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ค ำถำม-ค ำตอบเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย  

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
1 ผลิตภัณฑ์ลูกเหม็น ต้องขึ้นทะเบียนหรือไม่ ลูกเหม็นเป็นผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น/ไล่แมลง ส าเร็จรูก ที่ได้รับยกเว้น

ไม่ต้องขึ้นทะเบียน (ไม่ต้องแสดงเลข วอส. บนฉลาก)  
2 วัตถุอันตรายแต่ละชนิดต่างกันอย่างไร วัตถุอันตรำยชนิดที่ 1  : เป็นวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงต่ า 

ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ผู้ผลิตและผู้น าเข้า ไม่ต้อง
ขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย แต่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนด เช่น การจัดท าฉลาก การปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตและการเก็บรักษา เป็นต้น การ
แสดงฉลากจะต้องแสดงเลขที่รับแจ้งไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ เช่น 
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ซักผ้า  ผลติภัณฑ์ท าความสะอาดพ้ืนที่มีการ
ลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ และ/หรือชนิดไม่มีประจุเป็น
สารส าคัญในผลิตภัณฑ์ , ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงที่มีน้ ามันตะไคร้หอม
เป็นสารส าคัญเพียงสารเดียวในผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตรำยชนิดที่ 2 
:  เป็นวัตถุอันตรายที่มีความเป็นอันตรายหรือความเสี่ยงสูงกว่า
ชนิดที่ 1 ผู้ผลิตและผู้น าเข้า ต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
และผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครองต้องแจ้งการ
ด าเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
การแสดงฉลากจะต้องแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายไว้บน
ฉลากผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์การใช้เพ่ือก าจัด
แมลงและสัตว์แทะในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อโรค และผลิตภัณฑ์ท าควาทสะอาดพ้ืน ฝาผนัง เครื่อง
สุขภัณฑ์และวัสดุอ่ืนๆ หรือแก้ไขการอุดตันของท่อ หรือทาง
ระบายสิ่งปฏิกุล ซึ่งเป็นการควบคุมตามวัตถุประสงค์การใช้
ตามท่ีระบุในบัญชี 4.3 

3   วัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 :  เป็นวัตถุอันตรายที่มีความเป็นอันตราย
หรือความเสี่ยงสูงกว่าวัตถุอันตราย 2 ชนิดแรก ผู้ผลิตและผู้
น าเข้าต้องขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้
ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ 
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะด าเนินการได้ การแสดงฉลาก
จะต้องแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ เช่น 
ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงที่มีสานส าคัญเป็นสารในกลุ่ม ไพรีทรอยด์ 
เข่น ไซเพอร์เมทริน  ดีอัลเลทริน เมโทฟลทูริน ผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีสารส าคัญเป็นกรด เช่น 
กรดไฮโอรคลอริก เป็นต้น 
วัตถุอันตรำยชนิดที่ 4 :  เป็นวัตถุอันตรายที่มีความเป็นอันตราย
สูงหรือมีความเสี่ยงสูง ทั้งจากคุณสมบัติของตัวสารเองหรือ
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
ลักษณะการชั้ หรือสารที่ห้ามใช้โดยอนุสัญญาระหว่างประเทศจึง
ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เช่น 
ผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดแมลงที่มีสารส าคัญเป็นสารดีดีที คลอร์
เดน ลินเดน หรือคลอไพริฟอส 

4 กรณีใดบ้างที่ต้องขออนุญาต 1. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 
2. การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 
3. การแจ้งการด าเนินการผลิต น าเข้า ส่งออกวัตถุอันตรายชนิด
ที่ 2 หรือการมีไว้ในครอบครองวัตถันตรายชนิดที่ 2 เพ่ือใช้
รับจ้างให้บริการ ท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อโรค หรือเพ่ือใช้รับจ้าง
ให้บริการก าจัดแมลงปลวกหรือสัตว์ฟันแทะ 
4. การขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรือ
การมีไว้ในครองครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เพ่ือใช้รับจ้าง
ให้บริการท าความสะอาด/ฆ่าเชื้อโรค หรือเพ่ือใช้รับข้าง
ให้บริการก าจัดแมลงปลวกหรือสัตว์ฟันแทะ 
5. การขอรับการรับรองตามมาตรฐาน GMP วัตถุอันตราย (ภาค
สมัครใจ) 

