบ
ตะกรัน, คราบด าในรํองกระเบื้อง,
คราบเขียวของตะไครํ, คราบสิ่งปฏิกูล, 
คราบสบูํ, คราบแชมพูสระผม, คราบ
ครีมนวดผม, คราบครีมกันแดด, คราบ
โลชั่น, คราบผงซักฟอก,คราบเขมํา
ควัน,คราบเลือด,คราบแป้ง 

อนุญาตในผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาด/ฆําเชื้อพ้ืน เครื่อง
สุขภัณฑ์ ในห๎องน้ า ประเภท
กรด HCl 
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(3) ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ 

(3.1) ไม่อนุญาตให้แสดงค าหรือข้อความที่ มีความหมายใกล้ เคียงกันนี้บนฉลาก  
เนื่องจากเป็นข้อความที่เป็นเท็จ หรือเกินความจริงหรือในท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  ไมํอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 

เนื่องจากสารฆําเชื้อใน
ผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อโรค จะมีผล
ตํอจุลินทรีย์ในธรรมชาติ 

ชํวยขจัดกลิ่นอับที่มีสาเหตุจาก
แบคทีเรียในอากาศ 

ไมํอนุญาต  
เกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

อนุญาตขจัดกลิ่นอับในอากาศ 

ปกป้องครอบครัวของคุณจากเชื้อโรค เนื่องจากกลไกการออกฤทธิ์ของ
ผลิตภัณฑ์กลุํมนี้มีแคํ ฆํา และ
ยับยั้งเชื้อโรค  ไมํมีกลไกการ
ป้องกันเชื้อโรค 

 

(3.2) ข้อความท่ีอาจอนุญาตได้  หากมีเอกสาร / หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ฆําเชื้อไวรัส... 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 

ต๎องมีผลทดสอบประสิทธิภาพ 
ตํอไวรัสชนิดนั้นๆ หรือมี
เอกสาร อ๎างอิงสนับสนุน กรณี
ที่ผลิตภัณฑ์มีสารส าคัญเป็น
สารที่ให๎คลอรีน 

ผํานการทดสอบฆําเชื้อโรค (ตาม
ผลทดสอบท่ีแนบ) 

- 

การแสดงสรรพคุณก าจัดกลิ่น / ขจัด
กลิ่น / ดับกลิ่น ในผลิตภัณฑ์ก าจัด
กลิ่น / ขจัดกลิ่น / ดับกลิ่น  ที่เกิดจาก
กลไกฆําเชื้อ 

ต๎องมีเอกสาร / หลักฐานที่
สนับสนุนวํามีสํวนประกอบที่
ท าให๎ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ
ก าจัดกลิ่น / ขจัดกลิ่น/ดับ
กลิ่นจริง เชํน มีสาร 
deodorant เป็นต๎น 

MICROKILLER 
 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 

ต๎องมีผลทดสอบ
ประสิทธิภาพที่สนับสนุนได๎
ตามเกณฑ์เชํนเดียวกับการ
แสดงข๎อความ “ฆําเชื้อโรค”  
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ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

คุณสมบัติ 3 ประการ ได๎แกํ ท าความ
สะอาด ฆําเชื้อ และให๎กลิ่น................   
(ตามด๎วยชื่อกลิ่น) 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ 

 

อนุญาตให๎แสดงจ านวน
คุณสมบัติได๎ 3 ประการ
ดังกลําว หากมีข๎อความอ่ืนให๎
ใสํบนฉลากได๎  ตาม
ข๎อเท็จจริงแตํไมํให๎กลําวอ๎าง
เป็นคุณสมบัติ เนื่องจาก
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หลัก
มี 3 ประการเทํานั้น 

 

(3.3) ข้อความท่ีสามารถอนุญาตได้ โดยไม่ต้องแนบเอกสาร / หลักฐานประกอบ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

กรณีผลิตภัณฑ์ลดเชื้อให๎ระบุฉลากวํา
เป็นผลิตภัณฑ์ลดเชื้อ 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง 
เกี่ยวกับสูตรสํวนประกอบ 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

- 

ซ่ึงเป็นแหลํงหมักหมมของสิ่งสกปรก
และเชื้อโรค โดยที่ปกติจะท าความ
สะอาดยาก 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 

อนุญาตในผลิตภัณฑ์ฆําเชื้อ
เทํานั้น 
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(4)     ผลิตภัณฑ์ซักผ้า  

(4.1) ไม่อนุญาตให้แสดงค าหรือข้อความที่ มีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก
เนื่องจากเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความเป็นจริงหรือในท านองโอ้อวด 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ไมํท าลายเนื้อผ๎า  
 
 
 
 
 
 

ข๎อความที่ไมํอนุญาต เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ 

 

- 
อํอนโยน เชํน 
- อํอนโยนตํอทุกเนื้อผ๎า 
- อํอนโยนตํอเส๎นใยผ๎า 
- อํอนโยนส าหรับทุกชุดโปรดและ
เสื้อผ๎าเด็ก 

- 

คงสีสันทุกใยผ๎า / คงสีสันของใยผ๎า - 
ถนอมผ๎า - 
ปลอดภัยตํอผ๎าสี ไมํท าลายเนื้อผ๎า ไมํท าให๎สีซีด 
คงไว๎ซึ่งความนุํมนวลของเนื้อผ๎า - 
พลังสลายคราบสกปรก ค าวํา พลัง หากผสมกับค าอ่ืน

แล๎วโอ๎อวดเกินจริงจะไมํ
อนุญาต 

Exclusive care - 
ความลับแหํงนวัตกรรมสูํความขาว - 
พลังสะอาด - 
ไมํทิ้งคราบผงซักฟอกตกค๎างในเครื่อง
ซักผ๎า 
  

ข๎อความที่ไมํอนุญาตอ่ืนๆ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็น
ผลิตภัณฑ์ซักผ๎าชนิดของเหลว 
การแสดงข๎อความดังกลําว จึง
ไมํเก่ียวข๎องกับผลิตภัณฑ์นี้
และอาจเป็นการสื่อในเชิงการ
เปรียบเทียบ/โอ๎อวด 

ผู๎เชี่ยวชาญการถนอมแพรพรรณ ข๎อความที่ไมํอนุญาตอ่ืนๆ - 
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(4.2) ข้อความท่ีอาจอนุญาตได้  หากมีเอกสาร / หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ 
เหตุผลประกอบการพิจารณา

เพิ่มเติม 
หมายเหตุ 

หอมติดผ๎า อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง 
เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ 

ต๎องมีผลทดสอบที่สนับสนุนได๎ 

PREMIUM DETERGENT อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ 

 

ต๎องมีหลักฐานทางวิชาการท่ี
สามารถสนับสนุนได๎วําผลิตภัณฑ์
จัดอยูํในระดับพรีเมี่ยม พร๎อม
เกณฑ์ในแตํละระดับประกอบการ
พิจารณาได๎จริง 

กรณีมีการระบุชนิดของคราบ เชํน 
คราบซอส คราบโคลน คราบเหงื่อ
ไคล คราบหมึก 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ 

ต๎องมีเอกสารผลทดสอบการขจัด
คราบนั้นๆ ประกอบการพิจาณา 

 

(4.3) ข้อความท่ีสามารถอนุญาตได้  โดยไม่ต้องแนบเอกสาร / หลักฐานประกอบ 

ข้อความ 
เหตุผลประกอบการพิจารณา

เพิ่มเติม 
หมายเหตุ 

หอม / กลิ่นหอม 
 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  
ของผลิตภัณฑ์ 

 

อนุญาตในผลิตภัณฑ์ซักผ๎าที่มีสาร 
surfactant อยํางเดียวหรือมี 
enzyme  ในสูตรสํวนประกอบด๎วย 