5 กรณีใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 1.ก้อนดับกลิ่น : วัตถุอันตรายี่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้
ยกเว้นการขึ้นทะเบียน ได้แก่ แนฟทาลีน และ พารา- ไดคลอโร
เบนซีน ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ที่
น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ แก่ การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก าจัด 
แมลงและสัตว์อ่ืน หรือเพ่ือประโยช์ในการดับกลิ่น 
(หมายเหตุ : วัตถุอันราย พารา-ไดคลอโรเบนซีน ต้องไม่แต่งสี 
หรือกลิ่นที่อาจท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นอาหาร 
2. ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย เพื่อกำรใช้สอยส่วนบุคคล 
หรือ ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย ที่เป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป
นอกจำกเพื่อใช้รับจ้ำง " ไม่ต้องแจ้งการด าเนินการหรือขอ
อนุญาต"  
แต่ผลิตภัณฑ์ที่ครอบครองต้องได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว โดย
เป็นการยกเว้นตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้น
การปฏิบัติตาม พรบ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  ที ่อย.มีอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 
3.วัตถุอันตรำยชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3  ที่น ำเข้ำมำเฉพำะครั้ง
โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประกาศดังต่อไปนี้ 
3.1 วัตถุอันตรายที่น าเข้ามาเพ่ือใช้สอยส่วนบุคคลหรือใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะเป็นครั้งคราว 
3.2 วัตถุอันตรายี่น าเข้ามาเพ่ือการแสดงนิทรรศการ 
3.3 วัตถุอันตรายที่น าเข้าเพ่ือการศึกษาของสถาบันการศึกษา 
หรือเพ่ือใช้ในงานศึกษาวิจัย 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
3.4 วัตถุอันตรายที่น าเข้ามาใช้โดยหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลของการใช้วัตถุอันตรายนั้น 
3.5 วัตถุอันตรายที่น าเข้ามาเพ่ือส่งต่อให้ กระทรวง ทบวง กรม 
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองการด าเนินงานของสหประชาชาติและทบวง
การช านัญพิเศษในประเทศไทย 

6 สามารถยื่นค าขอได้ที่ไหนบ้าง 1.กำรแจ้งข้อเท็จตริงวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 และกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลง : ยื่นผ่านระบบ e-Submission 
2.กำรขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำยชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 และ
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง  : ยื่นที่ ossc  หรือ สสจ.* (*เฉพาะ
จังหวัดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตั้งอยู่และเป็นการขอขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายส าเร็จรูปแบบแบ่งบรรจุ หรือ
รวมบรรจุเพ่ือการส่งออกในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ
จังหวัด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่น ามาแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุต้องได้รับ
การข้ึนทะเบียนและได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งด าเนินการ
ผลิตหรือน าเข้ามาก่อนแล้ว) 
3.กำรแจ้งด ำเนินกำรผลิต น ำเข้ำส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อใช้รับจ้ำงวัตถุอันตรำยชนิดที่ 2 และกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลง  :  
     - ยื่นที่ ossc : ส าหรับการผลิต น าเข้า ส่งออก กรณีสถานที่
ใหม่และการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้าง กรณีสถานที่ผลิต
หรือสถานที่เก็บรักษาตั้งอยู่ใน กทม. 
     - ยื่นที่ สสจ. : รับการผลิต น าเข้า ส่งออก กรณีสถานที่ใหม่
และการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้าง กรณีสถานท่ีผลิตหรือ
สถานที่เก็บรักษาตั้งอยู่ในต่างจังหวัด 
     -ยื่นผ่ำนระบบ e-submission : ส าหรับการผลิต น าเข้า
ส่งออก กรณีสถานที่เดิม 
4.กำรขออนุญำตผลิต น ำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อใช้รับจ้ำงวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 และกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลง : 
     - ยื่นที่ ossc : ส าหรับกรณีสถานที่ใหม่/ตรวจสถานที่และ
การมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างกรณีสถานที่ผลิตหรือสถานที่
เก็บรักษาตั้งอยู่ใน กทม. 
     - ยื่นที่ สสจ. : ส าหรับกรณีสถานที่ใหม่/ตรวจสถานที่และ
การมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างกรณีสถานที่ผลิตหรือสถานที่
เก็บรักษาตั้งอยู่ในต่างจังหวัด 
     - ยื่นผ่ำนระบบ e-submission : ส าหรับการผลิต น าเข้า 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
ส่งออก กรณีสถานที่เดิม/ไม่ตรวจสถานที่5.การต่ออายุใบส าคญั
การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย การต่ออายุใบรับแจ้งการด าเนการ
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการต่ออายุใบอนุญาต
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 : ยื่นผ่านระบบ e-Submission 
6. การขอรับการรับรอง/ต่ออายุ/เพิ่มขอบข่ายการรับรอง / 
GMP วัตถุอันตราย (ภาคสมัครใจ) : ยื่นที่ ossc 

8 ผลิตภัณฑ์ใดบ้างจัดเป็นวัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ อย. มีหน้าที่ก ากับดูแลวัตถุอันตรายตาม
บัญชี 4 ได้แก่ บัญชี 4.1 รายชื่อสารควบคมุ , บัญชี 4.2 รายชื่อ
กลุ่มสารควบคุม, บัญชี 4.3 รายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุม 
ดังนั้น  ในเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นวัตถุอันตรายที่อยู่ในความ
ดูแลของ อย. มีดังนี้  
1.ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือหรือทางสาธารณสุขท่ีน ามาใช้เพื่อ
ประโยชน์แก่การระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ ก าจัดแมลงและสัตว์
อ่ืนๆ รวมถึงการก าจัดสัตว์แทะ 
2.ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่น ามาใช้เพื่อ
ประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรค ท าความสะอาดพ้ืน ฝาผนัง เครื่อง
สุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ หรือการแก้ไขการอุดตันของทอ่หรือทาง
เดอนระบายสิ่งปฏิกุล 
3.ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่น ามาใช้เพื่อ
ประโยชน์แก่การซักผ้าขาว การฆ่าเชื้อโรคหรือก าจัดกลิ่นในสระ
ว่ายน้ า 
4.ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขที่น ามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการลบหรือแก้ค า ผิดเพื่อละลายสารเคมีที่ใช้ลบหรือ
แก้ค า ผิด หรือซักแห้งผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ  
ทั้งนี้ จะจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 2 3 หรือ 4 จะข้ึนอยู่กับ
สารส าคัญในสูตร หรือตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในประกาศฯ 

9 ต้องการขออนุญาตผลิคภัณฑ์วัตถุอันตรายประเภท
ก าจัดแมลงต้องด าเนินการอย่างไร 

หากผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ใช้ใน
บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อย. และ
จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือ 3 ผู้ผลิตจะต้องด าเนินการ
ดังนี้ 
1. ยื่นค ำขออนุญำตผลิตตัวอย่ำง : หลังได้รับใบอนุญาตผลิต
ตัวอย่าง จึงผลิตตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งทดสอบประสิทธิภาพ 
และส่งวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ (กรณีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตรายที่ต้องส่งผลการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ ตาม
แนบท้ายประกาศ อย. เรื่องการก าหนดรายการข้อมูลเอกสาร
และหลักฐานเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ. 2560) 
2.ยื่นค ำขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรำย :  โดยจัดเตรียมเอกสาร
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ตามบันทึกการตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ 
Checklist การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์
ก าจัดแมลงและสัตว์แทะ โดยเอกสารจะประกอบไปด้วย
แบบฟอร์มค าขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./สธ1) ตัวอย่าง
ฉลากผลิตภัณฑ์ สูตรส่วนประกอบกรรมวิธีการผลิต คุณสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมี เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์(SDS : Safety sata sheet) รายงานผลทดสอบ
ประสิทธิภาพ รายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ และ
เอกสารอ่ืนๆ ตามที่ได้ระบุไว้ Checklist 
3.หลังได้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียน : ให้ยื่นขอใบอนุญาตผลิต 
(กรณีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3) หรือใบแจ้งด าเนินการผลิต 
(กรณีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2) 