ขจัดคราบติดแนํน 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 
 
 
 

อนุญาตในผลติภัณฑ์ซักผ๎าขาวที่มี   
bleaching  agent   เนื่องจากเป็น
การท าปฏิกิริยาเคมีที่ท าให๎คราบหลุด
ออกไป แตํถ๎าผลิตภัณฑ์ซักผ๎าที่มี 
enzyme ให๎ค าวํา คราบติดแนนํ แตํ
ไมํให๎คราบฝังแนํน เนื่องจากenzyme  
ยํอยได๎เฉพาะคราบอินทรีย์ 

ซอกซอน อนุญาตในผลิตภัณฑ์ซักผ๎า เฉพาะ
สูตรที่มี enzyme 

ใช๎ได๎ทั้งผ๎าขาวและผ๎าสี อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง 
เกี่ยวกับสูตรสํวนประกอบ/
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

- 
ใช๎ได๎กับผ๎า...(ระบุชนิดผ๎า)… - 
ละลายน้ าได๎งําย  อนุญาตข๎อความดังกลําวได๎ในกรณี

เป็นผลิตภัณฑ์ซักผ๎าชนิดของเหลว 
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(5) ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 

(5.1) ไม่อนุญาตให้แสดงค าหรือข้อความที่ มีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก 
เนื่องจากเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงหรือท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ไมํมีสารตกค๎าง 
ไมํอนุญาต เกี่ยวกับความปลอดภัย

ของสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 

 
ถนอมมือ  
ไมํท าให๎มือแห๎งกร๎าน  
เพ่ือการล๎างจานที่สมบูรณ์แบบ  

 
ไมํอนุญาตเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

เนื่องจากค าวํา “สมบูรณ์แบบ”
เป็นข๎อความโอ๎อวด 

สูตรมะนาวเต็ม 100 พลังขจัดคราบมัน  
เทียบเทํามะนาวกวํา 100 ลูก เพื่อ
ผลลัพธ์ที่นําทึ่ง ไมํเปลืองแรง-รวดเร็ว
และงํายดาย 

เนื่องจากเป็นการโอ๎อวด
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์  
 

 

(5.2) ข้อความท่ีอนุญาตให้ได้ หากมีเอกสาร / หลักฐานที่สามารถสนับสนุนเพียงพอ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ล๎างจานชามกองใหญํได๎สะอาดและ
ขจัดกลิ่นคาว 

อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 

ต๎องสํงเอกสารที่สนับสนุนการ
ล๎างจานชามกองใหญํได๎  โดย
ยึดปริมาณชิ้นจานที่ล๎างได๎ 
ตั้งแตํ 50  ชิ้นขึ้นไป 

 

(5.3) ข้อความท่ีสามารถอนุญาตได้   โดยไม่ต้องแนบเอกสาร / หลักฐานประกอบ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ขจัดคราบมัน อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง  
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 

- 
กลิ่นไมํติดจาน - 
ขจัดกลิ่นคาว - 
สามารถล๎างภาชนะพลาสติกให๎สะอาด - 
ภาชนะแวววาว - 
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(6) ผลิตภัณฑ์ลบค าผิด 

 (6.1) ไม่อนุญาตให้แสดงค าหรือข้อความที่ มีความหมายใกล้เคียงกันนี้บนฉลาก 
เนื่องจากเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงหรือในท านองโอ้อวดสรรพคุณ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ทินเนอร์ ไมํอนุญาต เกี่ยวกับสูตรสํวนประกอบ / 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

แตํอนุญาต สารละลายส าหรับ
เจือจาง 

 

 (6.2) ข้อความท่ีสามารถอนุญาตได้ โดยไม่ต้องแนบเอกสาร / หลักฐานประกอบ 

ข้อความ เหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หมายเหตุ 

สารละลายส าหรับเจือจาง อนุญาตหากเป็นข๎อเท็จจริง 
เกี่ยวกับสูตรสํวนประกอบ / 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

- 
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การใช๎ชื่อทางการค๎าและเครื่องหมายการค๎า ให๎พิจารณาดังนี้ 

8.1 ชื่อทางการค้า 
(1) การใช๎ชื่อผลิตภัณฑ์สามารถใช๎ชื่อที่ซ้ ากันได๎ หากรูปแบบที่ปรากฏในใบส าคัญแตกตํางกัน 
(2) ชื่อทางการค๎าบนฉลากต๎องเขียนให๎อํานได๎ตํอเนื่องกัน 
(3) การแสดงเครื่องหมาย TM หรือ ®  

 ชื่อการค๎าที่ปรากฏบนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนจะไมํมีเครื่องหมาย ® หรือ TM แตํอนุญาตการแสดง 
 เครื่องหมาย ® หรือ TM ในสํวนของชื่อการค๎าที่แสดงบนฉลากได๎ 

(4) ตัวอยํางค าที่ไมํอนุญาตในชื่อการค๎า 
- ไร๎กลิ่น/Odorless 
- ออริกาโน เนื่องจากชื่อคล๎ายอาหาร  
- คอฟฟ่ีแท็บส์, COFFEE TABS เนื่องจากชื่อการค๎าดังกลําวคล๎ายกับชื่ออาหาร จึงอาจท าให๎

เข๎าใจผิด   
- มิลค์แท็บส์, MILK TABS เนื่องจากชื่อการค๎าดังกลําวคล๎ายกับชื่ออาหาร จึงอาจท าให๎เข๎าใจ

ผิด     
- ยูนิเวอร์แซล เจล, UNIVERSAL เนื่องจากค าวํา universal มีความหมายวํา ทั้งหมด/ทั่วไป/ 

มีผลทั่วไป/ทุกหนทุกแหํง ท าให๎ชื่อการค๎าดังกลําวสื่อให๎เข๎าใจผิดได๎วํา ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์
การใช๎อเนกประสงค์หรือใช๎ท าความสะอาดโดยทั่วไป ซึ่งไมํตรงตามข๎อเท็จจริงที่เป็นผลิตภัณฑ์
ซักผ๎าเทํานั้น  

- ซีเคียว, SECURE  เนื่องจากค าวํา SECURE อาจท าให๎เข๎าใจผิดวําผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย 
- โมสกีโต๎ฟรี, MOSGITOFREE เนื่องจากค าวํา “MOSGITOFREE”เป็นค าในท านองโอ๎อวด

สรรพคุณเกินความจริง  
- เฮฟวี่พาวเวอร์, HEAVY POWER เนื่องจากอาจสื่อเชิงโอ๎อวด  
- กู๎ดเซ๎นท์, GOOD SCENT เนื่องจาก อาจสื่อให๎เกิดความเข๎าใจวําผลิตภัณฑ์มีกลิ่นดีตํอสุขภาพ  

เชิญชวนให๎ผู๎บริโภคสูดดม ท าให๎ขาดความระมัดระวังในการใช๎ผลิตภัณฑ์ได๎  
- อโรมา  อโรมาเธอราพ,ี AROMATHERAPY  
- มิราเคิล เคลียร์ (Miracle Clear) เนื่องจากสื่อในท านองโอ๎อวดสรรพคุณ 
- ซุปเปอร์ ไบโอ คลีนเนอร์, SUPER BIO CLEANER สื่อในท านองโอ๎อวดเกินจริง  
- ไบโอเกรด, BIO GRADE  สื่อในท านองโอ๎อวดเกินจริง  
- ปรับอากาศ/AIR REFRESHER อาจสื่อให๎เข๎าใจผิดวําเป็นผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ  
- SURE CLEAN  สื่อในท านองโอ๎อวด  
- เพอร์เฟกต์, PERFECT เนื่องจากเข๎าขํายโอ๎อวด  