10 เอกสารที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียน มีอะไรบ้าง เอกสารที่ต้องใช้ประกอบค าขอขึ้นทะเบียนจะแบ่งตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
1.ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงและสัตว์แทะ 
2.ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว 
3.ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
โดยเอกสารประกอบไปด้วย  
    แบบฟอร์มค าขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./สธ1) 
ตัวอย่างฉลากของผลิตภัณฑ์ สูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต 
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี  เอกสารแสดงข้อมูลความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (SDS : Safety data sheet) รายงาน
ผลทดสอบประสิทธิภาพ (ส าหรับผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงและสัตว์
แทะ/ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ) รายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ 
(ส าหรับผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงและสัตว์แทะ/ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
และผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว) และเอกสารอื่นๆ สามารถศึกษาและ
ดาวน์โหลดเอกสาร "บันทึกการตรวจสอบค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ (Checklist) การข้ึนทะเบียน วัตถุอันตราย " 
แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ ได้จากเว็บไซต์กลุ่มควบคุมวัตถุ
อันตราย 

11 หากต้องการข้ึนทะเบียนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ หรือ
ชนิดใหม่ๆ ต้องด าเนินการอย่างไร 

ด าเนินการขึ้นทะเบียน โดยจัดเตรียมเอกสารตามบันทึกการ
ตรวจค าขอและเอกสารประกอบค าขอ (Checklist) ของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง   
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค โดยจะต้อง
มีเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิชาการเพ่ือสนับสนุน
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้ของ
ผลิตภัณฑ์ 
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12 อยากทราบวิธัการค านวณปริมาณสารส าคัญในสูตร ปริมาณสารส าคัญ (%Active ingredient) ในสูตรค านวณ จาก

ค่าความบริสุทธิ์ (Purity) ของวัตถุดิบคูณปริมาณที่ใช้ในสูตรการ
ผลิต เช่น Sodium hydroxide มี purity 50% w/w ปริมาณที่
ใช้ในการผลิตเท่ากับ 10% w/w ปริมาณที่ใช้ในการผลิตเท่ากับ 
10% w/w ดังนั้น ปริมาณสารส าคัญในสูตรจะเท่ากับ 
50/100x10= 5%w/w 

13 การวิเคราะห์ปริมารสารส าคัญเพ่ือประกอบการข้ึน
ทะเบียนสามารถส่งวิเคราะห์ได้ที่ไหน 

ต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือหากเป็น
เอกชนต้องได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC : 17025 ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ตัวอย่างรายชื่อห้องปฏิบัติการ
ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 
1.ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
2.กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
3. หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
4.บริษัท ห้องปฏิบัติกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 

14 
  

ขอทราบรายชื่อหน่วยงานในประเทศที่ให้บริการ
ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงและ
ผลิตภัณฑ์ไล่/ป้องกันหนู 
  

1.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผลิตภัณฑ์ที่รับทดสอบ : 
 - ยาจุดกันยุง 
 - aerosol 
 - เหยื่อก าจัดแมลงวัน/แมลงสาป 
 - มุ้งชุปสารเคมีกันยุง หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับน าไปชุปมุ้ง 
 - ผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ ายุง/หนอนแมลงวัน 
 - ผลิตภัณฑ์ทาผิวหนังป้องกันยุง/ทาก 
 - เหยื่อก าจัดมด 
 - ผลิตภัณฑ์กันยุงใช้กับเครื่องไฟฟ้า 
 - ผลิตภัณฑ์ที่ใช้โดย PCO 
 - ผงโรย/ชอล์กก าจัดแมลงสาบ 
 - ผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
 - ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง 
 - แบคทีเรียก าจัดลูกน้ ายุง 

2.ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหา
วิทยาลับมหิดล : ผลิตภัณฑ์กันยุงใช้กับเครื่องไฟฟ้า 
3.ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ : ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
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ก าจัดปลวก 
4.ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค : มุ้ง LLIN 
5.คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : ผลติภัณฑ์
ป้องกันหนู 
6.คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ : 
ผลิตภัณฑ์ก าจัดเห็บหมัด ชนิดหยดหลัง spot on 
7.คณะสัตวแทพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ผลิตภัณฑ์ก าจัด
เห็บหวัด (สเปร์/แชมพู/ผงโรย/ปลอกคอ/ผสมน้ าอาบ) 
8. ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิรราช ภาควิชาปรสิตวิทยา 
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล: 
ผลิตภัณฑ์ก าจัดไร่ฝุ่น 

15 ขอทราบรายชื่อหน่วยงานในประเทศที่ให้บริการ
ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค 

1.ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลับมหิดล 

17 กรณีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคสามารถใช้ผลทดสอบ
ประสิทธิภาพจากต่างประเทศได้หรือไม่  

ได้ โดยหากเป็นกรณีท่ี อย.ก านหนดวิธีการทดสอบประสิทธิภาพ
ไว้แล้ว ต้องทดสอบตามวิธีที่ก าหนดแต่หากเป็นกรณีท่ี อย. ยัง
ไม่ได้ก าหนดวิธืทดสอบไว้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นผลทดสอบ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่น่าเชื่อได้ เอกสาร
ต้องประกอบด้วย 
 - วิธีการทดสอบและเกณฑ์การตัดสิน 
 - รายงานผลการทดสอบของผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียน 
 - เอกสารอ้างอิง/มาตรฐานวิธีการทดสอบ/แหล่งที่มาของวิธีการ
ทดสอบ 
 - เอกสารรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  

18 เนื่องจากตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ระบุ Citric 
acid เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ในผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาด หาก citric acid ที่เป็นส่วนประกอบ
ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมีหน้าที่ปรับค่า pH 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดนั้น จะเป็นวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 2 ด้วยหรือไม่ 

กรณีผลิตภัณฑ์ citric acid ท าหน้าที่เป็นสารปรับค่าความเป็น
กรด-ด่าง pH  adjustment  ไม่จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
ตาม citric acid แตจ่ะเป็นวัตถุอันตรายชนิดใด ขึ้นกับชนิดของ
วัตถุอันตรายที่เป็นสารท าความสะอาดในผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การ
พิจารณาหน้าที่ของ citric acid ว่าจะท าหน้าที่เป็น "สารท า
ความสะอาด หรือ สารปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง"จะพิจารณา
จากหลายองค์ประกอบ เช่น 
1. ปริมาณ citric acid ที่ใส่ในสูตรผลิตภัณฑ์ หากวัตถุประสงค์
การใส่เพ่ือท าหน้าที่ปรับ pH ของผลิตภัณฑ์ปริมาณของ Citric 
acid ที่ใส่ความเป็นไปเพ่ือปรับpH  เท่านั้น ดังนั้น มี่ควรใส่ใน
ปริมาณสูง โดยปกติไม่ควรเกิน 1% 
2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง สุดท้ายของผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์
จะต้องไม่มีความเป็นกรดในระดับที่มีฤทธิ์ท าความสะอาด 
3.ประโยชน์การใช้ของผลิตภัณฑ์  
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19 สารกลุ่ม amphoteric surfactants มีหลักเกณฑ์