 

8. หลักเกณฑ์การใช้ช่ือทางการค้าและเครือ่งหมายการค้า 
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(5) ค าท่ีไมํอนุญาตในชื่อทางการค๎า หากไมํมีเอกสารสนับสนุน 
- นาโน, NANO  เนื่องจากค าวํา นาโน (NANO) อาจท าให๎เข๎าใจผิดวําผลิตภัณฑ์มีสํวนที่

เกี่ยวข๎องกับนาโนเทคโนโลยี  
- ไบโอเทค เนื่องจากท าให๎เข๎าใจผิดจากความเป็นจริงที่ไมํมีการน าไบโอเทคโนโลยีมาใช๎เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์หรือมีสํวนเกี่ยวข๎องกับหนํวยงานไบโอเทค  
- เอสเซนเชียล ออยล์  
- กรณีชื่อการค๎าแสดงค าวํา “ด็อกเตอร์...” ให๎สํงเอกสารหลักฐานสนับสนุนที่มาของชื่อการค๎า

ดังกลําวประกอบการพิจารณา   
- PREMIUM DETERGENT ต๎องมีหลักฐานทางวิชาการที่สามารถสนับสนุนได๎วําผลิตภัณฑ์จัด

อยูํในระดับพรีเมี่ยม พร๎อมเกณฑ์ในแตํละระดับประกอบการพิจารณาได๎จริง  
- MICROKILLER  ต๎องมีผลทดสอบประสิทธิภาพที่สนับสนุนได๎ตามเกณฑ์เชํนเดียวกับการแสดง

ข๎อความ “ฆําเชื้อโรค”  

(6)  ตัวอยํางชื่อทางการค๎าท่ีเคยอนุญาต เชํน 
-  “... Home Protection...”  ส าหรับผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพ้ืนและฝาผนัง  เนื่องจากค า

วํา Home Protection  หมายถึงการท าความสะอาดบ๎านและป้องกันมิให๎คราบสกปรกติด
เลอะในบ๎าน ทั้งนี้การโฆษณาหรือแสดงฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ต๎องไมํเป็นเท็จหรือเกิน
ความจริง หรือในท านองโอ๎อวดสรรพคุณ 

8.2 เครื่องหมายการค้า 
(1)  อนุญาตให๎แสดงเครื่องหมายการค๎าขนาดใหญํกวําชื่อการค๎าได๎ แตํต๎องไมํท าให๎เกิดการเข๎าใจผิดหรือ

สับสนกับชื่อทางการค๎า 
(2)  กรณีเครื่องหมายการค๎าที่ไมํได๎จดทะเบียน ให๎ผู๎ยื่นค าขอฯ รับรองวําเป็นเครื่องหมายการค๎า และให๎

แสดงสัญลักษณ์ TM ก ากับเครื่องหมายการค๎าบนฉลาก 
(3)  กรณีเครื่องหมายการค๎าที่จดทะเบียนให๎แนบหนังสือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค๎าและรับรอง

วําตนเองมีสิทธิ์ในเครื่องหมายดังกลําว 
(4)  ทุกเครื่องหมายการค๎าที่แสดงบนฉลาก ผู๎ยื่นค าขอต๎องเซ็นรับรองวําจะเป็นผู๎รับผิดชอบในกรณีที่มี

ปัญหาหรือข๎อขัดข๎องทางกฎหมาย 
(5) สามารถแสดงเครื่องหมายการค๎าได๎มากกวํา 1 เครื่องหมายบนฉลาก 
(6) ไมํอนุญาตเครื่องหมายการค๎าหรือการน าข๎อความอ่ืนมาตํอกับเครื่องหมายการค๎าแล๎วท าให๎สื่อใน

ท านองโอ๎อวด เชํน เครื่องหมายการค๎า “ยักษ์®” ไมํอนุญาตให๎เติมข๎อความเป็น “ขดยักษ์®” 
(7)   หากการแสดงเครื่องหมายการค๎าบนฉลากผลิตภัณฑ์ ไมํสอดคล๎องกับเครื่องหมายการค๎าในหนังสือ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค๎า ให๎บริษัทฯ ท าหนังสือรับรองวํามีสิทธิ์ในการแสดงเครื่องหมายการค๎า
ดังกลําว ตามที่แสดงบนฉลากได๎เพ่ิมเติม  
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8.3 สัญลักษณ์และโลโก้ 
อนุญาตการแสดงสัญลักษณ์ หรือโลโก๎ของบริษัทขนาดเทําใดก็ได๎  ถ๎าพิจารณาแล๎วไมํท าให๎

สับสนกับชื่อทางการค๎า เชํน ไมํวางในต าแหนํงเดียวกับชื่อทางการค๎า   แตํสามารถวางใกล๎ได๎แตํต๎องไมํท า
ให๎สับสนกับชื่อทางการค๎า 

8.4 ขนาดของข้อความบนฉลากกับชื่อทางการค้า 
อนุญาตให๎แสดงข๎อความบนฉลากที่มีขนาดใหญํกวําชื่อทางการค๎าได๎ หากสามารถแยกแยะได๎

วําชื่อทางการค๎าของผลิตภัณฑ์คืออะไร 
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9.1  การขอขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกเท่านั้น  

ทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการสํงออกเทํานั้น (export only) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสํงออก
เทํานั้น ไมํประสงค์จะจ าหนํายในประเทศ ผู๎ยื่นค าขอต๎องระบุข๎อความ “เพ่ือการส่งออกเท่านั้น (Export 
only)” และไมํต๎องระบุชื่อการค๎าภาษาไทย ในค าขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (แบบ วอ./สธ ๑)  

เนื่องจากในการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการสํงออกเทํานั้น  ได๎ลดเอกสาร
และลดขั้นตอนการพิจารณาบางสํวนที่มีความส าคัญตํอการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ จ าหนํายใน
ประเทศ   ดังนั้น  ผู๎ยื่นค าขอจะได๎รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./สธ ๒) ที่ระบุเงื่อนไข “เพ่ือ
การส่งออกเท่านั้น” และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาไมํสามารถออกหนังสือรับรองการจ าหนําย 
(Certificate of Free Sale) ให๎ได๎ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไมํได๎มีการจ าหนํายในประเทศ  แตํผู๎ยื่นค าขอยังคง
สามารถขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน (Certificate of Product Registration)  หรือหนังสือรับรองการ
ผลิต (Certificate of Manufacturer) ได๎ โดยหนังสือรับรองจะระบุเงื่อนไขเพ่ือการสํงออกเทํานั้น (Export 
only) ตามข๎อเท็จจริงในการรับขึ้นทะเบียน 

9.2 เกณฑ์การพิจารณารับขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกเท่านั้น 

เอกสารหลักฐานที่ต๎องยื่นประกอบค าขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการสํงออกเทํานั้นยังคง
เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับการก าหนดรายการข๎อมูลเอกสารและ
หลักฐานเพือ่การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย และแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียนยังคงอ๎างอิงตามหลักเกณฑ์
การพิจารณารับขึ้นทะเบียนส าหรับผลิตภัณฑ์ที่จ าหนํายในประเทศเป็นหลักเพ่ือคงไว๎ซึ่งคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย    

อยํางไรก็ตาม การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการสํงออกเทํานั้น ได้รับข้อยกเว้น ดังนี้ 

(1) ผู๎ยื่นค าขอไมํต๎องสํงตัวอยํางฉลากภาษาไทยประกอบค าขอขึ้นทะเบียน และไมํต๎อง
ระบุชื่อการค๎าภาษาไทยในค าขอขึ้นทะเบียน 