การแบ่งอย่างไรว่าเป็นสารท าความสะอาด หรือสาร
ฆ่าเสื้อ พิจารณาจากอะไร 

สารกลุ่ม amphoteric surfactants จะจัดเป็นสารท าความ
สะอาดหรือสารฆ่าเชื้อพิจารณาจาก 
 - การระบุหน้าที่ของสารในสูตร โดยต้องสอดคล้องกับเอกสาร
สนับสนุนทางวิชาการ 
 -  ประโยชน์การใช้ของผลิตภัณฑ์ 
โดยหาก amphoteric surfactants ในสูตรระบุหน้าที่มี
ประโยชน์แก่การท าความสะอาด amphoteric surfactants ใน
สูตร จะเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 แต่หากหน้าที่มีประโยชน์แก่
การฆ่าเชื้อโรค amphoteric surfactants ในสูตร จะเป็นวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 

20 จะสามารถดูตัวอย่างข้อความที่อนุญาตหรือไม่
อนุญาตให้แสดงบนฉลากวัตถุอันตรายได้จากท่ีไหน 

ผู้ประกอบการสามารถดูตัวอย่างค าหรือข้อความท่ีอนุญาตและ
ไม่อนุญาตบนฉลากวัตถุอันตราย ได้ที่  
 - เอกสารแนวทางการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย/ มือ
การแจ้งข้อเท็จจริงและการจัดท าฉลากวัตถุอันตรายชนิด ที่ 1 

21 ฉลากตาม ระบบ GHS ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ใดบ้าง การจัดท าฉลากตามระบบ GHS ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายทั้งมหดในความรับผิดชอบของ อย. ดังนั้น ผู้ผลิตหรือผู้
น าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 ต้องจัดท า
ฉลากตามระบบ GHS โดยมีผลใช้บังคับทุกผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 
19 มีนาคม2563 

22 การยื่นขอแก้ไขฉลากตามระบ GHS ต้องใช้เอกสาร
อะไรบ้าง  

กรณีวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 กรณีขอขึ้นทะเบียน ให้
ยื่นฉลากครอบคลุมทุกขนาดบรรจุและเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัย(Safety data sheet ; SDS) ของผลิตภัณฑ์ที่จัดท า
ตามระบบ GHS พร้อมหนังสือรับรองว่าบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อผลการจ าแนกความเป็นอันตราย การจัดท าฉลาก และ SDS 
ตามระบบ GHS (หากเป็นกรณีขอแก้ไขฉลากให้ยื่นลากเดิมที่ข้ึน
ทะเบียนไว้ด้วย)  กรณีวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และวัตถุอันตรายที่
ได้รับยกเว้นการขี้นทะเบียนสามารถจัดท าฉลากและ SDS ตาม
ระบบ GHS ได้เลย โดย ไมต่้องยื่นขอแก้ไขฉลาก 

23 กรณีผลิตภัณฑ์เดิมข้ึนทะเบียนไว้แล้ว ใบอนุญาต
ผลิตหมดอายุไปนานแล้วและไม่ได้ผลิต ต้องท าตาม 
GHS หรือไม่ 

กรณีผลิตภัณฑ์ที่ใบอนุญาตผลิตหมดอายุแล้วและไม่ประสงค์จะ
ด าเนินการต่อ แต่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนยังคงอยู่ แนะน าให้มา
ขอยกเลิกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ซึ่งเมื่อยกเลิก
ทะเบียนแล้ว ไม่ต้องด าเนินการจัดท าฉลากตามระบบ GHS แต่
หากยังประสงค์จะด าเนินการต่อและจะขอใบอนุญาตใหม่ 
แนะน าให้มาขอแก้ไขฉลากตามระบบ GHS 
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24 เอกสาร SDS "ข้อ 3 องค์ประกอบและข้อมูล

เกี่ยวกับส่วนผสม Composition information on 
ingredients ระบุเฉพาะสารส าคัญอย่างเดียวได้
หรือไม่ 