(2) การพิจารณาค าขอขึ้นทะเบียนเพื่อการสํงออกเทํานั้น  จะไมํพิจารณาชื่อการค๎า 

(3) กรณีเอกสารหลักฐานประกอบค าขอขึ้นทะเบียน มีประเด็นที่ไมํสอดคล๎องกับ
หลักเกณฑ์การพิจารณารับขึ้นทะเบียนส าหรับผลิตภัณฑ์ที่จ าหนํายในประเทศ เชํน 
อัตราการใช๎ก าจัดแมลงไมํสอดคล๎องตามข๎อแนะน าขององค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization; WHO) หรือไมํมีเอกสารสนับสนุนการใช๎ประกอบ การ
พิจารณารับขึ้นทะเบียนจะพิจารณาอนุโลมให๎เป็นไปตามเอกสารสั่งซื้อจากประเทศผู๎
สั่งซื้อได๎  หากเป็นกรณีนี้ ผู๎ยื่นค าขอจะต๎องยื่นเอกสารสั่งซื้อจากประเทศผู๎สั่งซื้อ
ประกอบการพิจารณา และหากเป็นเอกสารฉบับส าเนาจะต๎องลงนามรับรองส าเนา
เอกสาร  

9.  หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกเทา่นั้น (export only) 
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ทั้งนี้  หากตํอมาประสงค์จะจ าหนํายในประเทศ  ต๎องขอขึ้นทะเบียนใหมํ โดยสามารถอ๎างอิง 
(refer) เอกสารจากทะเบียนเดิมได๎   และต๎องสํงฉลากภาษาไทย พร๎อมยื่นเอกสารข๎อมูลสนับสนุนการแสดง
ข๎อความบนฉลากและเอกสารอื่นๆ ตามเกณฑ์การพิจารณาการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่จ าหนํายประเทศ  และ
ใช๎เกณฑ์การพิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับขึ้นทะเบียนส าหรับผลิตภัณฑ์ที่จ าหนํายในประเทศ เชํน  
การพิจารณาความเหมาะสมของชื่อการค๎าและข๎อความบนฉลาก  การพิจารณาเอกสารสนับสนุนประโยชน์
และอัตราการใช๎ เป็นต๎น 
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10.1 ผลิตภัณฑ์ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก าจัดแมลง สัตว์แทะและสัตว์อ่ืน 

 (1) หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเทคนิคอลเกรด 
(1.1)  ผู๎ยื่นค าขอฯ ที่จะขออนุญาตน าเข๎าหรือแจ๎งด าเนินการน าเข๎าวัตถุดิบเทคนิคอลเกรดที่

จะน าเข๎ามาใช๎ในกระบวนการผลิตของตนเองซึ่งได๎รับการยกเว๎นการขึ้นทะเบียน 
จะต๎องมีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตผลิตหรือใบแจ๎งด าเนินการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปของผู๎ประกอบการแนบ โดยผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปนี้จะต๎องมี
สารส าคัญเป็นสารเดียวกันกับวัตถุดิบเทคนิคอลเกรดที่ขอน าเข๎า 

(1.2) การพิจารณารับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง รูปแบบวัตถุดิบเทคนิคอลเกรด ที่ยัง
ไมํเคยรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ผลิตในประเทศมากํอน ให๎ผู๎ยื่นค าขอฯ สํง
หลักฐานที่แสดงการน าวัตถุดิบเทคนิคอลเกรดนั้นมาใช๎ในการผลิตผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายที่ใช๎ในบ๎านเรือนหรือทางสาธารณสุข เชํน ส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายที่อ๎างถึง เพ่ือประกอบการพิจารณาด๎วย 

(1.3)  การพิจารณารับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์โบรมาดิโอโลน (bromadiolone) รูปแบบ
วัตถุดิบเทคนิคอลเกรด ชนิดของแข็ง ให๎ผู๎ยื่นค าขอฯ สํงหนังสือชี้แจงดังตํอไปนี้  
(1.3.1) วัตถุประสงค์การน าเข๎าและเหตุผลที่น าเข๎าวัตถุดิบเทคนิคอลเกรดสาร 

bromadiolone  
(1.3.2) กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ก าจัดหนูจากผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเทคนิคอลเกรด

ดังกลําว 
(1.3.3) ข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องมาตรการการจัดการความปลอดภัยของวัตถุดิบเทคนิคอล

เกรดสาร    bromadiolone เพ่ือน าข๎อมูลเสนอคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
และการขึ้นทะเบียน วัตถุอันตรายที่ใช๎ในบ๎านเรือนหรือทางสาธารณสุข
พิจารณาตํอไป เนื่องจาก Bromadiolone เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง (คํา 
LD50 = 1.12 mg/kg) 

 (2) หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชอล์กก าจัดแมลงคลาน 
ให๎เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทชอล์ก

ก าจัดแมลงคลาน พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
(2.1) ผลิตภัณฑ์ประเภทชอล์กก าจัดแมลงคลานต๎องไม่มีลักษณะเป็นแทํงกลมทรงกระบอก

เหมือนชอล์กเขียนหนังสือทั่วไป 
(2.2)  ผลิตภัณฑ์ประเภทชอล์กก าจัดแมลงคลานต๎องมีถุงพลาสติกหรือกระดาษมันหํอหุ๎ม

ชอล์กแตํละแทํงและให๎แสดงข๎อความ ดังนี้ 
- ชื่อทางการค๎า 
- ค าวํา “วัตถุอันตราย” 
- ข๎อความวํา “ทุกครั้งที่ใช๎ให๎จับถุงพลาสติกหรือกระดาษมัน” 

10.  หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการรับข้ึนทะเบยีนของผลิตภัณฑ์บางประเภท 
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 (3) หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง ส าหรับมุ้ง 
มุ๎งชุบที่มีอัตราสํวนสาระส าคัญมากกวํา Recommendation ของ WHO แตํเป็นผลิตภัณฑ์ที่

มีการสั่งซื้อจากตํางประเทศ สามารถรับขึ้นทะเบียนเพ่ือการสํงออกเทํานั้นได๎ (export only)   โดยให๎ผู๎ยื่นค า
ขอฯ สํงเอกสารแสดงการสั่งซื้อจากประเทศอ่ืนที่ต๎องการน าเข๎าประกอบการพิจารณา 

(4) หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับยาจุดกันยุง 
(4.1)  อนุญาตการแสดงสูตรสํวนประกอบในลักษณะที่เป็น coil base powder 

(สํวนประกอบที่ท าให๎ขึ้นรูปเป็นยาจุดกันยุงได๎ ซึ่งมักเป็นวัตถุดิบธรรมชาติ เชํน ไม๎บง 
ผงกะลามะพร๎าว เป็นต๎น จึงท าให๎มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะได๎ตามฤดูกาล)  ทั้งนี้ 
หากบริษัทที่เคยได๎รับทะเบียนแล๎ว  ต๎องการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงสูตรให๎เป็นลักษณะนี้
สามารถอนุญาตได๎ หากการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงดังกลําวไมํท าให๎คุณสมบัติตํางๆ ของยา
จุดกันยุงเปลี่ยนไป  ทั้งนี้ เปอร์เซ็นต์รวมของ coil base powder ในสูตร
สํวนประกอบต๎องคงเดิม 

(4.2)  ยาจุดกันยุงที่ inert มีองค์ประกอบไมํเหมือนกัน หรือองค์ประกอบเหมือนกันแตํมี
ปริมาณไมํเทํากัน ถือวํามีสูตรสํวนประกอบไมํเหมือนกันไมํสามารถใช๎ทะเบียนเดียวกัน
ได ๎