ระบบ GHS ก าหนดให้ต้องระบุชื่อและอัตราส่วนของสารเคมีที่
เป็นอันตรายและมีความเข้มข้นถึงเกณฑ์ Cut -off 
concentration limits ตามข้อก าหนดของระบบ GHS ดังนั้น 
นอกเหนือจากสารส าคัญในผลิตภัณฑ์ หากในผลิตภัณฑ์มี
สารเคมีที่เป็นอันตรายตามระบบGHS ร่วมด้วย จะต้องแสดงชื่อ
สารเคมีนั้นๆ และระบุความเข้มข้น (ระบุเป็นค่าหรือช่วง) ใน
หัวข้อ 3 ของ SDS ของผลิตภัณฑ์ 

25 ได้รับใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 แล้ว 
หากต่อมาจะขอเพ่ิมปริมาณการผลิตจากท่ีระบุใน
ใบอนุญาต จะท าได้หรือไม่ และถ้าไม่ได้ สามารถยื่น
ขออนุญาตผลิตใหม่ ผ่านระบบได้ไหม 

ถ้าปริมาณการผลิตที่ขอเพ่ิมอยู่ในช่วงอัตราค่าธรรมเนียมเดิม 
สามารถด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสลักหลังเพ่ิมเติมได้ แต่
ถ้ามากกว่าช่วงอัตราค่าธรรมเนียมเดอมต้องขออนุญาตใหม่ โดย
ถือเป็นกรณีท่ีไม่ต้องตรวจสถานที่ จึงสามารถยื่นค าขอผ่านระบบ 
e-Submission แต่ผู้ประกอบการต้องขอยกเลิกใบอนุญาตเดิม
ก่อนรับใบอนุญาตใหม่ 

26 การยื่นหารือโฆษณาใช้ระยะเวลาเท่าใด มีข้ันตอน
อย่างไรหรือมีแนวทางอย่างไร 

การขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายมี
ระยะเวลาในการพิจารณาค าขอ 60 วัน นับจากรับค าขอ โดยผู้
ประสงค์จะยื่นค าขอต้องเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง และช าระ
ค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอ
ความเห็นโฆษณาวัตถุอันตรายได้ เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมาย
ล าดับรองเก่ียวกับหลักเกณฑ์การขอความเห็นโฆษณาวัตถุ
อันตราย โดยปัจจุบันอยู่ในชั้นตอนของการออกกฎหมายดังกล่าว  

27 วิธีการก าจัดวัตถุอันตรายเมื่อเลิกใช้แล้วต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

การก าจัดวัตถุอันตรายให้ส่งก าจัดกับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุสาหกรรมเพ่ือจัดการกับกากอุตสาหกรรม 

28 ตามข้อก าหมดGMP ระยะเวลาในการทบทวนเอกสาร
ว่าจ าเป็นต้อง 2 ปี หรือไม่เนืองจากบริษัทก าหนดใน 
sop ว่า "ทบทวนเอกสารทุก 5ปี และ/หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงาน " ได้หรือไม่ 

จ าเป็นต้องทบทวนเอกสารทุก 2 ปี เนื่องจากเป็นข้อก าหมดของ
GMP ไม่เช่นนั้นจะถือเป็นข้อบกพร่อง 

29 ตามข้อก าหมดGMP หาก Lot เดียวกัน วันที่บรรจุ
คนละวัน สามารถเก็บ Retain เฉพาะ lot ได้
หรือไม่ โดยไม่ต้องเก็บ Retain ทุกวัน 

หากระบุบนฉลากเป็น Lot และ/หรือวันหมดอายุเดียวกัน 
สามารถเก็บ Retain เป็นตัวแทนเพียงชุเดียวได้ 

30 ข้อก าหนด GMP วัตถุอันตรายมีอะไรบ้าง ข้อก าหนดของ GMP วัตถุอันตรายเป็นไปตามประกาศ อย. เรื่อง
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่ อย.รับผิดชอบ 
(GMP)พ.ศ. 2559 