(4.3)  ผู๎ประกอบการจะต๎องสํงคุณลักษณะของยาจุดกันยุง ดังนี้  
(4.3.1)  ลักษณะ 

 -  ชนิดขด ขดเดี่ยว หรือขดคูํ 
 -  ชนิดแทํง 

(4.3.2)  สี 
(4.3.3) น้ าหนัก 

 -  ชนิดขด ต๎องมีน้ าหนักขดเดี่ยว (single coil) ไมํน๎อยกวํา 12.00 กรัม 
 -  ชนิดแทํง ต๎องมีน้ าหนักแทํงเดี่ยว (single bar) ไมํน๎อยกวํา 5.5 กรัม 

(4.3.4)  ความแข็ง 
-  ชนิดขด การแตกหักต๎องไมํเกินร๎อยละ 20 ของจ านวนตัวอยํางที่ใช๎ 

ทดสอบ 
-  ชนิดแทํง จ านวนกลํองที่แตกหักต๎องไมํเกินร๎อยละ 15 ของจ านวนกลํอง

ยาจุดกันยุงตัวอยํางที่ใช๎ทดสอบ 
(4.3.5)  ความชื้น ไมํเกินร๎อยละ 14 ของน้ าหนัก 
(4.3.6)  อัตราการเผาไหม๎ 

-   ไมํน๎อยกวํา 6 ชั่วโมง ส าหรับชนิดขด 1 ขดเดี่ยว 
-   ไมํน๎อยกวํา 2 ชั่วโมง ส าหรับชนิดแทํง 1 แทํงเดี่ยว 
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(5) หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงท่ีใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
(5.1) ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงบินที่ประกอบด๎วยสารผสมในกลุํม pyrethroid (pyrethroid 

mixtures) ส าหรับการฉีดพํนในอากาศแบบยูแอลวี (ULV หรือ cold fog) และหมอกควัน (thermal fog) 
อนุญาตให๎ใช๎ piperonyl butoxide (PBO) ในชํวง 1.5-20 g/ha เนื่องจากเป็นชํวงที่ WHO ยอมรับให๎ใช๎ได๎ใน
ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงบินประเภทนี้ 

(5.2)  ผลิตภัณฑ์ก าจัดยุงชนิดของเหลว ที่มี cypermethrin เป็นสารส าคัญ ใช๎ส าหรับการฉีด
พํนในอากาศแบบหมอกควัน อนุญาตให๎ใช๎ cypermethrin ในชํวง 2.8-7.5 g/ha  

(5.3) ผลิตภัณฑ์ก าจัดยุงชนิดของเหลว ที่มี cypermethrin เป็นสารส าคัญ ใช๎ส าหรับการฉีด
พํนในอากาศแบบหมอกควัน อนุญาตให๎ใช๎ cypermethrin ในชํวง 2-5 g/ha  ซึ่งเป็นอัตราที่เป็นไปตาม 
Pesticides and Their Application for the Control of Vectors and Pest of Public Health 
Importance (2006) Table 6 : Insecticides used for space treatment for fly control หน๎า 41  

(5.4) ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ฉีดพํนในอากาศแบบหมอกควัน (fogging) ที่ใช๎น้ าเป็นตัวท า
ละลายหรือต๎องผสมน้ ากํอนใช๎ ให๎เพ่ิมข๎อความ “ต๎องใช๎กับเครื่องพํนหมอกควันรุํนที่สามารถเปลี่ยนหัวฉีดพํน
เป็นแบบที่ฉีดพํนน้ าได๎” บนฉลากผลิตภัณฑ์ฯ เนื่องจากโดยทั่วไปเครื่องพํนหมอกควันสํวนใหญํมักจะใช๎กับ
ผลิตภัณฑ์สูตรน้ ามัน  

(5.5) หลักเกณฑ์การพิจารณาการอ๎างอิงอัตราการใช๎ตาม WHO Recommendation 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ก าจัดยุงสูตรสารผสม ซึ่งสูตรไมํตรงกับที่ WHO recommendation ใน Pesticides and 
Their Application for the Control of Vectors and Pest of Public Health Importance (2006) 
Table 7 : Pyrethroid mixtures used in cold and thermal fog formulations for fly control  อาจ
พิจารณาอ๎างอิงอัตราการใช๎โดยดูจากชํวงการใช๎ของสารเคมีแตํละตัวใน Table 3 : Insecticides used for 
cold aerosol or thermal fog application against mosquitoes หรือชํวงการใช๎ของสูตรสารผสมใน 
Table 7 ซึ่งหากอัตราการใช๎สอดคล๎องก็สามารถใช๎อ๎างอิงได๎  

(6) หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไล่แมลง ท่ีมี DEET เป็นสารส าคัญในปริมาณ 95%  
(6.1) ต๎องแสดงข๎อความบนฉลาก “ส าหรับนักทํองเที่ยวในป่าดิบชื้นเทํานั้น” และมีค าเตือน

เพ่ิมวํา “ห๎ามใช๎กับเด็กอายุต่ ากวํา 12 ปี 
(6.2) จะต๎องสํงผลการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันทากเพ่ิมเติม 

(7)   หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงชนิดของเหลวโดยใช้เครื่องพ่นฉีดพ่นใน
แหล่งน้ าที่ไม่ใช่แหล่งน้ าดื่ม 

ให๎ระบุข๎อความบนฉลากดังนี้ “ใช๎เครื่องพํน พํนในแหลํงน้ าที่มิใชํน้ าดื่ม ตามอัตราการใช๎ฉีด
พํน และระยะเวลาการควบคุมลูกน้ า (ตามผลการทดสอบประสิทธิภาพ) ในสภาวะน้ านิ่งไมํไหล และระดับน้ าไมํ
ลึกเกินกวํา 30 ซม.” และ “เครื่องพํนต๎องใช๎โดยผู๎มีประสบการณ์ ต๎องทราบอัตราการไหลของสารละลาย
เครื่อง อัตราการปลํอยสารละลายอยํางสม่ าเสมอตลอดแนวฉีดพํนให๎ได๎ปริมาณสารไมํน๎อยกวํา..............(ตามผล
การทดสอบ)” 
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 (8)  หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงท่ีใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ รูปแบบของเหลวฉีด
พ่นในอากาศ (space spray) ที่มี xylene เป็นตัวท าละลาย  

ให๎ยื่นเอกสารอ๎างอิงในการใช๎ xylene เป็นตัวท าละลายในผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงที่ใช๎โดย
ผู๎เชี่ยวชาญ รูปแบบของเหลวฉีดพํนในอากาศ หรือเอกสารความปลอดภัยของการใช๎สูตรต ารับที่มี xylene เป็น
ตัวท าละลาย ในการใช๎ฉีดพํนในอากาศ (space spray) แบบฉีดพํนหมอกควัน (thermal fogger) และแบบฉีด
พํนฝอยละออง (ULV)”  

(9) หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กันยุงใช้กับเครื่อง ชนิดแผ่น 
กรณีผู๎ประกอบการรายที่ 1 จะน าเข๎าผลิตภัณฑ์กันยุงใช๎กับเครื่อง ชนิดแผํน จากผู๎ผลิต

ตํางประเทศเพ่ือน ามาจัดใสํกลํอง บรรจุรวมกับเครื่องไลํยุงเพ่ือการสํงออกเทํานั้น จะต๎องด าเนินการ ดังนี้  
(9.1) ขึ้นทะเบียนและขออนุญาตน าเข๎าผลิตภัณฑ์กันยุงใช๎กับเครื่อง ชนิดแผํน  (ผลิตภัณฑ์