31 ในกรณีที่ผู้ประกอบการยื่นเรื่องขอแก้ไขชื่อสถานที่
ผลิตในระบบ skynet เรียบร้อยแล้ว และขึ้นสถานะ
ว่าอนุมัติแล้ว แต่เมื่อท าการสืบต้น พบว่าสถานที่ยัง
ไม่มีการแก้ไข ในกรณีแบบนี้ สามารถด าเนินการ
อย่างไรได้บ้าง 

กรณีพบข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ขอให้
ผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและด าเนินการแจ้ง
ปัญหาได้ท่ีกลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย โทร.02-590-7385 
หรือทาง e-Mail : toxic@fda.moph.go.th 
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32 ท าไมผู้ปรกอบการคีย์เลขใบสั่งช าระเองไม่ได้ เนื่องจากใบเสร็จรับเงินดังกล่าวเป็นการออกให้โดย อย. 

ผู้ประกอบการไม่สามารถน าเลขคีย์เข้าระบบด้วยตนเอง ต้องน า
ใบเสร็จฯ กลับไปให้เจ้าหน้าที่ ossc วัตถุอันตายด าเนินการอีก
ครั้ง แต่ถ้าใบสั่งช าระท่ีออกโดยระบบ Skynetและน าไปช าระท่ี
ธนาคาร สามารถด าเนินการคีย์เข้าระบบด้วยตนเองได้  

32 กรณีขอแก้ไขหรือยกเลิกหนังสือรับรองตนเอง
ส าหรับการผลิต/น าเข้าตัวอย่างต้องท าอย่างไร 

กรณีท่ียังไม่ได้เลขหนังสือรับรองฯ ผู้ประกอบการสามารถยื่นค า
ขอใหม่ได้ โดยกรอกข้อมูลที่ถูกต้องลงในระบบ ทั้งนี้ จะไม่
สามารถด าเนินการยกเลิกค าขอดังกล่าวได้ เนื่องจากการออก
หนังสือดังกล่าวเป็นการอนุมัติออกจากระบบแบบ อัตโนมัติ 
หากประสงค์จะยื่นค าขอโดยใช้ชื่อการค้าเดิมจะต้องยื่นเป็นค าขอ
อนุญาตผลิต หรือน าเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย โดยยื่นค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอด้วยตนเองที่ ossc  อย. 

33 การขอเพ่ิมชื่อผู้ผลิตต่างประเทศต้องท าอย่างไร ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมข้อมูลลงในระบบได้ด้วยตนเอง โดยสามารถ
ดูขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูลจาก "คู่มือการใช้งานการจัดการข้อมูล
พ้ืนฐาน" ได้ที่เว็บไซต ์กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย 

34 ท าไมเข้าระบบ Skynet แล้วไม่พบส่วนของวัตถุ
อันตราย 

เนื่องจากผู้ใช้งานยังไม่ได้ขอเปิดสิทธิ์เพื่อเข้าใช้งานระบบวัตถุ
อันตราย (Open ID วัตถุอันตราย) จึงไม่พบ icon ของระบบ
วัตถุอันตราย ดังนั้น ขอให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสาร
ดังต่อไปนี้มายื่นที่ ossc  อย.หือ สสจ. เพื่อขอเปิดสิทธิ์ 
1.ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ 
2.ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

35 ร้านค้าขายปลีกขายส่ง จดทะเบียนถือเป็นผู้
ครอบครองวัตถุอันตรายหรือไม่ 

กรณีของร้านค้าขายปลีกขายส่งที่ขายวัตถุอันตรายในความ
รับผิดชอบของ อย. ถือว่าเป็นผุ้ครอบครองวัตถุอันตราย ตาม 
พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แต่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้ง
การด าเนเนการหรือขออนุญาต ตามข้อ 3 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตาม พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 ที่อย.มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 ที่ก าหนดว่าให้
ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อการใช้สอบส่วนบุคคล หรือ
ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
นอกจากเพ่ือใช้รับจ้าง ไม่ต้องแจ้งการด าเนินการหรือขออนุญาต
ครอบครองวัตถุอันตราย แต่ผลิตภัณฑ์ที่ครอบครองต้องได้รับ
การข้ึนทะเบียนแล้ว 

 