ประกอบด๎วยแผํน) 
(9.2) ขึ้นทะเบียนและขออนุญาตผลิต / สํงออกผลิตภัณฑ์กันยุงใช๎กับเครื่อง ชนิดแผํน 

(ผลิตภัณฑ์ประกอบด๎วยแผํนและเครื่องไลํยุง) 
ตํอมา ผู๎ประกอบการรายที่ 2 ต๎องการซื้อผลิตภัณฑ์กันยุงใช๎กับเครื่อง ชนิดแผํน เพ่ือ     

จ าหนํายในประเทศ โดยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตามข๎อ (9.2) จากตํางประเทศ ผู๎ประกอบการรายที่ 2 จะต๎องยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนและขออนุญาตน าเข๎าผลิตภัณฑ์ดังกลําว ทั้งนี้ หากผู๎ประกอบการรายที่ 1 มีหนังสือยินยอมให๎
ผู๎ประกอบการรายที่ 2 อ๎างอิงเอกสารประกอบค าขอขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ตามข๎อ (9.2) ได๎  
ผู๎ประกอบการรายที่ 2 ไมํต๎องยื่นขออนุญาตน าเข๎าตัวอยําง และไมํต๎องสํงวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปริมาณ
สารส าคัญ  

(10) หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง(ในบ้านเรือน)/ฉีดพ่นอัดก๊าซ 
ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง (ในบ๎านเรือน ) / ฉีดพํนอัดก๏าซที่ประกอบด๎วยสารส าคัญหลายตัว 

อนุญาตให๎ใช๎อัตราสํวนสารส าคัญในสูตรสํวนประกอบต่ ากวําที่ WHO ก าหนด เนื่องจากการผสมสารส าคัญ
หลายตัวเข๎าด๎วยกัน ท าให๎ประสิทธิภาพของสารแตํละตัวชํวยกัน ทั้งนี้  ผลทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
จะต๎องผํานเกณฑ์ที่ก าหนด 

(11) หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง (ในบ้านเรือน) รูปแบบ เหยื่อ (ส าเร็จรูป) 
กรณีผลิตภัณฑ์ประกอบด๎วยสารส าคัญที่ออกฤทธิ์ช๎า (เชํน boric acid) ให๎ระบุระยะเวลาการ

ออกฤทธิ์ตามผลทดสอบ โดยอาจใช๎ข๎อความ “ผลิตภัณฑ์นี้มีสารที่ออกฤทธิ์ช๎าในการก าจัดแมลงสาบ และเห็น
ผลออกฤทธิ์ไมํน๎อยกวํา.....วัน” 

(12) หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไล่แมลง ชนิดแผ่นระเหย 
อนุญาตให๎ใช๎ WHO recommendation ส าหรับผลิตภัณฑ์รูปแบบ vaporizing mat (1 - 

300 mg/mat) เป็นเอกสารอ๎างอิงอัตราการใช๎ได๎ เนื่องจากพิจารณาแล๎วเห็นวํา เป็นรูปแบบที่ใกล๎เคียงกัน 
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10.2 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอ่ืนๆ 

(1) หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มี peracetic acid 
(1.1) ภาชนะบรรจุต๎องมี Release valve ยกเว๎นผลิตภัณฑ์ซักผ๎าขาว  
(1.2) การแสดงสูตรการผลิตไมํต๎องระบุปริมาณของ peracetic acid เนื่องจากเป็นสารที่

เกิดจากการท าปฏิกิริยาแบบสมดุลระหวําง acetic acid และ hydrogen peroxide แตํเอกสารสูตร
สํวนประกอบต๎องแสดงปริมาณท้ัง acetic acid, hydrogen peroxide และ peracetic acid 

(2)  หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องแยกภาชนะบรรจุระหว่างสารที่ท าหน้าที่เป็น 
activator และ base 

(2.1) ผลิตภัณฑ์ที่ต๎องแยกภาชนะบรรจุระหวํางสารที่ท าหน๎าที่เป็น activator และ base 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการแยกสารทีม่ีคุณสมบัติเป็นกรดหรือดําง (activator) ออกจาก
สํวนประกอบอื่น (base) บรรจุแยกภาชนะกัน เพ่ือให๎ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวขณะ
เก็บรักษา หรือไมํให๎เกิดปฏิกิริยากํอนการใช๎ โดยกรดหรือดํางนี้จะท าหน๎าที่เป็นสาร
ปรับ pH หรือเป็นสารที่ท าให๎เกิดปฏิกิริยาแล๎วได๎เป็นสารใหมํ ซึ่งเมื่อใช๎งานผู๎ใช๎ต๎อง
น า base และ activator มาผสมกันกํอน 

(2.2) การแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุทั้ ง activator และ base จะแสดงข๎อความ
เหมือนกัน ยกเว๎นในสํวนของชื่อและอัตราสํวนสาระส าคัญจะแสดงตามความเป็น
จริง 

(2.3) การแสดงชื่อและสารส าคัญในใบส าคัญฯ ให๎แสดงชื่อของกรดหรือดําง (activator) 
ด๎วย 

(3) หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อที่ประกอบด้วยแอลกอฮอล์ 
ต๎องแสดงข๎อความ “ห้ามใช๎เช็ดแผล” โดยข๎อความต๎องมีขนาดใหญํและอยูํในกรอบพ้ืนสีขาว

บนฉลาก 

(4) หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว          
การแสดงชื่อและอัตราสํวนสารส าคัญส าหรับผลิตภัณฑ์ซักผ๎าขาว ให๎ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  

ดังนี้ 
(4.1) กรณีสารส าคัญเป็นสารให๎ออกซิเจน เชํน sodium carbonate peroxyhydrate, 

sodium perborate, sodium perborate monohydrate, sodium perborate 
tetrahydrate  เป็นต๎น ให๎ระบุชื่อและอัตราสํวนของสารส าคัญเป็น %as available 
oxygen ยกเว๎น hydrogen peroxide ให๎ระบุเป็น %hydrogen peroxide 

(4.2) กรณีสารส าคัญเป็นสารให๎คลอรีน เชํน calcium hypochlorite,sodium 
dichloroisocyanurate, sodium dichloroisocyanurate dihydrate, sodium 
hypochlorite, trichloroisocyanuric acid เป็นต๎น ให๎ระบุชื่อและอัตราสํวนของ
สารส าคัญเป็น %as available chlorine 

(4.3) กรณีสารส าคัญเป็น acetic acid, hydrogen peroxide และ peracetic acid ให๎
ระบุชื่อและอัตราสํวนสารส าคัญเป็น %acetic acid, %hydrogen peroxide และ 
%peracetic acid 
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(5) หลักเกณฑ์การปฏิบัติการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่ มีสารฆ่าเชื้อซึ่งเป็น
สารส าคัญในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเป็นส่วนประกอบ  

เชํน benzalkonium chloride  ให๎ผู๎ยื่นค าขอ สํงหลักฐานสนับสนุนการมีสารฆําเชื้อนั้นๆ เป็น
สํวนประกอบในสูตรของผลิตภัณฑ์ โดยการระบุหน๎าที่ของสารดังกลําวต๎องไมํใชํเ พ่ือเป็นสารฆําเชื้ อ
ประกอบการพิจารณา  

(6) หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดแผ่น 
(6.1) ต๎องแสดงข๎อความบนฉลาก “ในกรณีที่พ้ืนผิวสกปรกมากให๎ท าความสะอาดกํอนใช๎”

และ “ห๎ามใช๎เช็ดผิวหนังหรือใช๎แทนผ๎าเช็ดผิวเด็ก” 
(6.2) กรณีที่หนํวยงานในประเทศไมํสามารถวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญของวัตถุ

อันตรายได ๎อนุโลมไมํต๎องสํงผลวิเคราะห์สารส าคัญประกอบการขึ้นทะเบียนโดยต๎อง
มีหนังสือจากหนํวยงานที่ทดสอบ (ท้ังนี้ ยึดถือผลทดสอบประสิทธิภาพเป็นหลัก) 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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การอ๎างอิงเอกสารประกอบค าขอขึ้นทะเบียน  มี 2 แบบ คือ  

11.1 การ transfer เอกสาร  
หมายถึง การโอนเอกสารของผู๎รับอนุญาตรายหนึ่งไปประกอบการขอขึ้นทะเบียนของผู๎รับ

อนุญาตอีกรายหนึ่งแบบถาวร สามารถท าได๎โดยผู๎รับอนุญาตรายเดิมจะต๎องยกเลิกทะเบียนของตน เพ่ือ โอน
เอกสารทั้งหมดให๎ผู๎รับอนุญาตรายใหมํใช๎ในการขึ้นทะเบียนใหมํ โดยด าเนินการดังนี้ 

(1)   ต๎องมีหนังสือยินยอมจากผู๎มีอ านาจตามกฎหมายของผู๎รับอนุญาตรายเดิม ให๎ใช๎
เอกสาร หรือโอนเอกสารให๎ผู๎รับอนุญาตรายใหมํใช๎ประกอบการขอขึ้นทะเบียน 

(2) ไมํต๎องสํงส าเนาเอกสารชุดเดิมประกอบการขึ้นทะเบียนใหมํ แตํต๎องจัดท าค าขอขึ้น
ทะเบียน ฉลาก และหนังสือมอบอ านาจของผู๎รับอนุญาตรายใหมํ 

(3) หากเอกสารในทะเบียนเดิม ไมํเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตํออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายที่ใช๎ในขณะนั้น  เจ๎าหน๎าที่สามารถขอให๎สํงเอกสารเพ่ิมเติมให๎ครบถ๎วน
ตามหลักเกณฑ์ได ๎

(4) ในกรณีที่เป็นการควบกิจการ หรือเป็นบริษัทในเครือเดียวกันที่มีการใช๎สถานที่ผลิตเดิม 
อนุโลมให๎ออกใบส าคัญฯ ฉบับใหมํไปกํอนได๎ แตํผู๎รับอนุญาตจะรับใบส าคัญฯ ฉบับใหมํ
ได๎ตํอเมื่อมีการยกเลิกทะเบียนและสํงคืนใบส าคัญฯ ฉบับเดิมเรียบร๎อยแล๎ว 

(5)   ในกรณีที่เป็นสถานที่ผลิตใหมํ หากผู๎ขออนุญาตรายใหมํเป็นบริษัทฯ ในเครือเดียวกัน
กับผู๎ขออนุญาตรายเดิม และทั้งผู๎ขออนุญาตรายใหมํและรายเดิม ให๎การรับรองวํา 
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนั้นมีสูตรสํวนประกอบและกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมทุกประการ 
รวมทั้งสถานที่ผลิตใหมํ มีเครื่องมือเทคโนโลยี และวัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิตเหมือนเดิม 
ให๎ผู๎ขออนุญาตรายใหมํใช๎ผลทดสอบประสิทธิภาพฉบับเดิมในการ transfer เอกสารได ๎

 
11.2 การ refer เอกสาร  

หมายถึง การอนุญาตให๎ผู๎รับอนุญาตอีกรายหนึ่งใช๎เอกสารรํวมกับผู๎รับอนุญาตรายเดิมในการ
ขึ้นทะเบียนใหมํได๎ โดยทะเบียนเดิมยังไมํสิ้นสภาพและเอกสารที่ขอ refer ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู๎รับอนุญาต
รายเดิม โดยด าเนินการดังนี้ 

(1) ต๎องมีหนังสือยินยอมจากผู๎มีอ านาจตามกฎหมายของผู๎รับอนุญาตรายเดิมให๎ผู๎รับ
อนุญาตรายใหมํใช๎เอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียน 

(2) ต๎องสํงส าเนาเอกสารชุดเดิมที่ต๎องการ refer มาให๎ครบถ๎วนโดยระบุวําเอกสารต๎นฉบับ
อยูํในทะเบียนใด 

 
 
 
 
 

11.  การอ้างอิงเอกสารประกอบค าขอข้ึนทะเบียน 
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12.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสูตรส่วนประกอบ 

12.1.1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณของสี หรือกลิ่น เนื่องจากไมํสามารถก าหนดปริมาณการเปลี่ยนแปลง
ในอัตราสํวนที่แนํนอนได๎ ดังนั้น ให๎พิจารณาประเมินเอกสาร 2 ด๎าน คือ ด๎านประสิทธิภาพ 
และด๎านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยที่ ถ๎าการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงนั้นไมํนําจะมีผลตํอ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อนุญาตให๎แก๎ไขเปลี่ยนแปลงได๎ แตํถ๎ามีข๎อ
สงสัยให๎น าเสนอคณะท างานพิจารณาทะเบียนฯ 

12.1.2 การเปลี่ยนแปลงสํวนประกอบอื่นท่ีไมํใชํสารส าคัญ 
(1) ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ต๎องสํงผลทดสอบประสิทธิภาพจะต๎องสํงผลทดสอบประสิทธิภาพ

ใหมํ ทั้งนี ้ฉลากจะต๎องสัมพันธ์กับผลทดสอบประสิทธิภาพ 
(2) ส าหรับผลิตภัณฑ์ชนิดฉีดพํนอัดก๏าซ (aerosol) การเปลี่ยนแปลง inert ในสูตรสามารถ

ท าได ๎โดยที่ % ของสารส าคัญใน intermediate และในผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (finished 
product) ต๎องไมํเปลี่ยนแปลง 

12.2 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย แบํงเป็น 2 กรณี คือ 

12.2.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ต้องยื่นค าขอข้ึนทะเบียนใหม่ 

(1) กรณีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มชื่อทางการค้า  
 (1.1) ถึงแม๎จะมีสูตรสํวนประกอบเดิมต๎องยื่นค าขอขึ้นทะเบียนใหมํ   

ยกเว๎นผลิตภัณฑ์เพ่ือการสํงออก อนุญาตให๎ใช๎ชื่อการค๎าได๎หลายชื่อการค๎า 
โดยจะระบุในใบส าคัญวํา “กรณีผลิตเพ่ือการสํงออกอนุญาตให๎ใช๎ชื่อการค๎า
ใดก็ ได๎” ซึ่ งหากผู๎ ป ระกอบการต๎องการสํ งออกในชื่ อการค๎ า อ่ืน
นอกเหนือจากที่ขึ้นทะเบียนไว๎  ให๎ยื่นค าขอแก๎ไขเปลี่ยนแปลงรายการการ
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (แบบ วอ./สธ. 6) เพ่ือขอเพ่ิมชื่อการค๎าเพ่ือการ
สํงออก  และยื่นหนังสือรับรองวําเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับที่ขึ้นทะเบียนไว๎   
การอนุญาตจะบันทึกไว๎ใน “รายการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตราย” แนบท๎ายใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายฯ  
โดยระบุวําเป็นชื่อการค๎าอ่ืนที่ใช๎เพ่ือการสํงออกเทํานั้น   และการออก
หนังสือรับรองการจ าหนําย (Certificate of Free Sale) หรือหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียน (Certificate of Product Registration) หรือ
หนังสือรับรองการผลิต (Certificate of Manufacturer) จะระบุชื่อการค๎า
ที่ขึ้นทะเบียนและจ าหนํายในประเทศในชํอง Product Name สํวนชื่อ
การค๎าอ่ืนที่ใช๎ในการสํงออก (ถ๎ามี) จะระบุเป็น Alternative Name for 
Export 

12.  หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
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(1.2) การแก๎ไขตัวสะกดในชื่อการค๎าไมํถือวําเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อการค๎า จึง
สามารถสลักหลังเพ่ือแก๎ไขในใบส าคัญฯ ได๎โดยไมํต๎องยื่นค าขอขึ้นทะเบียน
ใหมํ  ซ่ึงสามารถท าได๎ 2 กรณี ดังนี้ 
- การแก๎ไขกรณีพิมพ์ผิด เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ไมํตรง

ตามท่ีผู๎ประกอบการระบุไว๎ในค าขอฯ 
- การแก๎ไขตามหลักการอําน และการสะกดค าให๎ถูกต๎องตามหลัก

ไวยากรณ์ 

(2)  กรณีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนสารส าคัญ  
หากผู๎ประกอบการมีความประสงค์จะใช๎ชื่อการค๎าเดิม ผู๎ประกอบการต๎องขอยกเลิก

ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนและสํงคืนใบส าคัญฯ ฉบับเดิมเมื่อได๎รับใบส าคัญฯ ฉบับใหมํ 

(3) กรณีเปลี่ยนชื่อผู้รับอนุญาต โดยเปลี่ยนแปลงเลขนิติบุคคล  
  ถึงแม๎สถานที่ผลิตเป็นสถานที่เดิมต๎องยื่นค าขอขึ้นทะเบียนใหมํ   

ยกเว๎น กรณีเปลี่ยนแปลงจาก ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด (หจก.) เป็น บริษัทจ ากัด ตาม
นโยบายของกระทรวงพาณิชย์สามารถสลักหลังเพ่ือแก๎ไขใบส าคัญฯ ได๎โดยไมํต๎องยื่นค าขอขึ้นทะเบียนใหมํ 

12.2.2  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่จ าเป็นต้องยื่นค าขอข้ึนทะเบียนใหม่  

ผู๎ประกอบการต๎องยื่นค าขอแก๎ไขเปลี่ยนแปลงรายการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./สธ 6) 
พร๎อมหลักฐานที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 

(1) การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมสี หรือกลิ่นของผลิตภัณฑ์  
ให๎สํงสูตรสํวนประกอบ Specification ของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการผลิต และฉลาก (กรณี
ที่เปลี่ยนแปลงฉลากด๎วย) ของสูตรใหมํ กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต๎องทดสอบประสิทธิภาพ
สามารถใช๎ผลทดสอบเดิมได๎ 

(2)   การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมส่วนประกอบอ่ืนที่มิใช่สารส าคัญ  
 ปฏิบัติเชํนเดียวกันกับข๎อ 11.1.2 (1) ทั้งนี้  หากผลิตภัณฑ์นั้นต๎องสํงผลทดสอบ

ประสิทธิภาพ ผู๎ประกอบการจะต๎องสํงผลทดสอบประสิทธิภาพของสูตรใหมํเพ่ิม 

(3)   การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มขนาดบรรจุ ภาชนะบรรจุ 
 ให๎สํงรายละเอียดของขนาดบรรจุและภาชะบรรจุ กรณีรูปแบบฉลากไมํเปลี่ยนแปลงไมํ

ต๎องสํงฉลากของขนาดบรรจุใหมํ แตํต๎องรับรองวําจะจัดท าฉลากขนาดบรรจุใหมํมี
รูปแบบและข๎อความเหมือนเดิมทุกประการ 

(4)    กรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ มีลักษณะภายนอกแตกต่างกัน แต่ มีสา รส าคัญและสูตร
ส่วนประกอบเหมือนกันและใช้ช่ือการค้าเดียวกัน 

    เชํน ยาจุดกันยุงชนิดขด และชนิดแทํง อนุญาตให๎ใช๎ทะเบียนเดียวกันได๎ 

ทั้งนี้  กรณีข๎อ 12.1.2 (1) - 12.1.2 (4) เมื่อกลุํมควบคุมวัตถุอันตรายพิจารณาการ
แก๎ไขเปลี่ยนแปลงและมีหนังสือแจ๎งตอบเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎ประกอบการจึงจะเปลี่ยนแปลงตามท่ีแจ๎งขอได๎ 
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(5) กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ แต่ผู้รับ
อนุญาตเป็นนิติบุคคลเดิม  
ผู๎ประกอบการจะต๎องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตทั้งในใบส าคัญฯ และใบอนุญาตผลิต
โดยด าเนินการดังนี้ 
(5.1) ไมํต๎องสํงผลทดสอบประสิทธิภาพใหมํ 
(5.2) ผู๎ประกอบการต๎องยื่นขอสลักหลังใบอนุญาตผลิตให๎แล๎วเสร็จจึงยื่นขอสลัก

หลังใบส าคัญการขึ้นทะเบียน 
(5.3) การยื่นขอสลักหลังใบอนุญาตผลิต ผู๎ประกอบการต๎องยื่นเอกสารประกอบ

ตามบันทึกการตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอฯ กรณีตรวจ
สถานที ่(checklist) และต๎องผํานการตรวจประเมินสถานที่กํอน 

(5.4) เมื่อสลักหลังใบอนุญาตผลิตและใบส าคัญฯ เรียบร๎อยแล๎วให๎ยื่นขอแก๎ไข
เปลี่ยนแปลงฉลาก 

(6)    กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ  
ผู๎ประกอบการจะต๎องขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู๎ผลิตตํางประเทศทั้งในใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนและใบอนุญาตน าเข๎า โดยด าเนินการดังนี้ 
(6.1) ไมํต๎องสํงผลทดสอบประสิทธิภาพใหมํ 
(6.2) สามารถยื่นขอสลักหลังใบอนุญาตน าเข๎าพร๎อมการสลักหลังใบส าคัญการข้ึน

ทะเบียนได ๎
(6.3) ให๎สํงหนังสือชี้แจงการเปลี่ยนแปลงชื่อจากผู๎ผลิตตํางประเทศ โดยมีการ

รับรองวํา  สถานที่ผลิตเป็นที่ตั้งเดิม อุปกรณ์การผลิต กรรมวิธีการผลิต 
และสูตรสํวนประกอบเหมือนเดิมทุกประการ 

(7) กรณีเปลี่ยนชื่อผู้รับอนุญาต หรือสถานที่ติดต่อ แต่เป็นนิติบุคคลเดิม  
ให๎สํงส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับใหมํ 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 

ตารางการเทียบข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษส าหรับการแสดงค าสัญญาณ (signal words) 
และข้อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statements) ตามระบบ GHS 
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กลุํมก ากับดูแลวัตถุอันตรายกํอนออกสูํตลาด  ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา, 2559. แนวทางปฏิบัติส าหรับเจ๎าหน๎าที่ในการพิจารณาตรวจรับค าขอ
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย. 29 กรกฎาคม 2559. 

 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2559. คูํมือการรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย. เอกสารระบบคุณภาพ 

เอกสารสนับสนุน (Support Document; SD) รหัสเอกสาร SD-H2-3. แก๎ไขครั้งที่ 5 วันที่ประกาศใช๎ 
6 กรกฎาคม 2559. 

 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2559. แนวทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการลดขั้นตอนและระยะเวลาใน

การพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการสํงออกเทํานั้น (Export only). หนังสือส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ที่ สธ 1007/11811 ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 เรื่อง การขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายเพ่ือการสํงออกเทํานั้น. 
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